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  يفشل في اختبار الحماية

التخاطر الذي أوصل شاعر الموشحات األندلسي ابن بقي إلى بغداد القرن الواحد والعشرين

ست عالمات تعني أنك ال تتناول 
كمية كافية من البروتين

التدخين والخصوبة.. دراسة صادمة تمس األوالد واألحفاد

غوغل تتراجع عن وظيفة تسجيل 
الدخول في كروم 70

من "بوكيمون غو" أقرب للعالم 
الحقيقي

ف�س��ل هاتف ه��واوي الأحدث يف اختبار ب�سيط لنظ��ام التعرف على الوجوه جعل 
م��ن ال�سه��ل فتح اجلهاز رغ��م اأن التقنية ثالثية الأبعاد م�سمم��ة خ�سي�سا جلعل 

الأمر �سبه م�ستحيل.
فبح�سب موقع "جي اإ�ص اأم اأرينا"، قام ال�سحفي الأملاين املتخ�س�ص يف التقنية 
�ستيف��ن هريغي��ت باإجراء جتربة تثب��ت ه�سا�سة نظ��ام التعرف عل��ى الوجوه يف 

.Huawei Mate 20 Pro هاتف هواواي ميت 20 برو
وا�ستع��ان هريغيت ب�سديق، يف حماولة لفت��ح ذات الهاتف عرب م�سح الوجه لكل 

منهما، رغم اأن اأحدهما فقط كان م�سجال على اجلهاز.
جه��از Mate 20 Pro ال��ذي اأطلق عليه "الهاتف اخل��ارق"، ي�ستخدم اآلية فتح 
ثالث��ي الأبع��اد للوج��ه، لذا م��ن الناحية النظري��ة، ينبغي اأن يك��ون معدل اخلطاأ 

اخلا�ص به حوايل واحد يف املليون.

يعرف غالبية النا�ص اأن الربوتني مفيد لهم، لكن كثريا منهم 
ل يعرفون ال�سبب وراء ذلك، فالربوتني عن�رص مهم يف بناء 
خالي��ا اجل�س��م وه��و لبن��ة اأ�سا�سية يف بن��اء ال�سع��ر واجللد 

والأظافر والع�سالت والغ�ساريف.
ويحتاج اجل�سم اإىل الربوتني لإنتاج الإنزميات والهرمونات 
والناقالت الع�سبية، ويوؤدي نق�سه اإىل �رصر كبري لالإن�سان، 

فما هي عالمات نق�ص الربوتني يف اجل�سم؟
ع�سالت مرتهلة

اإذا كنت ل تتن��اول كمية كافية من الربوتني، فاإن ع�سالت 
ج�سم��ك �سترتهل. اأم��ام اإن كنت متار���ص الريا�سة بانتظام 
ف��اإن تاأثري نق�ص الربوتني �سيظهر ب�سكل اأكرب خ�سو�سا اأن 

ج�سمك يف هذه احلالة �سي�ستخدم الع�سالت كوقود.
�سعر خفيف

اإذا كن��ت تع��اين من ترق��ق يف ال�سع��ر و�سع��ف يف الأظافر 
واجلفاف فقد يكون ذلك ب�سبب النق�ص يف تناول الربوتني، 
لأن اجل�س��م بب�ساطة يكون غري قادر على جتديد اخلاليا يف 

هذه املواقع بكفاءة.
 �سعف املناعة

من بني الأ�سباب اإىل يعزى لها مر�ص �سعف جهاز املناعة 
ه��و نق���ص الربوتين��ات، حي��ث اأن جميع اخلالي��ا املناعية 
تتك��ون من الربوت��ني. ودون كمية كافية م��ن الربوتني، ل 

ت�ستطيع هذه اخلاليا اإ�سالح نف�سها والتكاثر.
ت�سوي�ص الدماغ

نق���ص الربوت��ني يفقد الإن�س��ان الرتكيز، فجمي��ع الناقالت 
الع�سبي��ة مث��ل ال�سريوتون��ني والدوبام��ني م�سنوع��ة م��ن 
الربوتين��ات. وميك��ن اأن ي��وؤدي نق���ص الربوت��ني اإىل تعكر 

