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تعزز ترتيبها في 
قائمة "براندز" 

لماذا ال تترجمون أم لماذا ال تطّبعون؟

البوتكس بينها.. أكثر 5 عمليات 
تجميل يخضع لها الرجال

لهذه األسباب طهي الثوم والبصل والطماطم بزيت الزيتون مفيد للصحة!

مفاتيح بلوتوث آلي باد برو 
Brydge من

 4 Pixel مهمة في هاتف
المرتقب

اأعلنت �رشكة ه�اوي اأنها جنحت يف حت�سني مكانتها على ترتيب م�ؤ�رش العالمات 
التجاري��ة العاملية وتعزيز قيمة عالمتها التجارية، ف�فق تقرير براندز ال�سن�ي 
ع��ن اأكرث 100 عالمة جتارية عاملية قيم��ًة الذي ن�رشته م�ؤخراً معهد كانتار - 
ذراع جمم�ع��ة دبلي��� بي بي املتخ�س���ص بدرا�سات ال�س���ق - حلت ه�اوي يف 
املرتب��ة ال�سابع��ة والأربعني من القائمة )متقدمة مرتب��ة واحدة عن ترتيبها يف 
قائمة العام املا�سي( نتيجة زيادة قيمة عالمتها التجارية بن�سبة %8 مقارنة 
بالع��ام املا�سي. وه��ذا ه� العام الراب��ع على الت�ايل الذي ت�سن��ف فيه ه�اوي 
�سمن اأف�سل 50 �رشكة يف العامل. ولعبت البتكارات الرائدة لل�رشكة، مثل نظام 
الكام��را املتقدم للهاتف الذكي Huawei P30، والبتكارات التقنية الفريدة 
يف الهات��ف الذكي Huawei Mate X )ال��ذي ميتاز بقدرات ات�سال متط�رة 

ب�سبكة اجليل اخلام�ص.

ك�سف��ت اجلمعي��ة الأمركية جلّراح��ي التجميل يف 
تقري��ر حدي��ث له��ا اأن 1.3 ملي�ن عملي��ة جتميل 
اأُجري��ت عل��ى الرجال العام املا�س��ي، اأي ما ميّثل 
ارتفاًعا كبًرا يف ن�سب اإقبال الرجال على عمليات 
التجميل. وقال رئي�ص اجلمعية، اآلن ماتارا�س�، اإن 
"الرج��ال يالحظ���ن تغ��رات يف اأج�سامه��م عند 
التقدم يف ال�سن من��ذ الثالثينات والأربعينات من 

اأعمارهم لذا يلجاأ بع�سهم لإجراء التجميل".
اإليك��م اأك��رث عملي��ات التجمي��ل الت��ي يق���م به��ا 

الرجال:
جتميل الأنف

اأ�س��ار التقري��ر ال�س��ادر ع��ن اجلمعي��ة الأمركي��ة 
جلراحي التجميل اإىل اأن اأكرث من 200 األف عملية 
جراحية للتجميل اأُجريت على الرجال عام 2018 
�سّكلت عمليات جتميل الأنف الن�سبة الكربى منها، 

حيث و�سل عددها اإىل 52 األف عملية.
وبالرغ��م من اأن عمليات جتمي��ل وت�سحيح الأنف 
تعت��رب اأك��رث �سي�ًع��ا عن��د الن�س��اء، غ��ر اأن بع�ص 
الرج��ال يف�سل�ن القيام به��ذا الن�ع من العمليات 
اأك��رث عل��ى مظهره��م  اإ�سف��اء جم��ال  م��ن ب��اب 
وحجم��ه  الأن��ف  �س��كل  واأن  خا�س��ة  اخلارج��ي، 

يحددان مظهر ال�جه وجاذبيته.
ت�سغر حجم الثدي

عملي��ات تقلي���ص حجم الثدي باأك��رث من 24 األف 
عملية جتميل اأي بزيادة %22 وازدادت.

