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تـــقـــوم شـــركـــة غــوغـل بــجـــمع
بــــيـــانــــات عن مــــســـتــــخـــدمي
الهواتف الذكية الـعاملة بنظام
التشغيل أنـدرويد الستخدامها
بــــــــعـــــــــد ذلـك في اإلعـالنــــــــات
ـــوجــهـــة وهـــو مـــا يـــســـبب ا

إزعاجاً للكثيرين. 
«connect» وأوضـحت مـجـلة
ـكن للـمـستـخدم ـانيـة أنه  األ
مـنع غوغل مـن التـجـسس على
هــــــــاتــــــــفه الــــــــذكـي مـن خالل
ــنـــاســـبـــة حــيث اإلعـــدادات ا
كن تعـطيل مزامـنة اخلدمات
ــــســـتــــخــــدمـــة عــــبـــر غـــيــــر ا

.(Accounts/Google)
ـفــاتـيح وفي تـطــبــيق لـوحــة ا
 Gboardيـــنـــبــــغي تـــعــــطـــيل
(Personal dictionary) و

.(Share usage statistics)
ــــــوجـــــودة وفـي اإلعــــــدادات ا
ضـــــــــــــمن (Apps) يـــــنـــــصح
اخلــبــراء بــإلـــــــــغــاء تــثــبــيت
جمـيع تطبـيقات  Googleغير
الــضـروريــة أو تـعــطــيـلــهـا في
حــال عــدم الــتـــمــكن من إلــغــاء
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قــــــالت دراســــــة جــــــديــــــدة في
أسـترالـيا أن الـوجـبات الـغنـية
بـاأللـيــاف قـد تـسـاعــد الـنـسـاء
احلــوامـل عـلـى جتــنب ارتــفـاع
خـطيـر في ضـغط الـدم وحتمي
من مضاعفات احلمل الشائعة.
ـشرفون على وقال البـاحثون ا
الــــدراســـة انّ تــــســـمـم احلـــمل
يتداخل أيـضا مع تطـور مناعة
اجلــنـ في الــرحم وقــد يـزيـد
من خــــطــــر تــــعـــرض الــــطــــفل
ألمـراض احلسـاسـيـة وأمراض
ـنـاعـة الـذاتيـة في وقت الحق ا
من احلـياة.وأوضـح البـاحـثون
في كلـية الـطب جامـعة (كـنبرا)
في أسـترالـيا أن تـغيـر احلمـية
الـغذائـية قـد يـساعـد في تقـليل
خــطـر إصـابـة احلـامل بـتـسـمم
احلمل.وتـوصل الـباحـثون إلى
ـنـخـفـضـة من ـسـتـويـات ا أن ا
حــمض (األسـيـتــات) قـد ارتـبط
بـارتــفــاع احـتــمـاالت اإلصــابـة
ـا قــد يـؤثـر بـتــسـمم احلــمل 
ناعة و اجلن جلهاز ا على 
ـــــهـم وتـــــوصــــــلـــــوا إلى أن ا
ــنـاعــيـة مـســتـويــات اخلاليـا ا
التي تنـتجهـا الغدة الصـعترية
(اخلاليا التائية) وحتديدا تلك
ــــرتــــبــــطـــة بــــالــــوقـــايــــة من ا
ـنـاعـة احلــسـاسـيـة وأمـراض ا
الذاتيـة مثل مرض الـسكري –
كــانت أقل لــدى األطـفــال الـذين
أُصـــيــبـت أمــهــاتـــهم بــتـــســمم

احلمل.
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مـن فــــــيــــــتــــــامــــــ C و 7 من
الكالسيوم و 6 من احلديد و 6
ــــغــــنـــيــــســــيـــوم و 3 من من ا
الــــــبـــــوتــــــاســـــيـــــوم و 19 من
ـــغـــنـــيــــســـيـــوم. وهي مـــواد ا
سـعـراتهـا احلـرارية مـنـخفـضة

جدا. 
كــمــا يـحــتــوي عــلى مــضـادات
األكـســدة الـتي تـســرع عـمــلـيـة
الـتـمـثـيل الـغـذائي في اجلـسم
ــــا يـــســـرع إذابــــة الـــدهـــون

الــزائــدة اخملــزنــة في اجلــسم
ويخفض الوزن.

