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تسيطر على سوق الهواتف 
الذكية وشاومي األفضل أداءًا

حاتم العراقي يتوج فائزي "صناع األمل 2018" بحفل في دبي

علماء جامعة طوكيو يكتشفون اخطر فئات الدم !

 عاد لطليقته الستينية بعد 
علمه بمرضها الخطير 

  يطلق ميزة المواعدة والتعارف 
ضمن تطبيقها

تختبر شريط تنقل ُسفلي في 
تطبيقها

 �أدى تر�ج��ع �صحن��ات �لهو�ت��ف �لذكي��ة يف �لرب��ع �لأول لل�ص��وق �ل�صين��ي، �إىل 
�لرت�ج��ع على م�صتوى �لعامل �أي�صًا حيث بلغت �صحنات �ل�رشكات 334.3 مليون 
هات��ف خ��ال �لرب��ع �لأول مقارنة م��ع 344.4 مليون هاتف بنف���س �لربع من 

�لعام �ملا�صي.
 و�صيط��رت �صام�ص��وجن عل��ى �ملرك��ز �لأول مبع��دل 78.2 مليون هات��ف �صحنته 
لاأ�ص��و�ق لت�صيط��ر بذلك عل��ى %23.4 من �ل�صوق بالرغم م��ن تر�جع �صحناتها 
ه��ذه �ل�صنة. �أما �آب��ل كانت يف �ملركز �لثاين و�لتي بالرغ��م من منو �صحناتها �إل 
�أنها �صحنت 52.2 مليون هاتف �أي �أقل من �صام�صوجن مبقد�ر 26 مليون هاتف، 
وبالت��ايل بلغ��ت ح�صتها �ل�صوقي��ة 15.6 %.  ويف �ملركز �لثالث جاءت هو�وي 
لكن �لأد�ء �لأف�صل كان من ن�صيب �صاومي حيث منت �صحناتها باأكرث من 87% 
لت�صل �إىل 28 مليون هاتف .  بالطبع ��صتفادت �صام�صوجن من �إطاق هاتفي �إ�س 
9 و �إ�س 9 �للذين �صاهما بت�صدرها �ملركز �لأول خا�صة مع تر�جع �آبل بف�صل 

�ل�صعر �ملرتفع لآيفون �إك�س و�نتهاء موجة �ل�رش�ء �ملبكر . 

 �كت�صف علم��اء من م�صت�صفى جامعة طوكيو،  �أن �لذين جتري 
يف عروقه��م ف�صيل��ة �لدم �لأوىل �أكرث عر�ص��ة للوفاة يف حال 

تعر�صهم لنزيف. وتفيد جملة  
     Critical Care    �لت��ي ن���رشت نتائ��ج �لدر��ص��ة، ب��اأن 
�لعلماء در�صو� �أكرث من 900 حالة طو�رئ، و�كت�صفو� �أن ن�صبة 
�لوفي��ات ب��ني �مل�صابني �لذين جت��ري يف عروقه��م فئة �لدم 
�لأوىل كانت %28، يف حني مل تتجاوز بني �لآخرين  11% .  
ويقول �لدكتور فات��ارو تاكاياما، �أحد �مل�صاركني يف �لبحث، 
�إن �أ�صح��اب ف�صيل��ة �ل��دم �لأوىل �أك��رث عر�صة للم��وت ب�صبب 

�صعف تخرث دمهم عند تعر�صهم لاإ�صابات. وقد يكون �ل�صبب 
يف عامل فون ويلرب�ند )�لربوتني �ل�صكري لبازما �لدم( . 

و�أ�صاف تاكاياما مو�صحا: "تثري در��صتنا م�صاألة كيفية تاأثري 
نق��ل �ل��دم من �لف�صيل��ة �لأوىل �إىل �لأ�صخا���س �لذين تعر�صو� 
لإ�صاب��ات �صدي��دة، يف جتان���س �لو�صط، �ل��ذي بف�صله يتوقف 
ن��زف �لدم، وه��ل هناك �خت��اف باملقارنة م��ع ف�صائل �لدم 
�لأخ��رى ".  و�أك��د تاكاياما على ���رشورة �ل�صتمر�ر يف �إجر�ء 
در��ص��ات يف ه��ذ� �ملجال، من �أج��ل �لتو�ص��ل �إىل ��صرت�تيجية 

لعاج �مل�صابني.    

