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ذهبية لمن يستخدم 
خرائط غوغل

فوزي كريم.. صمت القلُب المفكر

تغير المناخ
 وعصر االنقراض الجديد

ما لم تكن مصابا بأمراض القلب.. احذر تناول األسبرين يوميا

جهاز جديد يغير مفاهيم 
التصوير عبر الهواتف

تكشف عن سيارتها 
الخارقة الجديدة

ُيعد تطبيق خر�ئط غوغل مفيد� جد� مل�ساعدتك يف �لعثور على طريقك، �أو حتى 
م�ساعدتك يف �لعثور على �سيارتك، لكن بالإمكان �أي�سا م�ساعدة �لآخرين كي 
يع��رو� عليك. ويحتوي �لتطبيق على ميزة يت��م �لتغا�سي عنها ب�سهولة تتيح 
ل��ك م�سارك��ة موقعك يف �لوق��ت �لفعلي مع �سخ�ص ما حت��ى يتمكن من روؤية 

مكانك بال�سبط، حتى لو كنت تتحرك، ومن ثم ت�سفح طريقه �إىل موقعك.
- �فتح خر�ئط غوغل على جهازك �لعامل بنظام �آي �أو �أ�ص �أو �أندرويد، ثم �نقر 
عل��ى �لنقطة �لزرقاء �لتي متثل موقعك �حل��ايل، و�خرت "م�ساركة �ملوقع" من 

�لقائمة �لتي تظهر. 
- �إذ� �أردت م�سارك��ة موقع��ك لفرتة حم��ددة من �لزمن، �خ��رت "�ساعة و�حدة" 
ث��م ��ستخدم زري �لز�ئد و�لناق���ص )+،-( �لزرقاوين لزيادة �أو �إنقا�ص �لزمن 

ح�سب �ملر�د.

وث��ق ر�أ���ص �ل�سنة �مليالدي��ة للع��ام 2019 �نقر��ص 
حل��زون �سج��رة ه��او�ي �ملع��روف با�س��م "ج��ورج" 
م��ن ف�سي��ل �لرخوي��ات، بح�سب م��ا ذك��رت �لكاتبة 
يف "نيوي��ورك تامي��ز" �أليزبي��ث كول��رت. وح��اول 
�لباحث��ون يف �إد�رة �لغابات يف هاو�ي �إيجاد �رشيك 
جل��ورج حفاظ��ًا عل��ى ن�سل��ه وتكاث��ره، �إّل �أن جميع 
�ملح��اولت باءت بالف�سل ليغ��ادر جورج �لأخري من 
نوع��ه ون���رش ق�س��م �إد�رة �لغابات نعيًا حت��ت عنو�ن 

"ود�عًا للحلزون �ملحبوب".
�نقر��ص �آخر

�أعلن��ت �حلكومة �لأ�سرت�لية �أن خملوقًا ي�سبه �جلرذ�ن 
 "melomys Bramble Cay" با�س��م  ُيع��رف 
يعي���ص عل��ى جزيرة منخف�س��ة بني �أ�سرت�لي��ا وبابو� 
غيني��ا �جلدي��دة �نقر���ص هو �لآخ��ر، ب�سب��ب تغري�ت 
�ملن��اخ. ويف �أبريل )ني�سان( �أف��ادت و�سائل �لإعالم 
�حلكومي��ة �ل�سينية �أن �آخر �سلحفاة عمالقة من نوع 
"يانغت�س��ه" �سوفت�سي��ل توفي��ت. و�أ�س��ارت �سحيف��ة 
و��سنطن بو�س��ت �إىل �أن �لنوع "يانغت�سه" من ف�سيلة 
�لزو�حف غادر �لأر�ص بوفاة �سوفت�سيل )�ل�سلحفاة(.

