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يستعد لطرح خاصية ستريح الماليين 
أثناء اإلجازة

ألن العزلة الحقيقية تبدأ من الرأس

األذكياء سعداء إن كانوا 
لوحدهم فقط.. فما السبب؟

5 أخطاء "غير متوقعة" تحرمك من الوزن المثالي

تهدد عمالقة الهواتف
تتحدى سامسونغ بهاتف بشاشة 
أمامية غير مسبوقة

ك�سف��ت تقاري��ر اإعالمي��ة عن عزم تطبي��ق "وات�س��اب" للرتا�سل الف��وري، طرح 
مي��زة مهم��ة، �ستكون مفيدة خ��الل اإج��ازات امل�ستخدمني، الذي��ن يرغبون يف 
ال�سرتخ��اء والبتعاد عن �سغ��ط الر�سائل والإ�سعارات املزعج��ة. وقال موقع 
vac a" ستاندارد ميديا" اإن وات�ساب �سي�سيف خا�سية "حالة الإجازة" اأو�"
tion mode"، الت��ي ته��دف اإىل اإيقاف كل الإ�سع��ارات القادمة للم�ستخدم 
اأثن��اء تفعيله��ا. وتاب��ع املوق��ع: "�سيك��ون باإم��كان امل�ستخدم��ني جتاهل كل 
الإ�سع��ارات القادمة م��ن التطبيق، مما يعني اأنه لن يتو�سل باأي ر�سالة جديدة 
خ��الل تفعيل هذا الو�سع". وحتاكي هذه اخلا�سي��ة "و�سع الطريان" املوجود 
يف كل الهوات��ف الذكية، والتي متنع اجلهاز م��ن ا�ستقبال اأي ات�سال اأو ر�سالة 
ن�سية خالل تفعيلها. يف املقابل، ذكر امل�سدر اأن ال�رشكة تخطط كذلك لإطالق 

ميزة "ربط احل�سابات"،

يالحظ كث��ري من النا���ص اأن الأ�سخا���ص الأذكياء مييلون 
يف الع��ادة اإىل ال�سعور بال�سع��ادة مبعزل عن الآخرين، ول 
ي�سعرون بذلك عندما يكونوا حماطني بالأ�سدقاء اأو اأفراد 

العائلة.
يف الواق��ع ف��اإن لهذه احلقيق��ة اأ�سباب بح�سب م��ا اأظهرت 
درا�سة جدي��دة م�ستقاة من درا�سات وبحوث �سابقة تتعلق 
بنظري��ة ال�سافان��ا لل�سع��ادة، وتاأثري احتياج��ات اأ�سالفنا 

على م�ساعرنا.
ما �سبق اأعاله يثبته بحث مثري لالهتمام، اأجراه الباحثان 
نورم��ان يل من جامع��ة �سنغاف��ورة ل��الإدارة، و�ساتو�سي 
كانازاوا م��ن جامعة لندن لالقت�ساد والعل��وم ال�سيا�سية، 
ح��ول نظري��ة ال�سافان��ا لل�سع��ادة، بح�سب ملخ���ص ن�رشه 

املنتدى القت�سادي العاملي.
ويعتق��د الباحثان اأن ل اأحد ي�ستطيع اإنكار تاأثري التوا�سل 
الإن�ساين ووجود الأ�سدقاء والعائلة على �سعادة الإن�سان، 
خ�سو�سا مع املعاناة الوا�سحة ل�سكان املدن احلديثة من 
الوح��دة والغربة والكتئاب، وه��ي حالت �سميت جميعها 

ب�"اأمرا�ص الع�رش".
وتن���ص نظري��ة ال�سافان��ا لل�سع��ادة عل��ى "اأنن��ا نت�رشف 
ا�ستجاب��ة للظروف كم��ا كان يفعل اأ�سالفن��ا، واأن تطورنا 
نف�سي��ا ي�ستن��د اإىل احتياج��ات الأ�س��الف عندم��ا كان��وا  
يعي�س��ون يف مناطق ال�سافانا"، اأي يف جمموعات �سغرية 

