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TikTok يحصل على مميزات 
جديدة..تعرف عليها

باحثون يناقشون سؤال األخالق في الحضارة العربية واإلسالمية

مزايا قادمة بنظام iOS 13 يحتاج 
إليها مستخدمى األيفون

6 ألــوان للســان.. ماذا تعنــي؟

أمريكية تكشف عن ميزة للتحكم 
بالتلفزيون عن بعد بالعين

طيران أمريكية توفر خدمات 
الـ WiFi »عبر األقمار الصناعية« 

ح�صييلت من�صيية م�صيياركة الفيديوهات الق�صييرة TikTok على حتديث جديد 
ووفيير ميييزة تعرف بي “اإدارة الأجهزة" والتى �صييتمكن امل�صييتخدمني من التحكم 

الكامل فى ح�صاباتهم، اإل اأن اخلدمة متاحة فى الوقت احلاىل فى الهند فقط.
وبح�صب موقع TOI الهندى، هذه امليزة متكن امل�صتخدمني من اإنهاء اجلل�صات 
اأو اإزالة ح�صيياباتهم من اأجهزة اأخرى من داخل تطبيق TikTok لإدارة �صالمة 
ح�صاباتهم ب�صكل اأف�صييل، ووفًقا لل�رشكة، فاإن امليزة �صت�صاعد على جتنب اإ�صاءة 
ا�صتخييدام ح�صابات امل�صتخدمييني خا�صة عند فتحها من اأجهييزة اأخرى، خا�صة 
اأن TikTok تييروج با�صتمييرار لتجربة تطبيق اآمنيية واإيجابية لأكرث من 200 
مليييون م�صتخدم فى الهنييد من خالل تزويدهييم بالأدوات واملحتييوى التعليمى 
داخييل التطبيقات لتزويدهم بجميع املعلومييات التى يحتاجونها للح�صول على 

اأف�صل جتربة ممكنة.

ميين املتوقييع اأن ي�صييل اآخيير حتديييث رئي�صى 
لنظييام ت�صغيييل اآيفييون iOS 13 فى خريف 
هذا العام، ومعه الكثر والكثر من املميزات، 
بع�ييض  ان�صايييدر"  "بيزن�ييض  موقييع  ور�صييد 
املميزات والتحديثييات اجلديدة التى �صرناها 
فييى نظييام iOS 13 والتييى �صتكييون مفيدة 
لكل م�صتخييدم لهواتف اأبييل، و�صيحتاج اإليها 

امل�صتخدمون بكل تاأكيد..
 Face ID �صيكييون اأ�ييرشع بن�صبيية 30٪ ، 
و�صتكييون عملييية تنزيييل التطبيقييات اأ�صهييل 
بن�صبيية ٪50 ، و�صتكييون حتديثييات التطبيق 
 iOS اأ�صغيير بن�صبة ٪60 فى نظييام الت�صغيل
اأ�رشع  13، كمييا �صيتييم ت�صغيييل التطبيقييات 
مرتييني من قبييل، بف�صييل الر�صييوم املتحركة 

املح�صنة.
املظلييم  الو�صييع  لنظييام   Apple اإ�صافيية   
Dark Mode وو�صعه فى اأى تطبيق على 
الهاتييف �صيكييون اأميير مريح للعيييون ومثاىل 

للقراءة فى الظالم.
 �صيتيييح لييك تطبيق Mail تغييير منط اخلط 
وحجمييه ولونه وحميياذاة الن�ض اخلا�ض بك، 
مع القدرة على و�صييع م�صافة واإ�صافة قوائم 
ذات تعداد، وهو ما �صيكون اأمرا بالغ الأهمية 
لأي �صخ�ييض يعتمد على تطبيييق اأبل لإر�صال 

ر�صائل الربيد الإلكرتوين اخلا�صة بالعمل.
 Reminders حتيياول اأبييل جعييل تطبيييق
اأ�صهييل فييى ال�صتخييدام واأكرث قوة فييى نظام 
الت�صغيييل iOS 13 ، اإذ �صيكون امل�صتخدمني 
قادرين على تدوين املالحظات ب�صكل اأ�صهل، 
مييع القدرة علييى اإ�صافة التواريييخ والأوقات 
واملواقييع وال�صور وقوائييم التحقق للح�صول 

على معلومات حمددة.

