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تصلح مشكلة تصدير الصور والفيديو 
من النظارة بشكل دائري

قراءة تحليلية في كتاب الشر السائل ) العيش مع الالبديل (

علماء : تناول القهوة بانتظام يحمي القلب من التلف 

اكتشاف عالج جديد لداء 
السكري 

تضيف خدمة الترجمة 
الفورية على ماسنجر

تطرح شاحن السلكي 

 اأعلنييت �سنيياب �سييات عن حييل اأحد امل�سيياكل التي يعيياين منها م�ستخدميين نظارة 
�سنيياب �سات Spectacles والتي تتمثييل يف عر�ض ال�سور والفيديوهات امل�سجلة 
عيين طريق النظارة خارج التطبيييق . �سابقًا كانت ال�سور والفيديو تظهر ب�سكل رائع 
داخييل التطبيق او باال�سح يف ق�سييم Memories فقط ولكن بعد التحديث اجلديد 
�سيتمكيين امل�ستخدمن من ت�سدييير الفيديوهات بن�سق مربع وم�ستطيل دون احلاجة 
لل�سييكل الدائري ال�سابق. اإذا كنت من مالك نظارة �سناب �سات فيجب عليك احل�سول 
علييى اأحدث ن�سخة من التطبيييق وبعدها �ستظهر لك خيارات الت�سدير اجلديدة باأكرث 
ميين �سكل حيث بات ميين ال�سهل حفظ الفيديوهات ب�سكل مربييع او دائري مع خلفية 
بي�سيياء او �سوداء  وي�سمل ذلك ال�سور اي�سًا. هذه اخلطوة املتاأخرة بالتاأكيد �ست�سعد 
امل�ستخدميين احلالييين للنظييارة ورمبييا ت�ساهم يف جييذب م�ستخدمن جييدد ل�رشاء 

النظارة التي بدء بيع اجليل الثاين منها قبل اأ�سابيع.

اكت�سييف علماء من جامعيية هايرني�ض هاينة، يف دو�سلدورف 
باأملانيا، اأن تناول القهوة ب�سورة منتظمة ي�ساعد يف حت�سن 
وظائييف م�سادر الطاقيية يف اجل�سم ويحمييي القلب واالأوعية 
 MedicalXpress التلييف. ويفيييد موقييع  الدموييية ميين 
بيياأن الباحثيين اكت�سفييوا اأن املفعييول الوقائييي للقهوة ي�سل 
اإىل اأعلييى م�ستوياتييه عند دخييول كمية الكافييين املوجودة 
يف اأربييع فناجيين من القهييوة اإىل اجل�سييم يف اليييوم الواحد. 
وحت�سيين القهييوة وظائييف اخلاليييا البطانييية املوجييودة يف 
 p27 ال�سطح الداخلييي لالأوعية الدموية، بتاأثيير من بروتن

الذي حتتويه، حيث يقوم بدور اأ�سا�سي يف كبح دورة اخلاليا 
واإطاليية عمرهييا. كمييا تبيين اأن بروتيين p27 موجييود يف 
ميتوكوندريا )م�سنع الطاقة يف اجل�سم( جميع اأنواع اخلاليا 
االأ�سا�سييية للقلييب واالأوعييية الدموية. ويحمي هييذا الربوتن 
خاليييا ع�سليية القلب ميين املييوت وي�سبييب حتييول االأرومات 
الليفييية )خاليييا االأن�سجة الرابطيية( اإىل خاليييا حمتوية على 
األييياف مقل�سة. واأكييد الباحثييون اأن الكافييين يحفز و�سول 
الربوتيين p27 اإىل امليتوكوندريييا، ما خف�ييض خطورة تلف 

قلب الفئران املخربية امل�سنة والتي تعاين من ال�سمنة.

