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 "الباسورد".. 
إليك 4 نصائح ليكون قويا

السّياب.. نحيف البصرة الذي غّير مجرى القصيدة العربية

حمية البحر المتوسط سهلة التطبيق.. 
اليكم المأكوالت المسموحة

المضادات الحيوية تلوث أنهار العالم.. ودراسة تكشف رقما مرعبا

هاتف ذكي بالعالم بمروحة 
تبريد توربو

ستنبه مستخدميها من 
هذا األمر!

ك��رت موؤخرا الأخبار عن اخرتاقات جديدة فى موقع ما �ص��واء اأكان للتوا�ص��ل 
الجتماع��ي اأو خلدم��ات اأخرى، وبالتايل البيانات الت��ي كانت خمزنة عليه يتم 
ت�رسيبه��ا، وقد تكون ق��د تاأثرت بالفعل من ذل��ك اأو ل، ولكن يف احلالتني، حان 
الوق��ت لتحديث حياتك الرقمية، مع كلمات م��رور جديدة.  وفقا ملا ذكره موقع 
" Usa today"، فاإن كلمة املرور الأكر �صيوًعا امل�صتخدمة حتى يومنا هذا، 
هي "password"  اأو 123456. فيما يو�ص��ي خرباء الأمن با�صتخدام مزيج 
ق��وي من احلروف والأرقام والرموز الع�ص��وائية، الت��ي ل حتمل معنى حقيقيا اأو 
ترتبط بذكرى ما. كما اأن و�ص��ع كلمة املرور نف�ص��ها على مواقع متعددة ي�ص��به 
"اإعطاء مفاتيح منزلك لعدة اأ�صخا�ص،  فاإذا قمت مب�صاركة كلمة املرور نف�صها 
يف مواق��ع متعددة، فعندما يت��م اخرتاق اأحدها، ف�صي�ص��تخدم الهاكر نف�ص كلمة 

املرور جلميع مواقع الويب اخلا�صة بك".

يف  "اجلمهوري��ة":  يف  ع��واد  �ص��ينتيا  كتب��ت 
 "Keto"���ح��ني اأّن احلمي��ات اجلدي��دة، مث��ل ال
وال�"Alkaline"، قد تكون ال�"Trend" لفرتة 
معّينة ثّم تختفي، لكن ما هو موؤكد اأّن غذاء البحر 
الأبي�ص املتو�ص��ط هو املف�صل الدائم لدى اخلرباء 

والنا�ص ب�صكل عام. لكن مباذا يتمّيز حتديداً؟
بغ���صّ النظ��ر ع��ن منافع��ه ال�ص��ّحية الذهبي��ة، 
اأبرزها تاأخري ال�ص��يخوخة وخف�ص خطر الإ�صابة 
باأمرا���ص القل��ب وال�رسطان وم�ص��كالت �ص��ّحية 
اأخرى، فاإّن ال�رّس احلقيقي يف نظام البحر الأبي�ص 

املتو�صط قد يرجع حتديداً اإىل مرونته.
عن��د الرغبة يف اّتباع من��ط الأكل اخلا�ص بالبحر 
الأبي�ص املتو�صط، ميكن العتماد يف ما يلي على 

لئحة املاأكولت امل�صموحة:
• الفاكه��ة: كل الأن��واع الطازج��ة مث��ل التفاح، 
والليمون، والإجا�ص، وال�صّمام، والعنب، والتوت، 
 ."Grapefruit"���والتم��ر، والتني، والدراق، وال
كذلك ل باأ�ص من اإدخال الفاكهة املثّلجة اخلالية 
من املواد امُل�ص��افة، والفاكهة املعّلبة باملياه اأو 

