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الهاتف ابتداء من 21 ديسمبر الجاري

منزل "شاعر الفقراء" يتحول إلى متحف

احذر.. النوم على البطن قد 
يتسبب لك بكارثة

أسرع الطرق لحرق الدهون بعد تناول وجبة دسمة

غوغل تتجاوز الحدود.. المعلومات 
اآلن قبل البحث

تعلن عن كشف مذهل

ك�س��فت �رشكة �سام�س��ونغ، عن هاتفها الذكي اجلديد "Galaxy A8s"، الذي 
يتمي��ز ب�سا�س��ة تغط��ي كامل الواجه��ة لأول م��رة با�س��تثناء منطق��ة الكامريا 
الأمامية. وياأتي الهاتف اجلديد ب�سا�سة تطلق عليها ال�رشكة الكورية اجلنوبية 

ا�سم "Infinity-O"، بقيا�س 6.4 اإن�سات، وبدقة 2340×1080 بك�سل.
وي�س��م اجله��از ال��ذي ينتم��ي اإىل فئ��ة الهواتف املتو�س��طة، معاجل��ا من نوع 
كوالكوم �سنابدراغون 710، بالإ�سافة اإىل ذاكرة و�سول ع�سوائي بحجم 6 اأو 
8 غيغابايت، اإىل جانب ذاكرة تخزين داخلية ب�سعة 128 غيغابايت، وفق ما 

.theinquirer نقل موقع
وميت��از "Galaxy A8s"، الذي يعمل بنظ��ام اأندرويد 8.1 اأوريو، بكامريته 
اخللفية الثالثية، ودقتها 24 ميغابك�سل + 5 ميغابك�سل + 10 ميغابك�سل. اأما 

الكامريا الأمامية فهي بدقة 24 ميغابك�سل.

تتعدد طرق نومنا، حتى اأ�س��حى الأمر عادة عند البع�س، 
يف اأن تك��ون لديه و�س��عية نوم معينة يف�س��لها اأكرث من 
غريه��ا، دون اأن نع��رف اإن كانت تلك الطريقة �س��حيحة، 
اأو �س��حية وغري �س��ارة بنا. ويف املجمل، فاإن النوم على 
البطن �س��ار، م��ع فوائد حمتملة، اأهمها تخفيف ال�س��خري، 
واحلماي��ة من انقطاع النف�س اأثناء النوم. بح�س��ب ما ذكر 
موقع "ويب طب" املتخ�س���س. ونظراً لك��ون فوائد النوم 
على البطن تعترب قليلة ن�س��بيًا مقارنة باأ�رشاره، يف�س��ل 
اأن نلج��اأ للن��وم بو�س��عيات اأخ��رى، مل��ا يت�س��بب فيه من 
ال�س��غط على العمود الفقري، وال�سعورك بالأمل على الظهر 

اأو الرقبة اأو املفا�سل عمومًا.
وقد يت�س��بب الأمل الناجت ب�س��عور بعدم الراحة، من املمكن 
اأن يت�س��بب يف اإيقاظن��ا لي��ال اأو يجعلن��ا ن�س��عر بالتع��ب 
ال�سديد عند ال�ستيقاظ �سباحا، اإ�سافة اإىل اأنه قد يت�سبب 

لنا يف م�ساكل قد متنعنا من التنف�س ب�سكل جيد.
ولكي ت�س��تطيع التنف���س اأثناء الن��وم، فاإنك غالبًا �س��وف 
تقوم باإمالة راأ�س��ك لأحد اجلانبني، هذا الأمر يت�س��بب يف 
خل��ل يف ا�س��تقامة العنق والعم��ود الفقري، فع��دم وجود 
الرقب��ة والعمود الفقري اأثناء النوم على ذات ال�س��تقامة، 
قد يت�س��بب بن�ساأة العديد من امل�ساكل على املدى الطويل، 