قييال جييراح الفييم والأ�صنييان الأمليياين الربوفي�صييور بيرت 
يورييين اإن لييون  الل�صان يعييد مبثابة مييراآة ال�صحة، حيث 
تنييذر التغييرات اللونييية الطارئيية  بالإ�صابيية باأمرا�ييض 

خطرة.
 واأو�صييح الربوفي�صييور يورييين اأن الل�صييان الييذي يتمتييع 
بال�صحيية، يكييون  لونييه ورديا فاحتييا، مع وجييود طبقة 
نحيلة مائلة اإىل اللون الأبي�ض ناجمة عن بقايا  الطعام، 

يف حني تدق التغرات اللونية التالية ناقو�ض اخلطر:

-1 اللييون الأبي�ييض، ويرجييع اإىل الإ�صابيية بنزليية بييرد اأو 
اأمرا�ض اجلهاز  اله�صمي.

-2 اللييون الأ�صفيير، وي�صر اإىل الإ�صابة بعييدوى فطرية اأو 
م�صكلة بال�صفراء  اأو الكبد.

-3 اللييون الأحميير، وينييذر بالإ�صابيية باأمرا�ييض معدية اأو 
ي�صيير اإىل نق�ييض فيتامييني "بييي12" اأو  وجييود م�صيياكل يف 

اجلهاز اله�صمي اأو الكبد اأو القلب.
-4 اللون البني، ويدل على اأمرا�ض الأمعاء وم�صاكل الكلى.

-5 اللييون الرمييادي، وي�صيير اإىل نق�ض احلديييد اأو فقر 
الدم.

-6 اللون الأ�صود، وي�صر اإىل وجود خلل يف فلورا الفم 
)الكائنييات الدقيقيية التي تعي�ض يف الفييم(، كما قد يكون 

 اأحد الآثار اجلانبية للم�صادات احليوية.
على اأية حال، ينبغييي ا�صت�صارة الطبيب عند مالحظة اأي 
تغيير طارئ علييى لون  الل�صييان لتحديد ال�صبييب احلقيقي 

الكامن وراء هذا التغر وعالجه يف الوقت  املنا�صب.

فييى حماولة لتح�صني اإمكانييية الو�صول اإىل خدماتها، اأعلنييت �رشكة "كومكا�صت" 
املتخ�ص�صيية فى جمييال الت�صالت عن بعد عيين اإطالق ميزة تتيييح للم�صتخدمني 
 Xfinity" التحكييم فييى التليفزيييون با�صتخدام عيونهم فقييط، واأطلقوا عليييه ا�صم

."X1
 �صيمنح التحكم فى العني "Xfinity X1" عمالء "كومكا�صت" القدرة على القيام 
باأ�صييياء مثل تغييير القناة واإعداد الت�صجيالت والبحث عيين برنامج معني وغرها 

من الأ�صياء مبجرد حتريك اأعينهم.
 ووفقييا ملا نقلييه موقع "اجنادجيت" عن �رشكة كومكا�صت، فاإن خدمة التحكم عن 
بعييد "Xfinity X1" �صت�صمح للم�صتخدمني التحكم فى التليفزيون وتغير القناة 
وت�صجيل وعر�ض ما يرغبون فيه دون مل�ض جهاز التحكم عن بعد ف�صال عن ت�صغيل 

تطبيق X1 Sports مل�صاهدة النتائج والتحديثات وفتح قوائم التليفزيون.

انتهييت �رشكة الطران الأمريكية "اأمييركان اإيرلينز"من توفر خدمة النرتنت عرب 
"الأقمار ال�صناعية" لإ�صافتها اإىل الطائرات املوجودة بالأ�صطول اخلا�ض بال�رشكة 

والذى ي�صل عدده اإىل 700 طائرة تتحكم فى غالب الرحالت الداخلية للبالد.
وح�صييب موقييع Engadget الأمريكى، �صيكون لدى الييركاب ات�صالت من الأقمار 
ال�صناعية بتقنيتي Gogo 2Ku اأو ViaSat Ka وهذا ح�صب املكان املراد ال�صفر 

