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جديدة لـ"فيسبوك".. و6 ماليين 
مستخدم في خطر

الكاتب العراقي ملك محمد جودة يفوز 
بجائزة أفضل روائي عربي لعام٢٠١٨

لماذا الرسول؟ .. كتاب جديد للكاتب محمد الساعدي

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. 
ماذا تفعل في الجسم؟

تحذير لآلباء.. ابعدوا هذه اللعبة "السامة" عن أيدي األطفال

يضيف ميزة مفيدة للمغتربين "فريدة" لشحن الهاتف بالمالبس

يف �رشبة جديدة قد توؤثر �ص��لبا على �ص��معة اأكرب �رشكة للتوا�ص��ل االجتماعي يف 
العامل، ك�ص��فت "في�ص��بوك" اجلمعة عن عيب و�ص��ع خ�صو�ص��ية اأكرث من 6 ماليني 
م�ص��تخدم يف خطر. وقالت ال�رشكة اإنها العيب املكت�ص��ف اأثر على نحو 6.8 مليون 
�ص��خ�ص، ا�ص��تخدموا كلم��ات املرور اخلا�ص��ة باملوق��ع يف التعامل م��ع تطبيقات 
خارجية مرتبطة بال�ص��ور. وح�ص��ب �ص��حيفة "وا�ص��نطن بو�ص��ت" االأمريكية، فاإن 
امل�ص��كلة �ص��محت، ع��ن طري��ق اخلط��اأ، للتطبيق��ات باالط��الع على �ص��ور ماليني 
امل�ص��تخدمني على "في�ص��بوك"، حتى لو كانت من�ص��ورة بدرجة خ�صو�ص��ية عالية. 
وذك��رت ال�رشك��ة يف fdhk اأن احل��ادث رمبا اأثر على ما ي�ص��ل اإىل 1500 تطبيق 
�صممها 876 مطورا، م�صيفة اأنها متكنت من اإ�صالح امل�صكلة. واأ�صافت "في�صبوك" 
اأن بع���ص التطبيق��ات رمبا دخلت على جمموعة اأكرب عن املعتاد من ال�ص��ور، ملدة 

13 و25 �صبتمرب املا�صي.  12 يوما، يف الفرتة بني 

بينما يتلهف الباحثون عن ج�ص��د ر�ص��يق اإىل احلمية 
الغذائية بكافة اأنواعها، تن�ص��ح درا�صة علمية حديثة 
بعادة غذائية قد يراها كثريون مقززة، لكنها، ح�ص��ب 

الدرا�صة، تعمل على حرق الدهون.
وقال باحثون اأ�ص��رتاليون، موؤخ��را، اإن تناول ملعقة 
م��ن ال��رتاب اإىل جان��ب وجب��ة الطعام، ي�ص��اعد على 
خ�ص��ارة الوزن والوقاية من اال�ص��طرابات ال�ص��حية 
التي تنجم عن ال�صمنة. وذكرت �صحيفة "ديلي ميل"، 
اأن باحثي جامعة "�صاوث اأ�ص��رتاليا" اكت�صفوا فائدة 
مهم��ة الأكل ال��رتاب، ووج��دت الدرا�ص��ة اأن الفئ��ران 
الت��ي تناولت هذه املادة خ�رشت دهونا اأكرث مقارنة 

بفئران منحت حبوبا لفقدان الوزن.
وك�ص��فت الدرا�صة اأن الرتاب ي�صاعد على التخل�ص من 
الدهون، من خالل �رشفها اإىل جانب الف�صالت التي 

يطرحها اجلهاز اله�صمي.
وبخ��الف املعتقد، انت�رشت ظاهرة اأكل االأ�ص��ياء غري 
النظيف��ة قب��ل اآالف ال�ص��نني ب��ني االإغري��ق، اإذ داأب 
النا�ص على اأكل الرتاب �ص��واء الأجل الت�صلية اأو للبحث 

عن منفعة �صحية.
واأو�ص��ى اأبقراط، الطبي��ب االإغريقي 
ب��اأكل  احلوام��ل  الن�ص��اء  الكب��ري، 
بع���ص  وتق��ول  ال��رتاب، 
التقارير اإن هذا االأمر كان 
�ص��ائعا يف كافة مناطق 

العامل.
واأكد عدد من امل�صاهري 
ووديل  �ص��يلني  مث��ل 
اأنهم  ماكفري�صون،  واإيل 
يلجوؤون اإىل اأكل الرتاب 
من ح��ني الآخر، بغر�ص 
�ص��موم  م��ن  التخل���ص 

اجل�صم.

