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اخلا�صة  امل���رور  بكلمات  الأم���ر  يتعلق  عندما 
من  اأنواع  ثالثة  هناك  الإنرتنت  على  بح�صاباتنا 
ي�صك  الذي  الو�صوا�س  النوع  هناك  امل�صتخدمني، 
دائًما يف قوة كلمة املرور مهما بلغت قوتها، حتى 
لو و�صلت اإىل 30 حرف ورمز ورقم خمتلطني مًعا، 
كلمات  حول  حياته  وتدور  للتغيري  دائًما  وي�صعى 
بكلمة  يهتم  الذي ل  امُلهمل  النوع  املرور! وهناك 
نوعية  من  التخمني  �صهلة  وجتدها  اإطالًقا  املرور 
الأول(  ا�صمه   –  6 اإىل   1 من   – اأ�صفار  )اأرب��ع��ة 
وغريها من كلمات املرور ال�صعيفة، وهناك النوع 
والأرقام  احلروف  يجمع بني  الذي  امُلتزن  الثالث 
تتجاوز  ول  به  اخلا�صة  املرور  كلمة  والرموز يف 

عدد كبري، ول يقوم بتغيريها اإلاّ عند ال�رضورة.
النا�س  بني  م�صهورة  اأخرى  خرافات  ثالثة  هناك 

وُي�صداّقها اأغلبهم وتتعلق بكلمات املرور، وهي:
1��  التحقق الثنائي �صمان للحماية

اأو  الإنرتنت  ا�صتخدام  يف  قاعدة  هناك  كانت  اإذا 

احلماية التقنية عموًما ف�صتكون بعدم وجود �صيء 
على  ينطبق  الأمر  ونف�س  باملئة،  مئة  بن�صبة  اآمن 
موؤخًرا  اعتمادها  بداأ  التي  الثنائي  التحقق  تقنية 
للحفاظ  التقنية  ال�رضكات  من  الكثري  قبل  من 
ال�رضقة  من  امل�صتخدمني  وح�صابات  بيانات  على 
وترفع  للغاية  ذكية  التقنية  هذه  نعم  والخ��رتاق، 
ويعتربها  كبري  ب�صكل  امل�صتخدم  اأمان  درجة  من 
على  املوجودة  احلماية  ُطرق  اأف�صل  اأحد  البع�س 
كلمة  قوة  اإهمال  اأب��ًدا  يعني  ل  هذا  لكن  ال�صبكة، 
املرور ب�صبب وجود التحقق الثنائي، اأو الركون اإىل 

هذه التقنية وتخيُّل عدم وجود اأي خماطر.
للخدمات  ب��الخ��رتاق��ات  ُم�صبع  ت��اري��خ  وه��ن��اك 
واحل�صابات التي ت�صتخدم خا�صية التحقق الثنائي 
�صابق  وقت  يف  تويرت  على  حدث  مثلما  بالفعل، 
من  الآلف  بيانات  وت�رضيب  للخدمة  اخرتاق  من 
الثنائي  التحقق  تقنية  خ��داع  ومت  امل�صتخدمني، 
هاتف  رقم  اإىل  الن�صية  الر�صائل  توجيه  لإع��ادة 
الأمر مع قوقل  الأ�صلي. وحدث نف�س  خمتلف عن 
والغر�س  الجتماعية،  الهند�صة  با�صتخدام  ا  اأي�صً

هنا تنبيهك بعدم وجود �صمان على هذه التقنية.

