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بع�ض  �أن  �إىل  تقنية  تقارير  نبهت  بعدما  �لتحرك  �إىل  "�أبل"  �رشكة  �سارعت 
يجري  ما  ت�سجيل  خالل  من  �لهو�تف،  م�ستخدمي  على  تتج�س�ض  �لتطبيقات 
"�أبل"  فاإن  كر�ن�ض"،  "تك  موقع  نقل  ما  وبح�سب  �جلهاز.  �سا�سة  على  عر�سه 
تو��سلت مع �أ�سحاب �لتطبيقات �لهاتفية �لتي جتري عمليات �لت�سجيل �ل�رشية، 
وطلبت منهم حذف هذه �خلا�سية �أو �أن تخرب �مل�ستخدمني بالأمر حتى يكونو� 
بعملية  تقوم  �لتي  �لتطبيقات  هذه  ت�ستجب  مل  و�إذ�  يح�سل.  مبا  در�ي��ة  على 
"�أب  متجر  بحظرها يف  "�أبل" �ستقوم  فاإن  �لأمريكية،  �ل�رشكة  لطلب  �لت�سجيل 
�ستور"، لكن خرب�ء تقنيني ت�ساءلو� حول �سبب هذ� �لتاأخر، لأن �ل�رشكة مل تتحرك 
�إل بعدما �أحدث �خلرب �سجة و��سعة. وتقول "�أبل" �إن �سيا�سة �خل�سو�سية �لتي 
�أن تخرب هذه �لأخرية من يقومون تنزيلها  تفر�سها على �لتطبيقات ت�ستوجب 

بكل ما �ستقوم به يف �أجهزتهم و�لبيانات �لتي �ست�سل �إليها.

بع�ض  يف  علمي،  �سند  دون  �ل�سحية،  �لن�سائح  بع�ض  �لنا�ض  يتد�ول 
�لأحيان، لكن �لكثري من تلك �لأقاويل �لر�ئجة �أثبتت جناعتها �إىل حد 

كبري يف بحوث طبية حديثة.
�ملقولة �لأوىل ت�سري �إىل �أن �أكل تفاحة كل يوم يبقي �لإن�سان بعيد� عن 
بو�سعها  بريطانيا  �أن  �أوك�سفورد  در��سة من جامعة  وك�سفت  �لطبيب، 
�أن تتفادى �أو توؤخر 8500 حالة وفاة �سنويا ب�سبب �لنوبات �لقلبية 
�أن كل �سخ�ض بعد �خلم�سني حر�ض على تناول تفاحة و�حدة يف  لو 

�ليوم.
ولأن �لأمهات ين�سحن �أبناءهن على �لدو�م باأخذ ق�سط كاف من �لنوم 
يف و�سط �لأ�سبوع، لأن �لنوم يف يوم �لإجازة ل يعو�ض عن �ل�سهر يف 
�أن �لأ�سخا�ض  �أكدت در��سة �سويدية هذ� �لأمر، ووجدت  باقي �لأيام، 
�لذين ل ينامون عدد �ل�ساعات �ملطلوب، معر�سون للمتاعب �ل�سحية 

نهاية  يف  �لنوم  �إطالة  حاولو�  و�إن  �لأ�سبوع.حتى 
بع�سهم  �ل��ن��ا���ض  �ل����ب����ع���������ض وي��و���س��ي 
�لأك��ل  بعدم  طويل  زم��ن  يف منذ 

وهذ�  �لليل،  من  متاأخر  وق��ت 
حلظتنا  يف  ثابتا،  �سار  �لأم��ر 

ت �مل����ع����ا�����رشة،  د ر و �أ و

�أن  ح��دي��ث��ة  در������س����ات 
يعتادون  �لذين  �لأ�سخا�ض 

ي�سبحون  �مل�ساء  خالل  �لأك��ل 
كما  �حلر�رية  لل�سعر�ت  ��ستهالكا  �أكرث 

�أن �سبط �ل�سكر يف دمهم ل يح�سل ب�سكل دقيق.
ويف مقولة �أخرى، د�أب �لنا�ض على �لقول باأن من يخرج من �لبيت يف 

