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تكشف عن طرق جديدة لزيادة حماية 
المستخدم  

قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ) العيش مع الالبديل (

اطباء يبتكرون اول كبسوالت لالنسولين 

تقرير يحذر من المقالي 
غير الالصقة 

    يجلب خاصية محادثات الفيديو 
وفالتر جديدة للكاميرا

كيندل  تدعم اللغة 
العربية  

 تعاين �س��بكة تويرت ب�س��كل م�س��تمر من م�س��اكل احل�س��ابات الوهمية، لكنها ظهرت 
موؤخراً اأكرث حزمًا جتاه تلك احل�س��ابات واملحتوى الوهمي على ال�سبكة وهو ما قلل 
منها ب�س��كل كبري اإال اأنها مل تق�س��ي على امل�سكلة نهائيًا، وهو ما جعلها تك�سف عن 
طرق جديدة �ستنتهجها ملحاربة تلك احل�سابات، وكذلك زيادة حماية امل�ستخدمني.
وحتدث��ت ال�رشك��ة عن 4 ط��رق جديدة �س��تقوم با�س��تخدامها جتاه تلك احل�س��ابات. 
وتتمح��ور الطريق��ة االأوىل عل��ى تقلي��ل ظه��ور احل�س��ابات امل�س��كوك يف �س��حتها 
وحتديثها خالل الوقت احلقيقي فقط بعد مراجعتها، حيث اأنه يف حال كانت هناك 
ح�س��ابات غ��ري موثوق��ة اأو ح�س��ابات زيادة املتابع��ني وغريها، فاإنه ل��ن يظهر اأي 
زيادة يف عدد املتابعني للم�س��تخدم مبا�رشة ول��ن يتم اعتماد املتابعة اإال يف حال 
مراجعة احل�س��اب والتاأكد من كونه موثوق وحقيقي، وهو االأمر الذي �س��يكون جتاه 

التغريدات عند زيادة اإعادة التغريد اأو مرات االإعجاب.

 ابتك��ر اأطب��اء م��ن كاليفورني��ا وبو�س��طن اأول كب�س��والت 
لالإن�س��ولني ميكنه��ا البق��اء دون تغي��ري خ��الل "رحلته��ا" 
ع��ر املع��دة، لتعط��ي اجل�س��م الكمي��ة الالزمة م��ن هرمون 

االإن�سولني.
ويقول �س��مري ميرتاغوردي من جامعة هارفارد االأمريكية 
وم�س��وؤول فريق البحث الذي طور الكب�س��والت: "اإذا تناولنا 
االإن�س��ولني ع��ن طري��ق الف��م، فعل��ى جزيئات��ه التغلب على 
عقب��ات عدي��دة قب��ل الو�س��ول اإىل ال��دم. ابتكرنا ما ي�س��به 
)�س��كينا �س��وي�رشية(، فيه��ا كل االأدوات الالزم��ة حلماي��ة 

االإن�سولني من جميع العوائق التي تواجهه".
واأ�س��ار ميرتاغ��وردي اإىل اأن االأطب��اء واملر�س��ى يحلم��ون 
من��ذ زمن بعي��د باإمكانية تناول االإن�س��ولني ع��ر الفم مثل 
االأ�س��بريين وغ��ريه م��ن االأدوي��ة. ولك��ن اإىل االآن، مل يك��ن 
ه��ذا ممكن��ا الأن اإف��رازات املع��دة واالإنزميات التي ته�س��م 
الروتين��ات حتل��ل جزيئات��ه قب��ل اأن ميت���ص يف االأمعاء. 
ولك��ن علم��اء جامعت��ي هارف��ارد وكاليفورنيا يف �س��انتا 
بربارا متكنوا من حل هذه امل�س��كلة مب�ساعدة غالف مقاوم 

لهذه االإنزميات.

واأكد ميرتاغ��وردي اأن االختبارات عل��ى الفئران املخرية، 
ك�سفت اأن مادة تدعى "ال�سائل االأيوين" )خليط من اأمالح ال 
حتتوي على املاء( ت�س��اعد االإن�س��ولني على اخرتاق احلاجز 
ب��ني االأمعاء واالأوعية الدموية، وي�س��تمر مفعول الكب�س��ولة 
م��دة 12 �س��اعة، وميكن تخزينه��ا ملدة �س��هرين يف درجة 

حرارة الغرفة.
جمي��ع  ابت��كاره  يجت��از  اأن  يف  العلم��ي  الفري��ق  وياأم��ل 
االختب��ارات ال�رشيرية خ��الل فرتة ق�س��رية، ليطرح بعدها 

يف ال�سيدليات.

