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قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ) العيش مع الالبديل (

تحذيرات من النوم الطويل ؟

أدوية الكوليسترول تشكل 
خطرا على حياة اإلنسان

تكشف عن هاتفها الجديد 
KEY2

Fire TV Cube تعلن عن جهاز

 تق��رب بطول��ة كاأ�س العامل FIFA 2018 من الإنطالق، وكالعادة لدى قوقل 
بع���س احليل مل�شاعدة اجلماه��ر يف جميع اأنحاء الع��امل واملهتمني مب�شاهدة 
اأح��داث ومباري��ات البطول��ة، وم��ع اإنطالقها ب��اأوىل املباريات ب��ني املنتخب 
الرو�شي ومنتخب اململكة العربي��ة ال�شعودية اخلمي�س املقبل، �شت�شاعد امليزات 
اجلدي��دة يف تطبي��ق Google يف مواكب��ة املباري��ات، و�شتك��ون منتج��ات 
��ا لتح�ش��ني التجربة، مبا يف ذل��ك امل�شاعد  Google الأخ��رى متوف��رة اأي�شً
والأخب��ار واخلرائ��ط. ب��دوره يعترب بح��ث Google جيًدا لالألع��اب الريا�شية 
ب�ش��كل ع��ام، �ش��واء يف التطبيق اأو عل��ى الويب، وكم��ا هو معتاد ف��اإن عمليات 
البح��ث ذات ال�شلة بكاأ�س العامل �شتعر���س معلومات مثل املباريات والأخبار، 
ا بع���س البطاقات اجلدي��دة التي تعر���س الرتيب،  ولك��ن �شيك��ون هن��اك اأي�شً

والإح�شائيات، والالعبني املتجهني مع انطالق البطولة قبل كل لعبة.

  وجد علماء يابانيون اأن النوم لفرات ق�شرة اأو طويلة 
جدا يزي��د من خط��ر الإ�شابة باخلرف والوف��اة املبكرة 

لدى الأ�شخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاما.
و�شمل��ت الدرا�ش��ة الت��ي ن�رشه��ا الباحث��ون يف جمل��ة 
 Journal of the American Geriatrics"
Society" الأمريكي��ة، 1517 �شخ�ش��ا مت��ت مراقب��ة 
حالته��م ال�شحية وعاداته��م اليومية مل��دة 10 �شنوات. 
واأ�شي��ب خالل هذه املدة 294 من املتطوعني باخلرف، 

كما تويف 282 منهم.

واأظه��رت نتائج البحث، بعد اأخذ عام��ل ال�شن واجلن�س، 
اأن مع��دلت الإ�شاب��ة باخل��رف والوفيات كان��ت اأعلى 
ل��دى الأ�شخا�س الذين كان��وا ينامون يف اليوم اأقل من 
خم���س �شاع��ات اأو اأك��ر م��ن 10 �شاع��ات، مقارنة مع 

اأولئك الذي كانوا ينامون بني 6 و10 �شاعات يوميا.
وعلى الرغم من ذلك، ي�شر العلماء اإىل اأن الن�شاط البدين 
املرتف��ع لدى كبار ال�شن يعو���س عن الأثر ال�شلبي لعدم 
المتث��ال ل�شاعات نوم معينة، ويجنب امل�شنني اأمرا�س 

ال�شيخوخة.

اأكد علم��اء من خمب��رات "Genotek" يف مو�شكو 
اأن بع�س الأدوية التي حتارب تراكم الكولي�شرول يف 

اجل�شم ت�شكل خطرا على حياة الإن�شان.
وق��ال العلم��اء اإن "اأمرا�س القل��ب وت�شلب ال�رشايني 
تعت��رب من اأخطر الأمرا�س الت��ي تفتك بحياة ماليني 
النا���س يف الع��امل، واأه��م اأ�شب��اب ه��ذه الأمرا�س هو 
تراك��م الكولي�ش��رول وال�شحوم يف اجل�ش��م. لذا، ل بد 
للبع�س م��ن ا�شتعمال الأدوية الكيميائية املخ�ش�شة 
لتخفي�س ن�شب الكولي�شرول، لكن بع�س هذه الأدوية 