تو�ص��لت اأبحاث حديث��ة اإىل نتيجة مهمة ومثرية للقل��ق يف اآن واحد 
تتعلق بلعبة الت�صكيل املف�صلة للكثري من االأطفال، "الطينة احلرة".

وفح�ص��ت هيئ��ة حماي��ة امل�ص��تهلك يف بريطانيا 13 منتج��ا للطينة 
احل��رة، ل��دى جمموع��ة م��ن املتاج��ر، مب��ا فيه��ا متاج��ر اإلكرتونية، 
ووج��دت اأن 5 منتجات عل��ى االأقل احتوت على كمي��ات عالية وغري 
اآمن��ة من املواد الكيماوية ال�ص��امة، التي قد ت�ص��يب االأطفال بالعديد 

من االأمرا�ص.
وي��دور احلدي��ث على وجه التحديد عن مادة ت�ص��مى "ب��ورون"، وهي 
مادة �صائعة يف خمتلف اأنواع منتجات الطينة احلرة، وهي امل�صوؤولة 

ع��ن اللزوج��ة الت��ي تتمتع بها ه��ذه اللعب��ة املحببة ل��دى الكثري من 
االأطف��ال. وميك��ن اأن ي��وؤدي التعر�ص املف��رط لهذا امل��ادة اإىل تهيج 

اجللد واالإ�صهال والقيء والت�صنجات على املدى الق�صري.
كم��ا ق��د توؤدي مالم�ص��ة مادة "ب��ورون" مب�ص��تويات عالي��ة جدا اإىل 
اإ�صعاف اخل�صوبة، وقد تت�صبب يف اإحلاق ال�رشر باالأجنة لدى الن�صاء 

احلوامل، وفق ما ذكرت املفو�صية االأوروبية.
والطينة احلرة، اأو "األعاب الوحل" "ال�صل�صال"، مواد لزجة ولينة جدا 
ميكن ت�ص��كيلها بطرق خمتلفة و�ص��ناعة، تعترب من االألعاب ال�ص��عبية 

لالأطفال، وتعد اإحدى الهدايا املف�صلة يف اأعياد امليالد.

ويف وقت �صابق من هذا العام، تو�صلت درا�صة اإىل اأن 8 من اأ�صل 11 
لعب��ة قائمة على الطين��ة احلرة، حتتوي على م��واد كيماوية تتجاوز 

احلد امل�صموح به، وهو 300 ملغم لكل كيلوغرام.
واأعرب��ت هيئ��ة حماية امل�ص��تهلك يف بريطانيا عن قلقه��ا من بع�ص 
ال�ص��لع التي ت�صوق على اأنها معجون، لكنها يف احلقيقة "طينة حرة"، 

وحتتوي على كميات غري م�صموح بها من املواد ال�صارة.
وقال��ت هيئ��ة الرقاب��ة يف بريطاني��ا اإنه��ا اأبلغت امل�ص��نعني وجتار 
التجزئة عن النتائج التي تو�ص��لت اإليها، وطلبت منهم اإزالة منتجات 

الطينة احلرة من منافذ البيع ب�صبب خطورتها على االأطفال.

متكن باحثون بريطانيون من تطوير األواح متناهية ال�صغر تو�صع يف اأقم�صة املالب�ص، 
بهدف اإنتاج طاقة ل�صحن الهواتف املتحركة اأو اأي اأجهزة اإلكرتونية �صغرية.

و�صمم باحثون من جامعة "نونتغهام ترنت" األواح طاقة ي�صل طولها اإىل 3 مليمرتات 
وعر���ص من 1.5 مليمرت، وهي �ص��غرية بدرجة جتعل م��ن املمكن دجمها داخل األياف 
االأقم�ص��ة امل�ص��تخدمة يف ت�ص��نيع املالب���ص. وتعتمد ه��ذه االألواح ال�ص��غرية جدا على 
احلركة التي يقوم به ال�صخ�ص الأجل توليد طاقة تكفي ل�صحن الهاتف املتحرك وبع�ص 

االإك�ص�صوارات التي تعتمد على االإمداد بالكهرباء.
ويراه��ن امل�رشوع التقن��ي الطموح على هذه التقنية لتوفري �ص��حن ع�رشي وم�ص��تدمي، 
دون اللجوء اإىل الكهرباء.  وبح�ص��ب ما نقلت �ص��حيفة "�صن" الربيطانية، فاإن االألواح 
رقيقة جدا حتى اإنها ال تَرى بالعني املجرة، وبو�ص��ع ال�رشكات اأن ت�ص��يفها اإىل الثياب 

دون التاأثري على املظهر اخلارجي.

