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هجمات 
الكرتونية 

ا�ستغلت خلال 
مل يكن معروفا 

فـي مت�سفح 
اإك�سبلورر

قالت �شركة احلماية الأمنية 
للمعلومات "ماكايف" اأن 
الهجمات التي وقعت يف 

الآونة الأخرية على النرتنت 
وا�شتهدفت �شركة غوغل وغريها 

من ال�شركات ا�شتغلت خلال مل 
يكن معروفا من قبل يف مت�شفح 

النرتنت ل�شركة ميكرو�شوفت 
"اإك�شبلورر".

وجاء تقرير ماكايف بينما 
تنا�شل ال�شلطات من اجل التغلب 

على واحدة من اأكرث حالت 
الهجمات على النرتنت تعقيدا 

يف التاريخ.
وقالت غوغل يوم الثالثاء اأنها 

ر�شدت يف منت�شف اأيلول 
هجوما على البنية الأ�شا�شية 

لل�شركة من�شاأها من ال�شني واأدت 
اإىل �شرقة ملكية فكرية تابعة 

لها، ويف اأخر الأمر اكت�شفت اأن 
اأكرث من 20 �شركة اأخرى جرى 

اخرتاقها.
وقالت ماكايف يوم اخلمي�س اأن 

هوؤلء الذين ن�شقوا الهجمات 
خدعوا عاملني بال�شركات 

بحملهم على النقر على رابط 
موؤدي اإىل موقع على النرتنت 

يقوم �شرا بتحميل برنامج معقد 

ماكر على اأجهزة الكمبيوتر 
اخلا�شة بهم عرب حملة اأطلق 

عليها املخرتقون فيما يبدو عملية 
"اأورورا".

وقال دميرتي الربوفيت�س وهو 
نائب رئي�س اإدارة البحث يف 

ماكايف "مل ن�شهد هجمات بهذا 
التعقيد يف املجال التجاري، 
و�شبق اأن راأيناها فقط على 

نطاق احلكومات".
وقال انه يتعني على 

ميكرو�شوفت اأن ت�شلح هذا 
اخللل يف مت�شفحها الذي 

ي�شتخدمه مئات املاليني من 
اأجهزة الكمبيوتر يف كل اأنحاء 
العامل. وقالت ميكرو�شوفت اأن 

ا�شتخدام اإك�شبلورر يف "ال�شيغة 
املحمية" �شيحد من تاأثري 

التعر�س املحتمل على الأجهزة 
التي تعمل بنظام ويندوز في�شتا 

وويندوز7 ".

الزلزال يحول 
هايتي اإىل 

كارثة �سحية

توقع خرباء �شحيون اأن تكون 
التداعيات ال�شحية للزلزال 

املدّمر الذي �شرب هايتي يوم 
الثالثاء الفائت، يف الأيام، 

بل الأ�شابيع والأ�شهر املقبلة، 
اأ�شواأ من العواقب الفورية التي 

نتجت.
ونقل موقع "هلث داي نيوز" 

الأمريكي عن اخلرباء اأن 
الدمار الكامل للبنى التحتية يف 

هايتي، �شي�شكل اخللفية املفجعة 
لالأزمات ال�شحية العامة املقبلة، 

على املديني القريب والبعيد.
وقال الربوف�شور يف ال�شيا�شة 

العامة بجامعة كارولينا 
ال�شمالية يف راليغ، توم 

بريكالند، "الآن هي امل�شكلة، 
التي تظهر عادة يف كوارث 
مماثلة، حيث تت�شرر البنى 

التحتية املتعلقة بال�شحة العامة 
ب�شكل كبري، كامل�شت�شفيات على 

�شبيل املثال"، م�شيفًا "قد يكون 
الو�شع حاليًا اأ�شواأ بني 10 اإىل 

100 مرة ، فالأنظمة املادية التي 
تدعم الأنظمة ال�شحية ت�شررت 

ب�شكل �شيء".
واأ�شار املوقع اإىل اأن هايتي 

فقدت مقوماتها واأغلب اأجهزة 
ات�شالتها معطلة، كما واأ�شيب 
املرفاأ واملطار بدمار كبري جراء 