اآمنة متاًما 2�� ال�رضكات الُكربى 
خطاأ اآخر اأو خرافة اأخرى يعتقد فيها عدد ل باأ�س 
ال�رضكات  اأناّ  وهو  الإن��رتن��ت،  م�صتخدمي  من  به 
الهجمات من  للكثري من  الُكربى وب�صبب تعر�صها 
التدابري  من  املزيد  باتخاذ  تقوم  املخرتقني  قبل 
وبالتايل  م�صتخدميها  وح�صابات  نف�صها  حلماية 
لي�س  هذا  لالأ�صف  لكن  الخرتاق،  من  اآمنة  ُت�صبح 

�صحيًحا ب�صكل كامل.
نعم ال�رضكات الُكربى تتخذ تدابري حماية اإ�صافية 
فاأغلبها  اأب��ًدا،  الخرتاقات  من  اآمنة  لي�صت  لكناّها 
ُم�صفرة  غ��ري  هيئة  يف  امل���رور  كلمات  ُي��خ��زاّن 
وبالتايل ُت�صبح اأكرث عر�صة لالخرتاق والت�رضيب، 
مثال  خري  املتعددة  �صات  �صناب  حوادث  يف  ولك 
مرة ومت  من  اأكرث  اخلدمة  اخرتقت  فقد  ذلك،  على 
امل�صتخدمني،  من  الآلف  مئات  بيانات  ت�رضيب 
ونف�س الأمر حدث مع خدمة اآي كالود من اآبل التي 
بيانات  ت�رضيب  ومت  القوية  باحلماية  لها  ُي�صهد 
ا، ومنها بع�س ال�صور احل�صا�صة  امل�صتخدمني اأي�صً

للم�صاهري!
لذا مهما كانت قوة ال�رضكة اأو حجمها، يجب عليك 

مرور  كلمة  اعتماد  يف  اخلا�صة  تدابريك  اتخاذ 
قوية من ال�صعب احل�صول عليها.

3��  دقة فح�س كلمة املرور
ل ح�صاب جديد على اأي موقع اإلكرتوين،  عندما ُت�صجاّ
ويعطيك  م��رورك  كلمة  قوة  لفح�س  �رضيط  يوجد 
تقييم ما بني )�صعيف جًدا – �صعيف – متو�صط – 
قوي – قوي جًدا( يف اأغلب الأحيان، ويعتمد عليه 
الكثري من امل�صتخدمني يف معرفة قوة كلمة املرور 
امُل�صتخدمة من قبلهم، على اعتبار دقته الهائلة يف 

هذا الإطار، وهنا اخلطاأ.
تقييم هذا ال�رضيط لي�صت دليل قاطع اأبًدا على قوة 
بتجربة  قمت  و�صخ�صًيا  احلقيقية،  م��رورك  كلمة 
اأكرث من كلمة مرور ومنها بع�س الكلمات الب�صيطة 
وال�صهلة ووجدت التقييم قوي اأو متو�صط، لذا يجب 
عليك ا�صتخدام كلمة املرور التي تعتقد بقوتها اأنت 

�صخ�صًيا.
واحدة  مرور  كلمة  ن�صتخدم  ما  غالًبا  النهاية  يف 
على اأكرث من ح�صاب – وهذا اأمر خاطئ يف راأيي 
اإدارة  خدمات  اأحد  با�صتخدام  دوًما  اأن�صح  لذا   –

.1Password كلمات املرور مثل

تطلق منصة  DayDream السايبورغ لعالج السرطان  التحيز تالحق فيسبوك مجددًا
أول شركة لتصنيع محركات 
الطائرات في الصين

اأ�صب��ح موق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي "في�صب��وك" جمددا حم��ط انتق��ادات ب�صاأن 
اآلي��ة ن���رض الأخبار، اإذ رغم تغيري اأدوات عر�س الأخب��ار اإل اأن "الأخبار الزائفة" 
انت���رضت م��رة اأخرى على �صفحاته، كما يتهم املوق��ع باأنه مازال متحيزا ب�صاأن 
املو�صوعات الرائجة. كما �صهد موقع "في�صبوك" ن�رض خرب كاذب عن مذيعة قناة 
"فوك���س ني��وز" الأمريكية ميغني كيلي يف املو�صوع��ات الأكرث رواجا، ومفاد 
اخلرب: "ف�صح املذيعة اخلائنة وطردها من القناة لأنها توؤيد هيالري كلينتون"، 

ولحقا قدم املوقع اعتذارا اإىل املذيعة.
واأت��ى ه��ذا اخلطاأ بعد يومني من اإعالن "في�صبوك"، اأن��ه �رضاّح 26 متعاقدا كانت 
وظيفته��م كتاب��ة وحترير املو�صوعات الرائجة و���رضح ق�صري عنها، يف حماولة 

منه للتاأكيد على موقفه املحايد جتاه الأحداث.

