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أوروبية بعد إعالن فيسبوك 
خطتها لطرح عملة رقمية

قصور القاهرة ... وجوه من التاريخ المصري

هل ُتعاني من نقص فيتامين »د«؟
هذه طرق العالج

أهمية الفاكهة وُطرق استخدامها لنقص الوزن بطريقة صحية

ستنقذك من السائقين المخادعين 
أثناء سفرك

ستأتي إلى هواتف آيفون 
من الفئة العليا في 2020

مل تك��د في�سب��وك تعلن ع��ن م�رشوعه��ا لإطالق عمل��ة رقمية م�سف��رة حتمل ا�سم 
"لي��را"، حتى �س��ارع املنظمون الأوروبيون اإىل املطالب��ة بفح�ص دقيق لهذه 
اخلطة، معرين عن تخوفهم ب�ساأن ما اإذا كان امل�رشوع يخ�سع للتنظيم الكايف.
فوفق��ا لت�رشيحات نقلها موقع بلومبريغ الإخباري، فاإن وزير املالية الفرن�سي 
برون��و لوماير قال اإن عملة "ليرا" امل�سفرة التي تخطط في�سبوك لطرحها، يجب 
األ "ت�سبح عملة ذات �سيادة". واأ�ساف لوماير لإذاعة "اأوروبا1-" اأنه "ل ميكن 
اأن يحدث، ويجب األ يحدث" هذا. وبح�سب ما ورد، دعا الوزير الفرن�سي م�سوؤويل 
البنوك يف جمموعة ال�سبع اإىل اإ�سدار تقرير عن خطة في�سبوك ال�سهر املقبل. كما 
اأع��رب ع�سو اأملاين يف الرمل��ان الأوروبي عن خماوف مماثلة وفقا لبلومبريغ، 
وقال اإن في�سبوك كانت معر�سة خلطر اأن ت�سبح "بنك الظل" )اأي تقوم بالأعمال 

امل�رشفية املالية دون اأن تكون خا�سعة للرقابة التنظيمية(.

نح��ن نتنّقل ب��ن �سنادي��ق ُمغلقة، م��ن املنزل اإىل 
ال�سي��ارة ومنه��ا اإىل م��كان العمل. اأ�سح��ت حياتنا 
�سجينة بن جدران حتجب عن اأج�سادنا نور ال�سم�ص 
ع��دا ع��ن اأن طبيع��ة حياتن��ا تّت�س��م بالك�س��ل وقّل��ة 
احلرك��ة، والن�س��اط الريا�س��ي �سبه مع��دوم اإل عند 
القلي��ل م��ن ذوي الإرادة من النا���ص. وتاأتي نتيجة 
ه��ذه امُلعطي��ات عل��ى �س��كل �سك��وى يف ال�سيدلية: 
اأن��ا اأ�سع��ر بالإره��اق، اأمل يف العظام.. رمب��ا اأمل يف 

الع�سالت!
اأول ما �سيخطر على بال ال�سيديل ويف ف�سل ال�ستاء 
حتدي��داً اأن يطلب م��ن املري�ص التوّج��ه اإىل الطبيب 
ليطلب من��ه اإجراء بع�ص الفحو�س��ات الطبية  ومن 

بينها فح�ص ن�سبة فيتامن "د".
ُيعَرف فيتام��ن د علميًا بالكال�سيف��ريول وهو اأحد 
الفيتامين��ات الت��ي ت��ذوب يف الده��ون )فيتام��ن 
A، د D، ه E، ك K(  فيتام��ن "د" ه��و الوحي��د  اأ ِ
ال��ذي مُيك��ن اأن ُي�سَنع عر جل��د الإن�سان من خالل 
التعّر�ص لأ�سعة ال�سم�ص )الأ�سعة ما فوق البنف�سجية 
ن��وع ب��� UVB(. هناك م�س��ادر اأخ��رى لفيتامن 
الغذائي��ة  بامُلكّم��الت  الإ�ستعان��ة  ميك��ن  حي��ث  د 
كاحلب��وب امُلدعم��ة املوج��ودة يف ال�سيدلي��ات اأو 
م��ن بع���ص الأطعم��ة مثل الأ�سم��اك الدهني��ة، زيت 
كبد احل��وت، �سفار البي�ص، الفط��ر واحلليب املدعم 

