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في ورطة.. 
هل تتجسس على المستخدمين؟

جوخة الحارثي أول كاتبة عربية تحصد جائزة "مان بوكر" العالمية

أغذية صحية "خادعة"
 تزيد الوزن

نصائح لآلباء.. مفاتيح نجاح أطفالهم في المستقبل

الهاتف في األماكن العامة.. 
أخطر مما تتصور

تظهر التحقيقات إنتهاك 
غوغل لقانون GDPR؟

يواج��ه ع��دد م��ن موظف��ي تطبي��ق "�سناب�س��ات" اتهام��ات بالتج�س���س عل��ى 
امل�س��تخدمني، من خالل اإ�س��اءة ا�س��تخدام "الأدوات الداخلية"، وفق ما نقلت 

�سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.
وق��ال امل�س��در اإن موظفي "�سناب�س��ات" باإمكانهم الو�س��ول اإىل ميزة ت�سمى 
ع��ن  املعلوم��ات  جلم��ع  الأ�س��ل  يف  ت�سميمه��ا  مت  الت��ي   ،"SnapLion"
امل�ستخدم��ني بناء عل��ى اأمر من �سلط��ات القانون، م�سيف��ا اأن التج�س�س كان 

بغر�س حتقيق "مكا�سب �سخ�سية".
ووجد حتقيق ا�ستق�سائي، اأجراه موقع "فاي�س" مع موظفني �سابقني وحاليني 
يف �رشكة "�سناب�سات" ملحاولة تاأكيد مزاعم التج�س�س، اأن املوظفني قادرون 
عل��ى الو�س��ول اإىل املعلوم��ات اخلا�س��ة بامل�ستخدمني، مثل م��كان التواجد 

وال�سور املحفوظة واأرقام الهواتف وعناوين الربيد الإلكرتوين.

تع��د البدانة م��ن اأمرا���س الع�رش الآخ��ذة بالنت�سار 
ب�رشع��ة يف الع��امل، اإذ يرجع كثري م��ن الأخ�سائيني 
ال�سب��ب يف ذل��ك اإىل اتباعنا لنم��ط حياة غري �سحي، 
وتن��اول اأغذية ت�سبب زيادة يف الوزن، رغم العتقاد 

ال�سائد بكونها �سحية.
واأ�سار تقرير ن�رشه موقع جملة "نيوزويك" الأمريكية 
اإىل اأن خرباء التغذية يحّملون عددا من الأطعمة التي 
يعتق��د كثريون اأنه��ا �سحية، م�سوؤولي��ة زيادة اأوزان 
م��ن يتناولها، اإذ يلعب عامل الت�سويق دورا موؤثرا يف 

اإقناع هوؤلء بفوائد تلك الأغذية.
تريدي��ن اإنقا�س 4.5 كلغ خالل اأ�سبوع واحد؟ اإتبعي 

هذا الرجيم
تتبيلة ال�سلطات

حتتوي هذه الإ�سافات على ن�سبة مرتفعة من ال�سكر 
و���رشاب الذرة ع��ايل الفركت��وز، اإىل جانب كميات ل 
ي�سته��ان بها من امل��واد احلافظة والت��ي ت�ساهم يف 

زيادة الوزن.
املنتجات اخلالية من الغلوتني

يعت��رب تن��اول هذه الفئ��ة من املنتجات خي��ارا جيدا 
مل��ن يعاين من ح�سا�سية الغلوت��ني، اإل اأن الأمر لي�س 
كذل��ك مل��ن ياأكله��ا رغبة من��ه يف تخفي���س الوزن، 
كونها حتت��وي على ال�سك��ر وتكون غني��ة بال�سعرات 

احلرارية.
احل�ساء املعّلب

ت�س��م عبوات احل�ساء املعّل��ب، حتى واإن كانت حتمل 
ل�ساق��ة ت�س��ري اإىل اأنها قليل��ة الد�سم، ن�سب��ة مرتفعة 
م��ن امللح، توؤدي لزيادة يف ال��وزن كونها توؤدي اإىل 

احتبا�س ال�سوائل يف اجل�سم.
الفو�سار

بخالف ما يظن كثريون مم��ن يتبعون حمية غذائية 
ب��اأن تن��اول الفو�س��ار ل يزي��د ال��وزن، فق��د اأظهرت 
الدرا�س��ات اأن هذا النوع م��ن "امل�سليات"، خ�سو�سا 
ال��ذي يعد باملايكروويف، يك��ون غنيا بالدهون غري 

امل�سبعة والأمالح.

