
فرقة  أبرزهم  من  جنوم  شارك   - ب(  ف  بروكسل-)أ 
واملمثالن  سايروس  مايلي  واملغنية  "كولدبالي" 
رئيسة  هدسون،  وجنيفر  جونسون  روك"  "ذي  دواين 
السبت  اليني  دير  فون  أورسوال  األوروبية  املفوضية 
في جمع أموال لتطوير لقاح ضد كوفيد19- من خالل 
افتراضية. وانضم جنوم عامليون في املوسيقى  حفلة 
والسينما والرياضة واملوضة إلى حفلة موسيقية على 
للوباء  لقاح  ابتكار  أجل  من  البحث  لتمويل  اإلنترنت 
أنحاء  في  فقرا  واألكثر  األضعف  للسكان  وتوفيره 
مع  بالتعاون  األوروبية  املفوضية  وقامت  الكوكب. 
منظمة "غلوبل سيتيزن" ومقرها في الواليات املتحدة، 
إلى جمع  يهدف  الذي  االفتراضي  احلدث  هذا  برعاية 
مساهمات مالية. وفي اجملموع، وفقا لالحتاد األوروبي، 
ساهمت 40 حكومة في التحضيرات لهذه احلفلة التي 

على  حصلت  أنها  بإعالنها  اليني  دير  فون  افتتحتها 
 4,9 ذلك  في  مبا  السبت،  يورو  مليارات   6,15
بالشراكة  األوروبي  االستثمار  بنك  من  يورو  مليارات 
القمة  أيار/مايو، خالل  الرابع من  املفوضية. وفي  مع 
االحتاد  تعهد  األموال،  جلمع  نظمت  التي  األولى 
األوروبي واحلكومات واألثرياء املساهمة بنحو عشرة 
مليار  املبلغ اإلجمالي 16  مليارات يورو، وهذا يجعل 
احلدث  هذا  افتتاح  في  اليني  دير  فون  وقالت  يورو. 
االفتراضي "لن ننتهي من هذا الوباء حتى ينتهي في 
إمكان  لديه  كل مكان. وهذا يعني مشاركة كل شخص 
واللقاحات...".  والعالجات  االختبارات  إلى  الوصول 
وفي هذا اإلطار، نظم دواين جونسون حفلة افتراضية 
فيها سلمى حايك  اإلنترنت شاركت  على  بثت  السبت 

وتشارليز ثيرون وفورست ويتكر وأجنيليك كيدجو.
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واملنجّي الواقي
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ُعّمم سوى الحقيقة بعينها لم يزد عليها  لم يقل السياسي امل
شيئًا ولم يجّملها. بل لعّله ساعدني  والعشرات من الكتاب 
امثالي كثيرًا وأخرجنا من حيرتنا في اختيار الوصف الذي 
فكرنا  طاملا  السابقني.  العراقية  الحكومات  برؤساء  يليق 
باملفردة املناسبة الجامعة املانعة التي تصفهم وتعطيهم حقهم 
فلم نجد. صحيح هناك مفردات باملئات أطلقها الشعب عليهم 
لكننا وجدناها من الهابط والبذيء في لغة الشارع وال تناسبنا 
في الكتابة ، كما اّن لغة سيبويه على عظمتها وتفوقها على 
لم  والبيان  واملعاني  والداللة  الَسعة  في  العالم  لغات  جميع 
تسعفنا ووجدنا ان املفردات العالية في الفصحاحة والسمو 

ال تناسب مقام القول في الذين سيقال فيهم. 
لكن الفرج جاء من بعد طوِل جدٍب في اللفظ وعسٍر في املعنى 
وشٍحّ في البالغة ، فأصبحت في أيدينا مفردة التغليس، من 
غّلس يغلس فهو مغّلس وهم مغّلسون، مفردة تقبل كل شيء 
انواع  وجميع   ، والجزم  والجر  والنصب  بالتأنيث  ترضى   ،
الجموع والتثنية، وليس لها حرج مع  فعل ناقص أو مفعول 
به أو مفعول ألجله أو نائب فاعل ، مفردة كيفما دحرْجَتها 
العراقيون  يفهمه  الذي  املناسب  املعنى  وأعطتك  طاوعتك 