مثل انفتاق القر�س.
ومع اأن النوم على البطن اأثناء الأ�س��هر الأخرية بالن�س��بة 
للحامل ممنوع، اإل اأنه يف�س��ل جتنبه كذلك اأثناء الأ�س��هر 
الأوىل من احلمل، فرغم اعتقاد البع�س اأنه ل ي�سكل خطرا 

يف املراحل الأوىل، اإل اأنه يجب احلذر منه.
وال�س��بب يف ذلك، هو اأن النوم على البطن اأثناء احلمل قد 
يفر�س �س��غطًا اإ�س��افيًا كبرياً على العمود الفقري، وهذا 
ال�سغط م�سدره لي�س فقط وزن الأم، بل جنينها الذي ينمو 

يف رحمها كذلك.
 وين�س��ح الأطب��اء عموم��ًا احلام��ل بالن��وم عل��ى اجله��ة 
الي���رشى لزيادة تدفق ال��دم واملواد املغذي��ة اإىل اجلنني، 
ومل�س��اعدة اجلنني والأم على احل�سول على كفايتهما من 

الأك�سجني.

يعتقد البع�س اأن تناول وجبة د�سمة اأثناء احلمية الغذائية يوؤدي 
اإىل اإف�س��اد الرجي��م املتب��ع، لكن هناك بع�س الط��رق التي ميكن 
اأن ت�س��اعد يف حرق الدهون بطريقة �رشيع��ة بحيث ل توؤثر على 
احلمي��ة. ن�س��تعر�س هن��ا 6 ط��رق، باإمكانك اتب��اع واحدة منها 
اأو اأك��رث، م��ن اأجل التخل�س م��ن اآثار الوجبات الد�س��مة والإبقاء 
على اجل�س��م ر�سيقا و�س��حيا يف الوقت نف�سه، وفق ما ذكر موقع 
"ط��ب وي��ب". �رشب امل��اء : يعد املاء اأ�س��هل طريقة مل�س��اعدة 
اجل�س��م يف حرق الدهون، وتخلي�س اجل�س��م من ال�س��موم، فيجب 
���رشب 6 اإىل 8 اأكواب م��اء على الأقل يف اليوم. وميكن اإ�س��افة 

�رشائح الليمون اإىل املاء، لأنه ي�س��اعد اأي�سا يف حرق املزيد من 
ال�س��عرات احلرارية. تناول الفواكه: ين�س��ح بتناول الفواكه التي 
حتتوي على الألياف، لأنها ت�س��اهم يف امت�سا�س الدهون، مثل 
التفاح والربتقال، كما اأنها تعزز ال�س��عور بال�س��بع. وينطبق هذا 
اأي�س��ا على اخل�رشوات الت��ي حتتوي على الألي��اف، مثل الفلفل 
باألوان��ه واخلر�س��وف، كم��ا اأنه��ا توؤدي لل�س��عور بال�س��بع وكبح 
ال�س��هية. حمية قا�س��ية ليوم على الرغم من اأن احلمية القا�س��ية 
تعترب غري �س��حية، ولكن اتباعه��ا ملدة يوم واحد اأو يومني على 
الأكرث لن ي�س��بب �رشرا للج�سم.  وميكن ال�ستغناء عن الن�سويات 

وال�س��كر واأي اأطعمة ت�سبب زيادة الوزن يف هذا اليوم، والكتفاء 
بتن��اول اخل���رشوات والفاكه��ة فق��ط، وميك��ن تن��اول كوب من 
الزبادي اأو حليب خايل الد�س��م. تناول اأع�س��اب حارقة للدهون 
يو�س��ى ب���رشب الأع�س��اب احلارقة للده��ون بعد تن��اول وجبة 
د�س��مة، وال�س��تمرار يف هذا لب�س��عة اأيام، مثل ال�ساي الأخ�رش 
والزجنبيل والقرفة مع اإ�س��افة ع�س��ري الليمون اإليها. ممار�س��ة 
الريا�س��ة ابداأ يف ممار�س��ة الريا�س��ة بعد مرور 3 �س��اعات من 
تناول الوجبة الد�سمة، لأن ممار�سة الريا�سة بعد تناول الطعام 

مبا�رشة ميكن اأن ي�سبب تقل�سات يف املعدة.

