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تعتذر عن "الثغرة 
الفضيحة"

هل “حمام اليهودي” وراء اغتيال الكاتب العراقي عالء مشذوب؟

اإلنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف 
"الخطر الداهم"

مثل التدخين.. أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة

غامضة من هواوي تشعل التكهنات 
بشأن هاتفها المرتقب

 "واتساب" في 2019؟.. إضافات 
ثورية قادمة

بع��د "الف�ص��يحة" التي زعزعت �ص��ورة ال�رشك��ة، قدمت "اأبل" الأمريكي��ة، اعتذارها 
لكافة امل�ص��تخدمني عن ثغرة اأمنية خطرية ت�ص��مح مل�ص��تخدمي تطبيق "في�س تامي" 
بالتن�ص��ت على ال�صخ�س امل�ص��تقبل للمكاملة حتى ولو مل يجب على الت�صال الوارد 
ع��ر التطبي��ق. واأكدت ال�رشكة الأمريكي��ة، يف بيان، اإنها حلت امل�ص��كلة التي كانت 
ت�ص��وب املحادث��ات اجلماعي��ة عل��ى خ��وادم اأب��ل، واأو�ص��حت اأنها �ص��تطلق حتديثا 
للم�صتخدمني خالل الأ�صبوع املقبل. واأعربت "اأبل" عن �صكرها لعائلة ثامب�صون التي 
�ص��ارعت اإىل الإبالغ عن الثغرة اخلطرية، يف وقت �ص��ابق من يناير املا�ص��ي وقالت 
"نعتذر بكل �صدق لكن من ت�رشر من امل�صاألة اأو ملن اأح�س بالقلق اإزاء هذه الثغرة 
الأمنية. ول ي�صعنا �صوى اأن نقدر �صر اجلميع بينما نهتم بهذا الأمر". واأ�صافت اأنه 
ما اإن علم مهند�ص��و ال�رشكة بالثغرة الأمنية حتى قاموا بتعطيل خا�ص��ية املحادثة 

اجلماعية التي ر�صدت فيها امل�صكلة، وبعدها، بدوؤوا العمل لتجاوز امل�صكلة.

جم��رد  الإن��ف��ل��ون��زا  اأن  ك��ث��ريون  يعتقد 
امل�صكنات  بتناول  فيكتفون  عابر،  مر�س 
هذا  لكن  الأم��ر،  ين�صون  ثم  البيت  داخ��ل 
ال�صطراب ال�صحي يعر�س �صحة الإن�صان 
ل�صطرابات خطرية وطويلة الأمد، لدرجة 
اأجريت  درا�صة  وبح�صب  الوفاة.  ت�صبب  قد 
فاإن  نيويورك،  يف  كولومبيا  جامعة  يف 
بال�صكتة  الإ�صابة  فر�س  تزيد  الإنفلونزا 
هذا  ويظل  باملئة،   40 بن�صبة  الدماغية 
اخلطر قائما حتى عام كامل من التعر�س 
للنزلة. ومل ينجح الباحثون بعد يف حتديد 
تبعات  ذات  الإنفلونزا  الذي يجعل  ال�صبب 
اأن  لكنهم رجحوا  القبيل،  هذا  خطرية من 
اللتهابات  بع�س  ناجما عن  الأمر  يكون 

