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الشلغم، اللبالبي.. ما هي األطعمة التي تقدمها عربات مدننا العربية؟

تأثيرات مرعبة لتدخين 
السجائر العادية مقارنة 

باإللكترونية

مرض جديد بسبب صور السيلفي.. وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه

تثير موجة غضب بسبب تحديث في 
عرض محتوى التطبيق

"" تطلق مجموعة متنوعة من 
األجهزة اإللكترونية 

ن�رشت جملة "Fortune" ال�صهييرة املتخ�ص�صة ب�ص�ؤون التقنية قائمة جديدة �صنفت 
 iPhone XS" فيهييا اأف�صييل اله�اتييف الذكية لعييام 2018. وت�صييّدر القائمة هاتييف
Max" الذي طرحته اآبل م�ؤخرا، ب�صبب التقييم العايل الذي ح�صل عليه جل�دة �صنعه، 
وكامراتييه املمتييازة، وتقنيييات ال�اقع املعييزز التي اأعطتييه اإمكانيات فريييدة، رغم اأن 
الكثرين انتقدوه ب�صبب �صعره املرتفع. ويف املرتبة الثانية حل هاتف "Pixel 3" من 
غ�غل، الذي ا�صتهر باأدائه ال�رشيع، وقدرة الكامرا على التقاط اأف�صل ال�ص�ر يف ظروف 
الإ�صاءة اخلافتة، وم�صاعده ال�ص�تي القادر على فهم اأوامر امل�صتخدم ب�صكل ممتاز. كما 
�صمييل الت�صنيييف جهيياز "Huawei Mate 20 Pro"، و"Galaxy Note 9" من 
�صام�ص�نييغ، و"OnePlus 6T". وراعييى القائميي�ن علييى هذا الت�صنيييف عدة ج�انب 
ت�ؤثيير على عمل اله�اتييف، كج�دة ال�صنع وامليي�اد امل�صتخدمة فيييه، واأن�اع املعاجلات 

والذاكرة والكامرات، وغرها من القطع الأ�صا�صية يف تلك الأجهزة.

ك�صييف فيدييي� جديد ي�ثييق الآثييار املتناق�صة لتدخيين ال�صجائيير العادية 
والإلكرتونييية، عيين نتائييج �صادمة ومرعبيية. واأجرت ال�صحيية العامة يف 
اإجنلييرتا "PHE" جتربيية لتحديييد الأثيير املدميير للتدخيين علييى اجل�صم، 
واأو�صحييت كيييف ميكيين جتنب مثييل هييذا ال�رشر من خييال التحيي�ل اإىل 
ال�صجائيير الإلكرتونييية، اأو الإقيياع عيين التدخيين متاما. و�صييدر الفيدي� 
 ،"PHE" التابعة لي "HealthHarms" امل�ص�ر كاآخر عمل يف حملة
وهييي مبادرة ت�صعى اإىل ت�صجيع املدخنن علييى التخل�ص من هذه العادة 
ميين خييال اإظهار ال�ييرشر الدائم، الذي ميكيين اأن حتدثييه ال�صجائر. ووفقا 
لاأبحيياث، فاإن اأكرث من %44 من املدخنن يعتقييدون خطاأ اأن ال�صجائر 
الإلكرتونييية �صييارة مثييل العادييية، اأو ل يدرك�ن اأنها ت�صييكل خماطر اأقل 
بكثيير علييى ال�صحيية. ويف مقطييع الفيدي�، يقيي�م اخلبران، لييي�ن �صهاب 
وروزميياري لي�نييارد، بتجربة مرئية ت��صييح امل�اد الكيميائييية امل�صببة 
لل�رشطييان، التييي ي�صتن�صقهييا املدخن العييادي يف ال�صهيير، مقارنة مع غر 
املدخيين اأو �صخ�ييص ي�صتخييدم ال�صجائيير الإلكرتونييية. وحتاكييي التجربة 
تاأثييرات ا�صتن�صاق دخان التبييغ، وال�صجائر الإلكرتونييية واله�اء العادي 
يف الرئتيين، مييع 3 عبيي�ات اأ�صط�انييية مليئيية بال�صيي�ف القطنييي. ويف 
نهاييية التجربيية، يتح�ل ال�ص�ف القطني يف عب�ة دخييان التبغ اإىل الل�ن 
البنييي، مع ان�صداد الأنبيي�ب بالقطران. وعلى النقي�ص ميين ذلك، مل يحدث 
تغيير كبيير يف عب�ة ال�صجائيير الإلكرتونية، حيث ل يبييدو القطن خمتلفا. 
وقييال الربوفي�صيي�ر، ج�ن ني�تن، مدييير تط�ير ال�صحيية يف "PHE"، اإن 
التجربة ت��صييح ب�رشيا التناق�ص ال�صارخ بن تاأثرات التدخن العادي 
والإلكييرتوين. وت�صيير تقديرات الأبحاث اإىل اأنه علييى الرغم من عدم ك�نه 
خاليييا من املخاطيير، اإل اأن تاأثر التدخن الإلكييرتوين اأقل بن�صبة 95 % 
على الأقل، مقارنيية بتدخن ال�صجائر العادية. وقال الدكت�ر �صهاب، وه� 
اأ�صتيياذ اأكادميي بارز يف جمال الإقاع عيين التدخن، واأ�صتاذ م�صارك يف 
علييم النف�ييص ال�صحي بجامعة لنييدن، اإن "العتقاد اخلاطئ بيياأن ال�صجائر 
الإلكرتونييية �صييارة بقدر العادييية، منع اآلف املدخنن ميين النتقال اإىل 