ذكرت �صحيف��ة "حرييت" �لرتكية، يف خرب على موقعها 
�لإلك��رتوين �أن �ملو�طن �لرتكي طور�ن كو�صا )60 عاما( 
عق��د قر�ن��ه من جديد عل��ى طليقت��ه نباه��ت كو�صا )64 
عام��ا( بع��د �أن عل��م باإ�صابتها ب�رشطان �لث��دي".  وقال 
كو�ص��ا لل�صحيف��ة: "لق��د تذك��رت �هتمامه��ا ب��ي عندما 
�أجري��ت عملية يف �لرئتني قبل �صن��و�ت، و�لأيام �جلميلة 
�لت��ي ق�صيته��ا معها، فعزم��ت على زيارته��ا و�لهتمام 
بها يف �مل�صت�صف��ى، وهناك قررت �لزو�ج بها". و�أ�صاف: 
"لن �أ�صتطيع �أن �أعهدها لأحد غريي و�صاأهتم بها كثري�، 
و�صاأب��ذل م��ا بو�صع��ي لإ�صعاده��ا و�أم�صك يده��ا حتى لو 

بقيت طو�ل حياتها يف �مل�صت�صفى".
من جهتها قالت �لزوج��ة: "لقد قررنا �لزو�ج مرة �أخرى، 
و�صاأخرج من �مل�صت�صفى لأعي�س حياة جميلة مع زوجي، 
و�أن��ا �صعيدة جد� لأنن��ي عدت وتزوجت م��ن �رشيكي من 
جدي��د، فه��و رج��ل لطي��ف و�ص��ادق وعط��وف". وذكرت 
�ل�صحيف��ة �أن مر��ص��م �لزو�ج ج��رت يف �مل�صت�صفى، حيث 
جلبت ثياب �لزفاف للعرو�س بالإ�صافة �إىل �صعر م�صتعار 
)باروكة(، بح�صور خمتار �حلي وبع�س �لأطباء و�أقارب 

�لعرو�صني.

ت�صع��ى في���س ب��وك لأن تطيل �أم��د بقاء �مل�صتخ��دم د�خل من�صته��ا، و�أحدث 
�بت��كار�ت �ل�رشك��ة لتحقيق هذ� �له��دف هي ميزة �ملو�ع��دة و�لتعارف �لتي 
تاأم��ل منه��ا لي�س فق��ط �أن تطيح بتطبيق��ات �صهرية مث��ل Tinder و�أي�صًا 

زيادة معدل �لتفاعل عرب �ل�صبكة �لجتماعية
ماز�ل��ت �لكثري من �لتفا�صيل غ��ري و��صحة حول �مليزة �لتي �صتكون متاحة 
عرب �لتطبيق �لر�صمي و�صيتم �إن�صاء ح�صاب خا�س بها و��صتخد�م �ملنا�صبات 

و�لأحد�ث للتعرف على �أ�صخا�س جدد لي�صو� �صمن قائمة �أ�صدقائك
�صي�صتخ��دم في���س بوك م��ا تعرفه عنك من بيان��ات لتقرتح علي��ك �أ�صخا�س 
للتع��رف عليهم من خال تف�صياتكم �ملت�صابه��ة و�لأ�صياء �مل�صرتكة بينكم 

مبا فيهم �لأ�صدقاء. 
وم��ن خ��ال �ملجموع��ات و�ملنا�صبات �لتي ق��د تلقى �هتماماك��م وتقع يف 
مناط��ق جغر�في��ة قريب��ة منك��م، �صيمكنكم - رمب��ا - �لتع��رف على �رشيك 

�حلياة.

