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العراق ...بعض العادات الميالدية التي قد ال نعرفها
بغداد  -الجورنال

حتتفل معظم ب��ل��دان ال��ع��امل على اختالفها يف
الأ�سبوع الأخ�ير من �شهر دي�سمرب ب�أعياد ميالد
ال�سيد امل�سيح ور�أ�س ال�سنة امليالدية ،وذلك بدءاً
من ليلة الرابع والع�رشين من دي�سمرب وحتى نهاية
العام.
ترتبط هذه االحتفاالت عادة بطقو�س و�أجواء من
الفرح والتزيينات املتلألأة التي متلأ الطرقات
واملنازل امل�سيحية وحتى غري امل�سيحية حيث
يحتفل كثريون من طوائف �أخرى بهذه املنا�سبة
يف �أجواء عائلية واجتماعية حميمية.
ي�ضم العراق مكونات م�سيحية خمتلفة على ر�أ�سها
الكلدان والأ�شوريون وال�رسيان والأرمن .يتوزعون
يف خمتلف �أنحاء البالد وال �سيما العا�صمة بغداد
و�سهل نينوى ودهوك و�أربيل واملو�صل وكركوك،
وي�ش ّكلون ثاين �أكرب ديانة يف العراق بعد الإ�سالم،

حيث تبلغ ن�سبتهم حوايل  7باملئة من جمموع
ال�سكان ،وهي ن�سبة متغرية نتيجة ظروف احلرب
التي تعي�شها البالد منذ العام .2003
يف قرى �سهل نينوى ،ي�ضيء امل�سيحيون ظهر يوم
 24دي�سمرب �شعلة امليالد والتي يطلق عليها ا�سم
"التهرا" وذلك يف �إحدى ال�ساحات ،وهي ترمز للنار
التي �أوقدها الرعاة وهم �ساهرون ينتظرون والدة
امل�سيح يف العراء .والتهرا كلمة �رسيانية تعني
االنبهار �أو االندها�ش.
يذهب الأه��ايل من ال�صباح الباكر جلمع �أع�شاب
و�أ�شواك ونباتات برية ياب�سة لها �أ�سماء حملية مثل
�أوزمي وعارون ومن ثم يح�رضون لإيقاد ال�شعلة.
وعند الظهرية وحتى �ساعات الليل ،يجتمع حول
ال�شعلة املتقدة الأهايل ورجال الدين وهم يحملون
ال�شموع وين�شدون الرتاتيل والأحل��ان ال�رسيانية
بانتظار حلول موعد ميالد ال�سيد امل�سيح.
ويف بع�ض البلدات ي�ستعا�ض عن �إيقاد ال�شعلة

يف �ساحة عامة بو�ضع �شعلة �أخرى رمزية �أ�صغر
حجم ًا داخل �إحدى الكنائ�س املحتلفة بالعيد .وبعد
�أن تخمد ال�شعلة يقوم البع�ض بال�سري فوق رمادها
ذهاب ًا و�إياب ًا عدة مرات للح�صول على بركتها،
كما يجمعون بع�ض ًا من رمادها وينرثونه يف
حقولهم اعتقاداً منهم ب�أنها جتلب مو�سم زراعة
جيد وتبارك لهم يف حما�صيلهم .ويف م�رص ت�ش ّكل
امل�سيحية ثاين �أكرب ديانة يف م�رص بعد الإ�سالم،
وينتمي �أغلب م�سيحيي م�رص للكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية مع وجود �أعداد �أقل بكثري من الأقباط
الكاثوليك والروم الأرثوذك�س والالتني واملوارنة.
ي�شكل امل�سيحيون يف م�رص حوايل  10باملئة من
جمموع ال�سكان .وحتتفل �أغلبية م�سيحيي م�رص
بعيد امليالد يف ال�ساد�س من يناير كل عام وذلك
نتيجة اتباعهم التقومي ال�رشقي ،يف حني يحتفل
البقية بالعيد يف اخلام�س والع�رشين من دي�سمرب.
ورغ��م هذا االختالف ال ت�صعب مالحظة مظاهر