وشـرب مـاء الـشـمـر يـخـفف من
ــعــدة اإلمــســـاك وحــمــوضـــة ا
وعـسـر الهـضم ويـسـرع عمـلـية
الـهــضم وهــو غـنـي بـاحلــديـد
ا يقوي الدم ويزيل األوساخ
عـنه. كـمـا يـحـتـوي مـاء الـشـمر
ا أيـضًـا عـلى الـبـوتـاسـيـوم 
يـسـاعـد عـلى الــتـحـكم بـضـغط

الدم عن طريق شربه.
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باراة انتهت بطولة العالم للـنساء بكرة القدم  كانت ا
جتري  مـنقولة بـشكل مباشـر على الشـاشة قبل أيام
 وبـالـصدفـة وقـعت عيـني عـلى  الشـاشـة من بعـيد  
وبـــســبـب ضــعف الـــبــصـــر  ذهب بي الـــظن الى  ان
ـبـارة كانت بـ فريـق لـلـرجال من عـمالـقة الـفرق . ا
وحــ اقــتــربت من الــشــاشـة  شــاهــدت العــبـات في
لعب وسمعت التعليق عن مبارة حاسمة ونهائية ب ا
نتـخب النسوي تحـدة وا نـتخب النـسوي للواليـات ا ا
ــلك أيّ مــراقب االّ أن يـتــابع بـدهــشـة لــهـولــنـدا . ال 
االحــتـرافــيــة الـعــالـيــة لــلـفــرق الـنــســويـة  حــتى كـأنّ
الالعـبـات يسـتخـدمن الـكومـبيـوتـر في ارسال الـكرات
والسيطرة عليها في نـظام ودقة وسرعة ولياقة عالية .
تـابعي كرة تـعة  مـباراة مدهـشة فيـها اعلـى درجات ا

القدم .
ـفاهـيم الذكـورية احلـصريـة عن هذه الـلعـبة اخلـشنة ا

احيانا ذهبت أدراج الرياح .
ـدارس االبـتدائـيـة أرى التـلمـيـذات يلـع أحيـاناً في ا
كرة الـقـدم بـطـريقـة مـبـسطـة  ولم أدر انّ ذلك تـمـهـيد
لـوالدة فرق قـوية تـلعب بـشكل يـفوق  االداء في مـعظم
ــونـديــال الـســابق  حـيث ــبـاريــات الـتي مــرّت في ا ا
ضـاعت كـرات وضـربـات جــزاء وانـكـشف مـسـتـويـات
ـبالـغة حـقيـقيـة لالعبـ وضع االعالم حولـهم هاالت ا
الً ومتـعباً بـاريات أداءً عـادياً بل  وشهـدت بعض ا

.
الـرياضة فـي هذه احلالـة النـسويـة صارت فـنّاً بحق .
ـــــسـألة حتيل الى الـعنـاية بـالرياضـة النـسوية لـكن ا
في بـلـدان العـــــالم مـن مرحـلـة الـدراسـة االبـتـدائـية 
حــيث يــلــزم االبــاء واالمــهــات بـحــضــور الــفــعــالــيـات
ــدارس لــيــشــاهـدوا الــريــاضـــــــــيــة الــســنــويـة في ا
اطـفــالـهم في سن الـســادسـة والـسـابـعــة في مـخـتـلف

االلعاب .
وزارات الــتـربـيــة في بـلــدان الـعــرب التـولي االهــتـمـام
ـدرســيـة  وحـتى الــبـطـوالت ــطـلــــــوب لــلـريــاضـة ا ا
ستقبل درسية التي كـانت حاضنة العبات ا العربية ا
في فرق وطـنـيـة  خف بريـقـها وانـفـرط عـقد االهـتـمام

بها .
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قصيدة النثر
كان مكتب في الـقصر اجلمهـوري; الوقت نهاراً; تدور ا
الـكــامــيـرا عــلى شــخص يــجـلس خــلف مــنـضــدة تــلـفت
األنظـار; هيـئتهُ تـدلُّ علـى شخصـيتـه الرفيـعة فـي الدولة
يـدخن سـيـجـاراً كـوبـيـاً; بـيـنـمـا نـرى إلى أريـكـة جـانـبـيـة
سـؤول الـرسمـي عـلى ثقـافة الـبلـد وهو يـجلس أحـد ا