الع�صري اخلفيف.
• اخل�ص��ار: كل الأ�صكال الطازجة مثل البندورة، 
والفط��ر،   ،"Kale"���وال وال�ص��بانخ، والربوكل��ي، 
والقرنبيط، واخليار، والفلفل، والكو�ص��ا، والب�صل، 
والبطاط��ا البي�ص��اء اأو احلل��وة، والفج��ل. ُي�ص��مح 
اأي�ص��ًا بتن��اول اخل�ص��ار املثّلج��ة الت��ي تخلو من 
املكّونات الإ�صافية، وكذلك اخل�صار املعّلبة مثل 

البندورة.
الكاملة، واخلب��ز واملعكرونة  • تن��اول احلب��وب 
امل�ص��نوعني م��ن مكّون��ات كامل��ة. ي�ص��مل ذل��ك 
القم��ح الكامل، وال�ص��وفان، وال�ص��عري، واجلاودار، 

والكينوا، والأرّز الأ�صمر.
واجل��وز،  الل��وز،  مث��ل  والب��ذور:  املك���رسات   •
والبندق، والكاجو، والف�ص��تق حلب��ي، وبذور دوار 

ال�صم�ص، واليقطني، وال�صم�صم، والكتان.

خل�صت درا�صة بريطانية حديثة اإىل اأن اأنهار العامل تعر�صت 
اإىل م�ص��تويات خطرية من خملفات امل�صادات احليوية تلّوث 

الأنهار حول العامل.
واأ�ص��ارت الدرا�ص��ة، الأوىل من نوعها، اإىل اأن الباحثني فيها 
جمع��وا عين��ات م��ن اأنه��ار يف 72 دولة حول الع��امل بواقع 

"�صكاي نيوز"، الثنني. اأوردت  711 موقعا، وفق ما 
ووج��دت الدرا�ص��ة الت��ي اأجراه��ا باحث��ون يف جامعة يورك 
تل��ك  يف  موج��ودة  احليوي��ة  امل�ص��ادات  اأن  الربيطاني��ة، 

الأنه��ار بن�ص��بة 65 يف املئ��ة. وكانت امل�ص��تويات اخلطرية 
م��ن التل��وث ه��ذا موج��ودة يف اآ�ص��يا واأفريقي��ا، اإذ جتاوزت 
بع���رسات الأ�ص��عاف ن�ص��بة التل��وث يف دول مث��ل بنغالد�ص 
وكينيا ونيجرييا ال�ص��قف الأمن لوجود امل�ص��ادات احليوية 

يف املياه.
اأم��ا اأ�ص��واأ حالة، ح�ص��ب الباحثني، فقد كان��ت يف بنغالد�ص، 
حيث و�ص��لت م�ص��تويات تركيز عقار "مرتوني��دازول"، الذي 
ي�ص��تخدم ملعاجلة العدوى البكتريية، اإىل 300 مرة اأكر من 

امل�صتويات الطبيعية. وتقول تقديرات عاملية اإن امل�صتويات 
الآمنة للم�ص��ادات احليوية يف مياه الأنهار يجب اأن ترتاوح 
ب��ني 20 األف��ا 32- األ��ف نانوغ��رام ل��كل لرت، وذل��ك يعتمد 
اأي�ص��ا عل��ى نوعي��ة امل�ص��ادات احلي��ة. وتو�ص��ل الباحثون 
الربيطانيون اإىل وجود 14 م�صادا حيويا �صائعا يف عينات 
الدرا�ص��ة، منه��ا عق��ار " ترمييثوبرمي" امل�ص��تخدم يف عالج 
التهاب��ات امل�ص��الك البولي��ة، موج��ود يف 43 يف املئ��ة من 

مواقع الأنهار التي جلبت منها العينات.