�س��در تقري��ر جدي��د يح��ذر م��ن اأن امل��واد الكيميائي��ة 
املوج��ودة يف املق��ايل غري الال�س��قة، ميك��ن اأن تدخل 
مياه ال�رشب وقد ت�س��بب ال�رشطان. وتنف�س��ل اجلزيئات 
املجهري��ة يف امل��واد الكيميائي��ة املوج��ودة يف اأواين 
للم��اء  املقاوم��ة  واملالب���ص  الال�س��قة،  غ��ري  الطع��ام 
وال�س��جاد املقاوم للبقع، لتدخل ال�سل�سلة الغذائية، وفقا 
لوكالة حماية البيئة التي تتخذ من وا�س��نطن العا�سمة 

مقرا لها.
وت�س��ري اأبحاث �س��ابقة اإىل اأن ه��ذه امل��واد الكيميائية، 
واملعروفة با�سم PFOAs، ترتبط بال�رشطان وارتفاع 
الكولي�س��رتول وانخفا���ص وظائف جه��از املناعة. كما 
وجدت درا�سة �سابقة اأن PFOAs تظهر يف ثلث اأغلفة 
االأغذي��ة، حيث يقول امل�س��نعون اإن امل��ادة الكيميائية 
تطي��ل عم��ر املنت��ج ونوعيته، م��ا يجعل��ه اأك��رث اأمانا. 
ظ��ر امل��ادة الكيميائية من رغ��وة مكافحة احلرائق  وحتحُ
يف والي��ة وا�س��نطن، م��ع حظ��ر ا�س��تخدام PFAS يف 
مطاعم الوجبات ال�رشيعة. واقرتحت والية نيو جري�سي 
و�س��ع قيود على كمية PFAS امل�سموح بها يف املاء، 
لت��رتاوح ب��ني 13 اإىل 14 ج��زءا لكل تريلي��ون. وتاأتي 
�رشت،  ه��ذه البيان��ات بع��د اأن اأظه��رت االأبحاث الت��ي نحُ
يف يناير املا�س��ي، اأن اأكرث من %90 من االإي�س��االت 
حتت��وي على م��واد كيميائي��ة مرتبطة بالعق��م ومر�ص 

التوحد ومر�ص ال�سكري من النوع الثاين.

  اأعلنت �رشكة اإن�ستقرام عن حتديثات مهمة لتطبيقها، حيث اأ�سافت خا�سية حمادثات 
الفيدي��و �س��من الر�س��ائل والعديد م��ن الفالت��ر للكامريا، بجانب اإ�س��افة مزاي��ا اأخرى 
لتح�س��ني التطبيق وجعله اأكرث اإمتاعًا للم�س��تخدمني ب�س��كل عام. ون���رشت ال�رشكة، اأن 
امل�س��تخدمني �س��يكون باإمكانهم اإجراء حمادثات الفيديو ب�س��كل خا�ص عر الر�سائل، 
وهذا االأمر لن يكون مقت�رشاً على املحادثة مع �سخ�ص واحد، بل �سيكون امل�ستخدمني 
قادري��ن عل��ى اإجراء مكاملات الفيديو اجلماعية ب�س��كل �س��ل�ص و�س��هل مثلما احلال مع 
ما�س��نجر في�سبوك. ولال�س��تمتاع باخلا�س��ية اجلديدة، فكل ما عليكم هو فتح الر�سائل 
وم��ن ثم حتديد ال�س��خ�ص املراد اإج��راء املحادثة معه، وبعدها �س��تظهر اأيقونة الفيديو 
يف اأعلى التطبيق، حيث مبجرد ال�سغط عليها �سيتم بدء املحادثة. ومل يتوقف التحديث 
عل��ى مكامل��ات الفيديو، حيث اأنها اأ�س��افت تاأث��ريات جديدة للكامريا ولكنها �س��تكون 
ح�رشاً يف الوقت احلايل للم�ستخدمني الذين يتابعون ح�سابات املغنية ريانا غراندي.

