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تطرح تحديثها “األفضل”

صدور طبعة ثانية من رواية "أصوات" لسليمان فياض

لماذا تصعب خسارة الوزن بعد الخمسين؟

تحذير من "الـ1.5 درجة" 
التي ترعب العالم

جديدة تجمع إنستغرام 
بفيسبوك

باألسواق.. 1.9 ثانية تصنع 
"المعجزة"

تعم��ل �رشكة “وات�ساآب” على طرح ميزة جديدة لتطوير خدمة التطبيق املتاحة 
على الهواتف الذكية، خ�سو�سا حاملي الهواتف التي تعمل بنظام “اأندرويد”.

وتعت��زم ال�رشكة اإتاح��ة ميزة عر�ض مقاط��ع الفيديو يف ناف��ذة منف�سلة اأعلى 
واجه��ة التطبي��ق يف الهواتف الت��ي تعمل بنظ��ام اأندرويد، بح�س��ب ما جاء يف 

تقرير ل�سحيفة Daily Express الربيطانية.
وتع��د املي��زة اجلدي��دة واح��دة م��ن اأف�س��ل املي��زات املعروف��ة يف التطبي��ق، 
والت��ي اعت��اد م�ستخدم��و هواتف اآيفون —الت��ي تعمل بنظ��ام iOS- روؤيتها 

وا�ستخدامها.
وتتي��ح املي��زة ت�سغيل مقاطع الفيدي��و وفتح ال�سور ب�س��كل منف�سل عن تطبيق 
املحادث��ة، مبا ي�سمن توفري فر�سة متابع��ة الكتابة يف اأثناء م�ساهدة  الفيديو 

اأو ال�سور.

اإذا كن��ت ق��د جتاوزت �س��ن اخلم�س��ن، فرمبا الحظت م��دى �سهولة 
اكت�س��اب ال��وزن اأك��ر م��ن فقدان��ه، حتى م��ع االلت��زام باحلميات 
الغذائية وممار�سة التمارين الريا�سية ال�ساّقة. ومع التقدم بالعمر، 
ت��زداد �سعوب��ة خ�سارة الوزن، حت��ى مع اتباع اأك��ر اأنواع احلمية 
�سعوب��ة، وذل��ك عل��ى الرغم من التخل��ي عن املعجن��ات واالأطمعة 

امل�سببة لزيادة الوزن وحميط اخل�رش.
ولكن ملاذا يحدث ذلك؟

ت�س��ري الدرا�س��ات اإىل اأن عملي��ة االأي���ض تب��داأ بالتباط��وؤ بع��د �سن 
الثالين، مما يعني اأن اجل�سم لن ُيحرق اأكر من 200 �سعرة حرارية 

بع��د اأن تكم��ل العقد اخلام�ض من العمر. وبعد �س��ن الثالثن اأي�سًا، 
يبداأ اجل�سم بفقدان اأك��ر من كيلوغرام من االأن�سجة الع�سلية التي 
حت��رق ال�سعرات احلراري��ة يف كل عام، وبعم��ر اخلم�سن يبداأ هذه 
الرق��م بالت�ساعف، بح�س��ب موق��ع healthplus50. وبالن�سبة 
للعدي��د م��ن النا���ض، م��ن ال�سع��ب العث��ور عل��ى حاف��ز ملمار�سة 
الريا�سة اأو االلتزام بتن��اول وجبات طعام �سحية، وي�سبح االأمر 
اأك��ر �سعوبة م��ع التقدم بال�سن، كم��ا اأن اجل�س��م ال ي�ستجيب بعد 
اخلم�س��ن ملمار�سة الريا�سة بال�رشع��ة التي اعتاد عليها، وجميع 

هذه االأ�سباب جتعل خ�سارة الوزن مهمة �سعبة و�ساقة للغاية.

