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تحذر من تطبيقات التعارف 
عبر اإلنترنت

"ندى قلبي".. سأكون بانتظارك هنا مبكرا أرجو أن تسرعي بالمجيء 

زيت السمك غير مفيد لمعالجة جفاف العين

أهمية كشف مرض 
التوحد باكرًا

جديد للحماية من الهجمات 
السيبرانية

يحظر التراسل الفوري على 
المراهقين 

ح��ّذر خرباء يف �رشك��ة "كا�سبري�سك��ي لب" م�ستخدمي الهواتف والأجه��زة الذكية من 
ا�ستخ��دام تطبيقات التعارف عرب الإنرتنت. ويف درا�سة جديدة اأجروها على بع�ض هذه 
التطبيقات التي ي�ستعملها م�ستخدمو اأجهزة اأندرويد، تبني للخرباء اأن قرا�سنة الإنرتنت 
ي�ستغلون تلك التطبيقات لإر�سال الفريو�سات اخلبيثة للم�ستخدمني. وعن طريقها اأي�سا، 
يقوم��ون ب�رشقة البيانات املوجودة يف الهاتف اأو اجلهاز الذكي والتي تتعلق باملواقع 
الت��ي يت�سفحها �ساحب اجله��از. والأخطر من كل ذلك، وفقا للخ��رباء، هو "اأن الهاكرز 
ميكنهم ا�ستعمال تلك التطبيقات لخرتاق �سبكة ال� Wi-Fi التي ي�ستعملها امل�ستخدم 
والو�س��ول اإىل العدي��د من الأجهزة املو�سولة بها واخ��رتاق بياناتها والتج�س�ض عليها، 
وحت��ى ر�س��د حرك��ة م�ستخدميها عرب برامج حتدي��د املواقع". يذك��ر اأن املربجمني يف 
"كا�سبري�سكي" كانوا قد اأكدوا العام الفائت اكت�سافهم ثغرات اأمنية يف بع�ض تطبيقات 
 OK Cupid Badoo :كتطبيق��ات  iOSالتع��ارف العاملة على هوات��ف اأندرويد و
Mamba Zoosk ،Happn Paktor،  وWeChat، واأر�سلوا معلومات عن هذه 

الثغرات ملطوريها ليعملوا على اإ�سالحها وحماية م�ستخدميهم من خطر الخرتاق.

اأظهرت درا�سة حديثة اأن زيت ال�سمك 
وغ��ريه م��ن الأحما���ض الدهنية مثل 
معاجل��ة  يف  فع��ال  غ��ري   "3 "اأوميغ��ا 
جف��اف الع��ني ال��ذي يعاين من��ه ماليني 

الأ�سخا�ض يف العامل.
وخل�ست التجربة ال�رشيرية يف الدرا�سة 
، الت��ي �سارك فيها 535 �سخ�سًا ، اأن 
املكم��الت الغذائي��ة الت��ي حتت��وي 
عل��ى اأوميغا 3، لي�ست اأكرث فاعلية 

من دواء وهمي يعطى ملعاجلة اأعرا�ض جفاف العني.
ويع��اين اأك��رث من 16 مليون اأمريكي م��ن جفاف العني، 
ال��ذي يت�سبب بح��روق وحكاك وت�سوي���ض للب�رش. وتقّدر 
كلف��ة الأعرا�ض يف الوليات املتحدة بحواىل 55 بليون 
دولر �سنوي��ًا ، م��ع نفق��ات تراجع الإنتاجي��ة وخدمات 
الرعاية ال�سحية. وكان كّل امل�ساركني يف هذه الدرا�سة، 
يعان��ون من جف��اف متو�س��ط اإىل �سديد احل��ّدة منذ �ستة 
اأ�سه��ر على الأق��ل. واخت��ريوا بطريقة ع�سوائي��ة وتناول 
البع���ض منهم جرع��ة يومية من م��ادة »اأوميغا 3«، يف 

ح��ني ا�ستهلك اآخرون منتج��ا م�ستقا من زي��ت الزيتون. 
وحت�س��ن و�س��ع امل�سرتك��ني م��ن الفئتني بع��د �سنة على 
ه��ذه التجرب��ة. وقال��ت الأ�ست��اذة امل�ساع��دة يف جم��ال 
ط��ّب العيون يف كلية الطب التابع��ة جلامعة بن�سيلفانيا 
فاتيني بونيا: "فوجئنا باأن مكلمات اأوميغا 3 ، مل تاأت 

بالنتيجة املرجوة".
واأك��دت اأن "النتائ��ج مهمة، وهي قد تغ��ري طريقة عالج 
املر�س��ى ال��ذي يعان��ون ه��ذا الن��وع م��ن اجلف��اف يف 

الأعني".