ب��ات هات��ف "نوبيا" متوف��را الآن يف الأ�ص��واق العاملي��ة، بعدما اأطلقت��ه العالمة 
التجاري��ة ل�رسكة "زد تي اإي" يف ني�ص��ان املا�ص��ي يف ال�ص��ني، ليطرح حاليا يف 
اأم��ريكا ال�ص��مالية واأوروب��ا واأ�ص��رتاليا والأ�ص��واق الآ�ص��يوية.وُيعترب هاتف نوبيا، 
 Red خليف��ة للهات��ف ال��ذي �ص��بقه Nubia Red Magic 3 وا�ص��مه الكام��ل
 Red ال��ذي اأطل��ق الع��ام املا�ص��ي، اأو�ص��بح معروف عامليا با�ص��م Magic 2
Magic Mars. وم��ن اأب��رز مي��زات هات��ف نوبي��ا Red Magic 3 مروحة 
التورب��و الداخلي��ة، الت��ي تع��د الأوىل من نوعه��ا يف الهواتف الذكية، اإذ �ص��تحافظ 
على اأعلى اأداء للجهاز لأطول وقت ممكن، مما جعله ي�ص��مى ب�"وح�ص الألعاب".اما 
بالن�صبة ل�صا�صة اجلهاز فهي من طراز AMOLED وبقيا�ص 6.6 بو�صة وبدقة 
عالية الو�صوح ومعدل حتديث 90 هريتز، مع كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابك�صل، 

وكامريا خلفية بدقة 48 ميغا بك�صل، كما يحتوي على مدخل لل�صماعات.

يف اأعق��اب ف�ص��يحة البطاريات، تعهدت �رسك��ة اآبل بتنبيه امل�ص��تخدمني يف حال كانت 
التحديثات تت�ص��بب باإبطاء هواتفهم الذكية.  ويف التفا�صيل اأّن ال�رسكة الأمريكية وقعت 
اتفاقي��ة مع هيئة املناف�ص��ة والأ�ص��واق الربيطاني��ة تن�ص فيها على موافقته��ا على اأنها 
�ص��تكون اأكر و�ص��وحا و�ص��فافية حول التحديثات املقبلة لهواتفها الذكية خ�صو�صا يف 
حال اإذا كانت تت�ص��بب يف اإبطاء الأجهزة.وياأتي هذا التطور يف اأعقاب انتقادات وا�ص��عة 
النطاق تعر�ص��ت لها ال�رسكة اأواخر العام 2017 عندما اعرتفت باأنها تت�ص��بب يف اإبطاء 
اأداء الهواتف القدمية بفعل تراجع اأداء البطاريات مع مرور الوقت. وكانت هيئة املناف�صة 
والأ�ص��واق الربيطانية اأثارت املخاوف مع �رسكة اآبل العام املا�ص��ي ب�ص��اأن ممار�ص��اتها 
املتعلق��ة باإبط��اء الأجهزة وع��دم وجود حتذيرات للم�ص��تهلكني. واآنذاك، اأ�ص��درت الهيئة 
بيان��ًا جاء في��ه: "من��ذ اأن اأثارت هيئة املناف�ص��ة والأ�ص��واق خماوفها، ب��داأت �رسكة اأبل 

بالفعل يف اأن تكون اأكر مرونة مع م�صتخدمي اأجهزة اآيفون". 

آبلبعد تغيير أول

�صماء  يف  املجلجلة  كلماته  هدير  اإل  ميلك  ل  نحيف  �صاب 
التي  لالأغ�صان  املنبتة  الع�صاق،  مرابع  يف  املمطرة  الأدب، 
لأرب��اب  امل�صكرة  ن�صيمها،  �صحر  حت��ت  امل�صاعر  ترتاق�ص 
ال�صبابة واملتّيمني، لوى عنق الق�صيدة العربية فانقادت اإليه 
اأغوار الأدب، وامتطى �صهوتها �صاربا يف  منطاعة ي�صرب بها 
مملكة ال�صاد حتى �صق يف �صحاريها اأعمق واأوفر اأنهار ال�صعر 
ال�صياب  بَنْوئه  يزل ميطرها  ونقاء، ومل  واأكرها خ�صبا  احلر، 
من  له  فكانت  عودها،  وا�صتد  واع�صو�صبت  وربت  اهتزت  حتى 