املزاج وانخفا�ص م�ستوى اليقظة الذهنية.
قلة النوم

اإن كن��ت تع��اين من قل��ة الن��وم، فهذا عل��ى الأرج��ح ب�سبب 
تناول��ك اأطعمة ل حتت��وي على كمية كافية م��ن الربوتني، 
الأم��ر الذي يوؤدي اإىل اخت��الل التوازن يف الهرمونات، وهو 

ما �سيوؤثر يف النهاية على جودة النوم.

ح��ني يدم��ن الرج��ل تدخ��ني ال�سجائر فاإن��ه ل يلح��ق �رصرا 
ب�سحته فح�سب بل ي��وؤذي جيلني كاملني من اأبنائه وحفدته 
الذي��ن مل يول��دوا بع��د، هذا م��ا ك�سفت��ه درا�سة طبي��ة حديثة 

اأجريت يف الوليات املتحدة حول خ�سوبة الذكور.
اأن  فلوري��دا،  جامع��ة  يف  اأجري��ت  الت��ي  الدرا�س��ة  وك�سف��ت 
ال�سخ���ص الذي يدخن ل يوؤثر فق��ط على من يجل�سون بجانبه 

وي�ستن�سقون ما ينفث من دخان.
وي�سكل هذا البحث خال�سة �سادمة، فالعتقاد الذي ظل كان 

�سائ��دا ي�سور تدخني الأم مبثابة املوؤثر الوحيد لكن هذا لي�ص 
يكن دقيقا.

ووج��د الباحثون اأن التدخني يوؤثر ب�سورة لفتة على ال�سائل 
املن��وي ل��دى الرج��ل، وب�سب��ب ه��ذا ال���رصر، يع��اين الأبناء 
والأحفاد م�س��كالت يف الوظائف املعرفية للدماغ اإىل جانب 

ا�سطرابات �سلوكية.
ويق��ول الباحث برادي��ب بهايد، وهو امل�رصف عل��ى الدرا�سة، 
اإن��ه اآن الآوان لت�سحيح الأفكار التي تركز على تدخني املراأة 

فقط، فالأ�سح اأن الثنني يتحمالن امل�سوؤولية.
ويوؤك��د الباحث��ون اأن م��ا تو�سلوا اإليه م��ا زال يف حاجة اإىل 
درا�س��ات اأخ��رى حتى تت�سح معامل جديدة م��ن هذه امل�سكلة 

ال�سحية املعقدة.
ويح��ذر باحث��ون يف ع��دة دول متقدم��ة م��ن تراج��ع درجة 
خ�سوب��ة ال�سائل املنوية ل��دى الرجال من جراء عادات �سيئة 

مثل الطعام غري ال�سحي والتدخني والإجهاد.
واعتم��دت التجربة على عينة م��ن 12 فاأرا واأعطى الباحثون 

تراجع��ت �رصك��ة غوغ��ل يف الإ�س��دار احلايل م��ن مت�سفح ك��روم ال�سهري خطوة 
اإىل ال��وراء، حي��ث ميكن للم�ستخدم تعطيل وظيفة رب��ط ت�سجيل الدخول بح�ساب 
غوغ��ل مع وظيفة ت�سجيل الدخول مبت�سفح كروم يف الإ�سدار 70 احلايل، وهي 
اخلط��وة التي تعر�ست لنتقادات �سديدة، ومع ذل��ك تظل الوظيفة فعالة يف ظل 
الإع��دادات الفرتا�سية. وبالإ�سافة اإىل ذل��ك، يقوم مت�سفح غوغل كروم باإزالة 
جمي��ع ملفات تعريف الرتباط "ملف��ات الكوكيز" اأثناء تنفيذ الأوامر املنا�سبة، 
با�ستثن��اء ملفات تعري��ف الرتباط اخلا�س��ة بخدمات غوغل. ومين��ح الإ�سدار 
اإمكانيات التحكم  70 اجلديد من مت�سفح غوغل ال�سهري للم�ستخدم املزيد من 
يف الأدوات الإ�سافي��ة؛ فمن خالل النقر بالزر الأمي��ن للفاأرة على اأيقونة الأداة 
الإ�سافي��ة فاإنه ميكن حتديد م��ا اإذا كان يجب تفعي��ل الأداة الإ�سافية للموقع، 