متباعدة ن�سبيا.
مقاب��الت  م��ن  امل�ستم��دة  البيان��ات  الدرا�س��ة  وحلل��ت 
وا�ستبيان��ات ه��ي ج��زء م��ن "الدرا�س��ة الوطني��ة املطولة 
ل�سح��ة املراهقني"، وه��ي درا�سة اأمريكي��ة عنيت بقيا�ص 
م�ستويات الر�سا عن احلي��اة والذكاء وال�سحة بني عامي 
ت��رتاوح  �سخ�س��ا   15197 و�سمل��ت  و2002،   2001

اأعمارهم بني 18 و28 عاما.
وبح��ث العامل��ان عن راب��ط بني م��كان �سكن اأف��راد عينة 
البح��ث )الري��ف اأو املدين��ة( وم�ست��وى الر�س��ا عنده��م، 
كم��ا ان�س��ب اهتمامهما عل��ى تقييم كيفية تاأث��ري الكثافة 

ال�سكانية وال�سداقة على ال�سعادة لديهم.

يحر���ص كث��ريون عل��ى ممار�س��ة الريا�سة واتب��اع حمي��ات غذائية 
بغر�ص اإنقا�ص وزنهم، اإل اأن جهودهم تذهب �سدا، لرتكابهم لأخطاء 

غري متوقعة.
وبح�س��ب م��ا نقل��ت �سحيف��ة "ديل��ي مي��ل" الربيطاني��ة ع��ن موق��ع 
Healthista الطب��ي، فهن��اك خم�س��ة اأخط��اء حت��ول دون فقدان 
ال�سخ�ص لوزنه رغم اجلهود احلثيثة املبذولة يف �سبيل احل�سول على 

ج�سد ريا�سي:
القهوة

كث��ريون ل ي�ستطيع��ون اأن يب��داأوا يومه��م م��ن دون تن��اول فنج��ان 

القهوة، الذي اأ�سبح جزءا اأ�سا�سيا من احلياة اليومية املعا�رشة.
وعل��ى الرغم من بع�ص الفوائ��د ال�سحية للقهوة، مث��ل حتفيز اجلهاز 
الع�سب��ي، اإل اأن��ه ل ي�ساعد يف حرق ال�سع��رات احلرارية ب�رشعة، وفق 
خ��رباء التغذي��ة الذي��ن ين�سح��ون بتناول ال�س��اي الأخ���رش بدل من 
القه��وة، لأنه يعط��ي كمية معقولة من الكافيني ل ت��وؤدي اإىل ارتفاع 

ن�سبة ال�سكر يف الدم، وي�ساعد اأي�سا يف ت�رشيع عملية الأي�ص.
التدري��ب املره��ق ع��ادة م��ا يق��وم اجل�س��م اأثن��اء التدري��ب بح��رق 
الكربوهيدرات اأول، وبعدما يتم ا�ستهلكها بالكامل، يبحث اجل�سم عن 
م�سادر الطاقة الأخرى، وهي املرحلة التي يبداأ عندها حرق الدهون.

واملعروف اأن الدهون عند حرقها تطلق طاقة اأكرث من الكربوهيدرات، 
وم��ن هنا ف��اإن التدريب املرهق لن يحقق النتيج��ة املرجوة، بل على 
العك���ص من ذل��ك، فاإن التدري��ب الثابت واملتزامن هو م��ا يعمل على 

حتديد كيفية �رشعة حرق الطاقة يف كل حلظة من حلظات التمرين.
الأمالح وامُلحليات

يعت��رب ال�سودي��وم املادة التي ي�ستخدمها اجل�س��م ل�سبط كمية املياه 
يف اأجهزتنا احليوية.

وكلم��ا زادت كمية ال�سوديوم تزداد كمية املياه التي يحفظها اجل�سم 
ول يفرزها على �سكل بول.