غالًبا م��ا ي�سبب �سدر الرجل الكث��ر من الإحراج، 
وقد يخلق كرب حجم الثدي بع�ص امل�ساكل النف�سية 
والعاطفي��ة. ولتفادي هذه احل��الت ال�سعبة يق�م 
بع���ص مم��ن يعان�ن م��ن ه��ذه امل�س��اكل بعملية 
تقليل حجم الث��دي الكبر عن طريق �سفط للده�ن 
م��ن منطقة حم��ددة يف ال�س��در و�سد اجلل��د ليبدو 
ال�س��در اأكرث انب�ساًط��ا وذك�رة، حي��ث اأجري اأكرث 
من 24 عملية جتميل من هذا الن�ع، بزيادة بلغت 

.22%

اأف��ادت درا�سة اإ�سبانية حديثة باأن طهي الث�م والب�سل والطماطم 
بزي��ت الزيت�ن البك��ر، يزيد من قيمتها الغذائي��ة وف�ائدها، وعلى 

راأ�سها مكافحة اأمرا�ص القلب وال�سكري.
ويتمي��ز النظ��ام الغذائ��ي ل�سع���ب دول اأوروبا واملغ��رب العربي 
املطلة على البحر الأبي�ص املت��سط، بالعتماد على زيت الزيت�ن 
كم�س��در اأ�سا�س��ي للده���ن، بجان��ب الإكثار م��ن تن��اول الف�اكه 
واخل�رشاوات واحلب�ب الكامل��ة والبق�ليات واملك�رشات، وتناول 
الأ�سم��اك والدواج��ن عل��ى الأقل مرت��ني يف الأ�سب���ع، واحلد من 
تناول اللح�م احلمراء، ويع��رف هذا النظام الغذائي با�سم "حمية 

البحر املت��سط".

ويرتب��ط هذا النظ��ام بف�ائد �سحي��ة، اأبرزها ال�قاي��ة من ال�سمنة 
ومر���ص ال�سكري، كما يخف���ص خطر الإ�سابة بالن�ب��ات القلبية 
وبع���ص اأن�اع ال�رشطان.ولتحقيق اأك��رب ا�ستفادة من هذه احلمية، 
ح��اول الباحث�ن يف درا�ستهم اجلدي��دة تقييم طريقة الطهي التي 

ميكن اأن حتقق ف�ائد عالجية اأكرب.
وج��رب الفري��ق ذل��ك م��ع �سل�س��ة "ال�س�فريت���"، وه��ي �سل�سة 
م�سن�ع��ة من الطماط��م والب�سل والث���م وزيت الزيت���ن ودقيق 

الذرة، وهي عن�رش اأ�سا�سي يف حمية البحر املت��سط.
ووفًق��ا للباحث��ني، حتت���ي ه��ذه ال�سل�س��ة على نح��� 40 مركبا 
خمتلفا م��ن امل�اد امل�س��ادة لالأك�سدة ومركب��ات الفين�ل وكمية 

عالي��ة م��ن الكاروتين��ات، ويرتب��ط ا�ستهالكه��ا بتقلي��ل خماط��ر 
اأمرا�ص القلب والأوعية الدم�ية وح�سا�سية الأن�س�لني.

ووج��د الباحث�ن اأن طهي مك�ن��ات "ال�س�فريت���" بزيت الزيت�ن 
البك��ر، ميكن اأن ي�ساعد اخل�رشاوات على اإنتاج مزيد من م�سادات 
مك�ن��ات  يف  والب�ليفين���ل  الكاروتين��ات  ومركب��ات  الأك�س��دة 

ال�سل�سة، وكلها عنا�رش وم�سادات اأك�سدة مفيدة ل�سحة اجل�سم.
وقال��ت الدكت���رة روزا لم�ي��ال اإن "النتيج��ة الرئي�سي��ة للدرا�سة 
ه��ي اأن طهي اخل�رشاوات بزي��ت الزيت�ن البك��ر املمتاز يزيد من 
ن�س��ب امت�سا���ص املركب��ات الن�سطة حي�ي��ًا، مث��ل الكاروتينات 

والب�ليفين�ل امل�ج�دة يف اخل�رشاوات".