ق��ال تقرير لالأمم املتحدة اإنه من املرجح اأن ترتفع 
درجات ح��رارة اجلو 1.5 درج��ة مئوية بن عامي 
2030 و2052، اإذا ا�ستم��رت ظاه��رة االحتبا���ض 
احلراري بوتريتها احلالي��ة، واإذا تقاع�ض العامل عن 
اتخ��اذ اإج��راءات �رشيعة وغري م�سبوق��ة لوقف هذه 
الزي��ادة. والتق��ت اللجن��ة الدولية للتغ��ري املناخي 
التابعة ل��الأمم املتحدة االأ�سبوع املا�سي يف مدينة 
اإنت�سون بكوري��ا اجلنوبية، لو�سع اللم�سات االأخرية 
عل��ى التقري��ر الذي اأع��د بناء على طل��ب احلكومات 
يف 2015، عندم��ا مت االتفاق عل��ى معاهدة دولية 
ملعاجل��ة التغري املناخي. ويعد ه��ذا التقرير املر�سد 
العلم��ي الرئي�سي ل�سانع��ي ال�سيا�سة يف احلكومات 
ب�س��اأن كيفية تنفي��ذ اتفاقية باري���ض لعام 2015. 
وته��دف اتفاقي��ة باري�ض اإىل جعل ارتف��اع متو�سط 
درج��ة احلرارة العاملي��ة "اأقل بكث��ري" من درجتن 
مئويتن ف��وق م�ستويات ما قبل الع��امل ال�سناعي، 
بينم��ا ت�سع��ى اإىل ت�سدي��د اله��دف اإىل 1.5 درج��ة. 
وحدث��ت بالفع��ل زي��ادة بواق��ع درجة مئوي��ة منذ 
منت�س��ف القرن الثامن ع�رش، بع��د اأن رفع الت�سنيع 
انبعاثات ث��اين اأك�سيد الكربون، وهو غازاالحتبا�ض 

احلراري الرئي�سي امل�سوؤول عن التغري املناخي.
وق��ال ملخ���ض التقري��ر ال��ذي �س��در االثن��ن، اإن 
زي��ادة احل��رارة 1.5 درج��ة مئوي��ة ينط��وي عل��ى 
اأخطار مرتبطة باملن��اخ بالن�سبة للطبيعة واجلن�ض 
الب���رشي، لك��ن ه��ذه االأخط��ار �ستك��ون اأق��ل مما لو 
ارتفع��ت احل��رارة درجت��ن مئويت��ن. واأ�س��اف اأن 
حتقي��ق اله��دف بعدم جت��اوز االرتف��اع 1.5 درجة 
مئوي��ة، يتطل��ب "تغ��ريا �رشيعا وبعي��د املدى وغري 
م�سبوق" يف ا�ستخدام االأرا�سي والطاقة وال�سناعة 

واملباين والنقل واملدن.
واأ�س��اف اأن درج��ات احل��رارة �ستك��ون اأعلى بواقع 
1.5 درجة مئوية فيما بن عامي 2030 و2052 
بالوت��رية احلالي��ة، واأن االأه��داف الت��ي مت االتفاق 
عليها يف باري�ض ب�ساأن خف�ض االنبعاثات لن تكون 
كافي��ة، حتى اإذا كانت هناك تخفي�سات اأكرب واأكر 

طموحا بعد 2030.

تعم��ل اإدارة موق��ع "اإن�ستغ��رام" على اختبار مي��زة تتعاون فيها مع موق��ع "في�سبوك" 
ت�سمح لها مب�ساركة بيانات املوقع اجلغرايف للم�ستخدمن.

ومن املنتظر اأن يتم جمع بيانات املوقع اجلغرايف بوا�سطة من�سة م�ساركة ال�سور يف 
"في�سبوك"، وهي اخلطوة التي تاأتي بالتزامن مع ا�ستقالة موؤ�س�سي تطبيق "اإن�ستغرام" 
كيف��ن �سي�سرتوم ومايك كريغر بع��د خالفات مع الرئي�ض التنفي��ذي ل�رشكة "في�سبوك" 
the "اإن�ستغ��رام"، بح�سب موقع "- �م��ارك زوكربريغ وتعين اآدم مو���رشي، رئي�سا ل

."erge
وتعم��د �رشكة "في�سب��وك" اإىل ت�سجيل املوقع اجلغرايف الدقيق للم�ستخدم واإ�سافته اإىل 
�سج��ل املواقع عند ت�سغي��ل امليزة اجلديدة، حتى اإذا ترك��ت التطبيق، ومن غري الوا�سح 
حت��ى االآن ما اإذا كانت "اإن�ستغ��رام" تخطط الإطالق امليزة اأو ما اإذا كان �سيتم ت�سغيلها 

للم�ستخدمن ب�سكل جتريبي.