الزلزال، كما ت�شررت الطرقات، 
ما يجعل عمليات الإنقاذ 

والإغاثة اأكرث �شعوبة.
ولفت اإىل اأن التقديرات ت�شري 

اإىل ت�شرر 3 ماليني �شخ�س 
هايتي بالزلزال، فيما اأعلنت 

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر 
اأن اأكرث من 50 األف �شخ�س قد 

يكونوا قتلوا.
واأ�شار اإىل اأن فقدان املياه 
النظيفة قد تكون التحدي 

ال�شحي الأ�شعب الذي يواجهه 
الناجون من الزلزال خالل الأيام 

والأ�شابيع املقبلة يف هايتي.
واأكدت اللجنة الدولية لل�شليب 

الأحمر اأنه لي�س �شحيحًا اأن 
اجلثث ت�شبب اأوبئة بعد 

الكوارث الطبيعية.

من املعروف اأن �شرب املاء ب�شكل كايف يقى 
الإن�شان من اجلفاف واأمرا�س الكلى ومينع 
ال�شوكى،  واحلبل  العينني  حول  ال�شدمات 
اإىل  نظرنا  واإذا  الأم���را����س..  م��ن  وغ���ريه 
الأحوال  يف  يفقد  اأن��ه  جند  الإن�شان  ج�شم 
العادية حوايل اأربعة لرتات من املاء يوميًا 
ع��ن ط��ري��ق ال��ب��ول وال��ت��ع��رق، وي��زي��د الفقد 
الريا�شة  ممار�شة  اأو  احل��رارة  ا�شتداد  عند 
اجل�شم  اإم��داد  يجب  لأ�شباب  لهذه  العنيفة، 
لإتاحة  وذل��ك  امل��اء،  �شرب  طريق  عن  باملاء، 
الكيميائية،  التفاعالت  جميع  لعمل  اجل�شم 
على  ي�شاعدهم  حيث  ال�شغار  عند  خا�شًة 
النمو، وتوليد الطاقة يف اجل�شم مما ي�شاعد 
ونقل  الأع�����ش��اب،  يف  النب�شات  نقل  على 

املواد الكيميائية التي ينتجها املخ.
اأن  حديثة  بريطانية  درا���ش��ة  اكت�شف  وق��د 
عط�س املراأة يوؤثر ب�شكل كبري وملحوظ على 

حيث  ذك���ائ���ه���ا، 
اإّن نق�س كمية املاء داخل اجل�شم 
وبالتايل  الدماغ،  خاليا  ن�شاط  من  ي�شعف 
على  القائمون  �شدد  ثمَّ  الغباء.ومن  ي�شبب 
الدرا�شة على �شرورة �شرب الن�شاء لكميات 
اأو ال�شوائل، مبعدل يقارب  كبرية من املاء، 
على  يحافظن  حتى  يوميًا،  ل��رتات   8 اإىل   6

املعدل الطبيعي للماء بداخل اأج�شامهن.
داخل  املاء  كمية  نق�س  اأن  الدرا�شة  واأك��دت 
الدماغ،  خاليا  ن�شاط  م��ن  ي�شعف  اجل�شم 

الأمر الذي يوؤثر على م�شتوى ذكاء الإن�شان، 
فقط  املاء  يتناولون  النا�س  معظم  اأن  حيث 
فاملاء  خطاأ،  وه��ذا  بالعط�س  �شعورهم  عند 
الدهنية  الأن�شجة  م��ن  للتخل�س  ���ش��روري 
من  يح�شن  اأن��ه  كما  اجل�شم،  ف��ى  ال��زائ��دة 
وظ��ائ��ف امل���خ الإدراك���ي���ة 

واحل�شية.
الباحثون  واأ���ش��ار 
عبوات  اأن  اإىل 
الغازية  املياه 
من املمكن اأن 
ت�����ش��ب��ب 