�ل�ستاء دون معطف يعر�ض نف�سه لنزلة برد، وهذ� �لأمر �أ�سحى �سحيحا، 
�أن  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�سحية   "PNAS" ملجلة  در��سة  وتك�سف 
�أكرث عر�سة  �لذي يرتع�ض من جر�ء هبوط درجة �حلر�رة ي�سبح  �جل�سم 

للفريو�سات.
ومبا �أننا نتلقى ن�سائح د�ئمة حتى نبتعد عن �سا�سة �لتلفاز لأن يف 
�لأمر �رشر� على عيوننا، قال باحثون يف جامعة توليدو 
�أن �ل�سوء �لأزرق �ملنبعث من �ل�سا�سات و�لهو�تف 
يف  خطرية  م�ساكل  �إىل  ي��وؤدي  �لذكية 
�سبكية �لعني ف�سال عن ت�رشيع 
فقد�ن �لب�رش لدى 

�لأ���س��خ��ا���ض 

�لذين يعانون مر�ض "�لتنك�ض �لبقعي."
و�إذ� كنت من �ملهتمني بفقد�ن �لوزن �لز�ئد، فاإن �لفكرة �لتي تتحدث عن 
فو�ئد �لفلفل �حلار �سحيحة بالفعل، و�أوردت در��سة �أن مادة �لكاب�سي�سني 
�ملوجودة يف �لثمرة حتفز عامال حر�ريا يف �جل�سم وت�ساعد على حرق 

�لدهون �ملرت�كمة.
�لتي  �لت�سنجات  يخفف  �ملخلل  ع�سري  �أن  علميا  ثبت  ذلك،  عن  ف�سال 
بل جتعل  �لر�ساقة  عند  تقف  �لريا�سة ل  منافع  �أن  كما  �جل�سم،  ت�سيب 

�لإن�سان �أقوى �سخ�سية و�أكرث ذكاء.
ويف در��سة �أخرى، ظهر �أن �لن�ساء �لالئي يعانني حرقة يف �ملعدة خالل 
فرتة �حلمل ينجنب ر�سعا بروؤو�ض يك�سوها �ل�سعر على نحو ملحوظ، �أما 
من يتناولون �جلنب قبل �خللود �إىل �لنوم فمعر�سون لروؤية �أحالم غريبة.
ومبا �أن مثال �سعبيا متد�ول يف عدد من �لدول �لعامل يقول �إن من 
در��سات  �أو�سحت  بخ�سارته،  �لأمر  به  ينتهي  عقله  ي�ستخدم  ل 
على  بالفعل  ي�ساعد  �لذهنية  �لأن�سطة  على  �ملو�ظبة  �أن  طبية 
�خلرف  �إىل  فيوؤديان  و�لك�سل  �لتوقف  �أما  �لعقلية،  �لقدر�ت  حفظ 

و�أمر��ض �أخرى.
وتوؤكد در��سة من�سورة يف جملة �ل�سحة �لأمريكية "JAMA" �أن 
�أكل �جلزر يقوي �لنظر ويحافظ على �سحة �لعيون، وهذ� �لأمر 
طاملا �سمعناه يف �أيام �ل�سغر لكننا قد نعتقد يف بع�ض �لأحيان 

�أنه حم�ض خر�فة.