 �أ�صبح��ت ���رشكات ت�صنيع �لهو�ت��ف �لذكية تعتمد هذه �لي��ام  على خا�صية 
"�ل�صا�ص��ة �لكب��رية"، وعلى �لرغم م��ن فائدة هذ� �لت�صني��ع و�عتماده ب�صكل 
كب��ري، �إلاّ �أن��ه يجع��ل م��ن عنا�رش و�جه��ة �ل�صتخ��د�م �صعب �لو�ص��ول �إليها 
ًها كبرًي� من قبل  وحتدي��ًد� يف �جلزء �لعلوي من �ل�صا�صة، باملقاب��ل ر�أينا توجاّ
مطوري �لتطبيقات نحو عامات تبويب �لتنقل �ل�صفلية .  نرى ذلك يف معظم 
تطبيق��ات غوغ��ل، و�لآن يبدو �ن توي��رت �صتتخذ نف�س �لأ�صل��وب، حيث ظهرت 
ن�صخ��ة للتطبيق ما ز�لت يف مرحلتها �لتجريبية �ملغلقة، وناحظ فيها وجود 
�رشي��ط تنق��ل �صفلي، ويب��دو �أن جميع عنا���رش هذ� �ل�رشيط له��ا نف�س �لعد�د 
�ملوجود حالًيا يف �ل�رشيط �لعلوي، حيث هناك �لرئي�صية و�لبحث و�لإ�صعار�ت 
و�لر�صائ��ل على �ليمني، ولي�س من �لو��صح م��ا �إذ� كان ميكنك �لتمرير �رشيًعا 
ب��ني عامات �لتبوي��ب.  �أخرًي� �صبق لتويرت �أن ُتلغي بع��د �لعنا�رش يف و�جهة 
ح، وعادة ما يتم تنفيذ هذه �لتغيري�ت من  �لتطبيق، وخا�صًة �ملتعلقة بالت�صفاّ

قبل �خلادم، 

تويترسامسونج  فيس
بوك

متقاطعة كلمات

بتتويج  �لعر�قية"  �لأغنية  "عندليب  �لعر�قي  حامت  �لفنان  يحتفل   
م�صاركته  خال  من   "2018 �لأمل  "�صناع  مبادرة  يف  �لفائزين 
باحلفل �خلتامي للمبادرة �لذي �صيقام يف 14 مايو �ملقبل مبدينة 
دبي لا�صتوديوهات، حيث من �ملتوقع �أن يح�رش �لفعالية �لكبرية 

و�لإن�صانية  و�لإعامية  �لثقافية  �ل�صخ�صيات  من  نخبة  جانب  �ىل 
�لعربية مب�صاركة  �لبلد�ن  3000 �صخ�س من خمتلف  �ملوؤثرة، نحو 
جمموعة من جنوم �لأغنية �لعربية �ل�صباب .  و�عترب حامت �لعر�قي 
بهذه  غنائية  و�صلة  تقدمي  خ��ال  من  �حل��دث  ه��ذ�  يف  م�صاركته 
له  فخر  هي  �لأمل"،  "�صناع  و�لهامة  �لكبرية  �لإن�صانية  �ملنا�صبة 
مبادرة  على  �لقائمني  "�أ�صكر   : قائًا  �ملنا�صبة  لهذه  دعوته  �صاكر�ً 

�إن�صانية قدمتها  )�صناع �لأمل( ملا تقدمه هذه �ملبادرة من خدمة 
�صورة  ن�رش  بهدف  �لعربي،  للعامل  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة 
م�رشقة لغد فيه �لتقدم و�لإزدهار و�لأمل، بهدف ن�رش �خلري و�لعزمية 
و�لوطن"،  �لإن�صان  بناء  يف  �لفعالة  �مل�صاهمة  �أجل  من  و�لإ���رش�ر 
و��صاف: "�إنها مبادرة م�رشقة حتمل ب�صائر و�أمل للم�صتقبل لاإن�صان 
يف �لعامل �لعربي ".  هذ� وتعد مبادرة "�صناع �لأمل" �أكرب مبادرة 

من نوعها عربيًا تهدف �إىل �لحتفاء بنجوم �لعطاء يف �لوطن �لعربي 
من خال ت�صليط �ل�صوء على خمتلف �ملبادر�ت و�مل�صاريع و�لرب�مج 
�لإن�صانية و�ملجتمعية و�لتطوعية �لتي يقومون بها لتح�صني حياة 
وم�صاعدة  �ملحتاجني،  معاناة  من  و�لتخفيف  ومتكينهم،  �لنا�س 
�أجل تغيري و�قع  و�لعمل من  �صة يف �ملجتمع،  ة و�ملهمَّ �له�صَّ �لفئات 

�ملجتمعات �لعربية نحو �لأف�صل.  

