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"أبل" يعصف باألسهم 
األوروبية

"للجادين فقط"... 8 دول تقدم تعليما جامعيا مجانيا

أكثر المعادن الغذائية 
يساعد في تالفي أمراض 

القلب

من السمنة إلى السرطان.. أخطر ما يسببه "الجلوس الطويل"

تعاقب موظفين بعد "خطيئة" رأس 
السنة

"الذهبي" يظهر مجددا.. 
وتحذيرات من "الخدعة"

دف��ع اأول حتذي��ر ب�س��اأن املبيع��ات م��ن اأبل يف نح��و 12 عام��ا الأ�سه��م الأوروبية 
لالنخفا���س، اخلمي���س، م��ع تلق��ي قط��اع التكنولوجيا �رضب��ات عنيف��ة على نحو 
خا���س، اإذ هبطت اأ�سهم �سن��اع الرقائق املوردين لل�رضك��ة املنتجة لهواتف اآيفون 
هبوطا حادا. ونزل املوؤ�رض �ستوك�س 600 الأوروبي 0.9 باملئة، مع �سدور بيانات 
�سعيف��ة عن قطاع ال�سناعات التحويلية يف الوليات املتحدة اأججت املخاوف من 
تباط��وؤ النم��و العاملي. وهوى �سه��م اأبل املدرج يف فرانكف��ورت 9.4 باملئة بعد اأن 
خف���س عمالق التكنولوجيا توقعات مبيعاته، وع��زا ذلك اإىل تراجع مبيعات اآيفون 
يف ال�س��ن الت��ي ت�رضر اقت�ساده��ا جراء احل��رب التجارية مع الولي��ات املتحدة. 
وهب��ط موؤ�رض قط��اع التكنولوجيا الأوروب��ي 4.2 باملئة، لتف�سل��ه نقاطقليلة فقط 
ع��ن ت�سجيل اأ�س��واأ اأداء يومي له منذ الت�سويت ل�سالح خ��روج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي يف ا�ستفتاء يونيو 2016. 

املغني�سي��وم واح��د م��ن اأك��ر املع��ادن الغذائية تنوع��ا، ويع��د �رضوريا 
بالن�سب��ة لأجزاء كثرية يف اجل�س��م مثل الأن�سجة والع�س��الت، لكن اأهمها 

على الإطالق، القلب.
وي�ساعد املغني�سيوم يف اإمتام 300 تفاعل كيميائي، مثل الأي�س واإنتاج 

الأحما�س النووية والربوتن، واحلفاظ على �سحة القلب.
ويت��م احلف��اظ على اأف�سل م�ستوي��ات املغني�سيوم �سحي��ة يف اجل�سم، مع 
تناول الأطعمة الع�سوية الطبيعية، وتقلي�س كميات ال�سكر وامللح، ح�سب 

مدونة "foodworldblog"، املخت�سة يف التغذية. 
وعل��ى الرغم م��ن اأن احل�سة الغذائية التي يو�سي به��ا خرباء التغذية من 
املغني�سي��وم ت�سل اإىل 400-300 ملغ يف اليوم الواحد ، اإل اأن الأبحاث 
اأظه��رت اأن تناول كمية 100 ملغ اإ�سافي��ة يوميا ميكن اأن يح�سن �سحة 

القلب ومينع اأمرا�س القلب.
وميكن احل�سول على املغني�سيوم من الأغذية التالية:

1. اللوز 2. الأفوكادو3. الأر�سي �سوكي4. الهليون5. املوز6.الفا�سوليا 
الكلوي��ة10.  الفا�سولي��ا  الت��ن9.  الكام��ل8.  القم��ح  خب��ز  ال�س��وداء7. 
�سم��ك الإ�سقم��ري اأو املاكري��ل 11. الف��ول ال�س��وداين12. زب��دة الف��ول 
ال�س��وداين13. البطاطا بق�رضه��ا 14. الأرز، اإذ مين��ح 100 غرام منه 43 

ال�سلم��ون16. حليب ال�سويا17. مل��غ م��ن املنغي�سي��وم.15. �سمك 
ال�سبانخ18. لنب الزبادي.

