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بـــرنــامج الــبــريـــد اإللــكــتــروني
HTML ومـنـهـا مـثالً تـنـفـيـذ كود
وإعـــادة تــــنــــزيـل احملــــتــــويـــات
اخلــارجــيــة في رســائـل الــبــريـد
اإللكتروني وغالباً ما يتم ضبط
هذه الـوظـائف بشـكل مـسبق في
تــطـبـيــقـات الـبــريـد اإللــكـتـروني
لألجــهــزة اجلــوالـة عــلى عــكس

بـــرامج الـــبـــريــــد اإللـــكـــتـــروني
كتبية. للحواسيب ا

ـــــطــــورة وقــــامـت الـــــشــــركـــــة ا
لـتـطـبـيـقـات الـبـريـد اإللـكـتـروني
باإلعالن عن حتـديثـات وطرحـها
ـاني ـكــتب األ بـالــفـعل وشــدد ا
علومات على ألمان تكنولوجيا ا
ضـرورة تهـيـئـة البـرنـامج بـأمان
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{ جــنـيف  –وكــاالت - بــيـعت
مــاســة زرقــاء نــادرة في مــزاد
عـــــلـــــنـي في جــــــنـــــيف بــ 6.7
ملـيون دوالر بعـد أن قضت ما
يقرب من 300 عامـا تتـنقل في
ــلـكــيــة في أوروبـا الــقـصــور ا
وكــانت في تـــاج آخــر مــلــكــات
فـرنـسا قـبل الـثـورة.وكانت دار
ســــــــوذبي لـــــــلــــــــمـــــــزادات في
ســويـسـرا قـد أعـلـنت مـؤخـرا
ـاسة الـزرقـاء "بـلو عن عـرض ا
فــارنـيــزي" لـلــبـيع وتـزن 6.16
قــيــراط وبــدأ تـاريــخــهــا عــنـد
ــــهـــا هــــديـــة زواج إلى تـــقـــد

إلــيــزابـــيث فــارنــز ابــنــة دوق
بارما عند زواجـها من فيليبي
اخلــــامـس مــــلك اســــبــــانــــيــــا
عــــــــــــام 1915. ومــــنــــذ هـــذا
التاريخ توارثـتها أربع عائالت
مـلكـية أوربيـة وتنـقلـت ما ب
اسـبــانـيــا وفـرنـســا وإيـطــالـيـا
ـوقع الويب والـنـمسـا. ووفـقًـا 
ـاسة ـزادات فـإن ا اخلـاص با
ذات الشكل الكـمثري كانت في
يــوم من األيـــام جـــزءا من تــاج
ــلـكـة مـاري أنــطـوانـيت آخـر ا
مــلــكــات فــرنــســا قــبل الــثــورة

الفرنسية.
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اضي مكّن تطبيق واتسـآب في شهر أكتوبر/تشرين األول ا
رسلة خالل فترة محددة. ستخدم من حذف الرسائل ا ا
يـزة اجلديدة القت إعجاب كثيرين وعلى الرغم من أن هذه ا
حول العالم لكنها واجـهت بعض االنتقادات أيضا بالنسبة
Money Control ــســتــخــدمي واتــســآب بـحــسب مــوقع

اخملتص في التقنية. 
وقد رأى بعض مطوري التطبـيقات اإللكترونية فرصة جيدة
ستخدم من استرداد وقراءة كِّن ا لتطوير تطبيق جديد 
ــا في ذلك الــصــور والــتــســجــيالت الــرســائـل احملــذوفــة 
WhatsRem- الـصوتـيـة. إذ طوروا تـطبـيـقا جـديدا يـسمى
oved?. وعلى الرغم من أنه سهل االستخدام فقد أثار جدال
في مـا يـتــعـلق بـاخلـصـوصـيـة ألنه قـد يـنـتـهك خـصـوصـيـة
ــســتــخــدمـ ــرسل. ويــطــلب الــتــطــبــيق من ا وخــيــارات ا
احلـــصــــول عــــلى إذن لــــقـــراءة وحــــفظ اإلخــــطـــارات عــــلى
الــهــاتف  وســجل الــرســائـل الــذي يــتــلــقــاهــا ثم يــخــطــر
سـتخـدم عندمـا يجـري حذف أي رسالـة. ويتـوفر التـطبيق ا