ويعرفون مقاسات استخدامه. 
اآلن بات واضحًا للعراقيني ما هي شروط تنصيب املسؤول 
التغليس، صفة  سوى  الشيء   ، الثالث  أو  الثاني  أو  األّول 
املساءلة  من  املنجية  الصفة  العراق،  في  السياسي  الكمال 
الحمالت  من  الواقية  والصفة  البرملان،  أمام  واالستدعاء 
االعالمية والتسقيط السياسي، والصفة الحامية من العبوات 

والكواتم والكاتيوشا.
نضرب  عبثًا  السنوات  هذه  علينا  وملاذا ضاعت  كّنا،  أين   
توصيف  عن  جدوى  دون  من  بحثًا  أسداس  في  أخماسًا 
حني  واالهم،  وَمن  السابقني  والوزراء  الحكومات  رؤساء 
وأساءوا  الشعب  وخذلوا  باليمني  وحنثوا  املوازنات  بّددوا 
لقيم الجيش العراقي .إذن هي الصدمة اليوم ، عندما اختّلت 
املوازين، وعلت أصوات الشك والريبة والخوف في اّن مفردة 
التغليس باتت مهددة في وجودها، وآيلة للغروب ، وبعد كل 

غروب، ليل لن يطول حتى تشرق الشمس بعده.

كيف حتمي املوبايل من فيروس كورونا وحرارة الصيف؟ 

لوس اجنليس-أ ف ب( - قررت شركة "ديزني" تأجيل إطالق فيلم "موالن" مرة أخرى حتى منتصف آب/
أغسطس فيما يواصل فيروس كورونا املستجد انتشاره في أميركا الشمالية والعالم.

وبعد التأجيل األول، كان من املفترض أن يطلق "موالن" الذي يتناول قصة محارب صيني أسطوري، في 
صاالت السينما في 24 متوز/يوليو. وقالت "ديزني" في بيان لرئيسي الشركة أالن بيرغمان وآلن هورن إن 

"الوباء غير خطط خروج موالن )إلى دور السينما( وسنكون مرنني وفق ما يتطلب الوضع".
البيان أن "اخملرج نيكي كارو واملمثلون وطاقم العمل قاموا بإجناز فيلم رائع وملحمي ومؤثر  وأضاف 
يجّسد ما يجب أن تكون عليه التجربة السينمائية. ونعتقد أن مكانه في الصاالت العاملية ليتمكن الناس 
في جميع أنحاء العالم من االستمتاع به". وتأتي هذه اخلطوة بعد تأجيل "وارنر براذرز" حتى منتصف 

آب/أغسطس إطالق فيلم اإلثارة "تينيت" للمخرج كريستوفر نوالن.

برلني - لندن -الزمان 
األشخاص  ان  عن  علمية  دراسة  نتائج  كشفت 
من  اخلمسينيات  في  السمنة  من  يعانون  الذي 
العمر معرضون أكثر من غيرهم بنسبة تصل لـ 

31 في املئة لإلصابة باخلرف.
يعانني  اللواتي  النساء  أن  اخلبراء  وأوضح 
لديهم  ترتفع  البطن،  منطقة  في  السمنة  من 
البروفيسور  نسبة اإلصابة باخلرف. من جهته 
لندن،  كوليدج  يونيفيرسيتي  جامعة  في 
أنواع  كأكثر  الزهامير  وصف  ستيبتو،  أندرو 
بإحدى  اخلرف  وصف  والذي  انتشارا،  اخلرف 
الصحية  التحديات  أحد  قائال"هو  تصريحاته 
والتي  والعشرين  احلادي  القرن  في  الرئيسية 

ميكن أن تهدد الشيخوخة الناجحة للسكان".