اكت�سفت جمموعة من العلماء االأمريكين، اأن لقاحات 
BCG قييد تكون العالج املطلييوب لداء ال�سكري من 

النوع االأول
وقالت �سحيفة "ديلييى ميل" الربيطانية، اإن الدرا�سة 
االأمريكييية اأثبتييت اأن اللقاح، الذي ي�ستخييدم للوقاية 
ميين االإ�سابيية بال�سل، يخف�ييض م�ستويييات ال�سكر يف 

الدم لدى م�ستخدميه
وتبن اأن ن�سبيية ال�سكر يف دم الذين تلقوا هذا اللقاح، 
اقرتبييت بعد ثالث �سنوات من اللقيياح من م�ستوياتها  
لييدى االأ�سخا�ض الذين ال يعانون من مر�ض ال�سكري.
وت�سر اأبحاث �سابقة اإىل اأن اللقاح املذكور يولد مواد 
متنييع اخلاليا املناعييية من مهاجميية اأن�سجة اجل�سم، 
حيييث من املعروف اأن مر�ض ال�سكيير من النوع االأول 
يظهر عندما تتعر�ض البنكريا�ض للهجوم مما مينعها 

من اإنتاج االإن�سولن
ميين  اأي�سييا  يزيييد  قييد  اللقيياح  اأن  البحييث  وي�سيييف 
امت�سا�ض اخلاليا للغلوكوز مما يت�سبب يف انخفا�ض 

م�ستويات ال�سكر يف الدم.

 اأعلنت �رشكة في�سبوك عن اإ�سافتها خا�سية جديدة ومميزة اإىل تطبيق ما�سنجر بحيث 
اأ�سافت خا�سية الرتجمة الفورية بن االإجنليزية واال�سبانية والعك�ض �سمن املحادثة
كانييت ال�رشكيية قييد اأعلنييت عيين خا�سييية الرتجميية الفورييية M Translation يف 
موؤمترهييا ال�سنييوي F8، لكنها مل تطلقهييا اإال االآن، وهو ما يجعييل املتحدثن باللغتن 
اال�سبانييية واالجنليزية يتناقلون ر�سائلهم ب�سهوليية عرب التطبيق دون احلاجة لرتجمة 
املحتوى على تطبيقات الرتجمة االأخرى وتقوم اخلا�سية على طرح اقرتاحات ترجمة 
للم�ستخدميين يف الواليييات املتحييدة واملك�سيك يف حال كان الييكالم بلغة اأخرى، وهو 
مييا ي�ساعدهم يف العمليييات التجارية عرب من�سة ما�سنجر ويجعل عملية البيع وال�رشاء 

اأكرث راحة لهم
وميين املنتظر اأن تطلق ال�رشكيية حتديثات للغات اأخرى خالل الفييرتة القليلة املا�سية، 

لكن على ما يبدو اأن اللغة العربية �ستتاأخر اأكرث قلياًل من باقي اللغات.

قامييت  �رشكيية اآبييل قبييل نحييو 10 اأ�سهيير ميين االآن باالإعييالن عيين �ساحنها 
الال�سلكي AirPower  وقد وعدت جمهورها بطرحه يف 2018، لكن منذ 
ذلييك الوقت ومل تظهيير اأي معلومات عن اإطالقه للم�ستخدمن. اإال اأن ال�ساحن 

يبدو اأنه �سي�سل للجمهور يف �سبتمرب القادم.
ووفقييًا ملوقع Bloomberg ، فيياإن �ساحن ال�رشكة الال�سلكي �سيتم طرحه 
يف ال�سييوق يف �سبتمييرب، وبذلك �سيتمكن امل�ستخدمن ميين �سحن حتى ثالثة 
اأجهييزة يف نف�ييض الوقت؛ وهييي هواتف اآيفييون احلديثة، �ساعة اآبييل، واأجهزة 

.AirPods
وكانت ال�رشكيية قد عانت من م�ساكل تقنية يف ت�سنيع ال�ساحن ب�سبب ق�سة 
ال�سحيين الال�سلكي واإمكانية �سحن االأجهزة الثالثة يف نف�ض الوقت، لكن كما 

يظهر من التقرير فاإن ال�رشكة تخطت تلك امل�ساكل اأخراً. 