اأطلق��ت �رشكة Brydge ل�ح��ة مفاتيح بل�ت�ث جديدة لالأجه��زة الل�حية اأبل اآي 
Br 11 و 12.9 ب��سة. واأو�سحت ال�رشكة الأمركية اأّن ل�حة مفاتيح -  باد برو
dge Pro  م�سن�عة من الأملني�م ومزودة بغطاء مغناطي�سي وميكن �سبط زاوية 

امل�ساهدة بحرية بدءاً من �سفر وحتى 180 درجة.
بالإ�سافة اإىل ذلك، متتاز ل�حة املفاتيح اجلديدة باإ�ساءة خلفية ثالثية املراحل، 
والت��ي حت�ل ح�ا�سي��ب اآيباد الل�حية اإىل اأجهزة لب ت���ب كاملة تقريبًا، وت�ستمر 
�سحنة البطارية لفرتة ط�يلة ن�سبيًا دون احلاجة اإىل اإعادة �سحنها، ويتم الت�سال 
بني ل�حة املفاتيح واجلهاز الل�حي اآي باد عن طريق تقنية البل�ت�ث 4.1 اأو منفذ 
550 غرامًا للم�ديل اآي باد برو  USB-C.ويبلغ وزن ل�حة املفاتيح اجلديدة 
11 ب��سة، وح�ايل 690 غرامًا للم�ديل اآي باد برو 12.9 ب��سة، ويبلغ �ُسمك 

احلا�س�ب الل�حي اآي باد مع ل�حة املفاتيح ح�ايل 15.6 ملم،.

ب��داأت تك��رث من��ذ مدة الت�رشيب��ات املتعلقة بهات��ف )بك�سل 4( من غ�غ��ل، مع اأنه ل 
ُيت�قع اأن ُيعلن عن الهاتف قبل �سهر ت�رشين الأول القادم. ورًدا على هذه الت�رشيبات، 
تخّل��ت �رشك��ة غ�غل عن ال�رشية، فن�رشت قبل ي�مني، يف تغريدة على م�قع "ت�يرت" 
�س�رة ُتظهر ظهر الهاتف بالكامل، وعلى الهيكل، الذي يبدو اأنه من الزجاج الأ�س�د، 
راأين��ا �سع��ار ال�رشكة، ويف الزاوية الي���رشى العليا ي�جد نظام كام��را مربع ال�سكل، 

يحت�ي كامرتني. ول ي�جد م�ست�سعر ب�سمة خلفي، كما يف الإ�سدارات ال�سابقة.
وهذه بع�ص املزايا التي يعتقد اأنه ينبغي لغ�غل اإ�سافتها اإىل )بك�سل 4(:

كان عمر البطارية يف هاتف )بك�سل 3(، واإىل حد اأقل يف )بك�سل 3 اإك�ص اإل(، خميًبا 
لالآم��ال. فمع اأن مثل هذه اله�اتف الكبرة احلجم ق��ادرة على احت�اء بطارية ب�سعة 
اأك��رب، اإل اأن ه�اتف بحجم اأ�سغر، مث��ل: )جالك�سي اإ�ص10( من �سام�س�جن، و)اآيف�ن 

اإك�ص اإ�ص( من اآبل، تف�قت على )بك�سل 3( يف عمر البطارية. 

مزاياهواوي لوحة

اأو  م�قفًا  يخدم  اأو  يتم�قع  اأن  اأجل  من  جدًل  يفتعل  من  هناك 
به  ويبتعد  النقا�ص  ليكّدر ف�ساء  يفتعله  فعاًل، وهناك من  يرّبر 
جمال  يف  يبقى  لَكي  جدٍل  تدوير  ُيعيد  من  وهناك  ال�اقع،  عن 

ال�س�ء والهتمام، حتى ول� كان عليه اأن يبيع باأبخ�ص ثمن.
اأيام،  ل مُيكن فهم ما كتبه الكاتب اجلزائري اأمني الزاوي قبل 
يف اأحد امل�اقع العربية التي نبتت م�ؤّخراً، ح�ل ترجمة "الأدب 
لقراءته  م�ساره  اإىل  نعد  مل  ما  العربية  اللغة  اإىل  الإ�رشائيلي" 
يف  يعتمل  ما  بع�ص  اإجالء  على  ت�ساعد  وخلفيات  نافذة  بعني 
"انظروا،  ُيقال عنه:  الذي يدفع بكل قّ�ته كي  الكاتب  عقل هذا 
لقد فعلها ال�سّيد الروائي وجتّراأ على مالم�سة املحّرمات وخلخل 
اأن  حاولت  كتابٍة  منطقة  من  الروائي  ال�سّيد  ياأتي  امل�سّلمات". 
تقطع مع ما كان �سائداً من اأدب ي�سفه باأنه ا�سرتاكي وتقليدي 
وحمافظ، ويرى باأنه معتّل وغر نا�سج. هكذا، راح الزاوي يكتب 
اأدبًا منجرفًا نح� ه��ص املكب�ت اجلن�سي، وتطغى على كثر منه 
العقد والتحلُّل وامل�ساهد الب�رن�غرافية الكا�سحة؛ حيث تقا�سم 