االحتفال وا�ضحة منذ منت�صف دي�سمرب تقريب ًا،
والتي تت�شابه بتفا�صيلها مع االحتفاالت مبعظم
بلدان العامل.
�إال �أن للم�رصيني اعتقاداً خمتلف عن غريهم من
ال�شعوب ،حيث يقول بع�ضهم ب�أن �شجرة امليالد
ال�شهرية لي�ست تقليداً �أوروبي ًا كما هو �شائع ،و�إمنا
تعبري م�رصي عن تعاقب �أ�شهر ال�سنة حيث تتميز
�شجرة ال�صنوبر بطبقاتها املتعددة وكل طبقة متثل
�شهراً ،وكانت هذه ال�شجرة تزين احتفاالت عيد
ميالد �أوزوري�س يف الرابع والع�رشين من دي�سمرب،
وه��و �إل��ه البعث يف الديانة امل�رصية القدمية،
ويرتبط لدى امل�رصيني القدماء بالقوة املانحة
للحياة.
ويحتفل م�سيحيو الأردن ون�سبتهم حوايل 3-6
باملئة من جمموع ال�سكان ب�أعياد امليالد خا�صة
يف املدن والقرى ذات الأغلبية امل�سيحية ،وبطقو�س
م�شابهة ملعظم �أنحاء العامل.

حظك
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اليوم

الحمل
حاول �أن تغري من �أ�س��لوب تعاملك مع ر�ؤ�س��ائك وال تتعمد
فر�ض �آرائك ال�شخ�صية عليهم ،فالأمور املهنية حتتاج �إىل
مرون��ة ف��ى التعامل.غريتك على احلبي��ب ال تقلل من ثقتك
بنف�س��ك ،لكنك بحاجة �إىل التعبري عنها ب�شكل الئق حتى ال
ت�ؤذى م�شاعر الآخرين دون �أن تق�صد

الثور
الي��وم هو وق��ت الرتكيز عل��ى مواهبك،فال تقلق ب�ش���أن
نقاط ال�ض��عفك ،لأن هذا هو ع�رص انت�صار بالن�سبة لك،
كن �ص��ارما وحا�س��ما مع ا�س�تراتيجية عملك والبد �أن
تكون دقيقا للغاية فى كالمك

الجوزاء
ق��د حتظ��ى الي��وم ب�إعج��اب مدي��رك بالعم��ل ب�س��بب
اجته��ادك الف�ترة املا�ض��ية ف��ى �أداء عمل��ك ،فا�س��تمر
ف��ى هذا الطريق و�س��وف حتقق جمي��ع �أهدافك� .أنت فى
انتظار مفاج�أة كبرية اليوم من �رشيك حياتك

الرسطان
الي��وم �أنت متفائل بعملك وجدك واجتهادك� .ست�ش��عر �أن
من حقك الرتقية املنا�سبة و�سوف حتاول �أن تطلبها من
مديرك� ..س��تقابل �رشي��ك حياتك الذى كن��ت تبحث عنه
ط��وال حياتك� .ست�ش��عر من ناحيته بعواطف جيا�ش��ة قد
جتعله ينجذب �إليك.

االسد
التج��ارب العملي��ة الت��ى تخو�ض��ها �س��تزيد الي��وم ويجب
اال�س��تفادة من هذا وت�شجيع الآخرين لتح�صل على دعمهم
وقت احلاجة.ت�س��تطيع �أن ت�ضع حداً للما�ض��ى وتبد�أ حياة
جديدة فيمكنك الآن امل�ضى قدما نحو حياة جديدة.

