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كشفت حقيقة 
"آيفون" الجديدة

"بيت الشعر العراقي".. بيان ومؤتمر في نهاية حزيران

أطعمة "يجب نسيانها" إن 
كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم

تجربة مثيرة للجدل .. علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات

هذه التطبيقات.. 
وال تهلع إذا ضاع هاتفك!

يجري أكبر تغيير في تطبيق 
الهواتف منذ خمس سنوات

تراجع��ت مبيعات اآيفون بن�س��بة 17 يف املئة خالل الربع امل��ايل الأول من العام 
اجلاري، و�سط ا�ستمرار معاناة اأ�سهر منتجات ال�رشكة الأمريكية. 

وي�س��كل هذا النخفا�ض اأك��ر انخفا�ض يف مبيعات اآيفون على الإطالق، بح�س��ب 
ما ذكرت وكالة "رويرتز". جاء ذلك فيما اأعلنت اأبل عن عوائد من مبيعات اآيفون 
بلغ��ت 31.5 ملي��ار دولر، وه��ي اأك��ر من ن�س��ف عوائ��د ال�رشك��ة، عموما خالل 

ال�سهور الثالثة الأوىل من العام احلايل، التي بلغت 58 مليار دولر.
وتاأتي هذه املبيعات اأقل قليال عن تقديرات املحللني البالغة 31.10 مليار دولر 
وفقا لبيانات من "فاكت �ست". وتعتر هذه الأنباء اأقل "�سوداوية" من التوقعات، 
حيث ارتفع �سعر �سهم اأبل بن�سبة 5 يف املئة، بعد �ساعات على بدء التداول، بينما 
اأعلنت ال�رشكة الأمريكية اأنها ب�سدد �رشاء 75 مليار دولر من اأ�سهمها، بح�سب ما 

ذكرت �سحيفة "غارديان" الريطانية.

يظ��ن كثريون اأن ارتفاع �س��غط ال��دم ميكن عالجه 
ببع���ض الأدوية، ورمبا ين�س��ون اأن النظام الغذائي 
يلع��ب دورا كب��ريا يف احلفاظ على �س��غط الدم يف 

امل�ستوى الأف�سل.
ويقول اخلراء اإن اتباع نظام غذائي غني باحلبوب 
الكامل��ة والروتين��ات ال�س��حية، مث��ل البقولي��ات 
واللح��وم اخلالي��ة من الده��ون ومنتج��ات الألبان 
قليلة الد�س��م واخل�رشاوات والفواك��ه، يعتر مثالًيا 

اإذا كنت تعاين من ارتفاع �سغط الدم.
ون�ستعر�ض هنا 10 اأطعمة ين�سح اخلراء بتجنبها 
عن��د الإ�س��ابة بارتفاع �س��غط الدم، وف��ق ما ذكر 

موقع "�ستاندر ميديا" الريطاين.
امللح

اإن اأف�س��ل طريقة للتحكم بكمي��ة امللح يف الطعام، 
اأن تعد الطعام بنف�س��ك. واإن كنت م�سطرا لالأكل يف 
مطع��م، فاطل��ب من الن��ادل عدم اإ�س��افة امللح اإىل 
الطعام. فامللح اأبرز الأطعمة التي ترفع �سغط الدم.

الكحول
يعد الإفراط يف �رشب الكحول اأحد م�سببات ارتفاع 
�س��غط الدم. وف�س��ال عن ذلك، فاإن تن��اول الكحول 
ب�س��كل دائم ل يوؤدي فقط اإىل م�سكالت طويلة الأمد 
يف �سغط الدم، لكنه يقلل اأي�سا من فعالية اأدويته.

البيتزا
البيتزا، ما مل تكن م�سنوعة يف البيت، حتتوي على 
ن�س��بة عالية من ال�س��وديوم من العج��ني واللحوم 
امل�س��نعة واجل��ن وال�سل�س��ات. وه��ذه الأطعم��ة 

الغنية بامللح ت�ساهم يف ارتفاع �سغط الدم.
احل�ساء �رشيع التح�سري

ق��د يحتوي احل�س��اء اجلاهز املجف��ف على عنا�رش 
مغذية للج�س��م، لك��ن هذه املنتجات حتتوي اأي�س��ا 
على م�س��تويات عالية من امللح. لذا، ين�سح اخلراء 
باختي��ار غ��ري اململ��ح منها، اأو �س��نع احل�س��اء يف 

البيت.

