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تكشف ما تخفيه أبل بشأن "آيفون 11"

"الموسيقى األندلسية".. بين الدرس واللحن

نصائح وعادات لتقوية 
الذاكرة

عالج ثوري للتخلص من التجاعيد إلى األبد

تعليمية أميركية توقف التعامل مع 
"هواوي"

تفسر سبب ظهور منشورات 
دون غيرها

ك�صف��ت �صورة م�رسبة لهاتف "�آيف��ون 11" �ملرتقب، يعتقد �أنه مت �رسقتها من م�صنع 
�رسك��ة �أبل، تظهر ط��رح �جلهاز �جلديد ب�3 كامري�ت خلفي��ة.  ون�رست من�صات تقنية، 
موؤخر�، �صورة ُيقال �إنها لهيكل هاتف "�آيفون 11" وظهر مربع و��صع يف �جلزء �لعلوي 
مم بحجم كبري حتى ي�ص��ع �لعد�صات �لثالث. ومن  م��ن خلفية �جله��از، و�ملرجح �أنه �صُ
�ملنتظ��ر �أن تعلن "�أب��ل" عن �جلهاز ب�صكل ر�صمي يف �صبتم��ر �ملقبل، فيما مل تت�رسب 
معلومات كثرية ب�صاأن مز�ياه حتى �لآن، وفق ما نقلت �صحيفة "مريور" �لريطانية.

وبح�صب موقع "كلت �أوف ماك" فاإن �ل�صورة تك�صف �أن ت�صميم �لهاتف لن ي�صهد تغري� 
كب��ري� على م�صتوى �لنتوء، �أم��ا �لتحول �لأبرز، فهو �لكامري� �لثالثية. �أما �لثقب �لكبري 
�ملوج��ود يف و�ص��ط هيكل �لهات��ف فهو موجه عل��ى �لأرجح لتقنية �ل�صح��ن �لال�صلكي 
�ملتاح��ة ب�ص��كل م�صب��ق يف �أ�ص��و�ق �لهو�ت��ف �لذكي��ة. ومل يج��ر �لك�ص��ف ع��ن وظائف 

�لكامري�ت �لثالثة �ملرتقبة،

 نتمن��ى جميعا �أن نتمتع بذ�ك��رة �أف�صل ت�صعفنا 
يف تذك��ر قائمة �لت�صوق فور �لدخول �إىل �ملتجر، 
�أو يف تذك��ر �ل�صبب �لذي دعان��ا لل�صعود للطابق 
�لعل��وي مبج��رد و�صولن��ا �إلي��ه، �أو يف تر�صي��خ 

�ملعلومات يف �أذهاننا ب�صهولة فور قر�ءتها.
ق��د نظ��ن �أن �ملكان و�لزم��ان �صيئ��ان خمتلفان 
�لزم��ان  �أن  لبع�صهم��ا ب�صل��ة، رغ��م  ل ميت��ان 
كث��ري� م��ا يتد�خل م��ع �مل��كان يف �أحاديثنا من 
دون �أن ن��دري. فق��د نقول مثال �إنن��ا نلقي هموم 
�ملا�ص��ي "ور�ء ظهورن��ا". وق��د يتخي��ل معظ��م 
�لنا���س، ول �صيم��ا يف �لع��امل �لغرب��ي، �ملا�صي 
وكاأنه م�صاحة مرت�مية �لأطر�ف خلفنا، و�لعك�س 
م��ع �مل�صتقب��ل.�إذ عر�صو� عل��ى متطوعني قائمة 
بكلم��ات �أو جمموعة من �ل�ص��ور �أو مقطع فيديو 
لم��ر�أة �رُسق��ت حقيبته��ا، وطلبو� منه��م �مل�صي 
لالأم��ام �أو �خلل��ف مل�صافة 10 �أمت��ار يف �لغرفة 
عل��ى دقات بندول �لإيقاع.ولح��ظ �لباحثون �أن 
�لأ�صخا���س �لذين كانو� ي�ص��ريون للخلف تذكرو� 
ع��دد� �أك��ر م��ن �ملعلوم��ات مقارن��ة بنظر�ئهم 
�لذين ي�صريون لالأمام، وكاأن �ل�صري للخلف يحث 
�لذهن على �لرجوع بالزم��ن �إىل �لور�ء للو�صول 
�إىل �لذكري��ات ب�صهولة.ولح��ظ �لباحث��ون نف�س 
�لنتائ��ج م��ع �لأ�صخا���س �لذي��ن تخيل��و� �أنه��م 
ي�ص��ريون للخل��ف ب��دون �أن يرح��و� �أماكنه��م. 
وتتطابق هذه �لنتائج مع نتائج بحث �آخر �أجري 
ع��ام 2006. �إذ �كت�ص��ف �لباحث��ون �أن �لفئ��ر�ن 
عندم��ا ت�صتك�ص��ف طريقه��ا يف �ملتاه��ة، تن�ص��ط 
لديها خاليا ع�صبية ت�صمى "خاليا �ملكان" عند 

