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تستعد إلطالق خدمة توصيل الطعام 
في سبتمبر

»مقبرة العظماء« في بغداد؟

التفكير السلبي عند االستيقاظ 
يهدد الصحة العقلية

"هرمون الذكورة" قد يعرض حياة الرجال للخطر!

تحذف أكثر من مليون حساب وهمي 
يوميًا

تلغي نظام المراجعات الكتابية 
والتعليقات عبر الموقع

ب��داأت �رشك��ة تاأجري وم�سارك��ة ال�سي��ارات املعروفة ك��رمي حمادثات م��ع م�ستثمري 
ال�رشك��ة لإن�س��اء خدم��ة تو�سي��ل الطعام �سم��ن نطاق عمله��ا، وذل��ك با�ستثمار نحو 
$150 مليون لإطالق هذه اخلدمة. وتعترب �رشكة كرمي اأهم �رشكات النقل وم�ساركة 
ال�سي��ارات يف منطق��ة ال���رشق الأو�سط جنبًا اإىل جن��ب مع اأوبر، لكنه��ا تاأمل بتو�سيع 
 CareemFood نط��اق عملها لي�سل خدمة تو�سي��ل الطعام، حيث �ستطلق اخلدمة
يف باك�ست��ان يف �سبتم��رب القادم، ثم يف الإمارات العربية املتحدة وال�سعودية وباقي 
دول اخلليج وم�رش. وتاأتي هذه اخلطوة من ال�رشكة ملناف�سة �رشكات مثل اأوبر بخدمة 
لوكال��ة  ووفق��ًا   .Talabatو  ،Deliveroo، Zomato وكذل��ك   ،UberEats
رويرتز التي ن�رشت اخلرب، فاإن امل�سدر مل يحدد اأي من امل�ستثمرين الذين �ستختارهم 
ال�رشك��ة، علم��ًا باأن هن��اك م�ستثمري��ن رئي�سيني يف ال�رشك��ة مثل اململك��ة القاب�سة 

.Daimler ال�سينية وكذلك �رشكة ال�سيارات الأملانية Didi ال�سعودية و�رشكة

بولي��ة  ال�سحي��ة  ال�سيخوخ��ة  مرك��ز  خ��رباء  اأك��د 
بن�سلفاني��ا على ���رشورة احلفاظ عل��ى حالة نف�سية 
جي��دة �سباحا، واأهمية جتن��ب التوتر يف هذه الفرتة 
م��ن النهار. ون�رش موق��ع PsychCentral درا�سة 
اخلرباء الذي��ن راقبوا احلالة املزاجي��ة التي يبداأ بها 
نزلء املرك��ز يومه��م، واكت�سفوا اأن �سع��ور ال�سخ�ص 
بعدم الراح��ة عند ال�ستيقاظ وتوت��ره ب�سبب التفكري 
بال�سعوبات التي �ستواجهه خالل اليوم، يوؤثر ب�سكل 
�سلبي يف التفك��ري ب�سكل عام، وجاءت نتائج اختبار 
ذاكرت��ه العملي��ة دون امل�ست��وى الطبيع��ي يف ذل��ك 
الي��وم. ويق��ول الباحث��ون اإن "اأثر الإجه��اد النف�سي 
كب��ري يف الذاكرة العاملة، بغ���ص النظر عن احلالت 
الفعلي��ة امل�سبب��ة للتوت��ر". وي�سي��ف الباحث��ون اأن 
تراجع الن�س��اط الوظيفي للذاك��رة العاملة يوؤدي اإىل 
ارتكاب الأخطاء والت�ستت، ما يعد خطرا حقيقيا على 

النا�ص ب�سكل عام، وعلى امل�سنني ب�سكل خا�ص.

