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.."PUBG"مفاجئ للعبة الـ
 ما السبب?!

"العرب والكرد": هواجس ومصالح مشتركة

خبراء الصحة يحسمون 
"جدل القيلولة"

ما ال تعرفه عن األطعمة المعدلة وراثيا.. الفوائد والمضار

تشوق متابعيها.. 
ماذا ستطلق في أيار؟

العالم من دون فيسبوك.. 
ماذا سيحصل؟

فوجييئ عدد كبيير من م�شتخدمييي لعبة "بابجييي" )PUBG( ال�شهييرة بتوقفها 
ب�شورة مفاجئة، �شباح  ام�س الثالثاء 16 ني�شان.

واأ�شييارت �شحيفيية "ديلييي اإك�شربي�س" الربيطانييية اإىل اأن ذلك التوقييف يرجع اإىل 
اإجراء الإدارة اخلا�شة بلعبة "بابجي" بع�س التحديثات والتعديالت على اخلوادم 
اخلا�شيية باللعبيية. و�شيجييد م�شتخدمييو اللعبيية حول العييامل ر�شالة تنويييه اإىل كل 

م�شتخدميها باأن اللعبة مغلقة لأعمال ال�شيانة.
واأو�شييح الفريق التقني للعبة "PUBG" اأن اللعبة �شتكون متاحة باإ�شدار جديد 
بييدءاً ميين اليوم  الأربعاء 17 ني�شييان. ولكن طالب الفريق التقنييي للعبة ب�رضورة 
حتديييث التطبيييق اخلا�س بي"PUBG" قبييل يوم 23 ني�شان اجليياري، للح�شول 
على ميييزات جديدة. اأ�شارت ال�شحيفة الربيطانية اإىل اأن اأبرز تلك امليزات، جاءت 

على النحو التايل:

يحر�ييس بع�ييس النا�ييس علييى اأخييذ قيلوليية، خالل 
النهار، لكن اآخرين يحاولون تفاديها لأنهم يخ�شون 
األ ينامييوا جيدا حني يحل الليل، لكن ما الذي يقوله 

خرباء ال�شحة ب�شاأن النوم يف منت�شف اليوم؟
وبح�شب موقييع "اأنفر�س"، فاإن اأخييذ قيلولة ق�شرة 
خييالل النهييار ي�شاعد على طرد النعا�ييس، ويزيد من 
اليقظيية والتفكيير ب�شييكل منطقييي وتقوييية الذاكرة 

ويح�شن املزاج وي�شبط امل�شاعر.
ويقييول الأطباء اإن النوم خييالل النهار ي�شاعد اأي�شا 
علييى خف�س �شغط الدم لييدى بع�س الأفراد، لكن اإذا 
كنت مميين ينامون يف النهار حتى تعو�س ما فاتك 
يف الليل، فهذا الأميير ي�شكل ا�شطرابا �شحيا وعليك 
اأن جتييد له حال.وين�شح الأطباء من ياأخذون قيلولة 
بيياأن يجعلوا وقتها م�شبوطييا، ف�شال عن عدم النوم 
يف فييرة متاأخرة من النهييار حتى ل يكابدوا الأرق 

حني يحل الليل وحتني فرة النوم الأ�شا�شية.
ويقييول اأخ�شائي الطب النف�شييي، مي�شال اأوليثي، اإن 
القيلوليية تعود مبنافع �شحية كثييرة، ل�شيما حني 
ت�شتغييرق مدة حمييدودة تراوح بني ع�ييرض وثالثني 
دقيقيية، واأو�شييح اأن النييوم لهييذه املييدة الق�شرة ل 

يوؤثر على الإن�شان خالل الليل.
واأ�شيياف اأن النييوم ملييدة تييراوح بني �شبييع وت�شع 
�شاعييات خييالل 24 �شاعيية، �رضوري جييدا للحفاظ 
على املناعة ووظائف الدماغ والوقاية من حوادث 
ال�شيير وبع�س الأمرا�س املزمنة، لكن الوقت الأمثل 

للنوم هو الليل ولي�س النهار.
ويييرى اخلييرباء اأن القيلولة ل ميكيين اأن تكون بديال 
عن النوم الليلي، حتى واإن كانت هذه العادة �شائعة 
بني 51 يف املئة من �شكان العامل الذين يغطون يف 
النوم، خالل النهار. ويرى الباحث يف �شوؤون النوم، 
راميونييد ماثيييو، "اإذا �شاأل اأحدهم حييول ما اإذا كان 
عليييه اأن ينام خالل النهار، علينييا اأن جنيبه ب�شكل 

مبا�رض، نعم، اذهب وخذ قيلولة.