سناب
 شات

ابل فيسبوك

الديانة  اىل  بنا  تعود  واحلتمية  القدرية  عن  النظرة  وتلك 
وقع  الييذي  الكبر  وال�رشاع  ليونيدا�ض  يقول  كما  املانوية 
بينها وبن امل�سيحية كديانة، فامل�سيحية ترى ال�رش مع�سية 
ونقي�سة ميكن التغلب عليها بينما ترى املانوية اخلر وال�رش 
اأمران واقعيان وبينهما ت�سارع على الدوام وهذه هي املعركة  
بن امل�سيحية واملانوية فكراً واأعتقادا، وهنا ي�ساأل ليونيدا�ض 
يف مقدمته عن ال�رش ال�سائل عن مدى اأهمية الروؤية املانوية 
املحدثة  ب�سياغاتها  متحققة  هي  وهييل  اليوم  عاملنا  يف 

واجلديدة اأم ال ؟ 
مبفكرين  اأ�ست�سهاده  خالل  من  ذلك  عن  ليونيدا�ض  ويجيب 
اعتنقوا فكرة املانوية حينما الحظوا حجم الدمار الفظيع الذي 
�سهده القرن الع�رشين االأمر الذي اأ�ستدعى اىل اأ�ستحظار فكرة 
روايته  يف  بوجلاكوف  ميخائيل  ماكتبه  خالل  من  املانوية 
١٩٦٦و  عامي  بن  ن�رشها  مت  ومارجاريتا" والتي  " املعلم 
بروح  ميييوج  عمل  من  نابع  الييرواييية  تلك  عمل  وكييل   ١٩٨٤
العقيدة املانوية يقول ليونيدا�ض معلقًا عن املانوية احلديثة 
ومعتنقيها اجلدد ] فالرواية حتتوي على ا�سارات عدة ملفاهيم 

الفار�سي ومهند�ض  النبي  " و" الظالم" التي �ساغها  " النور 
وتف�سر  ا�سمه  من  ا�سمها  اأ�ستق  التي  العقدية  املنظومة  هذه 
القرن  يف  اأوربييا  �رشق  يف  ولدت  التي  الرواية  هذه  يف  ال�رش 
الذاتية[  بالكفاية  يتمتع  ال�رش  اأن  يوؤكد  تف�سر  هو  الع�رشين 
اأ�ستح�سار  فاأن  حال  كل  وعلى  �ض٢٤.   ال�سائل  ال�رش  كتاب 
ل�سان  على  اي�سًا  جيياء  الغربي  الفكر  يف  كعقيدة  املانوية 
اأن�سار  من  نف�سه  اعترب  والذي  ميلو�ض"  "ت�سي�سالف  ال�ساعر 
املانوية وذلك ب�سبب مالقاته ل�رشور القرن الع�رشين كما يذكر 
ليونيدا�ض ، وكذا ظهرت املانوية ب�سورة �رشية لدى الفيل�سوفة 
الفرن�سية "�سيمون فايل" بحيث اأنها كما يقول فيل�سوفنا الذي 
نتحدث عنه اأ�سفت معنى من معاين االألفية على عبارة " لياأِت 
ملكوتك" يف ال�سالة الربانية ، وي�سرت�سل ليونيدا�ض م�ست�سهداً 
بتدري�ض ميلو�ض ال�ساعر يف جامعة كالفورنيا وخ�سو�سا يف 
ال�رش  عن  اأفتتاحيًا  ف�ساًل  فيه  يحدد  والذي   ]ABC[ كتابه 
وال�رشور يف القرن الع�رشين من خالل ق�سة حركة البوجميل 
وغرها  بلغاريا  يف  الغنو�سية  هي  والتي   ]Bogomils[
من حركات الغنو�سية االأخرى كحركة الكاثار الغنو�سية يف 
من  هوالء  فكل   ، االأيطالية  املدن  من  وغرها  فرونا  مدينة 
عبارة  بح�سب  املعتقد  مانويي  كانوا  االأوربي  ال�رشق  عظماء 
ليونيدا�ض ، ما يعني اأن �رشور القرن الع�رشين والفظائع التي 