ك�سف��ت درا�س��ة علماء من جامع��ة مي�سيغان الأمريكي��ة اأن نق�ص 
م��ن  مبجموع��ة  الإ�ساب��ة  اإىل  ي��وؤدي  الت�ستو�ست��ريون  هرم��ون 
الأمرا���ص املزمنة. ودر�ص العلماء التاري��خ الطبي لآلف الرجال 
يف الولي��ات املتح��دة من ال�سب��اب ومتو�سطي العم��ر وامل�سنني. 
ورك��زوا يف بحثه��م عل��ى اإ�ساب��ة ه��وؤلء باأمرا�ص مث��ل التهاب 
املفا�س��ل، مر�ص ال�سكري، ارتفاع �سغ��ط الدم، اجللطة الدماغية، 
النوب��ات القلبية والكتئاب. وات�سح اأن الحتمال الأكرب لالإ�سابة 
باأي من هذه الأمرا�ص، كان لدى الذين ميتلكون م�ستوى منخف�ص 
م��ن هرمون الت�ستو�ستريون. وا�ستنتج الباحثون اأن نق�ص هرمون 

الذك��ورة ظاهرة منت�رشة اأكرث مما كان يتوق��ع. وقد يوؤدي نق�سه 
اإىل تغ��ري �سل��وك الرج��ل، حي��ث ي�سب��ح اأك��رث ع�سبي��ة وعر�س��ة 
لنوب��ات متكررة من تعك��ر املزاج. كما ي�سبب الإف��راط يف تناول 
امل�رشوبات الكحولية والتهاب الربو�ستاتا املزمن وتناول بع�ص 
اأنواع الأدوية والنظام الغذائي النباتي انخفا�ص اإنتاج الهرمون 
الذكوري. وين�سح اخلرباء جميع الرجال ب�رشورة قيا�ص م�ستوى 
هرم��ون الت�ستو�ست��ريون ب�س��ورة دوري��ة، لأن انخفا�سه يجري 
ب�س��ورة غري ملحوظة عادة، ما ي�سبب الإ�سابة باأمرا�ص مزمنة، 

موؤكدين اأن الن�ساط البدين ي�ساعد يف رفع م�ستواه يف اجل�سم.

تواج��ه �رشك��ة تويرت خطراً م��ن قلة عدد احل�ساب��ات على �سبكته��ا الجتماعية الكبرية 
ب�سب��ب اأ�سلوبها اجلديد الذي تنتهجه لإيقاف احل�سابات الوهمية واملزيفة من النت�سار 

على ال�سبكة، حيث تقوم بحذف اأكرث من مليون ح�ساب ب�سكل يومي منذ فرتة.
وتنت���رش الكث��ري م��ن احل�ساب��ات الوهمي��ة عل��ى توي��رت، وتعم��ل يف نف�ص الوق��ت على 
الرتويج ملحتوى حمدد اأو رفع �سعبية م�ستخدم على تويرت من خالل “البوتات” وذلك 
با�ستخ��دام احل�ساب��ات يف زي��ادة عدد املتابعني اأو ع��دد مرات اإع��ادة التغريد اأو حتى 
الرتوي��ج ملنت��ج اأو فكرة ما ب�سكل تلقائي، وهو الذي من �ساأنه تقليل الفعالية املطلوبة 

والبتعاد عن الهدف من وجود ال�سبكة ب�سكلها احلايل.
لذل��ك ف��اإن ال�رشك��ة قام��ت بتطوي��ر اأدوات جلع��ل ال�سبكة بيئ��ة حقيقي��ة واآمنة حلذف 
احل�ساب��ات الوهمية وزيادة حماية امل�ستخ��دم، وهو ما نتج عنه حذف اأكرث من مليون 

ح�ساب ب�سكل يومي بح�سب �سحيفة وا�سنطن بو�ست.

  اأبلغ��ت نتفليك�ص الع�ساء الذين ي�ستخدمون ميزة املراجعات الكتابية والتعليقات 
ع��رب موقعه��ا اللك��رتوين Netflix.com انه��ا ب�سدد اإلغ��اء هذه املي��زة نهائيًا 
ب��دءاً م��ن 30 يوليو اجل��اري. وبح�سب ماذكره موقع CNET ف��اإن ال�رشكة قامت 
بااإر�س��ال بري��د الكرتوين للم�ستخدم��ني لتخربهم بال�سيا�سة اجلدي��دة التي لن متنع 
التعليق��ات فق��ط بل �ستوؤدي اإىل اإزال��ة جميع ال�ستعرا�س��ات والتعليقات املوجودة 
م�سبق��ًا. نتفليك�ص بررت ه��ذه اخلطوة ب�سبب �سعف ا�ستخدامه��ا حيث مل يعد هناك 
الكثري من التفاعل مع التعليقات مع مرور الوقت حيث مل تعد ا�سافة تعليق موؤثرة 
او تق��دم الفائ��دة املطلوب��ة منها ف�سال ع��ن كونها ت�سب��ب امل�ساكل احيان��ًا ب�سبب 