الذي يتم زيارته حاليًا اأم ل.

 طرحت �رصكة "نيانتك" املطورة للعبة الكمبيوتر ال�سهرية "بوكيمون غو" اإ�سداراً جديداً 
م��ن اللعبة مل�ستخدمي الأجهزة العاملة بنظام "اأندروي��د". يحتوي الإ�سدار اجلديد على 
و�س��ع جدي��د ملمار�سة اللعب��ة بتكنولوجيا "الواق��ع املعزز بل�ص" )اأي��ه.اآر بل�ص( وهو ما 

يجعل اللعبة اأقرب اإىل العامل احلقيقي.
يحت��وي الإ�س��دار اجلديد على و�سع جدي��د ملمار�سة اللعبة بتكنولوجي��ا "الواقع املعزز 
بل���ص" اأي��ه.اآر بل�ص، ما يجعل اللعبة اأق��رب اإىل العامل احلقيقي. ويحت��اج ت�سغيل الو�سع 
اجلدي��د للعب��ة اإىل تطبيق "اأي��ه.اآر كور" ال��ذي ل تدعم��ه كل اأجهزة "اأندروي��د".  وميكن 
حتميل التطبيق من متجر غوغل الإلكرتوين "غوغل بالي �ستور"، ح�سب ما ذكرته �رصكة 
"نيانت��ك". و�سبق لل�رصكة اأن اأ�سافت ه��ذه اخلا�سية اإىل الأجهزة العاملة بنظام "اآي.
اأو.اإ�ص" يف دي�سمرب )كانون الأول( املا�سي، ما يجعل �سخ�سية "بوكيمون" اأكرب حجمًا، 

وترد الفعل وفق حركة الالعبني.

النسخة هواوي

الجديدة

 تطبيق
Datally

اجلزء الول
ُيعَرّف التخاطُر باأنه "قراءُة الأفكاِر" بني �سخ�سني متباعَدين 
يف الزمان اأو املكان، وهو فرٌع من علم ما وراء النف�ص، اأو ما 
ُيطلق عليه "البارا�سيكلوجي"، الذي يدر�ُص الظواهَر اخلارقَة، 

اخلارجة عن املعقول.
بني  "الروحّي"  التجان�ص  من  ب��َدّ  ل  التخاطر  يتَمّ  وحتى 
وال�سخ�سية  التخاطر"،  بفعل  تقوُم  "التي  الأوىل  ال�سخ�سيِة 
الثانية "املتحاَوِر معها"، ويكون التجان�ُص من خالل الأفكاِر 
اجلزئيُة  وهي  ال�سخ�سيتني،  بني  املت�سابهة  واملو�سوعاِت 

املركزية لبناء فكرة التخاطر بينهما.
ويق�سُم التخاطر اإىل عدة اأق�ساٍم، اأهمها: التخاطُر مع املا�سي، 
عن  البعيدِة  اأو  التاريخية  ال�سخ�سياِت  حماكاُة  به  ويق�سد 
بالقيام  الراغُب  الأول  ال�سخ�ُص  يعي�سه  الذي  الواقعي  الزمن 
وجهة  وتاأ�سي�ِص  ما،  مو�سوٍع  اإحياء  بهدف  التخاطر،  بفعل 

امُلَراِد  نظٍر مت�سابهة مع تلك التي كانت موجودًة يف الزمن 
التخاطَر معه.

