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تكشف عن هاتفها الجديد.. وهذه 
أبرز مواصفاته

السفارة العراقية في بيروت تحتفي بالكتاب الدكتور ملك محمد جودة

"للقضاء على 
السمنة".. قرار غير 

مسبوق بالمطاعم

تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول

يهدد "موزة" نوكيا.. بسعر 
وخصائص رائعة

في متصفح غوغل تعطل 
عمل الحواسب

ك�ش��فت �رشكة "�ش��اومي" عن هاتفها الذكي اجلدي��د Mi Play الذي ميتاز بكامريا 
خلفية مزدوجة، و�شا�شة ذات نتوء دائري، اإ�شافة اإىل �شعره املناف�س.

وياأتي الهاتف ب�شا�ش��ة عر�س قيا�س 5.84 بو�شة بدقة عالية وكامريتني خلفيتني، 
الأوىل بدقة 12 ميغابك�ش��ل والثانية بدقة 8 ميغابك�ش��ل، بالإ�ش��افة اإىل م�شت�ش��عر 

ب�شمة الأ�شبع على ظهر الهاتف، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.
ويعم��ل الهات��ف اجلدي��د مبعالج ميدي��ا ت��ك P35 وذاك��رة ع�ش��وائية 4 غيغابايت، 
ويحت��وي ذاك��رة تخزي��ن داخلي��ة 64 غيغاباي��ت، وهو متوف��ر بلونني هم��ا الأحمر 

والبنف�شجي.
ويبلغ �ش��عر الهاتف اجلديد 160 دولرا اأمريكيا، ويعترب هذا ال�ش��عر منا�شبا جدا مع 
التحديثات واملوا�شفات التي يت�شمنها اجلهاز مقارنة مع غريه من الهواتف الذكية 

املتوفرة حاليا يف ال�شوق.

ل يختل��ف اثن��ان ب�ش��اأن خط��ورة الأطعمة، الت��ي حتتوي على 
�شعرات حرارية عالية، والأ�رشار التي ميكن اأن تلحقها ب�شحة 

الإن�شان.
وقالت �ش��حيفة "تلغراف" الربيطانية اإن هيئة ال�شحة العامة 
التابع��ة لوزارة ال�ش��حة يف اململكة املتحدة و�ش��عت مقرتحا 
يق�ش��ي بتحدي��د ال�ش��عرات احلراري��ة الت��ي تق��دم يف املطاعم 
وحمالت "ال�ش��وبر ماركت"، يف حماولة للق�ش��اء على ال�شمنة، 

التي يعاين منها عدد كبري من الربيطانيني.
وذك��ر امل�ش��در اأن املطاع��م يف جمي��ع اأنحاء البالد �شت�ش��بح 
مرغم��ة عل��ى اتباع قواع��د معين��ة ب�ش��اأن ال�ش��عرات احلرارية 
التي حتتوي عليها وجباتها. واأو�ش��حت هيئة ال�ش��حة العامة 
"PHE" اأن اأي مطع��م يجب اأن يحدد ال�ش��عرات احلرارية يف 
الوجبات مثل ال�ش��لطات وال�شندويت�ش��ات والبيتزا واملعكرونة، 
يف ح��دود 544 "كال��وري"، خالف��ا لالأرق��ام املرتفع��ة ج��دا 
الت��ي يت��م اعتمادها حاليا. وتابع��ت "اأما الوجبات الرئي�ش��ية 
ف��ال يجب اأن تتعدى فيها ال�ش��عرات احلراري��ة 951 كالوري". 
وتقول الهيئة اإن غالبية مطاعم البالد ل تلتزم باحلد الأق�ش��ى 
امل�شموح به لل�شعرات احلرارية، اإذ ت�شل يف بع�س الأحيان اإىل 

اأكرث من 1200 �شعرة حرارية يف الوجبة الواحدة.
يف املقاب��ل، ذك��ر منتق��دون لهذه اخلط��ة اأن "الق��رار يف حال 
تطبيقه �ش��يكون تع�ش��فيا وجمنونا وغري علمي"، م�ش��ريين اإىل 
اأن��ه �ش��يكون من ال�ش��عب اللتزام به��ذه الأرق��ام يف الوجبات 
املقدمة. وتك�ش��ف الأرقام اأن ال�شمنة بني الأطفال الربيطانيني 
)من 10 اإىل 11 �شنة( تبلغ م�شتويات قيا�شية، ويتاأثر بها اأكرث 
م��ن 24 األ��ف طفل، م��ع العلم اأن ه��ذا العدد اآخ��ذ يف الرتفاع 
�ش��نويا. كم��ا ت�ش��ري الإح�ش��ائيات الر�ش��مية اإىل اأن واحدا على 
الأقل من كل بني 4 اأ�ش��خا�س بالغ��ني يف بريطانيا يعاين من 

البدانة املر�شية.