ابتك��ر باحثون من مدر�صة التكنولوجي��ا يف مونرتيال وجامعة مونرتيال وجامعة 
ماكجي��ل يف كندا جهازا متناهي ال�صغر "�صايب��ورغ" قادرا على اإي�صال الدواء اإىل 
اأماكن الأورام ال�رضطانية يف ج�صم املري�س. ال�صايبورغ، هو كائن نظري اأو خيايل 
يتك��ون من مزيج من مكون��ات ع�صوية وبيو-ميكاتروني��ة.  ويتميز هذا الخرتاع 
ع��ن الخرتاع��ات الأخرى املماثل��ة يف دقة قدرته على ا�صته��داف اخلاليا اخلبيثة، 
 Nature-بح�ص��ب مقال��ة ن�رضه��ا العلم��اء يف جمل��ة "نيت���رض نانوتكنولوج��ي
Nanotechnology". وياأتي هذا ال�صايبورغ متناهي ال�صغر مرفقا ببكترييا 
ذات �ص��وط حتوي بداخلها الأدوي��ة امل�صادة للخاليا ال�رضطاني��ة.  كما متتلك هذه 
البكتريي��ا اأجهزة ا�صت�صعار تراقب م��دى تركيز الأوك�صجني مم��ا ي�صاعد ال�صايبورغ 

املتناهي ال�صغر على العثور على الورم ومن ثم مهاجمته بالأدوية امل�صادة.

اطلق��ت جوجل من�ص��ة دي درمي التي تعد ج��زءا من حماولت ال�رضك��ة دخول العامل 
الفرتا�ص��ي، بالإ�صاف��ة اإىل قيام ال�رضكة با�صتثمار مئ��ات الآلف من الدولرات يف 
تطوي��ر اأفالم وتطبيقات الواق��ع الفرتا�صي، كما �صت�صمل املن�ص��ة بع�س التطبيقات 
احلديث��ة، مثل اليوتيوب ملقاطع فيدي��و بتقنية 360 درجة واألع��اب الفيديو، وكذلك 
التطبي��ق املو�صيق��ي ملن�صة غوغ��ل Daydream. ه��ذا وتعاونت جوج��ل مع عدة 
���رضكات لتطوير األعاب الواقع الفرتا�ص��ي اخلا�صة باملن�صة اجلديدة، بالإ�صافة اإىل 
 Google تطوي��ر تطبيقات خمتلفة وط��رح ن�صخ خم�ص�صة للواق��ع الفرتا�صي مثل
Photos. يذكر اأن �رضكة غوغل دخلت عامل الواقع الفرتا�صي من خالل نظارتها 
الكرتوني��ة الب�صيط��ة Cardboard، وت�صع��ى عرب املن�ص��ة املتط��ورة اإىل مناف�صة 

العديد من ال�رضكات التقنية الرائدة يف هذا املجال مثل �صام�صونغ.

انطلق��ت يف ال�ص��ني اول �رضكة حملي��ة لنتاج وتطوير حم��ركات الطائرات يف جهد 
يهدف اىل التخل�س من العتماد على الغرب.