ال�صاكرين.. اإنه رائد �صعر التفعيلة بدر �صاكر ال�صياب.
يقف بدر �صاكر ال�صياب على �صفاف �صط العرب منت�صبا كما 
بته الق�صيدة العربية متثال يج�صد اآلهة ال�صعر احلر، وكاأنه  ن�صّ
فيها  ير�صف  َظل  قيود  من  حرره  العربي  لل�صعر  حريٍة  ن�صُب 
رواد  من  العابرون  بحجارته  يتربك  متثال  ال�صنني،  مئات 

التفعيلة فيورقون اأدبا، وَي�ِصّعون اأخيلة، وين�صابون �صورا.
�صاكر  "بدر  بعنوان  فيلما  الوثائقية  اجل��زي��رة  اأنتجت  وق��د 

ال�صياب" يقت�ص اآثار ال�صاعر الكبري الذي غرّي جمرى الق�صيدة 
به وتر�صم  اإن�صانية حتيط  بيئة  العربية، وما �صاحب ذلك من 

نف�صها فيه
الوحي البديع

التي  الر�صل  ِبدعا من  ال�صياب مطلع هالله  �صاكر  بدر  ما كان 
مل تزل تبعث يف ال�صعر منذ القدم، فكان على ِملة امرئ القي�ص 
تتوارث  تزل  مل  التي  ال�صعر  اأ�صاطني  من  وغريهما  واملتنبي 
فيما  اإليه  اأوح��ي  اأنه  اإل  عام.   1500 من  اأكر  منذ  اأ�صاليبه 
بني  من  انبثقت  فقد  العربية،  الق�صيدة  جمرى  غرّي  وحيا  بعد 
اأنامله اأ�صاليب جديدة فريدة يف عامل ال�صعر العربي تتحرر من 
الرا�صفني  ال�صعراء  اأخيلة  على  بظاللها  تخيم  التي  القيود  كل 
النظم والبناء �صعرا حرا  الفريد يف  اأغاللها، لي�صبح �صعره  يف 
ال�صعر املعتادة، فنما  القدمي، ول كال�صيكية  يلتزم باملبنى  ل 
وتكاثر وتقبله النا�ص قبول ح�صنا، ومل يزل يزداد ملعانا وبهاء 

حتى اكتمل بدرا م�صعا يف �صماء الأدب.
التفعيلة واملو�صيقى

ال�صعر  لعمودية  تطرب  القدم  منذ  العربية  الأذن  طبلة  كانت 

يف  وت�صابقت  الكبار،  املغنون  بها  فتغنى  املتوازن،  واإيقاعه 
احلر  ب�صعره  ال�صياب  َن��ْوُء  اأطل  حني  لكْن  القيان،  م�صمارها 
كانت الأذن العربية ت�صتظل بغمامة جديدة تت�صكل يف الأفق، 
فكان �صعره ا�صتجابة للت�صكل الفني اجلديد، وهو اأمر �صاهم يف 
اإجناح جتربة ال�صياب، بل رمبا مل تكن لتنجح جتربته لول تلك 

ال�صتجابة.
تت�صلل  مو�صيقى  فانتظم  الناي  نبت  وتفعيلة  تفعيلة  بني  وما 
الأحلان  ال�صعر جعل  له بني بحور  فتنقُّ ال�صياب،  تفعيالت  بني 
تبحر بان�صيابية يف اأمواج وبحار ل �صواطئ لها من املو�صيقى، 
وي�صدحون  بكلماته،  يتغنون  املطربون  عليه  انهال  حتى 
احلا�صدة  ال�صعرية  مفرداته  ويبثون  الآف��اق،  يف  بوجدانيتها 
التو�صيفات كان  ا�صتعمال  الرقراق يف  بني احل�صود، فاأ�صلوبه 
اأ�صبح قريبا  اإىل املو�صيقى، حتى  اأ�صا�صيا جنح ب�صعره  عامال 
كعب  علو  رغم  بب�صاطة  قلوبهم  يقتحم  اجلديدة  الأجيال  من 