املقّوى.
الوقاية اأف�سل من العالج، ولتجّنب التعّر�ص لنق�ص 
فيتام��ن د نن�سح��ك بالتعّر���ص لأ�سع��ة ال�سم���ص 
ث��الث مرات اأ�سبوعي��ًا حتديداً بع��د الظهر ولع�رشين 
دقيق��ة على الأق��ل للوجه والذراع��ن وال�ساقن. اإذا 
كن��ت تعاين م��ن م�س��اكل جلدي��ة فالأف�سل ل��ك اأن 
تلجاأ ب��دًل من التعّر���ص لأ�سعة ال�سم���ص اإىل تدعيم 
نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بفيتامن د والتي 
ذكرناها اأعاله وبالتاأكيد لبّد من الرجوع  للطبيب 
للتاأّك��د من اإن كنت بحاجة لأخذ ُمكّمالت دوائية اأو 

ل.

بع���ص العلم��اء اأكت�سفوا اأن اأغلبي��ة اأنواع اخل���رشوات التي نقوم 
بتناولها يوميًا هي يف الأ�سل فاكهة.

يتن��اول الكثري منا الفاكهة بكافة اأنواعه��ا واألوانها اأكرث من مرة 
يف الي��وم، لأنه��ا ت�س��ّكل جزءاً هام��ًا يف حياتنا، ب��ل ومتد اجل�سم 
بالكث��ري م��ن الفيتامين��ات والعنا���رش ال�رشوري��ة ل�سح��ة قوية 
خالية من الأمرا�ص. ولكن بع�ص العلماء اأكت�سفوا اأن اأغلبية اأنواع 
اخل���رشوات الت��ي نق��وم بتناولها يومي��ًا هي يف الأ�س��ل فاكهة. 
الفاكه��ة يف العم��وم هي ب��ذور تكّون��ت داخل الرتب��ة ومت قطفها 
ل��الأكل، حتم��ل الفواكة داخ��ل طّياتها الب��ذور الت��ي �ساعدت على 
التكوي��ن والن�سج، وبع���ص الفواكه توؤكل ببذوره��ا مثل الفراولة 

والبطيخ والتن وغريها.
تنق�سم جميع الفواكه اإىل 3 اأنواع:

• الفواكه الب�سيطة: واأطلق على هذا النوع هذا الإ�سم لأن الفاكهة 
الواح��دة تنم��و م��ن خ��الل مبي�ص زه��رة واح��دة، مث��ل الرقوق 

واخلوخ والبندق.
• فواك��ه متع��ّددة الثم��ار: مثل الت��ن والأنانا�ص، حي��ث تتكّون 
فاكه��ة ه��ذا الن��وع عن طري��ق ن�س��ج مباي�ص خمتلف��ة ل تنتمي 

لزهرة واحدة، ثم ترتبط املباي�ص �سويًا لتكّون الفاكهة.
• فواك��ه جمّمع��ة: هي ت�سب��ه الفواكه متعّددة الثم��ار ولكن تن�سج 
املباي�ص املختلفة التي تنتمي اإىل زهرة واحدة، مثل التوت الري.

العنا�رش الغذائية املوجودة يف الفاكهة
• حتت��وي الفاكه��ة على عنا�رش غ��ري ُم�ستهلكة مثل فيتامن ج 

والبوتا�سيوم وحم�ص الفوليك والألياف الغذائية
• الألي��اف الغذائي��ة املوج��ودة يف الفاكه��ة ت�ساعد على خف�ص 
ن�سب��ة الكول�س��رتول يف ال��دم، بل وتعم��ل على ال�سع��ور بالمتالء 

وتقليل ال�سهية
• يدخل حم�ص الفوليك يف تكوين خاليا الدم احلمراء
• معظم الفواكه حتتوي على ن�سبة ب�سيطة من الدهون