يبداأ مر�ض التوحد عند الولدة، اأو يف الن�سف الثاين 
م��ن ال�سنة الأوىل من احلياة. يف البداية، يبدو الق�سم 
الأك��رب م��ن امل�سابني باملر���ض يف �س��كل طبيعي، 
لك��ن مع مرور الوقت تب��داأ العوار�ض بالظهور، ومن 
اأبرزه��ا ال�سل��وك امل�ستت واملحري ال��ذي يختلف عن 

ال�سلوك املوجود عند الأطفال العاديني.
ويع��اين الأطف��ال امل�ساب��ون مبر���ض التوح��د من 
عوار���ض تختلف من طف��ل اىل اآخر، وه��م غالبًا ما 
يتاأخ��رون يف الكالم، ول ينطقون بلغة وا�سحة، ول 
يق��درون على التعبري، وي��رددون العبارة نف�سها من 
اأج��ل تهدئة اأنف�سهم، ول يختلط��ون مع الآخرين ول 
ي�ساركونه��م يف اللع��ب، ويتعلقون باأ�سي��اء غريبة، 
ويعم��دون اأحيان��ًا اىل اإحل��اق الأذى باأنف�سه��م من 
اأج��ل لف��ت الأنظ��ار اليهم. وم��ا زال ال�سب��ب املوؤدي 
اىل مر�ض التوحد غري مع��روف بدقة، وت�سري بع�ض 
البح��وث اىل اأن املر���ض ينت��ج م��ن ح��دوث طفرة 

وراثية تلحق ت�سوي�سًا بعملية معاجلة البيانات 
يف نقاط تالقي اخلاليا الع�سبية ما يوؤثر يف 

وظائفها.
اإن ت�سخي���ض مر���ض التوح��د باك��راً يعطي 
نتائ��ج عالجي��ة اأف�س��ل بكث��ري، لأن��ه يزيد 
م��ن فر�ض ح�س��ول الطف��ل عل��ى املهارات 

املعرفي��ة وال�سلوكي��ة املهم��ة ك��ي ي�ستطيع 
ممار�سة حياته لحقًا يف �سكل اأف�سل.

اإن امل�سكل��ة الكربى يف مر���ض التوحد اأنه يظهر 
بط��رق خمتلف��ة ي�سع��ب معه��ا عل��ى الآباء 

والأمه��ات التعرف الي��ه يف بداياته، من 
هنا يجب اإطالق حمالت توعية ت�ساعد 

الأه��ل يف ر�س��د العالم��ات املبك��رة 
الذي��ن  اله��ل  وعل��ى  للمر���ض، 

يالحظ��وا العالم��ات ا�ست�س��ارة 
طبيب الطفال. 

 

طور باحثون اأمريكي��ون طريقة جديدة موثوقة حلماية البيانات املختلفة يف ال�سبكات 
الرقمية امل�ستقبلية. ويتلخ�ض البتكار اجلديد الذي تو�سل اإليه خرباء جامعة كاليفورنيا 
 Majorana" يف لو���ض اأجنلو�ض واجلي�ض الأمريك��ي با�ستخدام اجل�سيمات امل�س��ادة
fermion" التي اأثبت وجودها موؤخرا. ويوؤكد العلماء اأن اجل�سيمات امل�سادة ت�سمح 
بالق�س��اء فعليا على خط��ر الت�سلل اإىل عمليات احلو�سبة الكمومي��ة، ف�سحنتها املحايدة 
جتع��ل جمي��ع الأجه��زة معزولة ع��ن الأخط��ار اخلارجية. ويعتق��د العلم��اء اأن جزيئات 
احلو�سب��ة الكمومي��ة ميكنها اأن ت�سفر املعلومات وتخزنها ب�س��كل )كمي( يجعلها ع�سية 

على جميع حماولت �رشقة البيانات اأو القيام بهجمات �سيربانية.
وميك��ن ا�ستخ��دام ال�سب��كات ذات املو�س��الت الفائق��ة يف امل�ستقب��ل، ما مين��ح العلماء 
ق��درة عل��ى اإن�ساء اأجهزة و�سب��كات ات�سال مع �رشعات غري متوف��رة حتى لدى الأجهزة 
العمالق��ة وخطوط ات�سالت الألياف الب�رشية الأك��رث تقدما، وهذا ما �سيجعلها حممية 
�س��د املجرمني ال�سيربانيني الذين لن ي�ستطيعوا ا�ستخدام مثل هذه الأجهزة الهائلة كما 

ونوعا.