ب��داأت �رشك��ة غوغل يف ت�س��غيل ميزة جدي��دة يف خرائطه��ا، على الأجه��زة التي تعمل 
بنظ��ام ت�س��غيل iOS، ته��دف اإىل تقدمي تو�س��يات ب�س��اأن اأماكن ميكن تن��اول الطعام 
فيها، دون البحث عنها ب�س��كل مبا�رش.واأعلنت ال�رشك��ة يف مدونة ن�رشتها، الثنني، اأن 
اخلدمة اجلديدة، التي اأطلقت عليها ا�س��م "لك" )For You(، ميكن ت�س��غيلها الآن من 
خالله��ا تطبيق "غوغل ماب�س" على اأجهزة اأبل. وعاينت ال�رشكة اخلدمة اجلديدة خالل 
موؤمتر للمطورين يف وقت �سابق من هذا العام كجزء من اإ�سالح اأدخلته على الت�سميم 
الرئي�س��ي للتطبيق. وقد مت اإطالق امليزة على Android يف يونيو املا�س��ي، وقالت 
.Android اإن اخلدمة �ستتو�سع لحقا لت�سمل اأكرث من 130 بلدا على نظام الت�سغيل
ويهدف حتديث For You اإىل ت�س��هيل تتبع ما يحدث يف مكان قريب من امل�ستخدم، 
ور�س��د الأن�س��طة التجارية املحلية املف�س��لة. وم��ن خالل النقر عل��ى الأزرار يف اجلزء 

ال�سفلي من ال�سا�سة بعد فتح التطبيق.

ك�سف م�سبار ف�سائي تابع لوكالة الف�ساء الأمريكية "نا�سا" اأن كوكب "�سريي�س" 
القزم يف جمموعتنا ال�سم�س��ية غني باملواد الع�س��وية. وو�س��فت الوكالة الكوكب 
الق��زم، الذي يوج��د يف حزام الكويكبات ب��ني املريخ وامل�س��ري، باأنه عبارة عن 
"م�سنع كيماوي" مليء باملكونات نف�سها، التي �ساعدت على ن�ساأة احلياة على 
الأر���س. ومن �س��اأن درا�س��ة ه��ذا الكوكب القزم، ال��ذي ل يزيد قط��ره على 1000 
كيلوم��ر، اأن تك�س��ف ع��ن الطريق��ة التي �س��ارت به��ا التفاع��الت الكيماوية على 
الأر���س عن��د بدء احلياة عليه��ا. ويعتقد اأن ن�س��اأة الكوكب القزم ج��اءت قبل نحو 
4.6 مليار �سنة، واأنها حدثت يف الوقت نف�سه الذي ن�ساأت يف املجموعة ال�سم�سية. 
وكانت نا�س��ا اأطلقت امل�س��بار "دون" اأو "فجر" يف 27 �س��بتمرب 2007، للدوران 
ح��ول اأكرب اثنني من الكويكبات املوجودة يف النظام ال�سم�س��ي، وهما "كويكب 4 

في�ستا" الذي و�سلته املركبة عام 2011 وكوكب "�سريي�س" القزم.