 الجورنال – متابعة 

ّ

عموديًا �أفقيًا
�أمانع  o 1 ن�صف �لن�صف 

�أعلو  o 2 جمموعة من حمموعات متتالية 
3 ن�ص��ف من��ار o لع��ب تن���س �أمريكي م��ن �أ�صول 

�ير�نية
o كثري هطول �ملاء. 4 مت�صابهة 

o قر�أ o تخطى مرحلة �لطفولة  5 �صال )مبعرثة( 
6 �أث��ار �نتباه��ه o رم��ي �لرم��اد يف �لعيون o نعم 

)مبعرثة(.
 o أو �كت�صب��ت �لكرتون��ا� 7 ذرة م��ن �مل��ادة فق��دت 

ن�صف منا�س o حرف ن�صب.
o ت�صتحق �ل�صفقة. 8 هدم و�صوى بالأر�س 

o مل يعد يذكر. 9 قارة 
10 لع��ب ك��رة �صع��ودي �صاب��ق �صجل ثال��ث �أف�صل 

هدف يف تاريخ كاأ�س �لعامل �صد بلجيكا.

1 جنم �لتن�س �ل�صباين.
2 ��صطورة �لتن�س �لملاين.

 o ماكن��ة بح��ث �نرتن��ت عاملية o 3 �زدح��م
ن�صف و��صل.

o حرف للتاأكيد على �صحة ر�أي. 4 مبعنى 
5 ك��ون �صيئا من �ملعدن o �ختلف عن �لبقية 

o �صال
6 لعب تن�س �أمريكي معتزل حقق 14 لقبا يف 

تاريخه �لريا�صي
7 دهن �لطعام)معكو�صة( o يعود عن ر�أيه ول 

يحقق ما وعد )معكو�صة(.
o �صهولة 8 لعب تن�س بر�زيلي معتزل 

.1990 9 بطلة كاأ�س �لعامل يف كرة �لقدم 
10 لقب �ملنتخب �مل�رشي لكرة �لقدم.

مهني��ًا: لدي��ك قدرة كبرية على �قن��اع �لآخرين بوجهة 
نظ��رك �لي��وم، وعلي��ك �أن تكون �أك��رث ق��وة و�أن تعرف 
كيف حتمي م�صلحتك يف �لعمل عاطفيًا: تر�ودك فكرة 
�لنعز�ل قلي��ًا و�لبتعاد عن �ل�صخ��ب، وخ�صو�صًا �أن 

حياتك �لعاطفية تعرف بع�س �لرت�جع

مهنيًا: يحالفك �حلظ، �أو توؤدي دور�ً مهمًا يف جمع �ل�صمل، 
�أو تقري��ب وجه��ات �لنظ��ر، �أو �لتخفي��ف من �أعب��اء بع�س 
�لزماء عاطفيًا: تنطلق يف عدة �جتاهات، وت�صواّي �أمورك 
�لعاطفي��ة، وتنهم��ك بق�صي��ة معين��ة، وتبذل جه��د�ً كبري�ً 

لإجناحها

مهني��ًا: ق��د متراّ بتج��ارب قا�صي��ة بحيث يك��ون �ليوم 
بًا لاآمال، وتب��دو متوتر�ً  فارغ��ًا من �حل�صان��ة وخمياّ
ل حت�ص��ن �لختيار عاطفيًا: ب��داّد �ملخاوف و�مل�صاعر 

ز على �لإيجابيات يف �صخ�س �حلبيب �ل�صلبية وركاّ

مهني��ًا: �حذر م�صكات �أو ��صطر�بًا على �صعيد �ل�رش�كة، 
وجتن��ب �لت���رشف بفو�صى لئ��ا تولد �ملتاع��ب ويكون 
عمل��ك با ج��دوى عاطفي��ًا: جتناّب �خلاف��ات و�لعد�ئية 
و�لكام �جلارح مع �ل�رشيك، فهي تهداّد �لعاقة �جلديدة 

