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تطالب شركات االنترنت بحذف 
3 آالف موقع

القراء يتوجون العراقية شهد الراوي بجائزة مهرجان إدنبرة الدولي للكتاب

نقع القدمين في خل التفاح.. 5 فوائد "مذهلة"

دراسة: انتظار عام واحد 
كاف قبل الحمل مجددا

السوقية لـ'أبل' تتراجع عن 
تريليون دوالر

جديدة من تويتر لمحاربة الحسابات 
الزائفة

طلبثثت فيتنام من موفثثري خدمات �لنرتنثثت �لأجانب حذف �أكثثر من 3000 
�صفحثثة ومدونثثة �إلكرتونية ذ�ت حمتويثثات مناوئة للدولة، وفثثق ما قال كبري 
م�صوؤويل �لأمن يف �لدولة للربملان. ورغم �أنه مل يحدد �ل�صفحات �لتي �صتحذف 
مثثن �لإنرتنت، قال وزير �لأمن �لعام تو لم، �إن �ل�صفحات ت�صكل تهديد�ت لأمن 
�لدولثثة. وقثثال لم :"من �ل�ثثروري �ل�صتمر�ر يف جمع ودمثثج �لوثائق و�لأدلة 
على ما يرتكب �صد �لدولة من دعاية وت�صويه، و�أن�صطة �إرهاب �صيرب�ين، لتخاذ 
�إجثثر�ء�ت يف �لوقت �ملنا�صثثب". ي�صار �إىل �أن فيتنام، �لدولة �ل�صيوعية �خلا�صعة 
لنظثثام �حلزب �لو�حد، حتظر �ملعار�صة وت�صدر �أحكامثثًا ب�صكل روتيني لفرت�ت 
�صجثثن مطولة �صد �ملعار�صني. ودعا م�صوؤولثثون حكوميون يف �ل�صابق �صبكات 
�لتو��صثثل �لجتماعثثي �لأجنبية، مثثثل يوتيوب وفي�س بثثوك، �إىل �إز�لة �ملحتوى 
"�مل�صموم" ، مبا يف ذلك �لنتقاد�ت �صد �حلزب �ل�صيوعي و�لقادة �لوطنيني.

على مر �لع�صور، مت ��صتخد�م خل �لتفاح ب�صكل �أ�صا�صي يف �ملطبخ 
لأغر��ثثس تنظيف �ملنزل، �إل �أن فو�ئده ل تتوقف عند حت�صري طبق 
�ل�صلطثثة �أو تطهثثري بع�س �لأماكثثن يف �ملنثثزل.  ون�صتعر�س هنا 5 
فو�ئد مهمة خلل �لتفاح على �لقدمني، وفق ما ذكر موقع "�صتاندرد 
ميديا" �لربيطاين، تق�صري �جللد   ي�صاعد خل �لتفاح يف �إذ�بة �لأجز�ء 
�ملتكل�صثثة من �جللد �لناجمة عن �رتد�ء �لأحذيثثة �ل�صيقة، �أو �رتد�ء 
حثثذ�ء خاطئ، ويعمثثل خل �لتفاح علثثى تق�صري خاليثثا �جللد �مليت 
و�لتخل�ثثس منهثثا. �أقد�م �صحيثثة يعاين كثري من �لنا�ثثس من ر�ئحة 
�لأقدم �لكريهة ب�صبب تفاعل �لعرق مع �لبكرتيا على �جللد، �إذ ميكن 