العذراء
تقييم

جديد ألفضل هواتف العام
2018

ن�رشت جملة " "Fortuneال�شه�يرة املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون التقنية قائمة جديدة �صنفت
فيه��ا �أف�ض��ل الهوات��ف الذكية لع��ام  .2018وت�ص�� ّدر القائمة هات��ف "iPhone XS
 "Maxالذي طرحته �آبل م�ؤخرا ،ب�سبب التقييم العايل الذي ح�صل عليه جلودة �صنعه،
وكامريات��ه املمت��ازة ،وتقني��ات الواقع املع��زز التي �أعطت��ه �إمكانيات فري��دة ،رغم �أن
الكثريين انتقدوه ب�سبب �سعره املرتفع .ويف املرتبة الثانية حل هاتف " "Pixel 3من
غوغل ،الذي ا�شتهر ب�أدائه ال�رسيع ،وقدرة الكامريا على التقاط �أف�ضل ال�صور يف ظروف
الإ�ضاءة اخلافتة ،وم�ساعده ال�صوتي القادر على فهم �أوامر امل�ستخدم ب�شكل ممتاز .كما
�ش��مل الت�ص��نيف جه��از " ،"Huawei Mate 20 Proو" "Galaxy Note 9من
�سام�س��ونغ ،و" ."OnePlus 6Tوراع��ى القائم��ون عل��ى هذا الت�ص��نيف عدة جوانب
ت�ؤث��ر على عمل الهواتف ،كجودة ال�ص��نع واملواد امل�س��تخدمة في��ه ،و�أنواع املعاجلات
والذاكرة والكامريات ،وغريها من القطع الأ�سا�سية يف تلك الأجهزة.

تأثيرات مرعبة لتدخين
السجائر العادية مقارنة
باإللكترونية
ك�ش��ف فيدي��و جديد يوث��ق الآثار املتناق�ض��ة لتدخ�ين ال�س��جائر العادية
والإلكرتوني��ة ،ع��ن نتائج �ص��ادمة ومرعب��ة .و�أجرت ال�ص��حة العامة يف
�إجنل�ترا " "PHEجترب��ة لتحدي��د الأث��ر املدم��ر للتدخ�ين على اجل�س��م،
و�أو�ض��حت كي��ف ميك��ن جتنب مث��ل ه��ذا ال�رضر من خ�لال التح��ول �إىل
ال�س��جائر الإلكرتوني��ة� ،أو الإق�لاع ع��ن التدخ�ين متاما .و�ص��در الفيديو
امل�صور ك�آخر عمل يف حملة " "HealthHarmsالتابعة لـ "،"PHE
وهي مبادرة ت�س��عى �إىل ت�ش��جيع املدخنني على التخل�ص من هذه العادة
م��ن خ�لال �إظهار ال��ضرر الدائم ،الذي ميك��ن �أن حتدثه ال�س��جائر .ووفقا
للأبح��اث ،ف�إن �أكرث من  44%من املدخنني يعتقدون خط�أ �أن ال�س��جائر
الإلكرتوني��ة �ض��ارة مث��ل العادي��ة� ،أو ال يدركون �أنها ت�ش��كل خماطر �أقل
بكث�ير عل��ى ال�ص��حة .ويف مقط��ع الفيديو ،يق��وم اخلبريان ،ليون �ش��هاب
وروزم��اري ليون��ارد ،بتجربة مرئية تو�ض��ح املواد الكيميائية امل�س��ببة
لل�رسط��ان ،الت��ي ي�ستن�ش��قها املدخن الع��ادي يف ال�ش��هر ،مقارنة مع غري
املدخ��ن �أو �ش��خ�ص ي�س��تخدم ال�س��جائر الإلكرتوني��ة .وحتاك��ي التجربة
ت�أثريات ا�ستن�ش��اق دخان التبغ ،وال�س��جائر الإلكرتوني��ة والهواء العادي
يف الرئت�ين ،م��ع  3عب��وات �أ�س��طوانية مليئ��ة بال�ص��وف القطن��ي .ويف
نهاي��ة التجربة ،يتحول ال�ص��وف القطني يف عبوة دخ��ان التبغ �إىل اللون
البني ،مع ان�س��داد الأنب��وب بالقطران .وعلى النقي�ض م��ن ذلك ،مل يحدث
تغ�ير كب�ير يف عبوة ال�س��جائر الإلكرتونية ،حيث ال يب��دو القطن خمتلفا.
وق��ال الربوفي�س��ور ،جون نيوتن ،مدي��ر تطوير ال�ص��حة يف "� ،"PHEإن
التجربة تو�ض��ح ب�رصيا التناق�ض ال�صارخ بني ت�أثريات التدخني العادي
والإلك�تروين .وت�ش�ير تقديرات الأبحاث �إىل �أنه عل��ى الرغم من عدم كونه
خالي��ا من املخاط��ر� ،إال �أن ت�أثري التدخني الإلكرتوين �أقل بن�س��بة % 95
على الأقل ،مقارنة بتدخني ال�س��جائر العادية .وقال الدكتور �شهاب ،وهو
�أ�س��تاذ �أكادميي بارز يف جمال الإقالع عن التدخني ،و�أ�س��تاذ م�شارك يف
عل��م النف�س ال�ص��حي بجامعة لن��دن� ،إن "االعتقاد اخلاطئ ب�أن ال�س��جائر
الإلكرتوني��ة �ض��ارة بقدر العادي��ة ،منع �آالف املدخنني م��ن االنتقال �إىل
ال�سجائر الإلكرتونية مل�ساعدتهم على الإقالع عن التدخني".