سؤول الرفيع.. يصغي حلديث ا
سؤول الرفيع: شوف أبو باهر ا
سؤول الثقافي: نعم أستاذ ا

ـسـؤول الرفـيع: ال تـتـهاون مـطـلـقاً مـع هاي الـصـرعات ا
سـتوردة اللي يـروجون إله الـشعراء الـشباب الثـقافيـة ا
مثـل قـصـيـدة الـنـثـر وتـفـجيـر الـلـغـة; هـاي األمـور غـريـبه
عليـنه; وتسنده الـصهيونـية; اللي متـريد كل خير لـلثقافة

العربية.
سـؤول الثـقافي: بس أستـاذ; قصـيدة النـثر مـو جديدة ا
على العراق وأكيد جنابـك يعرف الشاعر حس مردان

وقصائده العارية اللي سوَّت هوسه بذاك الوكت.
ــســؤول الــرفـيع: أبــو بــاهــر; ذاك زمن وهــذا زمن; مـو ا

صحيح
ـسؤول الـثـقـافي: صحـيح; اآلن الـوضع مـيتـحـمَّل هاي ا

الزوبعة.
ـسؤول الـرفيـع: توجـيهـات الـسيـد الرئـيس الـله يحـفظه ا
إنو حتـاولون كـسب الشـعراء الـشبـاب إلى خندقـنه حتَّه
ال تـتـطـور زوبعـتـهم وتـسـوينه مـشـاكل واحـنه مـا عـايزين
مـشـاكل مـو تـمـام; آني حـقـيــقـة مـسـتـغـرب مـنـهم; الـبـلـد
يـخـوض حـرب شـرسـة وهـمَّه ديـكـتـبـون شـعـر مـا إله أي
عالقة بالوطن يعني تتصور كأنَّما عايش في بلد آخر
وقـصـائـدهم غـامـضه ومريـبه; مـعـقـوله أبـو بـاهـر; ال هذا

وضع خطير; والزم تنتبهون إلى هذا األمر بجدية..
ـسـؤول الثـقـافي: أسـتاذ.. انـته تـعـرف معـظم الـشـعراء ا

الشباب باجلبهة..
سـؤول الرفيع (يـقاطعه): يـا جبـهة هاي الـتحجي عَـنها ا
رفــيق أبـــو بــاهـــر; نــصـــهم إفــراري[ وإذا اكـــو جــبـــهــة
د هي جـبـهـة قـصـيـدة العـ تـأكـَّ يـتـواجــدون بـيه ذولـة ا

النثر..
ـسـؤول الـثـقـافي: طـيَّب أسـتـاذ شـنـو رأيك; إذا أكـلك.. ا
ه يـسـون ذوله الـشــعـراء الــشـبـاب مــتـحــمـســ جـداً حـتـَّ

وافقة على طلبهم.. مهرجان شعري وينتظرون ا
ـهـرجــان وخـلـصـونه ـسـؤول الـرفــيع: وافـقـولـهـم عـله ا ا

منهم; كبل ما يوكع الفاس بالراس..
ـهـرجـان بـعـنوان ـسـؤول الـثـقـافي: بس ذوله يـريـدون ا ا

ملتقى الشعر الثمانيني
شكلة?  سؤول الرفيع: وشنو ا ا

ـشكلـة أستاذ; هـو اجليل السـبعيني سؤول الـثقافي: ا ا
جـيل احلــزب بـعـده مـا واكف عـله حـيـله والـنـوب يـجـيـنه

اجليل الثمانيني; يعني تصير هوسه..
ــســؤول الـرفــيع: آني هــاي الــتــقــسـيــمــات مــا أفــهـمه; ا
سولوهم مهرجـان وخلو عيونـكم عليهم; وشوفوا
مــنـو مــتـحـمـس لـلـدخــول بـخــنـدقـنه;
والــــلـي مــــا تـــــرتــــاحــــون مـــــنَّه إلى

اجلحيم.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ لـندن  –وكـاالت - اسـتـغـلت
رئـيــسـة الـوزراء الــبـريـطــانـيـة
تــيــريـزا مــاي واحــدة مـن آخـر
عـطالتـها األسـبـوعيـة قـبل ترك
مـــنـــصـــبــــهـــا لـــعـــرض بـــعض
حركـاتهـا الشـهيـرة في الرقص
عـلى أنـغام أشـهـر أغـاني فريق
آبــا مــثل (دانـــســنج كــوين) أو
ـلكـة الـراقصـة) و(مـاما مـيا) (ا