مليون نوع
�أ�س��درت جمموع��ة دولية من �لعلم��اء و�لباحثني ما 
�عترت��ه �لتاميز "�أ�سمل نظ��رة حتى �لآن على تر�جع 
�لتن��وع �لبيولوج��ي"، و�أ�س��ارت �لدر��س��ة �إىل نتائج 
"قامت��ة" حي��ث يو�جه �أك��ر من مليون ن��وع خطر 
�لنقر����ص "خ��الل عق��ود". وق��ال رئي���ص جمموعة 
و�ل�سيا�س��ات  للعل��وم  �لدولي��ة  �حلكومي��ة  �ملن�س��ة 
�لنظ��ام  وخدم��ات  �لبيولوج��ي  �لتن��وع  جم��ال  يف 
�لإيكولوج��ي روبرت و�ت�س��ون: "نعل��م �أن �لعديد من 
ه��ذه �لأن��و�ع يف طريق��ه لالنقر����ص خ��الل عق��ود 
قليلة". و�أ�سارت �ملن�سة �حلكومية �لدولية �ملدعومة 
م��ن �لأمم �ملتح��دة I.P.B.E.S"" �لتي متولها 132 
دول��ة يف �آخ��ر تقيي��م ن���رش له��ا �إىل �أن تغ��ري �ملناخ 
و�لغ��الف �جل��وي �أبرز �لأ�سب��اب يف �نقر����ص �نو�ع 

خمتلفة من �لنباتات و�حليو�نات.

ت�س��ري مر�جعة بحثية �إىل �أن تناول �لأ�سخا�ص �لذين ل يعانون 
م��ن �أمر����ص يف �لقل��ب لالأ�سري��ن يومي��ا به��دف �لوقاية من 
�لنوب��ات �لقلبية و�جللطات قد يزيد من خطر حدوث نزيف حاد 

يف �ملخ بدرجة تفوق �أي فائدة حمتملة لتناوله.
وين�س��ح �لأطباء �لأمريكي��ون منذ فرتة طويل��ة �لبالغني �لذين 
مل يتعر�س��و� لأزم��ة قلبي��ة �أو جلطة دماغية، لكنه��م معر�سون 
ب�س��كل كب��ري له��ذه �لأزم��ات، بتناول حب��وب �لأ�سري��ن يوميا 
كن��وع من �لوقاية �لأولي��ة. وعلى �لرغم من وجود �أدلة و��سحة 
عل��ى �أن �لأ�سرين يفيد يف هذ� �لغر�ص، فاإن �لعديد من �لأطباء 

و�ملر�س��ى يرتددون يف �تب��اع �لتو�سيات ب�سب��ب خطر حدوث 
نزيف د�خلي نادر ولكنه قاتل.

تفا�سيل �لدر��سة
وخ��الل �لدر��سة �حلالية ر�جع �لباحثون بيانات من 13 جتربة 
�رشيري��ة عن تاأثري�ت �لأ�سرين �سملت �أكر من 134 �ألف بالغ، 
وفق "رويرتز". وكان خطر حدوث نزيف يف �ملخ نادر� ووجدت 
�لدر��س��ة �أن تناول �لأ�سرين يرتبط بحالتني �إ�سافيتني من هذ� 

�لنوع من �لنزيف �لد�خلي لكل �ألف �سخ�ص.
لك��ن خماط��ر �لنزي��ف كان��ت �أعل��ى بن�سب��ة 37 يف �ملئ��ة لدى 

�لأ�سخا�ص، �لذين يتناولون �لأ�سرين مقارنة مبن ل يتناولونه.
وق��ال �لدكتور مينج يل من كلية �لطب يف جامعة ت�سانغ جونغ 
يف تايو�ن "ميثل �لنزف د�خل �جلمجمة م�سدر قلق خا�ص لأنه 
يرتبط بقوة بارتف��اع خماطر �لوفاة و�سعف �ل�سحة على مدى 

�سنو�ت �لعمر".
و�أ�س��اف يف ر�سالة بالريد �لإلك��رتوين "ت�سري هذه �لنتائج �إىل 
���رشورة توخي �حلذر فيما يتعلق با�ستخ��د�م �لأ�سرين بجرعة 
منخف�سة يف �لأفر�د �لذين ل يعانون من �أعر��ص �أمر��ص �لقلب 

و�لأوعية �لدموية".

��ستعر�س��ت �رشك��ة "�آ�سو���ص" موؤخ��ر�ً هاتفه��ا �جلدي��د "Zenfone 6"، �مل��زود 
بكامري�ت تعمل باآلية مل ت�سهدها �لهو�تف من قبل.