من  ستزيد  السمنة  معدالت  ارتفاع  بان  مضيفا 
الصحية  احلياة  منط  دراسة  ويجب  املشكلة، 

بشكل جيد لتجنب حاالت اإلصابة باخلرف.
األوبئة  علم  معهد  من  كادار،  دورينا  ووصفت 
في  كاليفورنيا  بجامعة  الصحية  والرعاية 
الدراسات واألبحاث  بأن تطور  لوس أجنلوس، 
املتعلقة بالسمنة، أثبتت دور السمنة في ارتفاع 
"ذا  صحيفة  نشرت  ما  بحسب  اخلرف،  نسبة 
فيه  أكدت  الذي  الوقت  في  البريطانية.  صن" 
على ضرورة مراقبة كل من مؤشر كتلة اجلسم 
وحالة محيط اخلصر لتجنب مضاعفات التمثيل 
الغذائي أو األوعية الدموية، لتبدأ بعدها مرحلة 
تخفيض الوزن إلى املستويات املثلى من خالل 

اعتماد أمناط صحية ومتوازنة من األكل.

إن  كورسيفن  كالوس  البروفيسور  قال  فيما 
يرفع  السباحة  أثناء  الالصقة  العدسات  ارتداء 

خطر اإلصابة بالتهاب القرنية.
العدسات  بأن  ذلك  األملاني  العيون  وعلل طبيب 
باملاء  تتشبع  قد  الرطبة،  السيما  الالصقة، 
كيميائية  مواد  أو  جراثيم  من  به  ما  ومتتص 
مثل الكلور فتسبب اإلصابة بااللتهاب، الذي قد 

ُيلحق أضرارًا جسيمة بالبصر.
تورم  في  القرنية  التهاب  أعراض  وتتمثل 
العني،  واحمرار  الرؤية،  وتدهور  القرنية، 
في  غريب  بجسم  والشعور  اجلفن  وتشنجات 
العني، واأللم الشديد، واحلساسية ضد الضوء، 

وزيادة اإلفرازات الدمعية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ستوكهولم- موسكو -)أ ف ب( - سّجلت فنلندا 
ارتفاعا  األخيرة  اليام  في  والنروج  والسويد 
من صنع  إشعاعي  نشاط  في  عادي  غير  طفيفا 
أن  هولندي  معهد  قال  مؤذ،  غير  لكن  اإلنسان 

مصدره قد يكون غرب روسيا أو التفيا.
ونشرت منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية التي تقيس محطاتها أيضا الزيادات في 
"تويتر"  على  خارطة  املدني،  اإلشعاعي  النشاط 
اإلشعاع  لهذا  احملتمل  املصدر  منطقة  توضح 

الثلث  حوالى  املنطقة  وتغطي  لقياساتها.  وفقا 
من  اجلنوبي  والنصف  السويد  من  اجلنوبي 
منطقة  إلى  باإلضافة  والتفيا،  وإستونيا  فنلندا 
كبيرة حتيط باحلدود الشمالية الغربية لروسيا 
شركة  ونفت  بطرسبرغ.  سانت  ذلك  في  مبا 
"روزنيرغواتوم" املنتجة للطاقة النووية الروسية 
احملطتني  في  حادث  أي  حصول  جانبها  من 

التابعتني لها العاملتني في هذا القطاع.
للصحة  الهولندي  املعهد  حلسابات  ووفقا 

)سيسيوم  املشعة  "النظائر  فإن  والبيئة  العامة 
تأتي  خصوصا(   103 وروتينيوم  و134   137
من غرب روسيا"، موضحا أنها "من منشأ مدني 
على الرجح". وكتب األمني العام للمنظمة الدولية 
من  "متكنا  تويتر  على  تغريدة  في  زربو  السينا 
حتديد  لكن  للمصدر  احملتملة  املنطقة  حتديد 
املصدر بدقة ليس جزءا من مهمة منظمة معاهدة 

