
7 واحة الجورنال

تطلق سراح المتهمين لعدم 
وجود سجن لهم

استغراب بصري من عدم تخصيص مبلغ في الموازنة لقطاع اآلثار والتراث

لمن يعاني الكسل.. 
خطوات بسيطة "تفجر" 

بها طاقتك

أظافرك وصحتك.. 8 عالمات خطيرة "ال تتجاهلها أبدا"

بصرية تكشف مدى الشعور 
بالتوتر!

تشرق عليها الشمس دقائق 
معدودة في اليوم

ميكيين اأن تكون هييذه البلدة الربيطانية ميياذاً للمجرمن واخلارجيين عن القانون، 
حيث ي�ضطر �ضباط ال�رسطة لإطاق �رساح املتهمن، لعدم توفر زنازين كافية لهم. 
وت�ضييم بلدة ول�ضال 275 األف �ضخ�ص، ول يوجد فيها زنازين ل�ضتيعاب املتهمن، 
ويتوجييب علييى ال�ضبيياط ال�ضفر ملييدة �ضاعتن ذهابييًا واإيابًا على الأقييل لنقلهم اإىل 
اأقييرب مركييز احتجيياز. واعرتف اأحييد ال�ضباط باإطيياق �رساح ثاثة ميين اخلارجن 
عيين القانييون، لأنه مل يكن يريد تييرك زمائه خال احتفييالت راأ�ضا�ص ال�ضنة، حيث 
كان يتعن عليه ال�ضفر مل�ضافة 10 اأميال لنقلهم اإىل مركز الحتجاز يف اأولدبوري، 
بح�ضييب �ضحيفة ديلييي ميل الربيطانييية. و�ضيواجييه ال�ضباط يف بلييدة بريتون اأون 
ترينييت القريبيية مبدينة �ضتافورد �ضاييير موقفًا مماثًا، لكن رحلتهييم �ضتكون اأطول، 
وت�ضييل اإىل 40 ميًا لنقييل املتهمن يف طريقي الذهاب والعييودة، وذلك بعد اإغاق 

مركز الحتجاز يف البلدة.

مييع دخييول �ضهيير يناييير، يعاين كثييرون ميين الإرهيياق والتعب 
والإح�ضا�ييص بالك�ضييل، وهييي اأعرا�ييص ناجميية بح�ضييب خييرباء 
عيين الأجييواء البيياردة والأيام التييي تكييون فيها ال�ضميياء ملبدة 
بالغيييوم، اإل اأنييه من املمكيين التغلب على هذا اخلمييول ب�ضهولة 
باتبيياع خطوات ب�ضيطيية. وتو�ضل ا�ضتبيان للييراأي اأجرته �رسكة 
فيتامينات "هيلث �ضبان"، اإىل اأن ال�ضعور بفقدان الطاقة يتنامى 
يف يناير، لفتا اإىل اأن الكثر من الأ�ضخا�ص يعتمدون على طرق 
غر �ضحية ملواجهة ذلك. وطبقا لنتائج ال�ضتبيان الذي ن�رسته 
�ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، يلجاأ 4 من اأ�ضل 10 اأ�ضخا�ص 
يعانون من التعب اإىل امل�رسوبات الغنية بالكافين، مثل ال�ضاي 
والقهوة لإمدادهم بالطاقيية، بالرغم من الآثار ال�ضلبية املرتتبة 
علييى �رسبهييا. ومن املمكيين اأن يتم اإمييداد اجل�ضييم بالن�ضاط عرب 
اتبيياع جمموعة من الن�ضائح: نظام غذائييي غني بالفيتامينات 
واملعادن ي�ضاعد تناول غذاء �ضحي متوازن اجل�ضم يف احل�ضول 
علييى الفيتامينييات واملعادن ال�رسورية التييي يحتاجها ليتوفر 
لييه الطاقة، كما اأنها جتنبييه الإح�ضا�ص بالتعييب. وين�ضح خرباء 
التغذييية ب�رسورة الإكثار من تناول الفيتامينات التي ت�ضهم يف 
خف�ييص ال�ضعور بالإرهاق مثل فيتاميين D وB وC، ف�ضا عن 
احلديييد واملغن�ضيوم. ل يعرف كثرون اأن اجلفاف يفاقم ال�ضعور 
بالتعييب، لييذا ين�ضييح بتنيياول امليياء با�ضتمييرار، واحلر�ص على 
الإكثار ميين الأغذية واخل�رساوات الغنييية بال�ضوائل، بالإ�ضافة 
اإىل امل�رسوبييات الأخييرى التييي ل حتتوي علييى الكافين بن�ضبة 
عالييية. كما يحب جتنب �ييرسب القهوة وال�ضيياي بكميات كبرة، 
كونها مدرة للبول وتلعب دورا موؤثرا يف تخفي�ص ن�ضبة ال�ضوائل 
باجل�ضييم. الهتمام بوجبة الغداء يزيد اإح�ضا�ضنا بالك�ضل وفقدان 
الطاقيية يف فييرتة الظهييرة وخ�ضو�ضا بعد تناول وجبيية الغداء، 
ونظييرا ل�ضعوبة اأخييذ غفييوة يف مكاتبنا لإعادة �ضحيين طاقتنا، 
يقييرتح خييرباء التغذية اأن ننتقييي الطعام لهييذه الوجبة بحر�ص 