يريد معظم اأولياء الأم��ور اأن يبقى اأطفالهم بعيداً عن امل�ساكل، 
واأن يح�سن��وا اأداءه��م يف املدر�س��ة، واأن يعي�س��وا حي��اة ملوؤه��ا 

النجاح عندما ي�سبحوا كبارا.
الأطف��ال  �سحري��ة حم��ددة لرتبي��ة  وبينم��ا ل توج��د و�سف��ة 
الناجح��ني، فقد اأ�س��ارت اأبحاث عل��م النف�س اإىل ع��دد قليل من 

العوامل التي تتنباأ بالنجاح.
ومم��ا ل يث��ري الده�س��ة، ف��اإن الكث��ري م��ن تل��ك العوام��ل ترجع 

للوالدين. نورد اأهمها:
اأول: تعليم الأطفال الريا�سيات يف وقت مبكر

يف ع��ام 2007 ، وج��د التحليل التلوي الإح�سائ��ي ل� 35 األف 
طف��ل م��ن اأطفال ما قب��ل املدر�سة يف الولي��ات املتحدة وكندا 
واإجنلرتا اأن تطوي��ر مهارات الريا�سيات مبكًرا ميكن اأن يتحول 

اإىل ميزة كبرية يف م�ستقبل الأطفال.
ويوؤكد غريغ دن��كان، الباحث يف جامعة نورث و�سرتن على اأن 
اإح��دى الألغ��از التي اأظهرته��ا نتائج الدرا�سة ه��ي التاأكيد على 
"الأهمي��ة الق�سوى لتعلم مه��ارات الريا�سيات املبكرة - بدء 
الدرا�س��ة مبعرفة الأرقام، وترتيب الأرقام، وغريها من مفاهيم 

الريا�سيات الأولية."

وي�سيف دنكان "اأن اإتقان مهارات الريا�سيات املبكرة ل يتنباأ 
بالتح�سيل الأكادميي يف الريا�سيات يف امل�ستقبل فح�سب، بل 
ا مبو�سوع املهارات الأخرى كالقراءة يف امل�ستقبل." يتنباأ اأي�سً

ثانيا: القيام بالأعمال املنزلية
تق��ول ج��ويل ليثك��وت هامي��ز ، عمي��دة يف جامع��ة �ستانفورد 
وموؤلف��ة كتاب "كيفية ترب��ي �سخ�سا" اإن دف��ع الأطفال للقيام 
بالأعم��ال املنزلية كاإخ��راج القمامة والقي��ام بغ�سيل املالب�س 
اخلا�س��ة بهم ت�سعهم يف موقع م�س��وؤول لتعليمهم مهارة كيف 

يكونوا جزءا من احلياة العامة.

اإذا كن��ت مم��ن يقومون ب�سحن الهات��ف املحمول عرب اأجه��زة ال�سحن املنت�رشة يف 
املط��ارات وغريه��ا م��ن الأماكن العام��ة، فيجب عليك احل��ذر، لأن ذل��ك قد ي�سكل 
خط��را كبريا عليك ويعر�س��ك مل�سكالت اأمنية واجتماعي��ة م�ستقبال. وذكرت جملة 
"فورب�س" الأمريكية اأن تو�سيل الهاتف باأجهزة ال�سحن، التي تعمل بطريقة منفذ 
)USB(، �س��واء يف املط��ارات اأو املناف��ذ العام��ة ق��د تكون خطرية ج��دا، اإذ ميكن 
لقرا�سن��ة الإنرتن��ت تثبيت الربامج ال�س��ارة على هاتفك، اأو �رشق��ة البيانات دون 
علم��ك. وياأت��ي ذلك عقب اكت�س��اف بع�س احلالت، التي ثبت فيه��ا اأنه متت �رشقة 
بيان��ات امل�سافري��ن يف ع��دة دول من هواتفهم به��ذه الطريقة الذكي��ة. واأو�سحت 
املجلة اأن اأجهزة ال�سحن، التي يتم ا�ستخدام بع�سها للتج�س�س على هواتف الآخرين، 
تقوم بن�سخ البيانات من �سور وحمادثات ومقاطع فيديو واأرقام ور�سائل ن�سية، 

اإ�سافة اإىل الربيد الإلكرتوين واأرقام �رشية فور اإي�سال الهاتف بال�ساحن.