وتوؤكد  املر�س.  ي�صببها  التي  الداخلية 
هذه الدرا�صة قيمة تناول عالجات 

�صيما  ل  الإنفلونزا،  ولقاحات 
يف  املر�س  من  ال�صفاء  اأن 

ل  قليلة  اأي����ام  غ�����ص��ون 
املتاعب  نهاية  يعني 

ح�صبما  ال�صحية، 
�صحيفة  ن��ق��ل��ت 

ميل"  "ديلي 

الو�صط  يف  امل��ع��روف  وم��ن  الريطانية. 
اأكرث  ترتبط  التي  الإنفلونزا  اأن  الطبي 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  ال�����ص��ت��اء،  ب�صهور 
اللتهاب  مثل  وقاتلة  خطرية  م�صاعفات 
القلب.  واأم��را���س  ال��دم  وتعفن  ال��رئ��وي 
عليها  اأ�رشفت  التي  الدرا�صة  واعتمدت 
�صخمة  عينة  على  بومي،  اإمييليا  الباحثة 
األفا و912 �صخ�صا ممن دخلوا   30 ت�صم 
ب�صكتات  اإ�صابتهم  جراء  امل�صت�صفى،  اإىل 
الباحثون  ور���ص��د  وج��ل��ط��ات.  دم��اغ��ي��ة 
العامني  خالل  للمر�صى  الطبي  ال�صجل 
ال�صابقني، واأظهرت النتائج اأن الأ�صخا�س 
الإنفلونزا  ب�صبب  امل�صت�صفى  اأدخلوا  الذين 
ال�15  الأي�������ام  خ����الل 
كانوا  ال�صابقة، 
عر�صة  اأك���رث 
بة  �صا لالإ
ل�صكتة  با
ب��ن�����ص��ب��ة 
يف   40

املئة.

عندم��ا ن�ص��مع ع��ن �رشط��ان الرئ��ة، يتبادر 
اإىل الذهن �رشيعا تدخني ال�ص��جائر كم�ص��بب 
رئي�ص��ي، لكن العلماء وجدوا اأي�صا اأن بع�س 
الأغذي��ة ميك��ن اأن ت��وؤدي اإىل ه��ذا املر���س 
اخلط��ري. واأظه��رت درا�ص��ات علمية �ص��درت 
حديث��ا، اأن العادات الغذائية للفرد قد ت�ص��هم 
كذل��ك يف فر���س اإ�ص��ابته ب�رشط��ان الرئة. 
وبخ��الف التدخ��ني، رمب��ا ل��ن يك��ون عليك 
المتن��اع ع��ن ه��ذه الأطعم��ة متام��ا، ولكن 
علي��ك التخفي��ف منها قدر الإم��كان، لتاليف 

زيادة خطر الإ�صابة باملر�س.
ومن هذه الأطعمة:

الدهون  الده��ون امل�ص��بعة: توج��د ه��ذه   .1
امل�ص��بعة يف اللحوم امل�ص��نعة وال�صوكولتة 
الداكن��ة والكرميا الثقيلة. وخل�ص��ت درا�ص��ة 
علمي��ة ب��اأن الأ�ص��خا�س الذي��ن يتناول��ون 
كمي��ات كبرية من الدهون امل�ص��بعة �ص��من 

عر�ص��ة  اأك��رث  كان��وا  الغذائي��ة  حميته��م 
لالإ�ص��ابة ب�رشط��ان الرئة من اأولئ��ك الذين 

كانوا يتناولون كميات اأقل منها يوميًا.
امل�ص��نعة:  البيتا كاروتني  2.مكم��الت 
وتوجد البيتا كاروتني ب�ص��ورة طبيعية 
اأو  الل��ون الرتق��ايل  الأطعم��ة ذات  يف 
الأ�ص��فر، مث��ل اجل��زر والفلف��ل والق��رع 
عل��ى  فوائ��د  له��ا  اأن  كم��ا  واملاجن��ا، 

ال�صحة.
لكن امل�ص��كلة، ح�ص��ب الباحث��ني، تكمن 
البيت��ا كاروت��ني  يف تن��اول مكم��الت 
امل�ص��نعة، اإذ قد يكون لها تاأثري �ص��لبي 
على الأ�صخا�س املدخنني وخا�صة عند 
تناولها ب�ص��كل مفرط، فتزيد من فر�صة 
اإ�ص��ابتهم مبر�س ال�رشط��ان. وتناولت 
الدرا�صة حتديًد مكمالت البيتا كاروتني 
من��ه.  الطبيعي��ة  الهيئ��ة  ل  امل�ص��نعة، 

واأ�ص��در القائم��ون على الدرا�ص��ة تو�ص��يات 
حت��ث باحل�ص��ول عل��ى البيت��ا كاروتين��ات 
من م�ص��ادرها الطبيعي��ة، والبتعاد عن اأي 