يعم��ل علماء يف جامع��ة طوكيو اليابانية عل��ى م�رشوع طموح 
يرمي حلل م�سكلة البحث عن اأع�ساء ب�رشية بغر�ض زراعتها.

ووفق ما اأوردت وكالة اأنباء "�سينخوا" ال�سينية، فاإن الباحثني 
يعملون على ت�س��كيل بنكريا�ض من خاليا جذعية ب�رشية، لتزرع 

يف اخلنازير، بحيث تتطور لحقا لع�سو كامل جاهز للزراعة. 
ونقلت الوكالة عن الروفي�س��ور هريوميت�س��و ناكو�سي امل�رشف 
عل��ى البحث، قول��ه اإنه يتوق��ع اأن تب��داأ اليابان عملي��ات تنمية 

الأع�ساء الب�رشية يف اأج�ساد احليوانات خالل عام واحد.
ويخطط فريق ناكو�سي ل�ستخدام اخلاليا اجلذعية املحفزة بكل 

جزئياته��ا لإع��ادة اإنتاج بنكريا�ض، وذل��ك لقدرتها على التطور 
لأي نوع من اخلاليا.

كذل��ك تتمي��ز تل��ك اخلالي��ا بقدرته��ا على الت�س��كل م��ن اخلاليا 
البالغ��ة دون احلاج��ة اإىل اأجنة، وهو ما �سي�س��كل نقطة اإيجابية 

حتل م�سكالت عدم توافق الزرع.
و�س��يحقن العلماء خاليا جذعية حمف��زة يف جنني خنزير معدل 
وراثي��ا ويفتقد الق��درة على تطوير ع�س��و البنكريا�ض، ويو�س��ع 

بعدها اجلنني يف رحم بديل.
وقب��ل الولدة، �س��يتم اإخراج اجلنني لفح�ض اأن�س��جة البنكريا�ض 

امل�س��تمدة من اخلاليا اجلذعية املحفزة الب�رشي��ة، ومدى كفاءة 
عملها.

وياأم��ل فريق العلم��اء الياباين يف ا�س��تخدام البنكريا�ض املعدل 
وراثي��ا لع��الج مر�س��ى ال�س��كري يف غ�س��ون ال�س��نوات الع���رش 

القادمة.
وكان��ت وزارة التعلي��م والعل��وم الياباني��ة ق��د اأعط��ت ال�س��وء 
الأخ���رش لعملي��ة البح��ث املث��رية للج��دل يف الأول م��ن مار�ض 
املا�س��ي، والت��ي تنطوي على زراع��ة خاليا ب�رشية يف اأج�س��ام 

حيوانات للو�سول اإىل اأع�ساء ب�رشية متكاملة.

اجلمي��ع معّر���ض ل�رشق��ة هاتفه اأو �س��ياعه يف اأّي وق��ت من الأوق��ات، لذلك ل بّد 
من اتخاذ بع�ض الإجراءات جتاه تلك امل�س��كلة، اأ�سهلها تنزيل تطبيقات ت�ساعد يف 
ق اأو حتديد مكانه يف اأّي وقت كان وحمو املحتويات  اإ�س��رتجاع الهاتف اإذا ما �رشرُ
م��ن بع��د. وعلى الرغم م��ن وجود تطبيقات خا�س��ة من غوغل واآبل مثبتة م�س��بقًا 
على الهوات��ف مث��ل "Find my iPhone"و"Find My Device"، هنالك 
اأي�س��ًا الكثري من التطبيقات الأخرى التي توفر الكثري من املزايا ون�سبة عالية من 

الأمان. ومن اأبرزها:
lookout: يحتوي هذا التطبيق على مميزات اأمان خمتلفة. فهو قادر على تتّبع 
اجله��از، لكنه يعمل كم�س��اد للرجميات اخلبيثة اأي�س��ًا. كذلك يوف��ر هذا التطبيق 
مي��زة اإغالق الهات��ف عن بعد اأو حذفه متامًا، بالإ�س��افة اإىل اإمكانية اأخذ ن�س��خة 

اإحتياطية من اجلهاز و�سجّل املكاملات.