ة  ر خطو
ع����������ل����������ى 
الإن���������ش����ان، 
زيادة  يف حالة 
ن�����ش��ب��ة امل���ع���ادن 
والأمالح املوجودة 
اأن  ف��ي��ه��ا، م��وؤك��دي��ن 
الدعايات امل�شللة التي 
ت�شي باأن املياه الغازية 
بالأك�شجني  اجل�شم  متد 
خم���ال���ف مت���ام���ًا ل��ل��واق��ع، 
على  اجل�شم  يح�شل  حيث 
حاجته من الأك�شجني مبا�شرة 
الطبيعي.وين�شح  ال��ه��واء  م��ن 
الباحثون ب�شرورة املحافظة على 
تناول 1.5 لرتًا من املاء يوميًاُ لتنظيم 

عملية ال�شتقالب والإخراج.
والكاآبة  بالإجهاد  ال�شعور  ان  الأطباء  واأكد 
ياأتي نتيجة نق�س املاء يف املخ فيوؤدي اإىل 
ال�شعور بالإجهاد والكاآبة لأن توليد الطاقة 
يف املخ يتطلب وجود املاء فنق�س املاء يقلل 

من اإنتاج الطاقة الكهربائية يف املخ.
لوجود  ال�شغط  ارت��ف��اع  م��ن  امل���اء  ويعالج 
ارتفاع  اإىل  ت����وؤدي  م��ه��م��ة  اأخ����رى  ع��وام��ل 

ال�شغط، ولكن نق�س املاء يف اجل�شم يوؤدي 
اإىل انغالق بع�س الأوعية ال�شعرية وتفريغ 
الدم.ونظرًا  جم��رى  يف  امل��اء  من  حمتواها 
نتائج  اأك��دت  للج�شم  بالن�شبة  املياه  لأهمية 
اأن  احلديثة  العلمية  الأبحاث  من  جمموعة 
احلمو�شة  ح��دوث  مينع  بكرثة  امل��اء  تناول 
الظهر  واأمل  ال��روم��ات��ي��زم  وك��ذل��ك  امل��ع��وي��ة، 
ال��ت��ي حت���دث غالبًا  وال�����ش��داع وال�����ش��ي��ق��ان 
قلة  من  الأط��ب��اء  ح��ذر  اجلفاف .وقد  نتيجة 
تناول املاء لأنها ت�شبب جفاف اخلاليا املزمن 
اأن  هو  واحلل  املبكرة ،  الوفاة  ي�شبب  الذي 
يوميًا  املاء  من  كبرية  كمية  الإن�شان  ي�شرب 
حتى تبقي اخلاليا واملفا�شل واجللد رطبة .
الإكثار  اأن  حديثة  اأمريكية  درا�شة  واأثبتت 
املفا�شل  اآلم  م��ن  يخفف   امل���اء  ت��ن��اول  م��ن 
ال�شانيويف  ال�شائل  لن  وذلك  الن�شاء،  عند 
وميرنها  املفا�شل  يزلق  ال��ذي  الزليلي  اأو 
من  معظمه  يف  يتاألف  الغ�شاريف  ويحمي 
املفا�شل  تليني  املاء يف  �شرب  املاء.وي�شاعد 
ويحدث  ه��ذا  الغ�شاريف،  جفاف  وتقليل 
ين�شح  ل��ذا  ال�شن،  يف  التقدم  م��ع  اجل��ف��اف 
من  جالون  ن�شف  يعادل  ما  ب�شرب  الن�شاء 
اجل�شم  يحتاجها  ال��ت��ي  الكمية  وه��ي  امل���اء 
يوميًا.جدير بالذكر اأن الكثار من �شرب املاء 
تكوين  وجتنب  الكلى  عالج  فى  اأي�شًا  مفيد 