كل موقع متر به.
وخل���س �لباحث��ون �إىل �أن ��صتح�ص��ار �لأح��د�ث 
�ملت�ص�صل�صلة زمنيا ب�ص��كل عك�صي ي�صاعد �لفئر�ن 

يف تذكر �لطريق �ل�صحيح.

ميك��ن �أن ت�صب��ح �لوج��وه �ملرتهل��ة و�لتجاعي��د �صيئ��ًا 
م��ن �ملا�ص��ي قريب��ًا، بعدما تع��رف �لعلماء عل��ى �لآلية 

�لرئي�صية لكيفية �إ�صابة �لب�رسة بال�صيخوخة.
�كت�ص��ف علم��اء م��ن كلية �لط��ب بجامعة طوكي��و، �أخري�ً 
مركبًا يعمل على زيادة م�صتويات �لروتني �مل�صوؤول عن 

.COL17A1 ن�صارة �لب�رسة و�صبابها و�لذي يدعى
وبح�ص��ب �لعلماء فاإن �نخفا���س م�صتويات هذ� �لروتني 
يف �جلل��د يوؤدي �إىل ن�صوء �لرتهالت و�ل�صقوق و�لأخاديد 
يف �جلل��د، وق�ص��اوة �لب���رسة وه�صا�صته��ا، لذ� ف��اإّن �صخ 

�ملزي��د م��ن �لروت��ني �مل�ص��وؤول ع��ن �صب��اب �لب�رسة يف 
�جل�ص��م ي�صاع��د على جتدي��د خالياها وبقائه��ا يف حالة 
م�صتدمي��ة من �ل�صباب و�لن�ص��ارة. وبالإ�صافة �إىل �إعادة 
�ل�صب��اب للب�رسة ف��اإن �لدو�ء �ملكت�ص��ف ي�صاعد يف �لتئام 

�جلروح و�لوقاية من �رسطان �جللد.
من �جلدير بالذكر باأن �لدو�ء �جلديد مل يتم �ختباره على 
�لب���رس حتى �لآن، و�أن �لعلم��اء ي�صعون لإجر�ء �ملزيد من 
�لأبحاث عليه قبل �أن يتم �عتماده ب�صكل ر�صمي، وفق ما 

نقلت �صحيفة "ديلي ميل" �لريطانية. 

�رسع��ت موؤ�ص�ص��ات تعليمي��ة يف �لوليات �ملتح��دة يف قطع عالقاته��ا مع عمالق 
�لتكنولوجي��ا �ل�صين��ي "ه��و�وي"، يف ح��ني تو�ج��ه �ل�رسكة مز�عم ح��ول �حتيال 
م���رسيف و�رسقة �أ�رس�ر جتاري��ة. �أخر معهد ما�صات�صو�صت���س للتكنولوجيا �أع�صاء 
هيئة �لتدري�س باأنه لن يقبل �صفقات جديدة مع هو�وي �أو يجدد �ل�صفقات �حلالية 
يف �ص��وء �لتحقيق��ات �لفيدر�لي��ة �لأخ��رية. يتبع هذ� ق��ر�ر�ت مماثل��ة يف جامعة 
برين�صتون وجامعة كاليفورنيا بريكلي، و�لتي قالت �إنها علقت �لعمل مع �ل�رسكة.
�تهم��ت وز�رة �لع��دل �لأمريكي��ة يف يناير"ه��و�وي" بخ��رق �لعقوب��ات �لتجاري��ة 
�لأمريكي��ة م��ع �إي��ر�ن، وب�ص��ورة منف�صل��ة ب�رسق��ة �لتكنولوجي��ا م��ن �رسكة "تي 
موبايل". ُتظهر �لبيانات �لفيدر�لية �ل�صادرة عن وز�رة �لتعليم �أن "هو�وي" قدمت 
�أك��ر م��ن 10.5 مليون دولر للكليات و�جلامعات �لأمريكي��ة كهد�يا �أو عقود منذ 

عام 2014.