حاليا على موقع التطبيقات(غوغل بالي).
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نع تـدخالً أمريـكيـاً أو ايرانـياً في ال أحد يـسـتطـيع أن 
ـقبلة  هذه احلقيقة الرئيسة تشكيل احلكومة العراقية ا
األولى . ومن ثم تأتـي بعد ذلك تـفاصـيل وتعـابيـر منـمقة
عن إرادة الناخب العراقي والتحالفات الوطنية والتوافق
االقـلـيـمي الـدولـي حـول احلـكـومـة اجلـديـدة  وجـمـيـعـها
ــواطن الـعـراقي إذا وجــد حـيـاة جـديـدة اليــكـتـرث لـهـا ا
تتوافـر على شروط أساسـية أفضل في العـمل والصحة
والـتــعـلـيم والــنـقل والــعـدالـة االجــتـمــاعـيـة  ولــيس كـمـا
يشعراآلن بأنّ االهـتمام ببعض حـاجاته األساسية الذي
ه في احلمالت االنـتخـابيـة بدأ يـتالشى قبل ظهـرت معـا
أن يــثـمـر. لــيس من حق الـعــراقي أن يـعــتـرض عـلى أي
تــدخل دولي في مــســار تــشــكــيل احلــكــومــة  تــلك هي
حـقـيـقــة ثـانـيـة كـانـت مـعـاشـة طـوال الــسـنـوات األخـيـرة
ـاضــيــة  ومن هــنـا ســيــأتي يـوم  مــهــمـا بــعــد زمـنه  ا
ســيــكــتب فــيه الــعــراقــيــون مـفــاهــيم جــديــدة لــلــســيـادة
واالستـقالل والـعالقات الـدوليـة عـمومـاً . سألـني مواطن
ــاذا يـتــدخل الـعــالم بـتــشـكــيل احلــكـومـة قـبل يــومـ  
الـعـراقــيـة  ألــيس هـنـاك عــراقـيــون يـقـدرون عــلى تـدبـر
امــورهم الـــســيـــاســيـــة من دون تــدخـل خــارجي ? . ألم
ـسـتـجـد خبـرة بـعـد خـمس عـشرة يـكـتـسب الـسيـاسي ا
ـمـارسـة الـسـيــاسـيـة? أين تـذهب الـشـعـارات ســنـة من ا
الوطنـية التي يقـشعر لـها األبدان ح يـطلقونـها أم انها
وسـمي ولتـوريط مـزيد من (ابـناء اخلـايبة) لالستـهالك ا
نـحدر الذي ال قرار له ?. هل أصبح من معهم في هذا ا
اقـدار العـراقي لكي يـعـيش من دون تفـجـيرات أن يـكون
تـبــعـاً? هل ثـمّـة جـيـنـات وراثـيـة في األمـر أم انـهـا طـفـرة
وراثــيــة لم يــكـن لــهــا تــســلــسالت واضــحــة في مــســار

االنسان في بالد الرافدين منذ آالف السن ?
اذا تذهب بعيداً وكل شيء قريب . قلت له  

قال : كيف? 
قـــلـت :انـــظـــر الى واقع الـــبــــلـــد في ســـنـــواته األخـــيـــرة
واســتــعــرض مــا جــرى له  ثم اســتــنــبط اإلجــابــة  وال

تطلبها من أحد أبداً
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{  بــرلـ - وكــاالت- خـلـصت
دراســة جـــديـــدة إلى أن بـــديال
جــيــنـــيــا شــائــعـــا ومــرتــبــطــا
ـا انتشر بالصـداع النصفي ر
ألنه سـاعـد اإلنـسـان األول على
الـتـكيف مع الـطـقس الـبارد في

األجواء الشمالية.
ـعـروف مـنذ وقـت طويل ومن ا
أن اإلصابـة بالـصداع الـنصفي
أكـثــر شـيــوعـا بــ الـبــشـر من
أصـل أوروبـي مــــــــــقـــــــــارنـــــــــة
ـــنـــحـــدرين مـن أفـــريـــقـــيــا بـــا
ولـلــجـيــنـات والــبـيــئـة دور في