م�صدر م�صنع لها.
الباحثون  الكربوهيدرات املعاجلة: وجد   .3
اأن الأ�ص��خا�س الذين يتناولون كميات اأكر 
م��ن ال�ص��كريات كانت فر�س اإ�ص��ابتهم 
ب�رشط��ان الرئ��ة اأعلى من اأولئ��ك الذين 

كانوا ي�صتهلكون ال�صكر بكميات اأقل.
بع���س  اأظه��رت  امل�ص��وية:  اللح��وم   .4
امل�ص��وية  اللح��وم  اأن  الدرا�ص��ات 
باأنواعها قد ت�ص��اهم يف رفع الإ�ص��ابة 
بالعديد من ال�رشطان��ات مثل، �رشطان 
البنكريا���س، و�رشطان الثدي. فالدخان 
اللح��وم  م��ن  املت�ص��اعدة  والأبخ��رة 
امل�ص��وية اأو املحرتق��ة اأثن��اء عملي��ات 
ال�ص��وي حتتوي على م��واد م�رشطنة قد 
تت���رشب اإىل اللحوم لتدخل اإىل ج�ص��مك 
م��ع ما تتناول��ه منها بع��د النتهاء من 

عملية ال�صواء.

بعد �صهور من الت�صويق، ن�رشت �رشكة هواوي ال�صينية تغريدة على موقع تويرت، اأثارت 
الكث��ري من التكهن��ات، اإذ يبدو واأنها تك�ص��ف من خاللها موعد اإط��الق هاتفها الثوري 
"القابل للطي". ويف تغريدة لهواوي، ن�رشت بطاقة دعوة حلدث خا�س تعتزم تنظيمه 
على هام�س م�ص��اركتها يف املوؤمتر العاملي للجوال بر�ص��لونة يوم 24 فراير. وحملت 
البطاقة عنوان "ربط امل�ص��تقبل" اإىل جانب تعليق "هل اأنت م�ص��تعد للك�ص��ف عن �ص��يء 
غ��ري م�ص��بوق؟"، الأمر ال��ذي ف�رشه كثريون بعزم هواوي ا�ص��تغالل احلدث للك�ص��ف عن 
هاتف قابل للطي. وكان الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ريت�صارد يو، قد اأكد يف يناير بلقاء 
مع م�ص��تثمرين يف بكني ال�ص��ينية: "نتطلع للقائكم يف بر�صلونة بفراير، حيث �صنطلق 
اأول هاتف ذكي ب�صا�صة قابلة للطي وتدعم اجليل اخلام�س من �صبكات الت�صال"، وفق 
ما ذكر موقع "اإنغادجت" التقني. ومتثل الهواتف القابلة للطي م�صمارا ي�صهد مناف�صة 

حمتدمة بني م�صنعي الهواتف الذكية.

ي�ص��تعد "وات�ص��اب" للك�ص��ف عن العديد من التحديثات املميزة هذا الع��ام وفق ت�رشيبات 
و�صائعات تقنية، وذلك لزيادة تعداد م�صتخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار.

وتع��د ميزة "النم��ط املظلم" من املوا�ص��فات التي طال انتظارها يف تطبيق املرا�ص��الت 
الفوري��ة ال�ص��هري، وهي التي جتعل قراءة الر�ص��ائل عر "وات�ص��اب" اأقل ���رشرا على اأعني 
امل�ص��تخدمني. و�ص��تتيح هذه امليزة التي يتوقع دجمها يف "وات�ص��اب" هذا العام بح�ص��ب 
تقرير ن�رشته �ص��حيفة "ال�ص��ن" الريطانية، قراءة الن�صو�س البي�صاء على خلفية داكنة 
الل��ون. وبح�ص��ب ما ذك��ر موق��ع WABetaInfo ، فاإن "وات�ص��اب" تعمل عل��ى الكود 
اخلا�ص��ة بهذه امليزة �ص��من تطبيقه��ا، دون اأن يح��دد موعدا نهائي��ا لإطالقها، مرجحا 
اأن يحدث ذلك العام اجلاري. واإىل جانب "النمط املظلم"، تعمل "وات�ص��اب" على اإ�ص��افة 
جديدة تتمثل يف متكني امل�ص��تخدمني من ال�ص��تماع اإىل الر�صائل ال�صوتية الواردة اإليهم 

واحدا تلو الآخر "اآليا" دون احلاجة اإىل نقر كل واحد منها بعد انتهاء ال�صابق.