يعت��رب اجللو���س من اأمرا�س الع���رض، وهو يبداأ م��ن اجللو�س على 
مائ��دة الإفط��ار يف املنزل �سباحا، ثم على مقاع��د ال�سيارة اأو 
املركبة عموما، مرورا باجللو�س على املكتب يف العمل، وبعد 
النتهاء من العمل، العودة اإىل مقاعد ال�سيارة ثم على الأريكة 

يف امل�ساء بالبيت، قبل الذهاب اإىل النوم.
ه��ذه الرحل��ة والتنقل ب��ن املقاعد �سارت ع��ادة �سبه 
يومي��ة، ن��ادرا ما تتخلله��ا حركات اأخ��رى كامل�سي اأو 
الريا�س��ة اأو غري ذل��ك. ولو ح�سبنا ع��دد ال�ساعات التي 
يق�سيه��ا معظمنا يف اجللو�س يومي��ا لبلغت يف املتو�سط 
ح��وايل 15 �ساعة، بح�سب اإح��دى الدرا�سات، الت��ي ك�سفت اأنه 

ق��د يلحق املرء ب�سببها العديد من الأمرا�س. وارتبط اجللو�س على 
الكر�سي اأو الأريكة باأمرا�س عدة ميكن القول اإنها مهددة للحياة، 
وبكلمات اأخرى قد توؤدي اإىل الوفاة يف نهاية املطاف، مثل جتلط 
ال��دم واأمرا�س الكبد غري الكحولي��ة واأمرا�س القلب بالإ�سافة اإىل 
ال�رضط��ان. وق��د ينجم عن اجللو���س الطويل اأي�س��ا اأمرا�س اأخرى 
ت�سي��ب الدماغ، مثلما ك�سفت درا�سة ن�رضت يف اأبريل عام 2018 
وبين��ت اأن هن��اك �سل��ة ب��ن �سلوك اجللو���س وترق��ق مناطق يف 
الدم��اغ تعت��رب مهم��ة يف ت�س��كل الذاك��رة. ويق��ول اأ�ست��اذ عل��م 
اأمرا���س القلب يف معهد التاأهي��ل الطبي التابع للجامعة ال�سحية 
يف تورنت��و بكن��دا، ديفي��د األ��ر، اإنه حت��ى ل��و ا�ستبعدن��ا ال�سمنة 

وخماطرها هناك تاأثريات اأخ��رى لقلة احلركة واجللو�س الطويل، 
مثل عدم حرق الدهون وال�سكر وا�ستجابة اجل�سم لالإن�سولن، وهذا 
كل��ه يوؤدي اإىل ارتف��اع الكولي�سرول وما يرتب عليه من اأمرا�س 
ونتائج. ويف جترب��ة اأجريت على جمموعة من املوظفن ال�سباب 
الذي��ن يتمتعون ب�سحة جي��دة، ويقطعون حوايل 10 اآلف خطوة 
على الأقل، طلب منهم تقليل عدد اخلطوات 1500 خطوة يوميا.

واكت�س��ف الباحث��ون القائمون عل��ى التجربة، م��ن معهد الكهولة 
والأمرا���س املزمنة يف ليفربول، اأنه خالل اأ�سبوعن، بداأت تظهر 
على ه��وؤلء املوظفن ال�سباب اآثار ال�سمن��ة ب�سبب زيادة الدهون 

يف اجل�سم وانخفا�س اإفراز الإن�سولن وجتمع الدهون يف الكبد.

اأن تعمل يف �رضكة وتتعامل مبنتج �رضكة مناف�سة فهذا قد يت�سبب مب�سكالت كثرية، قد 
تبل��غ حد العقاب اجل��دي. على الأقل هذا ما حدث مع اثنن م��ن موظفي �رضكة هواوي 
ال�سينية العمالقة بعد اأن اأر�سال تهنئة مبنا�سبة راأ�س ال�سنة اجلديدة من هاتفيهما، دون 
اأن يدركا �رضيعا اخلطاأ الذي وقعا فيه. اخلطاأ بالطبع لي�س بالتهنئة، واإمنا من الهاتف 
الذي اأر�سلتا منه، وهو هنا هاتف اآيفون اخلا�س ب�رضكة اأبل الأمريكية، حيث لوحظ مع 
التهنئ��ة جملة مرفقة مفاده��ا "اأر�سلت عرب توير بوا�سطة اآيف��ون". ورغم اأنهما م�سحا 
التهنئ��ة �رضيعا، اإل اإن امل�سكلة كانت قد وقعت، حي��ث لحظها امل�ستخدمون وانت�رضت 
لقط��ات لها عل��ى مواقع التوا�سل الجتماع��ي ال�سينية مثل موق��ع "ويبو"، بح�سب ما 
ذك��رت �س��كاي نيوز الربيطانية. ويف مذك��رة داخلية اأر�سلت اخلمي���س، ر�سدتها وكالة 
روي��رز، لم نائ��ب رئي�س ال�رضكة ال�سيني��ة ت�سن ليفانغ املوظفن عل��ى اخلطاأ وقال 