تعليقات الكراهية او تعليقات خارج نطاق املو�سوع ال�سلي.
ال�رشك��ة اأك��دت ان نظ��ام التقييم احلايل بوا�سط��ة البهام م�ستمر ول��ن يكون له اي 

عالقة باإلغاء ميزة الردود.

نتفليكسكريم تويتر

اأراح   ،1997 عام  من  ال�سهر  هذا  من  والع�رشين  ال�سابع  يف 
حممد مهدي اجلواهري ركابه يف مقربة ال�سيدة زينب بدم�سق. 
وكان قد اأو�سى اأن يدفن هناك، لي�ص فقط ليكون اإىل جانب 
التي رحلت قبله بخم�ص �سنوات، ولكن رف�سًا  رفيقة حياته، 
لأن يعود جثة اإىل وطن نفاه حيًا معظم حياته املديدة. ومن 
الع�رشين،  القرن  ومتنبي  الأكرب،  العرب  �ساعر  اأن  املعروف 
كان قد رف�ص يف اأثناء حياته دعوات نظام �سدام واإغراءاته 
ا�سمه،  �سيوظفون  كيف  جيداً  يعرف  ك��ان  للعراق.  للعودة 
وفوت  ال�سوداء،  وجوههم  جتميل  يف  �سهرته  وي�ستخدمون 
عليهم فر�سة اأن يفعلوا ذلك وهو جثة. موقف حتى يف املوت.

اختار اأبو فرات اأن يدفن هناك، يف تلك املقربة التي �سماها 
يف  الغرباء«،  »مقربة  ح�سون  بدر  عامر  العراقي  ال�سحايف 
حتى  الت�سمية  فا�ستهرت  نتذكر،  ح�سبما  الت�سعينات  بداية 
بعد  هناك  اجلواهري  يزال  ل  الر�سمية.  ت�سميتها  على  غطت 
»اأعمارهم  الذين  الطغاة  �سقط  رحيله.  على  عامًا   21 مرور 
غنى  الذي  ت�سورناه،  هكذا  اأو  الوطن،  وتغري  دائمًا،  ق�سار« 
اأجمل ق�سائده، وت�رشد يف  اجلواهري لنخله وترابه و�سمائه 
يفي�ص  وحتى  امل�ستهى،  العراق  يولد  حتى  الطويلة  املنايف 
يزال  ل  �سيء.  يح�سل  مل  جم��ازاً.  ولي�ص  فعاًل،  باخلري  دجلة 
جمال  وم�سطفى  البياتي،  يجاوره  هناك،  ملقى  اجلواهري 
الدين، وع�رشات املنفيني العراقيني، حياة وموتًا. لكن مقربة 
الغرباء العراقيني وا�سعة جداً، بل اإنها منت�رشة يف كل عوا�سم 

وا�ستوكهومل،  وبرلني،  وعمان،  القاهرة،  يف  جتدها  الأر�ص؛ 
اأف�سل من  ومن  الأم��وات،  اأجمل  من  ولندن. موتى  ومو�سكو، 
وعمارة  و�سعراً  رواي��ة  الع�رشين،  القرن  يف  العراق  اأجنبه 
اإنهم ع�سيون  ور�سمًا وم�رشحًا وفكراً، يرقدون هناك قلقني. 
على العد: حممد مكية، وغائب طعمة فرمان، وحممود �سربي، 
ونازك املالئكة، وبلند احليدري، وجندة فتحي �سفوة، وفوؤاد 
التكريل، وزينب، وفالح عبد اجلبار... وعذراً للموتى اجلميلني 
اإن مل نعدهم كلهم. اأمل نقل اإنهم ع�سيون على العد؟ اإنها اأكرب 
مقربة ثقافية يف ع�رشنا، فاقت حتى مقابر املثقفني الأملان 
عظماء  مقربة  اأي�سًا  نحن  لدينا  ح�سنًا،  هتلر.  �رشدهم  الذين 
جاهزة. باري�ص لي�ست باري�ص من دون مقربة العظماء الذين 
اأجنبتهم على مدى قرون، ول تزال حتت�سنهم ويحت�سنونها. 