اأكرب.

يلجيياأ كثر من النا�ص، ل �ضيمييا الن�ضاء، اإىل طاء 
اأظافرهييم، يف حماوليية لإخفيياء بع�ييص عيوبها، 
لكنهييم ل يعرفييون اأن هييذه العيييوب قييد تكييون 
موؤ�ييرسا علييى م�ضكليية �ضحييية حتتيياج اإىل عاج 
فييوري.   ن�ضتعر�ييص هنييا اأبرز 8 م�ضييكات تظهر 
على الأظافر، وتعد موؤ�ييرسا على بع�ص الأمرا�ص 
الأكرث �ضيوعا لدى الكثر من النا�ص، وفق ما ذكر 

موقع "�ضتاندر ميديا"، الأحد.
ه�ضا�ضة الأظافر

اأو  اأظافييرك �ضلبيية ثييم تتك�ييرس  عندمييا ت�ضبييح 

تت�ضييدع فقييد ي�ضر ذلييك اإىل فقر يف الييدم، ناجم 
عن انخفا�ييص م�ضتويات احلديييد اأو ق�ضور الغدة 

الدرقية، اأو نق�ص يف هرموناتها.
تنقر الأظافر

قييد تظهيير علييى الأظافيير بع�ييص النقييور واحلفر 
ال�ضغييرة التييي تت�ضبييب مييع الوقت ب�ييرسر كبر 
فيهييا. وهذه النقييور قد يكييون �ضببهييا ال�ضدفية، 
وهييي حالة جتعل اخلايا ترتاكييم ب�رسعة، اأو داء 
الثعلبيية، وهييو اأحييد اأمرا�ص املناعيية التي ت�ضبب 

فقدان ال�ضعر.

التال الأفقية
اأحييد الأ�ضبيياب الرئي�ضييية لظهييور ما ي�ضبييه التال 
الأفقييية املتتابعة علييى الأظافر هييو وجود بع�ص 
الأمرا�ييص، من بينها مر�ييص الكلى احلاد اأو مر�ص 

ال�ضكري اأو حتى مر�ص الغدة الدرقية.
اأظافر �ضفراء

ميكيين اأن ي�ضبغ التدخن الأظافيير باللون الأ�ضفر، 
اأو قد يكييون نتيجة طاء الأظافر، لكن هذا ال�ضفار 
ميكيين اأن يكييون موؤ�رسا علييى مر�ييص تنف�ضي، مثل 
التهيياب ال�ضعب الهوائية املزميين. التعجر ت�ضوه يف 