بداأت �رشكة "اأ�سبارك" اليابانية ل�سنع ال�سيارات يف تلقي الطلبات امل�سبقة لعربة ثورية 
ت�ستطيع االنتقال من الثبات اإىل نحو 100 كيلومرتات يف ال�ساعة يف غ�سون 1.9 ثانية 
فقط. وبح�سب ما نقلت وكالة "بلومربغ"، فاإن ال�رشكة التي تتخذ من منطقة اأو�ساكا مقرا 
له��ا تعت��زم �سناعة 50 �سي��ارة فقط من الطراز ال��ذي اأطلق عليه ا�س��م "Owl"، ويتعن 
عل��ى كل �سخ���ض يطلب ال�سيارة اأن يدفع مقدما غري قاب��ل لال�سرتجاع قدره 1.5 مليون 
دوالر، اأم��ا ال�سع��ر االإجمايل لكل �سيارة فيبل��غ 3.6 مليون دوالر. وم��ن املرتقب اأن يبداأ 
ت�سلي��م ال�سي��ارات ال�رشيعة والفاره��ة اإىل اأ�سحابها بحلول اأوا�سط الع��ام 2020. وي�سل 
ع��زم الدوران يف ال�سي��ارة التي تعمل بالطاقة الكهربائي��ة اإىل 652 نيوتن مرت، اأما قوة 
العربة فت�سل اإىل 1150 ح�سانا بينما يناهز الوزن اجلاف لل�سيارة، اأي من دون ركاب 
اأو حمول��ة 1500 كيلوغ��رام. وت�سل ال�رشعة الق�سوى يف ال�سيارة اإىل 280 كيلومرتا يف 
ال�ساع��ة، لك��ن ع�ساق ال�سيارات اخلارقة ما زالوا يف حاجة اإىل انتظار عام ون�سف العام، 

السيارة واتسآب

الخارقة

 ميزة

ا�سدرت دار "ال�رشوق" طبعة ثانية من رواية "اأ�سوات" للكاتب 
قد  بعد طبعة كانت   )2015 فيا�ض )-1929  �سليمان  الراحل 
اأ�سدرتها عام 2010 وقد �سدرت هذه الرواية للمرة االأوىل يف 

عام 1972.
من  لعدد  عنها  ودرا�سات  الرواية  "ال�رشوق"،  طبعة  وتت�سمن 
اأبو  املعاطي  واأب��و  ب��دوي  وحممد  ع�سفور  جابر  منهم  النقاد 
وذلك  طرابي�سي،  وجورج  جاكمون  وري�سار  الراعي  وعلي  النجا 
يف 246 �سفحة. وت�ستهل تلك الطبعة ب�سهادة ل�سليمان فيا�ض 
اأنه ا�ستند يف كتابتها  حتت عنوان »ق�سة الق�سة«، وفيها يوؤكد 

اإىل واقعة حقيقية راآها بنف�سه عام 1958 يف اإحدى قرى �سمال 
�رشق الدلتا.

فى  "اإنه  قال  النابى  فرج  ممدوح  قبل  من  رواها  الق�سة  وهذه 
الدلتا،  مدن  اإح��دى  لزيارة  فّيا�ض  �سليمان  ذهب   1958 عام 
وعلى االأخ�ض قرية ال�ّسعراء للقاء �سديق هناك، واأثناء تواجده 
ا�ستمع حلكاية حدثت عام 1948 عن ابن من اأبناء هذه القرية 
وفد من اخلارج مع زوجته االأجنبية، وقامت ن�ساء القرية باإجراء 
�سليمان  اأب��داه  الذى  االندها�ض  بقدر  لها،  مريعة  ختان  عملية 
الذى  احلّد  نوٌع من  باأنها  الواقعة  ف�رّش  اأّنه  اإال  للحكاية،  فيا�ض 
قامت ن�ساء القرية بتطبيقه �سّد ما حدث لهّن من اقتطاع جلزء 
فى  الحقا  ليكتبها  احلرية،  فى  حقهن  وم�سادرة  ج�سدهن  من 

باعى فى  ال�سِّ يو�سف  اأر�سل  "اأن  "النابى  ويتابع  رواية كاملة".  
عام 1970 �سليمان فيا�ض مع وفد م�رشى اإىل اأملانيا، وهناك 
بداأ كتابة اخليوط االأوىل حلكاية �سمعها �سابقا، وما اإن عاد اإىل 
كازينو  اإىل  يذهب  فكان  احلكاية  ا�ستكمال  فى  اأخذ  م�رش حتى 
ال�ّساعة اخلام�سة  العا�رشة ويكتب حتى  ال�ّساعة  يوم اجلمعة فى 
ويظل  كتبه،  ما  بتبيي�ض  يقوم  البيت  اإىل  يعود  وحن  ع�رًشا، 
الباقية فى البيت لتح�سري الف�سل اجلديد،  طوال االأيام اخلم�سة 
بعد  �سفحة  مئة  فى  يقول  كما  "اأ�سوات"  رواي��ة  خرجت  هكذا 
ثمانى جل�سات وكاأّنها دفقة �سعورية واحدة، يقول عنها املوؤلف: 
اأو  واحدة،  جل�سة  فى  ُكتبْت  وكاأّنها  ت�سفحتها،  ُكّلما  ىل،  »تبدو 
اأّنها، كما يقولون، ولدت فى طلقة واحدة". والرواية حتكي ق�سة 