اأعلن تطبيق اإن�ص��تغرام مل�ص��اركة ال�ص��ور والفيديوهات، االثنني، عن اإ�ص��افة ميزة الر�صائل 
ال�ص��وتية اإىل خدمة الرتا�ص��ل املبا�رش. وتتيح امليزة اجلديدة للم�ص��تخدمني اإر�ص��ال ر�ص��ائل 

�صوتية م�صجلة كما هو احلال يف الرتا�صل اخلا�ص عرب في�صبوك ووات�صاب.
و�صتقت�رش مدة الت�صجيل على دقيقة كحد اأق�صى يف كل ر�صالة �صوتية، وميكن للم�صتخدمني 

ال�صغط على رمز امليكروفون وت�صجيل ال�صوت ثم ال�صغط على زر االإر�صال.
واأ�ص��بحت الر�ص��ائل ال�ص��وتية ذات اأهمية بالغة للم�ص��تخدمني حيث توفر الكثري من الوقت 
يف الكتابة، ويعتربها كثري من املغرتبني مبثابة بديل عن االت�صاالت الدولية عرب الهاتف.

وحتاول في�صبوك التي ا�صتحوذت على اإن�صتغرام يف اأبريل 2012، اأن جتعل من اأ�صهر تطبيق 
لل�صور، ثاين اأكرب من�صة للتوا�صل االجتماعي بعد في�صبوك.

واعتادت في�صبوك على اإدخال املزايا اجلديدة التي يتمتع بها املوقع االأزرق على التطبيقات 
االأخرى مثل وات�صاب واإن�صتغرام.

إنستغرامفضيحة تقنية

جودة  حممد  ملك  الدكتور  العراقي  الكاتب  فار  
عن  ل��ع��ام٢٠١٨   عربي  روائ��ي  اأف�صل  بجائزة 
 ١٩٥٣ ورواي��ة  الزجاجية  والعيون  انا  روايته 
tears and rai n ” هوعن ديوان �صعر ديوان

.”bow
ن�صبة  اأعلى  ج��ودة  حممد  ملك  الدكتور  وحقق   

م�صاركة يف دورة معر�ص الكتاب يف بريوت.
ق�صايد  اأجنبية  فرقة  غنت  التوقيع  حفل  واأثناء 

.tears and rainbow ”من ديوانه
اإلقائم  ا�صت�صاف  الكتاب  معر�ص  هام�ص  على  و 

ملك  الدكتور  املو�صوي  علي  العراقي  باالأعمال 
ال�صفارة  الكبري يف مبنى  االأدبي  �صاحب املنجز 

العراقية ببريوت.
جودة  حممد  ملك  الدكتور  اأن  بالذكر  واجلدير 
 beauty and“ هو مرتجم امل�صل�صل املعروف 
اأعلى  حقق  الذي  والوح�ص  “احل�صناء    beast

ن�صبة م�صاهدة يف العامل العربي.
 وفاز الدكتور ملك بجائزة اأف�صل ترجمة تلفازية 

يف مهرجان قرطاج بتون�ص.
م�صتغامني  اح��الم  اجلزائرية  الكاتبة  وقامت 
العراقي  الكاتب  توقيع  حفل  يف  بامل�صاركة 

الدكتور ملك حممد جودة.

بعنوان  جديد  كتاب  ال�صاعدي  كرمي  حممد  الدكتور  للكاتب  �صدر 
رئي�ص )ملاذا الر�صول؟( وعنوان فرعي )ال�صورة ، الذاكرة ، الت�صويه( 
،عن ثالثة دور ن�رش )دار الفنون واالآداب يف العراق ،ودار �صفحات 

ودار اأفكار يف دم�صق/دبي( .
والباحث  الكاتب  ويتناول   ، �صفحة   150 يف  الكتاب  ويقع   
الكولونيايل يف كتابه  الثقايف ما بعد  النقد  املتخ�ص�ص يف جمال 
العوامل  يف  الثقافية  للرموز  الغربية(  الثقافة  يف  االإ�صاءة  )ق�صدية 