الأ�ضبييع والظفر ناجم عن قليية الأك�ضجن الوا�ضل 
اإليهييا. وتكييون هييذه العاميية دليييل على عييدد من 
الأمرا�ييص، ميين بينهييا اأمرا�ييص القلييب والرئتيين 

والتهاب الأمعاء.
اأخاديد عمودية

تظهيير لدى البع�ييص اأخاديد عمودييية على الأظافر 
تكييون موازييية لطول الظفيير من اأعلييى اإىل الأمام، 
وال�ضبييب الرئي�ضييي لذلك هييي ال�ضيخوخيية، وتكون 
الأخاديييد غالبييا ناجمة عن نق�ييص املغذيات مثل 

.B12 املغني�ضيوم وفيتامن

تييداول م�ضتخدمييو مواقع التوا�ضييل الجتماعي على نحو وا�ضع �ضييورة خدعة ب�رسية، 
ُيعتقد اأنها ت�ضاعد على حتديد مدى �ضعور الناظر اإليها بالإجهاد والتوتر.

ويقييول املروجون لهذه ال�ضورة، اإن الإن�ضان الهادىء يرى ال�ضورة ثابتة، بينما يراها 
املرهق متحركة، اأما من يراها تدور يف حلقة فمرهق للغاية.

وتناقييل م�ضتخدمو الإنرتنييت اأن اخلدعة الب�رسية من ت�ضميم طبيب الأع�ضاب الياباين 
ياماموتييو ه�ضيمييا، ليتبن يف وقت لحق اأن هييذه الإ�ضاعة ل اأ�ضا�ييص لها من ال�ضحة، 
واأن ال�ضييورة من ابتكار امل�ضمم الأوكراين يوري بريباديا. وخدعت احليلة العديد من 
م�ضتخدمي الإنرتنت، ون�رس بع�ضهم انطباعاتهم حولها، ووفقًا ملوقع �ضنوب�ص،  اأن�ضئت 
ال�ضييورة يف 2016، وا�ضتوحاها يوري من اأعمييال اأ�ضتاذ علم النف�ص الياباين اأكيو�ضي 
كيتيياوكا، املخت�ييص يف الإدراك الب�رسييية والأوهييام الب�رسية. ، نافيييًا وجود �ضخ�ص 

با�ضم ياماموتو ه�ضيما، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يبحييث ال�ضييياح عيين الدول التييي ت�رسق فيهييا ال�ضم�ص لأطول فييرتة ممكنة يف 
ال�ضتيياء، لكيين هذه البلدة ال�ضغرة ل ترى ال�ضم�ص �ضييوى دقائق معدودة طوال 

العام.
ويف الوقت الذي ت�ضهد فيه اأوروبا التي تتميز باأحوال جوية قا�ضية يف ال�ضتاء 
�ييرسوق ال�ضم�ييص لعدة اأيييام، يبييدو اأن ال�ضياح واملقيمن علييى جزيرة جر�ضي 
قباليية ال�ضواحييل الفرن�ضية حمرومون من اأ�ضعة ال�ضم�ييص، التي ل ت�رسق عليهم 

لأكرث من دقيقة واحدة كل يوم على مدى 12 �ضهر.
ومنييذ بداييية العام احلايل، اأ�رسقييت ال�ضم�ص 6 دقائق فقط علييى اجلزيرة، التي 

ت�ضهد اأ�ضواأ اأحوال جوية منذ 94 عامًا، ح�ضب هيئة الإذاعة الربيطانية.
ول يبدو اأن ال�ضكان ي�ضتخدمون نظاراتهم ال�ضم�ضية قريبًا، اإذ ي�ضتبعد اأن ت�رسق 

ال�ضم�ص عليهم قبل اأ�ضبوع على الأقل، ح�ضب �ضحيفة ذا وي�ضت اأ�ضرتاليان.