احلظر الشامل للتجارب النووية".
اإلنسان، وأوضحت  اإلشعاعات من صنع  وتلك 

السلطة الهولندية في بيان أن تكوينها "قد يشير 
إلى تلف مادة قابلة لالشتعال في محطة للطاقة 
فنلندا  متلك  روسيا،  إلى  وباإلضافة  النووية". 
والسويد مفاعالت نووية في املنطقة لكن لم تبلغ 
البلطيق  أي منها عن أي حادث. وال متلك دول 
الطاقة  محطة  ليتوانيا  أغلقت  إذ  نشطا  مفاعال 
الوحيدة من أصل سوفياتي كجزء من  النووية 

شروط دخولها االحتاد األوروبي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 ديزني تؤجل إطالق
فيلم موالن

اب حسن النوَّ
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الغرفة 813
بوَّاب  اللحظة كيف سمح  لم أصدِّق حتى  إْذ  بارتباك؛  الفندق  كنت أخطو في رواق 
الفندق لنا بالدخول؟ كان البوَّاب بقامته الطويلة وسحنته السوداء يضع عمامة بيضاء 
ُخيفًا على وجهه الزنجي؛ وكان الزي العباسي املزركش  على رأسه أضفت وقاًرا م
الذي يرتديه يدعك تؤمن أنك ستدخل إلى قصر أبي جعفر املنصور، بينما كان الوشق 
بتقريع  بدأ  ثم  لطم خديه الستعادة صحوه  الفندق  ِإلى  بالدخول  يهم  أن  ثمال وقبل 

نفسه بصوت جهوري:
- تماسك أيها الوشق؛ ال تترنح في مشيتك حتى تتجاوز هذا الرمح الفاحم.

ِإلى  مالمحه  تغيرت  عجيب  وبدهاء  العمالق،  الزنجي  البوَّاب  بالرمح؛  يقصد  كان 
ِإلى بوابة الفندق؛ وراح يتحدث بلغة إنجليزية كما لو أنه قد  الصرامة حاملا وصلنا 

استغرق بحوار مهم معي وهمس بني سيل الكلمات اإلنجليزية:
- ّهز رأسك يا بني.

سارعت ِإلى تحريك رأسي داللة على فهمي ملا يقوله؛ وانطلت اللعبة على البوَّاب الذي 
ظن أن الوشق أحد الضيوف األجانب؛ ولم يجرؤ على منعه من دخول الفندق، برغم 
التي كانت مفتوقة وقد برزت منها أصابع قدمه  الرثة وفردة حذائه  الوشق  مالبس 
اليسرى؛ في الواقع لقد حاولنا شراء حذاء مستعمل من الباب الشرقي لكن الوشق 

غير رأيه فجأة وصاح محتجا:
 - حذائي الذي ال يعجبك؛ أراه يناسب هذا املهرجان.

 وهرع لشراء ربع عرق إضافي باملبلغ الذي اتفقنا أن يشتري به الحذاء. نحن اآلن في 
املنصور ميليا والشعراء العرب يملؤون الصالة والكائن الغريب في املشهد الحضاري 
ُنَّا نبحث عن مكان نجلس فيه حتى أقبل نحونا صديقنا  هو صديقي الوشق، وبينما ك
الشاعر الغجري وحني أبصر هندام الوشق بأسماله البالية؛ تدارك األمر بسرعة وقام 

بالتغطية حتى يبعد عن عرَّابنا الشبهات فراح يتحدث مع موظفي الفندق قائال:
- صديقي هذا من األثرياء، ال تخدعكم مالبسه الرثة، ليلة أمس تبرع أمامي بمئة ألف 

دينار لعوائل تريد حج بيت اهلل، فال تستغربوا من هيئته املتواضعة.
لم يرق للوشق حديث صديقنا فصرخ به: 

- أِغرب عن وجهي أيها الغجري.
انتبذنا ركنًا للراحة عثرنا عليه بصعوبة بالغة، لم تمض سوى دقائق على جلوسنا 
حتى الَح أمام أنظارنا مسؤل ثقافي رفيع في الحكومة، كان يمشي متبخترا وخلفه 

الشاعر السمني؛ علََّق الوشق بصوت حرص أْن يسمعه الجالسون:
- عارات!! 