اإنها "ت�سببت ب�رضر لعالمة هواوي التجارية".

ع��اد تطبيق "وات�س��اب الذهبي" للتوا�سل الفوري اإىل الظهور جم��ددا يف �سبكة الإنرنت، 
و�س��ط حتذي��رات م��ن اأن التطبيق لي���س �سوى جم��رد خدعة ي�سع��ى من خالله��ا قرا�سنة 
الإنرن��ت ل�رضقة بيانات امل�ستخدمن. ويعت��رب وات�ساب من اأكر التطبيقات حتميال على 
الأجه��زة الذكي��ة يف العامل، اإذ اأ�س��ارت تقارير يف اأكتوب��ر 2018 اإىل اأن هناك نحو 1.5 
ملي��ار م�ستخ��دم �سهري ن�سط لتطبي��ق التوا�سل الفوري، ح�سب اأرق��ام موقع "�ستاتي�ستا" 
اخلا���س بالإح�ساءات. وذكرت �سحيفة "اإك�سرب�س" الربيطانية ، اأن الن�سخة اجلديدة من 
"التطبي��ق اخلبي��ث" تعد امل�ستخدمن مبيزات اإ�سافية مثل القدرة على اإر�سال مزيد من 
ال�س��ور يف الر�سالة الواح��دة. وي�ستخدم القرا�سنة يف الإيق��اع ب�سحاياهم، خدعة تقول 
اإن ه��ذه التطبي��ق "كان ي�ستخدم فقط من قبل امل�ساه��ري يف ال�سابق، والآن بات يف و�سع 
اجلمي��ع ا�ستخدام��ه". وظهر التطبيق املزيف للم��رة الأوىل ع��ام 2016، وي�سهل اخراق 

هاتف امل�ستخدم من خالله بعد اأن يقوم بتثبيته.

واتسابزلزال هواوي

للح�سول  العامل  حول  الطالب  من  الكثريون  ي�سعى 
املراحل  يف  وخا�سة  جم��اين  تعليم  فر�سة  على 

اجلامعية والدرا�سات العليا.
�سمت  قائمة   "womensarticle" موقع  ن�رض 
هذه  مثل  تقدم  اأوروب��ي��ة،  منها  البلدان،  من  ع��ددا 

الفر�س يف اأكر من جامعة لديها.
وتتميز هذه الدول بارتفاع معدلت ال�رضائب فيها، 
لكن الأمر ي�ستحق، وذلك ملا تقدمه هذه الدول من 

رعاية �سحية وتعليم جامعي جماين، ومنها:
الدرا�سة اجلامعية املجانية يف  -1الدمنارك: تقدم 
6 جامعات فيها، وتتميز بت�سنيفها العاملي اجليد، 

وهي:
يف   82 املرتبة  حتتل  كوبنهاغن:  جامعة   —

.The Times ت�سنيف جملة
يف   106 امل��رك��ز  حتتل  اأوره��و���س:  جامعة   —

ت�سنيف املجلة.
املركز  حتتل  الدمنارك:  يف  التقنية  اجلامعة   —

167 يف ت�سنيف.

اإىل   201 من  للفئة  وتنتمي  اآلبورغ:  جامعة   —
250 يف ت�سنيف.

من  للفئة  وتنتمي  للتجارة:  كوبنهاغن  كلية   —
250 يف ت�سنيف. اإىل   201

من  للفئة  وتنتمي  الدمنارك:  جنوب  جامعة   —
350 يف ت�سنيف. اإىل   301

التعاون  منظمة  لتقرير  وف��ق��ا  اإ���س��ت��ون��ي��ا:   2-
اإ�ستونيا  2015، تعترب  التنمية لعام  القت�سادي و 
من �سمن الدول التي متنح هذا النوع من الدرا�سة، 

والذي تقدمه يف 3 جامعات، وهي:

جامعة تالن، جامعة تالن للتكنولوجيا و جامعة 
تارتو.