احل�شوات بالكلى واملفا�شل.      
اأكواب   8 تناول  اأن  حديثة  درا�شة  واأك��دت 
�شغرية من املاء يوميًا حتميك من الإ�شابة 
تناول  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت  بالأنفلونزا، 
بالأنفلونزا  الإ���ش��اب��ة  يقلل  ي��وم��ي��ًا  امل���اء 
ال��ت��ه��اب احللق  واأع���را����ش���ه���ا امل���وؤمل���ة م���ن 
والر�شح، وذلك لأن املاء يرطب بطانة الأنف 
الدفاع  التي تعترب خط  والأغ�شية املخاطية 
املحملة  الغريبة  الأج�����ش��ام  للتقاط  الأول 
والبكترييا  كالغبار  الإ���ش��اب��ة،  مب�شببات 

ومنعها من الدخول اإيل الرئتني.
واأكدت درا�شة م�شرية حديثة اأن �شرب املاء 
الكيلوجرامات  من  التخل�س  يف  ي�شاعد  قد 
التي  الدرا�شة  وذك��رت  اجل�شم،  يف  الزائدة 
امل�شري  القومي  باملركز  باحثون  اأع��ده��ا 
للطعام  ال�شهية  يقلل  امل���اء  اأن  ل��ل��ب��ح��وث، 

ال�شعرات  ع��دد  تقليل  يف  اأي�����ش��ًا  وي�شاعد 
احلرارية املتناولة. 

واأو�شحت الدرا�شة اأنه من ال�شعب التمييز 
م�شرية  باجلوع  اأو  بالعط�س  ال�شعور  بني 
املاء  ب�شرب  اأول  امل��ح��اول��ة  يجب  اأن��ه  اإىل 
دقيقة.واأ�شافت   30 اإىل   20 النتظار  ثم 
اإىل  يلجئون  النا�س  معظم  اأن  ال��درا���ش��ة 
���ش��رب ال�����ش��ودا وامل��رط��ب��ات ال��غ��ازي��ة اأو 
ال��ق��ه��وة وغ��ريه��ا ب���دًل م��ن امل���اء ال�شايف 
والنقي حتى ت�شيف املزيد من ال�شعرات 
امل�شروبات  هذه  اأن  عن  ف�شاًل  احلرارية 
كمدر  يعمل  ال��ذي  الكافيني  على  حتتوي 

للبول مما يعّر�س اجل�شم للجفاف.     
ا�شتهالك  م��ن  الناجتة  امل�شاكل  م��ن  وللحد 
الوقت  نف�س  يف  امل��ي��اه  م��ن  ك��ب��رية  كميات 
اأن ن�شتفيد من هذه التوجيهات  يجب علينا 
والتي تعتمد على ال�شرب عن طريق جرعات 
اجلرعات  ب��ني  نف�س  واأخ���ذ  امل��اء  م��ن  قليلة 
واجللو�س عند ال�شرب وعدم ال�شرب ب�شكل 
بل  كبري  جمهود  بعد  اأو  التعب  اأثناء  كبري 

عليه اأخذ الراحة قبل ذلك.
واإذا نظرنا اإىل ج�شم الإن�شان جند اأنه يفقد 
لرتات  اأربعة  ح��وايل  العادية  الأح���وال  يف 
والتعرق،  البول  طريق  عن  يوميًا  امل��اء  من 
ويزيد الفقد عند ا�شتداد احلرارة اأو ممار�شة 

الريا�شة العنيفة لذلك.
ما يوجب احلر�س على اإمداد اجل�شم باملاء، 
التفاعالت  املاء جلميع  حيث �شرورة �شرب 
على  خا�شة  ال�شغار  وم�شاعدة  الكيميائية 
مما  اجل�شم  يف  الطاقة  توليد  كذلك  النمو، 
الأع�شاب،  يف  النب�شات  نقل  على  ي�شاعد 
ينتجها  ال��ت��ي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�����واد  ون��ق��ل 
تعني  اجل�شم  يف  ال��رط��وب��ة  امل��خ.ول��ت��وف��ري 
الربوتينات والإنزميات التي تذوب يف املاء 
طرح  على  وي�شاعد  بوظائفها  القيام  على 
ال�شموم عن طريق الب�شرة ويعني الكلى على 
كذلك  الأمعاء،  حركة  من  ويزيد  عملها  اأداء 
املر�شية  احل���الت  م��ن  الكثري  امل��اء  يح�شن 
مثل، اآلم املفا�شل حيث يعتقد بع�س الأطباء 
اأن اآلم املفا�شل واحدة من اأوائل املوؤ�شرات 

على نق�س املاء يف املف�شل امل�شاب.