كان��ت �رشكة "اأبل" الأمريكي��ة �سباقة يف اإطالق نظام الكامريا املزدوج، قبل اأن تطرح 
"هواوي" الكامريا الثالثية، اأما �رشكة "اإل جي" الكورية اجلنوبية، فت�ستعد الآن لإبهار 

امل�ستخدمني بابتكار ثوري جديد.
ووف��ق ما ذك��رت �سحيفة "ديلي مي��ل" الربيطانية، فاإن ال�رشكة قدم��ت براءة اخرتاع 
لهات��ف ذك��ي ي�سم 16 عد�س��ة يف الكامريا اخللفية من اأجل ت�سوي��ر عايل الدقة واأكرث 

واقعية.
ويب��دو اأن تاري��خ تقدمي ب��راءة الخرتاع قدمي، اإذ يعود اإىل ع��ام 2014، لكن مل يك�سف 

عن تفا�سيله اإل موؤخرا.
وتق��ول التفا�سيل اإن الهاتف �سياأت��ي بت�سميم خمتلف، بحيث يكون قادرا على احتواء 
16 عد�س��ة للت�سوير، عل��ى اأن يتم ترتيبها ب�سكل 4x4، وهو ما �سيمكن الكامريا من 

التقاط �سور من زوايا عديدة يف وقت واحد.

قالت تقارير اإعالمية اإن �رشكة "هواوي" ت�ستعد لإطالق جهاز جديد ب�سا�سة غري م�سبوقة 
يف ع��امل الهوات��ف الذكية، مما يوؤكد طموحها ال�رشيح لريادة هذه ال�سوق خالل ال�سنوات 
املقبلة. ووفق ما اأظهرته �سورة، جرى تداولها على نطاق وا�سع يف املواقع الجتماعية 
ال�سيني��ة، فاإن الهاتف �سياأتي ب�سا�سة اأمامية ف�سيحة ل��ن ت�سم اأي اأزرار با�ستثناء دائرة 
�سغ��رية يف اأعل��ى الي�سار. و�ستك��ون هذه الدائرة مدجم��ة يف ال�سا�س��ة، و�ست�سم الكامريا 
الأمامي��ة.  وقال موقع "ذا ف��ريج" اإن ت�سميم ال�سا�سة �سيغط��ي 360 درجة من الواجهة 
الأمامي��ة للهات��ف، م�سيفا اأن �رشك��ة "هواوي" ت�ساب��ق الزمن لإ�س��دار الهاتف قبل اأي 
�رشكة اأخرى. ويف حال �سحت التوقعات، فاإن ال�سا�سة �ستغطي الواجهة على نحو كامل، 
كم��ا �ستحج��ب ب�سمة ال�ست�سع��ار وعد�سة الكام��ريا الأمامية ومكرب ال�س��وت، بالإ�سافة 
اإىل اإلغ��اء احلواف. وقبل اأيام، ك�سفت براءة اخرتاع تقدم��ت بها "�سام�سونغ"، اأن ال�رشكة 

الكورية اجلنوبية قد تخرج اأي�سا عن املاألوف يف املنتجات التي تقدمها، 

هواوي "واتساب" "إل جي"

اآٍت من عامل ال�سينما والتلفزيون، اأكادمييًا وعمليًا، ي�ستغل 
وبه.  املختلف  الت�سكيلي  فنه  على  بالتوازي،  حمود،  علي 
يقوم التفاعل بني عوامله الثالثة املذكورة على "ال�سورة"، 
اأ�سا�سها، نتاجها واملحرك لها. ي�ستمد منها فكراً وفكًرة على 
حد ال�سواء، كما يروي من خاللها خاطرة، حادثة اأو ق�سة، 
الأول، مقاٌم  ال�سولو  العزلة" هو معر�سه  "اخرتاع  فح�سب. 
نهاية  حتى  وم�ستمٌر   Tree of Art غالريي  يف  حاليًا 
قراأه من  اأو�سرت  لبول  ا�سمه من كتاب  اتخذ  ال�سهر اجلاري. 
زمان، ومع اأنه ن�سي عما يتحدث، اإل اأن عنوانه بقي عالقًا 
"العزلة"  معا�رشة:  اإن�سانية  ثيمة  منه  فا�ستقى  ذهنه،  يف 
ي�سم  احلا�رش.  زمننا  يف  بها  بالنغما�ص  الفرد  وتقدم 