هرجانات. خالل أحد ا
وظهرت ماي في مقطع فيديو
وهـي تــــرقص فـي مــــهــــرجــــان
هــيــنــلي بــيــنــمــا كــان زوجــهـا
ورجال آخـرون يرتـدون ربطات
عـــنـق ســــوداء يـــتــــراقــــصـــون

حولها.
وكانت ماي تسـعى أحيانا إلى
إضـــفـــاء طـــابـع فـــكـــاهي عـــلى
عملها بالرقص في أماكن عامة
رغم األزمات التي تـعرضت لها
حـــكــومـــتـــهـــا بـــســبـب خــروج
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا من االحتـــــاد

األوروبي.
اضي مع ورقصت ماي العام ا
تالمــــيـــذ مـــدارس في جـــنـــوب
أفــريـــقــيـــا وبــعـــدهـــا رقــصت
بطـريقة تـشبه حركـات اإلنسان
سرح خالل اآللي على خشبة ا
مـؤتـمر حلـزب احملـافـظـ على
أنـغام أغـنـية (دانـسـنج كوين)
وهي الـــــرقـــــصـــــة الـــــتي القت
انــتـشــارا كــبـيــرا عــلى وسـائل

التواصل االجتماعي.
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ــانـــيــة تـــوصي اجلــمـــعــيـــة األ
لـلــتـغـذيــة  كـبــار الـسن بــنـظـام
غـــذائـي مـــتـــنـــوع يـــقـــوم عـــلى
اخلـــــــضــــــروات والـــــــفــــــواكه
واحلـبـوب الـكـامـلـة ومـنـتـجات
األلــبـــــان مع تــنـاول األســمـاك
مــرة في األســـبــوع والـــلــحــوم
مـرت عـلى األكـثر مع تـفـضيل
الــدهــون الــنــبـــاتــيــة مــثل زيت
الـــــزيـــــتـــــون عــــــلى الـــــدهـــــون

احليوانية.
مع الـــتــقــدم فـي الــعــمـــر حــيث
ـرء من ضـعف الـذاكرة يـعاني ا
وتراجع القدرات الذهنية وهذا
أمــر طـــبــيـــعي فــالـــذاكــرة مــثل
الــعــضـالت حتــتــاج لـــلــتــدريب
ــكن الــدائم لــتــبـــقى قــويــة. و
احلـفـاظ عـلى الـلـيـاقـة الـذهـنـية
في الكِبر باتبـاع تدابير بسيطة
مـــثـل الـــتـــغــــذيـــة الـــصــــحـــيـــة
ـــواظـــبـــة عـــلى الـــريـــاضــة وا

واألنـشـطـة احلـركـيـة واأللـعـاب
الذهنية  كالشطرجن.

وأوضـــــحت كـــــريــــســـــتــــيـــــنــــا
ســوفــيــنــسـكـي من اجلــمــعــيـة
ساعدة كبار السن أن انية  األ
ـــارســة الـــريـــاضــة صـــاحلــة
راحل العمرية شريطة جلميع ا
غياب مـوانع طبيـة مشيرة إلى
خ أن األنشـطة احلـركيـة تزود ا

باألكسج بشكل جيد.
وأضـــافـت ســـوفـــيــــنـــســـكي أن
لـلـرقص أهـمـيـة كـبـرى لـلـحـفاظ
على الـليـاقة الـذهنـية فـاحلركة
ــوســيـقـي تـرفع وفـق اإليـقــاع ا
رفع التـركـيز وحتـسن التـناسق
الـعــصـبي الــعـضــلي مـا يــؤثـر
بـشــكـل إيـجــابـي عـلـى الــذاكـرة
ـــــدى وســـــرعـــــة قـــــصـــــيــــــرة ا
االستجابـة إضافةً إلى حتس
توازن اجلـسم واحلد من خـطر
الـــســقــوط فــضالً عن حتــســ

زاجية. احلالة النفسية وا
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ـعــارف بـانـتـظـام. والـطـريف وا
ب النصائح هو

الـذهـاب لـلـتسـوق يـومـيـاً يـتيح
لــكـبــار الـسن احلــركـة وتــعـزيـز
العمـليات احلسـابية فضالً عن

عارف واجليران. مقابلة ا

العالقات االجتماعية: أوضحت
ســـوفـــيـــنــســـكـي أن الــعـالقــات
االجتـماعيـة تساعـد في احلفاظ
على اللـياقة الـذهنيـة في الكِبر
لذلك يجب احلرص عـلى مقابلة
األصدقاء واألقارب واجليران