فرا�سها الأمُّ والأخت واخلالة والعّمة وغرهّن من املحارم.
يبدو اأّن ما يكتبه الزاوي، يف معظمه، ل يخرج عن تلك النظرة 
من  اإّل  الإ�سالمي  العربي  العامل  اإىل  تنظر  ل  التي  ال�ست�رشاقية 
"احلرمي" وما يخفيه عامل  الأب�اب وما يحدث يف غرف  ثق�ب 
عنه،  الك�سف  يف  ال�ست��رشاق  ي�ستعذب  الذي  الفنتازي  اجل�سد 
خا�ص  اآخ��ر  لقارئ  خمملي  طبق  على  تقدميه  يف  وي�ستميت 

يح�رشه داخل هذه الب�ؤرة وهذا الأفق فقط.
واختيار  وواهن  عليل  انتقال  يف  بالفرن�سية،  يكتب  وه�  حّتى 
فاإن  فيها،  رائحة  ول  طعم  ل  فرن�سية  ببالغة  ومزه�  مرّتب 
اأب�ية قا�سية - وه�  اإّل وفق �رشوط  ن�رشه لأّي كتاب ل يجري 
دور  تفر�سها   � الأب  قتل  دعاة  اأ�سّد  من  املثّقفني  من  كالكثر 
الن�رش الفرن�سية؛ حيث ُتعاد �سياغة كتابته يف خمابر فاح�سة 
نح�يًا  وحمكمًا  مق�َلبًا  ه  ن�سّ يخرج  كي  لأ�ساليبه،  طاحنة 
ح�سب  وال�سّمة  والك�رش  واملفرد  واجلمع  والف�ا�سل  بالنقاط 
دون  بالقراءة  تليق  وببذلة  وفل�سفتهم،  وق�انينهم  معايرهم 
اإىل  وينت�سب�ن  املحفل  يدخل�ن  للذين  ُيراد  ما  الإخالل مبعاين 
املرّبع الأثر للف�ساء اخلا�ص، وُهم على ا�ستعداد تاّم للر�س�خ، 

الزاوي مع ال�قائع  وميتلك�ن جينات ال�لء والطاعة. يتعاطى 
واملدرو�ص،  املمنهج  القن�ص  ي�سبه  مبا  اجلزائر  يف  والأح��داث 
يرافق م�ازين الق�ى حني تطّل براأ�سها وياأخذ وقتًا اأط�ل لكي 
اأن كان على راأ�ص  يغّذي طم�حاته الكثرة واملت�سّعبة من ي�م 
حماولة  ح�ل  املفّككة  بروايته  م��روراً  الثقافة،  "ق�س�ر"  اأحد 
وانتمائه  ع�س�يته  ثّم  وال��دم،  الإره��اب  ع�رشية  اأثناء  اغتياله 
ي�سًا  خ�سّ اأُ�ّس�ص  الذي  للكّتاب  الأوروبي  الربملان  اإىل  الغام�ص 
"املكتبة  اإدارة  اإىل  و�س�له  ث��ّم  ر�سدي،  �سلمان  عن  للدفاع 
�سدرة منتهى احلكم؛ حيث  بل�غ  ال�طنية" وتعاظم رغباته يف 