املعر�ص ١٨ لوحة بحجم �سغري )30 × 40( يكر�ص بحد 
ذاته فكرة النطواء على النف�ص والنكفاء �سمنها من اأجل 

اأن تتحول كل احلدود اإىل عامل �سيق a وا�سع.
للر�سوم،  املنطقي  الت�سل�سل  تتبع  الزائرة  للزائر/  ميكن 
م�سّور  �رشيط  كاأنها  الي�سار،  اإىل  اليمني  من  الدخول،  منذ 
bandes dess a الكتب  تلك  من  واحد  من  )مق�سو�ص 
ذّواق  زالت حتظى بجمهور  التي راجت قدميًا وما   )nées
يخرتعها  لعزلة  �سرًية  الر�سام  ي��روي  هنا،  ال��ي��وم.  حتى 
ان�سالله  ع��رب  ويطورها  ه��و(  يكون  ق��د  )ال���ذي  �ساحبها 
الداخل،  اإىل  الأوتو�سرتاد،  وعلى  الطبيعة  يف  اخل��ارج،  من 
كاماًل  بدايًة  ال�سخ�ص  يظهر  احليطان.  وخلف  الغرف  يف 
مكتماًل، واقفًا، ملونًا يف دفئ النور، ثم يغيب تدريجيًا حتى 
ل يبقى منه اإل ظل اأ�سود جال�ص بتعب، مطرق التفكري حينًا، 

اإىل  الظالم والوح�سة… هكذا،  اأحيانًا و�سط برودة  متاأماًل 
ليكت�سف  عنه  البحث  الرائي  على  وي�سري  كليًا  يتبخر  اأن 
خياله  من  جلزء  تركه  اإثر  ما،  زاوية  يف  املكثف  اختباءه 
اأبنية تعود خطوط  اأو مداخل  البالط، مثاًل، يف بيوت  على 
هند�ستها اإىل مو�سة الريرتو، نقل روحها من �سارع بدارو 
القريب اإىل مزاجه. ظّهر علي حركة هذا الختفاء باحلرفة، 
با�ستعماله مادة البا�ستيل الطب�سوري على اخل�سب، اإذ يخرج 
ما  يتطاير،  كثيف  غبار  ال�سلب  على  املتك�رش  احتكاك  من 
يلبث اأن يتبدد: "يتبخر"، كما يقول.  ثمة عن�رش يجمع كل 
الأعمال بقوة، �سّق يقطع الأر�ص اإىل ق�سمني غري مت�ساويني، 
�سّماه "�سق الروح" وتفاجاأ بتكراره عفويًا، باعثًا له بر�سالة 
من اأعماق ل وعيه مل يتمكن بعد من فك �سيفرتها. بالعودة 
للحديث عن العزلة a الثيمة، يفكر الفنان اأنها هروب من كل 

نحن  التي  واملنطقة  بلدنا  اإياها  يحّملنا  التي  ال�سغوطات 
يف خ�سم �رشاعاتها، يف ال�سيا�سة واملجتمع ونتيجة لتزايد 

العبء القت�سادي.
هو ل يعتقد اأنها ممار�سة �سلبية، ول انقطاع حتى لو بدت 
معرفة  من  املرء  متّكن  لأنها  العك�ص،  على  بال�سكل.  هكذا 
اأجل امل�سي نحو ما يتجاوزها  والتوا�سل معها، من  ذاته 