فق��د مت ت�صكي��ل ال�رضك��ة اجلدي��دة اململوك��ة للدول��ة، وامل�صماة جمموع��ة حمركات 
الطائ��رات ال�صيني��ة )Aero-Engine Group of China(، بدم��ج جمموعة 

من ال�رضكات املوجودة ا�صال ح�صبما قال العالم ال�صيني الر�صمي.
ويبل��غ راأ�س مال ال�رضكة اجلديدة امل�صجل نح��و 50 مليار يوان )7،5 مليار دولر(، 
و�صتعم��ل على تطوير املحركات للطائ��رات املدنية واحلربية، ويبل��غ عدد العاملني 

فيها نحو 100 الف موظف وفني وعامل.
يذك��ر ان لل�ص��ني �صناع��ة طائرات حملي��ة، ولكنه��ا مل تتوفق منذ عق��ود يف تطوير 

حمركات تتوافق مع املعايري الدولية.

وسادة ذكية تمنع الشخير

لماذا توجد المرآة في كل 
جدران  المصاعد ؟

3 خرافات يتداولها الناس حول كلمات المرور

السقوط من على شجرة قد يكون سبب وفاة "لوسي" إحدى أسالف اإلنسان

عادة غذائية يجب تغييرها للحد من أمراض القلب

 بطارية هاتفك تساعدك في الحصول على المال؟

أبل وسامسونج تمثالن جميع أرباح قطاع الهواتف الذكية 

ابتك��رت �رضك��ة اأمريكية و�ص��ادة ذكية حتمل ا�ص��م " Zeeq" ت�صاع��د م�صتخدمها 
عل��ى التخفيف م��ن ال�صخري ال�صادر منه يف اأثناء الن��وم. وترتبط الو�صادة بهاتف 
امل�صتخدم عرب تطبيق متاح على نظامي الت�صغيل اأندرويد و iOS، وميكن للو�صادة 
بث املو�صيقى املف�صلة للم�صتخدم عرب �صماعات ترتبط بالهاتف الذكي عن طريق 
البلوت��وث. كم��ا ميكن للو�ص��ادة تتبع ن��وم امل�صتخدم وحت�صينه ع��ن طريق اأجهزة 
ا�صت�صع��ار لل�صوت واحلركة مدجمة بالو�ص��ادة، وتنظيم حتريك الراأ�س من دون اأن 
ي�صع��ر النائ��م عن طري��ق التطبيق الذي ي�صه��ل عليه معرفة الو�ص��ع الذي يقل فيه 
ال�صخ��ري. وت�صتطيع الو�صادة ت�صجيل املنحني��ات البيانية التي تدل على عمق نوم 
ال�صخ�س الذي يعاين من ال�صخري يف اأثناء نومه، وت�صجيل اأوقات ال�صخري وارتفاع 
ترددات��ه، ومن ثم حتلي��ل جميع تلك البيانات وتقدمي نتائجها من خالل التطبيق. 
وتتواف��ر الو�ص��ادة الذكية على موق��ع "Kickstarter" حيث ميكن للراغبني يف 

نوم هانئ طلب املنتج مببلغ ما بني 150 و200 دولر.

اعلن��ت �رضك��ة Fitbit ر�صمي��ًا الي��وم ع��ن الإ�ص��دارات اجلدي��دة م��ن 
ال�ص��وارات الذكي��ة يف Charge 2 واأي�ص��ًا Flex 2، امل�صممة لتتبع 

ن�صاط امل�صتخدم واملتاحة للحجز امل�صبق اليوم.
اإ�صدارات جديدة من �صوارت تتبع الن�صاط تطلقها �رضكة  Fitbit اليوم 
م��ع ت�صميم وممي��زات متنوعة، حيث تق��دم �ص��وارة Flex 2 بت�صميم 
رقي��ق وممي��زات يف تتبع ن�ص��اط امل�صتخدم م��ن اخلط��وات وال�صعرات 
احلراري��ة التي يتم حرقها، اإىل جان��ب امل�صافة املقطوعة وتتبع ن�صاط 