مل  نف�سه.  تاريخها  هي  بل  فقط،  الأكرب  معلمهما  لي�ست  اإنها 
يعد اأحد من عظمائنا بعد؛ ما زالوا يف املنفى قلقي الأرواح. 

من يعيدهم؟
رفات  بعودة  يطالبون  العراقيون  واملثقفون  �سنوات  منذ 
اجلواهري وزمالئه، واأطلقوا فكرة اإن�ساء »مقربة العظماء« يف 
بغداد. ويبدو حلد الآن اأنها فكرة �ساذجة. من يفكر باجلواهري 
من  احلياة  �رشقوا  اأوح��و���ص  ال��ن��ادرة؟  ال��درر  تلك  وب��رف��ات 
الأحياء، ول�سو�ص ميار�سون ليل نهار اأكرب عملية �رشقة يف 
التاريخ منذ نبوخذن�رش حتى الآن، لي�ص على م�ستوى العراق 
فقط، بل على م�ستوى العامل كله، من دون اأدنى مبالغة. اإنهم 
مل يبقوا للعراق �سيئًا يكفي لي�ص لبناء مقربة، دعك اأن تكون 

مقربة عظماء، بل حتى لإقامة حفل �سغري. 

الجورنال – متابعة 

يج��ب اأن ت�ستثم��ر اأموال��ك ب�سكل جيد الي��وم، اإذا كنت 
تفك��ر فى �رشاء من��زل اأو �سقة، ميكن��ك اأن جتد �سفقة 
جيدة اليوم، فاإن بع���ص ال�سرتاتيجيات املالية التى 
اعتمدته��ا من��ذ وقت طويل ف��ى هذا املج��ال �ستجنى 

ثمارها الآن.

�سغ��وط العمل تتزايد يومًا بعد ي��وم لكنك حتاول حتمل 
الأمر وتنفيذ املهام املطلوبة منك فى اأ�رشع وقت.ج�سدك 

يحتاج املزيد من الع�سائر وال�سوائل وخا�سة املاء

ت�سعر �سخ�ص ت�سعر بالطموح اليوم، وقد تاأتيك فر�ص 
جدي��دة فى مكان عمل��ك، و�سوف تك��ون حري�ص جداً 
عل��ى ال�ستف��ادة منها، كن حذرا ج��داً اأن ل تولد غرية 

بني زمالئك.

كن��ت فى م��زاج غري حا�سم فيما يتعل��ق مبدخراتك كما 
متي��ل للخروج فى نوبة من الت�سوق باهظة الثمن ولكن 
قد جتد �سعوبة فى اتخاذ القرار النهائى فى اآخر حلظة، 

كما من املمكن اأن تثري غ�سب املقربني منك.

ميكنك اأن تتنف�ص فى هواء ملىء بالتفاوؤل. باأى 
خطة ت�سعها اليوم �سوف تاأتى بثمار جيدة غداً.
�س��وف ُتفه��م غلط من �سخ�سية اأن��ت تعجب بها. 
فق��ط ل تبداأ باحلديث الي��وم، وانتظره حتى يبداأ 

هو بالكالم.

ق��د يح��دث تغي��ري كبري ف��ى الت��درج الوظيف��ى داخل 
�رشكت��ك الي��وم ل تقل��ق اإذا مل يتم ترقيت��ك هذه املرة 
ف�س��وف تن��ال ترقية كب��رية فى وق��ت قري��ب. ا�ستمر 
ف��ى طريقك واب��ذل املزيد من اجلهد م��ن اأجل حتقيق 

اأحالمك.

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

اأمامك قرارين اإما اأن تكمل م�سوارك املهنى الذى 
بداأته برغبتك اخلا�سة، اأو تعيد طريقة من البداية 
حتى تتفادى كثري من الأخطاء التى ترتب عليها 

خ�سائرك احلالية.