 واأخرياً، اأعلنت �رشكة اأمازون عن بدء دعم اللغة العربية على كيندل ب�س��كل ر�س��مي، و�سيبداأ 
م�س��تخدمو اأجهزة كيندل اال�س��تمتاع بقراءة الكتب العربية ب�سكل م�سابه لباقي اللغات، كما 
�س��يتمكن م�س��تخدمو التطبيق عل��ى اأندرويد وiOS من اال�س��تمتاع باخلدمة اأي�س��ًا. وقالت 
ال�رشك��ة اأن املهتمني باإمكانهم ت�س��فح وقراءة اأكرث من 12،000 كت��اب باللغة العربية مت 
ن�رشها على املن�س��ة، و�س��تظهر جلميع امل�س��تخدمني على جميع املن�س��ات واالأجهزة التي 
تدع��م تطبيق��ات اخلدمة. وبح�س��ب م��ا اأعلنت اأم��ازون، فاإن العدي��د من الكتب الكال�س��يكية 
والقدمي��ة باللغة العربية متاحة حالي��ًا على املتجر، كما اأن هناك الكثري من الكتب اجلديدة 
واحلا�س��لة على جوائز عاملية، وميكن الو�سول اإليها من هنا. وبعد هذا االإعالن، قال ديفيد 
جنار، نائب رئي�ص املن�س��ة “نحن متحم�س��ون جداً جلعل اللغة والكت��ب العربية متاحة على 
كين��دل ملاليني امل�س��تخدمني العرب، وه��ذه اخلطوة تاأت��ي يف اإطار العمل امل�س��تمر لتوفري 

املزيد من اخليارات للم�ستخدمني ب�سكل عام.”

أمازونتويتر إنستقرام

 ، ف�سول  اربعة  على  يحتوي  ج��دا  ومهم  مهم  الكتاب 
ال�سخ�سية  االأحتفاء بالنزعة غري  االأول منه يتحدث عن 
يختزلها ليونيدا�ص دون�سكي�ص بهذه العبارة املهمة وهي 
مثلما  اخلا�سة  الرذائل  من  العامة  املنافع  ت�سدر   [ اأن 
وعيبنا  وعقالنيتنا  واقعيتنا  عن  العام  اخل��ري  ي�سدر 
الطماع  فاالأحمق  وا�سح  يقيني  �سيء  من  هناك  ،فلي�ص 
املجتهد قد يكون اأكرث نفعًا للمجتمع من حكيٍم ك�سوول 
ويف هذه االأيام ميكننا اأن ن�سمع بو�سوح ال�سوت الباكر 
للحداثة وما تت�سم به من اإيهام واأحتفاء بالن�سبية و�سٍك  
راف�ص للحقيقة املطلقة ....ثم ي�ست�سهد ليونيدا�ص مبقولة 
وال  اخلمار  وال  اجلزار  خريية  من  لي�ص   : القائلة  �سميث 
اخلباز نتوقع ع�سائنا ، ولكن من اهتمامهم مب�سلحتهم 

ال�سخ�سية[ كتاب ال�رش ال�سائل �ص٨٠. 

اما باومان فيتحدث عن النزعة غري ال�سخ�سية مبالحظة 
ال�سيالة  الدائمة  بال�رشور  واأحطاتنا  واالأبهام  الغمو�ص 
واالأبهام  والغمو�ص  الال�سخ�سية  النزعة   [ يقول  حيث 
وتدمري القطاع العام والعودة املنت�رشة ملا اأ�سماه كارل 
اأ�رشت  التي  ال�رشور  قائمة  هي  وهذه  االإفقار  مارك�ص 
لها يف حديثك � يق�سد باحلديث ليونيدا�ص � هي ال�رشور 
ال�سائدة يف اأوربا اأن مل تكن ت�سود الكوكب باأ�رشه وهي 
ال  ..... وهذا  لنف�سه  واقعي  بديل  من  تالزم عاملًا جمرداً 
املوؤ�سفة  احلالة  من  ال�سكوى  عن  توقفنا  قد  اأننا  يعني 
على  التعويل  ميكنها  منا  قلة  اإن   ، ال�سخ�سية  الأمورنا 
غري  الق�سوة  عامل  يف  املتكرر  االألقاء  تهديد  من  الهروب 
�سخ�سية  ال  نزعة  من  بنا  يحيط  ملا  املقززة  االأن�سانية 
ال�سائل  ال�سفقة [ كتاب ال�رش  وفقدان لالأح�سا�ص وانعدام 