اأعل��ن الرئي���ض التنفي��ذي ل�"في�س��بوك" م��ارك زوكربريج خ��الل موؤمتر مط��وري ال�رشكة 
ال�س��نوي "F8"، اأن "في�س��بوك" �س��يقوم باأك��ر تغي��ري يف تطبيقه للهواتف يف ال�س��نوات 
اخلم�ض املا�سية. وميثل الإ�سدار اجلديد من التطبيق خطوة نحو روؤية جديدة، تركز على 
اخل�سو�س��ية، وقال زوكربريج اإن الن�س��خة اجلديدة للتطبيق �ستعزز من دور املجموعات 
"groups" بدرجة اأكر من الت�سميمات ال�سابقة، ح�سب ما نقلت قناة "�سي اإن بي �سي" 
الأمريكية. واأ�س��اف الرئي�ض التنفيذي لل�رشكة اأن التطبيق �س��ريكز ب�سكل اأكر على »جعل 
املجتمعات مركزية مثل الأ�س��دقاء«، كما �س��يكون ت�س��ميم التطبيق اأكر ب�س��اطة، وقال 
�س��احكًا: »مل يعد التطبيق لونه اأزرق«، م�س��رياً اإىل اأنه �س��يتم حتديث اأيقونة "في�س��بوك" 
اأي�س��ًا. وق��ال زوكرب��ريج اإن ال�رشك��ة �س��تتخذ تدابري احرتازي��ة للتاأكد من اأنه��ا ل توجه 
امل�ستخدمني نحو الن�سمام اإىل جمموعات مت اإن�ساوؤها بغر�ض ن�رش املعلومات اخلاطئة، 

وهي م�سكلة مت انتقاد "في�سبوك" ب�سببها ب�سدة خالل العام املا�سي.

فيسبوك3 أشهر حّمل

العربية  املنطقة  يف  ال�سعر  بيوت  جت��ارب  تعرف  مل 
الكثري من النجاح وال�ستمرارية، وقد يعود ذلك اإىل عّدة 
عوامل، لعل على راأ�سها متويل الرامج الثقافية وكيفية 
اإىل جانب الكيفية التي  احل�سول على دعم مادي لها، 
اأدوارهم،  اإىل  القائمون على هذه املوؤ�س�سات  ينظر بها 
اأم  مملة،  بريوقراطية  تقليدية  موؤ�س�سات  يريدونها  هل 

فاعلة موؤثرة وتفكر خارج ال�سندوق.
بيوت  �سابهت  قد  العراقي"  ال�سعر  "بيت  جتربة  لعل 
ال�سعر العربية واملوؤ�س�سات الثقافية امل�ستقلة من حيث 
العثور على دعم ثابت لأن�سطتها،  تعر حماولتها يف 
ر�سميًا  ت�سجيله  فمنذ  اأخرى.  اأمور  يف  خالفتها  لكنها 
كمنّظمة ثقافية م�ستقّلة، عام 2014، حاول القائمون 
خارجة  تفاعلية  براجمهم  تكون  اأن  "البيت"  على 

تكون  ل  واأن  العراقي  للمجتمع  ومرئية  املاألوف  عن 
عام  عند  توّقف  كّله  ذلك  لكن  ال�سعر،  على  مقت�رشة 

.2017
ولفت البيان، اإىل اأن "البيت" واجه بعد عّدة حماولت 
غري  الثقافية  املوؤ�س�سات  تواجهه  م��ا  وم��ب��ادرات 
لهذه  املاّدي  الدعم  انعدام  وهي"حقيقة  األ  احلكومية، 
املوؤ�ّس�سة امل�ستقّلة التي حافظت على وجودها بعيداً عن 
الإمالءات اأّي كان �سكلها، والتي اأجرت الهيئة الإدارية 
لل�سبب  املنّظمة  مقر  اإغ��الق  على  الثانية  دورتها  يف 
الثقافّية  "بيت"  جملة  اإ�سدار  واإيقاف  اأعاله  املذكور 

الف�سلّية".
وذكر البيان اأنه ومنذ �سهور طوال "تقّدمت اإدارة البيت 
بهدف  الأعمال  ورجال  التجارّية  ال�رشكات  من  لعدد 
دورته  يف  ال�سعر  لبيت  النتخابي  املوؤمتر  اإجراء  دعم 
املمكنات  توّفر  "ي�ستدعي  املوؤمتر  اأن  موؤكداً  الثالثة"، 