�سوف جتد ترقية فى انتظارك اليوم وذلك ب�سبب جدك 
واجتهادك فى عملك. فعلي��ك اأن ت�ستمر بهذا املجهود 
حت��ى ت�ستطيع اإثب��ات نف�سك.رف�سك املتك��رر ملقابلة 
�رشي��ك حيات��ك ي�سب��ب ف��ى كثري م��ن امل�س��اكل معه. 
فعلي��ك اأن تتقبل تلك امل�ساكل ب�س��در رحب لأنك اأنت 

�سببها.

ان��ت غري را�سى عن وظيفت��ك احلالية، وتفكر فى 
البح��ث عن وظيفة جدي��دة تتنا�سب مع مهاراتك، 
الأمر ب�سيط لكن عليك البحث فى املكان املنا�سب 

وعدم اإهدار وقتك.

ق��د ت�ستمع لبع���ص ن�سائح مدي��رك بالعمل اليوم 
تقب��ل الأم��ر وابتعد ع��ن اخلالفات ف��ى عملك. من 
املرج��ح اأن ير�سح��ك مديرك فى العم��ل اإىل ال�سفر 

فكن على ا�ستعداد.

ت�سع��ر �سخ�ص ت�سع��ر بالطموح الي��وم، وق��د تاأتيك فر�ص 
جدي��دة فى م��كان عملك، و�سوف تك��ون حري�ص جداً على 
ال�ستف��ادة منه��ا، ك��ن ح��ذرا ج��داً اأن ل تول��د غ��رية بني 
زمالئك.اأن��ت على عالق��ة ب�سخ���ص الرومان�سي��ة مفقودة 

بينكما

ل تتخل��ى عن طموحك من اأج��ل اإر�ساء الآخرين، 
وحتت��اج اإىل الرتكي��ز ف��ى كيفي��ة تنفي��ذ اأفكارك 
ب�س��كل �رشيع وبخطوات حم�سوب��ة حتى ل تخ�رش 
جمدًدا.انتظ��ر حتى تتاأكد م��ن م�ساعر احلبيب ول 
متنح��ه ثقة كبرية قب��ل اأن تتاأكد اأن��ك فى عالقة 

حقيقية 

متقاطعة كلمات

�أ�ص����ل   o �ص����فر  1 مبعنى رحلة و�أ�ص����لها من كلمة 
Amber كلمة

�أ�ص����ماء  م����ن   o �ل����دول  جمموع����ة  �إىل  �لن�ص����بة   2
�ل�صيف مبعنى �ل�صيف �لقاطع

�لفرن�صي �الحتالل  �صد  جز�ئرية  منا�صلة   3
4 �أ�صل كلمة Gap o رد دفاعا عن �ل�صيء وذود� 

ما �أمر  من  بال�صيق  �صعور   o
Cut كلمة  �أ�صل   Zero o كلمة  �أ�صل   5

Tamarind كلمة  �أ�صل   o �جلر�س  دق   6
7 جمموعة �لنوق و�جلمال o عك�س حر o ثلثا و�صل

�لدجاج بيت   Canal o كلمة  �أ�صل   8
�صهادته تطلب  من   9

كلم����ة  �أ�ص����ل   Bouquet o كلم����ة  �أ�ص����ل   10
Crimson

 Castle o كلمة  �أ�ص����ل   o للماء  1 حاج����ز 
Gapأ�صل كلمة�
�أغ�صان  o فم   2

�ل�صجر جميله Algebra o طويل  �أ�صل كلمة   3
�صغري مرتفع   o �لغز�ل  �أ�صماء  من   4

طوعا �الأكل  عن  ميتنع   5
�ملن�ص����اب  �مل����اء   Solid o كلم����ة  �أ�ص����ل   6

�ل�صايف
قط  o على  وتغلب  �أنت�صر   o �الأب  �أخت   7

 o �أو كتاب  كت����ب يف مق����ال  م����ا  8 جمم����وع 
�أ�صل كلمة Cotton o من �الأطر�ف

Down كلمة  �أ�صل   o �صجاع   9
Ch e كلم����ة  �أ�ص����ل   o وتعف����ن  ف�ص����د   10

�صيف ثلثا   mise o

عموديًا �أفقيًا