حثثل هذه �مل�صكلة من خالل بيئثثة حم�صية للقدمني بو�صعهما يف 
�إنثثاء من خثثل �لتفاح �لذي يقتل �لبكرتيا. �أقثثد�م ريا�صية قد ت�صعر 
باحلكة بني �أ�صابع قدميك ب�صبب تر�كم �لفطريات، وقد تكون هذه 
�حلكة مزعجة لدرجة �أنها قد تعيقك عن �حلركة �إذ تكون م�صحوبة 
بثثاآلم. لذ� ي�صاعد خل �لتفاح �مل�صثثاد للفطريات على �مت�صا�صها 
وتخلي�صثثك منها. �أظافر �أقوى هناك نوع من �لفطريات تنمو حتت 
�لأظافر، وهذه �لفطريات قد توؤثر على �أظافرك مما يجعلها �صميكة 
�أو ه�صثثة �أو متفتتثثة �أو خ�صنثثة. وقد ي�صاعدك نقثثع �لقدمني يف خل 

�لتفاح على تغيري م�صتوى �حلمو�صة يف هذه �ملناطق ويقويها.

تو�صي �لدلئل �لإر�صادية ملنظمة �ل�صحة �لعاملية 
بثثاأن تنتظثثر �لأمهثثات 18 24- �صهثثر� قبل �حلمل 
مثثرة �أخرى، لكن در��صثثة �صحية جديثثدة تقرتح �أن 
عاما و�حد� كاف. �لدر��صة �صملت مر�قبة 150 �ألف 
حالة حمل حتت �إ�ر�ف جامعة بريتي�س كولومبيا 
لل�صحثثة  ت�صثثان  هارفثثارد  ومدر�صثثة  �لربيطانيثثة 
�لعامثثة يف كند�. لحظت �لدر��صة �أن �حلمل بعد �أقل 
مثثن عام ميكثثن �أن يعر�س �لأطفثثال و�لأم ملخاطر 
�صحيثثة مثل �لولد�ت �ملبكثثرة �أو ولدة �أطفال �أقل 
وزنثثا، بثثل حتثثى وفثثاة �لر�صيثثع �أو �لأم. وبالن�صبة 
لالأمهثثات �لأ�صغر �صنا، فاإن فرت�ت �حلمل �لق�صرية 
بينهن ت�صثثكل خطر� �أكرب على �جلنني، فالن�صاء بني 
20 و34 �صنثثة �للو�تثثي حملن بعثثد �صتة �أ�صهر من 
�لثثولدة، كن عر�صة خلطر �لثثولد�ت �ملبكرة بن�صبة 
8.5 يف �ملئة، يف حني �أن �لنتظار ملدة 18 �صهر� 
قلل هثثذ� �خلطر �إىل 3.7 يف �ملئة. يف �لوقت نف�صه، 
وجثثدت �لدر��صثثة �أن �لن�صاء فوق �صثثن 35 عاما كن 
عر�صثثة مل�صاعفات يف �صحتهن مقارنة بنظر�ئهن 
�لأ�صغثثر �صنثثا، �إذ� كانثثت فثثرتة �حلمثثل خثثالل �أقل 
مثثن عام. ولحظثثت �لدر��صة �أن �لن�صثثاء �لأكرب �صنا 
�للو�تثثي �نتظرن �صتة �أ�صهر قبثثل �حلمل مرة �أخرى، 
كثثن عر�صة لل�رر �إىل حد �لوفثثاة، بن�صبة 1.2 يف 
�ملئة، فيمثثا �نخف�س �خلطثثر �إىل 0.5 يف �ملئة، �إذ� 

�نتظرن 18 �صهر�.
وقالثثت �لدكتثثورة ويندي نورمثثان معثثدة �لدر��صة 
�أدلثثة  �صنثثا،  �لأكثثرب  �لأمهثثات  لثثدى  مثثرة،  "لأول 
ممتثثازة لتوجيه �لفرت�ت �لزمنية بثثني �أطفالهن. �أن 
حتقيثثق ذلك �لفا�صل �لأمثل، وهثثو �صنة و�حدة بني 
�لولدتني، ينبغي �أن يكون ممكنا لكثري من �لن�صاء، 
ومثثن �لو��صثثح �أنه مفيثثد للحد من خماطثثر حدوث 

م�صاعفات".
وخل�ثثس �لباحثثثون �إىل �أن �لفثثرتة �ملثاليثثة حلمثثل 
�ملثثر�أة مثثرة �أخثثرى، تثثرت�وح بثثني 12 و18 �صهر�، 
معربثثني عثثن �أملهثثم يف �أن توفثثر نتائثثج در��صتهم 
هثثذه، �أمال لالأمهثثات �لالئي ي�صعثثرن بالقلق ب�صاأن 

خ�صوبتهن، خا�صة بعد منت�صف �لثالثينيات.