ناساطرح خرائط

ذكرى  يف  �ساوير�س،  جنيب  امل�رشي  الأعمال  رجل  اأعلن 
فوؤاد  اأحمد  ال�ساعر امل�رشي  �سنوات على وفاة  مرور خم�س 
اأطراف  املقطم على  ال�ساعر مبنطقة  ا�سرى منزل  اأنه  جنم، 
القاهرة وقرر اأن يحوله اإىل متحف ي�سم اأعمال وتذكاراته. 
اق��رن  ال��ذي  البيت،  ذل��ك  يف  عمره  م��ن  ف��رة  جن��م  عا�س 
قرية  يف  جنم  ولد  وال�سحافة.  الثقافة  رجال  مع  بلقاءات 
ال�رشقية  مبحافظة  حماد  اأبو  ملدينة  التابعة  جنم  اأبو  كفر 
امل�رشية، التي تبعد عن القاهرة نحو 83 كيلومراً، قبل اأن 
ينتقل اإىل القاهرة وي�سبح اأحد اأهم �سعراء العامية يف م�رش 

املعا�رش.  العربي  ال�سعر  بارزاً يف  وا�سمًا  الكلمة  ثوار  واأحد 
القاهرة،  الأمريكية يف  �ساوير�س يف كلمة باجلامعة  وقال 
اأحمد فوؤاد جنم ل�سعر العامية يف  اإعالن جائزة  خالل حفل 
اأحمد  فيه  عا�س  الذي  املنزل  "ا�سرينا  اخلام�سة:  دورتها 
متحف  اإىل  حتويله  وقررنا  حياته،  يف  مدة  اآخر  جنم  فوؤاد 
التكرار  "�سخ�سية �سعبة  با�سمه، يف املقطم” وا�سفًا جنم: 
فهي �سخ�سية عفوية وطنية”. وفور اإعالن �ساوير�س �رشاءه 
بيت جنم، دّوى الت�سفيق يف القاعة، من جمهور غالبيته من 
ال�سباب حمّبي ال�ساعر امللقب ب� "الفاجومي". وجائزة اأحمد 
لأول  انطلقت  م�رشية  جائزة  هي  العامية  ل�سعر  جنم  فوؤاد 
مرة يف العام 2014، يف الذكرى الأوىل لوفاته، بدعم من 

موؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية الجتماعية، وتهدف اإىل ت�سجيع 
ال�سعراء ال�سباب على الإبداع. و�سجن جنم عدة مرات ب�سبب 
دائمًا  كانت  التي  واأ�سعاره  املعار�سة  ال�سيا�سية  مواقفه 
ويف  م�رش.  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  تنتقد 
�سالون  اإىل  املقطم  يف  جنم  منزل  حتول  الأخرية  ال�سنوات 
وقت  كل  فيه جنم جمهوره يف  ي�ستقبل  دائم  ب�سكل  مفتوح 
يطلبون  �سبان  �سعراء  ي��زوره  كان  ما  وكثرياً  قيود،  ودون 
اأحمد  ا�سم  ارتبط  اأ�سعارهم.  عليه  ويعر�سون  الن�سح  منه 
ال�سيخ  امللتزم  امل�رشي  والفنان  امللحن  با�سم  جنم  ف��وؤاد 
اإمام، الذي غنى اأ�سعاره وحملها اإىل العوا�سم العربية. �سكل 
ومده�سة  فريدة  حالة  اإمام  وغناء  جنم  اأ�سعار  بني  التزاوج 

عقب  م�رش  يف  ب��داأ  ال��ذي  اجلماهريي  الحتجاج  عن  تعرب 
2011، وكانت  1967. و�سارك جنم يف ثورة يناير  نك�سة 
اأ�سعاره ملهمة للثوار يف ميدان التحرير، اإذ �سدحت اأغنياته 
م�رش  اأهل  "يا  ومنها  املتظاهرين،  حناجر  من  كهتافات 
لكل  دع��وة  �ساوير�س  جنيب  ووّج��ه  باحلرامية”.  املحمية 
ع�ساق جنم: "اأي �سخ�س لديه اأي �سيء يتعلق به اأو بذكراه، 
اأ�سعاره، كتاباته، �سوره...، اأرجو اأن يتقدم به لنا و�سن�سعه 
العام  ويف  الإهداء".  �ساحب  اإىل  الإ�سارة  مع  املتحف  يف 
املتحدة  لالأمم  التابع  الفقر  مكافحة  �سندوق  قرر   2007
“الفاجومي"  للفقراء. وتويف  اأحمد فوؤاد جنم �سفرياً  اختيار 

يف 3 دي�سمرب 2013 عن 84 عامًا.