تلقى الإحتاد الأوروبي عدد كبري من ال�سكاوى ب�سبب طريقة تطبيق �رشكة غوغل لقانون 
.GDPR حماية البيانات ال�سخ�سية املعروف اإخت�ساراً باإ�سم

وقال��ت املفو�سي��ة الإيرلندية حلماي��ة البيانات )DPC( اأنه �سيت��م فتح حتقيق للتحقق 
من �سحة التهامات.

ووفق��ا لوكال��ة الأنب��اء روي��رتز: ” هناك عدد م��ن الطلبات، مب��ا يف ذلك م��ن املت�سفح 
Brave امل�سم��م حلماي��ة اخل�سو�سي��ة “، ويزعم اأن��ه عندما يزور �سخ���س ما موقًعا 
اإلكرتونًيا، فاإنه يتم رفع البيانات ال�سخ�سية مبا�رشة اإىل ع�رشات اأو مئات ال�رشكات دون 

موافقة امل�ستخدم من اأجل عر�س الإعالنات امل�ستهدفة.
 Google واأعلنت املفو�سية الإيرلندية حلماية البيانات اأنه مت اإجراء حتقيق بخ�سو�س
ومن�سة Ad Exchange اخلا�سة بها. �سيتم حتديد ما اإذا كانت غوغل متتثل لقوانني 

اإىل القانون الأ�سا�سي للمعاجلة، ومبادئ ال�سفافية. GDPR من خالل النظر 

هلسنابشات شحن

عربية  كاتبة  اأول  احلارثي  جوخة  العمانية  الروائية  باتت 
تفوز بجائزة "انرتنا�سيونال مان بوكر" الربيطانية املرموقة 
للعام 2019، الثالثاء 21 مايو، عن روايتها "�سيدات القمر"، 
التي تتناول مرحلة مهمة من تاريخ �سلطنة ُعمان. ومل ي�سبق 
اأو  كان  رجاًل  اآخر  عربي  كاتب  اأي  الإجن��از  هذا  اإىل  احلارثي 

امراأة.
وجنحت احلارثي )41 عامًا( يف ح�سد اجلائزة التي تناف�ست 
عليها �ستة اأعمال �سادرة بلغاتها الأ�سلية وترجمت اإىل اللغة 
الق�سرية  القائمة  و�سمت  بريطانيا.  يف  و�سدرت  الإجنليزية، 
اإىل احلارثي، من فرن�سا  للجائزة خم�سة مناف�سني، بالإ�سافة 

واأملانيا وبولندا وكولومبيا وت�سيلي.
مع  دولر(  األ��ف   63.5( اجلائزة  قيمة  احلارثي  و�ستتقا�سم 
العربي  الأدب  اأ�ستاذة  ب��وث،  مارلني  الأمريكية  الأكادميية 
القمر" من  "�سيدات  التي ترجمت رواية  اأك�سفورد،  يف جامعة 

العربية اإىل الإجنليزية.
اإنتاج ثري للحارثي

احلارثي حا�سلة على الدكتوراه يف الأدب العربي من جامعة 
اإدنربة يف ا�سكتلندا، قبل اأن ي�ستقر بها احلال ُمَدِر�سًة يف جامعة 
ال�سلطان قابو�س بالعا�سمة العمانية م�سقط. ولها جمموعتان 
من الق�س�س الق�سرية وكتاب لالأطفال وثالث روايات باللغة 

العربية وبع�س الدرا�سات الأدبية والأبحاث الأكادميية.
والفنون  للثقافة  قابو�س  ال�سلطان  بجائزة  الفوز  لها  و�سبق 

والآداب يف جمال الرواية عام 2016.
�سقيقات  ث��الث  ق�سة  احل��ارث��ي  ت��روي  القمر"،  "�سيدات  يف 
قرية  يف  وحت��دي��داً  العماين،  املجتمع  يف  حت��ولت  يواجهن 

"العوايف"، وكيف تتعامل عائلتهن مع هذه التحولت.
مل ي�سبقها اإىل هذا الإجناز اأي كاتب عربي، الروائية العمانية 
جوخة احلارثي اأول كاتبة عربية تفوز بجائزة "انرتنا�سيونال 
"�سيدات  روايتها  عن   ،2019 للعام  الربيطانية  بوكر"  مان 

القمر"، التي تتناول مرحلة مهمة من تاريخ �سلطنة ُعمان.