ع على وزارة الثقافة. راأى نف�سه الأجدر بالرتبُّ
الدولة  يف  عليا  جهات  مع  �رشيًا  ال�سهرة  اأدوني�ص  لعبَة  لعب 
اآنذاك من دون املرور على �ساحبة ال�ساأن )وزيرة الثقافة حينها 
ح�لها،  ليلتّف  العمر  خبطة  باأنها  منه  اعتقاداً  ت�مي(،  خليدة 
ولكّنه ف�سل يف تقدمي نف�سه بدياًل لها فاأخرج من الباب ال�سيق، 
ثّم اأدار لعبة اأخرى يف العلن مع مريديه، وهذه املّرة قّدم نف�سه 
�سحيًة للكلمة احلّرة والفعل الثقايف احلر، وهّيج ح�له القا�سي 

والداين، واأُ�سيب امل�سهد بغ�ساوة بعيداً عن احلقائق.

ثّم يحاول الزاوي حتديد ف�ائد هذه املهّمة املمكنة ما دام الكل 
وبقي  "اإ�رشائيل"،  مع  الطاولة  وحتت  علنًا  ويتحالف  يفاو�ص 
فقط اأن نرتجم ما ُيكتب فيها من اأدب حتى نفهم جّيداً من هم، 

ونعرف كيف يجب اأن نتعامل معهم؟
واملخذول  املت�اطئ  اأن��ت  بك،  ه�  �سيقبل  هل  الأه��م:  ال�س�ؤال 
والتابع واخلانع لأنظمتك الفا�سدة القمعية وحّكامك الطغاة؟ هل 
�سرتاح لك واأنت تعر�ص عليه اأدبك و"فهامتك" و�سطارتك؟ هل 
اأو رواياتك وه� يراك متزّلفًا ومتم�ّسحًا  �ستقنعه بروعة �سعرك 
واأكلك  وهندامك  وعقلك  روحك  يف  تاريخية  مغالطات  وحتمل 
للكبت  جم��اور  اأن��ك  يقراأ  وه�  كتاباتك  �ستثره  هل  و�رشبك؟ 
واأنت  للقمع والت�سّلط؟ هل �سيطمئن لك  والعقد والرداءة وحمّب 

حتتقر ق�سايا �سع�بك؟
العربي... فغالبية  ال�اقع  الكاتب يف مقاله يف�سحه  ما مل يقله 
جمّرد  �سع�بها،  وق�سايا  العربية  الثقافة  على  يتعال�ن  من 
اأرواحهم،  اأعطابهم وعطالة  اإ�سالح  يتعّذر  وغ�ّسا�سني  منتفعني 
وامل��ال،  الع�سكر  بحياة  يهتف�ن  اأح���ال��ه��م  اأح�سن  يف  وه��م 

وينتظرون اإ�سارات الر�سى ليجل�س�ا يف اأح�سانهم.

بغداد - الجورنال
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مهني��ًا: اأنت بحاجة ما�س��ة اإىل الراحة ملعاودة 
ن�ساط��ك بحما�س��ة واإمت��ام مهامك عل��ى اأكمل 
وجه، ثم النتقال اإىل مرحلة جديدة يف حياتك 
املهني��ة، عاطفي��ًا: حت��ّل م�ساكل��ك العاطفي��ة 
تدريج��ًا، وتع���د عالقت��ك باحلبي��ب اإىل �سابق 

عهدها

مهني��ًا: تق���م ب��دور و�ساط��ة معّين��ة يف جمال��ك 
املهني، م��ن اأجل اإيجاد الت�س�يات واحلل�ل لبع�ص 
امل�ساكل والتخفيف من الت�سّنجات عاطفيًا: الراحة 
الإلزامي��ة مهم��ة وخ�س��سًا اإذا ترافق��ت مع هدنة 

غر معلنة مع ال�رشيك، لالنطالق جمّدداً

مهني��ًا: اذا كن��ت تبحث ع��ن اأف�سل ال�سب��ل لتعزيز 
م�قع��ك يف العمل، �ستج��د اأمامك جمالت متعددة 

لتحقيق ذلك
عاطفي��ًا: ح��ني تك�ن الثقة غر م�ج���دة بفاعلية 
مع ال�رشيك، فاإن اخلالفات �ستك�ن عن�ان املرحلة 

املقبلة

مهني��ًا: يرتاج��ع امل��زاج قلي��اًل، اأن��ت بحاج��ة اىل 
الهدوء، يحتاجك اأح��د الزمالء لدعمه فكن م�ستعداً 