و�ملمي��ز يف ه��ذ� �لهاتف هو �أنه م��زود بكامري� خلفية مزدوج��ة بدقة )24+13( 
ميغابيك�س��ل، مثبت��ة على حم��ور دو�ر، ميكنها م��ن �للتفاف بز�وي��ة 180 درجة 

للتحول �إىل كامري� �أمامية قادرة على �لتقاط �أف�سل �سور "�ل�سيلفي".
كما زود هذ� �لهاتف بهيكل مقاوم للماء و�لغبار بوزن 190 غر�ما، و�سماكة 9.2 
ملم، مثبت عليه �سا�سة مبقا�ص 6.4 بو�سة، بدقة عر�ص)2340/1080( بيك�سل، 

و�أبعاد 19.5:9.
وي�سمن �أد�ءه �ملمتاز معالج "snapdragon 855"، �لأقوى من بني معاجلات 
�لهو�ت��ف حاليا، وذ�كرة و�سول ع�سو�ئ��ي 6/8 غيغابايت، وذ�كرة تخزين د�خلية 

256 غيغابايت، قابلة للتو�سيع.

 "Grand Tourer" أز�ح��ت �رشكة "ماكالرين" �ل�ستار عن �سيارتها �خلارقة �جلديدة�
و�لتي متزج بني �لفخامة و�لأد�ء �لعايل.

وتفوق��ت �ل�سي��ارة "ماكالرين GT 2020" على �لن�سخ �ل�سابقة حي��ث �إنها تتميز بخفة 
�لوزن و�ل�رشعة �خلارقة على �لطرق.

ومتن��ح "Grand Tourer" قائده��ا �سع��ور� باأنه يق��ود طائرة ولي�ص �سي��ارة بف�سل 
تزويدها بنظام تعليق قوي ونظام �لتوجيه �لهيدروليكي.

"Senna GTR".. ب�سعٍر خيايل! )فيديو( "McLaren" تطلق �سّيارتها �جلّبارة 
�رشعتها 300 كيلومرت يف �ل�ساعة.. تعّرفو� على �ل�سيارة �خلارقة!

و��ستخدم��ت "ماكالري��ن" يف �سناعة هيكل �ل�سيارة �ألياف �لكرب��ون و�ألو�ح �لألومنيوم، 
 "8V" وه��و م��ا مينحها خف��ة وزن و�ن�سيابية. وتاأت��ي �ل�سيارة �خلارقة م��زودة مبحرك

ت�سل قوته �إىل 620 ح�سان ب�سعة 4 لرت�ت ، كما �أنها توفر �سبع م�ستويات لل�رشعة.

ماكالريننصيحة إطالق

يف   )2019  -  1945( كرمي  فوزي  �لعر�قي  �ل�ساعر  رحل، 
جتربة  تاركًا  لندن،  �لريطانية،  �لعا�سمة  م�سايف  �إح��دى 
حني  �ل�ستينيات،  منذ  ��ستمرت  وثرية  و��سعة  ونقدية  �سعرية 
عام  �لأ�سياء"  تبد�أ  "حيث  �ل�سعرية  جمموعاته  �أوىل  �سدرت 

.1969
بريوت،  �إىل  مغادر�ً  ر�أ�سه،  م�سقط  بغد�د،  كرمي  ترك  بعدها 
"�أرفع  كتاب  يف  �سّمها  �لق�سائد  من  جمموعة  كتب  وهناك 
يدي �حتجاجًا" �لتي �سدرت عام 1973، عن د�ر "�لعودة"، 
لكن �لأمور يف بريوت كانت غري م�ستقرة، فقرر �ل�ساعر �لعودة 

�إىل بغد�د.
لكن �حلال يف بغد�د مل تكن باأف�سل من بريوت، وي�سف موقع 
تو��سلت  و�لتي  تلك،  �لقليلة  �لعودة  �سنو�ت  �لر�سمي  �ل�ساعر 
�لتوتر،  من  عالية  درج��ة  على  "كانت  باأنها   1978 حتى 
ل�سلطة  �ملتز�يدة  �لهيمنة  ب�سبب  �ملنافذ،  و�ن�سد�د  و�لإحباط، 
�حلزب �لو�حد. ق�سائده �سارت هي �لأخرى متوترة، حمبطة، 