اإليه، واللذان �صيوفران �صبكة Wi-Fi اأ�رشع واأ�صهل بالن�صبة للخطوط اجلوية.
وكانييت اخلطييوط الأمريكية فى وقييت �صابق من العييام املا�صى، قييد ن�رشت اخلدمة 

نف�صها عرب الأقمار ال�صناعية واأ�صافتها اإىل الأ�صطول ذو الطائرات كبرة احلجم.
وتخطييط ال�رشكيية الأمريكييية اإىل اإ�صافيية منافييذ للطاقيية بييكل مقعد عييرب خطوطها 
الرئي�صييية ذات اخلطيني والأ�صطييول الإقليمى، وتوزيع حامييل الأجهزة اللوحية على 

الطائرات ال�صيقة.

خطوطتطبيق شركة

�صدر حديثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات 
كتاب "�صوؤال الأخالق يف احل�صارة العربية والإ�صالمية" يف 
567 �صفحة من احلجم الو�صط، وتوزع يف 16 ف�صاًل وخم�صة 
للعلوم  ال�صاد�ض  ال�صنوي  املوؤمتر  اأوراق  مت�صمًنا  اأق�صام، 
مار�ض/اآذار  يف  املركز  عقده  الذي  والإن�صانية  الجتماعية 

2017 بالدوحة.
يف  يحظ  مل  فاإنه  الف�صل،  ل�صوؤال  الأخالقي  الأ�صا�ض  ورغييم 
تعك�ض  حمدودة  باهتمامات  اإل  احلديثة  العربية  الدرا�صات 
بو�صفه  الأخيييالق  مو�صوع  معاجلة  يف  حقيقيا  �صمورا 
الإ�صالمي املعا�رش،  العربي  الفكر  مو�صوعا قائما بذاته يف 

وهو ما يعطي اأهمية للكتاب.
الأخالق العربية والإ�صالمية

الأول  الق�صم  يف  جييدعييان  فهمي  الأردين  املفكر  يتحدث 
عن  والإن�صية"  احلداثة  واأ�صئلة  الإ�صالمية  العربية  "الأخالق 
"مرّكب اأخالقي حديث للم�صتقبل العربي"، ويعترب اأن فال�صفة 

الإ�صالم متثلوا املنظورات الأخالقية املنحدرة من الع�رشين 
الهليني والهلن�صتي واأمعنوا النظر فيها، ومنهم الكندي الذي 

ا�صتلهم "الزهد ال�صقراطي" والتاأمل العقلي الأفالطوين.
وينفي جدعان ا�صتقالل مو�صوع الأخالق يف الف�صاء العربي 
الإ�صالمي للفال�صفة، فهو جمال ا�صتغال يعمل فيه الفال�صفة 
جعل  مما  ومت�صّوفة،  وفقهاء  متكّلمني  مع  جنب  اإىل  جنبا 

�ُصعب الإميان تختلط فيه باملعاين الإن�صانية.
وعالقته  الأخييالق  �صوؤال  تناول  جرى  احلديث  الع�رش  ويف 
باحلداثة من قبل مفكرين مثل طه عبد الرحمن وعبد القادر 
جدعان  لكن  �صاهر،  وعادل  دراز  اهلل  عبد  وحممد  املغربي 
ي�صميه  ما  العتبار  تاأخذ بعني  واقعية عقلية  يدعو ملقاربة 
املواطنة  مثل  احلديثة  التطورات  عن  نتجت  جديدة  قيما 

وجودة احلياة والعرتاف واجلمال.
اأن العامل اجلديد الذي نعي�ض فيه له روؤية جديدة  واأ�صار اإىل 
والبيولوجيا  بالقت�صاد  ومتاأثرة  والبيئة  بالعلم  مت�صلة 
اأن  وال�صيا�صة وو�صائل الت�صال احلديثة والفنون، مما يعني 
واإدماج  اآفاقها  لتو�صيع  حتتاج  الأخالقية  النظرية  الفل�صفة 

اللتزام  اأخالقية يجب  "الأخالق املطّبقة" كمدونة  مو�صوع 
بها.

