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تبدأ بتطوير تطبيقات 
الجيل الخامس في الصين  

إبراهيم اليوسف يوثق مآسي اإليزيديين

طريقة جديدة لحجب رائحة 
العرق

الكشف عن سبب إصابة الذكور بالتوحد أكثر من اإلناث

بتوقف نمو أرباح سامسونج بسبب تطور هاتف قابل للطي
S9 ضعف مبيعات جاالكسي

ينتظر العامل بدء ا�ستخدام تقنية اجليل اخلام�س 5G ب�سكل كامل خالل ال�سنوات القليلة 
القادم��ة، لكن ال�رشكات الكربى تعمل ليل نهار ل�س��ناعة نقلة نوعية يف خدماتها مع 
ه��ذه التقنية ال�رشيعة جداً، وهو ما تقوم به نوكيا حاليًا بال�رشاكة مع عمالقة التقنية 
ال�سينية Tencent. حيث اأعلنتا ال�رشكتان ر�سميًا عن بدء تطوير واختبار تطبيقات 
اجليل اخلام�س املختلفة لتكون متاحة للم�س��تخدمني مع اإطالق التقنية ب�س��كل ر�سمي 
خا�س��ة يف ال�س��ني، و�ست�س��مل العمليات اإن�س��اء خمترب اأبحاث يف مدينة �سينزن، كما 
اأن التطبيق��ات �س��تتمحور ح��ول تطبيقات الرتفيه، املرا�س��لة، النقل، امل��ال والأعمال، 
الطاق��ة، وال��ذكاء ال�س��طناعي. وتعترب هذه اخلط��وة ممتازة لكال اجلانب��ني، حيث اأن 
نوكي��ا ابتعدت كثرياً عن �س��وق التقنية بابتعادها عن ع��امل الهواتف الذكية لكنها يف 
نف�س الوقت مازالت تعمل بجد على العودة ب�سكل اأف�سل للمناف�سة يف ال�سوق بتقنياتها 

،Tencent املختلفة وهو الأمر الذي �ستجده مع

واأك�س��فورد  ي��ورك  جامعت��ي  م��ن  خ��رباء  اق��رتح   
تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة رائحة العرق الكريهة. 
 ،eLife ون���رش العلم��اء نتائ��ج درا�س��تهم يف جمل��ة
حي��ث ت�س��ري اإىل اأن جل��د الإن�س��ان يف منطق��ة م��ا 
حتت الإبط هو مكان فريد لن�س��اط البكترييا، ب�س��بب 
ن�س��اط اإف��رازات الغ��دد يف ه��ذه املنطقة، م��ا يجذب 
امليكروب��ات والبكتريي��ا. لكن امل�س��كلة تكمن يف اأن 
بع�س البكترييا التي حتيا على جلد الإن�س��ان مفيدة، 
وقليل منها ي�س��بب هذه الرائح��ة الكريهة، يف الوقت 
الذي يت�س��بب فيه ا�ستخدام البخاخات بالق�ساء على 
كاف��ة اأنواع البكترييا، ال�س��ارة منه��ا واملفيدة على 
��ل العلم��اء اإىل طريقة ت�س��مح  حد �س��واء. لذلك، تو�سّ
بالتخل���س م��ن اأنواع معين��ة من البكتريي��ا، مبعنى 
التع��رف عل��ى الأن��واع امل�س��ببة للرائح��ة الكريه��ة، 
من خ��الل حتديد وفك �س��يفرة امل��ادة الوراثية لتلك 
الأن��واع، وم��ن ثم امت�س��ا�س املركب��ات التي حتمل 
الرائح��ة الكريهة للعرق. ووفقا له��وؤلء اخلرباء، فاإن 
ذلك الكت�س��اف �س��وف ي�س��اعد يف اإنت��اج بخاخات 

عرق اأكرث فعالية واأقل خطورة على جلد الإن�سان.