اأ�شبحييت الأطعميية املعدليية وراثيييا متييالأ املحييالت التجارييية 
يف كثيير ميين البلييدان، ل �شيمييا تلك التييي تعاين ميين نق�س يف 
الغذاء، وانق�شمت اآراء اخلييرباء ب�شاأن فوائدها ال�شحية بني موؤيد 

ومعار�س.
والأطعميية املعدليية وراثيييا هييي تلك التييي يتم فيهييا الدمج بني 
اأكيير من مكون من اأجل اخلروج مبنتييج جديد غر ماألوف، مثل 
اأن يكييون حجمه اأكرب، ومييدة �شالحيته اأطييول. وت�شيع الأطعمة 
املعدليية وراثيييا يف اخل�ييرضاوات على وجه التحديييد، ومل ت�شمل 
بعييد الأطعميية احليوانييية، مثييل الدجيياج الييذي عادة مييا يعطى 

مييوادا هرمونية لزيادة حلومهييا. لكن قد يتم تغذييية احليوانات 
علييى حما�شيل معدليية وراثيا، وهذا ما يجعلنييا ناأكل يف نهاية 
املطيياف حلومييا حتتييوي علييى ن�شييب خمتلفة ميين مييواد معدلة 
وراثيييا، لكن ب�شكل غيير مبا�رض. ويتم عييادة تعديل اخل�رضاوات 
وراثيييا، مثييل اخليييار والبنييدورة وغرهمييا، لزيييادة احلجييم اأو 
حت�شييني الغلة. مبعنييى اآخر، يتييم تعديييل الركيبيية الوراثية لها 
عيين طريييق اإ�شافة جينييات مفيييدة لها.وبالإ�شافيية اإىل اأن غلة 
املحا�شيييل املعدلة وراثيا تكييون اأف�شل، فاإن هييذه املحا�شيل 
تكييون اأرخ�س اأي�شا يف النمو، وتعد اأكيير �شمودا اأمام الظروف 

اجلوييية القا�شييية. ويلجاأ كثيير من املزارعني اإىل هييذا النوع من 
املحا�شيييل يف البلدان التي تعاين ظروفا مناخية �شعبة، وتزيد 
فيهييا معييدلت النق�ييس يف الغذاء علييى مدار موا�شييم عدة خالل 
ال�شنة. ويقول خييرباء التغذية، اإن الأغذية املعدلة وراثيا هي يف 
معظمها ذات جودة عالية، بل وحتتوي على عنا�رض غذائية اأكر 
ميين املعتاد، خا�شة يف الفواكه واخل�رضاوات. لكن اأبرز �شلبيات 
الأغذييية املعدلة وراثيييا يكمن يف اأنها تعييد م�شكلة ملن يعانون 
ميين احل�شا�شية جتاه بع�س الأطعمة، لأنها تعتمد بالأ�شا�س على 

خلط اجلينات، التي قد تكون غر منا�شبة للبع�س.

�شّوقت غوغل، متابعيها من خالل جديد تعتزم الإعالن عنه يف اأيار املقبل ويتعلق 
بعالمتهييا التجارية "بك�شييل" Pixel.  وُيتوقع اأن تكون ال�رضكة تلمح اإىل الإعالن 

عن هواتف Pixel جديدة.
فعلى مييدار الأ�شابيع املا�شية، �رُضبت �شور وتفا�شيييل موا�شفات هاتفي "بك�شل 
3اأي" Pixel 3a و"بك�شييل 3اأي اإك�ييس اإل" Pixel 3a XL، وهما يعدان ن�شخة 
د اأ�شماءهما  مبوا�شفات اأقل من هاتفي Pixel 3 وPixel 3 XL احلاليني، وقد اأُِكّ

.Google Store ر�شميًا يف ت�رضيب ملتجر غوغل
والآن ن�ييرضت غوغل على متجرها الإلكروين ت�شويقييًا بعنوان "امل�شاعدة قادمة"، 
ثييم كتبييت: "يف 7 اأيار ، �شيء كبر قادم اإىل كييون بك�شل"، كما ركزت يف الت�شويق 
 ،Avengers: Endgame علييى مل�شقييات الواقع املعييزز القائمة علييى فيلييم

والتي اأُعلن عنها اأي�شًا يف وقت �شابق.