جزيرةمدينة خدعة

الب�رسة،  الآثييار والييرتاث يف  اأبييدت هيئة 
تخ�ضي�ص  عييدم  من  ا�ضتغرابها  ال�ضبت، 
موازنة  من  مبلغ  اأي  املحلية  احلكومة 
والييرتاث،  الآثييار  قطاع  لدعم  املحافظة 
مالية  تخ�ضي�ضات  اىل  حاجتها  واأكييدت 

لإكمال وتطوير املتحف احل�ضاري.
يف  العبيد  قحطان  الهيئة  مدير  وقييال 
املحلية  "احلكومة  اإن  �ضحفي،  حديث 
كبرة  مبالغ  على  ح�ضلت  املحافظة  يف 

العام  ميين احلييكييوميية الحتييادييية خييال 
املن�رسم، لكن اأي �ضيء منها مل يخ�ض�ص 
لقطاع الآثار والرتاث"، مبينًا اأن "متحف 
اإىل  ملحة  بحاجة  احل�ضاري  الب�رسة 
تخ�ضي�ضات مالية لإن�ضاء �ضياج خارجي 

وحدائق".
جييديييدة  قيياعييات  "ثاث  اأن  واأ�يييضييياف، 
لييلييحيي�ييضييارات اليي�ييضييومييرييية والييبييابييلييييية 
يف  افتتاحها  املييوؤمييل  ميين  والآ�ييضييورييية 
املقبل،  اآذار  �ضهر  منت�ضف  املتحف 
خزائن  يف  اأثرية  قطعة   1500 وهناك 

املتحف الوطني يف بغداد من املوؤمل اأن 
الثاث،  القاعات  نقلها وعر�ضها يف  يتم 
لكن من ال�رسوري قبل ذلك اإن�ضاء �ضياج 
"ال�ضفارة  اأن  اإىل  العبيد،  ولفت  وحدائق". 
ا�ضتعدادها لإن�ضاء خمترب  اأبدت  الفرن�ضية 
كما  املتحف،  يف  املخطوطات  ل�ضيانة 
قاعة  باإن�ضاء  الأملانية  ال�ضفارة  وعدتنا 
اأن  يذكر  املتحف".  داخييل  للموؤمترات 
قييررت  الب�رسة  يف  املحلية  ال�ضلطات 
بيوت  اأحييد  حتويل  ال�ضبعينات  اأواخييير 
ال�ضنا�ضيل الرتاثية املطلة على نهر الع�ضار 

باإمكانيات  �ضغر  ح�ضاري  متحف  اىل 
1991 تعر�ضت  متوا�ضعة، لكن يف عام 
النهب  اىل  املتحف  مييوجييودات  جميع 
من  الع�رسات  فقدت  حيث  والتخريب، 
النحا�ضية  والأواين  الفخارية  اجليييرار 
والييتييميياثيييييل اليي�ييضييغييرة الييتييي تييعييود اىل 
ح�ضارات غابرة كانت يف وادي الرافدين، 
وخال  املتحف،  اإلغاء  مت  ذلييك  وب�ضبب 
حمليون  م�ضوؤولون  حتييدث   2007 عييام 
عرب و�ضائل الإعام عن وجود نية لإن�ضاء 
متحف ح�ضاري بدل املتحف ال�ضابق، ثم 

 2010 عام  يف  املحلية  احلكومة  قررت 
خلفه  الييذي  البحرة(  )ق�رس  تخ�ضي�ص 
ح�ضن  �ييضييدام  ال�ضابق  النظام  رئي�ص 
ويف  تاأريخي،  متحف  لإن�ضاء  كموقع 
املتحف  افتتاح  مت   )2016 اأيلول   27(
 500 من  اأكرث  ت�ضم  واحدة  قاعة  بواقع 
قطعة اأثرية تعود اىل الفرتتن ال�ضا�ضانية 
م�ضكوكات  عن  عبارة  وهي  والإ�ضامية، 
ت�رسين   18( ويف  فخارية،  ومواد  نقدية 
الثاين 2016( مت افتتاح قاعة اأخرى يف 

املتحف خم�ض�ضة للفعاليات الثقافية.