ال�صجائر الإلكرتونية مل�صاعدتهم على الإقاع عن التدخن".

حييذر جييراح عظام ميين اأن كرثة التقاط �صيي�ر الي"�صيلفييي" لها تاأثر 
�صييار على مع�صم اليد والأ�صابع، وت�صيب مبر�ص عرف با�صم "ر�صغ 
ال�صيلفييي" اأو "�صيلفي ري�صت". وقال الطبيييب ليفي هاري�ص�ن اإن عدد 
امل�صابيين بهييذه املر�ييص �صهييد ارتفاعا كبييرا يف الآونيية الأخرة، 
ب�صبييب العتياد على التقيياط �ص�ر ال�صيلفي التييي تتطلب يل املع�صم 
اليييد ب�صييكل معن، من اأجييل التقاط ال�صيي�ر. واأ�صيياف هاري�ص�ن يف 
ت�رشيحييات نقلتها �صحيفة "ديلييي ميل" الربيطانييية عندما و�صف 
املر�ييص: "اإنه �صكل ميين اأ�صكال النفق الر�صغي. مييا يحدث ه� التهاب 
يف الع�صييب" نتيجيية و�صعية اإم�صاك الهاتف. وميتييد الع�صب الأو�صط 

من ال�صاعد اإىل راحة اليد، ومير عرب ممر �صيق يف الر�صغ يعرف با�صم 
نفييق الر�صييغ، وحتدث متازميية النفق الر�صغي عندمييا ي�صبح الع�صب 
ال��صطييي م�صغ�طييا، ممييا ي�صبب ما ي�صبه احلييرق اأو ال�خييز اأو اخلدر. 
وتعد جنمة تليفزي�ن ال�اقع كيم كاردا�صيان اأ�صهر الذين اأ�صيب�ا بهذا 
املر�ييص، حيث ك�صفت يف �صبتمرب املا�صي باإ�صابتها بر�صغ ال�صيلفي، 
فيمييا طلب منها الأطباء الت�قييف عن التقاط مثل هذه ال�ص�ر. ويق�ل 
هاري�صيي�ن اإنه "مع زيييادة اإمكانية ال��صيي�ل اإىل تقنيات وتطبيقات 
حترير ال�صيي�ر، �صيزداد عدد احلالت خا�صة بيين الفتيات وال�صابات 
امل�صتهدفيين بهييذه املنتجات". وذكيير اأطباء كاردا�صيييان اإنها حتمل 