الدليل  التكوين  من  جزٌء  الأدب  اإىل  التخاطر  فّن  واإدخ��اُل 
عن  التعبري  يف  مهمة  ا�ستعاريٌة  وبنيٌة  الأدب��ي،  الن�ّص  يف 
الزمَنني  بني  ع��ادًة  املت�سابهة  املطروحة  املو�سوعاِت 
امل�ستح�رَصين يف املنت احلكائي، التاريخّي منها والواقعي.

اإطار  من  الن�َصّ  ُيخرُج  حداثي،  حكائي  اأ�سلوٌب  والتخاطُر 
الأمريكي  الناقُد  يقول  كما  وي�ساعد  التجديد،  اإىل  التقليد 
اجلمالية  القيمِة  "ح�ساب  على  جيم�سون(  )ف��ري��دري��ك 
البنيَة  الفانتازي  التكويُن  فيها  ي�سّكل  التي  للن�سو�ص"، 

التاأ�سي�سية للحكاية.
العلمي  اخليال  رواي��ات  يف  التخاطر  ا�ستخدام  �ساع  وق��د 
الأملانية  للروائية  "احلمراء"  رواي��ة  ذلك  ومثال  العاملية، 
كري�سنت بويه، التي حتدثت فيها عن �سخ�سية ال�ساب بو�سطن، 
الذي يذهب مع اأ�سدقاءه يف رحلة اإىل مدينة غرناطة، وهناك 
يدخل اإحدى حمال بيع التحف، وي�سع يده على واحدة منها، 

غرناطة،  يف  امل�سلمني  وجود  من  الأخري  الزمن  اإىل  لينتقل 
ليعي�ص بو�سطن يف ذلك الزمن، ويتحاور مع اأهم �سخ�سياته 
التاريخية، مثل امللكة اإيزابيال، وبع�ص ال�سخ�سيات الرمزية، 

التي تعك�ص جوانب احلياة امل�ستح�رصة يف الراوية
حم�سن  العراقي  للروائي  بقي"  ابن  وبقية  "اأنا  ق�سة  وتعُدّ 
الرملي، من الروايات النموذجيِة التي ا�ستح�رصت التخاطَر. 
ُن�رصت بداية يف جملة "امل�سلة" العراقية عام 2000م، وبعد 
"برتقالت  الق�س�سية  جمموعته  �سمن  الكاتب  ن�رصها  ذلك 
عام  ف�ساءات  دار  ع��ن  ال�����س��ادرة  �سيني"،  وح��ب  ب��غ��داد 
2012م، وفيها حماكاة �سخ�سية ال�ساعر الأندل�سي ابن بقي 

الطليطلي، اأحُد �سعراِء املو�سحاِت املعروفني ذلك الع�رص.
تتحدث الق�سُة عن مفهوم الهجرِة، وق�سوِة املنفى، من خالل 
ا�ستح�سار بع�ِص ال�سخ�سياِت التي عانت من ق�سوة احلروب 
هاجروا  واآخ��رون  والعراقي،  الفل�سطيني  مثل  بلدانها،  يف 
الآخِر حلياتهم  ال�سعي للح�سول على املكمل  بلدانهم بهدف 

كاملغربي واجلزائري.

بينهما  اللقاُء  ليكوَن  مبتغاه،  اإىل  الو�سول  يف  يحلُم  الكل 
�ساعُر  بقي،  ابن  الأندل�سي  �ساحَبه  يرافق  قارٍب  منت  على 
اخلطيب  بن  الدين  ل�ساُن  الذي و�سعه  املعروف،  املو�سحات 
"جي�ص  املعروف  كتابه  يف  التو�سيح  فّن  رواِد  اأوائ��ِل  من 

التو�سيح".
وقد كان ابُن بقي يف راأيه من اأرباِب هذه ال�سناعة، وناهُج 
ا يختلُج يف نف�سه. يقول وا�سفًا  الطريق املثلى يف التعبري عَمّ
اأ�سعاَره: "هناك من تو�سيحاِته ما يطلُع زهراً وينفح برو�ص 