ت�رشد الرواية ق�س�س ال�سقيقات الثالث: مايا التي تزوجت من 
اعتبار  بعد  تزوجت  التي  واأ�سماء  كثرية،  م�ساكل  بعد  اهلل  عبد 
الزواج واجبًا اجتماعيًا، وخولة التي تنتظر حبيبها الذي هاجر 
“ يدات القمر" كيف تطورت  اإىل كندا، وعرب م�سريتهن، تروي 
حداثة  اإىل  العبيد  ميتلك  تقليدي  جمتمع  من  عمان  �سلطنة 

معقدة.
اإ�سادة كبرية بالرواية

اأن  اجلائزة  حتكيم  جلنة  اأو�سحت  اختيارها،  حيثيات  ويف 
عن  و�ساعرية  وغنية  خيالية  ثاقبة  "نظرة  عك�ست  الرواية 
يف  خمفية  كانت  وبحياة  انتقالية،  مبرحلة  مي��ر  جمتمع 

ال�سابق".
اأ�ساف املحكمون يف بيان “اأن رواية احلارثي منظمة ومبنية 
م�ساعر  خالل  من  عمان  يف  زمنية  فرتة  عن  وحتكي  باأناقة 

احلب والفقدان داخل اأ�رشة واحدة".
عن  "ملحة  تقدم  باأنها  الرواية  الغارديان  �سحيفة  وو�سفت 
ذي  �سحيفة  وقالت  الغرب"،  يف  ن�سبيًا  معروفة  غري  ثقافة 

تلفت  اإنها  الإجنليزية  باللغة  الناطقة  الإماراتية  نا�سيونال 
اإىل "ظهور موهبة اأدبية كربى، ومتثل اإجنازاً قويًا، ومن�سوجة 

بحرفية وخيال عميق".
الرواية  اأن  اإىل  هيوز  بيتاين  التحكيم  جلنة  رئي�سة  واأ�سارت 
امل�سرتك"،  تاريخنا  من  مقلقة  وجوانب  ح�سا�سًا  "فنًا  اأظهرت 
"الأ�سلوب يقاوم مبهارة العبارات املبتذلة عن العرق  مردفًة: 

والعبودية واجلن�س".
وتابعت رئي�سة اللجنة وا�سفة بذخ الرواية وترجمتها بالقول: 
"هذا العمل ا�ستحوذ على القلوب والعقول على ال�سواء، وي�ستحق 
يف  لتمزج  لغويًا  وثرية  دقيقة  اأي�سًا  الرتجمة  جاءت  التاأمل. 

اإيقاعها ال�سعر واللغة الدارجة".
يذكر اأن جلنة حتكيم اجلائزة تلقت 108 تر�سيحات هذا العام 
بخم�س وع�رشين لغة، اختارت 13 رواية منها للقائمة الطويلة. 
وبعد الغربلة ا�ستقرت على 6 للقائمة الق�سرية. ويف ال�سنوات 
اأحمد  العراقي  من  كل  امل�سابقة  قوائم  اإىل  و�سل  ال�سابقة، 

�سعداوي واللبنانية هدى بركات والليبي اإبراهيم الكوين.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: تعي�س يومًا منا�سبًا ج��داً للتحّرك على ال�سعيد 
امل��ايل، وتفرح ملك�سب اأو لربح معن��وي، وحت�سد ثمار 

جهودك اأكرث مما كنت تتوقع
عاطفي��ًا: م�ستج��دات �سيق��ة ورائع��ة تث��ري اهتمام��ك، 
وبانتظارك ارتياح وا�ستقرار كبري يف العالقة وتطابق 

يف الكثري من الأفكار

مهنيًا: ت�سعر ب�سغط كبري يف عملك، خفف من قلقك 
وتابع اأعمالك به��دوء وروية، فتتو�سل اإىل حتقيق 

النتائج املرجوة
عاطفي��ًا: نقا�س �رشيح مع احلبيب يعيد الأمور اإىل 

ن�سابها بعد خالفات طويلة

موقع��ك  وتع��زز  ممي��ز  بح�س��ور  تتمت��ع  مهني��ًا: 
وتت�سج��ع عل��ى التق��دم واملثابرة وتزده��ر الآمال 