• بع�ص الفواكه حتتوي على فيتامن C مثل الكيوي والفراولة 
والرتق��ال والذي يدخ��ل يف اإلتئام اجل��روح واحلفاظ على �سحة 

يواج��ه ال�سياح عند ال�سف��ر م�سكلة يف معرفة اأق�رش واأف�س��ل الطرق يف املدن التي 
يزورونها لأول مرة، وي�ستغل فئة من ال�سائقن املخادعن عدم معرفة الركاب بها 

لأخذهم عر طرق اأطول طمعا يف م�ساعفة الأجرة.
وله��وؤلء ال�سائق��ن اخرتعت غوغل مي��زة جديدة يف تطبيق اخلرائ��ط، ك�سف عنها 
موق��ع "اأك���ص دي اأي ديفلوب��ر"، ت�س��ع ح��دا لل�سائق��ن الذين يحاول��ون ا�ستغالل 
ال��ركاب باإطال��ة الرحلة وتغيري م�سارها. وبالرغم من اأن امليزة ل تزال يف مرحلة 
الختب��ار، ف��اإن املوق��ع عر�ص نقاطا عن كيفي��ة ا�ستخدامها، حي��ث ميكن للراكب 
تفعي��ل اخلا�سية عن طريق اختيار "كن اأكرث اأمانا" قبل البدء بتحديد امل�سار على 
خرائ��ط غوغل. وعندما تظهر اخلريطة املعت��ادة للم�سار على تطبيق خرائط غوغل 
�ستج��د خيارا لتنبيه��ك للطرقات حتت ا�س��م "للح�سول على تنبيه��ات على الطرق 

الوعرة"، والتي تعمل على تنبيهك يف حال خمالفة ال�سائق للم�سار املبا�رش.

ك�س��ف تقري��ر اأخري مل�رشب اأخب��ار اآبل املوث��وق "مينغ ت�سي ك��و" اأن دعم ات�سالت 
اجلي��ل اخلام���ص )5جي( �سي�س��ل اإىل هوات��ف اآيفون م��ن الفئة العليا ع��ام 2020، 

ولكافة مناذج الهاتف عام 2021.
ويتما�س��ى ه��ذا التقرير م��ع تقارير اأخ��رى تناولت م�ستقب��ل هواتف اآب��ل وقالت اإن 
ال�رشك��ة الأمريكي��ة توؤجل طرح دعم تقنية "5جي" حت��ى العام 2020. ويجعل هذا 
الأم��ر ال�رشكة متاأخرة بع���ص ال�سيء وراء العدد املتزايد من م�سنعي اأجهزة اأندرويد 

الذين يت�سابقون اإىل و�سع هذه التقنية يف ال�سوق.
لك��ن موقع "تيك كرنت�ص" املعن��ي ب�سوؤون التقنية، ي�س��ري اإىل اأن تلك ال�رشكات التي 
ت�س��م اأمث��ال �سام�سونغ واأل.جي ووان بل�ص "رمبا ت�س��ع العربة قبل وجود الفر�ص"، 
عل��ى اعتبار اأن �رشكات الت�سالت توفر و�سول حمدودا للغاية اإىل هذه التقنية مع 

نهاية العام 2019.

»5جي«مخاوف غوغل

يعود  التي  القدمية  بالق�سور  الزاخرة  املدن  من  القاهرة  ُتعّد 
تاريخ بنائها لقرون م�ست. كما كان لها بالغ الأثر يف ت�سكيل 
الأحداث  لعدد من  التاريخي مل�رش، حيث كانت م�رشحًا  الوجه 
ال�سيا�سية. بع�ص هذه الق�سور حتّولت الآن اإىل مزارات �سياحية، 

فيما اآل م�سري البع�ص الآخر اإىل الإهمال واأحيانًا الَهْدم.
ق�رش عابدين

وُيعّد  امل�رشي،  املتحف  بالقرب من  اجلمهورية  ميدان  يقع يف 
التاريخية  ملكانته  لي�ص  م�رش،  يف  الأثرية  املعامل  اأه��م  اأح��د 
ق�رش  ُيعّد  حيث  اأي�سًا.  واملعمارية  الفنية  لقيمته  بل  فح�سب، 
يف  ال�سياحية  وامل��زارات  املعمارية  التحف  اأه��م  اأح��د  عابدين 