ك�صف��ت �رسكة في�صبوك �لغطاء عن �خلو�رزمية �لتي حتدد �ملن�صور�ت �لتي تظهر يف �صفحة 
"�آخ��ر �لأخب��ار" )نيوز فيد( وذلك يف �إطار م�صعى ملزيد من �ل�صفافية وملنح �مل�صتخدمني 
�صيط��رة �أكر على ح�صاباتهم. وطرحت �ل�رسكة خا�صية "مل��اذ� �أرى هذ� �ملن�صور؟" �عتبار� 
م��ن ي��وم �لثنني وتق��دم بع�س �للمحات عن ع���رس�ت �لآلف من �لعو�مل �لت��ي ت�صتخدمها 
�صبك��ة �لتو��ص��ل �لجتماع��ي لرتتي��ب �لق�ص���س و�ل�ص��ور و�لفيديوهات يف �صفح��ة "�آخر 
�لأخب��ار". وقال جون هيغم��ان رئي�س ق�صم �آخر �لأخبار يف في�صب��وك لل�صحفيني، �لثنني، 
"�لأ�صا�س يف هذه �لأد�ة هي �أنها ت�صمح للمرء مبعرفة �صبب ظهور من�صور ما يف �صفحة �آخر 
�لأخب��ار �خلا�ص��ة به، وي�صاعده هذ� يف �لطالع على �خلط��و�ت �لتي قد يرغب يف �تخاذها 
�إذ� �أر�د تغي��ري ه��ذ�". وبعد �صل�صلة من ف�صائ��ح �خل�صو�صية، حتتاج في�صب��وك �إىل ��صتعادة 
ثق��ة �مل�صتخدمني مع ��صتعد�دها لإطالق خدمة ر�صائل و�حدة جتمع بني في�صبوك ما�صنجر 

وو�ت�صاب و�إن�صتغر�م.

صورة 
مسروقة

فيسبوك مؤسسات

�لتاريخي هما  �لفل�صفي و�جلمايل وتناول �مل�صار  �لبعد  بات 
�لأندل�صية  باملو�صيقى  ُتعنى  �لتي  للتظاهر�ت  �ل�صاغل  �ل�صغل 
يف �ملغرب؛ حيث يذهب �لتناف�س بينها �إىل �لرنامج �لثقايف 
�مل�صاحب وما يت�صّمنه من فعاليات تتعلق برت�ث هذ� �ل�صكل 

�لفني ومبادر�ت �حلفاظ عليه.
من  و�لع�رسين  �لر�بعة  �ل��دورة  �صعار  هو  متجّدد"  "تر�ث 
تنطلق  �لتي  �لأندل�صية"  للمو�صيقى  �لوطني  "�ملهرجان 
�ل�صبت  غ��ٍد  �صباح  من  و�لن�صف  �لعا�رسة  عند  فعالياتها 
�ملغربية  فا�س  مدينة  يف  �حلرية"،  �لثقايف  "�ملركب  يف 

ُتفتتح  �جل���اري.  �ل�صهر  من  ع�رس  �لثالث  حتى  وتتو��صل 
�لتظاهرة بتكرمي �لأكادميي عبد �ملالك �ل�صامي، �لباحث يف 
�حل�صارة �لأندل�صية و�آد�بها، يليه حفل جلوق حممد �لعثماين 
�لعديدة  موؤلفاته  يف  �ملو�صيقي  �لبحث  بني  يجمع  �ل��ذي 
و"نوبة  �جلز�ئرية"  �ملغربية  �لأندل�صية  "�ملو�صيقى  مثل 
�ألبومًا  قّدم  �لتلحني؛حيث  وبني  و�أعالم"،  �أنغام  �ل�صتهالل.. 
بعنو�ن "�أمد�ح �صوفية بالأنغام �لأندل�صية". ُتقام، يف �ليوم 
�لتايل، حما�رسة للتعريف باملو�صيقى �لأندل�صية ومقوماتها، 
يف  لبزور  �لتازي  �أحمد  �لر�حل  �ملو�صيقي  جل��وق  وعر�س 
كما  ومعاين"،  "مغاين  �ل�صوتية  �ملجموعة  مب�صاركة  تازة 
وفرقة  مكنا�س،  مدينة  من  �لنه�صة"  جمعية  "جوق  ي�صارك 