الأخالق يف احلداثة
حممد  التون�صية  �صو�صة  بجامعة  احل�صارة  اأ�صتاذ  يناق�ض 
احلداثة  يف  الأخييالق  مو�صوع  الثاين  الف�صل  يف  بوهالل 
املطلب  اعتبار  اأن  ويرى  حالق،  وائل  املعا�رش  املفكر  عند 
وت�صخي�ض  احلداثة  نقد  يف  اجلوهرية  امل�صاألة  الأخييالقييي 

اأزمتها.
فل�صفيا  به  ال�صطالع  يتم  حني  الدين  اأن  بوهالل  ويعتقد 
الأخالقي  اجلواب  تقدمي  يف  فاعلية  الأ�صد  هو  فقهيا  ولي�ض 
عن اختاللت احلداثة، حماوًل اإنهاء اأ�صطورة احلداثة الغربية 
اأنها  وبني  الب�رشية،  لتطور  النهائية  ال�صيغة  باعتبارها 
العامل  وتنوع  للدين  الأخالقي  العمق  العتبار  يف  تاأخذ  مل 
الروحي، واأنها مل تنفتح ب�صكل اإيجابي على كل العامل لتتمكن 

املجتمعات املختلفة من امل�صاهمة فيها.
احلديث  العربي  الفكر  اأ�صتاذ  يناق�ض  الثالث،  الف�صل  ويف 
مدخال  املواطنة  ُمييوىل  ال�صالح  علي  التون�صية  باجلامعة 

لأخالقية عربية، معتربا اأنها حجر الزاوية يف معمار اأخالق 
القدمية  الت�صورات  مع  تقطع  حديثة  قيمة  ومتثل  احلداثة 

فت�صتبدل "ن�صائح امللوك" وتختار احلرية.
العرب  م�صكالت  ميين  مهما  جييزءا  يرجع  ُمييوىل  اأن  ورغييم 
التاريخية وال�صيا�صية والإبداعية اإىل غياب املواطنة ت�صورا 
ال�صياق  يف  �صحري  حل  املواطنة  اأن  يرى  ل  فاإنه  واإجييراًء، 
العربي للتحرر من ال�صتبداد، وختم الق�صم الأول من الكتاب 
الفكر  يف  الإن�صانية  النزعة  اإ�صكالية  يناق�ض  رابييع  بف�صل 

العربي الإ�صالمي.
الأخالق والفل�صفة الإ�صالمية

الثاين  الق�صم  ولد جعفر يف  اأحمد  املوريتاين مولي  الباحث  بداأ 
الذي جاء بعنوان "�صوؤال الأخالق يف الفل�صفة الإ�صالمية"، مناق�صة 
"اأخالق التعّقل عند فل�صفة الفارابي" وراهنيتها املعا�رشة، واأبرز 
اإ�صكالية العقل بني "املاهية الأخالقية للعقل" و"املاهية العقلية 
لالأخالق" عند الفارابي وتاأثرها على الع�صور الالحقة، معترباً 
مفهوم  اإىل  وم�صرا  التعقل،  فعل  عماد  هو  الأخالقي  املبداأ  اأن 

املفكر املغربي طه عبد الرحمن عن "الأخالق التعّقلية".

بغداد - سلوى السّياب
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           اليوم

مهنيييًا: تخطييئ ح�صاباتييك وتوقعاتييك اإذا كنييت تنتظر 
اليوم انفراجًا اأو ت�صوية وا�صحة اأو نتيجة حا�صمة لأمر 

معنّي 
عاطفيييًا: اجلييو العاطفييي يثيير فيييك بع�ييض املخاوف 
والهواج�ييض يف غيير حملهييا، ول بييّد ميين اأن يبّددهييا 

احلبيب لتطمئن وترتاح 

مهنيييًا: واأخييراً تتيياح اأمامييك فر�ض عمييل كثرة 
حتتييار اي واحييدة منها تختييار، لكنها ميين �صاأنها 
كلها قد جتعلك ت�صر على الطريق ال�صحيح للتقدم 
عاطفيييًا: حتاول تغير طريقة ت�رشفاتك وتعاطيك 

مع ال�رشيك

مهنيًا: يبلغ طموحك املهني اأق�صى درجاته ليب�رش 
بانقييالب هائييل يف م�صلحتييك يرتجييم باحتييالل 

من�صبًا عاليًا وذلك مهما �صمعت من انتقادات 
امل�صتقبييل  همييوم  ال�رشيييك  حتّمييل  ل  عاطفيييًا: 
وامل�صيياكل التييي تعرت�صييك يف حياتييك املهنية اأو 