القاهرة حتى اليوم.
احُلكم  توّليه  بعد  اإ�سماعيل  اخلديوي  من  باأمر  ال�رشح  هذا  ُيَن 
بك  عابدين  اإىل  ن�سبة  با�سمه  و�ُسّمي   ،1863 عام  يف  مبا�رشة 
اإ�سمه على هذا  اإطالق  اأحد قادة اجليو�ص امل�رشية، وال�سبب يف 
الق�رش هو اأنه ُبنَي حمل ق�رٍش كان اخلديوي قد ا�سرتاه من القائد 

ُيقارب  ما  ا�ستغرق  الذي  بنائه  من  النتهاء  وبعد  بك،  عابدين 
12عامًا، اُتّخذ مقراً للحكم منذ العام 1872 وحتى عام 1952، 
م�رش  حكمت  التي  لالأ�رشة  الق�رش  هذا  اأهمية  على  ذلك  وي��دّل 

طوال هذه املدة.
ي�سّم ق�رش عابدين ما يفوق 500 غرفة بالإ�سافة اإىل الأجنحة 
ل�ستقبال  �ص  ُخ�سِّ ال��ذي  البلجيكي  اجلناح  منها  والقاعات، 
اأول  امُلهّمن، و�ُسّمي بذلك لأن ملك بلجيكا كان  �سيوف م�رش 
من اأقام فيه. كما ي�سّم قاعات عّدة منها قاعة حمّمد علي التي 
ُتعّد اأكر القاعات واأ�سخمها، ف�ساًل عن متحف خا�ص مُبقتنيات 
اأ�رشة حمّمد علي با�سا، وعدد اآخر من الكنوز وامُلقتنيات الفنية.

ق�رش عائ�سة فهمي
يقع ق�رش عائ�سة فهمي يف الزمالك. بناه يف العام 1907 فهمي 
علي با�سا كبري ياوران امللك فوؤاد، لبنته عائ�سة، واأُطِلق عليه 
وزارة  اإىل   1985 العام  يف  ملكّيته  انتقلت  اخللد".  "ق�رش  اإ�سم 

الثقافة، ومّت ت�سجيله كمبنى اأثري عام 2010.
لت اإىل �سالت  يتكّون ق�رش عائ�سة فهمي من غرٍف كثريٍة حتوَّ
الطابق  ن  يتكوَّ كما  الت�سكيلين،  الفنانن  اأبرز  لوحات  لعر�ص 

الغرفة  منها  اأثري،  طاَبع  ذات  عّدة  غرٍف  من  الق�رش  يف  الثاين 
على  وحتوي  فهمي  عائ�سة  لالأمرية  اإهداوؤها  مّت  التي  اليابانية 
نقو�ص وعبارات باللغة اليابانية، كما يتمّيز الق�رش باجِلداريات 

امل�سنوعة من احلرير والكّتان.
ترميم  عملية  بعد  ال��زّوار  اأمام  موؤّخراً  الق�رش  هذا  افتتاح  اأُعيَد 

طويلة ا�ستمرت ما ُيقارب ع�رش �سنوات.
ق�رش املنيل

املنيل  ق�رش  مبتحف  املعروف  علي  حمّمد  الأم��ري  ق�رش  ُيطّل 
القاهرة،  متاحف  اأجمل  من  ُيعّد  باملنيل.  الرو�سة  جزيرة  على 
الفاطمية  العمارة  من  مقَتب�ص  اإ�سالمي  ط��راز  على  م  مِّ �سُ فقد 

واململوكية.
ال�سيوف  ل�ستقبال  ع��ّدة  وقاعات  طوابق  من  الق�رش  ن  يتكوَّ
غر حجمه حتفة معمارية. فقد  وكذلك م�سجد �سغري، ُيعّد رغم �سِ