�أو  �لفني  �لدعم  لغايات  معلومات  جمعها  ب�ساأن  م�ستخدميها  �لتطبيقات  تنبه 
ور�ءه  �أحيانا  يخفي  �أنه  �إل  لكثريين،  بالن�سبة  طبيعيا  �أمر�  يبدو  وقد  �لتحليل، 
�خلمي�ض،  �لتكنولوجيا،  يف  متخ�س�سان  �إخباريان  موقعان  وذكر  خبيثة.  نو�يا 
و�أو�سح  عليها".  "تتج�س�ض  �آيفون  هو�تف  يف  تعمل  �لتي  �لتطبيقات  بع�ض  �أن 
يف  بعيد�  ذهبت  عديدة  تطبيقات  �أن   ،theappanalyst "techcrunch"و 
جمال جمع �ملعلومات، وو�سل �لأمر �إىل حد ر�سد كل �لن�ساطات �لتي تظهر على 
�ملوقعني:  وفق  �لتطبيقات  وت�سمل  �مل�ستخدمني.  �إبالغ  دون  من  �لهاتف،  �سا�سة 

.Air Canada ،Abercrombie & Fitch، Expedia
Glas s  ويقول �ملوقعان �إن هذه �لتطبيقات ت�ستخدم برناجما حتليليا من �رشكة
box، يظهر بال�سبط ما يفعله �مل�ستخدمون على �سا�ستهم، مما يعني �حتمال ر�سد 

معلومات ح�سا�سة مثل رقم بطاقة �لئتمان �خلا�سة بامل�ستخدم.

جنحت �رشكة �أبل �لأمريكية بتطوير �لهاتف �لذكي �لذي ميكن ت�سفحه بالإ�سابع، لكنها 
مل تتمكن من حل مع�سلة �لت�سفح �أثناء تناول قطع �لبطاط�ض �ملقلية �أو �ل�سيب�ض، �لذي 
يلوث �لأ�سابع بالزيوت و�لدهون وبالتايل يلوث �لهاتف نف�سه. فكيف ميكن للم�ستخدم 
�لتو��سل  و�سائل  �أو  و�إن�ستغر�م  في�سبوك  على  �سفحته  �ملثال  �سبيل  على  يت�سفح  �أن 
�ملتنوعة  ونكهاته  �ملختلفة  مبذ�قاته  �ل�سيب�ض  يتناول  بينما  �لأخ��رى  �لجتماعي 
�مل�سكلة  هذه  �لت�سفح؟  �أثناء  ��ستخد�مهما  ميكن  �للتان  وهما  و�لإبهام،  بال�سبابة 
لكنها مل متنع  �أيفون،  �ستيف جوبز عندما طور جهاز  �لر�حل  بال  رمبا مل تخطر على 
�لتو�سل  يف  �ل�سابقني  كانو�  �ليابانيون  حل.  �إىل  �لتو�سل  من  و�ملخرتعني  �ملبتكرين 
لبتكار�ت حلل هذه �مل�سكلة "�لعوي�سة"، فقدمت حلول عدة، لعل �أبرزها �ل�سيب�ض �لذي 
�أفكار  �لإطالق، وهو من بنات  �ليد على  �أو  �إم�ساكه بالأ�سابع  �أو  �لتقاطه  ل ي�ستوجب 

�رشكة "كويكيsيا" يف طوكيو �لتي �أطلقت وجبة �ل�سيب�ض "ون هاند �سيب�ض".

بطاطس تطبيقات

سائلة

إذا 
كنت

لذكريات  �لأم��ري  عبد  حممد  �لعر�قي  �ل�ساب  حنني 
�ل�سام،  يف  ج��ذوره  �إىل  �إ�سافة  �جلميل،  �ملا�سي 
منذ  ب الب�رشة  خمتلط  مقهى  �أول  فتح  فكرة  �ألهماه 
�نتهاء عهد �سد�م ح�سني، �سماه مكتبة ومقهى فريوز.
يف  �لأم��ري  عبد  و�لد  موطن  وهي  �لب�رشة،  و�سقطت 
جنوب �لعر�ق، يف �رش�ع و��سطر�بات وت�سدد ديني 
و�خلدمات  �لعمل  فر�ض  يف  حاد  نق�ض  �إىل  �إ�سافة 
�لوليات  قادته  �لإطاحة ب�سد�م يف غزو  وذلك منذ 