اكت�س��ف علماء م��ن جامعة ماريالن��د يف بالتيمور بالوليات 
املتح��دة الأمريكية �س��بب اإ�س��ابة الذكور بالتوحد والف�س��ام 
Nature Commun i"  اأكرث من الإناث. ون���رشت جملة
cations" نتائج درا�س��ة الباحثني الذين حللوا اإح�سائيات 
املر�س��ى، ووج��دوا اأن كل اأنث��ى م�س��ابة بالتوح��د يقابله��ا 
م��ن 3 اإىل 4 ذك��ور م�س��ابني بنف���س املر���س. كم��ا اكت�س��ف 
الباحث��ون اأن ه��ذه الن�س��بة تنطب��ق على امل�س��ابني باأمرا�س 
الف�س��ام وا�س��طراب نق�س النتب��اه وع�رش الق��راءة والتخلف 

العقل��ي. وحدد العلم��اء املورثة "OGT" امل�س��وؤولة عن هذا 
التباي��ن بني ن�س��ب الإ�س��ابات بالأمرا�س الع�س��بية، ومورثة 
"H3K27me3" املرتبط��ة به��ا، والتي توؤث��ر على تكوين 
الربوتين��ات امل�س��وؤولة عن تغذية م�س��يمة الطف��ل وهو ل يزال 
يف الرح��م. واأك��د العلم��اء اأن ج��ني "OGT" يتمو�س��ع على 
الكرومو�س��وم الأنثوي  "Х"، ويكون ن�س��طا ل��دى الإناث اأكرث 
من الرجال، وهذا ما قد يف�رش الإ�سابات امل�ساعفة لالأمرا�س 

الع�سبية لدى الذكور.

كما هو احلال مع �سام�س��وجن التي تعمل على هاتف جالك�س��ي X القابل للطي اأظهرت 
ب��راءة اإخ��رتاع جديدة اأن �رشكة اإل جي هي الأخرى تعد العدة للك�س��ف عن هاتف قابل 
للطي رمبا بحلول العام القادم 2019. هذا مات�س��ري اإليه براءة الإخرتاع التي �س��جلتها 
ال�رشكة الكورية موؤخراً وتظهر ان الهاتف �س��ياأتي ب�سا�س��ة كامل��ة يف الواجهة تنطوي 
ب�سكل راأ�سي مع مفا�سل يف الو�سط لتجنب ت�رشر ال�سا�سة واي�سًا مفا�سل على الطراف 
لتجنب فتح ال�سا�سة ب�سكل تلقائي. �سيحمل الهاتف مكربين لل�سوت وكامريات مدجمة 
يف ال�سا�س��ة بال�س��افة اإىل املاي��كات و هوائي��ات الإر�س��ال املوج��ود بال�س��فل حيث 
�سيعمل كل هذا العتاد مع فتح ال�سا�سة و�سيغلق كل �سيء حني تقوم بالغالق كما ت�سري 
ب��راءة الخ��رتاع. براءة الخ��رتاع توؤكد نوايا ال�رشكة باملناف�س��ة يف هذا ال�س��وق الذي 
يتوقع ان يكون مزدهراً خالل ال�سنوات القادمة ولكن لالأ�سف ليوجد اأي معلومات عن 

مواعيد الطالق حتى الآن.  

  اأعلن��ت �رشك��ة �سام�س��وجن الكورية ع��ن دليل التوقعات امل��ايل للربع الث��اين من العام 
احلايل، وك�سفت بذلك عن تراجع منو اأرباحها يف هذا الربع لأول مرة منذ العام املا�سي 

مقارنة مع باقي اأرباع ال�سنة املالية.
كانت �سام�سوجن قد حققت منو م�ستمر يف الأرباح منذ العام املا�سي، كما حققت اأرقامًا 
قيا�س��ية يف الأرباح العام ال�س��ابق مقارنة مع ال�سنوات التي �س��بقتها، اإل اأن النمو الذي 

تنعمت فيه ال�رشكة �سيتوقف يف هذا الربع بح�سب توقعاتها.
وا�س��تطاعت ال�رشك��ة حتقي��ق نح��و 14.8 تريلي��ون ون ك��وري )$13.2 ملي��ار( اأرباح 
ت�س��غيلية م��ن مبيعات بنحو 58 تريليون ون ك��وري )$51.8 مليار(، وهو رقم اأقل من 
الرب��ع الأول م��ن العام احل��ايل بتحقيق 15.64 تريليون ون كوري اأرباح ت�س��غيلية من 
مبيعات و�س��لت 60.56 تريليون ون. وكذلك الربع الثاين من العام املا�س��ي الذي �سهد 

مبيعات بواقع 61 مليون ون باأرباح ت�سغيلية 14.7 تريليون.