ُزيِّن �سقف امل�سجد بعرائ�ص على �سكل روؤو�ص اأفاعي كوبرا.
بر�سوم  الزوار  اأمام  ُتفَتح  التي  املتاحف  اأحد  املنيل  ق�رش  ُيعّد 
دخول زهيدة معظم اأيام الأ�سبوع، كما ُتقام فيه املعار�ص التي 
وا�ستعرا�ص لأبرز �سَوره  الأمري حمّمد علي توفيق  حتكي ق�سة 

وتراثه من خالل اأر�سيفه الفوتوغرايف وُمقتنياته.
ق�رش الدوبارة

الق�سور  اأهم  الواقع يف غاردن �سيتي من  الدوبارة  ُيعَتر ق�رش 
ق�رش  بجانب  احتل  حيث  ال�سيا�سية،  ملكانته  وذل��ك  الأث��ري��ة، 
عابدين اأهمية بالغة، وذلك لكون ق�رش عابدين كان مقر احُلكم 
الر�سمي لأ�رشة حمّمد علي، بينما ا�ستخدمت ال�سفارة الريطانية 

وقتذاك ق�رش الدوبارة كدار للحماية ومّقر للمندوب الريطاين.
اخلديوي  زوجة  اإلهامي  اأمنية  لالأمرية  الدوبارة  ق�رش  ويعود 
حّي  لإن�ساء  نواة  الق�رش  هذا  بناء  كان  وقد  اإ�سماعيل،  توفيق 

"الباب العايل" الذي ُيعَرف الآن باإ�سم حي غاردن �سيتي.
ثم  ل�سياك"  "اأنتونيو  الإيطايل  املعماري  وبناه  الق�رش  م  �سمَّ

حتّول يف ما بعد اإىل مدر�سة "املري دي ديو" للبنات.
وعلى الرغم من اأن هناك ق�سوراً عديدة مّت الهتمام بها واإعادة 
القّبة  عابدين وق�رش  مثل ق�رش  للزّوار،  بع�سها  وفتح  ترميمها 
فنادق  اإىل  الق�سور  من  العديد  حت��ّول  ثم  الحت��ادي��ة،  وق�رش 
حلفظها من الإهمال، مثل ق�رش )اجلزيرة الو�سيطى( يف الزمالك، 

والذي ُيعَرف الآن باإ�سم فندق )املاريوت(.
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متقاطعة كلمات
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 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: اأنت مدعو هذا اليوم اإىل عر�ص اأفكارك املميزة 
والتوا�سل اجتماعي��ًا ومهنيًا اأو القيام باأّي ن�ساط غري 

مهني 
عاطفي��ًا: الو�س��ع الدقي��ق يتطّل��ب اهتمام��ًا �سادق��ًا 
بال�رشي��ك من قبلك، فال جتادله ول ت��رث معه موا�سيع 

ح�سا�سة ميكن اأن جترح م�ساعره 

مهنيًا: يتجّلى احلظ اأخرياً ويكون هذا اليوم منا�سبًا 
العلمي��ة،  اأو لدرا�سات��ك واأبحاث��ك  ل��ك ولأعمال��ك 

فت�ستفيد منه لإجناز بع�ص املتاأخرات 
عاطفي��ًا: تناق���ص م��ع ال�رشي��ك م�ساأل��ة �سخ�سي��ة 

مقعدة نوعًا ما وعالقة منذ �سنوات 

مهني��ًا: الوقت منا�سب ج��داً للمغام��رة، لكن انتظر 
بع���ص ال�س��يء حتى تنق�س��ع الغي��وم، و�ست�سل اإىل 

نتيجة اإذا بذلت اجلهود املطلوبة 
عاطفيًا: تواجه و�سعًا دقيقًا جداً ما يت�سبب ببع�ص 
التوت��ر بين��ك وب��ن ال�رشي��ك، فت�سعر ب��اأن اخليبة 

جاثمة عليك 

مهني��ًا: ثقت��ك الكب��رية بالنف�ص تب��دو قوية جداً 
ول��و مررت ببع�ص املزاجي��ة اأحيانًا، ل تكن من 