وباحثة عبثًا عن �إ�ساءة".
عا�ص كرمي منذ عام 1978 يف لندن، وفيها �كتملت جتربته 
�ل�سعرية دون �أن تنقطع عن جذوره وتر�ثه، وعن ذلك ي�سف 
موقعه �لر�سمي: "منذ مرحلة �سبابه �لأول كان كرمي ل يجد 
و�حلا�رش(  )�ملا�سي  و�حلد�ثة  �ملوروث  �عتماد  يف  مفارقة 
م�سدرين �أ�سا�سيني لثقافته وق�سيدته. �ملوروث �لعربي ميده 
بالإح�سا�ص باللغة كمعقل لكيانه �لروحي. وميده بالإح�سا�ص 
بالتاريخ و�لتو��سل. و�لثقافة �حلديثة نافذة يطل منها على 

�لالحمدود".
مطلع  من  لأنه  لديه،  عميق  باملنفى  "�لإح�سا�ص  وي�سيف: 
ممار�سة  يعتمد  ثقافيًا  جمتمعًا  عا�ص  ذ�ك  �لأول  �ل�سباب 
�لعقائدي.  �لإمي��ان  �سعائر  هي  مت�ساربة،  مقد�سة  �سعائر 
وكان هو مبناأى عن هذ� �مل�سطرع. ولكنه مل يكن مبناأى عن 
ر�ئحة �حرت�قاته ونزيفه. ولقد �أ�سعره معرتك �لأفكار �لعمياء 
بالوحدة، و�لتطّلع". و�إن كانت جتربة كرمي يف جمملها حُت�سب 
�حلديثة  بح�سا�سيتها  �متازت  �أنها  �إل  �لتفعيلة  ق�سيدة  على 
ما  و�لهو�م�ص،  و�لأ�سو�ت  و�لأل��و�ن  بالتفا�سيل  و�عتنائها 

جعل �ساحبها ُيح�سب يف طليعة �ل�سعر�ء �لعر�قيني.
�ملا�سية،  �لأرب��ع��ني  �لعقود  طيلة  لندن  يف  �إقامته  خ��الل 
و"مكائد   ،)1983( �لطائر"  "عر�ت  �ل�سعر  يف  كرمي  �أ�سدر 
و"قار�ت   ،)1988( �لأر�ص"  ن��رث  و"ل   ،)1991( �آدم" 
�لأوبئة" )1995(، و"ق�سائد من جزيرة مهجورة" )2000(، 
�إىل   ،)2005( �لغجر  و"�آخر   ،)2003( �للقيطة"  و"�ل�سنو�ت 
ق�س�سية  جمموعة  وله   ،)2007( �لعالء"  �أبي  "ليُل  جانب 

بعنو�ن "مدينة �لنحا�ص" )1995(.
جديدين  نقديني  كتابني  كرمي  ف��وزي  ن�رش   2017 عام  يف 
عن "من�سور�ت �ملتو�سط" �لأول بعنو�ن "�لقلُب �ملفّكر، �ل�سعُر 
�ملتاهة،  "�ساعر  بعنو�ن  و�لثاين  �أي�سًا"،  ُيفّكر  ولكنه  ُيغّني، 
و�ساعر �لر�ية، �ل�سعر وجذور �لكر�هية" ويتناول فيه جتارب 
�ساكر  وبدر  �ملالئكة  نازك  �لرو�د:  جيل  من  عر�قيني  �سعر�ء 
يدر�ص  كما  �حليدري،  وبلند  �لبياتي  �لوهاب  وعبد  �ل�سياب 
مرد�ن  وح�سني  يو�سف  ك�سعدي  �خلم�سينيات،  جيل  جتارب 
�ل�ستينيات ك�سامي مهدي  وحممود �لريكان، وبع�ص �سعر�ء 
�لعز�وي  وفا�سل  حافظ  طه  ويا�سني  جعفر  �ل�سيخ  وح�سب 