تر�جعثثت قيمثثة �أبثثل �ل�صوقية �جلمعة عثثن تريليثثون دولر لأول مرة بعثثد �أن كانت �أول 
�ركثثة �أمريكية ت�صل قيمتها �إىل هثثذ� �ملبلغ يف بد�ية �آب/ �أغ�صط�س �ملا�صي.  وهبطت 
�أ�صهثثم �ل�ركثثة بن�صبثثة �صتة باملئة بعثثد �إعالن �أبثثل توقعاتها باأن �ملبيعثثات يف �لربع 
�لأخثثري مثثن هذ� �لعام قد تاأتثثي دون توقعات �أ�صثثو�ق �ملال ب�صبب �صعثثف يف �لأ�صو�ق 
�لنا�صئة وتكاليف مرتبطة ب�صعر �ل�رف وحالة عدم �ليقني ب�صاأن ما �إذ� كانت �ل�ركة 
�مل�صنعثثة لهو�تف �آيفون ميكنهثثا �أن جتاري �لطلب على منتجثثات جديدة، ح�صبما قال 
رئي�ثثس "�أبل" تيم كثثوك. و�أدى �نخفا�س �لقيمة �ل�صوقية لأبل �جلمعة �إىل قولها �إنها لن 
تعلن عن �أرقام مبيعات هاتفها "�آي فون" يف �مل�صتقبل. وقالت �أبل �إنها تتوقع �إير�د�ت 
ترت�وح بني 89 مليار و93 مليار دولر يف �لربع �لأول من �صنتها �ملالية �لذي ينتهي 
يف كانثثون �لأول/دي�صمثثرب، يف حني ي�صري متو�صثثط توقعات وول �صرتيثثت �إىل �إير�د�ت 
قدرها 93 مليار دولر، ح�صب �ركة "ريفينيتيف" �ملخت�صة ببيانات �لأ�صو�ق �ملالية.

�أعلنثثت �ركة تويرت �أن �مل�صتخدمني �أ�صبح باإمكانهم �لإبالغ عن �أي تغريدة يظنون �أنها 
مر�صلة من ح�صابات �آلية )بوت( �أو ح�صابات ز�ئفة.

 ")spam-وي�صتطيثثع م�صتخدمثثو تويرت �لآن �ختيثثار "م�صتبه فيه �أو بريد مزعثثج )�صبام
�صمثثن �لقائمة �ملخ�ص�صة لإبثثالغ �إد�رة �ملوقع مبحتويات �لتي يرغبثثون �إر�صال �صكوى 

ب�صاأنها.
و�أعلنثثت تويثثرت �لتغيري �جلديد عرب ح�صابها �لر�صمي على �ملوقثثع وجاء فيها �أن "�لن�صاط 
�لثثذي يهثثدف �إىل �لتالعثثب �أو تعطيثثل خدمة تويرت غثثري م�صموح به ونحذفثثه عندما نر�ه. 

ميكنك حتديد نوع �لإزعاج �لذي تر�ه عندما تبلغ عنه مبا يف ذلك �حل�صابات �لز�ئفة".
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن تويرت �أعلنت �أنها حذفت 70 مليون ح�صاب خالل �صهري �أيار/مايو 
وحزير�ن/متثثوز ب�صبب �نتهاكها �صيا�صثثات �ملوقع �ملتعلقة بن�صاطثثات �صبام ون�صاطات 

خبيثة.

