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العراق... بعض العادات الميالدية التي قد ال نعرفها

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 
�صييمل الت�صيينيف جهيياز "Huawei Mate 20 Pro"، و"Galaxy Note 9" من 
�صام�صيي�نغ، و"OnePlus 6T". وراعييى القائميي�ن علييى هذا الت�صيينيف عدة ج�انب 
ت�ؤثيير على عمل اله�اتف، كج�دة ال�صيينع وامل�اد امل�صييتخدمة فيييه، واأن�اع املعاجلات 

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

ك�صييف فيدييي� جديد ي�ثييق الآثار املتناق�صيية لتدخيين ال�صييجائر العادية 
والإلكرتونييية، عيين نتائج �صييادمة ومرعبيية. واأجرت ال�صييحة العامة يف 
اإجنلييرتا "PHE" جتربيية لتحديييد الأثيير املدميير للتدخيين على اجل�صييم، 
واأو�صييحت كيييف ميكيين جتنب مثييل هييذا ال�رشر من خييال التحيي�ل اإىل 
ال�صييجائر الإلكرتونييية، اأو الإقيياع عيين التدخيين متاما. و�صييدر الفيدي� 
 ،"PHE" التابعة لي "HealthHarms" امل�ص�ر كاآخر عمل يف حملة
وهي مبادرة ت�صييعى اإىل ت�صييجيع املدخنن على التخل�ص من هذه العادة 
ميين خييال اإظهار ال�ييرشر الدائم، الذي ميكيين اأن حتدثه ال�صييجائر. ووفقا 
لاأبحيياث، فاإن اأكرث من %44 من املدخنن يعتقدون خطاأ اأن ال�صييجائر 
الإلكرتونييية �صييارة مثييل العادييية، اأو ل يدرك�ن اأنها ت�صييكل خماطر اأقل 
بكثيير علييى ال�صييحة. ويف مقطييع الفيدي�، يقيي�م اخلبران، لي�ن �صييهاب 
وروزميياري لي�نييارد، بتجربة مرئية ت��صييح امل�اد الكيميائية امل�صييببة 
لل�رشطييان، التييي ي�صتن�صييقها املدخن العييادي يف ال�صييهر، مقارنة مع غر 
املدخيين اأو �صييخ�ص ي�صييتخدم ال�صييجائر الإلكرتونييية. وحتاكييي التجربة 
تاأثرات ا�صتن�صيياق دخان التبغ، وال�صييجائر الإلكرتونييية واله�اء العادي 
يف الرئتيين، مييع 3 عبيي�ات اأ�صييط�انية مليئيية بال�صيي�ف القطنييي. ويف 
نهاييية التجربة، يتح�ل ال�صيي�ف القطني يف عب�ة دخييان التبغ اإىل الل�ن 
البني، مع ان�صييداد الأنبيي�ب بالقطران. وعلى النقي�ص ميين ذلك، مل يحدث 
تغيير كبيير يف عب�ة ال�صييجائر الإلكرتونية، حيث ل يبييدو القطن خمتلفا. 
وقييال الربوفي�صيي�ر، ج�ن ني�تن، مدييير تط�ير ال�صييحة 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 الإلكرتوين اأقل بن�صييبة 95 % 
على الأقل، مقارنة بتدخن ال�صييجائر العادية. وقال الدكت�ر �صهاب، وه� 
اأ�صييتاذ اأكادميي بارز يف جمال الإقاع عن التدخن، واأ�صييتاذ م�صارك يف 
علييم النف�ص ال�صييحي بجامعة لنييدن، اإن "العتقاد اخلاطئ باأن ال�صييجائر 
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"�صيييلفي" لها تاأثر 
�صييار على مع�صم اليد والأ�صابع، وت�صيب مبر�ص عرف با�صم "ر�صغ 
ال�صيييلفي" اأو "�صيلفي ري�صييت". وقال الطبيب ليفي هاري�ص�ن اإن عدد 
امل�صييابن بهييذه املر�ييص �صييهد ارتفاعا كبييرا يف الآونيية الأخرة، 
ب�صييبب العتياد على التقاط �صيي�ر ال�صيييلفي التي تتطلب يل املع�صم 
اليييد ب�صييكل معن، من اأجل التقاط ال�صيي�ر. واأ�صيياف هاري�صيي�ن يف 
ت�رشيحات نقلتها �صييحيفة "ديلييي ميل" الربيطانية عندما و�صييف 
املر�ص: "اإنه �صييكل من اأ�صييكال النفق الر�صييغي. ما يحدث ه� التهاب 
يف الع�صييب" نتيجة و�صييعية اإم�صيياك الهاتف. وميتد الع�صب الأو�صط 