قد تقتل الإن�شان على املدى الطويل".
واأو�ش��ح العلم��اء اأن اأخطر اأدوي��ة الكولي�شرول على 
ال�شح��ة هي "ال�شتاتين��ات" اأو "مركب��ات ال�شتاتني" 
وخ�شو�ش��ا عن��د الأ�شخا���س الذي��ن لديه��م طف��رات 
وراثي��ة معين��ة يف بروت��ني "SLCО1B1"، فتل��ك 
الأدوية تزيد عندهم احتمال �شمور الع�شالت بن�شبة 
اأك��رب ب��� 15 اأو 16 م��رة اأكر م��ن النا���س العاديني، 
وبالت��ايل توؤث��ر ب�ش��كل مبا���رش عل��ى ع�شل��ة القل��ب 

وت�شبب الوفاة املبكرة.

 ك�شف��ت ب��الك بري اليوم عن هاتفKEY2 اأحدث هواتفه��ا بنظام اندرويد من الفئة 
املتو�شط��ة وال��ذي ياأتي بنف�س لغة ت�شميم اجليل ال�شابق م��ن ناحية اجلمع بني �شا�شة 
اللم���س ولوحة املفاتيح الكال�شيكية بالزرار احلقيقة والتي اأ�شبحت اأكرب هذه املرة ب� 
%20 مقارنة باجليل ال�شابق. موا�شفات هاتف بالك بري KEY2 ال�شا�شة : بحجم 
.6GB : املعالج : �شناب دراغون 660. الذاكرة الع�شوائية .+FHD 5.4 اإن�س بدقة
ذاكرة التخزين : 64/128GB. الكامرا اخللفية : كامرتني بدقة 12MP مع تقنية 

Optical Superzoom للتقريب.
الكام��را الأمامية : بدقة 8MP. النظ��ام : اأندرويد اأوريو 8.1. البطارية: 3500 مللي 
امب��ر تدعم تقني��ة ال�شحن ال�رشيع QC3.0 الل��وان : اأ�شود/ ف�ش��ي. �شيتوفر الهاتف 
نهاية هذا ال�شهر ب�شعر 649 دولر داخل اأمريكا كما �شيتم توفر الهاتف على ال�شعيد 

العاملي لحقًا.

 ك�شف��ت �رشكة اأمازون النقاب عن جهازها التلفزيوين اجلديد Fire TV Cube والذي 
ي�شم��ح للم�شتخدم��ني متابع��ة عرو�شهم التلفزيوني��ة املف�شلة والبحث عنه��ا با�شتخدام 
امل�شاع��د ال�شوت��ي اخلا���س بال�رشك��ة “اليك�شا” ملنحه��م وقت ممتع اأك��ر دون احلاجة 
 ،Fire TV دث��ة م��ن للتحك��م ب��اأي اأدوات. ويعت��رب اجله��از اجلدي��د مبثاب��ة ن�شخ��ة محُ
حي��ث ي�شتطي��ع امل�شتخدمون التمتع بالقن��وات والربامج املختلفة ع��رب خدمات بث مثل 
نتفليك���س، كما هو احلال مع خدمات ال�رشك��ة للبث عن طريق ا�شراك برامي. كما �شيكون 
باإم��كان امل�شتخدم��ني ت�شغي��ل، اإيق��اف، واإكم��ال املحتوى م��ن خالل التحك��م ال�شوتي 
مب�شاع��د األيك�ش��ا. ويدعم اجله��از اجلديد حتى ج��ودة 4K، كما يتي��ح للم�شتخدمني دمج 
خدم��ات البث اللكروين مع خدمات بث الكاب��ل اأو ال�شتاليت، حيث يحتوي على مدخل 
لالأ�ش��الك، مم��ا مينح امل�شتخدم اإمكاني��ة احل�شول على خدم��ات تلفزيونية متكاملة بني 

خدمات البث الف�شائي ب�شبب وجود ري�شيفر داخلي وكذلك خدمات البث عرب الإنرنت.