ب�سفاء ذهني و�سالم نف�سي.
العزلة  مرة  ول  يق�سد  مل  اأن��ه  هو  بالذكر  جديٌر  اآخ��ٌر  اأم��ٌر 
اللوحات  "بطل"  اأن  �سحيح  املبا�رش.  القامو�سي  مبعناها 
امُلْطلق كائن منفرد، لكن فرديته تنبع من اإح�سا�سه بها ل 
الراأ�ص،  من  تبداأ  احلقيقة  العزلة  لأن  املادي.  وجودها  من 
يف  جمّمعة،  جموع  عر�ص  يف  ولو  ممكنًا  اخرتاعها  مي�سي 

قلب العائلة واإىل جانب الأ�سدقاء.

بغداد – الجورنال

مهني��ًا: تبدو اأمورك يف العمل اأكرث هدوءاً وتعرف كيف 
تتعامل معها وجتد احللول للم�سكالت العالقة عاطفيًا: 
م�سوؤولي��ات جديده تلقى على عاتق��ك ت�سعرك بالتعب، 
لكن هذا ل مينعك من اأن تكون اإيجابيًا يف تعاملك مع 

احلبيب

اإ�س��ايف  ر�سي��د  اإىل  بع�سه��م  اأخط��اء  تتح��ّول  مهني��ًا: 
مل�سلحت��ك، لك��ن ي�ستح�س��ن اأّل ت�ستغ��ل املوق��ف فتخ���رش 
بع���ص الأ�سدق��اء عاطفيًا: يح��اول ال�رشيك فت��ح قلبه لك 
ملعرف��ة الأ�سب��اب الت��ي تدفع��ك اإىل معاملت��ه عل��ى غ��ري 

املعتاد، لكن النتيجة �سلبية من قبلك

مهنيًا: من ال�رشوري حتديد الأولويات قبل النطالق، 
ح��ذار اخلالف��ات وال�ستف��زازات امل�سحون��ة بالتوت��ر 
وامل�س��كالت عاطفي��ًا: تذّك��ر اأن��ك �ساح��ب التاأثريات 
اجلّي��دة ول ب��ّد م��ن اأن ت�ساه��م �سخ�سّي��ًا يف تعزي��ز 
�ستعط��ي  جه��ودك  اأن  علم��ًا  الرواب��ط 

نتيجة اأف�سل

مهني��ًا: املثابرة من اأبرز املمي��زات التي تتفرد بها بني 
الزم��الء، فح��اول اأن حتافظ عل��ى هذه املي��زة من اأجل 
م�ستقب��ل واعد عاطفيًا: العتم��اد على الأحالم ل يكفي، 
فال�رشي��ك بحاج��ة اإىل وقائع ملمو�س��ة ليبادلك ال�سعور 

نف�سه

مهني��ًا: ك��ن حذراً ج��داً الي��وم، يعاك�سك الظ��رف ويوّلد 
بع���ص الحتكاكات املهني��ة على الأرج��ح، فال تتهور 
يف قرارات��ك وفكر منطقي��ًا عاطفيًا: جت��د اليوم الكثري 
م��ن احللول مل�ساكل عالق��ة كنت تعانيه��ا مع ال�رشيك 

منذ مدة

مهني��ًا: حافظ على اأ�رشار العم��ل ول تبح بها للغرباء، 
ي��وم مل��يء باملفاج��اآت فكن م�ستع��داً ل��كل متغريات 
جدي��دة عاطفي��ًا: واج��ه احلبيب مب��ا تع��رف ول تكن 
متكتم��ًا، وعليك اأن تفكر يف م�سلحته قبل اأن تتخذ اأي 

قرار يخ�ص عالقتكما

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: يحمل هذا الي��وم وعداً �سادق��ًا وخ�سو�سًا اإذا 
كنت من مواليد الدائ��رة الثالثة  عاطفيًا: قد تقدم على 
ق��رار خطري يعيد الثق��ة اإىل العالقة، لكن��ك �رشعان ما 
تكت�سف اأن املغر�سني هم وراء حماولة زعزعة العالقة 