لذلك، ول تكن جافًا مع الآخرين
عاطفيًا: ت�ستعيد حي�يتك وتنفرج الأم�ر العاطفية 
وتنجح يف اتخاذ القرارات ومتيل اىل ادخال تغير 

على طريقة تعاطيك مع ال�رشيك

مهني��ًا: اإحذر اخلالفات املهنية، فقد ت�سعر بالغربة 
وت�سطر اإىل م�سايرة الأو�ساع، ان�سحب من ال�ساحة 

والأ�س�اء
عاطفي��ًا: ما رغب��ت به منذ مّدة يتحق��ق، فال�رشيك 

يبدي رغبة يف م�ساعدتك لتك�ن حا�سمًا 

مهني��ًا: ت���رّشف بحكم��ة وذكاء ودراي��ة ك��ي ل حت��رق 
املراحل املفيدة، وتعام��ل مع الظروف بتفهم واإيجابية 
واعم��ل عل��ى اقتنا�سها ب�س��كل غر اأن��اين اأو م�سيء اإىل 
الآخري��ن عاطفي��ًا: اأت��رك املا�س��ي وراءك ول تفكر يف 
ال�سلبي��ات، ب��ل رك��ز عل��ى كل م��ا ي�سمح 
باإ�ساع��ة ال�س��الم والطماأنينة يف حميطك 

العاطفي

مهنيًا: اعتمد على نف�سك ول تبنّي اأمام الزمالء اأنك 
فاقد الثقة باإمكاناتك هذا الي�م، اإذا واجهت بع�ص 
الحت��كاكات والت�سارب ب��ني امل�سالح ، عاطفيًا: 
ل ت��دع �سغ���ط العمل ت�ؤث��ر يف عالقتك باحلبيب 

مهما تكن تلك ال�سغ�ط كبرة

مهنيًا: تهداأ حي�يتك ومن امل�ستح�سن عدم تعقيد 
الأم�ر، ل جتازف ول تختلق خ�س�مات، بل كن 
هادئ��ًا يف هذا الي�م املعاك���ص الذي ي�سبب قلقًا 
مهني��ًا، عاطفي��ًا: ل تعّر���ص عالقت��ك العاطفية 
لالهتزاز، فاأنت مل تكد تخرج من اأزمة عاطفية 

مهنيًا: اعتمد على نف�سك ول تبنّي اأمام الزمالء اأنك 
فاقد الثقة باإمكاناتك هذا الي�م، اإذا واجهت بع�ص 
الحت��كاكات والت�سارب ب��ني امل�سالح ، عاطفيًا: 
ل ت��دع �سغ���ط العمل ت�ؤث��ر يف عالقتك باحلبيب 

مهما تكن تلك ال�سغ�ط كبرة

مهنيًا: تهداأ حي�يتك ومن امل�ستح�سن عدم تعقيد 
الأم�ر، ل جتازف ول تختلق خ�س�مات، بل كن 
هادئ��ًا يف هذا الي�م املعاك���ص الذي ي�سبب قلقًا 
مهني��ًا، عاطفي��ًا: ل تعّر���ص عالقت��ك العاطفية 
لالهتزاز، فاأنت مل تكد تخرج من اأزمة عاطفية 

مهني��ًا: ابَق حذراً يف كل الح���ال، وقد يجعلك هذا 
الي���م ت�اجه خياراً �سعبًا او قراراً يتعّلق اإما ب�سفر 

اأو برحيل اأو بتغير
عاطفي��ًا: حل�س��ن احلظ تتمّت��ع بق��درات فائقة على 

الت�رّشف يف هذه الأثناء 

مهني��ًا: تت�سل��م مهم��ة جديدة وحت�سل عل��ى تع�ي�ص 
وتتلق��ى اخباراً ممت��ازة ت���ؤدي دوراً رياديًا وجتعلك 

يف املقدمة، وتق�م بات�سالت مهمة تبدو مفيدة
عاطفي��ًا: ترغ��ب يف فتح �سفحة جدي��دة مع ال�رشيك، 
لك��ن امل��س�ع يحتاج اإىل املزيد م��ن ال�قت للتفكر 