"ز�ليما" من مدينة �إ�صبيلية �لإ�صبانية، وجوق �ملعهد �جلهوي 
للمو�صيقى �لتابع لوز�رة �لثقافة. كما يح�رس جوق �ملو�صيقي 
�ملعهد  وجوق  تطو�ن،  مدينة  من  �لتم�صماين  �لعربي  �لر�حل 
وجوق  �جلميلة  �لفنون  جمعية  وكور�ل  للمو�صيقى  �جلامعي 
عبد �لكرمي �لر�ي�س من مدينة فا�س، وجوق حممد �أمني �لدبي 
�لروندة  وبهاء  بريو  �أحمد  �لفنانان  وي�صرتك  �لرباط،  من 
�لأندل�صي  �لطرب  من  خم��ت��ار�ت  خالله  ي��وؤدي��ان  حفل  يف 
�لغرناطي. "�ملو�صيقى �لأندل�صية و�لطمئنان �لنف�صي – متعة 
ومرح" عنو�ن �ملحا�رسة �لتي يلقيها �لباحث زين �لعابدين 
بعنو�ن  فا�س"  جماعة  "قاعة  يف  ندوة  تعقد  كما  �حل�صيني، 
فيها  ي�صارك  متجدد"  تر�ث  �ملغربية:  �لأندل�صية  "�ملو�صيقى 

ونبيل  �ملتيوي  وعمر  �جلليل  بنعبد  �لعزيز  عبد  �لباحثون 
بنعبد �جلليل ويون�س �ل�صامي وعبد �ل�صالم �خللويف، ويديرها 

ر�صيد بناين.
�ملوؤمتر  يف  �ملغرب  "م�صاهمة  كتاَبي  توقيع  �لندوة  يعقب 
 "1932 �صنة  �لقاهرة  يف  �ملنعقد  �لعربية  للمو�صيقى  �لأول 
تدوين  تاريخ  �ل�صتهالل..  و"نوبة  �جلليل،  بنعبد  عزيز  ل� 
"�أكادميية  وحتليل" ل� عمر �ملتيوي، وكالهما من من�صور�ت 

�ململكة �ملغربية" يف �لرباط.
ُيختتم �ملهرجان بحفل ينّظم يف �لقاعة �لكرى يف �ملدينة، 
وي�صارك فيه كّل من جوق جمعية رو�فد مو�صيقية يف طنجة 

وجوق �لريهي يف فا�س.

الجزء الثاني

متقاطعة كلمات

تهت��م مب�صاريع م�صرتك��ة مع بع�س �جله��ات، وتوظف 
حيويت��ك ب�ص��كل فع��ال ج��د�ً، وت��رّوج عمل��ك بنج��اح 
وتخ��رتق �صف��وف �ملناف�ص��ة بقوة  عاطفي��ًا: يوم مميز 
على �ل�صعيد �لعاطفي، فاأنت على موعد مع �ملغامر�ت 

و�لرومان�صية مع �صخ�س لفت نظرك منذ مدة ق�صرية 

�أو  �ملهني��ة  �ملب��ادر�ت  ببع���س  قم��ت  �إذ�  مهني��ًا: 
�أكن��ت  �ص��و�ء  �أمام��ك،  �لت�صهي��الت  جت��د  �مل�صاع��ي 
تتعاطى �ل�صاأن �لتج��اري �أو �ل�صيا�صي �أو �أي �أمر �آخر  
عاطفي��ًا: تع��رف لق��اء ��صتثنائي��ًا �إذ� كن��ت عازبًا �أو 

ب�رسى بولدة �أو حمل.

مهني��ًا: يوم منا�صب لب��دء م�رسوع جديد، و�لرتكيز 
عل��ى �لأعم��ال �لروتينية يوؤت��ي ثم��اره �ملرجوة، 
لكن عليك قب��ل ذلك �إنهاء �لأمور �لعالقة  عاطفيًا: 
ت��ويل مظهرك �خلارجي عناية خا�صة، وقد جتري 
تقييم��ًا م��ا حليات��ك �لعاطفي��ة �أو حت��ى �لزوجية 

وذلك ولو�صعها يف �لأطر �ل�صليمة 

مهنيًا: تو�ج��ه متاعب و�صغوط��ًا فحاول تفادي 
�خلالف��ات عل��ى �أنو�عه��ا، و�ح��ذر �مل�ص��اكل ول 
تنفع��ل لأن ه��ذ� �لي��وم ل يوح��ي بج��و منا�ص��ب  
عاطفي��ًا: بع���س �لتنازلت توؤ�ص���س لثقة �أكر مع 