بغداد - الجورنال

مهنيًا: الت�رّشف بع�س��وائية لن يكون �س��هاًل، وقد تكون له 
انعكا�سات �س��لبية غري م�سمونة النتائج، فكن اأكرث جدية 
عاطفيًا: تعرف اليوم مفاجاأة �س��اّرة اأو عر�سًا اأو منا�سبة 

جّيدة واحتفالت، ويطرب قلبك ملا يح�سل

مهنيًا: عدم ال�سعور بالرغبة يف العمل يوؤّدي اإىل قرارات 
تتناولك وتهدد م�س��ريك يف موقع��ك عاطفيًا: حاول اأن 
تتفه��م ال�رشيك هذا اليوم، فه��و بحاجة اإىل اأكرب قدر من 

التفهم والتفاهم

مهني��ًا: تت�س��لط علي��ك الأنوار جم��دداً، وجتد نف�س��ك اأمام 
م�س��اريع مهّمة تغرّي حياتك املهنية والجتماعية راأ�س��ًا 
على عقب عاطفيًا: غرية ال�رشيك الكبرية ت�سهم يف زيادة 

التباعد، وقد تكون لذلك انعكا�سات �سلبية غري متوقعة

مهني��ًا: جتهد نف�س��ك كثرياً الي��وم على م�س��توى تبادل 
اخلربات واملعلوم��ات وتقوم بعمل م�س��رك ومثمر مع 
اأح��د الزم��الء عاطفي��ًا: يدخ��ل ال�رشي��ك الطماأنينة اإىل  
قلب��ك باقراحاته، فرتاح وتتج��اوز الأمور التي كنت 

تخ�سى جمّرد ذكرها

مهني��ًا: ات�س��الت م��ع موؤ�س�س��ات اأجنبية مفي��دة جداً، 
كن اأكرث ترويًا مع الزمالء واأي خطوة ناق�س��ة �ستكون 
عواقبها وخيم��ة عاطفيًا: حّبك ينمو مع الأيام فحافظ 

عليه قدر الإمكان واأعِط احلبيب كل ما متلك

مهنيًا: اإرادتك ال�سلبة واإ�رشارك على النجاح ي�سهمان 
يف متّكن��ك م��ن رف��ع م�س��توى التح��دي، فحاف��ظ على 
الوترية نف�س��ها عاطفيًا: الجتم��اع بال�رشيك قد يكون 
ناجحًا جّداً، ول �سّيما بعد القطيعة بينكما ب�سبب فقدان 
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مهنيًا: حاول اأن تو�سل افكارك باأف�سل طريقة، وهذا ما 
يع��ّزز موقعك يف العمل ويدفعك اإىل التقدم اأكرث عاطفيًا: 
ل ت��دع الرتابة ت�س��يطر على عالقت��ك العاطفية، فهذا قد 

يوؤدي اإىل املزيد من امل�سكالت بينك وبني ال�رشيك

مهني��ًا: كن اأك��رث انفتاحًا على الزمالء، وخ�سو�س��ًا اأّن 
اأي ت�رشف فظ يوؤدي اإىل نتائج قد ل حتتملها عاطفيًا: 
املي��زة الأ�سا�س��ية يف العالقة بال�رشي��ك تتمثل بعامل 

الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي

مهنيًا: بع�س��هم يحاول اأن ي�س��وه �س��معتك يف العمل فكن 
ح��ذراً، علم��ًا اأن نتائ��ج اأعمال��ك اجلدي��ة لن تظه��ر قريبًا 
عاطفيًا: ل ت�س��تطيع البتعاد عن ال�رشيك، ب�س��بب التفاهم 