برزت فيه اأ�ستدعت تف�سراً خطرا لفكرة االأله بل رمبا زاد من 
ذلك عدم االأميان اىل حد كبر باأن اهلل قدير وباأن اهلل حمبة 
املجتمع  يف  ح�سلت  التي  الب�سعة  املمار�سات  تلك  نتيجة 
ماذا  التايل  ال�سوؤال  يقع  وعليهي  القرن،  ذلك  اأبان  االأوربييي 

يعني مفهوم ال�رش ال�سائل ؟؟؟؟ 
 ال�رش ال�سائل "معناه" :

فهمه  وكيفية  ال�سائل  ال�رش  معنى  عن  ليونيدا�ض  يت�سائل   
الظواهر  وتاألف  وتعدد  كرثة  مع  خ�سو�سا  وجه  اأح�سن  على 
ثوب   ، ثوبن  يرتدي  ال�سائل  ال�رش  اأن  يرى  فهو  املتعار�سة 
اخلر ، وثوب احلب بعك�ض ال�رش ال�سلب الذي يقوم وفق الروؤية 
االأبي�ض  اللونن  خييالل  من  االأمييور  تييرى  التي  االأجتماعية 
ال�سائل  ال�رش  بن  التفريق  �سهولة  اىل  نا�رشين  واال�ييسييود 
وال�سلب من خالل ال�رشور املحيطة بنا يف عاملنا االأجتماعي 
ي�ستعر�ض  ال�سائل  ال�رش  اأن   [ ليونيدا�ض  وبعبارة  وال�سيا�سي 
نف�سه كاأنه تقدم احلياة املحايد واملتجرد من االأهواء وكاأنه 
ال�رشعة غر امل�سبوقة للحياة والتغر االأجتماعي مبا ينطوي 
عليه من ن�سيان وفقدان للذاكرة االأخالقية كما اأن ال�رش ال�سائل 
املواطن  وي�سبح  وامتناعها  البدائل  غياب  عباءة  يرتدي 
كتاب   ] االأن�سحاب  حقيقة  القيمي  احلياد  ويخفي  م�ستهلكًا 
ال�رش و�سيولته  اأن احلديث عن  ال�سائل �ض٢٥.  مايعني  ال�رش 

والتت�ساوؤمية  واحلتمية   القدرية  من  نوع  هو  ليونيدا�ض  عند 
التي ت�سدعي اخلوف والهلع يقول " فعندما اأحتدث عن �سيولة 
ال�رش فاإنني اأعني اأننا نعي�ض يف جمتمع ت�ستحوذ عليه نزعات 
جمتمع  وهو  والهلع  واخلوف  والت�ساوؤمية  والقدرية  احلتمية 
مازال مييل اىل متجيد اإجنازاته الدميقراطية الليربالية العتيقة 
واإن كانت قدمية وخادعة " انظر كتاب ال�رش ال�سائل �ض ٢٩. 

و�رشورها  االإجتماعية  وال�سبكات  التكنولوجيا  �سيطرة   
ال�سائلة: 

 ويف بيان جميل مقت�سب يف حوار ليونيدا�ض مع زيجمونت 
ع�رش  داخييل  يف  الكامن  ال�سائل  ال�رش  ي�ستعر�ض  بيياومييان 
ال�سيطرة  ت�ستدعي  التي  االأجتماعية  وال�سبكات  التكنولوجيا 
ومتاحة  ممكنة  اجلميع  روؤييية  اأ�سبحت  بحيث  واالأنف�سال 
تكون  اأن  على  بياناته  خالل  من  نف�سه  عن  يك�سف  وجميعنا 
جميع تلك البيانات متاحة لالآخر فهي بعُد مل تعد خافية على 
الكامن يف  ال�سائل  ال�رش  يقوم  الدولة احل�سا�سة وهكذا  اأجهزة 
خ�سو�سيتنا  كامل  باأ�ستحظار  االإجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اأمام مراأى وم�سمع اجلميع بال حدود وقيود، تلك اخل�سو�سية 
التي كانت ينبغي اأن تذهب معك اىل قربك ، وبعبارة فيل�سوفنا 
للبيع  معرو�سة  ب�ساعة  و�سارت  ال�رش"   " كلمة  اأختفت  لقد 