�ملتحدة عام 2003.
�أن يت�سنى لزبائنه، ومعظمهم  وياأمل عبد �لأمري يف 
من �ل�سباب، �أن ين�سو� تلك �مل�ساوئ موقتا ويغو�سو� 
يف  مكد�سة  كتب  خالل  من  �لعربي  �لأدب  ُدرر  يف 
)مكتبة ومقهى فريوز( وهم يتناولون �لقهوة باأقد�ح 
�للبنانية  �ملطربة  عليها �سورة وجه فريوز  مطبوع 

ذ�ئعة �ل�سيت

يقع  �لذي  �ملقهى  �ساحب  �لأم��ري،  عبد  حممد  وقال 
يف و�سط �لب�رشة ”حاولت �أدمج فكرة �ملقهى با�سم 
بالدر��سة،  برتتبط  ف��ريوز  لأن  �سيء  �أول  ف��ريوز، 
حلوة،  ذكرى  بكل  برتتبط  �حللوة،  بالأيام  برتتبط 

فبتخلي �لعامل ممكن تّكون ذكرياتها بهذ� �ملكان“.
و�أ�ساف عبد �لأمري ”�لديكور �للي �سمن فريوز قابل 
ي�سري  ما  متجدد،  فريوز  د�ئما  يكون  بحيث  للبيع، 
روتيني ممل، يظل �لديكور يتغري با�ستمر�ر، �لديكور 
مرتبط نوعا ما، 90 يف �ملئة بفريوز كمان من �ستى 

�لنو�حي“.
وُتباع يف �ملقهى �أي�سا �أقد�ح عليها �سور فريوز.

�أمه،  بلد  يف  وترعرع  عاما(   29( �لأمري  عبد  ون�ساأ 
�سوريا، لكنه �نتقل �إىل �لب�رشة يف 2012 مع بد�ية 

��ستد�د �حلرب �لأهلية �لوح�سية يف �سوريا.
وت�سبب �ل�رش�ع، �لذي ن�ساأ قبل �أكرث من �سبع �سنو�ت، 
من  �آخرين  ماليني  وت�رشيد  �لألوف  مئات  مقتل  يف 

بيوتهم يف �سوريا.

در�ض  �لذي  �لأمري،  عبد  �سوريا كان  فر�ره من  وبعد 
ثقايف  مقهى  بفتح  يحلم  �جلامعة،  يف  �لقت�ساد 
يحاكي ثقافة �ملقاهي يف دم�سق وحقق حلمه �لذي 

�أ�سعد كثري� من �ل�سكان �ملحليني بالب�رشة.
من هوؤلء �سمانا �سجاد )23 عاما(، �لتي تعمل مذيعة 
قالت  و�لتي  �ملقهى  زبائن  ومن  �لب�رشة  ر�ديو  يف 
ها  نلقى  ما  نقر�أ،  �للي  �ل�سباب  فئة  �ل�سباب،  ”�إحنا 
�ل�سيء موجود، �أو حتى و�إن كانت كافيهات موجودة 
ياأرجلون  يجون  �ل�سباب  بع�ض  حتلقى  مكتبة  بها 
�أو  )يدخنون �ل�سي�سة( ما يجون فقط علمود �ملكتبة، 
عجبي  �سيء  �أكرث  هنا.  موجودة  مثقفة  فئات  تلقى 
�ملكتبة �ملوجودة، �لتعامل �ملوجود، �لأ�سلوب، يعني 
�لطاي�سني  �ل�سباب  يرتادونه  وما  هادئ  جد�  مكان 

�للي �إحنا نقدر ما ناخد ر�حتنا وياهم )معهم(“.
و�أ�ساف ح�سني مكي، وهو طالب يف �لثانوية و�أحد 
مقهى  هيك  ندخل  مرة  �أول  ”�إحنا  �ملقهى  زبائن 
فريوز  و�أغ���اين  ف��ريوز  وكتب  ف��ريوز  �سور  نلقى 