بالرت�جع

مهني��ًا: تو�جه بع�س �لتاأخري و�لتاأجيل، ما يحتم عليك 
جتنب �تخاذ �لقر�ر�ت �ملالية �لكبري، ذلك ب�صبب تر�جع 
كوكب �ملال بالن�صب��ة �إليك �أي مركور عاطفيًا: �ن�صغال 
�حلبيب هذ� �ليوم ل يعني �أنه ل يحبك، وعليك �أن تقدر 

ظروفه وم�صاعره

مهنيًا: تربع �إذ� كنت تعمل يف جمال �لكتابة و�لتاأليف 
و�ل�صحاف��ة و�لن���رش، علي��ك باحل��ذر �لد�ئ��م و�لدر���س 
�ملتاأين لكل خط��وة عاطفيًا: ح��ذ�ر �خلافات �لطارئة 
ة، و�إذ� كن��ت عازبًا فه��ذ� �ليوم ر�ئع  و�لكلم��ات �حل��اداّ

ظًا لتلبية �لدعو�ت، فا تكن متحفاّ

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: �خليب��ة ل تعرف طريقها �إلي��ك، وتكون حكيمًا 
يف مو�قف��ك كث��ري�ً، فريتد �لأمر علي��ك �إيجابًا عاطفيًا: 
ت�صتقب��ل �رشي��كًا جديد�ً يف د�ئ��رة عاقاتك، لكن �حلب 

�لقدمي يبقى تاأثريه كبري�ً فيك

مهنيًا: تطر�أ بع�س �مل�صكات �ملالية �أو �لهو�ج�س، 
ل ُتق��دم على عم��ل مرجتل، وحافظ عل��ى �فكارك 
و�آر�ئك يف هذ� �ليوم عاطفيًا: �إمنح �حلبيب فر�صة 
جديدة لتنجح عاقتك به على �أمل �أن ت�صري �لأمور 

لحقًا على خري ما ير�م

مهني��ًا: ق��د ت�صت��اء لق��ر�ر ي�ص��در �أو لأمر يتعلاّ��ق باأحد 
�لزماء، فتحاول م�صاعدته بكل ما �أوتيت من قوة

عاطفي��ًا: حاف��ظ على �رشية م�صاع��رك و�قبل ما يحدث 
بدون �عرت��س �إذ� ��صتطعت

مهني��ًا: �إذ� كنت تبحث عن �لفر�س �ملنا�صبة، فقد حان 
�لوق��ت لتحقي��ق ذل��ك، لكن علي��ك ح�ص��ن �لختيار بني 
�لعرو�س �ملقدَّمة �إليك عاطفيًا: قد جتد نف�صك حائر�ً يف 
بع�س �لقر�ر�ت �حلا�صمة، ل باأ�س �إذ� ��صتعنت بال�رشيك 

لئا تقع يف �خلطاأ

مهني��ًا: يبدو �أنك ت�صعر بيوم من عدم �ل�صتقر�ر ومع ذلك 
جتد هدفك يتحقق، مع �أن �لتقدم �لذي قد حترزه قد يكون 
بطيئًا عاطفيًا: ل تبحث عن فر�س �إر�دتك �أو �إظهار قوتك 
��ل �ملبادر�ت، فق��د ترت�جع �ملعنويات  عل��ى �ل�رشيك و�أجاّ

وت�صعر بالتعب و�لإرهاق و�لقلق �لنف�صي

مهني��ًا: يحمل ه��ذ� �ليوم حظ��ًا يف �مل�صارب��ات �ملالية 
ودعم��ًا من قبل بع�س �ل�صلط��ات �أو �لأهل، ويكون �لوقت 
منا�صب��ًا لات�صال ببع���س �ملوؤ�ص�صات �لكب��رية عاطفيًا: 
ل ت�صتعج��ل �لأم��ور وك��ن �صب��ور�ً، قريبًا حتق��ق �أمنيتك 

وترتبط بال�رشيك ر�صميًا