توقعاتنوكيا إل جي

  بعد نحو ع�رشين كتابًا يف ال�سعر والق�سة والنقد والبحث، 
يوا�سل الكاتب اإبراهيم اليو�سف م�سريته الإبداعية من خالل 
بالكردية  يعني  وهو  »�سنكالنامة«  بعنوان  جديدة  رواي��ة 
الأوىل  روايته  بعد  العمل  ه��ذا  وياأتي  �سنجار«.  »ر�سالة 
روايات  اإح��دى  اعُتربت  والتي   ،)2017( احلرية«  »�سارع 
ير�سد  »�سنكالنامة«  يف  ال�سورية.  الثورة  بعد  ما  مرحلة 
اأحد  ل�سان  iعلى  حم��اوًل  داع�س،  تنظيم  جرائم  اليو�سف 
الإيزيديني،  من  يعرفهم  من  كل  مع  التوا�سل   iالعمل رواة 
اأو  �سنكال   iسنجار� يف  ذلك  اأكان  �سواء  �سنجار،  غزو  بعيد 
يف  اإليها  تعرف  ت�سكيلية  فنانة  هوؤلء  بني  ومن  خارجها، 

غالف  له  ور�سمت  دم�سق،  يف  املا�سي  القرن  ثمانينات 
يف  �سقيقته  اأنها  يعرف  اأن  دون  من  ق�س�سية  جمموعة 
الغزو  جرمية  ح��دوث  حلظة  الرواية  ت�ستعر�س  الر�ساعة. 
�سد  جم��ازر  ارتكاب  مّت  حيث  اليزيديني،  على  الداع�سي 
فيما  جماعية،  مقابر  يف  ُدف��ن��وا  ث��م  وال�سباب،  ال��رج��ال 
تعر�ست الن�ساء لل�سبي، وعمد التنظيم اإىل بيعهن و�رشائهن 
اأ�سواق النخا�سة يف املو�سل والبوكمال والرقة وغريها  يف 
اأي�سًا عند  من املناطق التي مت احتاللها.  وتتوقف الرواية 
يف  ا�ستخدامهم  ليتم  العنف،  اأعمال  على  الأطفال  تدريب 
تكاد  الأبرياء.  العزل  املدنيني  اأو�ساط  يف  تفجريات  تنفيذ 
تكون هذه الرواية �سجاًل لعذاب الإيزيديني، منذ حلظة غزو 
مكانهم، وال�سطو على بيوتهم وممتلكاتهم، و�سبي حرائرهم. 

يف  اآب  �سهر  حرارة  متحملني  هروبهم  رحلة  اأي�سًا  وت�سّور 
العام 2014، متوجهني اإما اإىل بع�س قرى اإقليم كرد�ستان 
وثمة  �سوريا.  يف  الكردية  املناطق  اإىل  اأو  الآمنة،  ومدنه 
م�ساهد واأحداث بالغة الق�سوة ت�ستعر�سها الرواية على األ�سنة 
ال�سحايا، �سواء اأكان ذلك متعلقًا باملجازر اأم عمليات الذبح 
الرواية  ُكتبت  اجلن�سية.  بالنتهاكات  العرتاف  اأم  واحلرق 
بلغتني: اإحداهما ت�ستعيد اللغة ال�سعرية ال�سوفية، وذلك يف 
الف�سول التي تتناول اأ�ساطري الإيزيديني، ولغة تقريرية عند 
معادلة  �سمن  وذلك  والناجني،  الناجيات  اعرتافات  ر�سد 
فنية للتوا�سل مع القارئ، اإذ يختلط اخليال بالواقع، ليكون 
كل ذلك داخل عماًل يوؤرخ فنيًا حلادثة قا�سية ا�ستهدفت فئة 
�سل�سلة  بعد  لنقرا�سهم  املنظم  ال�سعي  اإطار  يف  الكرد،  من 