امل�صتخدم اأثناء النوم اأي�صًا.
كم��ا تاأتي �صوارة Flex 2 باإ�ص��اءة LED باأربعة من الألوان كبديل 
لل�صا�ص��ة يف ال�ص��وارة الذكي��ة، كم��ا تدعم ال�ص��وارة اإر�ص��ال الإخطارات 
للهاتف، اإل اأن ال�صوارة ل تاأتي مب�صت�صعر ب�رضي لر�صد نب�صات القلب، 
اأو GPS، كم��ا تقدمها �رضكة Fitbit مبيزة ذكية لتتبع الن�صاط حيث 
تعم��ل ب�صكل تلقائي عند ب��دء حتريك املع�صم على تتب��ع الن�صاط، كما 
تر�ص��ل تنبيه��ات يف �صورة اهتزازات عند جلو���س امل�صتخدم يف و�صع 

�صاكن لفرتة طويلة.
اأحد املمي��زات التي تقدمها اأي�صًا Fitbit للم��رة الأوىل يف مقاومة 

ال�ص��وارة للماء عند عمق 50 مرت، كما تاأتي اأي�صًا بخا�صية تتبع 
ن�صاط امل�صتخدم عند ال�صباحة، كما تقدم  Fitbit يف �صوارة 

 5 Flex 2 بطارية تدعم امل�صتخدم ب�صحن ي�صتمر حتى 
اأيام.

الإ�صدار الثاين من �صوارات تتبع الن�صاط التي ك�صفت 
وه��ي   ،Charge 2 �ص��وارة  Fitbit يف  عنه��ا 

اجلي��ل الث��اين ل�ص��وارة Charge HR، والتي 
تاأت��ي هذا الع��ام مع �صا�ص��ة اأكرب بن�صب��ة اأربع 
م��رات اأكرث، اإىل جانب زر مادي يتيح النتقال 
بني مميزات ال�صوارة من تتبع اخلطوات، ر�صد 
معدل نب�ص��ات القلب، تتبع الن�ص��اط اأو �صبط 

التامير يف ال�صوارة الذكية.
�ص��وارة  به��ا  تاأت��ي  الت��ي  املمي��زات  اأح��د 
Charge 2 يف GPS مت�ص��ل يتي��ح تتبع 

موق��ع امل�صتخ��دم عند الإق��رتان بالهاتف، اإىل 
جان��ب ر�ص��د للم�صاف��ة املقطوعة بدق��ة اأكرث، 

واأي�ص��ًا رب��ط الأن�صطة التي ميار�صه��ا امل�صتخدم 
عل��ى   Fitbit تطبي��ق  يف  اجلغ��رايف  باملوق��ع 

الهواتف الذكية.
 Charge خا�صي��ة ر�صد مع��دل نب�صات القلب يف �ص��وارة

2 تاأت��ي مبي��زة اإ�صتخدام بيانات امل�صتخدم من العم��ر، النوع، الوزن 
لربطها بتغري معدل نب�صات القلب اأثناء التمارين الريا�صية، كما تقدم 
ال�صوارة من 2 اإىل 5 من الدقائق لتمارين التنف�س، وتاأتي اأي�صًا �صوارة 
Charge 2 ب�صعر $149، على اأن يبداأ احلجز امل�صبق اليوم مع بدء 

ال�صحن خالل �صهر �صبتمرب.
بينم��ا تق��دم Fitbit �ص��وارة Flex 2 بتكلف��ة اأق��ل للم�صتخ��دم ت�صل 
اإىل $99 م��ع ت�صمي��م مرن لل�ص��وارة، وت�صميم خا�س ب�ص��وارة ذهبية 

Fitbit اأو ف�صي��ة اأو م��ع �ص��وارة 22 قرياط  تقدمها 
حج��ز باأ�صعار منف�صلة، على اأن يبداأ 

الي��وم   Flex 2 اأ �ص��وارة  ليبد
ال�صح��ن خ��الل �صه��ر 

اأكتوبر.