بعييد تعر�ييس املواقييع التابعة لفي�شبييوك لعطل فني جديييد يوم الأحد املا�شييي ما اأدى 
لتوقف في�شبوك ووات�شاآب واإن�شتغرام عن العمل ل�شاعات يف مناطق خمتلفة من العامل، 

اأثار امل�شتخدمون الذين ي�شل عددهم اإىل املليارات �شجة. 
ومييع تكرار اأعطييال في�شبوك هذا العام، ومنهييا عطل "تاريخي" ت�شبييب بتوقف املوقع 
لقرابيية 17 �شاعيية ال�شهر املا�شي، ل بد ميين طرح ال�شوؤال: ماذا لييو توقف في�شبوك عن 

العمل نهائيا؟
ولتخيييل "عييامل ميين دون في�شبييوك"، علينييا اأول النظيير لدرا�شييات اأجريييت موؤخرا عن 
اأ�شخا�س مت اإيقافهم عن ا�شتخدام املوقع العمالق، وحتليل نتائج التوقف على حياتهم.
ون�ييرضت يف كانون الثاين املا�شييي، جامعات اأمركية، نتائييج لدرا�شات اأجرتها حول 
املو�شييوع. جمعت فيها اآلف ميين م�شتخدمي في�شبوك، وطلبت منهييم اإلغاء ح�شاباتهم 

يف في�شبوك ل�شهر كامل.

ف
ّ

تخيلواتوق غوغل

القرن  من  الثاين  العقد  يف  العثمانية  الييدوليية  اأفييول  مع 
وحتديداً  ال�شتعمارية،  القوى  خرائط  كانت  املا�شي، 
كردية  دولة  املنطقة  تق�شيم  يف  تثبت  وفرن�شا،  بريطانيا 
اإىل جانب الدول العربية حديثة النا�شئة، لكن عوامل لحقة 
قادت اإىل ت�شّكل اخلريطة من دون وطن قومي للكرد الذين 
العراق  يف  وجودهم  مناطق  يف  توتراً  عالقاتهم  �شت�شهد 

و�شورية وتركيا واإيران.
لالأبحاث  العربي  "املركز  عقد   ،2017 اأبريل  ني�شان/  يف 
التكون  لتناول  الدوحة  يف  موؤمتراً  ال�شيا�شات"  ودرا�شة 
وامل�شاألة  العربي،  امل�رضق  يف  الكردية  للم�شاألة  التاريخي 
والهواج�س  والإقليمي،  العربي  حميطيها  يف  الكردية 
�شهد  الكردية،   – العربية  العالقات  من  املتاأتية  الثقافية 
حديثًا  لت�شدر  الق�شية،  حييول  ونقدية  معّمقة  مقاربات 
امل�شالح  والكرد:  "العرب  كتاب  يف  بحوثه  من  خمتارات 

واملخاوف وامل�شركات" الذي ي�شّم اثنتي ع�رض ورقة.
الكردية  للم�شاألة  التاريخي  "التكون  الأول،  الق�شم  يحتوي 

الأول،  الف�شل  يف  ف�شول.  خم�شة  العربي"،  امل�رضق  يف 
درا�شة   :)1891-1918( العربية   - الكردية  "العالقات 
تاريخية"، يقول هوكر طاهر توفيق فيه اإّن الكرد مل يكونوا 
م�شكلة  يكونوا  مل  العرب  واإّن  العرب،  اإىل  بالن�شبة  م�شكلة 
كانت  منهما  كّل  بالد  اأن  اإىل  بالنظر  الكرد،  اإىل  بالن�شبة 
القوميات  ت�شطهد  كانت  التي  العثمانية  للدولة  خا�شعة 

كلها.
القومي  املوقف  يف  واملتغر  "الثابت  الثاين،  الف�شل  يف 
الكردي جتاه ال�شلطة العربية يف بغداد خالل العهد امللكي 
اخلطاب  اإ�شكندر  ب�شر  �شعد  يحلل   ،")1921-1958(
التيار  الكردية:  القومية  احلركة  داخل  لتيارين  ال�شيا�شي 

ال�شلمي – الربملاين، والتيار احلزبي املنظم.
القمع  "دور  الثالث  الف�شل  يف  �شعيد  دريد  النا�رض  يبحث 
 -  1921( العراق  يف  الكردية  الهوية  بروز  يف  ال�شلطوي 
الإثنية  لدى  النف�شالية  الهوية  بروز  ظاهرة   ")1991
الدولة  عمر  من  عامًا  �شبعني  خييالل  العراق  يف  الكردية 
الف�شل  زكريا حممد عمر يف  �شرزاد  يدر�س  كما  العراقية. 
الكردية:  امل�شاألة  حلل  العراقية  الدولة  "مبادرات  الرابع 