بال�رشيك

مهني��ًا: يدخ��ل مركور اإىل ب��رج الع��ذراء في�سو�ص عليك 
الت�س��الت، مطلوب من��ك م�ساعفة اجله��ود لإي�سال 
ر�سالت��ك اأو لتو�سيح وجهة نظ��رك عاطفيًا: ا�ستمع اإىل 
راأي احلبي��ب فقد يكون �سائب��ًا يف بع�ص الأمور، وخذ 

به اإذا كان يتعلق باأمر يخ�سك

�رشاع��ًا  وتوّل��د  املهني��ة  احلي��اة  ترب��كك  مهني��ًا: 
وازدواجي��ة، ق��د تواج��ه مناف�سة م��ع زمي��ل اأو زميلة، 
ورمب��ا يدور ���رشاع بينكما عاطفيًا: ت�سغ��ي اإىل تذّمر 
ال�رشي��ك وتطلب تف�سرياً، فيك��ون الأمر �سعبًا، لي�ص من 

ال�سهل بت مو�سوع يبدو لك �سائكًا جداً

مهني��ًا: تتمتع بن�سب��ة ذكاء عالية، وه��ذه امليزة متّهد 
لك الطريق لتحقيق النجاح يف اجتاهاتك املتنوعة ول 
�سيم��ا يف العمل عاطفيًا: تتاح لك فر�سة جيدة لإيجاد 
قوا�س��م م�سرتكة مع ال�رشيك، اأو للقيام بخطوة اإيجابية 

جتاهه، ويكون احلظ اإىل جانبك

مهني��ًا: ق��د متي��ل الي��وم اإىل تو�سي��ع رقع��ة ن�ساطات��ك، 
امل�ساري��ع كث��رية والن�ساط موجود وال�ستع��داد على اأمت 
ما يرام عاطفي��ًا: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكت�سف 

حقائق حريتك طوياًل وكادت توؤدي اإىل املحظور

مهني��ًا: ل ترّك��ز عل��ى عم��ل واح��د ب��ل انتب��ه اإىل جميع 
اأعمال��ك وخ�سو�س��ًا التفا�سي��ل عاطفي��ًا: تربه��ن ع��ن 
تفاوؤل��ك وتثري اإعجاب ال�رشيك بحبك للحياة و�سغفك بها 

وتفانيك من اأجله

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
1 نبت��ة ع�سبية جبلي��ة تو�سع لتزكي��ة ال�ساي اأو 

للعالج o قوام
o ن�سف فارغ اأر�سد   o 2 ف�سة �سائلة 

o كثري جدا 3 طائر ا�سطوري يحيا بعد احرتاق 
اإمارة عربية  4

5 ماكنة حترك ما نركبه برا وبحرا وجوا
 o ن�س��ف راي��ة o 6 انخفا���ص درج��ة احل��رارة

العزوة واملكانة العائلية
o ياب�سة o �سباحك مثله  7 احد الوالدين 

8 نبات طيب يف ال�سلطة o منطقة متنازع عليها 
يف جنوب م�رش

9 قبول ح�سن
10 مث��ل عربي ق��دمي يقال يف تواف��ق اثنني يف 

ال�سكل اأو ال�سخ�سية

o نبات  1 وح��دة معلوم��ات يف الكمبيوتر 
�سحراوي

 o م�س��وؤول   o الأم��ان  ويعط��ي  ي��وؤوي   2
مت�سابهان

3 عمل��ة عربي��ة )جم��ع ومعكو�س��ة( o دمر 
وقلب راأ�سا على عقب

o فول �سوداين 4 موؤن�ص 
o ندرة )معكو�سة( اآدم  5 من اولد 

o ا�ستح�سنه 6 من الطراف 
o وزراء امللك وحا�سيته 7 تدعو للخجل 

o وبخ 8 جهنم )معكو�سة( 
9 توق��ف o م��ن يعطي النا���ص دينا مقابل 

فائدة
10 جمموعة )كلمتان(