و�سلعة جتارية وكلمة مرور اىل جناح حلظي موؤقت.

بقلم / الشيخ عبد الهادي الدراجي – 
الجزء الثاني المانوية الحديثة : 

متقاطعة كلمات

مهنيييًا: جناحك باهر، فاأنييت تبني اأ�س�سًا �سلبة 
كال�سخر ولن يقوى اأحد على تدمرها عاطفيًا: 
دع قلبك يقرر واعط عقلك اإجازة طويلة وامنح 

ال�رشيك فر�سة التعبر عن م�ساعره 

مهنيييًا: حتدث بع�ض التغييرات يف جمال عملك على 
اأمييل اأن تكييون نحييو االأف�سييل  عاطفيييًا: تتقييرب من 
احلبيييب وتنييال اإعجابييه، فيبادلييك اأجمييل امل�ساعر 

ويبثك حنانه

مهنيييًا: ال تخ�سييع لل�سغوط والتزم تنفيييذ التعليمات 
املوجهيية اليييك فقييط، وال تبتكيير مييا قييد ي�سيييء اىل 
جهودك يف العمل عاطفيًا: احلوار الهادئ هو ال�سبيل 
االأف�سييل لتنعم مع ال�رشيييك بحياة هادئيية، فتجد اأن 

االأمور اأكرث �سهولة مما كنت تتوقع

مهنيييًا: ينتابك �سعور باالرتييياح الكبر، ولن تعجز 
عن حييل كل امل�سييكالت العالقة واإيجيياد الت�سويات 
املنا�سبيية لهييا عاطفيييًا: الو�سع العاطفييي ال ي�سكو 
اأي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل 

يفر�ض نف�سه

مهنيييًا: ال تتحييّد االأقييدار لئييال تنقلب عليك. كيين حذراً 
وذكيييًا وجابه امل�ستجييدات بحكمة. ت�سيير االأمور كما 
ت�ستهي عاطفيًا: حافظ على �سربك وهدوئك، وال ترتك 
انفعاالتك تتخذ القييرار عنك. حاوال اأن ال تتاأرجح بن 

احلما�سة ال�سديدة والرتّدد وال�سكوك

مهنيييًا: ال تكيين مت�سلطًا يف قراراتييك جتاه الزمالء، 
وال �سيمييا اأن بع�سهم بييداأ يتذمر من ت�رشفاتك غر 
املييربرة عاطفيًا: عليك ان متنييح ال�رشيك املزيد من 
الوقييت ل�رشح موقفييه من كل االأمييور العالقة، وهذا 

ي�سهل كثراً تخطي اأي �سوء تفاهم م�ستقبلي

مهنيييًا: يقرتب مركور من اأورانو�ض ما قد يحمل 
بع�ييض االأخبييار املالية اجليدة وغيير املتوقعة، 
ويجعلييك مقباًل علييى احلياة اأف�سل ميين ال�سابق 
عاطفيًا: اأنت ُت�رشُق من دون توّقف، هناك مكان 
لييُكّل �سيييء وُكّل �سيييء يف مكانه؛ اإنييه اإح�سا�ض 

جميل هذا اليوم

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الحمل

الجوزاء

السرطان

 حظك 
           اليوم

مهنيييًا: العمييل امل�سنييي الذي تقوم بييه غر �سهل 
على االإطييالق، لكن تكون له انعكا�سييات اإيجابية 
اأبرزهييا النجاح الذي يلوح يف االأفييق عاطفيًا: اأن 
يكييون ال�رشيييك ميين اأقرب النا�ييض اإليييك، فهذا من 