اأ�سحاب الرتاخي وال�سعفاء 
عاطفي��ًا: �س��ع م�ساكل��ك وهواج�س��ك ال�سخ�سية 
والأو�س��اع امل�سطرب��ة جانب��ًا ول ت�سم��ح لأي 

متطفل بالتاأثري �سلبًا يف عالقتك 

مهني��ًا: تك��ون حم��ط اأنظ��ار الزم��الء واهتمام 
�ساح��ب  اأن��ك  ف��رتى  واملحي��ط،  املقّرب��ن 

م�سوؤوليات كبرية عليك حتّملها 
عاطفي��ًا: ل تر�سم حدوداً اأو ت�سع خطوطًا حمراً 
لعالقت��ك مب��ن حت��ب، وت���رّشف عل��ى طبيعتك 

املعهودة وكن لينًا يف التعاطي 

مهني��ًا: تنجح يف مهم��ة اأو يف درا�سة، اأو حتقق 
ربحًا ع��ن طريق فر�سة موؤاتي��ة، ورمبا تدعمك 

جهات نافذة 
عاطفي��ًا: ت�سع��ر باحلما�سه والف��رح اليوم للقاء 
بحقيق��ة  وم�سارحت��ه  احلبي��ب 

م�ساعرك جتاهه، فيبادلك باملثل 

مهني��ًا: تتخذ ق��رارات مهنية مهم��ة، ويلم�ص الزمالء 
تاأث��ريك يف العمل وت�س��رتد �سلطة غابت وتعّو�ص عن 

الوقت ال�سائع 
عاطفي��ًا: توقع قلق��ًا و�سعوراً بتغي��ريات تطال بع�ص 
نواح��ي احلي��اة العاطفية، ق��د تتخذ ق��رارات فجائية 

وتطراأ م�ستجدات تثري الده�سة 

مهني��ًا: يوم مريح يخلق لك اأعماًل كثرية وتتح�سن 
الأج��واء املهني��ة، وق��د تنهم��ك ب�س��وؤون مرتاكمة 

تن�سيك الواجبات الأخرى 
عاطفي��ًا: تعي���ص واقعًا �سعب��ًا اأو تخ�س��ع لبع�ص 
ال���رشوط التي كنت ترف�سه��ا يف ال�سابق، وتتكيف 

مع بع�ص الأو�ساع وقواعد اللعبة 

مهني��ًا: ميكن اأن ت�سط��دم اليوم مب�س��اكل اأو ببع�ص 
الزمالء الذين ل ي�سغون اإىل توجيهاتك ويت�رشفون 

بتمّرد 
عاطفي��ًا: با�ستطاعت��ك غ�ّص النظر اأك��رث من املعتاد 

عن اأخطاء احلبيب وتاأجيل املواجهة كلّيًا،

املهن��ي،  جمال��ك  يف  بالن��ار  تلع��ب  ل  مهني��ًا: 
وخ�سو�س��ًا م��ع اأ�سحاب اخلرة، لأن��ك لن تكتفي 
بح��رق اأ�سابع��ك فح�س��ب ب��ل �ست�سع��ل اأع�ساب��ك 

وا�ستقرارك 
وحما�س��ة،  اإ�رشاق��ًا  حيوي��ة  تفي���ص  عاطفي��ًا: 

وتتخل�ص من م�سكالت اأزعجتك طوياًل

مهني��ًا: حت��اول اأن تقن��ع اأرب��اب عمل��ك باتخاذ 
ق��رارات جدي��دة يف العم��ل تع��ود بالفائ��دة على 

اجلميع 
عاطفيًا: خ�س��ارة احلبيب ل ميكن اأن تعّو�ص، كن 

حذراً يف تعاطيك معه وخفف من كريائك 

مهني��ًا: متي��ل اإىل اإث��ارة العدائي��ة والتوّت��ر اأينم��ا 
حلل��ت، ل تفتعل اأي خالف واأدعوك اىل الن�سحاب 

من اأي نزاع 
عاطفي��ًا: ت�سع��ر بالطمئن��ان اأك��رث بوج��ودك مع 

احلبيب، ل تكن مت�سنعًا 