هذا. 
وركــز الـبــاحـثــون في الـدراسـة
اجلديدة على ج يعرف باسم
(تي.آر.بي.إم8)  ويقوم بتنظيم
الــــــقـــــدرة عـــــلـى اإلحـــــســـــاس
بــالـــبـــرودة كـــمـــا أنه مـــرتـــبط
بـالـقـابـلـيـة لإلصـابـة بـالـصداع

النصفي.
وتـــوصل الـــبـــاحـــثـــون إلى أن
بــديال جـيــنــيـا مــرتـبــطـا بــهـذا
اجل أصبح شائـعا على نحو
مــــتـــزايــــد في الــــتـــجــــمـــعـــات
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الـــفـــعـــالـــة بـــغـض الـــنـــظـــر عن
الـــتــحــديـــثــات. ومن جـــانــبــهــا
تــــنــــصـح مــــؤســـــســــة احلــــدود
اإللـكتـرونـية بـاستـعـمال تـطـبيق
Signal? تراسل فوري مشفر مثل
عند الرغبة في إجراء االتصاالت
اخلاصة على األجهزة اجلوالة.
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أوصت الــدكــتــورة يــانــا فـيــته
مرضى حسـاسية األنف الذين
يـــواجـــهــون مـــتـــاعب شـــديــدة
بــشــكل مــســتـمــر خالل مــوسم
احلـســاسـيــة بــتـعــاطي أدويـة

احلساسية كل يوم.
وأضـــــــافـت اخــــــتـــــــصـــــــاصي
األمراض اجلـلديـة والتـناسـلية
تـاعب البـسيـطة أنه في حـال ا
ـتــاعب الـتي ال حتـدث كل أو ا
يوم يكفي تـعاطي األدوية مثل
مــضــادات الــهــســتــامــ عــنــد

احلاجة فقط.
ويُستـثنى من ذلك بخاخ األنف
احملــتـوي عــلى الــكــورتــيـزون
نـظـراً ألن مـفـعـوله ال يـظـهـر إال
بــعــد مــرور بــضــعــة أيــام. لـذا
يــنـبــغي اسـتــعـمــاله بـانــتـظـام

تاعب. طوال فترة حدوث ا
يشار إلى أن أعراض حساسية
األنف تـتـمثل فـي سيالن األنف
وانـسداد األنف بـاإلضـافة إلى
االحــمــرار والــعــطس واحلــكــة
والـعيـون الدامـعة وتـورم حول

. العين

فيـما قـال الدكتـور أوسو فـالتر
إن تــكــتل الـــشــمع يــهــدد األذن
بـاالنــســداد مـوضــحــاً أن هـذا
الـتكـتل يـحدث بـسـبب خلل في
عمـلية الـتنـظيف الذاتي لألذن
والذي ينجم عن استخدام أداة
حـــادة لــلــتــنـــظــيف كــاألعــواد

القطنية مثالً.
ومن الــعالمـات األخــرى الـدالـة
على تكتل الشمع باألذن ضعف
الــسـمع والـشــعـور بـضـغط في
األذن وآالم وحــــــكـــــة وخـــــروج
سـائل من األذن بـاإلضـافة إلى
ســمــاع ضـــجــيج كــصــفــيــر أو

. طن
واجـهة تـكتل الـشمع يـنصح و
طبيب األنف واألذن واحلنجرة
ـــــانـي بـــــتـــــنـــــظـــــيف األذن األ
بواسطة ماء فاتر وفي الغالب
تـنـجح هـذه الـطـريـقـة في إذابة

تكتل. الشمع ا
أمـا إذا لم تفـلح هـذه الـطريـقة
فـيـنـبغـي حـيـنـئذ إزالـة الـشـمع
لـدى الــطــبـيـب نـظــرا ألن عـدم
ـتــكــتل تــمــهـد إزالــة الــشـمـع ا
الــطــريق لـإلصــابــة بــالــتــهـاب