يت�ش��بب الإف��راط يف ���رشب الكح��ول ب��اآلف الوفي��ات 
�ش��نويا مبختل��ف دول الع��امل، كم��ا اأن ه��ذه احل��الت 
�ش��هدت، خالل الأعوام املا�ش��ية، ارتفاعا ب�شكل مطرد. 
وق��ال تقرير حدي��ث، اأ�ش��دره مركز وا�ش��نطن ملكافحة 
الأمرا�س والوقاية منها، اإن "�ش��وء ا�ش��تخدام" الكحول 
قتل 35823 �شخ�شا العام املا�شي يف اأمريكا، بزيادة 
تقارب 46 يف املئة على مدار عقدين. وتظهر البيانات، 
اأن الوفي��ات املرتبط��ة بالكح��ول ارتفعت ب�ش��كل مطرد 
م��ن 19469 حالة وفاة يف ع��ام 1999، اإىل اأكرث من 

35 األف حالة العام املا�ش��ي. ول ت�ش��م هذه احلالت 
اإل الأ�ش��خا�س الذي��ن توف��وا نتيج��ة الت�ش��مم الكحويل 
والته��اب الكب��د الكح��ويل والتلي��ف الكبدي، وت�ش��تثني 
الأرق��ام الأ�ش��خا�س الذين لقوا حتفهم يف حادثة �ش��ري 

اأو غرق ب�شبب الكحول.
كما وجد التقرير، الذي ن�رشه موقع "وا�شنطن اإكزامنري"، 
اأن الكح��ول اأدت كذل��ك اإىل انخفا�س متو�ش��ط العمر يف 
الوليات املتحدة. وماتزال وفيات الكحول اأقل من تلك 
الناجمة عن املواد املخدرة، مثل الهريوين، والتي قتلت 

47600 �شخ�س العام املا�شي.
وكان��ت منظم��ة ال�ش��حة العاملي��ة ك�ش��فت، قب��ل اأيام، 
ح�ش��يلة مفزع��ة لالأ�ش��خا�س الذي��ن توف��وا م��ن ج��راء 
الإفراط يف �رشب الكحول، م�ش��رية اإىل اأن اأكرث الوفيات 

كانت بني الرجال.
وذكرت املنظمة الدولية اأن اأكرث من 3 ماليني �ش��خ�س 
توفوا يف عام 2016 لل�ش��بب املذكور �ش��لفا، مما يعني 
اأن واحدة من كل 20 حالة وفاة يف جميع اأنحاء العامل 

مرتبطة بهذا ال�شلوك.

اأطلق��ت �رشك��ة هندي��ة ل�ش��ناعة الهواتف اخللوية ن�ش��ختها اخلا�ش��ة به��ا "بانانا 6" 
بخ�شائ�س مثل البلوتوث و"�رشيحتي ات�شال"، يف حماولة ملناف�شة "موزة نوكيا".

ويبدو هاتف "بانانا 6" اأو "موزة 6"، الذي اأ�ش��درته �رشكة "جيفي" الهندية للهواتف 
املحمولة، �ش��بيها اإىل حد كبري بهاتف نوكيا 8110 الذي يعرف اأي�ش��ا بلقب "الهاتف 
املوزة". غري اأن هاتف "موزة 6"  الهندي اأرخ�س بكثري من "موزة نوكيا"، اإذ يقدر �شعر 
"بانانا 6" بحوايل 20 دولر )1399 روبية(. وجاء هاتف "بانانا 6" بخيارات لونية 
عديدة، ترتاوح بني الأ�ش��ود والأ�ش��فر الكال�شيكي، بح�ش��ب موقع �شحيفة "هندو�شتان 
تاميز". وهو مثل نوكيا 8110، يحتوي على غطاء منزلق للوحة املفاتيح، بالإ�ش��افة 
اإىل اأنه منحن قليال. اأما قيا�س ال�شا�ش��ة يف "بنانانا 6" في�ش��ل اإىل 2.4 بو�ش��ة، بينما 
ج��اءت الكام��ريا يف اخلل��ف، وم��زود ببطاري��ة 1000 اأمب��ري، وذاكرة الهات��ف قابلة 

للزيادة. 