و�رشكون بول�ص.
وقد تر�فقت مع �سدور هذين �لكتابني طبعة جديدة �أ�سدرتها 
"�ملتو�سط" من كتابه �لالفت "ثياُب �لمر�طور، �ل�سعُر ومر�يا 
�لإ�سد�ر�ت  هذه  �عترت  حيث  �خلادعة")2000(،  �حلد�ثة 
لفهم  �لعربيني  و�لناقد  للقارئ  عنها  غنى  ل  نقدية  ثالثيًة 

حتّولت وماآلت �لق�سيدة �لعربية.
گ�ردينيا"  �ىل  "�لعودة  �لنقد:  يف  �لأخ��رى  �إ�سد�رته  ومن 
و"تهافت   ،)2004( �لكابو�ص"  نهاية  و"يوميات   ،)2004(
�ل�ستينيني: �أهو�ء �ملثقف وخماطر �لفعل �ل�سيا�سي" )2006(.
�عتر  طاملا  �لتي  �ملو�سيقى،  عن  كتب  �سل�سلة  كرمي  و�سع 
له  ف�سدر  �ل�سعرية،  جتربته  يف  �لأ�سا�سية  �ملوؤثر�ت  من  �أنها 
عن د�ر "�ملدى": "�لف�سائل �ملو�سيقية" يف �أربعة �أجز�ء هي 
و"�ملو�سيقى  و�لر�سم"،  و"�ملو�سيقى  و�ل�سعر"،  "�ملو�سيقى 
و�لفل�سفة" و"�ملو�سيقى و�لت�سوف". و�إىل جانب كونه ناقد�ً 
عر�ص  حيث  ور�ّسام،  ت�سكيلي  كناقد  �أي�سًا  ُعرف  مو�سيقيًا، 
�سخ�سي  معر�ص  بينها  من  ت�سكيلية،  معار�ص  يف  لوحاته 

�أقامه يف لندن عام 2008.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

�لتحال��ف ب��ني �لكو�ك��ب يوؤث��ر عل��ى دخل��ك وحيات��ك 
�ملهنية تقرتب �لآن من �أقوى نقطة. وهذ� يعنى، �أنه �إذ� 
كنت حقا تكر�ص وقتك وطاقتك حلياتك �ملهنية، �سوف 

حت�سل على �نعكا�ص �إيجابى فى ر�سيد ح�سابك
قد د حتدث م�ساج��ر�ت طفيفة �ليوم مع �رشيك حياتك. 

ل تنجرف ب�رشعة ور�ء �نفعالتك 

فك��ر يف �إن�س��اء م���رشوع خا�ص ب��ك ، �و و�سع 
م�رشوعك �حلايل ، �ملهم لجتعل �لك�سل ي�سيطر 
�ف��كارك و�نظ��ر �ىل م�ستقبل��ك  علي��ك وعل��ى 
�ملهني جي��د�ً، عليك ت�سحيح بع���ص �ل�سو�ئب 

مع �ل�رشيك، فهو �ىل جانبك د�ئًما.

ت�سع��ر برغب��ة �سدي��دة ف��ى �لته��رب م��ن كل �سيء 
و�للتف��ات فقط لنف�س��ك، لكن ح��اول �أل تفعل ذلك 
فم��ن �ملحتمل �أن تنال �أخ��رًي� مكافاأة جمزية على 
جمهود�ت��ك �ملا�سي��ة ف��ال ت�سي��ع كل �س��يء ف��ى 
�لنهاي��ة. ت�ستطي��ع تكوي��ن �سد�قات جدي��دة �ليوم 

و�ل�رشوع فى عالقات جديدة!. 

�سيك��ون يوم��ك يف �لعم��ل عادي وه��ادئ، لكن 
يج��ب �أن تك��ون ح��ذر م��ع �مل��ال �خلا���ص ب��ك 
وتتجن��ب �لإ�رش�ف ، فاليوم هو عبارة عن مكمل 
ليوم �أم�ص ل �أكر ول �أقل، �إذ� كنت حتلم بالتمتع 
ببع�ص حلظ��ات �لرومان�سية م��ع �رشيك حياتك 

�ليوم فر�سة جيدة لتفعل ذلك.