انتبه..  العط�ش ال�سديد ي�سبب الغباء

يف �شوب���ر مارك���ت يف كيوتو مت طرح روبوت "ان�ش���ان ايل" ي�شبه 
�شيئ���ا مم���ا ظهر يف اأفالم ح���رب النجوم مطلع كان���ون اأول مل�شاعدة 
املت�شوق���ني كبار ال�شن.ميكن ملت�شوقة ان تر�شل قائمة م�شرتيات من 
جه���از حتكم عن بع���د "رميوت كن���رتول" خا�س به���ا ايل الروبوت 
مقدم���ا، وعندم���ا ت�ش���ل اىل ال�شوب���ر ماركت يحييه���ا الروبوت عند 
املدخ���ل وي�شاعدها يف حتدي���د اماكن ال�شلع املوج���ودة يف قائمتها 
ب���ل ويعطيها بع�س املقرتح���ات بالن�شب���ة للت�شوق، وتل���ك الن�شخة 
احلديث���ة من الروب���وت طورها املعه���د الدويل لبح���وث الت�شالت 
ال�شلكية والال�شلكية، وهو يذكر اأي�شًا بان ثورة الروبوت "الإن�شان 
الآيل" يف الياب���ان ب���دات يف النتق���ال من امل�شان���ع ايل اماكن مثل 
حمالت ال�شوبر ماركت واملنازل وامل�شت�شفيات.واليابان هي موطن 
نح���و ن�شف اجهرة روب���وت امل�شانع يف الع���امل وعددها 800 الف 
جه���از وق���د �شاع���د التق���دم التكنولوج���ي يف ظهور ان���واع خمتلفة 
م���ن الروبوت منها روب���وت التنظي���ف و�شب امل�شروب���ات وتقدمي 
ال�شو�شي و�شرائح اخل�ش���راوات والتمثيل يف امل�شرحيات والعمل 
حار����س امن بل وحت���ى يف م���زارع الرز.وبدا هاريت���و هو�شومي 
رئي����س �شركة تويو ريكي كو ليمت���د يف انتاج روبوتات الت�شالت 
قبل اربع �شنوات. و�شممت �شركته و�شنعت الروبوتات ال�شناعية 
لنح���و ن�شف قرن من الزمان، كما ط���ورت ال�شركة روبوتا ميكن ان 
ي�شاع���د يف اعادة تاهي���ل املر�شى حيث ي�ش���كل النق�س يف مديرات 
املن���ازل م�شكل���ة متزايدة يف جمتم���ع اليابان امل�ش���ن. وثمة روبوت 
اخر يبدو قري���ب ال�شبه بال�شخ�شيات الكرتوني���ة يرحب بالزائرين 
بو�شف���ه " حار�س" عند مدخل م�شت�شفى يف الليل.وقال هو�شومي: 
اأردت وح�ش���ب امل�شاهمة يف خدم���ة املجتمع بتحويل "ن�شاطي" اىل 
اجهزة الروبوت للم�شاعدة يف حل م�شكالت تقدم العمرومن املتوقع 
ان يقف���ز ع���دد من هم فوق �شن ال� 65 اىل 31.8 يف املئة من جمموع 
ال�شكان بحلول عام 2030 بح�ش���ب املعهد القومي لل�شكان وبحوث 
المن الجتماعي، وعر�س هو�شومي انواعا خمتلفة من الروبوتات 
ت�شتخدم يف اغرا����س خمتلفة.ويقول نورهريو هاجيتا مدير معهد 
الت�ش���الت ال�شلكية والال�شلكية ان هناك روبوتات اخرى مل�شاعدة 
امل�شنني واملعاقني على اداء العمال اليومية.وي�شيف هاجيتا عندما 
حتاول دخ���ول م�شنع يقوم بت�شغيل الروبوت���ات يقال لك ل تدخل، 