بغداد – جورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رسيح باحلاجة اإىل 1 �ضوت الرعد 

2 عك�ييص حلييو o جوهر )ال�ضيييء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ص لها يوم زواجها

3 من طيور الن�ضف اجلنوبي للكرة الأر�ضية ول يطر 
ولكنه �ضباح ماهر

4 ي�ضبح ن�ضيطا
o �ضوت  5 مقدمة راأ�ص احليوان حيث يو�ضع الزمام 

الع�ضافر
o للنداء o �ضوت النحل )معكو�ضة(  6 قط 

o كثر ال�ضرب. 7 �ضوت احلمام )معكو�ضة( 
o ن�ضف �ضبغة. اأنكر الأ�ضوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �ضن الفيل
o �ضوت الذئب 10 �ضوت البابل 

1 �ضييوت النعاميية o لي�ص لييه قيمة عند 
الغر

o �ضوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ص خر 3 �ضجاجيد 

4 ح�ضييى كبييرة مل�ضاء o �ضييوت الفيل 
)معكو�ضة(.

5 يجل�ييص اجلمييل على الأر�ييص من حالة 
الوقوف

6 �ضييع مقييدارا زائييدا o مر�ييص و�ضعف 
)معكو�ضة(.

o �ضياح الديك. 7 �ضوت ال�ضفادع 
 o ضييوت الظبي� o )8 �ضنييور )معكو�ضيية

ف�ضاء
9 للتمنييي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �ضوت اجلمل 10 �ضون البط 

مهنيييًا: يتحدث هذا اليوم عن م�ضائل مالية تخ�ص بع�ص ال�رساكات 
ميين ر�ضوم وعائدات اأو مييا �ضابه، وت�ضعى لتغطييية العجز يف ميزان 

املدفوعات 
عاطفيييًا: تعي�ييص حبًا قويًا واأحا�ضي�ص رائعيية، وخوفًا من فقدان هذا 
احلييب نتيجيية ظروف حميطة بك، وحتاول اأن تكييون اأكرث قدرة على 

اإ�ضعاد ال�رسيك بحبك الدافئ 

مهنيييًا: عليييك اأن تكون اأكرث حييذراً يف خياراتك املقبلة، 
وقييد تكون هنالك مطّبات يف عر�ص جديد يقدم اإليك يف 

غ�ضون اأيام 
عاطفيييًا: ت�ضتيياء ميين اأمر يتعلييق بال�رسيييك، حافظ على 
�رسييية م�ضاعرك واقبييل ما يحدث ميين دون اعرتا�ص اإذا 

ا�ضتطعت 

مهنيييًا: جييو اإيجابي لطييرح اأفكار جديييدة بغية 
تطوييير العاقيية، ا�ضتفد قدر الإمييكان ول ت�ضّيع 

الفر�ضة 
عاطفيييًا: يطلييب ال�رسيييك م�ضاعدتييك يف بع�ييص 
الأمييور، فا تييرتّدد وكن اإىل جانبييه ليتمّكن من 

مقاومة ال�ضغوط 

مهنيًا: تكييرث امل�ضوؤوليات امللقاة علييى عاتقك وتتداخل 
بع�ضهييا مييع بع�ص، لييذا اأن�ضح لييك عييدم ال�ضت�ضام بل 

املواجهة 
عاطفيييًا: ل تراهيين على احلييظ ول علييى امل�ضادفة لئا 
تخ�ييرس �رسيييكًا اأو حبيبييًا، حاذر التحديييات لئا تعّر�ص 

نف�ضك للحوادث 

اأّي  اأّن  ييا  مهنيييًا:: تنّبييه جيييًدا مل�ضاريفييك، وخ�ضو�ضً
خ�ضييارة ميين �ضاأنها اأن تعقييد الأمور مهنًيييا، وثابر يف 