�ملرونة فى �لعمل م��ن �أكر �لأ�سياء �لتى جتعل 
�ل�سخ�ص ي�سل �إىل �أهد�فه ب�رشعة ويحقق مر�كز 

متقدمة فى �لعمل، �نتبه لذلك حتى ل تخ�رش.
توت��ر�ت �حلي��اة �أرهق��ت تفك��ريك وحتت��اج �إىل 
�لبتع��اد عنه��ا ، �ل�سعور باحل��ب �أحيانًا ت�ساعد 

على توطد �لعالقات وقوتها

علي��ك �أن تنظر باإيجابية �أك��ر �إىل �مل�ستقبل، و�أن 
ت�ستب��دل �أي��ة �أف��كار ت�ساوؤمي��ة بالأف��كار �ملليئ��ة 
بالأم��ل و�حلي��اة ، �أمام��ك �لعدي��د م��ن �لفر���ص 
�جلدي��دة، وميكن��ك تاأ�سي���ص �جتاه��ات جديدة يف 

مكان �لعمل.

�أنت حتتاج �إىل �لرتتيب و�لتنظيم يف حياتك �ملهنية، 
فبغ���ص �لنظ��ر ع��ن �أن ه��ذ� �سيك��ون بال��غ �لإف��ادة 
ا �سيرتك �نطباًعا �إيجابًيا لديك بالن�سبة لك، فاإنه �أي�سً
ح��ان �لوقت لتجاوز �ملا�س��ى و�لتعافى من جتاربك 
�لقدمي��ة و�لنظر فى �إمكانية �لب��دء من جديد ون�سيان 
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�بتع��د متامًا ع��ن �لرث��رة فى جمال عمل��ك لنها 
�ستك��ون م��ن �أك��ر �ل�سلوكي��ات �لت��ى ت�سع��ك فى 
م�س��اكل �أنت فى غن��ى عنها، فاحلدي��ث فى �لعمل 
ل يعن��ى �أى �س��ىء �سو�ء �مل�ساكل. علي��ك �أن تكون 
ل��نّي �جلانب يف �لتعاطي مع �ل�رشيك ول �سّيما يف 

�لنقاط �حل�ّسا�سة.

�لق��ر�ر�ت �ملهني��ة يج��ب تتحل��ى بق��در �حلكم��ة و 
�أن تتخل��ى ع��ن  �إ�سد�ره��ا، ح��اول  �لتمه��ل قب��ل 
�نفعال��ك و ت�رشعك فى �إ�س��د�ر �لأحكام خا�سة ،�إن 
كانت تتعل��ق مب�س��كالت مهنية �ستتعل��ق نتائجها 

باأ�سخا�ص غريك.

خط��و�ت كثري ت��دور بر�أ�سك �لي��وم ، لذلك يجب �ن 
تك��ون �ك��ر حر�س��ًا عل��ى م�ستقبل��ك، و�أن حتاول 
عب��ور هذه �خلط��و�ت حتى ل تقف حمل��ك �رش ول 
تتحرك خطوة و�حدة من مكانك. ت�ستطيع �أن تقرر 
لإظه��ار �حلب و�مل��ودة ل�رشيك حيات��ك من خالل 

لفتة رومان�سية

ل تك��ن �ساذًجا وطّيب �لقلب ح��ّد �لبالهة ول تقّدم 
خدم��ات جّمانية �إل ملن ي�ستحّقه��ا ، ل تتاأفف من 
�ل�سغ��وط و�لو�جب��ات، ول توؤّجل �مله��اّم �ل�سعبة 
و�ملعّق��دة �ىل وقت �آخر ول تخاط��ر بعملك، �إدمان 
�ل�سو�سي��ال ميدي��ا و �لإنرتن��ت من �أخط��ر �أمر��ص 

�لع�رش �لتى قد تعاين منها 

�لتد�ب��ري حلماي��ة  كل  �تخ��اذ  �إىل  �أدع��وك  �لي��وم 
م�ساحل��ك ، �لدبلوما�سي��ة ه��ي �أف�س��ل م��ا لدي��ك 
�لي��وم فاأنت وكالم��ك �ملع�سول جت��ذب �لعديد من 
�لأ�سخا�ص حولك، ما يجعل ر�أيك مقبوًل وبخا�سة 

يف �لعمل.