�ص٨٩. 
االأوربية  ال��دول  له  ماتعر�ست  الكاتبان  وي�ستعر�ص 
وكذا  الك�سول  واالأقت�ساد  التق�سف  معاناة  من  ال�رشقية 
حتكمها  التي  ال�رشقية  الغربية.  املجتمعات  بقية  يف 
ال�رشور  ا�ستمرارية  مايعني  احلكم  ال�سيادة.  اأ�سرتاتيجية 
يف  ملو�سعوون  واأن��ا  باأيديينا  ن�سنعها  التي  ال�سائلة 

ن�رشها!!!!

اما الف�سل الثالث من الكتاب فقد تناول هذه امل�ساألة ] 
من عامل فرانز كافكا اىل عامل جورج اأوريل احلرب هي 
احلرب  هذه  على  وكمثال  احل��رب[  هو  وال�سالم  ال�سالم 
ال�رشاع  عن  وا�سحا  �سيا�سيا  مثاال  ليونيدا�ص  ي�رشب 
الرو�سي االأوكراين والذي يحظى والزال  باأهتمام االأحتاد 
االأوربي حيث ي�ست�سهد بفلم ذيل الكلب الذي ي�ستدعي يف 
فكرته اأ�ستغالل القوة الطاغية للراأي العام وكذا ال�سورة 
يقول  حيث  والثقافية  ال�سيا�سية  وتداعياتها  الثقافية 
تاأكيده  ب�سبب  مهما  اأنطباعا  الفلم  ويولد   [ ليونيدا�ص 
على �سيء اآخر وهو اأنه من املمكن فركة حرب ما ، ومن 
املمكن ت�سليل الراأي العام واإقناعه باأن احلرب �رشورية 

، بل ومرغوب فيها للغاية ، فما عليك االاّ اأن تفعتل اأزمة 
�سيا�سيًا  الريئة  االأرواح  ع�رشات  بب�سع  ت�سحي  واأن 
بني  وعندئذ  االأمان  بعدم  النا�ص  اأح�سا�ص  من  تزيد  واأن 
من  واحد  كل  �سريغب  الب�رش  ع�سية و�سحاها ويف ملح 
النا�ص يف يٍد م�سيطرة ثابتة ويف لغة بالغية خ�سنة بل 
�رشورة  ليونيدا�ص  يرى  وهنا   ] احل��رب  �سن  يف  ورمب��ا 
فيها  يرى  ١٩٨٤التي  اوريل  جورج  رواية  اىل  الرجوع 
ب�سبب  املعا�رش  بالواقع  �سلة  لها  مفرداتها  اأغلب  اأن 
والفا�سية  التوح�ص  اىل  رو�سيا  اأن��زالق   [ هو  ي�سميه  ما 
ب�رشعة و�سدة مذهلتني ، فقد دارت يف الرواية �سل�سة من 
وهي   ، �سميث  وون�ستون  اأوبراين  بني  التحقيق  م�ساهد 
ت�سري �سمنيًا اىل ال�سيوعيني والنازيني على اأنهم اأ�سالف 
ولكنهم   ، اأيديولوجيا  عن  يدافعون  كانوا  الذين  اأوقيانا 
امل�ساهد  ، هذه  �سهداء  باأن ي�سبحوا  �سمحوا ل�سحاياهم 
دخلت  فالبوتينية   ، لالأ�ستيقاظ  دعوة  اأف�سل  االآن  تبدوا 
اجلديدة  االأحاديث  اأن  كما  االأرهاب  على  احلرب  مرحلة 
 Tow((  " الكراهية  دقيقتي   " وفعاليات  الكبري  لالأخ 
 jackboot(( الع�سكرية  والبيادة   minutes Hate
غري  �سلطة  اأج��ل  من  وتذلهم  الب�رش  وج��وه  تدو�ص  التي 
ال�سائل  ال�رش  كتاب   ] معي�سًا  واقعًا  �سارت    ، حم��دودة 