ل ميك��ن ت�ص��ور احلياة يف مدينة كب��رية ذات مباٍن عالية من 
دون امل�صع��د، حي��ث ي�صتخدم��ه الكث��ري من��ا يومي��ا، لكن هل 

ت�صاءلتم عن فائدة وجود املراآة يف معظم امل�صاعد؟.
وقد يك��ون اجلواب على هذا ال�صوؤال مفاج��اأة كبرية للكثريين. 
واحلقيق��ة هي اأن امل��راآة و�صعت يف امل�صع��د لأ�صباب نف�صية. 
ف��كان النا�س لدى بدء ا�صتخدامهم اأوىل امل�صاعد لالنتقال من 
طابق اإىل اآخ��ر، ي�صتكون من بطئها. ويف اأثناء بحثهم عن حل 
للم�صكل��ة، خطر يف ب��ال املخت�صني فك��رة اأن ركاب امل�صاعد 
ينظ��رون اإىل حيطان امل�صعد خالل الرحلة، وهو اأمر ممل جدا 

يجعل الوقت يبدو وكاأنه مير ببطء.
وب��ات اأم��ام العلم��اء طريقان حل��ل املع�صل��ة: اأولهما حتديث 
امل�صع��د لرفع �رضعت��ه، والثاين يتمثل يف نق��ل اهتمام ركاب 
امل�صع��د اإىل �ص��يء اآخ��ر ليب��دو له��م وكاأن امل�صع��د �رضي��ع. 

واختاروا الطريق الثاين فلجاأوا اإىل املراآة. 

عرث باحثون على اأدلة جديدة تفيد باأن لو�صي، اإحدى 
اأ�صهر اأ�صالف الإن�صان، لقيت حتفها جراء ال�صقوط من 

ارتفاع �صاهق يرجح اأن يكون من على �صجرة.
�صبيهة  اإ�صابات يف عظامها  مقطعية  اأ�صعة  واأظهرت 

بتلك التي حتدث للب�رض جراء �صقطات مماثلة.
وقد مت العثور على الهيكل العظمي للو�صي، الذي يبلغ 

عمره 3.2 مليون �صنة، يف �صهل ملئ بالأ�صجار.
كانت  لو�صي  �صاللة  اإن  تقول  التي  النظرية  ذلك  واأكد 

تق�صي بع�س الوقت من حياتها فوق الأ�صجار.
وكتب الربوفي�صور جون كابلمان من جامعة تك�صا�س 
من  باحثني  :"اإن  يقول  العلمية  نيت�رض  دوري��ة  يف 
اإ�صابات  اأن  اإىل  تو�صلوا  واأثيوبيا  املتحدة  الوليات 
ارتفاع  �صقوط من  الناجمة عن  تلك  تت�صق مع  لو�صي 
يف  ذراع��ا  ميد  الواعي  ال�صحية  يكون  عندما  كبري 
الكاحل  يف  ك�صور  عن  ف�صال  ال�صقوط،  ملنع  حماولة 
واجلمجمة  والفك  واليد  وال�صلوع  ال�صاق  وعظام 

واحلو�س والفقرات."

يف   1974 ع��ام  للو�صي  العظمي  الهيكل  واكت�صف 
 ، مرت  نحو1.1  يبلغ  كان  طولها  اأن  ويعتقد  اإثيوبيا. 
واأنها ماتت �صابة. واأظهرت الدرا�صات اأنها كانت ت�صري 

منت�صبة واجلزء العلوي من ج�صدها منا�صب للت�صلق.
هذه  ب�صاأن  نعرف   ": كابلمان  الربوفي�صور  وق��ال 
احلفرية  هذه  فح�صت  ولقد  اكت�صافها  منذ  الك�صور 
دون  ولكن  الك�صور  تلك  بوجود  واأعلم  عاما  لثالثني 
ال�صوء على  ت�صليط  امل�صتحيل  الأ�صعة كان من  اإجراء 