أمازونقوقل بالك بيري

البولندي زيجمونت باومان عامل  الكاتب    هو كتاب م�شرك مابني 
الأجتماع وبني  الفيل�شوف وال�شيا�شي ليونيدا�س دون�شكي�س الليتواين 
، كتاب جديد يعالج م�شكالت الع�رش الأجتماعية والفكرية والفل�شفية 
والأهم من ذلك التعقيدات ال�شيا�شية و�رشاعاتها العنيفة الدائرة يف 
العامل وبالتايل فهو لي�س كتابًا يف لهوت ال�رش اأو درا�شة ال�شياطني 
كتاب  هو  واإمنا  الكتاب  قِدمة  محُ رءروف  هبة  الدكتورة  تعبر  بح�شب 
الإن�شان  يعري  ال��ذي  الأخ��الق��ي  العمى  �شي�شيولوجيا  عن  يبحث 
واملجتمع خ�شو�شًا مع اأ�شتغالل الإن�شان �شيا�شًا واأ�شتخدامه ك�شلعة 
من �شلع الأنتاج ال�شيا�شي والأقت�شادي ، الكتاب هو عبارة عن حوار 
ال�رشور  حقيقة  لك�شف  وليونيدا�س  زيجمونت  بني  جمع  ثري  معريف 
ال�شائلة باأعتبار اأن العي�س يف هذا العامل وهذا الع�رش الذي نحن فيه 
تت�شم ظواهره بال�شيولة ومن هنا ياأتي عنوان ال�رش ال�شائل فالكاتبان 
يبحثان وي�شاهمان يف بحثهما اأ�شتجالء وبيان طبيعة هذه ال�شيولة 
لل�رش والتي توؤدي يف نهاية املطاف اىل �رشور مظة مبعنى خروج 
هنا  ومن  واحلياة  الكون  اىل  النظر  اىل  مدان  فعل  اأنه  ال�رش من حيز 
تظهر لنا مظية ال�رشور التي ل تتعلق بفعل �رشي واحد واإمنا تتعدى 
الدكتورة هبة  لت�شل اىل م�رشح احلياة والكون معًا وعلى حد تعبر 
 : التايل  ال�شوؤال  مايثره  خالل  من  روؤيته  ي�شتمد  الكتاب  اأن  رءوف 

وهو كيف ميكن اجتناب حرب اجلميع �شد اجلميع اإذا كانت الف�شيلة 
واإذا   ، اأحد  باأي  الوثوق  واإذا كان ل ميكن   ، النف�س  قناع حلب  جمرد 
�شوؤال  اأول  هو  وهذا   ، نف�شه  على  ال  يعتمد  اأن  ي�شتطيع  ل  املرء  كان 
�رشعت  التي  الغربية  احل�شارة  تلك   : ت�شيف  ثم  تاأكيد  بكل  للحداثة 
لأول مرة يف التاريخ يف تاأ�شي�س تقدمها على " الأرتياب" املنهجي 
والعطاء فعالن م�شتحيالن  باأن احلب  والأعتقاد  املوت  واخلوف من 
وواقع الأمر اأن الأجتاه اىل اأخفاء النقمة يف �شورة النعمة هو ال�شمة 
تلك  الراهن  الوقت  يف  الدماغ  غ�شل  لتكنولوجيا  املميزة  الأ�شا�شية 
�شتخدم  التكنولوجيا التي ترتدي عباءة " الأهتمام بالأمن " مع اأنها تحُ
اأ�شا�شًا لأغرا�س بعيدة اىل حد ما من اهتمامات بال�شالمة والأمان ]  
الكتاب.  ومن هنا يرى زيجمونت باومان  راجع �س ١٤[ من نف�س 
وليونيدا�س دون�شكي�س يف مقدمتهما عن الكتاب باأنه يف اأغلب واأكر 
ل  اأنه �شديقا حميما  على  الظهور  وباأ�شتطاعته  ال�رش  يظهر  احلالت 
�شيطانا مريدا وهو من القوى الناعمة التي ت�شتطيع ال�شر يف حركة 
يف  واأ�شا�شية  مر�شومة  كاأ�شراتيجية  الأكراه  حركة  من  بدًل  الأغواء 
املعلومات  بنوك  وهو  متقنًا  مثاًل  وي�رشبان  ال�رشور  فكرة  معتنقي 
 ، املرات  مباليني  الأ�شتخبارات  اأجهزة  وظيفة  �شعتها  تتجاوز  التي 
فاأي توظيف لل�رش ال�شائل اأقوى من هذا التوظيف !!! يقول زيجمونت 
اأن  ال�شيال  ال�رش  ي�شتطيع  : يف عدد كبر من املجالت  وليونيدا�س   
القوى  اأحدى  ، فهو  ، ل �شيطانًا مريداً  يظهر باعتباره �شديقا معينًا 