ق��رر تطبيق وات�ساب عدم اإتاحة خدمة الرتا�سل الفوري للمراهقني حتت �سن حمدد يف 
اأوروب��ا، و�سيطلب منه��م تاأكيد اأعمارهم. وحتى الآن، يج��ب اأن يكون عمر م�ستخدمي 
خدمة الر�سائل الفورية ال�سائعة 13 عاما على الأقل، لكن ال�رشكة تنوي فر�ض قواعد 
اأك��رث �رشام��ة قبل تق��دمي قواعد خ�سو�سي��ة البيانات اجلديدة يف الحت��اد الأوروبي 

ال�سهر املقبل.
و�سيطل��ب وات�س��اب اململوك ل�رشكة في�سب��وك، من امل�ستخدمني الأوروبي��ني تاأكيد اأن 
اأعماره��م ل تق��ل ع��ن 16 عاًم��ا، عندما ُيطل��ب منهم قب��ول �رشوط اخلدم��ة اجلديدة 

و�سيا�سة اخل�سو�سية املحدثة يف الأ�سابيع املقبلة.
وق��ال وات�س��اب ال��ذي و�سل عدد م�ستخدمي��ه اإىل 1.5 مليار م�ستخ��دم يف �سهر يناير 

املا�سي، اإنه لن يطلب اأي حقوق جديدة جلمع املعلومات ال�سخ�سية يف التفاقية.
وتت�سم��ن التغيريات الأخرى التي اأعلن عنه��ا وات�ساب متكني امل�ستخدمني من تنزيل 
��ل البيان��ات الت��ي يحتفظ به��ا التطبيق عنه��م، مثل �سان��ع اجلهاز الذي  تقري��ر يف�سّ

ي�ستخدمونه وطرازه وجهات الت�سال واملجموعات واأية اأرقام حمظورة.

واتساب كاسبيرسكي  ابتكار

متقاطعة كلمات

اأن��ت حتم��ل حماًل ثقياًل م��ن امل�سكالت؛ اب��داأ بتخفيف 
الأثق��ال عن كاهلك، واإل ف�س��وف ت�ستمر امل�ساعب يف 
الزيادة. يجب اأن ت�سل اإىل ا�سرتاتيجية يف التعامل مع 
التحديات املهنية واخلا�سة ب��دون اإ�ساعة الكثري من 

الطاقة يف نف�ض الوقت.

روح الفري��ق الت��ي تتمت��ع به��ا وا�سح��ة الي��وم لأنك 
ت�س��ع الحتياجات اأوًل، وهذا ما يالحظه زمالوؤك. اإذا 
ا�ستمريت هك��ذا، ف�سوف يعتربونك القوة الدافعة. اعنت 
باأ�رشت��ك اأي�س��ا، فالآن وق��ت منا�سب حل��ل النزاعات، 

ا. و�سوف ي�سهل عليك البدء يف ذلك اأي�سً

الي��وم اأنت متفق اأخرًيا مع ذاتك، وهذا يت�سح لالآخرين 
من خالل �سلوكك. يف العمل، �سوف يطلب منك الزمالء 
الن�سيح��ة، وكذلك احلال يف حياتك اخلا�سة. تاأكد من 
الحتف��اظ بالت��وازن بني الأخذ والعط��اء حتى تتمكن 

من ال�ستفادة من ال�سداقات.

لق��د و�سلت اإىل حائط �س��د يف الوقت احلايل، ويبدو اأن 
ل �سيء يحرز تقدًما واأنت على و�سك ال�ست�سالم. اعترب 
مثل هذه الأوقات اختباًرا لقوة اإرادتك، و�سوف يت�سح 

لك قريًبا اأهمية امل�سي قدًما يف خططك.

اأنت متفق مع ذات��ك، فاأنت واثق بنف�سك وتظهر �سالًما 
داخلًي��ا وا�سًحا، كما اأنك مفعًم��ا باحليوية واحلما�ض، 
ونتيج��ة لهدوئ��ك اخلارج��ي، ي�سعر جميع م��ن حولك 

بالراحة يف وجودك.

ه��ذا احلما�ض املكت�س��ف حديًثا كان يت��م التعبري عنه 
يف املا�سي ب��رتدد. اأخريا، ميكنك ت��رك املا�سي وراء 
ظهرك والتطلع اإىل امل�ستقبل. ل تخف من التخل�ض من 
كل ما يعوقك. ميكنك اأي�سا حتفيز الآخرين واأن ت�سبح 
منوذج��ا لهم بف�سل احليوية الكب��رية التي تتحلى بها 

يف الوقت احلايل.
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كل ال�سواه��د ت�س��ري اإىل اأن امل���رشوع اخلا�ض بك لي�ض 
على و�س��ك ال�سري قدًما يف الوقت القري��ب. �سي�ستوجب 
علي��ك قريًبا، مواجه��ة عدد من العقب��ات والإخفاقات 

اأكرث من ذي قبل، ولن حترز اأي تقدم.