كيف أبل

سيبدو

تغريدة

م�صذوب  عالء  العراقي  الكاتب  وجه  يف  انطلق  كثيف  ر�صا�ٌس 
كربالء  يف  التمار  ميثم  �صارع  يف  منزله  ُق��رب  ال�صبت  ع�رش 
يف  ال��روائ��ي،  ج�صد  اخ��رتق��ت  ر�صا�صة   13 قتياًل.  ف����اأرداه 
ل  اأّن  يبدو  التي  العراق  يف  الغتيالت  رواية  من  جديد  ف�صل 
جتميل  اأطباء  �صملت  اغتيالت  لها،  ُيكتب  قريب  نهايٍة  ف�صَل 
عق  وعار�صات اأزياء واأطفاًل، دون القب�س عن اجلناة، واأم�س �صُ

عامل الأدب العربي كما العراقي بفقدان واحد من كّتابه غدراً.
"حّمام اليهودي" يروي عالء م�صذوب ق�صَة عراقي  يف روايته 

دانيال  اهلل  �صكر  يعقوب  ُيدعى  يهودي 
اخ��ت��ار 

فيما  بها  لال�صتقرار  الع�رشين  القرن  بدايَة  كربالء  اإىل  التوجه 
عمليات  حدوث  متوقعًا  فل�صطني،  نحو  بالتوجه  اليهود  �رشع 
تهجري ليهود العراق، فا�صرتى بيتًا يف كربالء وحاول الختالط 
حّمام  بناَء  قرر  ثم  م�صوغ  حمل  فتَح  املدينة،  �صكان  ببقية 
عام يق�صده اجلميع لكن احلّماَم مل يعرف النجاح الذي توقعه 
اليهود  يعترون  �صكانها  كان  املقد�صة  كربالء  لأن  َك�َصد  بل 
“اأجنا�صا” فكيف يتحمم امل�صلم عند اليهودي؟ طرح م�صذوب يف 
اأمام  با�صطًا  الدينية  التعددية  اليهودي" ق�صية  "حّمام  روايته 
كربالء،  متّيز  كانت  التي  الجتماعية  الفي�صف�صاء  األوان  القارئ 
من   2017 اأيلول  يف  �صدرت  حني  بروايته  الحتفاء  وج��اء 
كربالء ذاتها، بل حتى مكتب الرملان العراقي يف كربالء رعى 
حفَل توقيع الرواية اآنذاك، وكان لفتًا يومها حديُث احلا�رشين 
يف الندوة التي اأقيمت على �رشف عالء كيف اأن كربالء "مدينة 
كونية ها�صمة لكل الأجنا�س تتقبل كل من يفد اليها مبحبة...
�رشدية  مادة  ميثل  �صخ�صياتها  وتاريخ  املدينة  هذه  وتاريخ 
�رشديًة  مادًة  باغتياله  بدوره  �صّكل  عالء  اأن  غري  مده�صة”. 