اإ�صابات لو�صي."
وكان كابلمان وزمالوؤه قد اأجروا الأ�صعة على حفرية 
باملتاحف  جولتها  خ��الل   2008 ع��ام  يف  لو�صي 

الأمريكية.
من  اإذن  على  احل�صول  ا�صتطعنا  قائال:"  واأو���ص��ح 
احلكومة الأثيوبية، وبعد اإغالق املعر�س يف هيو�صنت 
اأح�رضنا لو�صي للجامعة لإجراء الأ�صعة �رضا لأ�صباب 
ولقد  لالأ�صعة  فيها  �صيء  كل  باخ�صاع  وقمنا  اأمنية، 
عملنا على مدار ال�صاعة ملدة 10 اأيام لإجناز املهمة."

اكت�ص��ف الباحث��ون ���رضا جديدا للح��د من خماطر 
اأمرا���س القل��ب املنت���رضة ب�ص��كل وا�ص��ع يتعل��ق 
بع��دد الوجبات اليومية التي يج��ب على املر�صى 

تناولها.
فق��د اأظه��رت درا�صة حديث��ة اأن تن��اول 6 وجبات 
عل��ى الأقل يف اليوم الواح��د ميكن اأن يخف�س من 
خط��ر املوت الناجم ع��ن ان�ص��داد ال�رضايني بن�صبة 
تزي��د ع��ن %30، باملقارن��ة م��ع تن��اول 3 اأو 4 

وجبات يوميا.
وتفر���س نتائج الدرا�ص��ة �رضورة اإع��ادة التفكري 
يف ع��ادات الأكل، حيث كان ين�صح خرباء ال�صحة 
املر�ص��ى يف بريطانيا ب���رضورة النتظام �صمن 
روتني تناول 3 وجب��ات يف اليوم: وجبة الإفطار 
والغداء والع�صاء، بالإ�صافة اإىل تناول كميات اأقل 

من ال�صكريات بني الوجبات.
ولكن ت�صري الدرا�صة الأخرية التي ن�رضت يف دورية 
علم الأوبئة، اأن تناول وجبات متباعدة يوؤثر على 
�صح��ة القل��ب وي�صبب م�ص��اكل يف نظ��ام التمثيل 
الغذائ��ي. بالإ�صاف��ة اإىل اإتاحة الظ��روف املثالية 
لالإ�صابة بنوعي مر�س ال�صكري وتخزين الدهون، 
وهذه ه��ي العوام��ل اخلط��رة الرئي�صي��ة لالإ�صابة 

باأمرا�س القلب.
ه��ذا وح��ذر الباحث��ون م��ن خماط��ر اتب��اع نظام 
غذائ��ي يعتمد على تن��اول 6 وجبات يومية لي�صت 
غنية بالفواكه واخل���رضوات، مع �رضورة التخلي 

عن الوجبات ال�رضيعة.
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�صة التي اأقيم��ت يف جامعة 
جونز هوبكنز وجامعة بالتيمور، �صارك فيها نحو 

7 اآلف �صخ�س وملدة 14 عاما، اأن ما يقرب من 
اأق��ل عر�صة للوفاة  %32 م��ن الأ�صخا�س كانوا 
باأمرا���س القل��ب والأوعية الدموية بع��د تناول 6 
وجبات يوميا، باملقارنة مع غريهم ممن اعتمدوا 

تناول 3 اأو 4 وجبات يف اليوم الواحد.
وق��ال الباحث��ون :"اإن الأ�صخا�س الذي��ن ياأكلون 
كثريا خالل النهار، هم اأقل عر�صة لل�صمنة وجتمع 

الدهون يف حميط اخل�رض".
ه��ذا واأ�صاف اخت�صا�صي التغذي��ة تري�صي باركر، 
م��ن موؤ�ص�صة القل��ب الربيطاني��ة :"اإن اتباع نظام 
غذائ��ي �صحي م��ن خالل تناول وجب��ات منتظمة 
ومتوازن��ة غني��ة بالفاكهة واخل���رضوات والبقول 
وال�صمك، ميكن اأن ي�صاهم يف تقليل خطر الإ�صابة 

باأمرا�س القلب التاجية ب�صكل كبري".