ة بالقناة السمعية مؤ

غربـية   اخـتراع أو تـخيل كائن يـخيف الـناس وأطـلقوا في الثـقافة الـشعـبيـة ا
ـجـرد سـماع عـليه لـقب الـ (بـوعـو) وصـار هـذا اخملـلـوق العـجـيب. يـزرع الـرعب 
تلكاتهم. اسمه ويجعلهم في جهالة من أمرهم يعتقدون أنه سيفتك بأرواحهم  و
غـرب وبعض الـدول العـربية دخل اسم الـ وفي السنـوات التي أعـقبت اسـتقالل ا
ـرويـات الـشــفـهـيـة ولم يــعـد الـكـبـار (بـوعـو) في ســجل احلـكـايـات الــشـعـبـيــة وا
والـصـغـار يـخـافـون من قــدومه في جـنح الـظالم بل صـار اســمه عـنـوان الـتـسـلـيـة

زاح. وا
وحتكى قصة أن شخصا عثر على حشرة ومن شدة خوفه منها نادى على رفاقه
ليكتـشفوا معه هـذا احليوان الغـريب الذي لم يكن غيـر حشرة اخلنـفساء. وماكان
من رفاق هذا الشخص األهبل إال  أن سموه بـ »بوعو ? «ومنذ ذلك احل انتشر
ن أطلقه أوَّل مرة على اسم الـ »بوعو «اخلرافي.  بعد ذلك صار  الـلقب لصيقـا 

شكل تصرف بليد وأهبل. 
إذن اخلنـفسـاء وبوعـو اسمـان متـطابـقان لـلبالدة في جـرِّ ودحرجـة كرة بـاطنـها
يصف عقـل صانعـها ألن هـذه الكرة تـصنع من طـرف اخلنـفسـاء وفي الغالب من
فـضالت االنـسـان وروث احلـيـوانـات عـلى حـد سـواء في عـمل سـيـزيـفي من غـيـر

مردودية وال نفع وقاكم الله من شر البوعوات وسيئات أفعالها.
إذن الـ (بوعوات) لن نحـتاج للـبحث عن اسمـها في قواميس الـلغة الـعربية أو في
وسوعـات العلـميـة التي تتـحدث عن احليـوانات واحلشـرات ألنهـا منذ تـسميـتها ا

تعددت وتوالدت وصارت لها أشكال هالمية.
ومنـها من حتـول إلى آالت مدمـرة تقـتل اإلنسـانيـة مسـتغـلة انـتشـار األسلـحة في

مناطق تعرف نزاعات تنشطها مافيات وقطاع طرق.
وقد جنـد الـبـوعـوات هم من يعـتـرضـون الـناس في جـنح الـلـيل ويـسلـبـون أمـوالهم
نشطـات القوية بعد كل لكنهم دائما يـرتعشون من  تأنيـب الضمير وهم يتـناولون ا

غنيمة.  
الـبـوعـوات هم أولـئـك الـذين اسـتـفـادوا من الـريـع وكـدَّسـوا األمـوال وأكـلـوا أمـوال

نتجعات السياحية وفي العقارات.  اليتامى والفقراء وبيضوا أموالهم في ا
البوعوات هم الذين ينهبون األموال ويأكلون احلرام وال يشبعون. هم أولئك الذين
يلـعبـون فوق الـنار ويـشعـلون الـفـ واحلروب بـ النـاس والشـعوب لـكي تنـشغل

ارسون استغاللهم لألراضي. الناس بالف و
والـبـوعـوات الوطن والدين لـهم هم كـائـنـات هالمـيـة تـريـد تـخـويف الـنـاس بجـمـيع
ـوازاة مع ذلك فالبوعوات مكـنة بوضعهم  حتـت نفوذها وسيـطرتها. با الوسائل ا
بـيدات ة بـدلـيل أن ا لم تعـد تـهتم بـهـا األساطـير وال احلـواديث واخلـرافات الـقـد
التي كانت تـقتل احلشـرات منهـا الذبـاب والقمل لم يـعد  النـاس يهتـمون بهـا  بعد
فقدان فعاليـتها في الرش. وهل  البـوعوات هم من يتحكـمون في األسعار  أسعار
ـسـتـهــلك بـالـكـمــبـيـاالت والـقـروض. أم ــواد االسـتـهالكـيــة وتـوريط ا الـعـقـارات وا
ــفـلـســون الـذي ضـيــعـوا الـعـمــر وسط نـبــاح وسـمـسـرة  الـبـوعــوات هم أولـئك ا
واسـتـغالل لـلـنـفـوذ وفـي آخـر أيـام عـمـرهم وجـدوا أنـفـســهم في مـراحل الـتـقـاعـد