أوضح إرهــارد هــاكــلــر رئــيس
سـاعدة كـبار ـانيـة  الرابـطة األ
الـــــــسن أن الــــــشـــــــطــــــرجن من
األلــــعـــاب الـــتـي تـــعـــمـل عـــلى
تـنشـيط اللـيـاقة الـذهنـية ألنـها

خ. تعزز اخلاليا الرمادية با

{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت -
غامرات احتفظ فيلم احلركة وا
الـرجل الـعـنـكـبـوت: (بـعـيـدا عن
الــوطـن) (ســبـــايــدر مـــان : فــار
فــروم هــوم) بــصــدارة إيــرادات
الـسـيـنمـا في أمـريـكـا في مـطلع
األسبـوع مـسجال 45.3 مـلـيون
دوالر.والـــفـــيـــلم بـــطـــولـــة تــوم
هــــوالنـــد وجـــيك جــــيـــلـــنـــهـــال
ومـاريسـا تـومي وزيـنـدايا ومن
إخراج جـون واتس.كمـا احتفظ
اجلـزء الـرابع من فـيـلم الـرسوم
تحركة (حـكاية لعبة 4) (توي ا
ـركـز الثـاني هذا ستوري 4) با
األسبـوع محقـقا إيـرادات بلغت
 20.7مـــلــيـــون دوالر.وجــاء في
ـــركـــز الــثـــالـث فــيـــلم الـــرعب ا
اجلـديد (زحـف) (كرول) مـحـقـقا
إيــــرادات بـــلـــغت  12مــــلـــيـــون

دوالر.والــفـــيــلم بـــطــولـــة كــايــا
سـكوديالريـو وبـاري بيـبر ومن

إخراج الكسندر أجا.
غـامرة الكوميدي واحتل فيلم ا
ركز الرابع اجلديد (ستيـوبر) ا
بـإيرادات بـلغت ثـمـانيـة مالي
دوالر.والـــفـــيـــلم بـــطـــولـــة ديف
بـاتــيــسـتــا وكــمـيل نــاجنــيـاني
وإيـــــكـــــو أويس ونـــــاتـــــالـــــيــــا
موراليس وميرا سورفينو ومن

إخراج مايكل داويس.
وتــراجـع الــفــيـــلم الــكـــومــيــدي
ـركز ”أمس) “يـسـتـرداي) من ا
ركـز اخلامس هذا الثـالث إلى ا
األسبوع مسجال إيرادات بلغت
6.8 مـــلــــيـــون دوالر.والـــفــــيـــلم
بـطــولـة هــيـمــيش بـاتل ولــيـلي
جــيــمس وكــيت مــكــيــنـون ومن

إخراج داني بويل.
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{ نـيـويـورك (أ ف ب) - تـعـرّض
رئـيس بـلـديّـة نـيـويـورك بـيل دي
بالزيو النتـقادات خـصوصًا من
حـــاكم الــواليـــة بــســبـب غــيــابه
خالل عــطل كــهـربــائي هــائل في
قـسم من مانـهـاتن.حـصل الـعطل
ـاضي وأثّـر في مـسـاء الـســبت ا
نــحـو  73ألف مــشــتــرك وأغـرق
قـســمًـا من وسط غـرب مــانـهـاتن
في الظالم وطـال محطّـات مترو
عـدّة ومسـارح بـرودواي وقـسـمًا
ـضاءة في سـاحة من اللـوحات ا
ــز سـكـويـر.لـكـنّ الـتـيـار عـاد تـا
تــدريــجًــا اعـتــبــارًا من الــســاعـة
 2,00) 22,00ت غ) قــــــــــبـل أن
يــعــود تــمــامًـا قــرابــة مــنــتـصف
الـــلـــيل. وبـــيل دي بـالزيـــو أحــد
ــــرشّـــــحــــ لـالنــــتـــــخــــابــــات ا