حما�سك ميكنك من العمل بنجاح من خالل فريق، كما 
ميكن��ك ترك عالمتك بهدوء اإذا قمت باإجناز املهام مع 
الآخري��ن. لك��ن تذكر اأن جناح املجموع��ة هو الأهم – 

ولي�ض الأنا اخلا�سة بك.

اأن��ت مت��ر بف��رتة ا�ستق��رار، وباإمكان��ك الآن الب��دء يف 
اأعمال��ك بذهن �سايف و�سحة جي��دة. يف نف�ض الوقت، 
�س��وف ت�ستمتع بيوم حيوي، لك��ن يجب التفكري يف اأن 

الأ�سياء لن تظل هكذا �سهلة بال نهاية.

ي�ُتنباأ باق��رتاب وقوع م�ساكل غ��ري متوقعة وحتفيزك 
على حله��ا اأ�سعب من املعتاد، ف��ال تياأ�ض واأعرث على 
ا اإىل اأي درجة �ستاأثر تلك امل�ساكل  بدائ��ل. ت�ساءل اأي�سً

�سلبًيا عليك �سخ�سًيا.

تتزاي��د امل�س��اكل التي ت�سادفه��ا يف م�س��ارك، ولذلك 
احر���ض على عدم نفاذ مواردك البدنية والنف�سية. تاأَن 
يف حتدي��د امل�ساكل التي متثل حًق��ا اإعاقة يف م�سارك 
وت�ستحق التفكري فيها وتكري�ض طاقتك يف مواجهتها.

على ال�سعيَدين اجل�سم��اين والعقالين، اأنت ت�سعر باأنك 
�سحة جيدة واأنك متفق مع ذاتك. اأنت ت�ستمتع بالأمور 
التي تقوم بها وتريد اقت�سام هذه التجارب مع من هم 
قريب��ون منك. هذا �سيء جذاب ومثري لل�سعادة ملن هم 
حول��ك، ومن �ساأنه تعزيز العالق��ات القدمية واجلديدة 

على حٍد �سواء.

�سناء حمود احليدري 
الورد  اأوراق  املتدلية من على  الندى  �سذرات كقطرات  اأمطرت 
ت�سعر  تكن  مل  لكنها  بال�سعادة.  املتوهجتني  وجنتيها  على 
بالفرحة قط، بل هو الأمل الذي يتلعثم بني اأحالمها املتبعرثة 
بني حني واآخر. بنيت اأحالمها على اإميانها بالقدرة وقدرتها 
على حتمل كل ما يوجهها وحتدي الأمل، الذي طال ون�سج يف 
مل  جوارحها..  مكنونات  اأحد  فحقق  اأبدية..  حياة  له  دواخلها 
عينيها..  بحور  يف  يختلج  كان  الذي  �سواه  لأحد  لتبوح  تكن 
لكنه مل يقراأ كلماتها بو�سوح ومل تعطه الوقت لي�ستوعب خجل 
�سباح  كل  يف  جوارحها..  لدموع  حجابا  كان  الذي  عينيها 
�سباح  بكلمة  ليتلذذا  �سباح  كل  جميء  ويتمنيان  يلتقيان 

اخلري..
- اليوم اأنت اأكرث اإ�رشاقا بوجنتيِك املتوهجتني.
- واأنت اأكرث و�سامة باإ�رشاقة عينيَك الالمعتني.

�سوؤال كل يوم يتبادلنه.. اأ�ساراك غدا اأم اأنها اآخر مرة نتقابل.. 
قلبها  دق��ات  ي��رى  وك��اأن��ه  ال�سامت..  �سوقها  لقلبه  هم�ست 

اخلافقة..
باملجيء  ت�رشعي  اأن  اأرجو  مبكرا..  هنا  بانتظارك  �ساأكون   -

غدا..
ودعها بلهيب نظراته احلزينة املتمنية اإطالة احلوار والوقت .

