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لن يتركك حتى لو حذفت 
حسابك

أمير ناصر: الثقافة العراقية بمرحلة مخاض بطيء ربما يبدل ثيابها القديمة

مكمالت الحديد قد تسبب سرطان األمعاء

ما األفضل: تناول 
الفاكهة أو عصائرها؟

تعد المفاجأة "األكبر" في تاريخها تطرح لعبة جديدة في األسواق

اأعل��ن العدي��د م��ن ال�شخ�شيات العام��ة وامل�شاهري مم��ن لهم الكثري م��ن املتابعني على 
في�ش��بوك ع��ن رغبته��م يف اإزال��ة ملفاته��م التعريفي��ة و�ش��فحاتهم م��ن في�ش��بوك، يف 
وق��ت تع��رف فيه اإدارة في�ش��بوك اأن لديه��ا طرق تتبع اأخرى للم�ش��تخدمني ال�ش��ابقني 
للمن�ش��ة. ويعني ماذكرته ال�رشكة، اأن حذف ح�شابات في�ش��بوك لن يوقف تتبع ال�شبكة 
للم�ش��تخدمني بعد اإزالة ح�ش��اباتهم بل وحتى لغري امل�ش��تخدمني الذين مل ُين�شوؤا ملفات 
تعريفي��ة به��ا من قب��ل. وكان م��ارك زوكربريج رئي�س جمل���س اإدارة في�ش��بوك قد اأدىل 
ب�شهادت��ه اأم��ام الكونغر���س الأمريك��ي الأ�شبوع املا�شي وح��اول التهرب م��ن الأ�شئلة 
��ا. ولكنه اعرف –عند  ح��ول ما اإذا كانت ال�شبكة جتم��ع بيانات غري امل�شتخدمني اأي�شً
ال�شغ��ط عليه- باأن ال�شبكة جتمع بيان��ات الأ�شخا�س الذين مل ي�شركوا يف ال�شبكة ومل 
يقبل��وا ب�رشوطها. وح�شب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اأجابت �شبكة في�شبوك 
يف مدونته��ا بع��د �شه��ادة زوكربريغ عن كيفي��ة ح�شولها على ه��ذه البيانات وحددت 
اأي�ش��ا اأماكن احل�ش��ول على هذه البيان��ات. فامل�شدر الرئي�شي للح�ش��ول على بيانات 

غري امل�شتخدمني هو مواقع الويب والتطبيقات التي ت�شتخدم خدمات �شبكة التوا�شل.

ح��ذرت اأبحاث جديدة اأن اأقرا�س احلدي��د التي توؤخذ من قبل 
املليني من النا�س قد توؤدي اإىل الإ�شابة ب�رشطان الأمعاء.

وذك��رت درا�ش��ة اأن مادت��ني كيميائيتني توج��دان عادة يف 
مكملت احلديد قد حتفز منو الأورام، ووجدت جتارب اأجريت 
عل��ى خلي��ا ب�رشي��ة ارتب��اط مكم��لت احلدي��د بنم��و اأخطر 
اأن��واع ال�رشطان. تتن��اول الكثري من الن�ش��اء مكملت احلديد 
عن��د احلم��ل وت�شتخدم كع��لج لفقر الدم ال��ذي يحدث ب�شبب 
انخفا�س م�شتويات املعادن. ت�شتخدم مركبات 
�شرات احلدي��د وحديدEDTA  يف املكملت 

الغذائي��ة وكاإ�شاف��ات عل��ى امل��واد الغذائية. �ش��رات احلديد 
وحدي��د EDTA ق��د تك��ون م��واد م�رشطن��ة؛ اإذ اأن كلهما 
a -  حتى عند اأخذهما بجرعات منخف�شة تزيد من تكوين
phiregulin  وهي اأحد علمات ال�رشطان املعروفة غالبًا 
بارتباطها بال�رشطان طويل الأجل مع �شوء املاآل اأو التكهن. 
ومت يف ال�شابق اإثبات ارتب��اط هذه املواد الكيميائية بتفاقم 
الأورام يف الفئران امل�شابة ب�رشطان الأمعاء.  وهناك العديد 
من الأن��واع املختلفة من مكملت احلديد يف الأ�شواق؛ هناك 
20 مركًبا خمتلًفا على الأقل تباع حتت جمموعة كبرية من 

العلم��ات التجاري��ة. وكربيت��ات احلدي��د هي اأح��د مكملت 
احلديد الأكرث �شيوعا.