ل�ست�سافة  اللحظة  هذه  حّتى  تتحّقق  مل  التي  املاّدية 
الوفود من جميع حمافظات العراق". واأو�سح القائمون 
على البيت اإنهم يف انتظار "فر�سة دعم اأخرية"، موؤكدين 
املقبل  يونيو  حزيران/  اأواخر  يف  املوؤمتر  تنظيم  على 
و�سلنا  "اإذا  مو�سحني  متويل،  اأي  دون  من  ولو  حتى 
اأمام  – ونحن هنا  اإىل طريق م�سدود بالكامل، �سنلجاأ 
خيار بديل وا�سطراري- اإىل اعتماد نتائج م�ساوراتنا 
"نقابة  ال��زم��الء يف ك��ّل م��ن  وت��داول��ن��ا احل���ايل م��ع 
لالإبداع  مدينة  "بغداد  وم�رشوع  العراقيني"  الفنانني 
يف  الدميقراطية  الفعالّية  هذه  اإج��راء  بهدف  الأدبي"، 
بغداد ومن اأجل تدّبر م�ستلزمات اإقامة املوؤمتر و�سمان 
املتابعة والحرتام من  نالت  التي  ا�ستمرارية جتربتنا 

قبل الفاعلني يف ال�ساحة الثقافّية".
ال�سعر العراقي" اأي�سًا  "بيت  ال�سياق، نّبه بيان  يف هذا 
اإىل اأن ما ميّر به من �سعوبات، ومّر به من تاأّخر لي�ض 

العمل  التي تقف يف وجه  "التحّديات  اإل منوذجًا على 
الثقايف امل�ستقل" يف العراق. كما ذكر بع�ض الأن�سطة 
وحتى   2014 الأع��وام  خالل  دمت  قرُ التي  الأ�سا�سية 
�سن  دون  الأطفال  لق�سائد  جائزة  "اأول  مثل   ،2017
الكتابة"  "نب�ض  كتاب  يف  توثيقها  وج��رى   12 ال��� 
ال�سعر  مع  جتاورت  اأخرى  بفنون  والحتفاء   ،2014
يف فعالّياته، مثل فّن الت�سكيل وال�سورة الفوتوغرافية 
وامل�رشح على مدار الأعوام 2015 و2016 و2017".

التي  للماّرة"  "مقاطع  جتربة  اإىل  اأي�سًا  البيان  تطرق 
احتفى البيت من خاللها ب� "مقاطع 65 �ساعراً اأغلبهم 
وخارجه،  العراق  داخل  �سعرّيًا  الفاعلة  الأ�سماء  من 
والكليات  املدار�ض  جدران  على  مقاطعهم  لقت  عرُ حيث 
ببغداد  الرئي�سة  ال�سوارع  ويف  واملكتبات  واملقاهي 
)م�ستخدمًا فّن الغرافيتي يف جت�سيد �سور ال�سعراء(، يف 

ظروف عامة معروفة للجميع على امل�ستوى الأمني".

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

 �س��جل ان الو�س��اع املهني��ة تتجه نح��و منعطف اآخر 
ت�سعر به يف الأ�س��ابيع الالحقة، وتكون خالقًا ومبدعًا 
وتعال��ج ق�س��ايا مالي��ة او تخو���ض مفاو�س��ات م��ع 

موؤ�س�سة او مرجع كبري 
ً متار���ض جاذبي��ة �س��احرة ومتل��ك ق��درة عل��ى اإقن��اع 

احلبيب مبواقفك واآرائك

 ي�س��عى بع�س��هم اىل توريط��ك يف اأم��ور غ��ري 
مهمة بغية الإيقاع بك، فكن جاهزاً للرد 

يقنعك ال�رشيك بوجهة نظره اإىل بع�ض الأمور، 
فعلي��ك اأن مت�س��ي معه وقتًا اأطول لت�س��ل اإىل 

النتائج اجليدة 

اإذا اأقف��ل الب��اب يف وجه��ك فال ت�س��طرب ول تقم 
الدنيا ول تقعدها، لأن بابًا جديداً �سيفتح حتمًا