َج الدم بوجه املسؤول غيظا وقال حانقا:  توهَّ
- ويحك أيها الوشق... نحن عارات؟

وأشجعهم  السلطة  أدباء  أشرس  من  الثقافي  املسؤول  هذا  أنَّ  يعرف  الجميع  كان 
باتخاذ القرارات التي تنفع أترابنا من الصعاليك، رد الوشق ببرود وعلى وجهه طيف 

ابتسامة ماكرة:
- ناوشني بسرعة وسأكف عن التحرش بك.

ضحك املسؤول الثقافي حتى اهتز بدنه كزورق تالطمه املوج؛ أخرج من جيبه خمسة 
وعشرين دينارا، وعمد أن يراها الجميع قبل أن يضعها في يد الوشق. كان من بني 

الذين أبصر ذلك املشهد أحد الشعراء العرب الذي وبََّخ الوشق قائال:
 - ما عهدتَك تأخذ العطايا من هؤالء؟ 

ردَّ الوشق باسما على ذلك الشاعر األشهب والذي تربطه معه عالقة صداقة يوم كان 
في بيروت قبل سنوات:

- لم أنل منهم إال القليل من حقوقي!
التي  الشرسة  النبرة  بهذه  السلطويني  على مخاطبة هؤالء  يجرؤ  الوشق من  غير  ال 
ُ أنَّ الوشق امتعض من توبيخ صديقه  تدعهم يجاملونه لتجنب لسانه السليط، هجست
اللبناني وراح يفرك يديه بحنق واضح؛ كأنه شعر بالذنب من قبول هبة املسؤول الرفيع؛ 
فاقترحت عليه مغادرة املكان واستجاب لرغبتي وبينما كنَّا نهم بالخروج من الفندق 
ِإلى  وهرعت  خطواته  في  التباطؤ  الوشق  من  طلبت  رأسي..  في  فكرة  برقت  حتى 

موظف االستعالمات بثقة ال أدري من أين هبطت
:ُ على روحي ألقول له
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وضع املوظف األنيق بيدي املفتاح على عجل وانا غير مصدق ذلك، لقد اخترت بشكل 

عشوائي رقم الغرفة وال أدري من هو صاحبها؟ وهتفت:
- هيا أيها الوشق ...

في املصعد بدأ الوشق يتثاءب فأضفى على مغامرتنا هذه مالمح الثقة وأبعد الريبة 
بعد  فيما   ُ فالتثاؤب داللة على أن هذا الشخص راسخ وال شائبة عليه، عرفت عنا، 
انه تعمد التثاؤب فلقد كان معنا في املصعد أحد رجال أمن الفندق الذي راح يرمق 
صاحبي باحتقار؛ فلم يجد الوشق أمامه سوى حيلة التثاؤب.. دخلنا الغرفة وأول 
املستقبلني لنا كانت قنينة من الويسكي منتصبة على الطاولة، بدأ الوشق يرقص ويردد 

أغنيته املفضلة:
- » أنا ألبي ليك ميال ...«

في الواقع تصرفنا بنبل بادئ األمر فلم نفتش الحاجيات املنتشرة في أركان الغرفة 
بينما العطر الفرنسي كان طاغيا في فضائها، خمنت هوية صاحب الغرفة من الكتب 
املتناثرة هنا وهناك، ربما يكون شاعرا وبدأنا نكرع كؤوس  الويسكي ومزتنا الفستق 
الحلبي، كان الوشق يشرب بسرعة خشية من املداهمة املتوقعة لنا في أية لحظة، بعد 
الدواليب  افتش  أن  املالئكية في دمه قرر االستحمام وهو يحثني  الخمرة  أن سرت 
عسى أن أعثر على زجاجة عرق ويبدو أن الويسكي ال يروق له؛ فأخرج ربع العرق 
الباب الشرقي بدال من شراء الحذاء وراح يرتشف منه جرعات ثم  ابتاعه من  الذي 
طلب مني أن ادع بعض الشراب في الزجاجة لصاحب الغرفة؛ وحني دخل ِإلى الحمام 
خرج منه بعد لحظات هلعا كما لو أن قنبلة ستنفجر فيه، لقد طرد عن رأسه فكرة 
ِإلى  تزحف  املخاوف  بدأت  بينما  الحريري،  السرير  على  بإغفاءة  وراح  االستحمام 
مخيلتي .. نحن اآلن في غرفة نجهل هوية صاحبها والويل لنا لو ظهرت ألحد أدباء 
ُ تلك املخاوف بكؤوس إضافية من الويسكي ويبدو أني غفوت أيضا  السلطة؛ أخرست
حتى صحوت على صوت لم أتمكن من معرفة صاحبه 
ولم تكن لدي الجرأة على فتح عيني ألرى ما يحدث في 
الغرفة، فعمدت للنوم الكاذب وثمة سؤال صار يقرع في 