ويق��ال اأن �ش��رات احلديد هي الألطف على املع��دة، كما اأنها 
متت���س ب�شهولة اأكرب من قبل اجل�شم م��ن خلل الأطعمة مثل 
اخلبز، الفا�شوليا واملك�رشات. ي�شاف احلديد اأي�شا اإىل بع�س 
الأطعم��ة مثل الدقيق وم�شح��وق امل�رشوبات، ملكافحة نق�س 

احلديد يف بع�س الأحيان.
وينبغي على الأ�شخا�س اتباع الن�شائح الطبية املو�شى بها، 

لكن يف�شل جتنب ال�شيريك. 

تناول ع�شائر الفاكهة عند الفطور من اأكرث العادات 
ال�شائع��ة وتعم��ل امل��اركات اىل ت�شويقها من خلل 
التاأكي��د على خلوه��ا من ال�شك��ر وطبيعية 100%، 
ولك��ن اإياك اأن تق��ع يف هذا الفخ، ف��ل توجد فاكهة 
ل حتت��وي عل��ى ال�شكر!. بداية نتح��دث عن الع�شائر 
ال�شناعي��ة التي تك��ون معظمها ب��دون اللب وقليلة 
الألي��اف وحممل��ة بامل��واد احلافظ��ة. كم��ا تختفي 
املعادن وم�شادات الأك�ش��دة املوجودة يف الق�رشة. 
م��ن  وا�شتهلكه��ا  تناوله��ا  ب��دل  الفاكه��ة  ���رشب 
دون جه��د م�شغه��ا، ا�شبح��ت حالة غذائي��ة وا�شعة 
الإنت�ش��ار، وفق ما ذكر موقع "لو فيغارو" الفرن�شي.  
امل�شغ و�شحق الأطعم��ة ال�شلبة هي اخلطوة الوىل 
يف عملي��ة اله�ش��م. انها مرحل��ة ا�شا�شي��ة لتح�شني 
افرازات اجلهاز اله�شمي وطحن الألياف ما يجعلها 
�شهل��ة اله�شم. كما انها حلظ��ة مهمة لإبلغ الدماغ 
ع��ن ت��ذوق ال�شك��ر وفق ما اك��ده طبي��ب التغذية يف 
م�شت�شف��ى Pitié- Salpêtrière اأرن��و كوك��ول. 
اخلطر يف �رشب ع�شائ��ر الفاكهة او اي �شائل يكمن 
يف جت��اوز الكمي��ة امل�شموح��ة لل�شك��ر واحل�ش��ول 
عل��ى ال�شعرات احلرارية التي مل تك��ن مدرجة �شمن 
النظام الغذائي ومل يكن الدماغ على علم بها. ي�رشع 
ع�ش��ري الفاكه��ة التدم��ري امليكانيكي. لذل��ك ُين�شح 

بع��دم ���رشب ع�ش��ري الفاكهة 
خ��ارج وجبة الفط��ور. تعترب 

الفاكه��ة اق��ل خط��ورة من 
اىل  بالإ�شاف��ة  الع�شائ��ر 

انه��ا غني��ة بالألي��اف. لذا 
الليم��ون  ع���رش  ميكنن��ا 
���رشاء  عن��د  او  باأنف�شن��ا 
ال�شناعي ا�شافة  الع�ش��ري 

والطريق��ة  علي��ه،  امل��اء 
املثالي��ة تتمث��ل بو�شع 
�شناع��ي  ع�ش��ري  رب��ع 

والباقي مياه.

. )Grasshopper( "طرحت �رشكة "غوغل" لعبة جديدة با�شم "جرا�س هوبر
ميك��ن ملالكي الهواتف الذكي��ة، حاليا، الذين يرغبون يف تعل��م كيفية الربجمة التعرف 
عل��ى الأ�شا�شيات من خ��لل التطبيق الذي يقدم للم�شتخدمني ع��دد من الألعاب، بح�شب 
موق��ع "dailydot" الأمريكي.  يعمل التطبيق على غرار تطبيق "دولينجو" ال�شهري، اإذ 
يتعلم امل�شتخدمون اأ�شا�شيات برجمة جافا �شكريبت من خلل ممار�شة الألعاب ال�رشيعة 
والألغ��از، والنتق��ال ع��رب م�شتويات اأكرث حتدي��ا تدريجيا مع تطوي��ر قدراتهم وحتقيق 
اإجن��ازات يف اأثناء تعلمهم ملهارات جديدة. يقول املوقع الإلكروين للتطبيق: "اأ�شبحت 
الربجمة مهارة اأ�شا�شية، ونحن نريد متكني اجلميع من تعلمها حتى عندما تكون احلياة 
م�شغول��ة". وي�شي��ف: لقد �شممنا جرا�س هوبر مل�شاعدة حمب��ي الربجمة التعلم  بطريقة 
ممتعة و�شهلة. واأ�ش�شت لورا هوملز، وهي اأحد كبار مديري املنتجات يف غوغل، التطبيق 
كج��زء م��ن م���رشوع غوغ��ل "Area 120"، وه��و حا�شنة داخلي��ة تعمل عل��ى تطوير 
م�شاري��ع خا�ش��ة. وبح�شب موقع "TechCrunch" اأكم��ل اأكرث من 5 اآلف م�شتخدم 