املهم�صة ثقافيا ومنها العامل العربي واالإ�صالمي .
والكتاب يتكون من �صت ف�صول واأهم عناوينها : اال�صتغال الثقايف 
احل�صور  وتفعيل  ،والذاكرة  املهيمن(  اخلطاب  )ح�صورية  لل�صورة 
االإ�صاءة  �صور  ت�صكيل  ومرجعيات  الغربي  والفكر   ، امليتافيزيقي 

وق�صدية  واال�صت�رشاق   ، )�ص(  حممد  الر�صول  ل�صخ�صية  والت�صويه 
الثقافة  يف  والت�صويه  اال�صاءة  �صور  قراءة  يف  ،ومرتكزات  الت�صويه 

الغربي .
وهي  الغربية  الثقافية  املرتكزات  من  ثالثة  على  نقده  يف  ويرتكز 
)الفكر والدين واال�صت�رشاق( من خالل تقدمي مناذج عن هذه االإ�صاءة 
يف االإرث الثقايف الغربي ، وكذلك ما حفلت به الوعي لدى ال�صعوب 

الغربية يف الوقت الراهن.
ويذكر اأن ت�صميم الغالف اخلا�ص بالكتاب للم�صمم ال�صوري )جمال 

االأبطح( .
بعد  ما  النقد  جمال  يف  للكاتب  الثالث  هو  اجلديد  اال�صدار  ويعد 
ل�صورة  النقدية  املتابعات  ه��ذه  يف  االأول  واجل��زء  الكولونيايل 
عليها  يعمل  اأخرى  اأجزاء  و�صيتبعه   ، الغربية  الثقافة  يف  االإ�صاءة 

الكاتب يف هذا املجال .

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد – الجورنال نيوز

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
o من�صوب لالأب 1 مقطوع غري مكتمل 

o مت�صابهان 2 ت�صليحات 
3 زيارة دينية ملكان مقد�ص o مو�صيقي 

عاملي �صاحب عدد من ال�صيمفونيات
اإىل �صائل o حتول  4 مدينة مغربية 
o مروة بالرتكية 5 التوق والتمني 

o مدينة  6 ما ي�ص��يل من ع�ص��ارة الفم 
فرن�صية �صاحلية )مبعرثة(

للتف�ص��ري   o )مبع��رثة(  اأمل��اين  نه��ر   7
واال�صرت�صال

8 كارثي o مرتو واآخذ كفايته من املاء
9 اإي�ص��ال اأو توا�ص��ل o وح��دة قيا���ص 

الطاقة
10 يغط��ي الط��ري o ذو ميول وم�ص��اعر 

غري �صديقة

بلوح��ة  يحتف��ظ  حي��ث  فرن�ص��ا  يف   1
املوناليزا

2 من معامل دبي العمرانية االأوىل
3 اكتم��ل o رئي���ص اللجن��ة االوملبي��ة 

الدولية ال�صابق
4 اال�ص��م االآخ��ر لالنرتنت o �ص��هام اأو 

اأ�صهم
o ثلثا نوع 5 حذف 

o مراقبة ومتابعة اأكمل   6
7 يوجهه مفت�ص املباحث يف ق�صية ما 

o وحدة قيا�ص عاملية
8 غري م�صذب وناجت عن بيئة خ�صنة

o العاملون يف جمال فني 9 مكتمل 
o ثنية 10 نهر �صيني 

مهين��ًا: متر بيوم دقيق م��ن االختبارات، لكن النجاح 
يك��ون حليفك مهما ا�ص��تدت ال�ص��عاب عاطفيًا: تفرح 
كثرياً فاحلظوظ ترافقك على على ال�ص��عيد العاطفي، 

ومت�صي اأجمل االأيام واأمتعها مع ال�رشيك 

مهني��ًا: تواجه الكثري من املعرت�ص��ني على اأفكارك 
االإ�ص��الحية، فتحلَّ بال�صرب لتتو�ص��ح االأمور قريبًا 
عاطفي��ًا: ابتعد عن فر�ص قراراتك بالقوة، ولل�رشيك 
تتعل��ق  كان��ت  اإذا  �ص��يما  وال  اتخاذه��ا  يف  دور 

بعالقتكما

مهنيًا: م�ص��اريع مهمة قد حتمل الكثري من املتغريات 
االأ�صا�ص��ية، ل��ذا عليك عدم اال�ص��تخفاف باأي �ص��يء اأو 
اإهمال��ه عاطفي��ًا: تخّل�ص من الرتاكم��ات القدمية من 
خ��الل معاجلته��ا م��ع ال�رشي��ك واالنط��الق بخطوات 