مفلس من السلط الوهمية. 
ـنـا الـعربـي هنـاك بـوعـوات تـتـمـظـهـر بـصـفـات وأشـكـال وال تـترك ـشـكل في عـا ا
االنسـانيـة تعيـش بأمن وسالم . و من صـفات الـبوعـوات أنهم يـريدون تـملك الـدنيا
بال تعب وال كلل مستغل الطريق التي توصلهم إلى أراضي الريع  يأكلون منها

وال يشبعون . 
عزيـزي الـقـار قد تـظن أن الـبـوعو احلـقـيقي هـنـا هـو إسرائـيل … فـعال إسـرائيل
بوعو كـبيـر لكنـنا لم نـعد نخـافهـا مهمـا نهـبت من أراض. واجملد لشـعب فلـسط

الذي ال يخاف البُوعوات.
ومشـكلتـنا في الـعالم الـعربي أن الـبوعـوات هي فصـيلـة وراثية كـلمـا اعتـقدنـا أننا
أهـلـكـنــاهـا تـضــاعـفت في األشـكــال واأللـوان واألحـجـام  ألن
اخلـطـأ فـيــنـا نـحن من صــنـعـنـاهــا بـاألوهـام ونـعــتـقـد أنـهـا
موجودة بينما احلقيــــقة فهي نكرة من النكرات والبوعو ال

يلد غير البوعو.
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لندن  –الزمان 
توصـلت دراسـة حديـثة إلى أن
تناول ل الـزبادي كونه فاحتاً
لـلـشـهـيـة ومنـكـهـاً قـبل وجـبات
الـــطــعـــام يــخـــفف من ارتـــفــاع
ضـغط الدم والـتـهابـات اجلسم
ويـحـسن صحـة األمـعـاء حيث
تــوصل بــاحــثــون من جــامــعـة
ويـــســكـــونـــسن  –مـــاديـــســـون
األمــيـــركــيـــة إلى أنه حـــتى مع
تـــنــاول الــكــثــيـــر من الــلــحــوم
والـكـربوهـيـدرات فـإن مـقبالت
الزبـادي تساعـد على الـتخلص
من االلـــــتــــهـــــاب الــــنـــــاجت عن
ـشبعـة. هذه الدراسة الدهون ا

الـتي نشـرتـها »ديـلي ميل «هي
األحـــدث لـــعـــرض مـــنـــتـــجــات
ـتخـمـرة مثل الـزبادي األلـبان ا
ــكن أن يـكـون واجلــ الـتي 
لـهــا تـأثــيـرات حتــويـلـيــة عـلى
صـحــة األمــعـاء وااللــتـهــابـات
األمر الذي يتعارض مع البدعة
الـصـحـيـة الـشـائـعـة في جتـنب
منتـجات األلبـان. وقال الباحث
الـرئـيسي بـراد بـوليـنغ أسـتاذ
علوم األغذية: (لقد رأينا تأثيراً
فـورياً لـتـناول الـزبـادي استـمر
ـدة تـسـعـة أسـابـيع والحـظـنا
أن صـــحـــة اجلـــسم تـــتــحـــسن

رور الوقت).
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ال تـزال عـمـليـات تـشـفـيـر الـبـريد
االلـــكـــتــــروني لــــلـــحـــمــــايـــة من
االخـتــراقـات تـعـانـي من مـشـاكل
عدة تـهدد سالمـتهـا  فقـد  أشار
ـاني ألمـان ـكـتـب االحتـادي اال ا
ــعــلــومــات إلى تــكــنــولــوجــيــا ا
وجود ثـغرات أمـنيـة خطـيرة في