م�شتويات اللعبة، وكان ٪47 منهم طلبا من خلفيات ترتبط جمال التكنولوجيا.

قال��ت تقارير �شحفي��ة عاملية عديدة اإن �رشكة "�شام�شون��غ" الكورية اجلنوبية جتهز 
مفاجاأة "غري متوقعة"، ورمبا تكون "الأكرب" يف تاريخها. واأو�شحت جملة "فورب�س" 
الأمريكي��ة ب��اأن ال�رشك��ة الكوري��ة اجلنوبية جتهز لإط��لق ن�شخة حمدث��ة من هاتف 
اإ�س 9"، والتي �شيكون الهاتف الذكي "الأكرب" يف تاريخ ال�رشكة. ونقلت  "غلك�شي 
املجلة الأمريكية عن م�شادر داخل "�شام�شونغ" ت�رشيبها باخلطاأ موا�شفات الهاتف 
املرتقب، والذي �شيتم دعمه ب�شا�شة مل�شية بقيا�س 6.3 بو�شة، وتعد تلك ال�شا�شة هي 

الأكرب يف تاريخ هواتف ال�رشكة.
وتطل��ق "�شام�شونغ" ع��ادة ن�شخا كبرية امل�شاحة يف �شل�شل��ة "غلك�شي نوت"، والتي 
تن��درج حت��ت فئ��ة "الفابلت" جه��از يجم��ع بني الهات��ف الذك��ي واحلا�ش��ب اللوحي 

"التابلت".
و�شتوف��ر ال�رشك��ة الكوري��ة بالهاتف ترقي��ة الكام��ريات اخللفية املزدوج��ة بدقة كل 
كام��ريا منها 12 ميغابيك�شل، واملعالج �شيكون من ن��وع "اآك�شيون�س 9810" بردد 

2.8 غيغاهرتز.

سامسونج فيسبوك  غوغل

متقاطعة كلمات

ت�شتعي��د حما�شتك وتخّف ال�شغ��وط وي�شبح 
اللقاء اأ�شه��ل من ال�شابق، تتمت��ع بثقة عالية 
بالنف���س وتقرر اإدخ��ال تعدي��ل منا�شب على 
حياتك، فتتخ��ذ هذه الأخرية طابع��ًا خمتلفًا 

جميًل ومميزاً.

ل��ن ت��رّدد يف توجيه امللحظ��ات اجلارحة، 
ت�شت��ّد ال�شغ��وط ورمّب��ا ت�شط��ر اإىل اإهم��ال 
عملك والهتمام باأحد اأفراد العائلة اأوالقيام 

بور�شة ت�شليحات مكلفة .

بري��ق اأمل يطل م��ن خلف حج��اب النتظار، 
ك��ن واثق��ا باأن ل �ش��يء يقدر عل��ى احلط من 
املعنوي��ات املرتفع��ة مهما ح��اول اأ�شحاب 

النيات ال�شيئة اإيقاعك يف �رشكهم .

قد تت��اح لك فر�ش��ة ا�شتثنائية لقل��ب الأمور 
مل�شلحتك، فتبدو ال�شوؤون املهنية مهمة جداً، 
كم��ا مينح��ك احلظ ق��درة مهمة عل��ى حتقيق 

التقارب مع الزوج، واإذا كنت عازبًا يكون.

تب��داأ ه��ذا الي��وم باإج��راء تغي��ريات اإيجابية 
وت�شحيحات مادية، وت�شعى لتطوير معارفك 

العلمية.

تنهي عم��ًل جامعي��ًا تنال على اأث��ره علمة 
عالية ت�شتحق عليه��ا تنويهًا وتهنئة، وعليك 
مبزاولة  بع�س التماري��ن الريا�شية لتحريك 

الدورة الدموية.
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ع��د اإىل �شواب��ك يف ما يتعل��ق ببع�س الأمور 
املهنية، ل تفقد اتزانك ول حتاول اأن تفر�س 
هيمنت��ك على الآخري��ن، كن عاق��ًل، وادر�س 

الأمور بهدوء .