من ال�صاعد اإىل راحة اليد، ومير عرب ممر �صيق يف الر�صغ يعرف با�صم 
نفق الر�صييغ، وحتدث متازمة النفق الر�صييغي عندما ي�صييبح الع�صييب 
ال��صييطي م�صييغ�طا، مما ي�صييبب ما ي�صييبه احلرق اأو ال�خييز اأو اخلدر. 
وتعد جنمة تليفزي�ن ال�اقع كيم كاردا�صيان اأ�صهر الذين اأ�صيب�ا بهذا 
املر�ص، حيث ك�صييفت يف �صبتمرب املا�صي باإ�صابتها بر�صغ ال�صيلفي، 
فيمييا طلب منها الأطباء الت�قف عن التقاط مثل هذه ال�صيي�ر. ويق�ل 
هاري�صيي�ن اإنه "مع زيييادة اإمكانية ال��صيي�ل اإىل تقنيات وتطبيقات 
حترير ال�صيي�ر، �صيزداد عدد احلالت خا�صيية بن الفتيات وال�صابات 
امل�صييتهدفن بهييذه املنتجات". وذكيير اأطباء كاردا�صيييان اإنها حتمل 

هاتفهييا لفرتة ط�يلة يف حماولة للتقاط �صيي�ر �صيييلفي جيدة، وه� 
ما اأثر على مع�صييمها. ويف ت�رشيح نقله م�قع "ياه� ليف �صتايل"، 
يتفق الدكت�ر لي�ن بين�صيي�ن، وهيي� جراح يد يف معهد اإلين�ي للعظام 
واملفا�صييل، مييع هذا التف�صيير. ويييرى هاري�صيي�ن اأن تثبيييت الهاتف 
املحميي�ل دون الكثر من النحناء يف املع�صييم، اأو ا�صييتخدام ع�صييا 
ال�صيييلفي، ميكيين اأن يجنبك الإ�صييابة مبر�ص "�صيييلفي الر�صييغ"، وقد 
يخفف من الأمل لدى امل�صابن به. كما اأنه ي��صي مبمار�صة التمارين 
مبا يف ذلك تدوير املع�صييم با�صتخدام راحة مفت�حة وقب�صة مغلقة، 

والتل�يح باليد ذهابا واإيابا.

اأبلغ عدد من م�صييتخدمي اإن�صييتغرام من جميع اأنحاء العامل عن تغير يف طريقة عر�ص 
حمتيي�ى التطبيييق، واأعربيي�ا عن ا�صييتيائهم من هييذا التغييير. واأدى حتديث اإن�صييتغرام 
املفاجييئ اإىل عر�ييص املحتيي�ى ب�صييكل اأفقي، متاما مثل عر�ص الق�صيي�ص، ع��صييا عن 
الطريقيية املعتادة لل�صييحب من اأعلى اإىل الأ�صييفل. وق�بلت هذه اخلطيي�ة برد فعل ف�ري 
عرب ال�صييبكات الجتماعية، حيث اأعرب امل�صييتخدم�ن عن انزعاجهم من التحديث الذي 
يدمر براأيهم جتربة التطبيق، وميكن اأن يعمل �صييد 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�صييغيل. واأكد متحدث 
با�صم ال�رشكة اأنه مت اإ�صاح امل�صكلة ب�رشعة، مقدما اعتذارا للم�صتخدمن عن الرتباك 
الذي �صييببه التغييير املفاجئ للتطبيييق. وجاء هذا بعييد تغريدة لرئي�ص اإن�صييتغرام، اآدم 
م��رشي، عرب ح�صابه على ت�يرت، اأكد من خالها للم�صتخدمن اأن التغير كان حادثا.

اأعلنت م�صييادر يف �رشكة مايكرو�صيي�فت عن نية ال�رشكة طرح مناذج جديدة 
ميين الأجهزة الإلكرتونية عام 2019. و�صييتطرح ال�رشكيية اأول كامرات ويب 
ميكيين و�صييلها مع التلفزي�نات وال�صا�صييات الذكية واحل�ا�صييب وحتى اأجهزة 
"Xbox"، و�صييتزود تلك الكامرات بخا�صييية التعرف على ال�ج�ه، لت�فر 
للم�صييتخدم اإمكانييية الدخيي�ل اإىل ح�صيياباته الإلكرتونييية عرب ب�صييمة وجهه 
بطريقيية اآمنيية. و�صييتكمل هييذه الكامييرات الأدوات التي �صييتتعامل مع نظام 
"Windows Hello" كما�صييح ب�صمات الأ�صييابع، لتعمل جمتمعة على 