الإح�سان زهرا".
ُنفي ابن بقي مع عائلِته من طليطلة، وا�ستقَرّ به املقام يف 
الأندل�ص، وقد ا�ستعان حم�سُن الرملي بهذا التاريخ ليبنَي من 
خالله اأفكار ق�سته، فابن بقي عا�َص جتربَة املنفى وعرّبَ عنه 
يف بع�ص ق�سائِده، و�سارُد الق�سِة العراقي، يخرج من بالده 
ُمكَرهًا، ب�سبب ويالِت احلروب املتكررة التي تعي�ُسها بالده، 
باآلمه، وهنا  وال�سعوِر  املنفى  فكالهما ي�سرتك يف معاي�سِة 

ُق اأهُمّ �رصوط التخاطر بينهما. تتحَقّ

بغداد = متابعة

متقاطعة كلمات

�أفقيًا 
ح�ضارة فانتهت  �نهار   o َولد   1

م�ضي  o حممود  غري  تعّوٌد   2
�لكيمياء علم  موؤ�ض�س   3

�لعامل يف  قمة  �أعلى  فيها   4
)معكو�ضة( مر�س  �أو  خلل   5

قبل  �لبجدية  �حلروف  خمرتعو   6
�ضنة  4000

عاملي قدم  كرة  العب   7
 o o �ض����غري �حلجم  24 �ض����اعة   8

مت�ضابهان
 o بعد  ع����ن  لب����دء حدي����ث  تق����ال   9

غ�ضن
�جلرب علم  �أ�ض�س  و��ضع   10

عاموديًا
�لنووية بالقنبلة  �أمريكا  �ضربتها   1

�ضديد خوف   o بحدة  ناق�س   2
جود  o م�ضباح   3

عطف حرف   o مت�ضابهان   o و�قذف  �طرح   4
5 يف �لقمح وما �ضابه o عميق ال �ضيء حتته )معكو�ضة(

�ضوريا يف  جبل   o �ملتكلمني  �ضمري   6
فات ما  على  �أ�ضف   o يعي�س   7

متعدد  ع�ض����و   o مت�ض����ابهان   o �لقار�ت  من   8
�لوظائف يف �لر�أ�س

o من  �مل�ض����ري  �الأدب  قاتل����ة يف  9 �ضخ�ض����ية 
�ليونان

به  ي�ض����تدل   o �أوربي حمايد  بلد  10 عا�ض����مة 
على �ملكان

مهني��ًا: تتح�سن الأحوال ويكون اجلو غري مقلق 
وتتخل�ص من التوّتر والنفعالت والت�سنجات.

عاطفي��ًا: قد تعي�ص م�ساك�س��ة ما اأو تعالج خطاأً 
مفاجئ��ًا اأو تواج��ه ببع���ص الأخب��ار املربك��ة 

عاطفيًا. 

مهني��ًا: تبدو هادئ املزاج الي��وم وتتعامل مع الزمالء يف 
العم��ل بطريقة مريح��ة جداً وتتخل�ص م��ن كل ما يزعجك 
اأو يك��در خاطرك. عاطفيًا: ت�سع��ر اأّن الأمور حتت �سيطرتك 
الي��وم، وتك��ون حا�سمًا جت��اه بع�ص املواق��ف والإ�ساءات 

التي حتاول تعكري �سفو العالقة. بال�رصيك.

مهني��ًا: تع��اين ذيول م�س��كالت �سابقة، م��ا يتطّلب 
من��ك اهتمام��ًا خا�س��ًا حل��ّل امل�سائ��ل ولإيج��اد 
ت�سوي��ات منا�سب��ة. عاطفي��ًا: ل��ن تنفع��ك املواقف 
ال�سارم��ة واملت�سّددة مع احلبيب، ب��ل تلك الهادئة 

واملرنة حلل امل�ساكل.