باملكان، و�أغلب �لكتب متوفرة بهذ� �ملقهى“.
وكانت �لب�رشة، �لتي تقع عند ملتقى نهري دجلة 
و�لفر�ت بالقرب من �خلليج، على مدى قرون بوتقة 
تدمج �لعرب و�لفر�ض و�لأتر�ك و�لهنود و�ليونانيني 

�لذين تركو� فيها ب�سمات ثقافية.
�حتجاجات  موجة  يف  �لب�رشة  يف  �سباب  و�سارك 
ت�سكو  �أعمال عنف  �إىل  �ملا�سي، حتولت  �أيلول  يف 

من �لبطالة ونق�ض �خلدمات وزيادة �لف�ساد.
ثروة  �لب�رشة هي م�سدر معظم  �لنفط يف  وحقول 
�لعر�ق �لنفطية، ومع ذلك تعاين �ملدينة من نق�ض 

يف �لكهرباء و�ملياه مثل كثري من �أرجاء �لبالد.
ومعظم  �ل���ع���ر�ق،  ���س��ك��ان  ع��ل��ى  �ل�سيعة  وي��غ��ل��ب 
دينيا  �ملحافظني  م��ن  �جل��ن��وب  يف  �ملجتمعات 
تغطي  �لتي  �ل�سود�ء  �لعباءة  كثري�ت  ترتدي  حيث 
ما  وغالبا  �لقدمني.  �أخم�ض  �إىل  �لر�أ�ض  من  �ملر�أة 
عامة  �أماكن  يف  �جلن�سني  بني  �ختالط  �أي  يو�جه 

بال�ستياء.

البصرة - الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
– �لأ�سم �لثاين ل�ساعر عربي معا�رش  1
– م�رشحية لفريوز – ممثلة م�رشية   2

�إىل لغة �سامية – ن�سبة  – و�سع خل�سة   3
4–وقعةلنبليون– مت�سابهان 

– فاكهة �سيفية – مت�سابهة   5
– مركز ق�ساء �أريج  – ن�سف   6

– خمرة – جمع �سلك   7
– �سقي – يخفيه   8

. – مدينة يف �سمال �لهند   9

�أ�سيوية – دولة   1
�أمريكية – مدينة   2

– جدها يف و�لد – مثل  – هرب   3
�أفريقية – عا�سمة  – ي�سجن   4

– بحر – زعيم نازي   5
– جنيعها �أيوبي  – جدها يف   6

– لدى – خاط �لثوب   7
– �أ�ساهد – ينظرون   8

9 – كلمتان : �أحد �لأنبياء + رتبة ع�سكرية .

مهني��ًا: توقعاتك و�ملحاذي��ر �لتي كنت تخ�ساه��ا، يبدو �أنها 
�ستو�جه��ك يف �لأي��ام �ملقبل��ة لكّن��ك تتخطى �ملرحل��ة باأقّل 

�رشر ممكن 
عاطفيًا: كن مت�ساحما مع �حلبيب لنه يحبك �كرث مما تتمنى 

�و تتوقع.

مهنيًا: �حلظوظ ترت�جع عن دعمك، بعد مر�حل طو�ل من 
�لأبو�ب �ملفتوحة، وتخ�س��ع ل�سغط كبري وتو�جه بع�ض 

�لعر�قيل 
عاطفيًا: تكرث �مل�ساعي لتمتني �أو��رش �لعالقة

و�مل�ساحلة، من خالل لقاء�ت رومان�سية.

مهني��ًا: يفر���ض علي��ك ه��ذ� �لي��وم بع�ض 
�لتاأين يف �لكالم و�ل�رشح �لو��سح و�ملقنع 
عاطفي��ًا: جت��د �سهول��ة يف �لتعام��ل م��ع 
حبيب��ك كما تلقى من��ه كل �لدعم �ملعنوي 
.. تنتظرك مفاجاأة حلوة تخ�ض 

عالقتكما.