م�س��األة طارئة توجب عليك اق��رتاح افكار متنوعة 
للو�س��ول اىل تو�س��يح بع�ض الأمور م��ع ال�رشيك، 
القيام ببع�ض التمارين الريا�سية مردوده ايجابي

يتطلب منك العمل بذل املزيد من اجلهد، وكل 
ما عدا ذلك لن يكون يف م�سلحتك يف الأيام 

املقبلة 
ل تكن اأنانيًا وحاول اأن تت�سارك مع ال�رشيك 
يف اتخاذ القرارات احلا�س��مة وخ�سو�س��ًا اأن 

بع�سها م�سريي 

ح��ني تعمل بجه��د كبري ف��اإّن اجلميع �سي�س��عى 
لكي تن��ال حقك، وهذا �سي�س��عرك بارتياح كبري 

و�سعادة بالغة
واإل  العالق��ة،  النق��اط  علي��ك تو�س��يح بع���ض 
فاإّنك �س��تبقى رهن ال�سكوك، وذلك لن يكون يف 

م�سلحتك

جتري الرياح بخالف ما تتمناه وتعّر�ض وظيفتك 
وم�س��احلك لالأخطار ونف�سك للم�س��اءلة القانونية 

واملحا�سبة
 ه��ذا اليوم مهم ج��داً وقد يحمل اإليك جناحًا باهراً 
���رشط التعام��ل م��ع ال�رشي��ك بهدوء 

وحكمة وم�سوؤولية

 تتعزز الو�س��اع املهنية وتوحي اليك بافكار جديدة 
وا�س��تثمارات  توظيف��ات  فتفك��ر يف  امل��ال،  لك�س��ب 

وتعي�ض فرتة متحركة جداً 
 يث��ري ه��ذا الي��وم ردات فع��ل باجت��اه ق�س��ية تخ�ض 
الزوج اأو ال�رشيك وت�س��ري اىل عالقات عاطفية مربكة 

وتنذر ببع�ض اخلالفات 
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ي��وم جيد وم��وؤات متام��ًا ملنح��ك الإرادة واجلراأة 
القوي��ة والكافي��ة لقتح��ام جم��ال جدي��د بع��زم 
وثب��ات، ومينح��ك اأي�س��ًا الفر�س��ة للتحال��ف م��ع 
القوي��اء ،  على الرغ��م من بع�ض الهدوء ال�س��ائد، 
تتط��ّور الأحداث ب�س��كل جيد ومر�ٍض جداً ويف�س��ح 

هذا اليوم يف املجال اأمام الأحباء 

تك��ر تطلعات��ك فرتن��و اىل من�س��ب جدي��د لتعزيز 
موقع��ك يف العمل، ول �س��يما اأن الظ��روف مالئمة 

للقيام بخطواتك، فكن جاهزاً على اأكمل وجه 
تتعر���ض لأو�س��اع �س��عبة حتت��اج فيه��ا لوقوف 

ال�رشيك اىل جانبك لتتجاوزها

ترب��كك احلياة املهنية وتوّل��د �رشاعًا وازدواجية، 
عاين مناف�سة مع زميل اأو زميلة، ورمبا يدور  وقد ترُ

�رشاع بينهما 
اإذا كنت على و�سط الرتباط قد تتخذ قرارات كبرية 

مهمة يف حياتك ينتج منها تغري يف منط عي�سك 

 ل تهتم بت�رشفات الآخرين، فكثري منهم يعتمدون 
ا�س��لوبًا خا�س��ًا لدفعك اىل اتخاذ قرارات ع�سوائية 

وغري مدرو�سة
علي��ك ان ترتك املج��ال لل�رشيك للتعب��ري عن راأيه، 

فقد تكون ن�سيحته مهمة ويف مكانها ال�سحيح

اأح��ّذرك م��ن ا�س��تثمارات جمازف��ة اأو مواجه��ات م��ع 
ال�س��لطة، قد حت�س��ل تغيريات بالن�س��بة اإىل الأمور، لذا 

اأدعوك اإىل الرتوي يف املجال ال�ستثماري واملايل 
ن��زاع مع اأحد اأف��راد العائل��ة وبع�ض التهدي��دات التي 

تتعلق بعالقة وخالفات وانف�سال