هاتفهييا لفرتة ط�يليية يف حماولة للتقاط �صيي�ر �صيلفي جيدة، وه� 
ما اأثر علييى مع�صمها. ويف ت�رشيح نقله م�قع "ياه� ليف �صتايل"، 
يتفييق الدكت�ر لي�ن بين�ص�ن، وهيي� جراح يد يف معهد اإلين�ي للعظام 
واملفا�صييل، مييع هييذا التف�صر. ويييرى هاري�صيي�ن اأن تثبيييت الهاتف 
املحميي�ل دون الكثر ميين النحنيياء يف املع�صييم، اأو ا�صتخدام ع�صا 
ال�صيلفييي، ميكيين اأن يجنبييك الإ�صابة مبر�ييص "�صيلفييي الر�صغ"، وقد 
يخفف من الأمل لدى امل�صابن به. كما اأنه ي��صي مبمار�صة التمارين 
مبا يف ذلييك تدوير املع�صم با�صتخدام راحة مفت�حة وقب�صة مغلقة، 

والتل�يح باليد ذهابا واإيابا.

اأبلييغ عدد من م�صتخدمي اإن�صتغرام ميين جميع اأنحاء العامل عن تغير يف طريقة عر�ص 
حمتيي�ى التطبيييق، واأعربيي�ا عن ا�صتيائهييم من هييذا التغييير. واأدى حتديييث اإن�صتغرام 
املفاجييئ اإىل عر�ييص املحتيي�ى ب�صييكل اأفقي، متاما مثييل عر�ص الق�ص�ييص، ع��صا عن 
الطريقيية املعتييادة لل�صحب من اأعلييى اإىل الأ�صفل. وق�بلت هذه اخلطيي�ة برد فعل ف�ري 
عييرب ال�صبكات الجتماعية، حيث اأعييرب امل�صتخدم�ن عن انزعاجهم من التحديث الذي 
يدميير براأيهم جتربة التطبيق، وميكن اأن يعمل �صد الفنانن واملبدعن الذين قد ت�صيع 
م�صاركاتهم ب�ا�صطة هذا التغير. وقالت �رشكة اإن�صتغرام اإن التحديث كان غر مق�ص�د، 
وميكيين الع�دة اإىل ال�صييكل التقليدي للتطبيق ميين خال اإعادة الت�صغيييل. واأكد متحدث 
با�صم ال�رشكة اأنه مت اإ�صاح امل�صكلة ب�رشعة، مقدما اعتذارا للم�صتخدمن عن الرتباك 
الييذي �صببه التغييير املفاجئ للتطبيييق. وجاء هذا بعييد تغريدة لرئي�ييص اإن�صتغرام، اآدم 
م��رشي، عرب ح�صابه على ت�يرت، اأكد من خالها للم�صتخدمن اأن التغير كان حادثا.

اأعلنييت م�صادر يف �رشكة مايكرو�ص�فت عيين نية ال�رشكة طرح مناذج جديدة 
ميين الأجهييزة الإلكرتونية عام 2019. و�صتطرح ال�رشكيية اأول كامرات ويب 
ميكيين و�صلهييا مع التلفزي�نييات وال�صا�صات الذكية واحل�ا�صييب وحتى اأجهزة 
"Xbox"، و�صتييزود تلييك الكامرات بخا�صية التعييرف على ال�ج�ه، لت�فر 
للم�صتخييدم اإمكانييية الدخيي�ل اإىل ح�صاباتييه الإلكرتونييية عييرب ب�صمة وجهه 
بطريقيية اآمنيية. و�صتكمييل هييذه الكامييرات الأدوات التي �صتتعامييل مع نظام 
"Windows Hello" كما�صييح ب�صمييات الأ�صابع، لتعمل جمتمعة على 

تاأمن حماية مثالية للح�ا�صب من ا�صتخدام �صخ�ص اآخر غر �صاحبها.
وبالإ�صافيية اإىل تلييك الكامييرات، من املفرت�ييص اأن تطييرح "مايكرو�ص�فت" 
Su r" ومنيياذج حديثة ميين ح�ا�صب ،"Xbox"  ملحقييات جديدة لأجهييزة

face" الل�حية، وح�ا�صب �صخ�صية متط�رة.