�ش��ع نف�شك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني 
ما اأنت قادر عليه حني تقرر الن�رش.

تب�رش الأو�ش��اع بتح�ّشن ملمو�س، ذلك لغياب 
املعاك�ش��ات الرئي�شة، تف�ش��ح لك الظروف يف 
املجال لإجن��اح م�شاعيك ولإثب��ات احل�شور 

وت�شتعيد �شهّيتك على احلياة.

تتيح لك الظروف التعبري ب�شهولة وطلقة عن 
خمتل��ف اآرائك ومن دون ح��رج اأواإرباك، كما 
ان اأف��كارك وا�شحة واأ�شلوبك م�شامل ل يخفي 
حتديات ول ا�شتفزازات، وهذا ما يثري اإعجاب 

ال�رشيك.

خّف��ف النم��ط ول تبادر اىل �ش��يء وانتبه من 
ح��رق املراح��ل اأو من خيب��ة وتراج��ع، اإّياك 

وال�شطدام باأحدهم .

جتد نف�ش��ك يف موقع الراب��ح ويت�شح لك اأنك 
حقق��ت انت�ش��ارات متعددة، وهذا م��ا يزيدك 

حما�شة وثقة بالنف�س .

اأمري نا�رش �شاعر عراقي، بداأ يف ن�رش كتاباته يف ال�شحف 
العربية والعراقية منذ عام 1975، وهو من مواليد العراق- 
النا�رشية- ال�شطرة، وع�شو الحتاد العام للأدباء والكتاب 
و�شكرتري  العراقيني،  امل�شوريني  جمعية  وع�شو  العراقيني، 
الأوىل  ال�شعرية  الإبداعي. �شدرت جمموعته  ال�شطرة  منتدى 
جمموعاته  وتوالت   1995 ع��ام  يدي”  اأ�شابع  “تاريخ 
ال�شعرية )طعنات األيفة 2009� �شعر-  القاهرة، تاريخ املاء 
والن�شاء 2013 ن�س مفتوح م�شرك مع ال�شاعر عمار ك�شّي�س 
� بغداد،  � �شعر   2016 ا�شمك  � بغداد، حروف  � ميزوبوتاميا 
 �� �شعر    �� الظهرية  و�شاو�س  خمطوط،  �شعر-   � اجلنون  عتبة 
الزمنية  احلقبة  بلون  األيفة”  “طعنات  جاءت  و  خمطوط(. 
العراقي  واجلوع  العراقي  الهم  جتاور  كانت  التي  املعا�شة 

)ح�شار  اجلائر  باحل�شار  عليها  اأطلق  ما  حقبة  وال��ع��وز، 
كل  البحث  حقبة  القا�شي،  اخلارج  وح�شار  املقيت،  الداخل 
اأثاث  قطعة  على  العثور  اأجل  من  البيت  اأرج��اء  يف  �شباح 
الأبناء  يتعلم  اأن  اأجل  ومن  العي�س،  لقمة  اأجل  من  نبتاعها 
يف مدار�شهم، تتواىل الطعنات تلو الطعنات يف هذه احلقبة 
املرة، احلكومة، املذيع، ال�شارع، عيون الأبناء، غدر الأحبة، 
فيها  كتبت  التي  احلقبة  )الت�شعينيات(  الأ�شدقاء،  تهافت 
اآماله  وحطمت  العراقي،  الفرد  وجهة  غرّيت  األيفة(  )طعنات 
ملطخة  املجموعة  هذه  ج��اءت  لذلك  واأح��لم��ه،  وتطلعاته 
باحلزن والغراب، لن اأن�شى اأبدا ذلك ال�شديق الذي ودعني 
اأعلم  ل  قال:  وجهتك  اأين  قلت:  �شغرية،  حقيبة  يحمل  وهو 
املهم عند هذا ال�شاب هو الهروب من مقلة ال�شعري اإىل �شعري 
اآخر حقبة مرة عفنة. وبني ان الق�شيدة )معي( هي فكرة تنمو 
اأتعرث بها على ر�شيف، ومن ثم  اأحيانا  الزمن، فكرة  مبرور 