"الدراوي�ض"  قريته  اإىل  باري�ض  من  يعود  الذى  البحريى  حامد 
معه  العائدة  الفرن�سية  وزوجته  هو  ال�ستقباله  تتاأهب  التى 
حول  النا�ض  ينق�سم  القرية  اإىل  و�سولهم  ومبجرد  "�سيمون"، 
الريفية  النميمة  من  تنتهى  ال  جوالت  فى  ويدخلون  "�سيمون" 
حول �سلوك "اخلواجاية" القادمة من العامل االآخر، مت�سى االأيام 
تودى  جرمية  فى  دوره��ا  والثقافية  االإن�سانية  الغرية  وتلعب 
احلقيقى  املعنى  حول  عميقة  دالالت  وحتمل  "�سيمون"  بحياة 
والرواية  الق�سة  كتب  فيا�ض  و�سليمان  احل�سارى.  للتوا�سل 
على  ح�سل  لالأطفال،  كتب  كما  اللغوية  واالأبحاث  واليوميات 
جائزة الدولة الت�سجيعية عام 1970، وجائزة الدولة التقديرية 
عام 2002، باالإ�سافة اإىل جائزة العوي�ض الثقافية عام 1994.

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي 

مهني��ًا: ه��ذا اليوم لن يك��ون �سيئ��ًا بالن�سب��ة اإليك، بل 
بالعك���ض يجع��ل امل�ساريع كث��رية ومهم��ة، لكن تريث 
بع���ض ال�س��يء عاطفيًا: توق��ع قلقًا و�سع��وراً بتغيريات 
تطال بع�ض نواحي احلياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات 

تثري الده�سة

مهني��ًا: يول��د هذا الي��وم ج��واً عامًا دقيق��ًا، لك��ن ت�ستعيد 
ن�ساطك وثقتك بنف�سك وتن�سط االت�ساالت املثمرة وتنفرج 
االأو�ساع عاطفي��ًا: الظروف احلالي��ة تفر�ض عليك بع�ض 

احلذر، لكن ذلك �سيتبدل مل�سلحتك وال�رشيك الحقًا

مهنيًا: احذر هذا اليوم افتعال امل�ساكل مع الزمالء يف 
العم��ل، الوقت غري مالئم لذلك اإطالقًا عاطفيًا: تطالك 
بع���ض االنتقادات ب�ساأن العالقة املرتاخية، لكنها يف 

الواقع موجهة اإىل ال�رشيك املق�رّش جتاهك

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن تغي��ري ق��د ال يك��ون 
بال���رشورة �سيئًا، لكن قد حتتاج اإىل ن�سيحة، وثمة من 
هو م�ستع��د للم�ساع��دة عاطفيًا: انفراج��ات مهّمة تطال 
و�سع��ك العاطف��ي، وه��ذا م��ا ي��وؤدي اىل م�ستقب��ل اكر 

ا�ستقراراً وا�رشاقًا

مهني��ًا: مغام��رة جدي��دة تل��وح يف االأف��ق، فح��اول اأن 
تدر���ض املو�س��وع بعناي��ة كب��رية قب��ل االإق��دام عل��ى 
اأي خط��وة عاطفي��ًا: تنه��ال علي��ك االأخب��ار اجلميل��ة، 
م��ا ي�ساع��دك على تثبيت ع��رى عالقت��ك بال�رشيك مبا 

يتنا�سب مع اأهدافكما  

مهني��ًا: ي�سري هذا اليوم اإىل تب��دالت جذرية يف العمل، 
وت�ستفي��د م��ن اجل��ّو ال��ذي يهب��ك الهن��اء وال�سع��ادة 
واال�ستق��رار املهن��ي عاطفيًا: فتور ب�سي��ط يف العالقة 
مع ال�رشيك، لكن ذلك لن يدوم وتعود االأمور اإىل �سابق 
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مهني��ًا: تتمّت��ع ب��ذكاء كب��ري يف حّل امل�س��كالت وجتد 
اأ�سخا�س��ًا قادرين عل��ى م�ساعدتك عاطفي��ًا: ال ميكنك 
جتاه��ل م�ساع��رك وحاجتك العاطفية لذا ك��ن اإيجابيًا 