لكنن���ا، مثل املت�شوقة امل�شن���ة التي حت�شل على اخلدمة من روبوت، 
"ن���رى مزيدا من التعامل الجتماعي مع روبوتات التوا�شل هذه 
الأيام".ويق���ول كورت �شتون اخلب���ري بجامعة كارنيجي ميلون يف 
بت�ش���ربوه ان الب�ش���ر مل يعي���دوا �شياغ���ة عالقاتهم م���ع الآلت بعد.
واأ�شاف �شت���ون: اذا كنا نعتزم تغيري تلك العالقة فان من الالزم ان 

تك���ون اللت قادرة عل���ى الت�شرف مثل �شخ�س ي���رد على �شخ�س 
اآخر.وق���ال هاجيت���ا ان كثريي���ن تعلم���وا كي���ف ي�شتخدمون 

الت���ي  ه���ي  والآلت  الليكرتوني���ة،  واحلا�شب���ات  اللت 
"حتاول فهم" كيفية ت�شرف الإن�شان وما يقوله الب�شر.

الروبوتات "اإجراء" بحوث 
تعن���ي "اإج���راء" بح���وث على الب�ش���ر اأنف�شه���م، وقال 

�شت���ون انه عل���ى عك����س الروبوت���ات الت���ي يراها 
ال�شينمائي���ة  الف���الم  يف  الياباني���ني  م���ن  كث���ري 

وجم���الت الر�ش���وم الكاريكاتوري���ة، فانه لي�س 
مهم���ا ان يكون الروبوت جم�شدا ب�شكل مادي. 

وي�شيف �شتون: الروبوت لي�س جمرد اآلة، 
وامنا هو نظ���ام خلفه حيث نتحول عن 

روب���وت �شبي���ه بالإن�ش���ان يف املنزل 
ايل هاتف���ك املحم���ول ايل �شيارتك 

اىل البق���ال ويتبع���ك حيث كنت. 
النظام كله عبارة عن روبوت.
ن���رى  هاجيت���ا:  ويق���ول 
م���ن  نوع���ا  الروب���وت  يف 
"امليدي���ا" متام���ا  الو�شائ���ط 
مثل الهاتف املحمول. وعلى 
غ���رار الهاتف املحم���ول فانه 

�شيكون م���ن املحال ال�شتغناء 
ع���ن الروب���وت يف امل�شتقبل، وقد 

بدا ان عددا متزايدا من اليابانيني يبدون 
اهتمام���ا بالروب���وت، وق���د اجت���ذب املعر����س الدويل 
للروب���وت يف طوكيو  مئة الف زائر يف غ�شون اأربعة 

اأيام.

لليابانيــن اليوميــة  احليــاة  جتتــاح  الروبــوت  ثــورة 

اأو�شحت درا�شة جديدة قامت بها وكالة الف�شاء 
 ،2009 املنق�شي  العام  ان  "نا�شا"  المريكية 
قيا�شات  بداية  منذ  ح��رارة  الع���وام  اك��رث  ك��ان 
"�شاين�س"  جملة  ال��ع��امل.وذك��رت  يف  الطق�س 
على  اخلمي�س  اأم�����س  ي��وم  العلمية  الم��ريك��ي��ة 
ان  الوكالة،  عن  نقال  النرتنت  ب�شبكة  موقعها 
متو�شط احلرارة يف العام املا�شي زاد مبقدار 
49 ر. درجة مئوية عن عامي 1951 و1980، 
كما او�شحت ان العقد الول مناللفية اجلديدة 
ت�شجيل  ب��داي��ة  منذ  ح���رارة  العقود  اك��رث  ك��ان 