كلامت

انستغرام

تثير موجة غضب بسبب تحديث في
عرض محتوى التطبيق

�أبلغ عدد من م�س��تخدمي �إن�س��تغرام من جميع �أنحاء العامل عن تغيري يف طريقة عر�ض
حمت��وى التطبي��ق ،و�أعرب��وا عن ا�س��تيائهم من ه��ذا التغي�ير .و�أدى حتديث �إن�س��تغرام
املفاج��ئ �إىل عر���ض املحت��وى ب�ش��كل �أفقي ،متاما مثل عر�ض الق�ص���ص ،عو�ض��ا عن
الطريق��ة املعتادة لل�س��حب من �أعلى �إىل الأ�س��فل .وقوبلت هذه اخلط��وة برد فعل فوري
عرب ال�ش��بكات االجتماعية ،حيث �أعرب امل�س��تخدمون عن انزعاجهم من التحديث الذي
يدمر بر�أيهم جتربة التطبيق ،وميكن �أن يعمل �ض��د الفنانني واملبدعني الذين قد ت�ضيع
م�شاركاتهم بوا�سطة هذا التغيري .وقالت �رشكة �إن�ستغرام �إن التحديث كان غري مق�صود،
وميك��ن العودة �إىل ال�ش��كل التقليدي للتطبيق م��ن خالل �إعادة الت�ش��غيل .و�أكد متحدث
با�سم ال�رشكة �أنه مت �إ�صالح امل�شكلة ب�رسعة ،مقدما اعتذارا للم�ستخدمني عن االرتباك
الذي �س��ببه التغي�ير املفاجئ للتطبي��ق .وجاء هذا بع��د تغريدة لرئي�س �إن�س��تغرام� ،آدم
مو�رسي ،عرب ح�سابه على تويرت� ،أكد من خاللها للم�ستخدمني �أن التغيري كان حادثا.

متقاطعة

أفقياً

� 1صوت الرعد  oت�رصيح باحلاجة �إىل
 2عك���س حل��و  oجوهر (ال�ش��يء)  oما يعطيه �أقارب
العرو�س لها يوم زواجها
 3من طيور الن�صف اجلنوبي للكرة الأر�ضية وال يطري
ولكنه �سباح ماهر
 4ي�صبح ن�شيطا
 5مقدمة ر�أ�س احليوان حيث يو�ضع الزمام � oصوت
الع�صافري
 6قط � oصوت النحل (معكو�سة)  oللنداء
� 7صوت احلمام (معكو�سة)  oكثري ال�صرب.
 8هرب  oيقال عنه �أنكر الأ�صوات  oن�صف �صبغة.
� 9سن الفيل
� 10صوت البالبل � oصوت الذئب