يف تعاملك مع ال�رشيك 

مهني��ًا: قد يجعلك هذا اليوم مت��ر بحال من اال�سطراب 
والقلق على امل�ستقبل، لكنها م�ساألة اأيام ويعود بعدها 
ا�ستنتاجات��ك  عاطفي��ًا:  والنج��اح  املعه��ود  التف��اوؤل 
ال�سخ�سية تو�سلك اإىل نتيجة مفادها اأن احلبيب يعي�ض 

قلقًا ب�سببك، فبادر اإىل تخلي�سه منه

مهني��ًا: الت�ساوؤم احلا�سل يتح��دث عن غياب اأو اختفاء 
اأو �سغ��ط، وتتلق��ى اقرتاحًا اأو عر�س��ًا ي�سبب لك بع�ض 
القل��ق عاطفيًا: حاول اأن تتقّرب اأكر من ال�رشيك، فهذا 

يريحكما ومينحكما املزيد من التفاوؤل بامل�ستقبل

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذا اليوم ع��ن تغي��ري وانتفا�س��ة اأو 
ح�س��م اأو اتف��اق م��ايل مه��م ق��د ي��در علي��ك االأرب��اح 
الطائل��ة عاطفيًا: ال حت��اول ال�سغط على ال�رشيك، الأنك 
ق��د تخ�رشه يف ح��ال و�سلت االأمور بينكم��ا اإىل طريق 

م�سدود 

مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن اأرب��اح ومكت�سبات مل تكن 
تتوقعه��ا، ويلم��ع جنم��ك يف املفاو�سات وتك��ون قادراً 
عل��ى االإقناع ب�س��كل مده�ض عاطفيًا: ح��اول التنويع يف 
اأ�سل��وب تعاطي��ك مع ال�رشيك، فه��ذا من �ساأن��ه اأن يقّربه 

منك ويبعد اخللل يف العالقة

مهنيًا: ي�سري هذا اليوم اإىل بع�ض االرتباك، وتطراأ اأحداث 
ال تر�سي��ك اأو يرتاجع م�رشوع او تنقطع �سالت تدريجيًا 
عاطفي��ًا: تعي���ض يوم��ًا متعب��ًا فيتاأث��ر مزاج��ك ببع���ض 
االأخب��ار الت��ي ق��د توؤّخر تق��ّدم خطوات��ك امل�ستقبلية مع 

ال�رشيك

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
1 متعب��د اعت��زل النا���ض o عال �سوت��ه اأو عال 

ال�سوت من حوله o انه�ض
o مركز النور والهداية. 2 ادافع عن 

اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3
4 ا�سم ل�ساحب كفاءة يف جمال ما )معكو�سة( 
o جمموع��ة متقدم��ة م��ن اخلي��ل اأو النا�ض اأو 

نحوها
اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �سوت��ا  اأ�س��در   5

القرمو�سطي.
o حب 6 متحلل )معكو�سة( 

o جمموع��ة البي��وت والدور  7 �سج��ل ملف��ات 
واأهلها التي متثل الوطن.

8 خمرج مثري للجدل له عدد من االأفالم منها 
حن مي�رشة

o �رشب برغبة �سديدة. 9 مظلة هبوط 
اآثار امل�رشين القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممث��ل كومي��دي �سع��ودي يف م�سل�س��ل طا���ض ما 
طا�ض.

 o .2 ممث��ل م���رشي راحل ال يكذب ولكن��ه يتجمل
ا�سهر الفراعنة واكرب بناء

3 مادة مميتة o نقل املعلومات اإىل احلا�سوب عرب 
اأجهزة يدوية.

4 فيل��م ج�س��د في��ه حمم��ود عب��د العزي��ز �سخ�سية 
ال�سيخ ح�سني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�سم

5 ناقلو االأ�سياء.
o تر�سد )معكو�سة(. 6 تقل�ض حجمه 

o ا�ستجابتي الأ�سئلة ما اأ�سابه اجلنون   7
8 ممثلة م�رشية كوميدية خفيفة الظل

9 قط��ع تغطى به��ا االأ�سطح املائل��ة اب�سط o واأقل 
تعقيدا.

10 خم��رج فل��م احلم��وات الفاتنات متثي��ل ماري 
منيب وميمي �سكيب يف 1953