كانت هي اأ�سد حزنًا عليه من اأن يدرك ما يدور بداخلها مقابل 
اأن ي�ستمر الأمل بعينيها، وعدت نف�سها اأن ل ت�سمعه �سوتها مرة 
اأخرى.. �سيء غريب.. كان يربط بينهما من دون كالم ت�سعر به 
لكنه مل يعرف كم حتبه  اأنفا�سها،  كيف يفكر بها وكيف يرى 

وتفهمه لأنه مل يعرف قد وهبت بتلك النعمة  التي بها ترى ما 
.. رغم اخلجل الذي ي�سافر يف عينيها فهي ترى كالم  بداخله 

عيون كل من حولها ..
ت�ستطيع  ل   .. العينني  كانت مغم�سة  لو  يحدثها حتى  ت�سمعه 
ن�سيانه، وهو كذلك، ووا�سح عليهما الثنان ان كانا يتقابالن 
.. فلم ي�سكل ذلك فرقا فالزمان هزم املكان يف ت�سجيل  اأم ل 

لقاءاتهما الذهنية .
تتبادل  بعيد  من  نظراتهما  كالعادة  ولكن  اأخرى  مرة  التقيا 
اأنه يف كل حلظة  .. مل تدرك بهذه اللحظة �سيظهر رغم  التحيا 
نظراته   بدفء  وُي�سعرها  بوجوده  وُيح�س�سها  خطواتها  ي�رشق 
لها  عينيه  حب  لروؤية  الأنانية  باإح�سا�ض  تغامر  كانت  التي 
ُيقرب بينهما.. احلب  الذي قد  اأقدامها  .. هجرت تراب  بف�سول 
الذي اأ�رشها وهاجرت وطنها اإىل حماولة الهروب من التفكري 

 ، قلبها  ملك  من  مع  حتى  عينيها  خجل  خباأه   ، بحبيبها 
ت�سحيتها ب�سبب تاأنيب ال�سمري اأخذ حق قلبها من يف احلياة.

القلبني  هذين  بني  كالم  اأي  هناك  يكن  ومل  ال��وداع  يوم  اإن��ه 
وكاأنهما ق�سة خرافية.. بعد الفراق ويوم بعد يوم واأ�سبوع تلو 
اأخر.. ما الذي اأح�س�سته عنها مفقود والذي كان عندها يغنيها 
عن الوجود لو ا�ستعمر تفكريها لثوان تقنع نف�سها باأنها غري 

مبالية مبا ي�سيطر على قلبها وهي تدرك من متلك عقلها.
الذي يجعلها  الذي يجعلها ل تن�سى ل تعرف ما  ل تعرف ما 
ولقاوؤها  بها  التي مرت  للمواقف  تذكرها  بها  يفكر  اأنه  ت�سعر 
�سريتبط  الغرية عليه وعن احلديث عنه.. وكيف  حَتّمُر من  به، 
بثانية.. متاأكدة اإنها لن تكون مبكانتها عنده .. راأت فيه احلب 
العذري الذي مل تر ومل ت�سمع عنه بل مل تقراأ يف الكتب اإل عند 

جميل بثينة.

بغداد – خاص 

1 ح�ضر يف مكان �ضيق o مفرقعة )باالجنبية( o حزم 
�ضيئا يف القما�ش

2 ح���رف ن�ض���ب o �ضم���ر متكل���م o اح�ضا����ش ي�ضبب 
ال�ضيق

)متفرقة( نا�ضلوا   o امل�ضي  عن  اأم�ضك  اأو  نه�ش   3
o جبل يف املدينة �ضميت به  4 يح���رك الطر جناحي���ه 

معركة يف التاريخ اال�ضالمي )معكو�ضة(
والنهار الليل  عنده  ي�ضتوي  خط   5

ال�ضيء على  واح�ضل  خذ   o )بالعامية(  اأ�ضرة   6
رتبة لالأعلى  تقال   o اجللد  على  الداكنة  النقاط   7

ح�ضام  o )معكو�ضة(  امللك  برعاهم  من   8
الت�ضلية على الطاولة  األعاب  o من  الفراعنة  اآلهة  9 من 

والن�ش بالكلمة  يحدد   o
اأم   o النف�ضي���ة  ال�ضخ����ش  حال���ة   10

1 مذاق حمبب o وقع وعقد �ضفقة
 o 2 مدين���ة اأثري���ة يف موريتاني���ا

قل وغال
3 ح�ضارته���م كان فيه���ا اال�ضب���وع 

ع�ضرة ايام
البن�ضلني خمرتع   4

ماء بال  بحرا  ع�ضر  �ضتة   5
 o 6 م�ضاع���ر حتدث يف امل�ضابقات

فرتة من الزمان
اأك���رب جتم���ع للرباكني يف  8 فيه���ا 

العامل
ال�ضليبيني قاهر   9

10 كامل�ضتجر منها بالنار o يبني 
ويو�ضح بالكالم

عموديًا اأفقيًا