املعدلت على الإطالق.
القرن  من  الت�شعينيات  فرتة  ان  املجلة  وقالت 
املنق�شي كانت اعلى حرارة من متو�شط درجات 
احلرارة التي �شجلت خالل القرن الع�شرين يف 
ال��ك��رة الر���ش��ي��ة مب��ق��دار 36ر. درجة  ج��ن��وب 
مئوية، بينما زاد العقد الول من القرن احلادي 
يف  امل�شجلة  ال��درج��ات  جممل  عن  والع�شرين 

القرن الع�شرين مبقدار 45ر. درجة.
العامل  نا�شا ملعدلت احل��رارة يف  وبداأ منحنى 
الوليات  ان  العلماء  وق��ال   ،1850 ع��ام  منذ 

املتحدة متر الن با�شد ف�شول ال�شتاء برودة 
منذ عقود م�شت.

وذكر ريتو رودي عامل الريا�شيات يف نا�شا 
لدرا�شات  "جودارد"  مبعهد  يعمل  وال��ذي 

احلرارة  تغريات  ان  نيويورك  يف  الف�شاء 
يف ن�شف الكرة اجلنوبي تبدو ملفتة ب�شورة 
يف  كبرية  م�شاحة  املياه  تغطي  حيث  كبرية، 
هذه املنطقة ما يعني ان حرارتها ترتفع ببطء.

املنطقة  ه���ذه  م��راق��ب��ة  ان  رودي:  واأ����ش���اف 
ا�شتنتاجات  بتوفري  الطريقة  بهذه  �شت�شمح 

اف�شل مل�شتقبل املناخ.
وقالت الدرا�شة، ان ما يلفت النتباه ب�شدة هو 
ان ثاين ا�شد العوام حرارة، وهو عام 1998، 
على  النينيو  لظاهرة  كثافة  اعلى  �شهد  ال��ذي 

ى  م�شتو
ال�������ق�������رن 
املا�شي كله.

رودي،  واف����اد 
الظاهرة  ه���ذه  ان 

تت�شح  اكرث يف املحيط الهادئ ال�����ت�����ي 
توؤدي اىل كرثة املياه ال�شاخنة على ال�شطح ما 

يوؤثر على املناخ العاملي بكامله.
ي�شهد يف  املا�شي مل  العام  ان  واأ�شاف رودي: 
املتو�شط ال القليل من تاثري هذه الظاهرة على 

املناخ العاملي.
وقال رودي، ان هذا المر يعد دليال اخر على ان 
حرارة العامل ترتفع على املدى البعيد حتى يف 

ن�شف الكرة ال�شمايل.

ك�شف����ت تقاري����ر ل�ش����ركات اأم����ن 
املعلوم����ات ع����ن موج����ة جديدة 
من الفريو�شات ت�شيب اأجهزة 
بالتزام����ن  النق����ال  الهات����ف 
م����ع ا�شتخ����دام ه����ذه الأجهزة 

تقنيات اأكرث تقدما.
وبح�ش����ب التقاري����ر تنت�ش����ر 
طروادة  اأح�شنة  فريو�شات 
التي تق����وم باإجراء مكاملات 
هاتفي����ة لأرق����ام دولية ذات 
تكلفة مرتفعة ب�شكل ذاتي 
ما ي�ش����كل عب����اأ ماليا على 
�شاح����ب الهاتف، وتعمل 
الفريو�شيات على ت�شيد 
زوار املواق����ع الإباحية، 
ات�ش����ال  تقط����ع  بحي����ث 
لتج����ري  امل�شتخ����دم، 

ات�شال باأرقام دولية.
وي�شب����ه اخل����رباء الفريو�ش����ات 
الفريو�ش����ات  بجي����ل  احلالي����ة 
الت����ي انت�شر بوق����ت �شابق على 
اأجه����زة الكمبيوت����ر ال�شخ�شية 
والت����ي �شكل����ت اأ�شل����وب جلني 
الإرباح النقدية ال�شريعة حيث 
يح�شل م�شممو الفريو�س على 
جزء م����ن عوائد املكامل����ات التي 
تتب����ع اأ�شاليب متن����ع امل�شتخدم 
م����ن مالحظ����ة عملي����ة الت�شال 
اجلاري����ة عل����ى جه����ازه والت����ي 
غالبًا ما جتري ات�شالت باأرقام 
خا�شة بتقدمي ذات تكلفة عالية، 
حت����ت  الفريو�ش����ات  وتنت�ش����ر 
لقط����ات  اأو  برجمي����ات  غط����اء 

فيديو.