يف  الفو�صى  من  ال�صابق  يف  حّذر  الذي  هو  باأ�رشها،  للمدينة 
يف  ال�صادرة  الوطن"  "فو�صى  روايته  اأحداث  خالل  من  بالده 
خروجه  بعد  مبا�رشة  مّت  م�صذوب  عالء  اغتياُل   .2014 العام 
اأدب��ي،  ملتقى  فى  وال�صحفيني  الأدب��اء  من  عدد  مع  لقاء  من 
القدمية،  املدينة  مركز  من  بالقرب  منزله  اإىل  متوجهًا  كان 
وراءه،  تقف  التى  اجلهة  اأو  الغتيال  دواف��ع  بعد  تعرف  ومل 
"اجلريئة” كلفته حياته.  اأفكاره  اإن  الكاتب  اأ�صدقاء  لكن يقول 
واأ�صدرت مديرية �رشطة حمافظة كربالء العراقية بيانًا طالبت 
عملية  ب�صاأن  املعلومات  تداول  فى  احلذر  توخي  ب�رشورة  فيه 
الغتيال. وقالت املديرية، اليوم الأحد، اإنه عقب عملية اغتيال 
الكاتب توجهت ت�صكيالت قيادة ال�رشطة اإىل موقع احلادثة جلمع 
املعلومات ال�صتخباراتية الأولية للو�صول اإىل اجلناة وتقدميهم 
اجلرمية  هذه  تفا�صيَل  "�صتك�صف  اأنها  واأ�صافت  العدالة.  اإىل 
النكراء و�صت�رشب بيٍد من حديد كل من ت�صول له نف�صه العتداء 
اأهل كربالء وزائريها والعبث باأمنها وا�صتقرارها”. ُعرف  على 
اأدبية  حقول  فى  وكتاباته  والفني  الثقافى  بن�صاطه  م�صذوب 

اأربع روايات وثالث جمموعات ق�ص�صية،  وفنية متنوعة، ن�رش 
البحوث  من  عدد  عن  ف�صاًل  كربالء،  مدينة  تاريخ  عن  وكتابًا 
الر�صمية  ال�صفحة  وبح�صب  التلفزيونية.  والدراما  ال�صورة  فى 
الأديب  ُولد  العربية،  للرواية  كتارا  جائزة  موقع  على  مل�صذوب 
العراقي يف 24 يوليو من العام 1968، وتخرج يف كلية الفنون 
اجلميلة بجامعة بغداد عام 1993، وح�صل على ماج�صتري من 
العام  يف  الدكتوراه  درجة  ثم   ،2009 العام  يف  الكلية  نف�س 
وع�صو  العراقيني،  الفنانني  بنقابة  ع�صو  وم�صذوب   .2014
لالأدباء  العام  الحت��اد  وع�صو  العراقيني،  ال�صحفيني  نقابة 

والكتاب يف العراق، وع�صو يف جمعية ال�صلم والت�صامن.
و�صجت و�صائل التوا�صل الجتماعى فى العراق بكتابات ت�صتنكر 
املخالفني  لإ�صكات  العنف  وا�صتخدام  العراقى،  الأديب  اغتيال 
فى الراأي، كما ا�صتغرب البع�س وقوع عملية الغتيال فى �صارع 
اأمنى  بح�صور  يحظى  اأنه  املفرت�س  من  املدينة  و�صط  رئي�صى 
معر�س  دورة  على  ا�صمه  اإطالق  اإىل  البع�س  دعا  فيما  كثيف، 

الكتاب التى �صتعقد فى بغداد هذا ال�صهر.

بغداد – الجورنال
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. – مدينة يف �صمال الهند   9

اأ�صيوية – دولة   1
اأمريكية – مدينة   2

– جدها يف والد – مثل  – هرب   3
اأفريقية – عا�صمة  – ي�صجن   4

– بحر – زعيم نازي   5
– جنيعها اأيوبي  – جدها يف   6

– لدى – خاط الثوب   7
– اأ�صاهد – ينظرون   8

9 – كلمتان : اأحد الأنبياء + رتبة ع�صكرية .

مهني��ًا: توقعاتك واملحاذي��ر التي كنت تخ�ص��اها، يبدو اأنها 
�ص��تواجهك يف الأي��ام املقبل��ة لكّن��ك تتخطى املرحل��ة باأقّل 

�رشر ممكن 
عاطفيًا: كن مت�صاحما مع احلبيب لنه يحبك اكرث مما تتمنى 

او تتوقع.

مهنيًا: احلظوظ ترتاجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من 
الأبواب املفتوحة، وتخ�ص��ع ل�صغط كبري وتواجه بع�س 

العراقيل 
عاطفيًا: تكرث امل�صاعي لتمتني اأوا�رش العالقة

وامل�صاحلة، من خالل لقاءات رومان�صية.