جوف رأسي:
- من هذا الشخص الذي أصبح معنا الغرفة؟

• من رواية حياة باسلة.

جامعة شهيرة تعتزم إزالة اسم رئيس أمريكي عنصري

جنوم عامليون يجمعون أموال اللقاح 

حتذير من ارتداء العدسات أثناء السباحة 
الُسمنة تزيد معدالت اخلرف في منتصف العمر

القاهرة- الزمان 
عبدالعزيز  ياسمني  املصرية  الفنانة  شاركت 
جتمعها  صور  مجموعة  بنشر  جمهورها 
بزوجها الفنان أحمد العوضي، في أول ظهور 

لهما معا بعد زواجهما.
ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها 
لقطات  في  "انستجرام"،  موقع  على  اخلاص 
رومانسية مع زوجها، كشفت قوة عالقة احلب 

التي تربطهما.
نفس  نشر  أعاد  العوضي  أحمد  الفنان  واعاد 
الصور مع ياسمني، على حسابه اخلاص على 
مع  "حب"  بكلمة:  وأرفقها  "انستجرام"،  موقع 

رموز لقلوب.
ومن ناحية أخرى، نفت ياسمني عبدالعزيز 
أنباء حملها في طفلها األول من زوجها أحمد 
العوضي، حيث أرجعت زيادة وزنها، إلى 
قولها: "في احلب إن لم يزد وزنك فأنت
 مع الشخص
 اخلطأ".

ياسمني عبدالعزيز 
في أول ظهور 

بعد الزواج

واشنطن-)أ ف ب( - أعلنت جامعة برينستون 
السبت  املتحدة  الواليات  شرق  في  العريقة 
األميركي  الرئيس  اسم  إزالة  قّررت  أّنها 
الراحل وودرو ويلسون عن كلّيتها للعالقات 
الدولية بسبب "سياساته وآرائه العنصرية".

وويلسون )1924-1856( الذي حكم الواليات 
اشتهر  و1921،   1913 العامني  بني  املتحدة 
املؤّسس  األب  بكونه  الدولي  املسرح  على 

األمم  الحقًا  خلفتها  )التي  األمم  لعصبة 
االنعزال  أنهى  الذي  والرئيس  املتحدة( 

األميركي.
لكن في بالده سمح الرئيس الثامن والعشرين 
الفصل  مبمارسة  اجلنوبية  للواليات 
الفدرالية  للوزارات  كذلك  وسمح  العنصري 
البيض.  أولئك  عن  السود  موظفيها  بفصل 
جامعة  رئيس  إيسغروبر،  كريستوفر  وقال 

برينستون، في بيان إّن "سياسات )ويلسون( 
مناسب  غير  اسمه  جتعل  العنصرية  وآراءه 
واملوظفني  الطالب  على  فيها  يتعّين  لكلية 
واخلريجني االنخراط بشكل كامل في مكافحة 
آفة العنصرية". وإذ أوضح رئيس اجلامعة أّن 
هذا القرار وافق عليه مجلس اإلدارة، قال إّن 
ويلسون "مارس الفصل العنصري في اخلدمة 
العامة في هذه البالد بعد سنوات من إلغاء 

الفصل العنصري فيها، مما أعاد أميركا إلى 
وأثار  العدالة".  لتحقيق  سعيها  في  الوراء 
مقتل جورج فلويد )46 عامًا(، املواطن األسود 
الذي قضى في نهاية أيار/مايو اختناقًا حتت 
مينيابوليس، موجة  في  أبيض  ركبة شرطي 
وأشعلت  املّتحدة  الواليات  في  عارم  غضب 
البالد  أنحاء  احتجاجية في سائر  تظاهرات 

تخّلل بعضها أعمال شغب.