وترتفع املعنويات
عاطفي��ًا: ترّك��ز عل��ى ق�سي��ة تث��ري قل��ق ال�رشي��ك 
وت�ستح��وذ عل��ى كل تفك��ريه واهتمامات��ه وتبعده 

عنك

تتكل على خميلتك لإيجاد احلل��ول،  مهني��ًا: 
وتت�سل��ط عليك ال�س��واء، وتقع علي��ك م�سوؤولية 
مهمة تكون م�سريي��ة بالن�سبة اإىل ح�سول على 

ترقية يف جمالك املهني
عاطفيًا: تظهر حتديات خارجية او خالفات مع 

ال�رشيك

مهني��ًا: ت�سطل��ع ب��دور الو�ساط��ة بالن�سب��ة اإىل 
مو�س��وع عام، فتكون �سل��ة الو�سل بني بع�س 
الأط��راف وتدير بع�س ال�س��وؤون بجاذبية كربى 

وتفاوؤل 
عاطفي��ًا: ياأتي��ك ه��ذا الي��وم حمم��اًل مب�ساع��ر 

وانفعالت �سديدة 

مهنيًا: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى 
وامل�سوؤول��ني،  الروؤ�س��اء  م��ن  والتقدي��ر  الثن��اء 

وتكون على موعد للرتقية
عاطفي��ًا: الو�س��ع العاطف��ي ي�سك��و بهتان��ًا اأو 
بانتظ��ارك  جف��اء،  اأو  جم��وداً 
انقبا���س عاطفي لكن��ه �رشعان ما 

يزول وتتاأجج العواطف جمدداً

مهني��ًا: عليك اأن تك��ون اأكرث انفتاحًا عل��ى الآخرين، 
وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم اأكرث من اأي وقت م�سى 

فتح�سل يف النهاية على مبتغاك
عاطفيًا: التفاهم املبني على الثقة مع ال�رشيك ي�سّكل 
�سمان��ة للحا���رش وامل�ستقبل ولبن��اء عالقة ممتازة 
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االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تعرت�س��ك بع�س املطّب��ات يف العمل، لكن 
ذلك ل��ن يحول دون قيامك بامله��ام املوكلة اإليك 

كما يجب
عاطفيًا: ك��ن جاهزاً لتلبية طلب��ات ال�رشيك، حتى 
لو كان بع�سها يدخل يف اإطار ال�رشوط التعجيزية

مهني��ًا: يحاول اأحد الزم��الء اأن يوقعك يف موؤامرة 
خطرية، اإحذر وانتبه قبل فوات الأوان

رحل��ة  يف  رفقت��ك  اإىل  ال�رشي��ك  تدع��و  عاطفي��ًا: 
ا�ستجم��ام ومت�سية اأوقات ممتعة تن�سيه الأمل الذي 

�سببته له

مهني��ًا: ل اأعتقد اأّن اجلو الع��ام يخدم م�ساحلك اأو 
ي�سّه��ل اأعمالك، ق��د يطراأ م��ا ُيعرقل التق��ّدم وذلك 

باختالق امل�ساكل والأزمات على خمتلف ال�سعد
عاطفي��ًا: تكون الظ��روف العاطفي��ة م�رشقة نوعًا 
م��ا وتنمو �سداق��ة وتتطور اىل عالق��ة حب تعي�س 

خاللها اأجمل حلظات حياتك

مهنيًا: اإجنازات متع��ّددة وم�ساريع ناجحة تعطيك 
دفعًا اإ�سافيًا، وت�ساعدك على تخّطي العقبات التي 

واجهتك �سابقًا يف العمل
عاطفي��ًا: ب��وادر حل��ول يف الأف��ق لأزم��ة ه��ّددت 
العالق��ة بال�رشي��ك، ومب��ادرة �سغ��رية من��ك تعيد 

ت�سويب الأمور

مهني��ًا: غلطة غري مق�سودة ارتكبتها اأخرياً ت�سعك 
يف موق��ف حرج مع الزمالء، اإجتهد لإعادة الأمور 

اإىل ن�سابها
عاطفي��ًا: توا�سل مع احلبي��ب وا�ستمع اإىل م�ساكله 

وهواج�سه وهمومه