 ،"1966 يونيو  حزيران/   29 بيان  يف  تاريخية  درا�شة 
الو�شائل ال�شلمية حلل امل�شاألة الكردية، ويوؤكد اأنها مل تاأِت 

اإل بعد ف�شل اجلي�س العراقي يف قمع النتفا�شة الكردية.
يف حني يتناول �شم�س الدين الكيالين يف الف�شل اخلام�س، 
الكردية"،  امل�شاألة  اإىل  ال�شورية  ال�شيا�شية  النخب  "نظرة 
م�شار  يف  ومواقفها  ال�شورية  والأحييزاب  النخب  توجهات 
اآذار/  ثورة  حتى  ال�شتقالل  منذ  احلديثة  ال�شورية  الدولة 

مار�س 2011.
العربي  املحيط  يف  الكردية  "امل�شاألة  الثاين،  الق�شم  ي�شم 
والإقليمي"، خم�شة ف�شول. يف الف�شل ال�شاد�س، "العالقات 
القراءة  حييدود  العراق:  يف  والكردية  ال�شيعية  القوى  بني 
املعادلة  اختزال  ’املكوناتية‘"، وفيه يرف�س حارث ح�شن 

ال�شيا�شية يف العراق يف �رضاع كردي - �شّني – �شيعي.
ف�شل  بعد  والتكامل  "الكونفدرالية  ال�شابع  الف�شل  يف 
روؤية  نحو   :2003 عام  اإثيير  العراق  يف  التوافقي  النظام 
خ�رضو  احلكيم  عبد  يناق�س  الكردية"،  للق�شية  جديدة 
الكردية املتمثلة  ال�شيا�شية  جوزل املقاربة اجلديدة للقوى 
اأغلب  بالكونفدرالية التي اأ�شبحت مبنزلة نقطة التقاء بني 

اإبراهيم  مهند  وي�شعى  و�شورية.  العراق  يف  الكردية  القوى 
املجال  يف  الكردية  "احلركة  الثامن،  الف�شل  يف  الكاطع 
العربي: اأكراد �شورية اأمنوذجًا"، اإىل الإجابة عن الت�شاوؤلت 
التي تبحث يف ماهية احلركة ال�شيا�شية الكردية يف �شورية 
خطابها  يف  املوؤثرة  والعوامل  ومرجعياتها  واأق�شامها 
بع�س  لها  تقّدمه  الذي  الدعم  واأ�شكال  العربي،  املجال  يف 

الأنظمة العربية.
واأثييره  اخلليجي  الإقليمي  "النظام  التا�شع،  الف�شل  ويف 
العراق  كرد�شتان  اإقليم  الكردية:   - العربية  العالقات  يف 
الفاعلني  تاأّثر  عقراوي  عادل  جوتيار  يناق�س  منوذجًا"، 
العراق،  يف  الكردية  امل�شاألة  جتاه  اخلليجيني  الإقليميني 
التاريخي،  واملنهج  التحليلي،  الو�شفي  املنهج  م�شتخدمًا 

وحتليل م�شتوى النظم الإقليمية.
"املقاربة  العا�رض،  الف�شل  ويبحث عماد يو�شف قدورة يف 
الركية  ال�شيا�شة  الكردية يف تركيا"، يف  للق�شية  اجلديدة 
عن  الركية  احلكومة  تخّلت  بعدما  الأكييراد،  اإزاء  اجلديدة 
الكرد�شتاين منذ منت�شف عام  العمال  التفاو�س مع حزب 

2015، ب�شبب عودة احلرب.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

مهنيييًا: ي�شلييط هذا اليييوم ال�شوء على الأربيياح املادية 
وتكييون طاقتك هائليية، وتنجز اعماًل تتطلييب �شجاعة 

وقوة 
عاطفيييًا: يت�شلييط ال�شوء علييى زواج حمتمييل تدر�شه او 
تخو�شييه او تعطييي وعداً به، ت�شتقيير هواج�شك وتختفي 

متامًا ليحل مكانها الفرح والبهجة 

مهنيًا: �شخ�شيتك القوية تخيف الآخرين، وتدفعهم 
اإىل التفكيير مليييًا قبل خو�ييس اأي مواجهة معك يف 