إضافةفيتنام القيمة

“�لكتاب �لأول”  فازت �لكاتبة �لعر�قية �صهد �لر�وي بجائزة 
رو�يتها  عن   2018 للكتاب  �لثثدويل  �إدنثثثربة  مهرجان  يف 
بالإنرتنت  موقعه  على  �ملهرجان  و�أعلن  بغد�د”.  “�صاعة 
وكاتبة  كاتبا   49 مع  تناف�صت  32 عاما،  �صهد،  �لرو�ئية  �أن 
برو�يتها �لأوىل �ملرتجمة �إىل �لإنكليزية. ويتم حتديد �لفائز 
�أو �لفائزة من خالل ت�صويت �جلمهور على �ملوقع �لإلكرتوين 

للمهرجان.
بلغت  �أن  لها  و�صبق   ،2016 عام  بغد�د”  “�صاعة  و�صدرت 
لعام  �لعربية  للرو�ية  �لعاملية  للجائزة  �لق�صرية  �لقائمة 
�لعاملية  “بوكر”  جلائزة  �لعربية  �لن�صخة  وهي   ،2018
�حلكمة  د�ر  عن  �ل�صادرة  بغد�د”،  “�صاعة  ورو�يثثة  للرو�ية. 

يف لندن، عمل �ردي خمالف للماألوف حول وجه �ملجهول 
للحرب، خا�صة و�أن �لعر�ق �صهد حروبا متعاقبة �أثرت يف جل 

�لعر�قيني و�صكلت لهم وعيا جديد�.
و�لكو�بي�س  بثثالأحثثالم  �لو�قعية  �لثثرو�يثثة  هثثذه  يف  تختلط 
و�خليالت. وتبد�أ �حلكاية من حلظة �مللجاأ �ملظلم �لذي تتعر 
فيه �لطفلة لت�صيل �لنار على بالطاته �لرطبة وحترك خيالت 
لأ�صباح غريبة على جدر�نه �ملعتمة، من هذه �للحظة ت�صتبك 
ثم  �لربيئة،  “�لوجودية”  �أ�صئلتها  وتطرح  �لعامل  مع  �لر�وية 
تتعرف على �ملحيط �لجتماعي �لذي تعي�س بد�خله، جمموعة 
توزعهم  �ملثثكثثان  هثثذ�  �إىل  �لق�صف  مثثن  �لهاربني  �لأهثثثايل 
�لأبثثر�ج  قو�مها  �صفينة  ت�صبه  مرت��صة  بيوت  على  خميلتها 
�لعالية يف بغد�د. “�صاعة بغد�د” قد تكون ذ�ت ثيمة حملية، 
كما كتب �أحمد قا�صم، ولكنها كتبت، يف ر�أيه، باأ�صلوب جديد 

�لعاملي من ناحية ك�ر منطية  �ل�رد  �أ�صاليب  �إىل  �أقرب  هو 
عن  �ملرتجمة  �لعربية  �إىل  �أقرب  هي  وبلغة  �لأحد�ث  تعاقب 
�لرو�يات  يف  �ملعتادة  �لرو�ئية  �لبالغة  تنعدم  حيث  �صو�ها، 
خ�ص�س  للكتاب  �لدوىل  �إدنربة  مهرجان  �أن  ونذكر  �لعربية. 
�لرو�ية  يكون  �أن  على  �لأول  �لكتاب  �إىل  �لعام  هذ�  جائزته 
�لأوىل للكّتاب �مل�صاركني، ب�رط �أن تكون �لرو�ية قد ن�رت 
�لنو�ب  لرئي�س جمل�س  �لول  �لنائب  �لإنكليزية. وهناأ  باللغة 
�لرو�ي حل�صولها  �صهد  �لعر�قية  �لكعبي،�لرو�ئية  كرمي  ح�صن 
بغد�د”،  “�صاعة  رو�يتها  عن  �لربيطانية  �دنربة  جائزة  على 
�إن  بيان،  يف  �لكعبي  وقال  للعر�ق”.  “مفخرة  ذلك  عد  فيما 
للرو�ئية  و�لحرت�م  و�لعتز�ز  �لفخر  لهم  جميعا  “�لعر�قيني 
فيها  حت�صل  �لتي  �لأوىل  �ملرة  كونها  �لثثر�وي،  �صهد  �ل�صابة 
رو�يتها  عن  �لربيطانية،  �أدنربة  جائزة  على   عر�قية  كاتبة 