ال�صياب يف الأدب.
ل ال�صياب بني بحور ال�صعر جعل الأحلان تبحر بان�صيابية  فتنقُّ

يف اأمواج وبحار ل �صواطئ لها من املو�صيقى

�صاعر النهر النحيف
رقيقا  �صفافا  �صافيا  ماء  حروفه  بني  ين�صاب  ال�صياب  كان 
العالية  ووجدانيته  قلمه،  لب�صاطة  النا�ص  اأحبه  حتى  ر�صيقا، 
يف و�صف بيئته وقريته جيكور، ونهرها ال�صغري الذي ي�صقها 
بويب، حتى اأ�صبح مالزما يف معظم اإطاللته ال�صعرية، فلقب 
ب�صاعر النهر النحيف. ومل تزل جيكور ونهرها ال�صغري يطاردان 
الق�صيدة كلما  اأبدية حتييها  ال�صياب ويطاردهما يف مطاردة 
رفيقيه  فكانا  الطفولة،  اأيام  اإىل  باخليال  وعادت  ا�صتيقظت 

اللذين ل يغيبان عن �صعره حتى وهو مبناأى عنهما.
غفوة ا�صرتاحة للج�صد

كلماته  وظلت  ج�صده،  مات  واإمنا  ال�صياب  �صاكر  بدر  ميت  مل 
خالدة يف م�صامع متذوقي ال�صعر، وذلك بعد اأن كان له ف�صل 
لقب  جلله  الذي  العربي  ال�صعر  ف�صول  من  ف�صل جديد  ابتكار 
"موؤ�ص�ص مدر�صة ال�صعر احلر"، وما متاثيله الورقية يف دواوينه 
ما  اأن��ه  تثبت  �صواهد  اإل  العرب  �صط  على  احلجري  ومتثاله 
الق�صيدة  وب�صاتني  حدائق  يف  اأغ�صانه  تتمدد  باقيا  حيا  زال 

العربية.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: ت���رّسف بحكم��ة وذكاء ودراي��ة ك��ي ل حترق 
املراحل املفيدة، وتعامل مع الظروف بتفهم واإيجابية 
واعمل على اقتنا�ص��ها ب�ص��كل غري اأناين اأو م�ص��يء اإىل 
الآخري��ن عاطفي��ًا: اأت��رك املا�ص��ي وراءك ول تفكر يف 
ال�ص��لبيات، بل ركز على كل ما ي�ص��مح باإ�ص��اعة ال�صالم 

والطماأنينة يف حميطك العاطفي

مهنيًا: اإحذر اخلالفات املهنية، فقد ت�ص��عر بالغربة 
وت�صطر اإىل م�صايرة الأو�صاع، ان�صحب من ال�صاحة 

والأ�صواء
عاطفي��ًا: ما رغب��ت به منذ مّدة يتحق��ق، فال�رسيك 

يبدي رغبة يف م�صاعدتك لتكون حا�صمًا 

مهنيًا: تعرف لقاء مهّمًا على ال�صعيد العملي حتدد 
على اأثره م�صاريعك للمرحلة املقبلة، وتناق�ص عدداً 
من الأفكار بغية ا�صتثمارها يف م�صاريع م�صتقبلية
عاطفي��ًا: بانتظ��ارك ا�ص��تحقاق عاطفي م�ص��ريي 
لتحدي��د وجهت��ك امل�ص��تقبلية، وه��ذا �ص��يوؤدي اإىل 

تغيري جذري يف حياتك

مهنيًا: تهداأ حيويتك ومن امل�صتح�صن عدم تعقيد 
الأمور، ل جتازف ول تختلق خ�صومات، بل كن 
هادئ��ًا يف هذا اليوم املعاك�ص الذي ي�ص��بب قلقًا 
مهني��ًا، عاطفي��ًا: ل تعّر���ص عالقت��ك العاطفية 
لالهتزاز، فاأنت مل تكد تخرج من اأزمة عاطفية 