املجازر الأربع وال�سبعني التي ت�سجلها مدونة تاريخ الكرد 
الإيزيديني. وتكاد تكون الرواية مرافعة عن الكرد الإيزيديني 
يف �سكل عام، حتى خارج هذه الواقعة الأليمة، اإذ توؤكد اأن 
املنطقة،  يف  الإيزيديني  عذابات  ل�سل�سلة  امتداد  اأحداثها 
بعدما مت تهجريهم من مناطقهم، ووطنهم، من دون اأن يفلح 
ظلوا  التي  وقناعاتهم،  معتقداتهم  عن  �سلخهم  يف  غزاتهم 
لي�ستكمل  داع�س  تنظيم  وجاء  التاريخ،  عرب  عنها  يذودون 

تلك املهمة اأمام اأعني اجلميع.
كتب  وقد  �سوري،  كردي  و�ساعر  �سحايف  اليو�سف  ابراهيم 
النقد الأدبي والق�سة الق�سرية يف ثمانينات القرن املا�سي، 
ما  الإيزيديني وعواملهم، وهذا  بطقو�س  بداياته  منذ  واهتم 

ا�ستثمره روائيًا يف عمله اجلديد »�سنكالنامة«.

الجورنال – متابعة 

ّ

مهنيًا: تتقدم �سريورة العمل كما ت�ستهي وبو�سوح، 
ولن ت�سجر من عجزك عن ا�ستخال�س النتائج التي 
تريح��ك  عاطفيًا: لن ت�س��كو برودة م�س��اعر احلبيب 
جتاه��ك اأو ع��دم اكرتاثه لتلبية مطالب��ك التي تبدو 

خفيفة و�سهلة التحقيق

كب��ار  م��ع  ولق��اءات  مهم��ة  اجتماع��ات  مهني��ًا: 
امل�س��وؤولني الذين ي��وؤدون دوراً يف خياراتك املهنية 
الناجح��ة واملهم��ة  عاطفي��ًا: الدع��م املطل��وب م��ن 
ال�رشي��ك يك��ون متواف��راً، لكن علي��ك اأن تك��ون اأكرث 

واقعية واأن تعتمد على نف�سك يف الدرجة الأوىل

هنيًا: حاول التنويع يف اأ�س��لوب تعاطيك مع الزمالء، فهذا 
م��ن �س��اأنه اأن يقّربهم من��ك ويبعد اخلل��ل يف العالقة التي 
ا�ستجدت يف املدة الأخرية  عاطفيًا: الت�رشف مبزاجية مع 
ال�رشي��ك يدفعه اإىل البتعاد عن��ك وجتّنبك تدريجيًا، حاول 

حت�سني ت�رّشفاتك معه واعرف ما ير�سيه لتعمل عليه

مهني��ًا: اأج��واء مريح��ة ه��ذا الي��وم وتتخل���س م��ن 
ال�س��غوط يف العم��ل ومت�س��ي يوم��ًا موفق��ًا تنه��ي 
خالله الكثري من املعام��الت العالقة منذ مدة طويلة  
عاطفي��ًا: ابتعد ق��در الإمكان ع��ن املواجهة املنفعلة 
م��ع ال�رشي��ك، وخ�سو�س��ًا اإذا كان موقف��ك �س��عيفًا، 

وحاول ترميم الو�سع بهدوء

مهني��ًا: ل تخ��ف م��ن التعبري ع��ن راأي��ك جه��اراً اإذا كنت 
مقتنعًا به، اخلطاأ لن يكون مكلفًا ويكون �س��هاًل عليك حل 
الأم��ور العالقة  عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد م�س��ارحة 
ال�رشيك مبا تفكر فيه، ال�رشاحة تعّبد الطريق اأمامك نحو 

خطوات م�ستقبلية تو�سح امل�سار الذي يجب �سلوكه

مهنيًا: ترتاح اإىل ح�س��م اأمر يف م�س��لحتك، وم�سادر 
ال�س��عادة تب��دو متع��ّددة وتدع��وك اإىل الإف��ادة م��ن 
الظ��روف املوؤاتي��ة عاطفي��ًا: احل��ظ يبت�س��م للعازبني 
الآخ��ر،  اجلن���س  م��ن  الأن�س��ب  ال�س��خ�س  فيلتق��ون 
ويرتبطون �رشيعًا وينطلق��ون يف رحلة من الرتباط 