جديدة ومدرو�صة

مهني��ًا: يوم رائع ج��ّداً ومفاجاآت��ه ثمينة وحظوظه 
مهم��ة، تنتع�ص وتتح�ّص��ن للم�ص��اركة يف امل�ص��اريع 
بعزمي��ة وتف��اوؤل عاطفي��ًا: ت�ص��عر ب�ص��عادة وقناعة 
بالتقّدم ال��ذي حققته مع ال�رشيك فيتقرب منك اأكرث 

فاأكرث

مهنيًا: تعي�ص توتراً وتاأ�ّص��فًا وقد حتول ظروف خارجة 
عن اإرادت��ك دون لقاء بع�ص االأ�ص��خا�ص اأو اجلماعات 
الت��ي ت�ص��عى اإليها عاطفي��ًا: ال تقّلل م��ن قيمة ال�رشيك 
فذل��ك ي��دّل على قّلة احرتام��ك له وتقدي��رك الإمكاناته 

الكبرية ولقدرته اخلالقة على االبتكار 

مهنيًا: القمر املكتمل يف برجك ي�صعك اأمام خيار مهم 
ويبث فيك احلما�ص��ة واالندفاع، وكن حذراً يف تعاملك 
مع اأ�ص��خا�ص قد ال يكونون اأه��اًل للثقة عاطفيًا: تكون 
مو�صع ثناء يف االأيام املقبلة، وال�صبب يعود اإىل الثقة 

املفرطة التي مينحك اإياها ال�رشيك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تفقد ال�ص��يطرة عل��ى بع�ص االأو�ص��اع، اأو تتبلبل 
االأجواء اإذا كنت تعمل على م�رشوع ثقايف اأو فكري على 
االخ���ص عاطفيًا: تتخلى عن م�ص��ايقة احلبيب بهوايات 
�صخ�ص��ّية متار�ص��ها مبف��ردك اأو م��ع االأ�ص��دقاء وتبدي 

اهتمامًا �صادقًا برغباته وت�صغي اإليه با�صتمرار

مهنيًا: قد ت�صعر ببع�ص االرتباك وتنتابك اأفكار �صلبية 
فتت���رشف بطريقة منّفرة، اإحذر خمالف��ة االآراء واإثارة 
العداوات عاطفيًا: قد ت�صهد انفراجات عاطفية مفاجئة 
تدفعك اإىل التعلق بال�رشيك اأكرث فاأكرث وتوطيد العالقة 

بينكما

مهني��ًا: تتط��ّور االأم��ور اإيجابي��ًا مل�ص��لحتك يف زم��ن 
قيا�ص��ي، وه��ذا م��ا يرف��ع م��ن معنويات��ك لُتقب��ل على 
االأعم��ال بحما�ص��ة كبرية عاطفيًا: ح��ان الوقت للبحث 
ع��ن عالق��ة جدية مع �ص��خ�ص ت�ص��عر جتاهه مب�ص��اعر 

حقيقية وجادة

مهني��ًا: داف��ع عن م�ص��اريعك هذا الي��وم وال ترتاجع 
قيد اأمنلة، فاجلميع ي�صعى ليدفعك اإىل اتخاذ قرارات 
�ص��عبة عاطفي��ًا: الق�ص��اوة م��ع ال�رشي��ك ال تنفع��ك 
ب�صيء، الأنك �صت�ص��عر بوحدة وبفراغ كبريين اإذا قرر 

االنف�صال عنك

مهني��ًا: تتعاون مع الزم��الء باإيجابية كبرية، فيكون 
ذل��ك وال �ص��ك حم��ل تقدي��ر واح��رتام كل م��ن حول��ك 
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تكون اأكرث و�ص��وحًا م��ع ال�رشيك، 
فتعرّب ل��ه عن حقيقة م�ص��اعرك الرومان�ص��ية جتاهه، 

وهذا يتطلب بع�ص اجلراأة

مهنيًا: ت�صعر بتناغم �صاتورن وجوبيتري منذ االأيام 
االأوىل، ويزي��د القم��ر به��اء يف برج��ك، وتتو�ص��ح 
ال�ص��ورة التي اأظهرتها لالآخري��ن عاطفيًا: ال�رشيك 
غري جمرب على حتّمل ردود اأفعالك، فهو قّدم الكثري 

وعليك اأن تبادله باملثل