عام 2009 كان اأ�سخن الأعوام مناخا فريو�سات الهاتف اجلوال جتري ات�سالت ذاتية بتكلفة عالية

يع���اين اآلف الأطف���ال من �شعوب���ة يف الكالم 
وذل���ك لن ا�شره���م �شمح���ت له���م مب�شاه���دة 
التلفزيون لف���رتات طويلة للغاية، فقد تو�شل 
الباحث���ون اىل ان نح���و رب���ع الطف���ال م���ن 
الذك���ور وطفل���ة من بني كل �شب���ع اطفال اناث 
يعان���ون من م�شاكل يف التح���دث ويرجع ذلك 
غالب���ا ل�شو�شاء التلفزيون الت���ي ت�شعب من 

عملية ا�شتيعاب الطفال لقول والديهم.
وخل�س الباحث���ون اأي�شًا اىل ان ما يقرب من 
4 باملئة من الطفال البالغ عمرهم ثالثة اعوام 

مل يتحدثوا حتى الن.وك�شفت الدرا�شة التي 
قامت بها جني جرو�س املعنية بتقدمي امل�شورة 
للحكوم���ة ب�شان حتدث الطف���ال ك�شفت ان 3 
باملئ���ة من الطفال يعانون من م�شاكل "كبرية 
ل  الطفال  كان  اذا  بالكالم، وحت���ى  "تتعل���ق 
ي�شاهدون الربام���ج التلفزيونية فان جرو�س 
قال���ت انهم رمب���ا يواجهون �شعوب���ة يف فهم 
ال���كالم الذي ينطق ب���ه اباوؤه���م والأ�شخا�س 
الأك���رب �شنا ب�شب���ب ال�شو�شاء الت���ي ي�شببها 

التلفزيون.

وقال���ت: "ان عقولن���ا لي�شت مهي���اأة للتعلم من 
اللت ولك���ن الطف���ال يب���دون رد فع���ل عل���ى 
تعبري للوجه و التعرف على وجوه والديهم.

علي���ه  اعتم���دت  ال���ذي  ال�شتط���الع  وك�ش���ف 
جرو����س و�شم���ل نح���و 1000 ا�ش���رة ان 22 
باملئ���ة م���ن الطف���ال الذك���ور و 13 باملئ���ة من 
الناث يعانون من م�ش���اكل يف التحدث وفهم 
الآخرين، كم���ا قالت ربع ال�شر التي ا�شرتكت 
يف ال�شتط���الع انهم ي�شغل���ون التلفزيون اما 
معظم الوق���ت او كل الوقت.ويحظى كل طفل 

من بني ع�شرة اطفال ترتواح اعمارهم ما بني 
ع���ام وعامني مبقع���د مل�شاه���دة التلفزيون يف 

حجراتهم.
وعادة ما ينط���ق الطفال اوىل كلماتهم عندما 
باملئ���ة   4 ولك���ن  �شه���را   11 اأو   10 يبلغ���ون 
م���ن الطف���ال مل يتحدث���وا حت���ى بلوغهم عمر 

الثالثة.
وقال���ت جرو����س: "ان ن�شب���ة الطف���ال الذين 
يعان���ون م���ن م�ش���اكل يف تعل���م ال���كالم وفهم 

الخرين تتزايد خا�شة بني الذكور".

تاأخر الكالم عند الطفال يرجع اىل م�ساهدتهم
التلفزيون لفرتات طويلة