مهني��ًا: تق��وم بدور و�ص��اطة معّين��ة يف جمالك 
املهن��ي، م��ن اأج��ل اإيج��اد الت�ص��ويات واحللول 

لبع�ص امل�صاكل والتخفيف من الت�صّنجات
عاطفي��ًا: الراح��ة الإلزامي��ة مهمة وخ�صو�ص��ًا 
اإذا ترافق��ت م��ع هدنة غ��ري معلنة م��ع ال�رسيك، 

لالنطالق جمّدداً

مهني��ًا: اأنت بحاجة ما�ص��ة اإىل الراحة ملعاودة 
ن�ص��اطك بحما�ص��ة واإمت��ام مهام��ك عل��ى اأكمل 
وج��ه، ثم النتقال اإىل مرحلة جديدة يف حياتك 
العاطفي��ة  م�ص��اكلك  حت��ّل  عاطفي��ًا:  املهني��ة، 
تدريج��ًا، وتعود عالقت��ك باحلبيب 

اإىل �صابق عهدها

مهني��ًا: تت�ص��لم مهمة جديدة وحت�ص��ل عل��ى تعوي�ص 
وتتلق��ى اخباراً ممت��ازة ت��وؤدي دوراً رياديًا وجتعلك 

يف املقدمة، وتقوم بات�صالت مهمة تبدو مفيدة
عاطفي��ًا: ترغب يف فتح �ص��فحة جدي��دة مع ال�رسيك، 
لكن املو�ص��وع يحتاج اإىل املزيد م��ن الوقت للتفكري 

واختيار املنا�صب

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: اذا كن��ت تبحث عن اأف�ص��ل ال�ص��بل لتعزيز 
موقع��ك يف العمل، �ص��تجد اأمامك جمالت متعددة 

لتحقيق ذلك
عاطفي��ًا: ح��ني تكون الثقة غري موج��ودة بفاعلية 
مع ال�رسيك، فاإن اخلالفات �صتكون عنوان املرحلة 

املقبلة

مهني��ًا: ابَق حذراً يف كل الح��وال، وقد يجعلك هذا 
اليوم تواجه خياراً �ص��عبًا او قراراً يتعّلق اإما ب�صفر 

اأو برحيل اأو بتغيري
عاطفي��ًا: حل�ص��ن احلظ تتمّت��ع بق��درات فائقة على 

الت�رّسف يف هذه الأثناء 

مهني��ًا: يرتاج��ع امل��زاج قلي��اًل، اأن��ت بحاج��ة اىل 
الهدوء، يحتاجك اأحد الزمالء لدعمه فكن م�ص��تعداً 

لذلك، ول تكن جافًا مع الآخرين
عاطفيًا: ت�صتعيد حيويتك وتنفرج الأمور العاطفية 
وتنجح يف اتخاذ القرارات ومتيل اىل ادخال تغيري 

على طريقة تعاطيك مع ال�رسيك

مهنيًا: ت�ص��كو م�ص��اكل يف املج��ال املهني، وجد 
نف�صك يف موقف �صعب وحمرج ومتاأزم، ل ت�صّوه 

�صمعتك ول تهّدد اأعمالك بالف�صل
عاطفي��ًا: قد تتغرّي اأهدافك العاطفي��ة، وميكن اأن 

يدور نقا�ص قد يتحّول اإىل عا�صف جداً

مهنيًا: اعتمد على نف�صك ول تبنّي اأمام الزمالء اأنك 
فاقد الثقة باإمكاناتك هذا اليوم، اإذا واجهت بع�ص 
الحتكاكات والت�ص��ارب بني امل�ص��الح ، عاطفيًا: 
ل ت��دع �ص��غوط العمل توؤث��ر يف عالقتك باحلبيب 

مهما تكن تلك ال�صغوط كبرية