العائلية

قييراءة  واأعييد  مهنيييًا: فاو�ييض و�صيياوم بجييراأة 
ح�صاباتك وقّيم الأو�صاع بغية تعزيز ا�صتقرارك 

املايل كي تخرج بقرارات مهمة 
عاطفيييًا: عليييك تبييادل الأحاديييث الهادئيية مع 
ال�رشيك وطماأنيية هواج�صه ودعمه والوقوف اإىل 

جانبه لي�صعر بال�صالم والراحة 

مهنيييًا: يييوم مييايل مزدهيير حت�صييد فيييه اأرباحييًا 
كبييرة، وتفكر يف باإيجاد و�صائل جديدة يف العمل 

ت�صاعدك على زيادة الأرباح 
عاطفيًا: كلما تراكمت اخلالفات بينك وبني احلبيب 
اأ�صبييح حلها �صعبًا جييداً، لذا ناق�صهييا بالتفا�صيل 

لكي ت�صع النقاط على احلروف 

النتميياءات  بع�ييض  ميين  ت�صتفيييد  مهنيييًا: 
الجتماعييية والفكرييية والثقافييية اأو من بع�ض 

املوؤ�ص�صات التي تتعامل معك 
عاطفيييًا: ت�صمع اأخباراً �صيياّرة من احلبيب اليوم 
تدخييل ال�ييرشور اإىل قلبييك وتقربييك 

منه اأكرث 

مهنيييًا: انطالقيية مهنييية جيييدة نحييو اآفيياق وا�صعيية 
وم�صاريع متطورة وجناحات مهنية قد ت�صاعدك على 

تطوير قدراتك 
تظهيير  �صعيييدة ومميييزة  اأحييداث عاطفييية  عاطفيييًا: 
مالحمها يف غ�صون اأيام ول �صيما اأن النيات �صافية 

يف هذا الجتاه بينك وبني ال�رشيك

مهنيييًا: تظهيير هذا اليييوم قدرات كبييرة وتقفز اإىل 
الأمييام م�صتعينًا ببع�ض الأ�صدقيياء، الذين يوؤّدون 

دوراً كبراً يف تطّورك 
عاطفيًا: قرارات حا�صمة جتاه ال�رشيك، على الرغم 
ميين حميياولت بع�صهييم تاأخيير املواجهيية، لكيين 

الأمور حتمية ول حتتمل التاأجيل 

مهنيًا: املناف�صييون يف جمالك اأقوياء جّداً والأعداء 
يراقبييون حتّركاتييك واأعمالييك، بانتظييار اول خطاأ 

ترتكبه لالنق�صا�ض عليك واحللول مكانك 
عاطفيييًا: حتييّدث بليونة مع ال�رشيييك، وجتّنب اإبداء 

الراأي واملالحظات ال�صخيفة اأحيانًا

مهنيًا: ل تدع اأمورك ال�صخ�صية والعائلية توؤثر يف 
اأدائك املهني، رّكز حتقيق على النجاح الذي تطمح 

اإليه ولن يقف اأحد عرثة يف طريقك 
عاطفيييًا: متّر عالقتييك باحلبيب بالفتييور والريبة، 
ولكن تثبت لك الأيام انه اأف�صل الأ�صخا�ض �صمانًا 

للم�صتقبل واحلياة معًا 

مهنيييًا: يييوم مييايل مزدهيير حت�صييد فيييه اأرباحييًا 
كبييرة، وتفكر يف باإيجاد و�صائل جديدة يف العمل 

ت�صاعدك على زيادة الأرباح 
عاطفيًا: كلما تراكمت اخلالفات بينك وبني احلبيب 
اأ�صبييح حلها �صعبًا جييداً، لذا ناق�صهييا بالتفا�صيل 

لكي ت�صع النقاط على احلروف 

مهنيييًا: ت�صعيير اأن قوانييني العمييل حتّد ميين قدرتك 
علييى الإبداع مع اأنك حتقق الكثيير من النجاحات 

املتتالية 
عاطفيييًا: ل جتييادل احلبيييب يف اأمييور وتفا�صيييل 

تزعجه، ول تكن مت�رشعًا يف حكمك عليه