الـــــتـــــمـــــهــــيـــــديّـــــة فـي احلــــزب
ــــوقـــــراطي اســـــتــــعــــدادًا الــــد
الســتـــحــقــاق  2020الــرئــاسي
وكـان مـوجـودًا الـسـبت في ايـوا
(وسـط) حـــيث كـــان ســـيُـــمـــضي
لــيــلــته. وبــعـد إبـالغه بــالـعــطل
أوضح أوّالً لـشــبـكـة "سي إن إن"
أنه يـنتـظـر احلـصول عـلى مـزيد
ــعـلــومـات لــيـقــرّر في شـأن من ا
عـودتـه إلى نـيــويـورك. لــكنّ هـذا
الــتـردّد كــلّـفه ســلـســلـة أولى من
االنتقـادات عبر مـواقع التواصل
االجـتـمـاعـي.وفي مـقـابـلـة أيـضًـا
مع (سي ان ان) لم يُــوفّــر حـاكم
والية نيويورك أندرو كيومو دي
بالزيــو من انـتــقــاداته.وقـال( إنّ
رؤســاء الــبــلــديّــات مــهـمّــون في
اثـلة ويـجب أن يكون أوضاع 

ـكـان). والـرجالن على رء في ا ا
خـالف مـــســـتــمـــرّ رغـم أنّـــهـــمــا
يــــــنـــــــتــــــمــــــيـــــــان إلى احلــــــزب
ـــقـــراطـي. ووصل احلـــاكم الـــد
السّبت إلى نـيويورك فـيما كانت
الـكــهـربـاء ال تـزال مــقـطـوعـة. ثمّ
عقـد مؤتـمـرًا صحـافيًـا مع عودة
الـــتــيّـــار تــدريـــجًــا.وفي نـــهــايــة
ـطاف قـرّر رئـيس الـبـلـديّة دي ا
ـدينـة في بالزيـو أن يـعـود إلى ا
وقت مـــتــأخّــر الـــسّــبت. وصــرّح
ـــهمّ هــو األحـــد لـ(سي إن إن) (ا
التـواصل والـتـأكّـد من أنّ األمور
في نـصابـهـا. تـمكّـنتُ من الـقـيام
فـورًا بــكلّ ذلك). مـن جـهــته قـال
كـيــومـو (أتـولّى احلـاكــمـيّـة مـنـذ
ــرّات الــتي ثــمــانـــيــة أعــوام. وا
غـادرتُ فـيـهـا الـواليـة ال تـتـجاوز

عدد أصابع الـيَد).وخالل مـؤتمر
صحافي عقـده األحد قال رئيس
شـركـة كـون إديــسـون لـلـكـهـربـاء
تــيم كــولي إنّ أســبــاب انــقــطـاع
التـيّار الكـهربـائي لم تُحـدّد بعد.
وأضـــــــاف (نـــــــحـن نـــــــعـــــــلم أنَّ
االســـتـــهـالك ال عالقـــة له بـــهـــذه

االنقطاعات في التيار).
وعندما سئل عن احـتمال ارتفاع
درجات احلـرارة نهـاية األسـبوع
ــقـــبل حــيث يُــتـــوقّع أن تــبــلغ ا
احلــــرارة 34 درجـــــةً الـــــسّـــــبت
ـقــبل مع نـســبـة رطـوبــة تـبـلغ ا
ـسـؤول ــئـة قــال ا نـحـو 60 بـا
(إنّه يــشـعـر مع الــفـرق الـعــامـلـة
ـواجـهة مـعه بـأنّهـم مسـتـعـدّون 
ذلك من دون اخملـاطـرة بـحـصول

عطل كهربائي جديد).

الـــتـــثـــبـــيت بـــســـبب حـــمـــايــة
التطبيق.

وينصح اخلبراء أيضاً بإيقاف
تــشـغــيل الــنــسخ االحــتــيـاطي
ات أو ـكـا لـلـسـيـرفـر لـقـوائـم ا

كــــلـــمــــات مـــرور  WLANعن
Backup & Re-) طـــــــــــــريـق
ــوجــودة في الــغــالب  (storeا

.(System) حتت بند
ــكن  (Google/Ads) وعــبــر

إلــــغـــاء تــــنــــشــــيط اإلعـالنـــات
اخملصـصة. كـما يـنبـغي إيقاف
تسجيل غـوغل جلميع األماكن
Location) التي تمت زيارتها

.(History
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يـجـهل كـثـيـر من الـنـاس فـوائد
تــنـاول الــشــمـر بــعــد الـطــعـام.
news- ـوقع بــحــسب تـقــريــر 
tracklive يــتم هــضم الــشــمـر
بشكل جـيد ويزيل رائـحة الفم.
ــكن تــنــاوله أيــضًــا لــعالج و
شـكالت الـصحـية الـعديـد من ا

األخرى. 
إذ يحـتوي الـشمـر على 17 من
االحـتـيـاجات الـيـوميـة لـلـجسم