مايكروسوفت

"" تطلق مجموعة متنوعة من
األجهزة اإللكترونية

�أعلنت م�ص��ادر يف �رشكة مايكرو�س��وفت عن نية ال�رشكة طرح مناذج جديدة
م��ن الأجهزة الإلكرتونية عام  .2019و�س��تطرح ال�رشك��ة �أوال كامريات ويب
ميك��ن و�ص��لها مع التلفزيونات وال�شا�ش��ات الذكية واحلوا�س��ب وحتى �أجهزة
" ،"Xboxو�س��تزود تلك الكامريات بخا�ص��ية التعرف على الوجوه ،لتوفر
للم�س��تخدم �إمكاني��ة الدخ��ول �إىل ح�س��اباته الإلكرتوني��ة عرب ب�ص��مة وجهه
بطريق��ة �آمن��ة .و�س��تكمل ه��ذه الكام�يرات الأدوات التي �س��تتعامل مع نظام
" "Windows Helloكما�س��ح ب�صمات الأ�ص��ابع ،لتعمل جمتمعة على
ت�أمني حماية مثالية للحوا�سب من ا�ستخدام �شخ�ص �آخر غري �صاحبها.
وبالإ�ض��افة �إىل تل��ك الكام�يرات ،من املفرت���ض �أن تطرح "مايكرو�س��وفت"
ملحق��ات جديدة لأجه��ز ة " ،"Xboxومن��اذج حديثة من حوا�س��ب "Su r
 "faceاللوحية ،وحوا�سب �شخ�صية متطورة.

عمودياً

تقدم �إىل العمل �أف�ض��ل م��ا لديك ،وهو ما انعك�س �إيجا ًبا
على عالقت��ك مبديرك فى العمل ،م��ن املتوقع �أن يتغري
من�صبك فى امل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة التى تعمل بها ،وهو ما
�سيغري �شكل حياتك املهنية بالكامل.

العقرب
�أنت فى م�ش��كالت م�س��تمرة مع مديريك ب�سبب عدم
التزام��ك مبواعيدك وعدم ت�س��ليم امله��ام املطلوبة
منك فى مواعيدها ،فح��اول الرتكيز �أكرث فى عملك
حتى ال تخ�رسه.

الوقت غري منا�س��ب للحديث عن م�ش��اكل �شخ�ص��ية
وخالف��ات مع الزمالء ،ح��اول �أن تكون عمليا �أكرث
م��ن ذل��ك وال داع لت�ض��ييع وقت��ك فى �أم��ور الهية
بعيداً عن العمل.

الجدي
م��ن املحتمل �أن يح��دث تغيري فى وظيفت��ك ك�أن تغري
مهنتك �أو تنتقل من الق�س��م الذى تعمل به �إىل ق�سم �آخر
ف��ى مكتب��ك �أو عملك نف�س��ه .الو�ض��ع اجلديد �س��تتقبله
و�س��تجد �أن��ه �س��يوفر ل��ك فر�ص��ة ممي��زة فق��ط حتتاج
لال�ستفادة الكاملة من هذه الفر�صة.

الدلو

مرض جديد بسبب صور السيلفي ..وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه
ح��ذر ج��راح عظام م��ن �أن كرثة التقاط �ص��ور الـ"�س��يلفي" لها ت�أثري
�ض��ار على مع�صم اليد والأ�صابع ،وت�صيب مبر�ض عرف با�سم "ر�سغ
ال�س��يلفي" �أو "�سيلفي ري�س��ت" .وقال الطبيب ليفي هاري�سون �إن عدد
امل�ص��ابني به��ذه املر���ض �ش��هد ارتفاعا كب�يرا يف الآون��ة الأخرية،
ب�س��بب االعتياد على التقاط �ص��ور ال�س��يلفي التي تتطلب يل املع�صم
الي��د ب�ش��كل معني ،من �أجل التقاط ال�ص��ور .و�أ�ض��اف هاري�س��ون يف
ت�رصيحات نقلتها �ص��حيفة "ديل��ي ميل" الربيطانية عندما و�ص��ف
املر�ض�" :إنه �ش��كل من �أ�ش��كال النفق الر�س��غي .ما يحدث هو التهاب
يف الع�ص��ب" نتيجة و�ض��عية �إم�س��اك الهاتف .وميتد الع�صب الأو�سط