مايكروسوفتتقييم انستغرام

على  وتقاليده  طق��صه  ال�صنة  ف�ص�ل  من  ف�صل  لكل 
خمتلف الأ�صعدة، وجمم�عة من الأطعمة وامل�رشوبات 
التي ترتبط به ول تكتمل اأيام الف�صل من دونها. لل�صيف 
اجل�صد،  وبرودة  برط�بة  الحتفاظ  على  ت�صاعد  اأطعمة 

ولل�صتاء ماأك�لت متنح املزيد من الدفء والطاقة.

العراق
تقدم  عربات  ح�ل  ال�صتاء  ف�صل  يف  العراقي�ن  يجتمع 
اأكلة "ال�صلغم"، ول يكتف�ن بطبق واحد من هذا ال�صنف 
احلييرارييية  بال�صعرات  واملييليييء  قل�بهم،  اإىل  املحبب 

ال�رشورية لتدفئة اأج�صادهم.
بعد  اللفت(  )اأي  ال�صلغم  حبات  �صلق  من  ال�صلغم  ي�صنع 
والذي  التمر  ورمبا  الدب�ص  اإ�صافة  ثم  ومن  تقطيعها، 
�صاخنًا  ويقدم  الطبق،  لهذا  املميز  احلل�  الطعم  يعطي 
التي تبيع  العراقين وهي  اأطباق �صغرة. ويتجمع  يف 

اله�صة  امل�صل�قة  احلم�ص  حبات  من  املك�ن  "اللبلبي" 
و�ص�ربة  الأ�ص�د،  والفلفل  والبهار  وامللح  الليم�ن  مع 
اأو  امل�صل�قة  )الف�ل(  الباقاء  واأي�صًا  ال�صاخنة،  العد�ص 
التي تقدم مع اخلبز والبي�ص املقلي. تت�صاعد من هذه 
العربات الأبخرة، وتت�صبب اأحيانًا ببع�ص الزدحامات 
بالن�صبة  وتبقى  عليها،  الإقييبييال  نتيجة  املييرورييية 

للعراقين يف ال�قت ذاته م�روثًا �صعبيًا ل غنى عنه.

مصر
"بليلة وذرة وحم�ص ال�صام" هي �صيحات م�صه�رة يف 
اجل�ال�ن  الباعة  يحاول  امل�رشية، حيث  املدن  �ص�ارع 
اأب�اب املطاعم واملقاهي،  الزبائن بعيداً عن  جذب من 

م�صتغلن اأ�صعارهم املناف�صة اإىل حد ما.
من  ال�صام"  "حم�ص  واأكييي�اب  "البليلة"  اأطباق  وتعد 
نهر  �صفاف  على  تناولها  ميكن  التي  املاأك�لت  اأ�صهر 
النيل، ومقاومة الربد واحل�ص�ل على بع�ص الدفء من 
�صخ�نتها، واأي�صًا ال�صتمتاع بروائحها الزكية والأبخرة 

املنبعثة منها يف ظام الليايل ال�صتائية. ت�صنع البليلة 
اإليه  والذي ي�صاف  ال�صاخن  باللنب  القمح املمزوج  من 
احلل�يات  من  وتعد  حل�،  مذاق  ولها  والزبيب،  ال�صكر 
امل�رشية املعروفة منذ ع�رشات ال�صنن، وينادي عليها 
الباعة بالق�ل "تعال احلل� يا بيه". اأما حم�ص ال�صام اأو 
"احللب�صة" فيدخل يف حت�صره  كما ي�صميه امل�رشي�ن 
تناوله  وميكن  الت�ابل  من  مزيج  مع  املطه�  احلم�ص 

كم�رشوب له طعم حار قليًا.