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

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

مايكروسوفتتقييم انستغرام

يف  اختافها  على  الييعييامل  بييلييدان  معظم  حتتفل 
مياد  باأعياد  دي�صمرب  �صهر  من  الأخيير  الأ�صب�ع 
بدءاً  وذلك  امليادية،  ال�صنة  وراأ�ص  امل�صيح  ال�صيد 
من ليلة الرابع والع�رشين من دي�صمرب وحتى نهاية 

العام.
من  واأج�اء  بطق��ص  عادة  الحتفالت  هذه  ترتبط 
الطرقات  متاأ  التي  املتاألأة  والتزيينات  الفرح 
حيث  امل�صيحية  غر  وحتى  امل�صيحية  واملنازل 
املنا�صبة  بهذه  اأخرى  ط�ائف  من  كثرون  يحتفل 

يف اأج�اء عائلية واجتماعية حميمية.
ي�صم العراق مك�نات م�صيحية خمتلفة على راأ�صها 
الكلدان والأ�ص�ري�ن وال�رشيان والأرمن. يت�زع�ن 
يف خمتلف اأنحاء الباد ول �صيما العا�صمة بغداد 
وكرك�ك،  وامل��صل  واأربيل  وده�ك  نين�ى  و�صهل 
وي�صّكل�ن ثاين اأكرب ديانة يف العراق بعد الإ�صام، 

جمم�ع  من  باملئة   7 ح�ايل  ن�صبتهم  تبلغ  حيث 
احلرب  نتيجة ظروف  ن�صبة متغرة  ال�صكان، وهي 

التي تعي�صها الباد منذ العام 2003.
يف قرى �صهل نين�ى، ي�صيء امل�صيحي�ن ظهر ي�م 
ا�صم  عليها  يطلق  والتي  املياد  �صعلة  دي�صمرب   24
"التهرا" وذلك يف اإحدى ال�صاحات، وهي ترمز للنار 
التي اأوقدها الرعاة وهم �صاهرون ينتظرون ولدة 
تعني  �رشيانية  كلمة  والتهرا  العراء.  يف  امل�صيح 

النبهار اأو الندها�ص.
اأع�صاب  جلمع  الباكر  ال�صباح  من  الأهييايل  يذهب 
واأ�ص�اك ونباتات برية ياب�صة لها اأ�صماء حملية مثل 
ال�صعلة.  اأوزمي وعارون ومن ثم يح�رشون لإيقاد 
ح�ل  يجتمع  الليل،  �صاعات  وحتى  الظهرة  وعند 
ال�صعلة املتقدة الأهايل ورجال الدين وهم يحمل�ن 
ال�رشيانية  والأحلييان  الرتاتيل  وين�صدون  ال�صم�ع 

بانتظار حل�ل م�عد مياد ال�صيد امل�صيح.
ال�صعلة  اإيقاد  عن  ي�صتعا�ص  البلدات  بع�ص  ويف 

اأ�صغر  اأخرى رمزية  �صعلة  �صاحة عامة ب��صع  يف 
حجمًا داخل اإحدى الكنائ�ص املحتلفة بالعيد. وبعد 
اأن تخمد ال�صعلة يق�م البع�ص بال�صر ف�ق رمادها 
بركتها،  على  للح�ص�ل  مرات  عدة  واإيابًا  ذهابًا 
يف  وينرثونه  رمادها  من  بع�صًا  يجمع�ن  كما 
زراعة  م��صم  جتلب  باأنها  منهم  اعتقاداً  حق�لهم 
جيد وتبارك لهم يف حما�صيلهم. ويف م�رش ت�صّكل 
الإ�صام،  بعد  اأكرب ديانة يف م�رش  امل�صيحية ثاين 
القبطية  للكني�صة  م�رش  م�صيحيي  اأغلب  وينتمي 
الأرث�ذك�صية مع وج�د اأعداد اأقل بكثر من الأقباط 
وامل�ارنة.  والاتن  الأرث�ذك�ص  والروم  الكاث�ليك 
ي�صكل امل�صيحي�ن يف م�رش ح�ايل 10 باملئة من 
م�رش  م�صيحيي  اأغلبية  وحتتفل  ال�صكان.  جمم�ع 
ال�صاد�ص من يناير كل عام وذلك  بعيد املياد يف 
يحتفل  حن  يف  ال�رشقي،  التق�مي  اتباعهم  نتيجة 
والع�رشين من دي�صمرب.  بالعيد يف اخلام�ص  البقية 
مظاهر  ماحظة  ت�صعب  ل  الختاف  هذا  ورغييم 