اأ�شا�شية ،  وظف الإغواء بدًل من الإكراه كا�شراتيجية  الناعمة التي تحُ
بنوك  بناء  على  القائمة  املتنوعة  املعا�رشة  املراقبة  حالة  يف  كما 
معلومات تتجاوز �شعتها ماليني املرات التي مل يكن باإمكان اأجهزة 
ال�شتخبارات ال�رشية يف املا�شي احلديث ال�شلب اإل اأن حتلم بها هذا 
، فهي تفيد من معلومات يقدمها على  اأمتالكها �شعة اخليال  ب�رشط 
مدار �شبعة اأيام يف الأ�شبوع طواعية اأو من دون علم ، م�شتخدموا اأجهزة 
الهاتف النقال وبطاقات الأئتمان ، ومر�شلو الر�شائل وم�شتقبلوها عرب 
اأجهزة الكومبيوتر ، فلي�س هناك من حاجة الآن اىل وزارة املحبة التي 
النا�س على  اأرغام  اأجل  اأوريل يف روايته ١٩٨٤ من  �شورها جورج 
احلنونة  الرعاية  هو  الأك��راه  واأن   ، ال�شالم  هي  احلرب  باأن  الأعتقاد 
والعون الودود ] راجع �س ٢٠ من الكتاب [.  فال�رش ال�شائل له القدرة  
الرهيبة مثل كل ال�شوائل الأخرى يف الألتفاف على العوائق التي تظهر 
له اأو تعيق طريقه يف الو�شول اىل مبتغاه فال�رش ال�شائل حاله كحال 
وغالبًا  له  اعرا�شها  عند  وتنقعها  العوائق  رطب  تحُ التي  ال�شوائل  تلك 
ماتكون ال�شوائل هي املنت�رشة يف نهاية املطاف على تلكم العوائق 
املعر�شة، وال�رشور ال�شيالة هي على هذا النحو متاما وهذا مات�شر 
التي  ال�شائلة  ال�رشور  عن  ال�شيق  حوارهما  يف  الكاتبان  مقدمة  اليه 
م�شتظهرين  وو�شطا  وجنوبا  وغربا  �رشقا  الأورب��ي  املجتمع  تعري 
العامليتني  الأن�شاين منذ احلربني  العامل  التي غزت  ال�رشور  بذلك كل 
وكذا  املعا�رشة  واحلروب  ال�شوفياتي  الأحتاد  على  جرى  مبا  مرورا 