 10 يف  اجلامعية  الدرا�سة  تقدم  والتي  فنلندا:   3-
جامعات حكومية وهي:

جامعة  الأكادميية،  اأبو  جامعة  هل�سنكي،  جامعة 
جفا�سكيال،  جامعة  ت��ام��ب��ريي،  جامعة  ت��ورك��و، 
جامعة اأولو، جامعة فا�سا، جامعة لبالند، جامعة 

�رضق فنلندا وجامعة اآلتو.
-4 الرنويج: وتقدم الدرا�سة املجانية يف جامعتي 

اأو�سلو و�ستافانغر.
-5 جمهورية �سلوفاكيا: جامعة القت�ساد، جامعة 
الفنون  جامعة  كومينيو�س،  جامعة  التكنولوجيا، 

امل�رضحية واأكادميية الفنون اجلميلة والت�سميم.
هذه  متنح  واح��دة  جامعة  وت�سم  �سلوفينيا:   6-

امليزة وهي جامعة ليوبليانا.
و�ستوكهومل  لون  جامعات،  وت�سم  ال�سويد:   7-

وجوتنربغ.
-8 تركيا: وت�سم جامعة اأنقرة واإ�سطنبول وجامعة 

اإ�سطنبول التقنية.

بغداد - الجورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رضيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

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

3 من طيور الن�سف اجلنوبي للكرة الأر�سية ول يطري 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة راأ�س احليوان حيث يو�سع الزمام 

الع�سافري
o للنداء o �سوت النحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثري ال�سرب. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر الأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن الفيل
o �سوت الذئب 10 �سوت البالبل 

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

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�س خري 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رية مل�ساء o �س��وت الفيل 
)معكو�سة(.

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

6 �س��ع مق��دارا زائ��دا o مر���س و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

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

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

مهني��ًا: ترف�س اأن تعي�س و�سع��ًا مهنيًا يتناق�س مع تفكريك ومتيل 
يف �سل��وكك املهن��ي اإىل الواقعي��ة وتبتع��د عن الأح��الم البعيدة عن 

التحقيق 
عاطفيًا: تكت�سف مدى حب وت�سحية ال�رضيك من اأجلك وهذا يجعلك 
تعم��ل امل�ستحيل من اأج��ل اإ�سعاده ورمبا جتد اأمام��ك بع�س الأمور 

املتعلقة بامل�ستقبل حتتاج اإىل حل �رضيع

مهني��ًا: تكون ملّمًا باأو�ساع كث��رية وبدور توؤديه، ابتعد 
عن العدائية، وا�ستفد من الأجواء خلو�س م�ساريع جديدة 
عاطفي��ًا: ل��ن تك��ون وحيداً ول��ن تتعرق��ل حماولتك يف 
زيادة ر�سيدك لدى ال�رضيك اأو حت�سن النطباع عنك يف 

حميطك العاطفي

مهني��ًا: تكت�سب معلومات كث��رية، وتقوم بزيارات عمل 
لتب��ادل الآراء والأف��كار م��ع م��ن �سبق��وك يف جمال��ك 

املهني
عاطفي��ًا: يعدك الي��وم باأفراح عاطفي��ة ويجعل احلياة 
ت��دب فيك ويتحدث ع��ن ان�سجام وتناغ��م اأو وقوع يف 

الغرام

مهنيًا: يلقي هذا اليوم ال�سوء عليك فتكون متوتراً قلياًل، 
لكنك تبداأ م�سرية عمل ت�ستمّر مدة طويلة 

عاطفي��ًا: تفهمك لو�سع ال�رضيك هذا اليوم يرك انطباعًا 
جيداً لديه وح�سًا بامل�سوؤولية جتاهك يف حال مواجهتك 

اأمراً ما 

مهني��ًا: تكت�سف اأنك كن��ت تفعل اأمًرا ما ب�س��ورة خاطئة منذ مدة 
طويل��ة، واأ�سعت على نف�سك الكثري بع��دم انتباهك اإىل كيفية فعل 