تقريبًا،  دي�صمرب  منت�صف  منذ  وا�صحة  الحتفال 
مبعظم  الحتفالت  مع  بتفا�صيلها  تت�صابه  والتي 

بلدان العامل.
من  غرهم  عن  خمتلف  اعتقاداً  للم�رشين  اأن  اإل 
املياد  �صجرة  باأن  بع�صهم  يق�ل  حيث  ال�صع�ب، 
ال�صهرة لي�صت تقليداً اأوروبيًا كما ه� �صائع، واإمنا 
تتميز  ال�صنة حيث  اأ�صهر  تعبر م�رشي عن تعاقب 
�صجرة ال�صن�بر بطبقاتها املتعددة وكل طبقة متثل 
عيد  احتفالت  تزين  ال�صجرة  هذه  وكانت  �صهراً، 
مياد اأوزوري�ص يف الرابع والع�رشين من دي�صمرب، 
القدمية،  امل�رشية  الديانة  يف  البعث  اإلييه  وهيي� 
املانحة  بالق�ة  القدماء  امل�رشين  لدى  ويرتبط 

للحياة.
 3r6 ح�ايل  ون�صبتهم  الأردن  م�صيحي�  ويحتفل 
باملئة من جمم�ع ال�صكان باأعياد املياد خا�صة 
يف املدن والقرى ذات الأغلبية امل�صيحية، وبطق��ص 

م�صابهة ملعظم اأنحاء العامل.

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 كبرة مل�صيياء o �صيي�ت الفيل 
)معك��صة(.

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

6 �صييع مقييدارا زائييدا o مر�ص و�صييعف 
)معك��صة(.

o �صياح الديك. 7 �ص�ت ال�صفادع 
 o صيي�ت الظبي� o )8 �صيين�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 وجدك واجتهادك. �صت�صييعر اأن 
من حقك الرتقية املنا�صبة و�ص�ف حتاول اأن تطلبها من 
مديرك.. �صييتقابل �رشيييك حياتك الذى كنييت تبحث عنه 
طيي�ال حياتك. �صت�صييعر من ناحيته بع�اطف جيا�صيية قد 

جتعله ينجذب اإليك.

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

ال�صخ�صيات التى ل تقع فى احلب �رشيًعا

اأنييت الأكرث مهنية و�صييط زمائك، فلديك �صييمر. 
ا�صييتمر فى ذلك لعلك جتييد ترقية عن قريب ،عليك 
ق�صيياء بع�ييص الأوقييات فييى البحث علييى �رشيك 
حياتييك. �صييتبذل جمه�دا كبرا لتجد من ي�صييبهك 

فى �صخ�صيتك.

ال�قت غر منا�صييب للحديث عن م�صيياكل �صخ�صييية 
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 تقلق ب�صيياأن 
نقاط ال�صييعفك ،لأن هذا ه� ع�رش انت�صار بالن�صبة لك، 
كن �صييارما وحا�صييما مع ا�صييرتاتيجية عملك ولبد اأن 

تك�ن دقيقا للغاية فى كامك
 

حاول اأن تغر من اأ�صييل�ب تعاملك مع روؤ�صييائك 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

تقدم اإىل العمل اأف�صييل 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�صييبب 
اجتهييادك الفييرتة املا�صييية فييى اأداء عملييك، فا�صييتمر 
فييى هذا الطريق و�صيي�ف حتقق جميييع اأهدافك. اأنت فى 

انتظار مفاجاأة كبرة الي�م من �رشيك حياتك

التجييارب العملييية التييى تخ��صييها �صييتزيد الييي�م ويجب 
ال�صييتفادة من هذا وت�صجيع الآخرين لتح�صل على دعمهم 
وقت احلاجة.ت�صييتطيع اأن ت�صع حداً للما�صييى وتبداأ حياة 

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

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

الأفكار.

ميين املحتمل اأن يحييدث تغير فى وظيفتييك كاأن تغر 
مهنتك اأو تنتقل من الق�صييم الذى تعمل به اإىل ق�صم اآخر 
فييى مكتبييك اأو عملك نف�صييه. ال��صييع اجلديد �صييتتقبله 
و�صييتجد اأنييه �صييي�فر لييك فر�صيية مميييزة فقييط حتتاج 

لا�صتفادة الكاملة من هذه الفر�صة.

اأنت فى م�صييكات م�صييتمرة مع مديريك ب�صبب عدم 
التزامييك مب�اعيدك وعدم ت�صييليم املهييام املطل�بة 
منك فى م�اعيدها، فحيياول الرتكيز اأكرث فى عملك 

حتى ل تخ�رشه.
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