مهني��ًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط ب�سد�قات 
مهم��ة، حمبة �لزماء ت��زد�د يومًا بعد ي��وم، و�لف�سل 

طريقة معاجلتك �لأمور ب�سدق و�سفافية 
عاطفي��ًا: تع��رف جي��د�ً كيف تن��ال �إعج��اب �حلبيب 

وتثريه بجاذبيتك.

مهني��ًا: يخفف هذ� �ليوم �لنم��ط ويجعلك متّكاًل 
على �لآخرين يف بع�ض �لو�جبات و�مل�سوؤوليات 
عاطفي��ًا: ت�سع��ر بالغبط��ة يف هذ� �لي��وم وتهتم 
كلم��ات  وت�سم��ع  قلب��ك  يخف��ق  �و  باحلبي��ب 

�لإعجاب و�حلب.
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مهني��ًا: تتلق��ى �لأجوب��ة �لت��ي طامل��ا �نتظرته��ا 
وحت�سل على فر�سة ثمينة لظهار كفاءة وجد�رة 
عاطفي��ًا: بع�ض �لنفع��الت و�ملو�ق��ف �ل�سلبّية 
تف�سد �لأج��و�ء �جلميلة وتث��ري �حل�سا�سيات بينك 

وبني �ل�رشيك.

مهني��ًا: ق��د ت�سط��ر �إىل �لهتم��ام ب�س��وؤون ت�سغلك عن 
�مل�ساري��ع �جلديدة، �أو رمبا ت�سط��دم باأحد �لزمالء، ما 

يولد جو�ً قامتًا 
عاطفي��ًا: �لأج��و�ء ل ت�ساعدك �ليوم عل��ى �لتعاطي مع 

�ل�رشيك كما هي �لعادة.

مهني��ًا: له��ذ� �لي��وم �لتاأث��ري �لإيجابي يف 
�أو�ساع��ك �ملالية �أو يتح��دث عن تغيري�ت 
حت�س��ل يف ه��ذ� �لإط��ار ولوعل��ى �مل��دى 

�لبعيد 
عاطفي��ًا: حتاول �أن جتد �حللول للم�سكالت 

بدون ت�سّنج لنه يزيد �لطني بّله.

مهنيًا: ح�س��ورك �لالفت و�سخ�سيت��ك �لقوية ي�سهمان 
يف تعزي��ز موقفك بني زمالء �لعمل، فحاول �ل�ستفادة 

من ذلك قدر �مل�ستطاع 
عاطفي��ًا: �أن��ت مدع��و �ىل �لهتمام بال�رشي��ك  وجتّنب 

�لنز�عات و�لدعاوى �لق�سائية.

مهنيًا: يوّفر لك هذ� �ليوم �سد�قات حلوة ولقاء�ت 
وتغي��ري�ً يطر�أ ويدع��وك �إىل �ملجازف��ة فتقدم بال 

خوف
 عاطفي��ًا: عالقتك �لعاطفية تك��ون مميزة، �ل�سفر 
م��ع �ل�رشي��ك م�رشوعكم��ا �ملف�سل لتجدي��د �سهر 
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مهني��ا: ت�سع��ر بالق��ّوة عل��ى مو�جه��ة �لظ��روف 
�لطارئ��ة وتتمّت��ع ب��اإر�دة قوّي��ة حيوي��ة عظيمة 

توؤّهلك للمناف�سة و�لنجاح و�لتفّوق
عاطفي��ًا: بالإمكان حماية ��ستقر�ر �لعالقة �رشط 

�لتعاطي مع �لظروف و�مل�ستجّد�ت.

مهني��ًا: تتو��س��ل ب�سكل �أليف م��ع �لآخرين وتنّفذ 
رغبات��ك، �أو تتلق��ى م��ا ي�سع��دك م��ن معلوم��ات 

و�أخبار 
عاطفي��ًا: ل حتا�س��ب �حلبي��ب عل��ى كل كالم��ه 
فت�رشفاتك معه مل تكن �أف�سل يف �ملدة �لأخرية.
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