�ل�رسيك، ومتنح �لأف�صلية للم�صتقبل، 

مهنيًا: يوم متقلب يتطلب منك �ن�صباطًا وحذر�ً كاملني 
حلماية �مل�صال��ح من �لرت�حع وحت��ى �لتدهور، وتثاأر 
لظلم �صابق  عاطفيًا: يبدو مز�جك م�صو�صًا فتتحرك يف 
كل �لجتاه��ات وتقوم ب��كل �مل�صاعي وتف��رح لوقوف 
�حلبي��ب �إىل جانبك، لكن ل ترجت��ل �ملو�قف بل متالك 

نف�صك وفّكر جيد�ً 

تهت��م مب�صاري��ع م�صرتك��ة م��ع بع���س �جله��ات، 
وتوظ��ف حيويتك ب�صكل فعال ج��د�ً، وترّوج عملك 
بنجاح وتخرتق �صف��وف �ملناف�صة بقوة  عاطفيًا: 
ي��وم مميز على �ل�صعيد �لعاطفي، فاأنت على موعد 
م��ع  و�لرومان�صي��ة  �ملغام��ر�ت  م��ع 

�صخ�س لفت نظرك منذ مدة ق�صرية 

مهني��ًا: ل حت�صم �أمر�ً وتعامل م��ع �لعو�مل �خلارجية 
من دون �صغط، توجه �ليك �صبه مالحظات بالإهمال 
�أو عدم �لكفاءة، من �لأف�صل �أن تاأخذ حذرك  عاطفيًا: 
حت��ب �لرومان�صي��ة وكل �صيء متعلق به��ا، ود�ئمًا ما 
تعر لل�رسيك عن م�صاع��رك وحتر�س على �أن يبادلك 

�مل�صاعر نف�صها 

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

تف��ادي  فح��اول  و�صغوط��ًا  متاع��ب  تو�ج��ه  مهني��ًا: 
�خلالف��ات عل��ى �أنو�عه��ا، و�ح��ذر �مل�ص��اكل ول تنفعل 
لأن ه��ذ� �لي��وم ل يوحي بج��و منا�صب  عاطفي��ًا: بع�س 
�أك��ر م��ع �ل�رسي��ك، ومتن��ح  �لتن��ازلت توؤ�ص���س لثق��ة 
�لأف�صلي��ة للم�صتقبل، وتر�صي �لعالق��ة على �أ�ص�س متينة 

غر قابلة للتزعزع عند �أي �هتز�ز 

مهني��ًا: �لو�ص��ع �ل�صيئ �صبب��ه �لرك��ود و�لفو�صى، ل 
ت�صل��ط �ل�صوء عليك وحاول �أن تعم��ل يف �لظل بعيد�ً 
عن لفت �لأنظار،  عاطفيًا: �إنه �لوقت �ملنا�صب لتنعم 
م��ع �حلبي��ب بعطل��ة تقربكما �أك��ر، وتك��ون فر�صة 

لإعادة �صحن �لطاقات وجتديد �صهر �لع�صل 

مهني��ًا: تو�جه بع���س �لتاأخ��ري و�لت�صويف وعمليات 
�لتاأجي��ل، ما يتطلب �صر�ً كبري�ً، �أن�صحك بالتجاوب 
مع فر�س لل�صف��ر تتعلق مبهنتك، عاطفيًا: تبحث هذ� 
�لي��وم عن �أ�صخا�س ج��دد ل تربطك به��م �أي عالقة، 
عل��ى �أم��ل �أن تلتقي م��ن تعت��ره �ل�صخ���س �ملثايل 

لتكمل حياتك معه 

مهني��ًا: تو�حه عقبة �أو معاك�صة من زميل �أو م�صوؤول 
�أو �صاح��ب �صلط��ة، جتن��ب �لتذمر لأن �لظ��روف لن 
تخ��دم مز�جيت��ك، بل ق��د ت�صبب لك �لف�ص��ل  عاطفيًا: 
ل ت�ص��ع �رسوط��ًا �أو حمظ��ور�ت، فلن ت�صم��ع جو�بًا، 
تعاين تر�جع��ًا يف �ملعنويات يف ه��ذ� �ليوم �لفارغ 

وغري �ملثمر 

مهنيًا: �إبتع��د عن كل �أ�صكال �لتوتر و�إثارة �لنعر�ت، قد 
تنقل��ب �لأو�ص��اع وجتعل��ك م�صت��اء �أو حزينًا،عاطفيًا: 
جتد حلوًل م�صرتكه تر�صيك وتر�صي �حلبيب وتنتقالن 
معها �إىل بد�ية �صحفة جديدة من �لعالقة مر�صخة على 

�أ�ص�س ثابتة 