�ص٩٧. 
ويبدوا من خالل النزعة الال�سخ�سية يرى باومان اأن زمن 
توحيد االأمة املفككة وال�سعارات القدمية بالن�سبة لرو�سيا 
قد اأنتهى ، وهنا يرى اأن ماأ�ساة رو�سيا كمثال على النزعة 
غري ال�سخ�سية يف اأن اأهل رو�سيا قد وقعوا فري�سة خلراء 
الكرملني وكذا خراء الدعاية والعالقات العامة وقدرتهم 
الذي  الفوقي  والتلفزيوين  االأفرتا�سي  الواقع  على فر�ص 
مما  رو�سيا  جلمهور  احلقيقي  الواقع  طياته  بني  يخفي 
رو�سيا  وبني  بينها  ال�رشاع  على  كمثال  اوكرانيا  جعل 
جزءاً من واقع افرتا�سي مفتعل من اأجل �سيا�سات حملية 

تنفع رو�سيا. 
وهكذا ي�ستطرد الكاتبان جمموعة من االأفكار ال�سيا�سية 
مناطقه  وبقية  االأوربي  والغرب  ال�رشق  يف  املت�سارعة 
اأين  نعلم  قراءتها ومعرفتها كي  منا كمتابعني  ت�ستحق 
فال�رش  قوة  نقاط  عندنا  وج��دت  اذا  قوتنا  نقاط  تكمن 
ال�سائل يكمن يف كل داخل دويل �سيا�سي وفكري ونف�سي 
كامو  األبري  يحكيه  الذي  املطلق  التمرد  اأنه  واأجتماعي 
حينما يقتب�ص من عبارة ديكارت ال�سكية انا افكر اأذاً اأنا 

موجود ليقول ) انا امترد ، اأذاً اأنا موجود (.  
ال�سخ�سية  غري  بالنزعة  االأحتفاء  مطاف   نهاية  ويف 
يختتم زيجونت باومان حديثه عن اللعبة ال�سيا�سية من 
واحد  فلكي  زمن  يف  يقعان  االأوربي  والغرب  ال�رشق  اأن 
من  احلريات  تتقيد  هنا  ومن  واح��د  تاريخي  زم��ان  ال 
التي ال تعني  التاريخية تلك احلرية  خالل تلك املنافاة 
الذي  الن�ص  �ساأورد  الذي  القيود على تعبري مانديال  فك 
نقله باومان عنه وعن تلك املنافاة حيث يقول نيل�سون 
مانديال] عندما خرجت من ال�سجن ، كانت تلك ر�سالتي 
اإن  البع�ص  ويقول   ، وامل�سطِهدين  طهدين  امل�سَ اأحرر   ،
ر�سالتي قد حتققت االآن ، ولكنني اأعلم اأن هذا غري �سحيح 
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عموديًا اأفقيًا

مهني��ًا: م��ن احلكم��ة اأن تك�س��ب الوق��ت االآن، واأال تق��دم 
عل��ى ق��رارات مباغتة، ب��ل علي��ك اأن تتجنب الف�س��ائح 
واملواجهات،  عاطفيًا: البعد لن يحل امل�س��اكل بل عليك 
اأن تواجهه��ا م��ع احلبي��ب، ومتار�ص �س��حرك وجاذبيتك 

اليوم فال ي�ستطيع اأن يرف�ص لك طلبًا

ال��ة وتلفت االأنظ��ار واالإعجاب  مهني��ًا: تق��وم بخطوة فعاّ
وترت��اح اإىل الظ��روف االإيجابي��ة واملطمئن��ة عاطفي��ًا: 
��ن اأمور تعرقلت وخ�سو�سًا على ال�سعيد العاطفي  تتح�ساّ

وتبدو اأكرث وثوقًا مب�ساعرك

مهني��ًا: خ�س��مك قوياّ وق��د ينوي ال�س��يطرة عليك 
اأو عل��ى مكان��ك، ا�س��رتح بعي��داً ع��ن املناو�س��ات 
والنقا�س��ات عاطفيًا: يكون هذا اليوم جمياًل جداً، 
فال تبحث عن اأعذار الختالق امل�سكالت، بل ابحث 