مهني��ًا: يفر���س علي��ك ه��ذا الي��وم بع�س 
التاأين يف الكالم وال�رشح الوا�صح واملقنع 
عاطفي��ًا: جت��د �ص��هولة يف التعام��ل م��ع 
حبيب��ك كما تلقى من��ه كل الدعم املعنوي 
.. تنتظرك مفاجاأة حلوة تخ�س 

عالقتكما.

مهنيًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط ب�ص��داقات 
مهم��ة، حمبة الزماء ت��زداد يومًا بعد يوم، والف�ص��ل 

طريقة معاجلتك الأمور ب�صدق و�صفافية 
عاطفي��ًا: تع��رف جي��داً كيف تن��ال اإعج��اب احلبيب 

وتثريه بجاذبيتك.

مهني��ًا: يخفف هذا اليوم النم��ط ويجعلك متّكاًل 
على الآخرين يف بع�س الواجبات وامل�صوؤوليات 
عاطفي��ًا: ت�ص��عر بالغبط��ة يف هذا الي��وم وتهتم 
كلم��ات  وت�ص��مع  قلب��ك  يخف��ق  او  باحلبي��ب 

الإعجاب واحلب.

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تتلق��ى الأجوب��ة الت��ي طامل��ا انتظرته��ا 
وحت�صل على فر�صة ثمينة لظهار كفاءة وجدارة 
عاطفي��ًا: بع�س النفع��الت واملواقف ال�ص��لبّية 
تف�ص��د الأجواء اجلميلة وتثري احل�صا�ص��يات بينك 

وبني ال�رشيك.

مهني��ًا: ق��د ت�ص��طر اإىل الهتمام ب�ص��وؤون ت�ص��غلك عن 
امل�ص��اريع اجلديدة، اأو رمبا ت�ص��طدم باأحد الزمالء، ما 

يولد جواً قامتًا 
عاطفي��ًا: الأجواء ل ت�ص��اعدك اليوم عل��ى التعاطي مع 

ال�رشيك كما هي العادة.

مهني��ًا: له��ذا الي��وم التاأث��ري الإيجابي يف 
اأو�ص��اعك املالية اأو يتح��دث عن تغيريات 
حت�ص��ل يف ه��ذا الإط��ار ولوعل��ى امل��دى 

البعيد 
عاطفيًا: حتاول اأن جتد احللول للم�ص��كالت 

بدون ت�صّنج لنه يزيد الطني بّله.

مهنيًا: ح�ص��ورك الالفت و�صخ�ص��يتك القوية ي�صهمان 
يف تعزيز موقفك بني زمالء العمل، فحاول ال�ص��تفادة 

من ذلك قدر امل�صتطاع 
عاطفي��ًا: اأن��ت مدع��و اىل الهتمام بال�رشي��ك  وجتّنب 

النزاعات والدعاوى الق�صائية.

مهنيًا: يوّفر لك هذا اليوم �صداقات حلوة ولقاءات 
وتغي��رياً يطراأ ويدع��وك اإىل املجازف��ة فتقدم بال 

خوف
 عاطفي��ًا: عالقتك العاطفية تكون مميزة، ال�ص��فر 
م��ع ال�رشي��ك م�رشوعكما املف�ص��ل لتجديد �ص��هر 

الع�صل.
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مهني��ا: ت�ص��عر بالق��ّوة عل��ى مواجه��ة الظ��روف 
الطارئ��ة وتتمّت��ع ب��اإرادة قوّي��ة حيوي��ة عظيمة 

توؤّهلك للمناف�صة والنجاح والتفّوق
عاطفيًا: بالإمكان حماية ا�ص��تقرار العالقة �رشط 

التعاطي مع الظروف وامل�صتجّدات.

مهنيًا: تتوا�ص��ل ب�ص��كل األيف م��ع الآخرين وتنّفذ 
رغبات��ك، اأو تتلق��ى م��ا ي�ص��عدك م��ن معلوم��ات 

واأخبار 
عاطفي��ًا: ل حتا�ص��ب احلبي��ب عل��ى كل كالم��ه 
فت�رشفاتك معه مل تكن اأف�صل يف املدة الأخرية.
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