التام بينكما عن العناوين العري�سة لعالقتكما

مهني��ًا: ا�س��تفد اإىل اأق�س��ى ح��د م��ن عالقاتك اخلا�س��ة 
دون  م��ن  اإمن��ا  العم��ل،  لتعزي��ز موقع��ك يف  والعام��ة 
ا�س��تغالل الزمالء عاطفيًا: ي�سهد هذا اليوم بع�س التذّمر 
م��ن ال�رشي��ك، لأن ت�رشفاتك معه قد تدفع��ه اإىل رد فعل 

حا�سم يف هذا الجتاه

مهنيًا: م�س��اريع مهمة قد تغرّي و�س��عك يف العمل، لذا 
عليك اأن تكون جاهزاً لكل م�ستجد يف هذا الإطار

عاطفي��ًا: اهتماماتك املتعددة تن�س��يك ال�رشيك بع�س 
ال�سيء، لذا عليك اإيجاد حّل �رشيع قبل فوات الأوان

مهنيًا: مهما حاول الزمالء نقل �س��ورة م�سو�سة عنك 
اإىل اأرباب العمل، �سيف�س��لون لأن ر�سيدك من النجاح 
اأك��رب م��ن حماولته��م عاطفي��ًا: رك��ود يف العالق��ة 
بال�رشي��ك اجلدي��د، وال�س��تقرار النهائ��ي يحتاج اإىل 

املزيد من الوقت لتختمر الأمور جيداً

متقاطعة كلمات

البي�ضاء الدار   1
 o خلق����ه الل����ه م����ن نار o 2 دق جر�����س الهات����ف
مارك����ة مفاتيح وا�ض����م جامعة مهم����ة يف الواليات 

املتحدة
مت�ضابهة حروف  خم�ضة   o يغلي   3

الق����وم  جتم����ع  م����كان   o الهات����ف  عل����ى  تق����ال   4
ومناق�ضة امورهم اأو للت�ضلية وال�ضمر )جمع(

اأجل من   o )معكو�ضة(  قدوم   o االآن   5
املا�ض����ية  ياأخذ  o من  االأن����ف والفم  �ض����عر بني   6

لتاأكل الع�ضب )جمع(.
7 م����كان مه����م للزيارةمكان مهم للزيارة o معرب 

بيت حانون لدخول غزة من �ضمالها
o ثالثة  اأ�ض����جار مورقات و�ض����ديدة اخل�ضرة   8

حروف متتابعة من بي�ضان
املو�ضيقي ال�ضلم  يف   o جبلني  بني   9

10 عربون حمبة و�ض����داق تقدم يف املنا�ض����بات 
)معكو�ضة( o غري م�ضموح

قري����ة  حم����ل  بني����ت  الت����ي  اال�ض����رائيلية  امل�ض����تعمرة   1
اخلال�ضة يف �ضمال فل�ضطني

اأنواع عدة  له  فريو�س  ب�ضبب  وزكام  ر�ضح   2
ا�ض����تخدمه  اأول من  o م�ض����حوق متفج����ر  3 مت�ض����ابهان 

ال�ضينيون
4 مقابل مادي للقيام بعمل ما o العي�س يف نعمة وحال 

هانئة
5 حب����وب القه����وة o ثالثة حروف م����ن دوار o حرفان 

من اأدب
الكهرباء تو�ضل  التي  املواد  على  يطلق  ما   6

o �ضائل  7 ال�ض����كان االأ�ض����ليون لنيوزيلندا وجزر كوك 
احلياة االأحمر

o مقدم  اأبوها  الر�ض����وم املتحركة �ض����مكة وجدها  8 يف 
نقدي لربط الكالم يف معاملة جتارية

9 ا�ض����م اع�ض����ار ياباين انقذ اليابان من هجوم مغويل 
الهجم����ات  اإىل  لالإ�ض����ارة  الياب����ان  خ����ارج  وي�ض����تخدم 

اخلم�س احلوا�س  من   o املوت  االنتحارية  10 

عموديًا اأفقيًا
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