تكثفت  األخيرة،  األسابيع  وفي   
تذكارية  نصب  إلزالة  الدعوات 

املاضي  متّثل  لشخصيات 
ومتّجد  للبالد  العنصري 
الكونفدرالي  اجليش 
األهلية  احلرب  خالل 
في   ،)1861-1865(
احتجاجات أعادت إحياء 

احلّساس  اجلدل 
إرث  حول 
ية  د لعبو ا
في الواليات 

املتحدة.

برلني  - الزمان 
خبير  إيجرت،  ماركوس  البروفيسور  أوضح 
امليكروبيولوجيا بجامعة فورتفاجنني، قائاًل: 
للجراثيم،  مصدرًا  يعد  ال  الذكي  "الهاتف 
مقارنة بعدد اجلراثيم التي قد تكون منتشرة 
على اليدين، ولذلك فإن احلمل اجلرثومي على 

الهواتف الذكية قليل للغاية".
"متتاز  قائاًل:  األملاني  البروفيسور  وأضاف 
الهواتف الذكية احلديثة بأنها شديدة اجلفاف 
وناعمة للغاية، وبالتالي ال يلتصق بها إال قدر 
ضئيل جدًا من اجلراثيم". ولن جتد اجلراثيم 
ما تأكله على أسطح الهواتف الذكية اجلديدة، 
ولذلك فإنه يصعب تكاثرها، على العكس من 
الهواتف اجلوالة القدمية ذات األزرار، والتي 
جانبه  ومن  اجلرثومي.  احلمل  بها  يزداد 
أشار سباستيان كلوس، من الرابطة األملانية 
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات Bitkom أن 
للمستخدم تأثير على عدد اجلراثيم املنتشرة 
قائاًل:  األملاني  اخلبير  وأضاف  هاتفه،  على 
"يعد السطح اخلارجي للهاتف الذكي انعكاسًا 
األملاني  اخلبير  وأضاف  صاحبه".  لشخصية 
الذكية  الهواتف  على  تكثر  اجلراثيم  أن 
يحرصون  ال  الذين  باملستخدمني،  اخلاصة 
يستعملون  والذين  كثيرًا،  أيديهم  غسل  على 
أجهزتهم أثناء تناول الطعام أو عند استعمال 
املستخدمني،  أجهزة  يفوق  بشكل  احلمام، 
الذين ال يقومون مبثل هذه األفعال. باإلضافة 
إلى أن حالة الهاتف الذكي تؤثر على احلمل 
اجلرثومي، وأوضح كلوس ذلك بقوله: "ميكن 
العفن  ومواضع  والفيروسات  للبكتيريا 
في  املوجودة  باخلدوش  جيدًا  تلتصق  أن 
الشركات  تقوم  ما  وغالبا  اجلوالة".  األجهزة 
املنتجة للهواتف الذكية مثل أبل وسامسوجن 
لتنظيف  النصائح واإلرشادات  بتقدمي بعض 
اخلاصة  الويب  مواقع  على  الذكية  الهواتف 
بإيقاف  اخلبراء  ينصح  ما  ودائما  بها، 
الكهربائية  التوصيالت  جميع  وخلع  اجلهاز 
أفضل  وتتمثل  الذكي.  الهاتف  تنظيف  قبل 
استعمال  في  الذكي  الهاتف  لتنظيف  طريقة 
الوبر ومبللة  قطعة قماش ناعمة وخالية من 
ميكن  الشديدة  االتساخات  حالة  وفي  قليال، 
للمستخدم استعمال قليل من املاء والصابون 
بوابة  واشارت  الذكي.  الهاتف  تنظيف  عند 
أن  إلى  األملانية  أونالين"  "هايزه  التقنيات 