عن الوقت لق�ساء �سهر ع�سل جديد

مهنيًا: ي�س��لط هذا اليوم ال�سوء على كل م�ساريعك، 
ويتح��دث ع��ن مراوغ��ة اأو م�س��اعر مزيف��ة يبديها 
القل��وب،  غ�س��يل  ه��و  العت��اب  عاطفي��ًا:  اأحده��م 
وي�ستح�س��ن اأن تك�سف اأوراقك على الطاولة الإيجاد 

احللول

��ن االأو�س��اع وح�س��ورك الذهني  مهني��ًا: تتح�ساّ
ي�س��همان اإىل حداّ كبري يف رف��ع قدراتك للتكياّف 
ال�رشي��ك  ت�س��تفزاّ  ال  عاطفي��ًا:  االأم��ور  كل  م��ع 
بت�رشفاتك الطائ�س��ة، وال حتاول اأن ت�ستغله، بل 

حاول اأن تتقرب منه

مهنيًا: القمر يف برج ال�رشطان معاك�ص وكوكب مار�ص 
يواجه �س��اتورن، ما يوؤخر يف بع�ص اال�ستحقاقات اأو 
يعرق��ل بع�ص اخلطوات  عاطفي��ًا: عليك اأن تكون اأكرث 
تعاونًا مع احلبيب لتنجح يف التقدم بالعالقة وال�سري 

بها نحو الهدف املن�سود
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مهني��ًا: ثمة جديد يلوح يف االأف��ق ينعك�ص على حياتك 
ق اأهدافك عاطفيًا:  اإيجابًا، فتن�سط على غري جبهة وحتقاّ
تعرف قيمة ال�رشيك وتقداّر وقوفه اإىل جانبك، تتاألق يف 

املنا�سبات وترز ك�سخ�سية مميزة

واإث��ارة  االآراء والقوان��ني  مهني��ًا: ح��ذار خمالف��ة 
الع��داوات، ت�س��عر بالظل��م او اال�س��اءة عاطفي��ًا: ال 
تعان��د احلبي��ب فتخ���رش ثقته ب��ك، بل ا�س��ر عليه 

وقداّر ظروفه احلالية

مهنيًا: حاول ان ت�س��توعب اأ�س��عب االأم��ور، ال تراهن 
لت�س��وية اأي اأم��ر، فاأن��ت تفتق��د املناع��ة واحل�س��انة 
عاطفي��ًا: انتبه من مواجهة م��ع ال�رشيك، اإذا ت�رشفت 

بذكاء قد تك�سب تقديره ويت�ساعف حبه لك

ك هذا اليوم من غرية بني الزمالء اأو  مهنيًا: يح��ذراّ
م��ن نقا�ص مهني مع اأحد ال���رشكاء وتعرف املزيد 
م��ن التط��ور يف قدرات��ك العملي��ة عاطفي��ًا: لدي��ك 
اأجم��ل الفر�ص لتطوير عواطفك وحت�س��ني و�س��عك 

ال�سخ�سي، فاإذا كنت عازبًا، يحالفك احلظ

مهني��ًا: تنال من�س��بًا مهم��ًا اأو تعرف لق��اء مثمراً اأو 
توق��ع عق��داً اأو اتفاق��ًا مع اخل��ارج، ، وانتظ��ر بع�ص 
ردود الفع��ل املتعلاّقة بق�س��ية مالي��ة عاطفيًا: تنتظر 
مب��ادرة ال تاأتي اأو ي�س��عب عليك قبول بع�ص اجلمود 
من قب��ل ال�رشيك، تعي�ص ازدواجية رمبا وتناق�س��ات 

تثقل كاهلك

مهنيًا: يجعل هذا اليوم و�س��عك املهني خاليًا من اأي 
م�سكالت ومعاك�سات، ا�ستفد منه للتفكري يف م�ساريع 
م�ستقبلية عاطفيًا: انتقادات ال�رشيك تزعجك وتدفعك 
اإىل البحث عن الوقت املنا�سب ملفاحتته باالأمر، قبل 

الو�سول اإىل طريق م�سدود