ح��ذر خرباء يف �رشكة "Malwarebytes" املتخ�ش�ش��ة باأمن املعلومات 
م��ن وج��ود ثغرة برجمي��ة يف مت�ش��فح "Chrome"، ت�ش��اعد على اخرتاق 

احلوا�شب وتعطيل عملها.
واأو�ش��ح اخل��رباء اأن الثغ��رة املوج��ودة يف ملفات "Java Script" �ش��من 
برجميات "Chrome"، ميكن ا�ش��تغاللها من قبل املخرتقني للو�ش��ول اإىل 
اأجه��زة الكمبيوتر، وتفعيل فريو�س اإلكرتوين يت�ش��بب باإع��ادة اإقالع الأجهزة 
دون توقف، ما يت�ش��بب بنفاد بطاريات احلوا�ش��ب املحمولة ب�شكل �رشيع، اأو 

حتى تلف احلا�شب كليا.
كم��ا ميكن ا�ش��تغالل ه��ذه الثغرة لتفعي��ل فريو���س يوؤثر على عمل مت�ش��فح 
"Chrome" نف�ش��ه، اإذ ل يتمكن امل�ش��تخدم ب�ش��ببه من ا�شتخدام املواقع 
و�ش��فحات الإنرتن��ت املختلفة، بل تظهر له �ش��فحة على واجهة ال�ش��تخدام 

اكتشاف "شاومي"

ثغرة

"بانانا 6"

احتفت ال�شفارة العراقية يف بريوت بالكتاب العراقي 
ب��ريوت  يف  ف���وزه  بعد  ج���ودة  حممد  ملك  ال��دك��ت��ور 
انا  رواي��ت��ي  ع��ن  الإب���داع  بجايزة  ج��اي��زة  ل�شتالم 
باللغة  وديوانه   ١٩٥٣ ورواي��ة  الزجاجية  والعيون 
الفرح  دموع   tears and rain bow الإنكليزية 

القائم  املو�شوي  علي  بح�شور  كانت  و  قزج.  وقو�س 
باأعمال ال�شفارة.

و�شاركت الكاتبة اجلزائرية احالم م�شتغامني الدكتور 
انا  الثالث  كتبه  توقيع  مرا�شيم  حممدجودة  ملك 
دموع  ال�شعر  ودي��وان  و١٩٥٣  الزجاجية  والعيون 
جودة  حممد  ملك  الدكتور  ق��دم  كما  ق��زح،  وقو�س 
فرقة  مب�شاحبة  الإنكليزية،  باللغة  �شعرية  ق��راءات 

اأجنبية غنت ق�شما منها.
جودة  حممد  ملك  الدكتور  العراقي  الكاتب  وف��ار  
روايته  لعام٢٠١٨  عن  روائي عربي  اأف�شل  بجائزة 
انا والعيون الزجاجية ورواية ١٩٥٣ وعن ديوان �شعر 

."tears and rainbow "ديوانه
 وحقق الدكتور ملك حممد جودة اأعلى ن�شبة م�شاركة 

يف دورة معر�س الكتاب يف بريوت.

من  ق�شايد  اأجنبية  فرقة  غنت  التوقيع  حفل  واأثناء 
.tears and rainbow "ديوانه

هو  ج��ودة  حممد  ملك  الدكتور  اأن  بالذكر  واجلدير 
  beauty and beast" مرتجم امل�شل�شل املعروف 
م�شاهدة  ن�شبة  اأعلى  حقق  الذي  والوح�س  "احل�شناء 
اأف�شل  بجائزة  ملك  الدكتور  وفاز  العربي،  العامل  يف 

ترجمة تلفازية يف مهرجان قرطاج بتون�س.

بغداد - الجورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رشيح باحلاجة اإىل 1 �شوت الرعد 

2 عك���س حل��و o جوهر )ال�ش��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�س لها يوم زواجها

3 من طيور الن�شف اجلنوبي للكرة الأر�شية ول يطري 
ولكنه �شباح ماهر

4 ي�شبح ن�شيطا
o �شوت  5 مقدمة راأ�س احليوان حيث يو�شع الزمام 

الع�شافري
o للنداء o �شوت النحل )معكو�شة(  6 قط 

o كثري ال�شرب. 7 �شوت احلمام )معكو�شة( 
o ن�شف �شبغة. اأنكر الأ�شوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �شن الفيل
o �شوت الذئب 10 �شوت البالبل 

1 �ش��وت النعام��ة o لي�س ل��ه قيمة عند 
الغري

o �شوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�س خري 3 �شجاجيد 

4 ح�ش��ى كبرية مل�ش��اء o �ش��وت الفيل 
)معكو�شة(.

5 يجل���س اجلم��ل على الأر���س من حالة 
الوقوف

6 �ش��ع مق��دارا زائ��دا o مر�س و�ش��عف 
)معكو�شة(.

o �شياح الديك. 7 �شوت ال�شفادع 
 o ش��وت الظبي� o )8 �ش��نور )معكو�ش��ة

ف�شاء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �شوت اجلمل 10 �شون البط 

الي��وم اأنت متفائل بعملك وجدك واجتهادك. �شت�ش��عر اأن 
من حقك الرتقية املنا�شبة و�شوف حتاول اأن تطلبها من 
مديرك.. �ش��تقابل �رشي��ك حياتك الذى كن��ت تبحث عنه 
ط��وال حياتك. �شت�ش��عر من ناحيته بعواطف جيا�ش��ة قد 

جتعله ينجذب اإليك.