مهني��ًا: خيبة اأمل م��ن زميل كنت تثق به ثقة عمياء، 
فيزعج��ك الأم��ر، ول تلب��ث اأن تق��ع يف م�سكل��ة م��ع 
بقي��ة زمالئك. عاطفيًا: احلب م��ا زال يف دارك واأنت 
تعي�ص �سعادة كاملة مع ال�رصيك مل تعرفاها منذ مدة 

طويلة.

التحدي��ات  كل  م��ن  منت���رصاً  تخ��رج  مهني��ًا: 
وال�سعوبات التي تواجهك يف العمل. عاطفيًا: ت�سعر 
بخيب��ة اأمل ب�سبب عدم جتاوب احلبيب مع م�ساعرك 

وجتّنبه لك وابتعاده عنك.

مهني��ًا: انفراج��ات عل��ى ال�سعي��د املهن��ي والو�سع 
امل��ايل ل بّد م��ن اأن ي�سلح بع�ص ال�س��يء.  عاطفيًا: 
ت�س��ري الأم��ور ب�س��كل جي��د ه��ذا الي��وم مف�سح��ة يف 

املجال لتعزيز الروابط ومتتني الأ�س�ص.

مهنيًا: تتخل�ص من العراقيل وال�سطرابات على 
خمتل��ف ال�سع��د اأو تزي��ح من درب��ك معاك�سات 
كب��رية لكنه��ا تتطلب من��ك جه��داً ملحا�رصتها. 
عاطفي��ًا: يعجبك �سخ���ص ما وتب��ذل امل�ستحيل 
لتن��ال ر�ساه، فتحاول اأن تراع��ي م�ساعره اأكرث 

اأمام الآخرين.
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ملواهب��ك  متام��ًا  منا�سب��ة  الظ��روف  مهني��ًا: 
وتطّلعات��ك، وتبقى الأج��واء �سافية جداً ويكون 
الدع��م كب��رياً لتحقيق الإجن��ازات. عاطفي��ًا: اإذا 
اتخذت قراراً موؤمل��ًا تكت�سف اأن حياتك �ست�سبح 
اأف�س��ل بعده وتق��ّرر اخلروج م��ن قمقمك وتلبية 

دعوات كثرية تتلقاها.

مهنيًا: تعم��ل على م�رصوع جديد وحت��اول اأن تكون 
متحفظ��ًا يف خططك لتتجن��ب املغر�س��ني. عاطفيًا: 
تخطط لق�ساء اأم�سية رومان�سية برفقة احلبيب تقوي 

العالقة بينكما وتوؤجج امل�ساعر.

مهني��ًا: ترتاح للتطورات وتب��دو مزهواً بنف�سك، قد 
تنجز عماًل يالقي ال�ستح�س��ان وتختفي ال�سغوط 
ويطمئ��ن بال��ك. عاطفي��ًا: اإفت��ح ب��اب احل��وار مع 
ال�رصي��ك فق��د ي�سلح لق��اء ب�سيط م�س��كالت قدمية 

وعالقة بينكما.

مهني��ًا: ُتفت��ح اأمام��ك الآف��اق وتتو�ّسع دائرة 
ات�سالتك، قد تلّبي دعوة حتمل اإليك مفاجاأة 
مهّمة ج��ّداً. عاطفيًا: ميكنك اأن حتلم مبا تريد 
على ال�سعي��د العاطفي، تتلّق��ى الدعوات كما 

كلمات الإعجاب.

مهني��ًا: قد يكون حديث عن عقد اإّم��ا ُيوقع اأو ُيف�سخ وتطراأ 
تغيريات تنا�سبك رمبا وجتعلك تتبّنى وجهة نظر جديدة.

عاطفي��ًا: ك��رثة طلب��ات ال�رصي��ك تدفع��ك اإىل رف���ص ه��ذا 
الواق��ع، وخ�سو�سًا اأن الأمور بلغ��ت حداً ل ميكن ال�سكوت 

عنه.