OpenPGP معايير التشفير
و  ?S/MIMEوالــتـي تــهــدد
أمـــــان وخـــــصـــــوصـــــيـــــة
الــــــبــــــيــــــانــــــات. وأوضح
ان أن الثغرات اخلبراء األ
األمـنـيـة تـتـيح لـلـقـراصـنـة
إمـــكـــانــيـــة الـــوصــول إلى
مــســار نـقل الــبــيــانـات أو
سيـرفر البـريد اإللـكتروني
أو صـــــــنــــــــدوق بـــــــريـــــــد
ـــســـتـــخـــدم وبـــالــتـــالي ا
الـــــتـالعب فـي الـــــرســـــائل
شفـرة بحـيث يتم إعادة ا
تـــوجــيـــهــهـــا كــنـــصــوص
واضــحــة إلى الــقــراصــنـة
بـعـد عـمـلـيـة فك الـتـشـفـيـر
ــــتـــلـــقي. وأضـــاف لـــدى ا
ـكن ــاني أنـه  ــكـتب األ ا
مواصلة استعـمال معايير
التـشـفيـر إذا  تـنفـيـذها
وتهيئتهـا بصورة سليمة
ولــضـمــان ذلك فــإنه يـجب
ــســتــخــدم إيــقــاف عــلـى ا
احملــتــويــات الــفــعـالــة في

الــســكــانـــيــة الــتي تــعــيش في
أجواء الطقس البارد. 

ــثــال كــان 88 فــعــلـى ســبــيل ا
ــــئـــة من األشـــخـــاص ذوي بـــا
األصول الفنلندية يحملون هذا
البديل اجليني مقارنة بخمسة
ــنـحـدرين ـئـة فــقط بـ ا فـي ا

من أصل نيجيري.
وقــــال فــــلــــيــــكس كـي كــــبــــيـــر
الباحثـ في الدراسة وهو من
مـــعـــهــــد مـــاكـس بالنك لــــعـــلم
الــتـاريخ الــبــشـري فـي مـديــنـة
ـــانــيـــة (الــصـــلــة اليــبـــزيج األ
باشرة ب اإلحـساس بالبرد ا
والـــصــــداع الـــنــــصـــفـي غـــيـــر

معروفة. 
ثل ا  كالهما مرتـبط باأللم 
صـــلـــة مـــحـــتــــمـــلـــة لـــكـــنـــهـــا

افتراضية).
وأشــار الــبـاحــثــون فـي دوريـة
(بـلــوس جـيــنـيــتـكس) إلى (أن
بـعض الــبـشــر تـركـوا الــطـقس
الدافئ في أفريقيا واستوطنوا
مــنـاطق أكـثــر بـرودة في آسـيـا

وأوروبا وغيرهما. 

ـا سـاعد الـتـكـيف اجلـيني ور
الـبـشـري لـالسـتجـابـة لـلـطـقس
البارد اإلنسان على البقاء رغم

هذا النزوح).
وقال جريج دوسـو وهو باحث
ــديـنـة في جـامــعـة تـكــسـاس 
داالس ولم يشـارك في الدراسة
(إن بــرودة الــطـقـس قــد تــكـون
ســـبــبـــا من أســبـــاب الــصــداع

النصفي).
وأضــــــــاف في رســـالــــة عـــبـــر
الـبـريــد اإللـكـتــروني (يـبـدو أن
عـــوامل الـــضـــغط أو تـــغــيـــيــر
ـاط الـعـاديـة من مـسـبـبـات األ
هــجــمــات الــصــداع الــنــصــفي
أيــــــضـا والــتـعـرض لــلـبـرودة
ـــثل عـــامل ضـــغط ال يـــحـــبه

اجلسم. 
ـثل الصـداع الـنـصفي ـا  ور
حتـذيــرا من أن عـامل الـضـغط
وهـــــو الـــــبـــــــــــرودة فـي هــــذه
احلــالـة قـــــــد يــكـون خــطــيـرا
وأنه يــنــبــغـي عــلى الــشــخص
حـــمـــايــــة نـــفـــسـه من درجـــات

احلرارة).