العمل 
عاطفيييًا: احلبيييب قد يكييون ال�شبييب يف ا�شطرابات 

وخيبة اأمل يف م�شاريع اأعددت لها بدقة

مهنيييًا: حت�شييل على معنويات غيير منتظرة ترفع 
ميين من�شوب حما�شتك وندفعييك اىل البدء مب�رضوع 

�شخم 
عاطفيا: تهتم مب�شاأليية تتعلق بال�رضيك ومبحيطك 
العائلي، ما ي�شتوجب منك التاأين يف التعاطي معه 

مهنيييًا: تكييرب تطلعاتييك فرنييو اىل من�شييب جديييد 
لتعزيييز موقعييك يف العمييل، ول �شيمييا اأن الظييروف 

مالئمة للقيام بخطواتك 
عاطفيًا:ل تدع ان�شغالتك املهنية تنعك�س �شلبًا على 
عالقتييك بال�رضيييك، من الأف�شل ان تلتييزم مواعيدك 

حتى ل تفقد م�شداقيتك 

مهنيييًا: خطوات مهمة وقرارات حا�شمة قيد التنفيذ، 
لكيين ذلك ل يعنييي القيام بخطييوات ع�شوائية وغر 

مدرو�شة
عاطفيييًا: حييني يخطييئ ال�رضيييك عليييك اأن تظهر له 
اأخطيياءه، ويف حال عييدم القيام بذلييك فقد يقع يف 

اخلطاأ جمدداً 

مهنيييًا: م�رضوع مهم حتدد على اأثره اآفاق املرحلة 
املقبليية يف العمل، وهذا ما ي�شاعييدك على حتقيق 

م�شتقبل اأف�شل 
عاطفيًا: ل ت�شتهن باأفكييار ال�رضيك مل�شاعدتك يف 
حييل ق�شييية طارئيية، فهو قييادر على 

ذلك على الرغم من كرة ان�شغالته

مهنيًا: ت�شعر بالرتياح نوعييًا ما وت�شتفيد من بع�س 
الفر�ييس يف حياتييك املهنييية، وحتقييق اأمييراً مذهال ، 
وتفرح بالعمل �شمن جمموعة معّينة ولت�شوية اإدارية 
عاطفيييًا: ت�شطيير اىل اتخاذ قييرارات تتعلييق بحياتك 
العاطفييية وتبتعد قلياًل عن الجييواء املهنية وتواجه 

بع�س امل�شاكل العائلية

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيييًا: ي�شاعييدك اأ�شدقيياء نافييذون اأو قييادرون 
بع�ييس  يف  وم�شاركتييك  قوييية،  مراكييز  ي�شغلييون 
املنا�شبييات الكبييرة ت�شاعييدك على اإيجيياد بع�س 

احللول 
عاطفيًا: الو�شع العاطفي يبدو غر م�شتقّر، ويقلق 

راحتك يف بع�س الأحيان

اليييك  وتوحييي  املهنييية  الو�شيياع  تتعييزز  مهنيييًا: 
بافكييار جديييدة لك�شب املييال، فتفكيير يف توظيفات 

وا�شتثمارات وتعي�س فرة متحركة جداً 
عاطفيييًا: يثيير هذا اليييوم ردات فعل باجتيياه ق�شية 

تخ�س الزوج اأو ال�رضيك

مهنيييًا: الثقة وال�رضاحيية مطلوبتان يف العمل، فهما 
ميين اأف�شل ال�شبييل لتاأمني اأجواء مهنييية اكر انتاجًا 

وفاعلية 
عاطفيييًا: لقيياء رومان�شييي مييع ال�رضيييك بعيييداً عيين 
املحيط، وهذا ي�شع حداً للخالفات ال�شطحية بينكما

مهنيييًا: ل ت�شتلييم اأمييام ال�شغييوط، فالهييدف الذي 
حّددتييه لنف�شييك لي�ييس �شهيياًل، لكيين حتقيقييه لي�ييس 

م�شتحياًل
عاطفيييًا: بعييدك عيين ال�رضيييك ي�شعييرك بالوحييدة، 
فحيياول اأن متنح نف�شك وقتييًا اأطول، وهذا ي�شاعدك 

على تخطي ذلك 

مهنيييًا: تعي�س جتربة ح�شا�شة ودقيقيية، وقد تكون من 
اأ�شعييب التجارب واهمها، لييذا ُكن حذراً جداً  فالو�شع 

ينذر بحوادث وم�شاكل 
عاطفيًا: ُكن اإيجابيًا ومتحفظًا، تنت�رض على ال�شلبيات، 

ول تتهرب من الواجبات جتاه ال�رضيك