سوريا
بانت�صار  امل�رشية  مع  ال�ص�رية  املدن  �ص�ارع  ت�صرتك 
عربات بيع الذرة امل�ص�ية ويطلق عليها ا�صم "العراني�ص" 
امل�صل�قة،  الييذرة  اإليها  م�صافًا  "عرن��ص"،  ومفردها 
الأخييرة،  ال�صن�ات  يف  تقدميها  اآلية  تط�رت  والتي 
حيث اأ�صاف الباعة خياراً جديداً للزبائن، مع اإمكانية 
احل�ص�ل على حبات الذرة امل�صل�قة يف �صحن م�صافًا 
واملاي�نيز،  والزبدة  كالت�ابل  املنكهات  بع�ص  اإليها 

لة  لت�صبح "الذرة املخل�طة" واحدة من ال�جبات املف�صّ
لدى املارة يف �ص�ارع عدد من املدن ال�ص�رية.

تونس والمغرب
يف  ال�صت�ية  الأكات  اأ�صهر  من  "اللبابي"  طبق  يعترب 
ت�ن�ص واأكرثها �صعبية، نظراً لنخفا�ص تكلفة حت�صره 
يف  يبثها  التي  احلييرارة  نف�صه  ال�قت  ويف  طعمه  ولذة 
الذي  احلم�ص  من  اللبابي  ي�صنع  يتناوله.  من  ج�صد 
ينقع وي�صلق لي�صبح طريًا، وت�صاف اإليه قطع من اخلبز 
القدمي ومن ثم الكم�ن والث�م وزيت الزيت�ن والبي�ص، 

والبهارات ح�صب الرغبة.

األردن
الباعة  ي�رشع  الأردن  يف  ال�صتاء  ف�صل  اأيييام  اأوىل  مع 
وامل�صل�قة  امل�ص�ية  الييذرة  اأطييبيياق  بتقدمي  اجليي�اليي�ن 
م�صابه  ب�صكل  ال�صحلب  م�رشوب  وكذلك  النابت  والف�ل 
ل�ص�ريا، اإ�صافة حلل�يات الهري�صة والقراقي�ص والكريزة. 

بغداد - الجورنال

متقاطعة
كلامت

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

2 عك�ييص حليي� o ج�هر )ال�صيييء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ص لها ي�م زواجها

3 من طي�ر الن�صف اجلن�بي للكرة الأر�صية ول يطر 
ولكنه �صباح ماهر

4 ي�صبح ن�صيطا
o �ص�ت  5 مقدمة راأ�ص احلي�ان حيث ي��صع الزمام 

الع�صافر
o للنداء o �ص�ت النحل )معك��صة(  6 قط 

o كثر ال�صرب. 7 �ص�ت احلمام )معك��صة( 
o ن�صف �صبغة. اأنكر الأ�ص�ات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �صن الفيل
o �ص�ت الذئب 10 �ص�ت البابل 

1 �صيي�ت النعاميية o لي�ص لييه قيمة عند 
الغر

o �ص�ت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ص خر 3 �صجاجيد 

4 ح�صييى كبييرة مل�صاء o �صيي�ت الفيل 
)معك��صة(.

5 يجل�ييص اجلمييل على الأر�ييص من حالة 
ال�ق�ف

6 �صييع مقييدارا زائييدا o مر�ييص و�صعف 
)معك��صة(.

o �صياح الديك. 7 �ص�ت ال�صفادع 
 o صيي�ت الظبي� o )8 �صنيي�ر )معك��صيية

ف�صاء
9 للتمنييي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخل� من التخريب.
o �ص�ت اجلمل 10 �ص�ن البط 

الييي�م اأنت متفائل بعملك وجييدك واجتهادك. �صت�صعر اأن 
من حقك الرتقية املنا�صبة و�ص�ف حتاول اأن تطلبها من 
مديييرك.. �صتقابل �رشيييك حياتك الذى كنييت تبحث عنه 
طيي�ال حياتييك. �صت�صعر من ناحيتييه بع�اطف جيا�صة قد 

جتعله ينجذب اإليك.