�لرو�ي  �أن  و�أ�صاف،  �لإجنليزية”.  بن�صختها   ) بغد�د  )�صاعة 
و�ملعرفة  بالعلم  �ل�صباب  وتاألق  �بد�ع  �إي�صال  “من  متكنت 
وتفوقت  �ملتقدمة،  �لأوروبثثيثثة  �لثثدول  �ىل  و�لثقافة  و�لأدب 
�ل�صعب  �ن  �لعامل  لدول  لتثبت  و�جانب،  عرب  رو�ئيني  على 
�لعر�قي ينتج �جيال للم�صتقبل ل تتوقف طموحها و�إر�دتها، 
وتبقى تتقدم لالف�صل”. وتركز رو�ية �صاعة بغد�د على �ل�صور 
�ملاألوفة للعر�ق يف �لأخبار خالل ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي 
تلك  يف  �لعر�قية  �لعا�صمة  ل�صكان  �ليومية  �ملعاناة  لإظهار 

�لفرتة، وحقيقة �أن ين�صاأ �ملرء يف مدينة مزقتها �حلرب.
فيها  وبقيت   ،1986 عام  بغد�د  مو�ليد  من  �لثثر�وي  و�صهد 
لغاية �إكمال در��صتها �لثانوية قبل �أن تنتقل �إىل �صوريا ومن 
�إىل دبي حيث تقيم حاليا، وتدر�س للح�صول على درجة  ثم 

�لدكتور�ه يف علم �لإن�صان.

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي 

مهنيًا: تنتقل �ل�صم�ثثس �إىل برج �لعقرب، وهو موقع مالئم 
لك، يف حني يدخل كوكب مار�س برج �مليز�ن فتعي�س جو�ً 
مثثن �لتناق�صات، وت�صتبدل م�روعثثًا باآخر عاطفيًا: يجب 
�أن تفهم ت�ّرفات �ل�ريك مهما بلغت حّدتها، وخ�صو�صا 

�نه حتمل �لكثري ب�صببك

مهنيثثًا: جتّنثثب فر�س وجهة نظرك هذ� �ليثثوم، باإمكانك 
طثثرح �لأفكار ب�صهولة مثثن دون �أن تو�جثثه معار�صة �أو 
عقبات عاطفيًا: �لنطبثثاع �ل�صائد مع �ل�ريك يثبت �أنك 

قادر على معاجلة �لإ�صكالت بهدوء

مهنيثثًا: ي�صادفك يثثوم مريح فثثال يتاأثر مز�جثثك ببع�س 
�لأ�صخا�ثثس �لذين يعّرونك خطو�تك �مل�صتقبلية عاطفيًا: 
�ل�صلبيثثات مثثن جانثثب �ل�ريثثك تثثرتك �آثثثار�ً �صلبية على 

�لعالقة، فحاول �أن تاأخذ �ملبادرة �إذ� كنت مهتمًا

مهنيثثًا: تت�صابك �مل�صالح وتتناق�س، لكّنك حت�صل على 
مثثا تريثثد وحتقق �لأمثثاين وتت�صثثارع �خلطثثو�ت لدعمك 
عاطفيثثًا: ت�صود عالقتك باحلبيثثب بع�س �ملناو�صات، ل 