�ضبيل حتقيق اأهدافك 
عاطفًيييا: اجلييراأة يف القييرارات احلا�ضميية مطلوبة، لكّن 
الت�رّسع مرفو�ص، ول �ضيما اأّن م�ضتقبلك العاطفي على 

املحّك 

مهنيييًا: ترتيياح اإىل وجييود زميياء خمل�ضيين حولييك، فرتتفييع 
معنوياتييك تدريجيييًا وتطمئيين هواج�ضييك ب�ضبييب وقييوف اأحييد 

الزماء اإىل جانبك 
عاطفيييًا: ل تدخل مع ال�رسيك يف نقا�ييص عميق ل يوؤدي اإىل اأي 

نتيجة طاملا اأن كل طرف متم�ضك مبواقفه ول يتنازل عنها 
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مهنيييًا: تت�ضّجييع علييى اتخاذ مبييادرة واإعييادة النظيير يف بع�ص 
القييرارات امل�ضرييية، تتلّقييى خرباً مفرحييًا يكون بداييية عمل اأو 

م�رسوع جديد
عاطفيييًا: يفاجئك اليييوم احلبيب بقرار الرتبيياط وحتزن لفراقه 
وان�ضغالييه عنك باأمور تافهة، لكن اإذا بينك وبن نف�ضك ترى اأنك 

ال�ضبب يف ذلك 

مهنيييًا: يعنييي هذا اليييوم املميز جناحييًا ماليًا غر 
متوقييع، ما يذهييل اأرباب العمل والزميياء فيلتفون 

حولك داعمن 
احلييب  ب�ضبييب  اليييوم  بال�ضعييادة  ت�ضعيير  عاطفيييًا: 
الكبيير الذي تكّنه للحبيب، فييا تخ�ص اأن ت�ضارحه 

مب�ضاعرك 

مهنيييًا: تكييون هييذا اليييوم يف قمة الراحيية النف�ضييية والإبداع 
املتميييز وتبداأ ال�ضيير بطريق جديد لتحقيييق اأحامك املهنية، 
ورمبا ت�ضغلك ق�ضية توفييق يف اإيجاد اأف�ضل احللول املنا�ضبة 

لها 
عاطفيييًا: تغييرق يف بحر احلييب وتعي�ص حاوتييه ومرارته من 

دون التفكر يف بناء م�ضتقبلك العاطفي 

مهنيييًا: يحمييل هييذا اليييوم حاليية طارئيية وتوتييراً واإرباكًا 
�رسعييان ما يزولن، ويراودك ال�ضعور ب�رسورة النتباه اإىل 

املخاطر 
عاطفيًا: حتتاج اإىل وقت جتل�ص فيه مع ال�رسيك، وقد يكون 
ال�ضفيير احلّل املنا�ضب لرتطيب الأجييواء والتخفيف من حدة 

الت�ضنج والإرباك يف العاقة 

مهنيًا: فر�ضة جيييدة حلدوث انتقال كنت تنتظره طويًا يف حياتك 
املهنية، لكن عليك التم�ضك بهذه الفر�ضة فوق احل�ضول عليها لأنها 

�ضهلة التفلت 
عاطفيييًا: تبييدو الأمييور بينييك وبن �رسيييكك غام�ضة جييًدا، لكن ما 
تزال هناك فر�ضة لإيجاد �ضيغة لعاقة ما بينكما، فقط ا�ضتمر يف 

املحاولة و�ضوف ت�ضل اإىل ما تريد الو�ضول اإليه قريًبا 

مهنيييًا: ت�ضعيير بالتغير وتقّدم اأفييكاراً ناجحة وبّناءة، 
اأو تتحييرر من قيييود، فتذهب اإىل مفاو�ضييات ولقاءات 

واأ�ضفا 
عاطفيييًا: ل تفييّوت الفر�ضة لا�ضتفادة ميين كل دقيقة 
هييدوء وراحيية لتعي�ضهييا مع ال�رسيييك، هو يحتيياج اإىل 

عطفك وحنانك، فا تخّيبه 
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