ل تكييرتث ملا يقال عنييك فى غيابييك، فاجلميع  ينده�ص 
ميين تطيي�رك ال�رشيع فى العمييل خا�صة بعييد النجاحات 
املتتالييية التييى حققتهييا فييى الفييرتة الأخرة.اأنييت من 

ال�صخ�صيات التى ل تقع فى احلب �رشيًعا

اأنييت الأكرث مهنييية و�صط زمائييك، فلديك �صمر. 
ا�صتميير فى ذلك لعلك جتييد ترقية عن قريب ،عليك 
ق�صيياء بع�ييص الأوقييات فييى البحث علييى �رشيك 
حياتييك. �صتبييذل جمه�دا كبرا لتجييد من ي�صبهك 

فى �صخ�صيتك.

ال�قييت غر منا�صييب للحديث عن م�صيياكل �صخ�صية 
وخافييات مع الزماء، حيياول اأن تك�ن عمليا اأكرث 
ميين ذلييك ول داع لت�صييييع وقتييك فى اأميي�ر لهية 

بعيداً عن العمل.

الييي�م ه� وقييت الرتكيز علييى م�اهبك،فا تقلييق ب�صاأن 
نقاط ال�صعفييك ،لأن هذا ه� ع�رش انت�صار بالن�صبة لك، 
كن �صارمييا وحا�صما مييع ا�صرتاتيجية عملييك ولبد اأن 

تك�ن دقيقا للغاية فى كامك
 

حيياول اأن تغر من اأ�صل�ب تعاملك مييع روؤ�صائك ول تتعمد 
فر�ص اآرائك ال�صخ�صية عليهم، فالأم�ر املهنية حتتاج اإىل 
مرونيية فييى التعامل.غرتك على احلبيييب ل تقلل من ثقتك 
بنف�صييك، لكنك بحاجة اإىل التعبر عنها ب�صكل لئق حتى ل 

ت�ؤذى م�صاعر الآخرين دون اأن تق�صد

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

تقييدم اإىل العمل اأف�صل مييا لديك، وه� ما انعك�ص اإيجاًبا 
على عاقتييك مبديرك فى العمل، ميين املت�قع اأن يتغر 
من�صبك فى امل�ؤ�ص�صة اأو ال�رشكة التى تعمل بها، وه� ما 

�صيغر �صكل حياتك املهنية بالكامل.

قييد حتظييى الييي�م باإعجيياب مديييرك بالعمييل ب�صبييب 
اجتهييادك الفييرتة املا�صييية فييى اأداء عملييك، فا�صتميير 
فييى هذا الطريييق و�ص�ف حتقق جميييع اأهدافك. اأنت فى 

انتظار مفاجاأة كبرة الي�م من �رشيك حياتك

التجييارب العملييية التييى تخ��صهييا �صتزيييد الييي�م ويجب 
ال�صتفادة من هييذا وت�صجيع الآخرين لتح�صل على دعمهم 
وقييت احلاجة.ت�صتطيع اأن ت�صع حداً للما�صييى وتبداأ حياة 

جديدة فيمكنك الآن امل�صى قدما نح� حياة جديدة.

ل تعتمييد علييى جتاربييك ال�صابقيية فى جمييال عملك، 
وعليييك اأن تطيي�ع اأفكارك لتتنا�صب مييع مكان عملك 
اجلديييد، وحتتيياج اإىل زيييادة �رشعة اآدائييك فى تنفيذ 

الأفكار.

ميين املحتمل اأن يحييدث تغير فى وظيفتييك كاأن تغر 
مهنتييك اأو تنتقل من الق�صم الذى تعمل به اإىل ق�صم اآخر 
فييى مكتبييك اأو عملييك نف�صييه. ال��صع اجلديييد �صتتقبله 
و�صتجييد اأنييه �صي�فيير لييك فر�صيية مميييزة فقييط حتتاج 

لا�صتفادة الكاملة من هذه الفر�صة.

اأنت فييى م�صكات م�صتمرة مييع مديريك ب�صبب عدم 
التزامييك مب�اعيدك وعييدم ت�صليم املهييام املطل�بة 
منك فى م�اعيدها، فحيياول الرتكيز اأكرث فى عملك 

حتى ل تخ�رشه.
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