على اأ�س�س متينة

مهني��ًا: ي�س��عى اأحد الزمالء بقوة لت�س��ويه �س��ورتك 
يف العمل، م��ع اأن نتائج اأعمالك اجلدية تظهر قريبًا 
وتفاج��ئ اجلميع  عاطفيًا:  ل تنكر احلقيقة فاأنت ل 
ت�س��تطيع البتعاد عن ال�رشيك ب�س��بب التفاهم التام 

بينكما على العناوين العري�سة لعالقتكما
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مهني��ًا: علي��ك اأن تعي��د النظ��ر يف بع���س توجهاتك 
ول �س��يما تل��ك الت��ي ت��راودك �س��كوك حوله��ا لئ��ال 
تق��ع املطب��ات التي قد ت�س��بب لك متاع��ب عاطفيًا: 
ل ت�س��تغرب ظه��ور تباي��ن يف الآراء واحتدام بع�س 
النقا�س��ات، اأنت معّر�س لرتكاب الهفوات وتو�س��يع 

امل�سافة بينك وبني ال�رشيك

مهني��ًا: اإج��راءات مهم��ة وق��رارات حا�س��مة قيد 
التنفي��ذ، لك��ن ذل��ك ل يعن��ي القي��ام بخط��وات 
ع�س��وائية وغري مدرو�س��ة    عاطفيًا: حني يرتكب 
ال�رشيك خطاأ ما عليك اأن تظهر له ذلك، ويف حال 

عدم القيام بذلك قد يقع يف اخلطاأ جمدداً

مهنيًا: اجتماعات مهمة ولقاءات مع كبار امل�سوؤولني 
الذي��ن ي��وؤدون دوراً يف خيارات��ك املهني��ة الناجح��ة 
واملهم��ة عاطفيًا: الدع��م املطلوب م��ن ال�رشيك يكون 
متواف��راً، لك��ن عليك اأن تكون اأك��رث واقعية واأن تعتمد 

على نف�سك يف الدرجة الأوىل

مهني��ًا: تن�س��ط كثرياً هذا اليوم على م�س��توى التوا�س��ل 
وتب��ادل املعلومات، قد تقوم بعمل م�س��رتك ومثمر مع 
اأح��د الزم��الء  عاطفي��ًا: ال�رشي��ك يفرح��ك باقرتاحاته، 
فيطمئن بالك وي�س��اعدك على جت��اوز الأمور التي كنت 

تخ�سى جمّرد ذكرها ويلمع ا�سمك جمدداً

مهني��ًا: ُكن حذراً، يتطلب الو�س��ع من��ك الرتّوي وعدم 
رمي مكت�سباتك يف القاع واإ�ساعة ما بنيته على مدى 
�س��نوات يف حلظات  عاطفيًا: تختفي جميع ال�س��غوط 
وت��زول امل�س��اكل، ويبدو هذا الي��وم م�س��ّجعًا ويحمل 

تغيرياً جمياًل يف العالقة بينك وبني ال�رشيك

متقاطعة كلمات

1 بلد يف امريكا اجلنوبية
والدي  o كرمي  حجر   2

 o o م�شروب �شتوي  3 �ش���وت اجلر�س 
احد االقارب

o انثى احد الطيور  4 �ش���فات االناني���ة 
الليلية مبعرثة

مبعرثة ي�شحو  عك�س   o يعود   5
o حرف  o دافئ  6 حي���وان �ش���حراوي 

ن�شب
ابجدية احرف   o ذاهبة  ن�شف   7

باالجنليزية نعم   o رو�شي  رئي�س   8
مت�شابهة  o ميعرثة  ا�شفر  لونها   9

�شوري م�شيحي  قدي�س   10

ا�شيا يف  بلد   1
2 لل�شوؤال o عربية خالدة o ثلثي �شاي

ارتوازي  o اقراأ   o ياب�شة   3
o جم���ع  4 خم���رع الكهرب���اء مبع���رثة 

انتفاخ
�ش���ورية  مدين���ة   o للحم���ار  نقوله���ا   5

بالقرب من ادلب مبعرثة
بالعامية عجوز   6

نثتان�س من  احرف  ثالثة   o برية   7
 o o ن�ش���ف ابهم  8 م���ن ا�ش���ماء الن���ت 

عملة اليابان
مت�شابهة  o اوقاتنا   9

االرجنتني عا�شمة  ن�شف   10

عموديًا اأفقيًا