احلرارة املفرطة خالل فصل الصيف قد تشكل 
واحلواسيب  الذكية  الهواتف  على  خطورة 
األجهزة  تلف  في  يتسبب  قد  ما  اللوحية، 
بعض  أداء  على  سلبًا  التأثير  أو  بالكامل 
ألكسندر  وأوضح  البطارية.  مثل  املكونات، 
شبير، من بوابة التقنيات األملانية، أن احلرارة 
تقادم  إلى  تؤدي  الصيف  فصل  في  املرتفعة 
البطاريات بسرعة، حلساسيتها ضد احلرارة.  
أما املعالج فإن درجة احلرارة املرتفعة ال متثل 
مئوية  درجة   45 جتاوزها  وعند  له،  مشكلة 

باستمرار، عند ترك الهاتف الذكي في سيارة 
مغلقة مثاًل، فإن الهاتف الذكي احلديث يطلق 
وميكن  تلقائيًا،  تشغيله  يوقف  أو  تنبيها 
للحرارة املفرطة أن تشوه الغالف البالستيكي 
في  تتسبب  أو  القدمية  احملمولة  للهواتف 

تفكك عناصر اإلحكام.
وينصح اخلبير األملاني بتبريد األجهزة عند 
معظمها  أن  مراعاة  مع  الشديدة،  احلرارة 
مصمم لتحمل التقلبات البسيطة في درجات 
النصائح حلماية  يلي بعض  وفيما  احلرارة. 

من  اللوحي  واحلاسوب  الذكي  الهاتف 
تعريض  تفادي  يجب   1- املفرطة.  احلرارة 
الهاتف الذكي ألشعة الشمس املباشرة طوياًل، 
في املقاهي أو على الشواطئ. وإذا كان اجلو 
على  كذلك  يكون  فإنه  املستخدم  على  حارًا 
األجهزة  معظم  تأتي   2- احملمول.  اجلهاز 
ارتفاع  على  يساعد  ما  أسود،  بغطاء  مزودة 
احلرارة، وعلى املستخدم وضع الهاتف الذكي 
حتت  املكشوفة  أماكن  في  كان  إذا  جيبه  في 
الهاتف  وضع   3- املباشرة.  الشمس  أشعة 

احلرارة،  يرفع  قد  واقية  حافظة  في  الذكي 
ومن األفضل إخراجه من احلافظة مع ارتفاع 

درجات احلرارة.
-4 عند تعرض الهاتف الذكي للحرارة املفرطة 
ومنع  ببطء،  ليبرد  الفور،  على  إيقافه  يفضل 
تضرره.   -5 على املستخدم بشكل عام جتنب 
فال  احلرارة،  درجات  في  الشديدة  التقلبات 
اللوحي  الذكي أو اجلهاز  الهاتف  يجوز ترك 
املباشرة،  الشمس  أشعة  حتت  السيارة،  في 
األلعاب    6- داخلها.    الهواء  بسبب حرارة 

تسجيل  أو  الفوتوغرافية  الصور  التقاط  أو 
مقاطع الفيديو يشكل عبئًا كبيرًا على معالج 
يكون  أن  األفضل  ومن  احملمولة،  األجهزة 
ذلك على فترات متباعدة. -7 ال يجوز شحن 
درجة  تكون  عندما  الذكي  الهاتف  بطارية 
مئوية.   درجة   40 من  أعلى  احمليطة  احلرارة 
-8 إذا تعرض الهاتف الذكي للحرارة املفرطة 

الثالجة،  في  بوضعه  تبريده  يجب  ال 
التي  اجلسيمة  األضرار  لتفادي 

سيسببها املاء املكثف له.   

زيادة في نشاط إشعاعي من صنع اإلنسان وتسّرب نفايات في القطب الشمالي