ل تك��رتث ملا يقال عن��ك فى غياب��ك، فاجلميع  ينده�س 
م��ن تط��ورك ال�رشيع فى العمل خا�ش��ة بع��د النجاحات 
املتتالي��ة الت��ى حققته��ا ف��ى الف��رتة الأخرية.اأن��ت من 

ال�شخ�شيات التى ل تقع فى احلب �رشيًعا

اأن��ت الأكرث مهنية و�ش��ط زمالئك، فلديك �ش��مري. 
ا�ش��تمر فى ذلك لعلك جت��د ترقية عن قريب ،عليك 
ق�ش��اء بع���س الأوق��ات ف��ى البحث عل��ى �رشيك 
حيات��ك. �ش��تبذل جمهودا كبريا لتجد من ي�ش��بهك 

فى �شخ�شيتك.

الوقت غري منا�ش��ب للحديث عن م�ش��اكل �شخ�ش��ية 
وخالف��ات مع الزمالء، ح��اول اأن تكون عمليا اأكرث 
م��ن ذل��ك ول داع لت�ش��ييع وقت��ك فى اأم��ور لهية 

بعيداً عن العمل.

الي��وم هو وق��ت الرتكيز عل��ى مواهبك،فال تقلق ب�ش��اأن 
نقاط ال�ش��عفك ،لأن هذا هو ع�رش انت�شار بالن�شبة لك، 
كن �ش��ارما وحا�ش��ما مع ا�ش��رتاتيجية عملك ولبد اأن 

تكون دقيقا للغاية فى كالمك
 

حاول اأن تغري من اأ�ش��لوب تعاملك مع روؤ�ش��ائك ول تتعمد 
فر�س اآرائك ال�شخ�شية عليهم، فالأمور املهنية حتتاج اإىل 
مرون��ة ف��ى التعامل.غريتك على احلبي��ب ل تقلل من ثقتك 
بنف�ش��ك، لكنك بحاجة اإىل التعبري عنها ب�شكل لئق حتى ل 

توؤذى م�شاعر الآخرين دون اأن تق�شد

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

تقدم اإىل العمل اأف�ش��ل م��ا لديك، وهو ما انعك�س اإيجاًبا 
على عالقت��ك مبديرك فى العمل، م��ن املتوقع اأن يتغري 
من�شبك فى املوؤ�ش�شة اأو ال�رشكة التى تعمل بها، وهو ما 

�شيغري �شكل حياتك املهنية بالكامل.

ق��د حتظ��ى الي��وم باإعج��اب مدي��رك بالعم��ل ب�ش��بب 
اجته��ادك الف��رتة املا�ش��ية ف��ى اأداء عمل��ك، فا�ش��تمر 
ف��ى هذا الطريق و�ش��وف حتقق جمي��ع اأهدافك. اأنت فى 

انتظار مفاجاأة كبرية اليوم من �رشيك حياتك

التج��ارب العملي��ة الت��ى تخو�ش��ها �ش��تزيد الي��وم ويجب 
ال�ش��تفادة من هذا وت�شجيع الآخرين لتح�شل على دعمهم 
وقت احلاجة.ت�ش��تطيع اأن ت�شع حداً للما�ش��ى وتبداأ حياة 

جديدة فيمكنك الآن امل�شى قدما نحو حياة جديدة.

ل تعتم��د عل��ى جتارب��ك ال�ش��ابقة فى جم��ال عملك، 
وعلي��ك اأن تطوع اأفكارك لتتنا�ش��ب م��ع مكان عملك 
اجلدي��د، وحتت��اج اإىل زي��ادة �رشعة اآدائ��ك فى تنفيذ 

الأفكار.

م��ن املحتمل اأن يح��دث تغيري فى وظيفت��ك كاأن تغري 
مهنتك اأو تنتقل من الق�ش��م الذى تعمل به اإىل ق�شم اآخر 
ف��ى مكتب��ك اأو عملك نف�ش��ه. الو�ش��ع اجلديد �ش��تتقبله 
و�ش��تجد اأن��ه �ش��يوفر ل��ك فر�ش��ة ممي��زة فق��ط حتتاج 

لال�شتفادة الكاملة من هذه الفر�شة.

اأنت فى م�ش��كالت م�ش��تمرة مع مديريك ب�شبب عدم 
التزام��ك مبواعيدك وعدم ت�ش��ليم امله��ام املطلوبة 
منك فى مواعيدها، فح��اول الرتكيز اأكرث فى عملك 

حتى ل تخ�رشه.
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