امليزان

القوس

� 1ص��وت النعام��ة  oلي�س ل��ه قيمة عند
الغري
 2ثلثا ورل � oصوت املاء
� 3سجاجيد  oعك�س خري
 4ح�ص��ى كبرية مل�س��اء � oص��وت الفيل
(معكو�سة).
 5يجل���س اجلم��ل على الأر���ض من حالة
الوقوف
� 6ض��ع مق��دارا زائ��دا  oمر�ض و�ض��عف
(معكو�سة).
� 7صوت ال�ضفادع � oصياح الديك.
� 8س��نور (معكو�س��ة) � oص��وت الظبي o
ف�ضاء
 9للتمن��ي  oاللعب املتميز بحركة دائبة
للطفل وال يخلو من التخريب.
� 10صون البط � oصوت اجلمل

من ال�ساعد �إىل راحة اليد ،ومير عرب ممر �ضيق يف الر�سغ يعرف با�سم
نفق الر�س��غ ،وحتدث متالزمة النفق الر�س��غي عندما ي�ص��بح الع�ص��ب
الو�س��طي م�ض��غوطا ،مما ي�س��بب ما ي�ش��به احلرق �أو الوخ��ز �أو اخلدر.
وتعد جنمة تليفزيون الواقع كيم كاردا�شيان �أ�شهر الذين �أ�صيبوا بهذا
املر�ض ،حيث ك�ش��فت يف �سبتمرب املا�ضي ب�إ�صابتها بر�سغ ال�سيلفي،
فيم��ا طلب منها الأطباء التوقف عن التقاط مثل هذه ال�ص��ور .ويقول
هاري�س��ون �إنه "مع زي��ادة �إمكانية الو�ص��ول �إىل تقنيات وتطبيقات
حترير ال�ص��ور� ،سيزداد عدد احلاالت خا�ص��ة بني الفتيات وال�شابات
امل�س��تهدفني به��ذه املنتجات" .وذك��ر �أطباء كاردا�ش��يان �إنها حتمل

ال تعتم��د عل��ى جتارب��ك ال�س��ابقة فى جم��ال عملك،
وعلي��ك �أن تطوع �أفكارك لتتنا�س��ب م��ع مكان عملك
اجلدي��د ،وحتت��اج �إىل زي��ادة �رسعة �آدائ��ك فى تنفيذ
الأفكار.

هاتفه��ا لفرتة طويلة يف حماولة اللتقاط �ص��ور �س��يلفي جيدة ،وهو
ما �أثر على مع�ص��مها .ويف ت�رصيح نقله موقع "ياهو اليف �ستايل"،
يتفق الدكتور ليون بين�س��ون ،وه��و جراح يد يف معهد �إلينوي للعظام
واملفا�ص��ل ،م��ع هذا التف�س�ير .وي��رى هاري�س��ون �أن تثبي��ت الهاتف
املحم��ول دون الكثري من االنحناء يف املع�ص��م� ،أو ا�س��تخدام ع�ص��ا
ال�س��يلفي ،ميك��ن �أن يجنبك الإ�ص��ابة مبر�ض "�س��يلفي الر�س��غ" ،وقد
يخفف من الأمل لدى امل�صابني به .كما �أنه يو�صي مبمار�سة التمارين
مبا يف ذلك تدوير املع�ص��م با�ستخدام راحة مفتوحة وقب�ضة مغلقة،
والتلويح باليد ذهابا و�إيابا.

ال تك�ترث ملا يقال عن��ك فى غياب��ك ،فاجلميع ينده�ش
م��ن تط��ورك ال�رسيع فى العمل خا�ص��ة بع��د النجاحات
املتتالي��ة الت��ى حققته��ا ف��ى الف�ترة الأخرية�.أن��ت من
ال�شخ�صيات التى ال تقع فى احلب �رسي ًعا

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