ال�رشور  ب�شورة  يظهر  ذلك  فكل  ميديا  وال�شو�شيال  الأع��الم  حروب 
مواقع  من  وغرها  بوك  كالفي�س  منها  البع�س  كان  واأن  ال�شيالة 
اأن  يريد  الذي  احلميم  ال�شديق  ب�شورة  تظهر  الأجتماعي  التوا�شل 
ينفعك لكنه ي�شتبطن �رشا �شائال يحمله معه كلما احتاج اىل معلومة 
ومقدمة  ف�شول  باأربعة  الكتاب  �شورة  تظهر  املجتمع.    ومن  منك 
تعريفية عن ال�رش ال�شائل وفكرة الالبديل ففي املقدمة التعريفيه عنه 
واقعا  يفر�س  عامٌل  بديل  بال  عامل  يف  نعي�س  اأننا   : ليونيدا�س  يرى 
باأن  يعتقد  عامل  الأطوار  غريب  عامل  تعبره  علي حد  للجميع  وحيدا 
العميق  الفكر  اأو  الناجحة  احلكومات  ذلك  يف  مبا  بديل  له  �شئ  كل 
باأن  دون�شكي�س  ليونيدا�س  ويرى  التجارية  اأو  الهند�شية  امل�شاريع  اأو 
الروؤى  القدرية واحلتمية تتخلله كثر من  هذا طوفان من املعتقدات 
والتحليالت املخيفة واملروعة حول نهاية العامل بحيث ليوجد بديل 
الأقت�شادي  لالأ�شتبداد  اإي�شًا  بديل  ول  املعا�رش  ال�شيا�شي  للمنطق 
اأعتقاد  فال  واحلتمية  للقدرية  خا�شع  فكله  والتكنولوجيا  للعلم  ول 
القدرة  له  بل  الإن�شان  راأفة  يهزم  ل  واأنه  عابرا  امراً  ال�رش  باأن  عنده 
على الهزمية ومعه ليكون هناك جماًل للتفائل على هذه ال�شاكلة من 
الأعتقاد ويذهب ليونيدا�س باأن املعتقدين حول الت�شائم : على اأنه هو 
الكائن الأكر اأبداعا ونبال و�شموا من املتفائل لي�س هو جمرد اأثر من 
من  اأكر  هو  بل  الرومانتيكية  احلديثة  واحل�شا�شية  العامل  روؤية  اآثار 

ذلك بكثر ] �س ٢٣[ من الكتاب. 

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي 

متقاطعة كلمات

لدي��ك �شعوبة ف��ى اتخاذ قرار ب�شاأن عمل��ك، فاأنت لديك 
حال��ة م��ن الردد م��ا اذا كان هذا العم��ل مينحك الر�شا 
النف�ش��ى اأم ل، ولديك م�شكلة كبرة فى العمل، ولكن لبد 

اأن تثق فى اختياراتك اكر من ذلك.

حتت��اج اإىل الركيز على نف�شك فى ه��ذه الفرة وجتاهل 
كل م��ا ي��دور حولك م��ن �رشاعات وخالف��ات فى مكان 
العم��ل وك��ن ذكى مب��ا يكف��ى ك��ى تتجنب الدخ��ول فى 

�رشاعات ل تخ�شك من اأجل �شخ�س اآخر.

اأ�شدقاء وزمالء العمل الذين تعرفهم قد يحاولون 
اأن ي�شاع��دوك لك��ى حت�شل عل��ى نتائج جيدة فى 
عمل��ك، فا�شتغ��ل ذلك لأن��ك كنت تبح��ث عن تلك 

الفر�شة طوياًل.

عادت��ه  غ��ر  عل��ى  يك��ون  �ش��وف  الي��وم  مدي��رك 
وع�شبيت��ه لي�ش��ت له��ا ح��دود، فقط ك��ن هادئًا ول 
تتذمر.امل�شاف��ات البعيدة لي�ش��ت �شببًا فى اأن تكون 
بعيد عن �رشيك حياتك، ب��ل بالعك�س فهى تقربكما 

من بع�شكما اأكر.

تواج��ه �شغوط��ا كب��رة يف عمل��ك ولك��ن ه��ذه الفرة 
ال�شعب��ة اأو�شك��ت على النته��اء و�شتتمكن م��ن التقاط 
اأنفا�ش��ك اخرا بعد ه��ذه املرحلة ال�شعبة ج��دا ووقتها 
�شتحت��اج لن تنظ��م اف��كارك وتعمل وفق نظ��ام جديد 

متاما.