ما  ونادرا  بكلمات،  الفكرة  )اأ�شيغ( هذه  اأدق  بكلمة  اأو  اأعيد 
ما  حذفت  وقد  متاما،  اأحذفها  رمبا  ق�شيدة،  معمارية  اأعيد 
منا�شب  البع�س  ي��راه  رمبا  �شعري،  كتاب  من  اأك��رث  يقارب 
يومي،  يكون  ويكاد  متداول  �شهل  ال�شعري  قامو�شي  للن�رش، 
اأجتنب دائما اللغة املقعرة وال�شياغات املركّبة والزخارف، 
هكذا تعلمت منذ البدء، اأن تكون الق�شيدة اأ�شبه بوردة تتفتح 
ب�شكل طبيعي. وعن ديوان "حروف ا�شمك" قال: قد ل يكون 
داخل  املعلن  اأو  الرئي�شي  الهدف  هو  دائما  احلب  اأو  الع�شق 
املعني  هو  يكون  قد  اأوجه(  )حمال  فاحلب  ال�شعري،  الن�س 
اآخر، لذلك  اأو ل، ورمبا هو ر�شالة م�شفرة ملع�شوقة من نوع 
التي  الفكرة  هذه  من  انطلق  اأن  ا�شمك(  )حروف  يف  حاولت 
يحاكم  رمبا  اأو  القارئ  ينقاد  ل  لكي  التاأويل،  ف�شاء  تفتح 
الديوان  ن�شو�س  وت�شبح  اأحادية،  نظر  وجهة  من  الن�س 
جتاور  خلل  من  اأج��زاءه��ا  تتكون  منطية  ل�شورة  مكر�شة 

ال�شور احل�شية، التي هي علمات اأو اأجزاء ل�شورة تت�شكل يف 
الذاكرة القارئة، لفتا اىل ان "املراأة عندي هي كائن مقد�س، 
ومهمتنا هي اأن نلتقط من حتت اأقدامها اأحلمنا و رغباتنا".
العراقية  "الثقافة  ان  قال  العراق،  يف  للثقافة  تقييمه  وعن 
اأو تغيري؛  الآن يف مرحلة خما�س، لأنها متر بعملية انتقال 
لأن عراق اليوم لي�س هو عراق الأم�س، و بالتاأكيد كل عملية 
البع�س  اإليها  ينظر  قد  معينة،  بظروف  متر  تاريخية  تغيري 
اآخرون  ي�شخم  وقد  ت�شاوؤمية،  بنظرة  التفكري  حمدودي  من 
النظرة  اأن  بيد  باألوان قامتة،  يلون م�شتقبلها  اأو  به،  ما متر 
هذا  خ�شم  يف  طبيعية  مرحلة  اأنها  تكت�شف  قد  املو�شوعية 
التغيري الذي م�س اأ�ش�شها العميقة، والتي �شنعتها – اأي هذه 
اأزم��ان  عرب  مرتكزاتها  غذت  اأيدلوجية  منظومة  الأ�ش�س- 
طويلة، لذلك اأن هذا املخا�س البطيء رمبا ي�شاعد يف ا�شترباء 

ثيابها القدمية".

بغداد – متابعة 

1 �صوت �لرعد o ت�صريح باحلاجة �إىل
2 عك����س حلو o جوهر )�ل�ص���يء( o ما يعطيه 

�أقارب �لعرو�س لها يوم زو�جها
3 من طيور �لن�ص���ف �جلنوبي للكرة �لأر�صية 

ول يطري ولكنه �صباح ماهر
4 ي�صبح ن�صيطا

 o 5 مقدمة ر�أ�س �حليو�ن حيث يو�صع �لزمام
�صوت �لع�صافري

6 قط o �صوت �لنحل )معكو�صة( o للند�ء
7 �صوت �حلمام )معكو�صة( o كثري �ل�صرب.

8 ه���رب o يق���ال عنه �أنكر �لأ�ص���و�ت o ن�صف 
�صبغة.

9 �صن �لفيل
10 �صوت �لبالبل o �صوت �لذئب

1 �صوت �لنعامة o لي�س له قيمة عند �لغري
2 ثلثا ورل o �صوت �ملاء
3 �صجاجيد o عك�س خري

�لفي���ل  �ص���وت   o مل�ص���اء  كب���رية  ح�ص���ى   4
)معكو�صة(.

5 يجل�س �جلمل على �لأر�س من حالة �لوقوف
و�صع���ف  مر����س   o ز�ئ���د�  مق���د�ر�  �ص���ع   6

)معكو�صة(.
7 �صوت �ل�صفادع o �صياح �لديك.

8 �صنور )معكو�صة( o �صوت �لظبي o ف�صاء
9 للتمن���ي o �للعب �ملتميز بحرك���ة د�ئبة للطفل 

ول يخلو من �لتخريب.
10 �صون �لبط o �صوت �جلمل

عموديًا �أفقيًا