الأمور 
عاطفي��ًا: ل يزال اأمامك مت�سع من الوقت للتعامل مع الأزمة التي 
ن�س��اأت بين��ك وبن ال�رضي��ك قب��ل اأن تتحول اإىل م�سكل��ة كبرية ل 

ميكن ال�سيطرة عليها

مهني��ًا: ت�سع��ر بالكث��ري من الغ��رية من زمالئ��ك يف العمل بع��د اأن ترى 
اإجنازاته��م مقاب��ل اإجنازاتك، عليك اأن ت��درك اأن م�سوؤولية ذلك تعود لك 

وحدك
عاطفي��ًا: حاول اأن تفك��ر كثرًيا قبل اأن تقرر اأن الط��رف الآخر مالئم لك 
فعاًل، لقد جربت الكثري من العالقات ولي�س من اجليد اأن تعيد تكرر الأمر 

جمدًدا

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ت�ستخ��دم اأ�سلوب اخل��داع يف عملك فتح��ب اأن ي�سعر من 
حول��ك بالتوتر وعدم الأمان اأحياًن��ا لتتقدم عليهم، لأن اأ�سلوبك 

املخادع يجعل اجلميع ينفر من حولك 
عاطفي��ًا: اأحياًن��ا ت�سط��ر للك��ذب على �رضي��ك حيات��ك لتتجنب 
الوق��وع يف م�ساكل معه، لكن هذه احليلة لن تدوم طوياًل فدائًما 

ما ينك�سف اأمرك 

مهنيًا: جتنب العن��اد وكن حري�سًا على ا�ستقرار عالقاتك 
املهنية مع حميطك، وت�سع��ر بقلق مايل ت�ستعد ملواجهته 

بطاقات كبرية 
عاطفي��ًا: ح��ن ت��زداد الغ��رية وتتج��اوز احل��دود ت�سبح 
موؤذية وت��وؤدي اإىل عواقب كبرية يف العالقة مع ال�رضيك، 

ما ي�ستدعي احلذر ال�سديد

مهني��ًا: تظه��ر م�سكل��ة مادي��ة قدمية كان��ت م�ستع�سية عل��ى احلل، 
ورمب��ا تكون م�سلحتك بو�سع حد نهائ��ي لها حتى لو قدمت بع�س 

التنازلت 
عاطفي��ًا: بع�س ال�سعوبات والتحدي��ات تواجه عالقتك مع احلبيب، 
ل ت�سع��ف لأن احلب احلقيقي يحتاج اإىل القوة وال�سرب وحتطيم كل 

العقبات

مهني��ًا: تبداأ بخطوات مدرو�س��ة وحم�سوبة بدقة لتح�سن و�سعك 
املهن��ي، ا�ستم��ر بتوجهات��ك لأن ذل��ك ي��وؤدي اإىل جن��اح مل تكن 

تتوقعه
عاطفي��ًا: تزداد عالقت��ك العاطفية باحلبي��ب و�سوحا و�سفافية، 
وتتاأك��د اأن حب��ه واإخال�سه غري ع��ادي فتبحث ع��ن �سيء مميز 

تقدمه له لتجعله �سعيداً 

مهنيًا: علي��ك اأن تعالج اليوم الكثري م��ن الأمور بطريقة 
هادئ��ة من دون توت��ر وقلق، اأنت قريب ج��ًدا من حتقيق 

اأهدافك، ولكن عليك اأن تبذل املزيد من اجلهد
عاطفي��ًا: ل تتورط يف عالقات اأنت تدرك اأنها لن تنجح، 
وحاول اأن تفك��ر مليًا قبل الإقدام على اأي خطوة جديدة 

على ال�سعيد العاطفي

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا اليوم ق�سايا مالية بحاجة اإىل املعاجلة 
فت�سع��ر بالقدرة على �سبط الأو�ساع اأك��ر من ال�سابق وحت�سن 

ال�رضوط 
عاطفي��ًا: ت�ستعد ل�سفر اأو ت�سافر وتعي�س فرة من احلب والأحالم 
واللق��اءات الرومان�سي��ة والن�سج��ام الكبري الذي كن��ت حتلم به 

دائمًا
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