اأب�سط قواعد العالقة الناجحة بينكما 

مهنيييًا: عليييك اأن تتجنييب االأمور غيير القانونية 
يف العمييل واأال تبتز مبا هو م�سمييوح لك عاطفيًا: 
ت�رشفييات احلبيييب اجلميلة ت�ستفييزك وقد تدفعك 
�سبييط  وحتيياول  باملثييل،  معييه  الت�ييرشف  اىل 

اأع�سابك 

مهنيييًا: ي�سبح باإمكانك التحّرك بثقة وبو�سوح يف 
الروؤييية، ال بّد ميين اأن تثمر جهييودك نتائج ُمر�سية 
ومقبوليية، لتثبييت جدارتييك مبركز اأف�سييل وتكاتف 
اأقوى عاطفيييا: ن�سيحتك لل�رشيك وا�سحة وو�سلت 
يف اأوانهييا، وهييذا مييا �سيدفعييه وال �سييك اإىل اإعادة 

ح�ساباته جمدداً

مهنيييًا: ال تكن متذمراً مهمييا �سعى بع�سهم لل�سغط 
عليييك، فقدرتك فائقيية ملعاجلة اأي عييرثة تعرت�ض 
طريقييك عاطفيًا: تعامل مع ال�رشيك بحكمة وهدوء، 
فهو ح�ّسا�ض اأكييرث من اللزوم، لكّنه يف الوقت نف�سه 

لي�ض �سهاًل كما تت�سّور

مهنيييًا: اإرادتييك القوّييية واإ�رشارك علييى النجاح 
ي�سهمييان يف متّكنك ميين رفع م�ستييوى التحدي، 
فحافظ علييى الوترة نف�سها عاطفيييًا: اللقاء مع 
ال�رشيك قييد يكون مثمراً، وال �سّيمييا بعد القطيعة 

التي ن�ساأت بينكما ب�سبب قلة الثقة

1 �سكانها الفل�سطينيون o ظرف زمان اأو مكان وفق ما ي�ساف اإليه
o اال�سم القدمي للعا�سمة عمان 2 يخطئ ب�سكل غر مق�سود 

اأو عاما o �سنة  3 مرا�سل )معكو�سة( 
4 عا�سميية فل�سطيين واأوىل القبلتيين o عّلم اأو �سييق ال�سيء بال�سغط 

عليه بال�سكن
5 كييذب علييى الب�سطيياء بق�سييد الك�سب املييادي o فيه عمييران وتدب 

فيه احلياة
o املراأة تعمل يف التجارة 6 للنهي والنفي 

o ن�سف �سابر 7 ت�رشب بها القهوة 
8 مت�سابهييان o عا�سميية االأنبيياط واإحييدى عجائييب الدنيييا ال�سبييع 

اجلديدة
اأو خطب o مو�سوع  9ابن 

10 طبييق اأرز وحلييم يف االأردن وفل�سطيين o طبييق ميين خبز الرقاق 
والدجاج واللنب يف فل�سطن واالأردن

1 اال�سم الروماين ملدينة عمان
 o )معكو�سيية(  ال�سحيييق  الغابيير  الزميين   2

فاعل لفعل اإجرامي
o بخل 3 حلقات مرتابطة 

4 ثلثا ورل o ت�سابه االأ�سياء بدرجة كبرة
االألفيية   o العمييق  يف  ويوطييد  يع�سييد   5

واال�ستئنا�ض والعهد
o جانب 6 تكلم عنه يف غيابه 

o كامل 7 ثمن ال�سيء 
o قرب o ن�سف هواة  8 وهب 

9 ا�ستهيياء الطعييام يف اأول احلمييل o قوي 
احل�سور والتاأثر �سكال اأو لونا

10 مدينة اردنية �سمال عمان

عموديًا �أفقيًا