تياأ�س هي �أمور طبيعية ميكن �أن متر بها �أي عالقة

مهنيثثًا: يلّوح هذ� �ليوم ببع�ثثس �للتبا�س، ورمبا ي�صري 
�إىل ف�صخ عقثثد مع �أحد �ل�ركاء خالل �لأ�صابيع �لثالثة 
�ملقبلثثة عاطفيثثًا: يكثثون للحثثو�ر �ل�ريثثح بينك وبني 

�ل�ريك مفعول �إيجابي يف �إجناح �لعالقة بينكما

مهنيثثًا: ي�صري هثثذ� �ليوم �ىل بع�ثثس �لتاأخري و�لت�صويف 
و�ملماطلثثة ب�صثثاأن ق�صيثثة ماليثثة �أو مهنيثثة مهمة جد�ً 
عاطفيثثًا: تفّهمك حلاجات �ل�ريك مييزك عن غريك فال 
تتخثثلَّ عن هذه �مليثثزة، ل بل جثثدد يف �أ�صلوب تعاملك 

معه با�صتمر�ر
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           اليوم

مهنيثثًا: تناق�ثثس مو�صوعثثا ماليثثًا، وقثثد تربثثح ق�صية �و 
تك�صثثب جائثثزة معنويثثة، ومتيثثل �ىل مناق�صثثة قر�ثثس �أو 
متويل �أو دعثثم �أحدهم عاطفيًا: ي�صاألك �حلبيب �أن متنحه 
فر�صثثة ثانية ليثبت مدى حبه لثثك و�إخال�صه و�صفافيته 

يف �لتعاطي معك

مهنيثثًا: �حلل �لو�صط هو �لأف�صثثل يف �لعمل، وي�صتح�صن 
�أن تبقثثى يف هثثذ� �لإطار حتثثى ل تدفع ثمثثن �ندفاعك 
لحقثثًا عاطفيًا: طلبات �ل�ريك مل تعد حتتمل، وهي قد 

تنعك�س �صلبًا على �لعالقة، وتوقع �لأ�صو�أ

مهنيثثًا: قد ي�صّبثثب هذ� �ليثثوم بع�س �ملر�وحثثة �أو �لرت�جع 
�أو عمليثثات �لتاأجيثثل �أو �للتبا�ثثس، �بتثثد�ء من هثثذ� �ليوم 
عاطفيثثًا: حمطات من �ل�صعادة يف �لعالقة بال�ريك، وهذ� 

من �صاأنه تعزيز �لثقة بينكما �إىل حد كبري

مهنيثثًا: تبثثدو وكاأّنك حتثثت �ملجهر و�أخطثثاوؤك م�صّخمة 
علثثى نحو فظيثثع، فال ت�صتخثثف بالتعليمثثات ول تفاخر 
بنف�صك ول تعاند! عاطفيًا: تلتقي �صخ�صًا يظهر فجاأة يف 
حميطك وتبد�أ معه عالقة مميزة وقد تفّكر يف �ل�صتقر�ر

مهنيًا: قد تت�صلم من�صبًا مهمًا يف �لأيام �ملقبلة، لكّن 
�لأمثثر مرهون مبدى متكنثثك من �إظهثثار كفاءتك لهذ� 
�ملن�صثثب عاطفيثثًا: قد جتثثد نف�صك جمرب�ً علثثى �لوفاء 
مبا عاهدت �ل�ريك عليه، و�إن كان �لظرف ل ينا�صبك 

�ليوم

فت�صعثثر  معاك�صتثثك،  عثثن  �لآخثثرون  يكثثّف  مهنيثثًا: 
بالتح�صثثن �ملعنثثوي و�جل�صثثدي، وتقثثوم باخلطثثو�ت 
�لالزمثثة لإجنثثاز م�صاريعثثك عاطفيًا: تثثزد�د عالقتك 
بال�ريثثك ر�صوخًا وت�صبح �أكر حميمية وتفكر�ن يف 

�لرتباط �جلدي
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