ب��داأت البن��وك يف اآ�صيا با�صتخ��دام البيانات الإلكرتونية م��ن هواتف امل�صتخدمني 
الذكي��ة، مث��ل مق��دار ا�صتهالكه��م للبطارية، من اأج��ل حتديد ما اإذا كان��وا موؤهلني 

للح�صول على قر�س اأم ل.
اذ يق��ول �صتيوارت اإن "�صل��وك ال�صخ�س الجتماعي وا�صتخدام��ه للهاتف يدل على 
ال�صخ�صي��ة،" فمث��اًل عند ا�صتخ��دام الر�صائل واللجوء اإىل اأكرث م��ن لغة عند الكتابة، 

وعدد الكلمات املكتوبة تدل على اأمناط �صلوكية.
ورغ��م اأن مق��دار ت�ص��اوؤل حج��م البطارية ق��د ل يعد عام��اًل كب��رياً، اإل اأن اخلرباء 
يفح�ص��ون مدى ا�صتهالك امل�صتخدم لبطارية الهاتف خالل فرتات معينة، وهذا قد 

يدل على مدى تنظيم ال�صخ�س ومدى تخطيطه امل�صبق لالأمور.
ال�رضك��ة الت��ي عمل��ت عل��ى  جعل ه��ذه الفك��رة واقعا  �صاع��دت البن��وك يف حتقيق 
املالي��ني ع��رب ا�صتخدام هذا الربنام��ج لل�رضكة رائج��ًا يف اآ�صيا واأفريقي��ا واأمريكا 
الالتيني��ة، حيث يكرث ال�صكان ممن ل ميلكون ح�صابات بنكية اأو بطاقات ائتمانية، 

اإل اأن تنامي قطاع الهواتف الذكية كبري يف هذه الدول.

ك�صف��ت �رضك��ة كاناك��ورد جينيوت��ي يف درا�ص��ٍة ا�صتق�صائي��ة اأجرته��ا، اأن اأب��ل 
و�صام�صوجن فقط متثالن نحو %106 من اأرباح قطاع الهواتف الذكية

حي��ث مثَّلت اأبل وحده��ا يف الربع الثاين من 2016 عن %75 من اأرباح القطاع. 
ا �صام�صوجن، فكانت متثل %31 من الأرباح، بزيادة %12 اأكرث مما كانت عليه  اأمَّ

يف نف�س الفرتة من العام املا�صي.
ا اخل�صائر.  وم��ن اجلدير بالذكر اأن ح�صاب اأرباح قط��اع الهواتف الذكية ر�صد اأي�صً
لت ال���رضكات الأخرى %6 م��ن اخل�صائر. فمثاًل لينوف��و، واإت�س تي �صي،  لذل��ك �صكَّ
واإل ج��ي، كل منهم خ���رضت نحو %1. ويف املقابل خ���رضت مايكرو�صوفت 2%، 
يف ح��ني جند �ص��وين وبالك بريي مل حتق��ق اأرباًحا حقيقية اأو خ���رضت الكثري من 
نَِّعة اأخرى غري مدرجة، لكنها مثلت خ�صارة قدرها 1%. املال. هناك �رضكات ُم�صَ
على الرغم من املفاجاأة ب�صاأن الن�صبة التي تتعلق ب�رضكة اأبل، التي بلغت يف العام 
املا�صي %91، ذك��ر اأحد املحللني امل�صوؤولني عن الدرا�صة اأن النخفا�س احلايل 

يف اأرباح اأبل هو انعكا�س ُمبا�رض ل�صلوك م�صتخدمي الآيفون وا�صتبداله.
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