ا�شح��ذ قوت��ك وق��وة اإرادتك و�شع ج��دول زمني��ا تلتزم به 
ب�ش��دة يف عمل��ك ه��ذا هو احل��ل الوحي��د ل��كل م�شاكلك يف 
الف��رة احلالية يف العمل ول�شعورك بالتق�شر الذي تعانيه 

يف الفرة الأخرة.

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

يج��ب اأن ت�شتثمر اأموالك ب�شكل جيد اليوم، اإذا كنت تفكر 
ف��ى ���رشاء من��زل اأو �شقة، ميكن��ك اأن جت��د �شفقة جيدة 
اليوم، فاإن بع�س ال�شراتيجيات املالية التى اعتمدتها 

منذ وقت طويل فى هذا املجال �شتجنى ثمارها الآن.

جن��اح ملح��وظ الي��وم على ال�شعي��د املهنى فق��د بذلت 
جمه��ود كبر من اأج��ل الو�شول لتل��ك النجاحات مهما 
كان��ت ب�شيطة. �شتحقق املزيد الفرة املقبلة وقد حتظى 

باإعجاب روؤ�شائك بالعمل.

�رشي��كك اليوم يحت��اج لالحتواء ح��اول التق��رب اإليه اأكر 
والتحدث �شويًا فقد ان�شغلت عنه كثراً الفرة املا�شية. من 

املرجح ان تاأخذ عالقتكما �شكل اآخر الفرة املقبلة

ل ت�شي��ع جمه��ودك هب��اء فتاأك��د اأن علي��ك اإعم��ال 
عقل��ك لتحقيق الأهداف وه��ذه هى طريقتك املعتادة 
بالن�شب��ة لك فى عمل��ك .  لبد اأن متنح  الوقت الكايف 
ل�رشي��ك احلي��اة ليتمك��ن م��ن التعبر لك ع��ن حقيقة 

م�شاعره جتاهك

الي��وم �ش��وف يك��ون هادئا ف��ى عملك ومدي��رك �شوف 
يك��ون فى »م��ود« خمتلف عن اأى ي��وم اآخر. وميكن اأن 
تن��ال ترقي��ة ب�شب��ب اجتهادك.كم��ا اأن ادخ��ال �رشيك 
حياتك لعائلت��ك ي�شتغرق وقتًا طوياًل، فتذكر اأنه عليك 

ال�شر بخطوات ثابتة للفوز فى تلك املهمة.

فر���س عم��ل كب��رة ف��ى انتظ��ارك وتلب��ى جمي��ع 
الدع��اوى التى توج��ه اإليك فى جم��ال العمل ب�شكل 
جي��د، وق��د ين�شح��ب اأح��د زم��الءك من العم��ل وقد 
ت�شاع��د �شخ���س اآخ��ر ل�ش��د ه��ذه الفج��وة، وراتب��ك 

�شيتح�شن بغ�س النظر عن مكان وجودك.

عموديًا �أفقيًا
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بعد املطر مثال

o مرجل 3 طباخ 
4 واحدة

– لنهاية الزمن   o 5 ثلث��ا يع��ي 
اجل�ش��م  يف  مر�ش��ي  انتف��اخ   o

)مبعرة(
الليل  6 خط وهمي يت�شاوى عنده 

والنهار
األهي  o 7 اح�س بيدي 

اأوروبا اأعلى قمة يف   8
املاكن��ة  يف  ال�شائ��ل  و�ش��ع   9

بغر�س �شيانتها
10مرة الح�شا�س باليد )معكو�شة( 

o خمزن بذرة احلياة

o عك�س متما�شك )معكو�شة( 1 يف الطبيخ 
2 ح�ش��ن اأو احت�ش��ن اأو جم��ع o غر �شالح 

لال�شتعمال
3 ي�شي��ل قطرات o مب��داأ يف الفكر املارك�شي 

باحتاد اأمم العامل
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