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تلغي نظام المراجعات الكتابية 
والتعليقات عبر الموقع

30  لوحة لجبران خليل جبران تعرض للمرة األولى في متحفه

الحمية الكيتونية تساعد على 
التخلص السريع من السرطان 

من المسؤول عن انتقال السل إلى جميع أنحاء العالم؟

تضيف ميزة القصص المصورة تستعد الطالق ميزة جديدة
لمشاركة اللحظات المدرسية

اأبلغ��ت �رشك��ة نتفليك�س االع�ساء الذي��ن ي�ستخدمون مي��زة املراجعات الكتابية 
والتعليق��ات ع��ر موقعه��ا االلك��روين Netflix.com انها ب�س��دد اإلغاء هذه 
 CNET املي��زة نهائي��ًا بدءاً م��ن 30 يوليو اجل��اري. وبح�سب ماذك��ره موقع
ف��اإن ال�رشك��ة قامت بااإر�سال بري��د الكروين للم�ستخدمني لتخره��م بال�سيا�سة 
اجلديدة التي لن متنع التعليقات فقط بل �ستوؤدي اإىل اإزالة جميع اال�ستعرا�سات 
والتعليق��ات املوج��ودة م�سبق��ًا. نتفليك���س ب��ررت ه��ذه اخلط��وة ب�سب��ب �سعف 
ا�ستخدامه��ا حي��ث مل يع��د هن��اك الكثري م��ن التفاعل م��ع التعليقات م��ع مرور 
الوق��ت حيث مل تعد ا�ساف��ة تعليق موؤثرة او تقدم الفائ��دة املطلوبة منها ف�سال 
ع��ن كونها ت�سبب امل�س��اكل احيانًا ب�سبب تعليقات الكراهي��ة او تعليقات خارج 
نطاق املو�سوع اال�سلي. ال�رشكة اأكدت ان نظام التقييم احلايل بوا�سطة االبهام 

م�ستمر ولن يكون له اي عالقة باإلغاء ميزة الردود.

 اأك��دت جمل��ة Nature اأن نظام احلمي��ة الكيتونية 
الغذائي، يح�سن عم��ل الدماغ والع�سالت، وي�ساعف 
فعالية العقاقري امل�سادة لل�رشطان يف الق�ساء على 
االأورام ب�سكل اأ�رشع. وجاء يف مقال لفريق من علماء 
مرك��ز ماير لل�رشطان يف نيويورك، برئا�سة بنيامني 
هوبكن��ز: "مثل هذا التاأثري الناجع للحمية الكيتونية 
عل��ى نتائ��ج الع��الج الكيميائي، يجعلن��ا نفكر كيف 
ت�ساع��د بع���س التقالي��د العالجي��ة وبينه��ا �س��ريوم 
الغلوكوز، وتناول االأطعم��ة الغنية بال�سكر، اأو اأدوية 
اجللوكوكورتيكوي��د على �سم��ود مر�سى ال�رشطان". 
ي�سار اإىل اأن "احلمية الكيتونية"، نظام غذائي ينت�رش 

ب�رشعة اليوم بني حمبي اللياقة البدنية والريا�سة.
ويتميز هذا النظام عن املنظومات الغذائية االأخرى، 
باأن م�سدر ال�سعرات احلرارية الرئي�سية فيه، لي�س يف 

الن�سويات، واإمنا يف الدهون والروتينات.
وه��ذا التغي��ري الغذائ��ي يج��ر الدم��اغ واالأع�س��اء 
االأخ��رى يف اجل�س��م عل��ى ع��دم ا�ستخ��دام الغلوكوز، 
بل االأحما���س الدهنية والكيتون��ات م�سدرا رئي�سيا 
للطاقة. ويجر هذا النظام الع�سالت وخاليا الدماغ 
عل��ى االنتقال للعمل وفق نظام خا�س مميز "لتوفري 
الطاق��ة"، ما يجعل الع�سالت اأكرث قدرة على التحمل 

والدماغ اأكرث مقاومة لل�سيخوخة.
وله��ذا ال�سب��ب، تنت���رش "احلمي��ة الكيتوني��ة" ب�س��كل 
خا���س اليوم ب��ني راكب��ي الدراج��ات والعدائني يف 
املاراثون��ات وممار�س��ي الريا�س��ات الت��ي تتطل��ب 
الق��درة عل��ى التحمل. وع��رث هوبكنز وزم��الوؤه، على 
ا�ستخ��دام جدي��د غ��ري متوق��ع له��ذه احلمي��ة، وذل��ك 
خ��الل درا�سته��م ل�سل��وك اخلالي��ا ال�رشطاني��ة التي 
تولده��ا اإحدى الطف��رات االأكرث �سيوع��ا  وهي التلف 
يف ج��ني PI3KCA. ه��ذا املقط��ع م��ن احلم���س 
النووي، م�س��وؤول عن نقل جزيئات االإ�سارة املختلفة 
داخ��ل اخلاليا، ويت�سبب تلفه "باإع��ادة برجمة" هذه 

اجلزيئات، ويجعلها تتكاثر با�ستمرار.

ك�سف علم��اء من جامع��ة وي�سكون�سن-مادي�س��ون االأمريكية عن 
اأ�سباب انت�سار بكترييا مر�س ال�سل يف جميع اأنحاء العامل.

ودر���س العلم��اء العام��ل اجلين��ي امل�سب��ب ملر���س ال�س��ل وكيف 
تف�س��ى يف العامل، فوجدوا اأن قدماء الروم��ان هم ال�سبب يف ذلك. 
وق��ال الباحث��ون اإن "هناك �سبع��ة اأنواع رئي�سية م��ن اأنواع ال�سل 
 Mycobacterium( املنت���رش يف الع��امل ت�سبهه��ا بكتريي��ا
tuberculosis(، وجميعها، بح�سب الدرا�سات اجلينية، جاءت 
م��ن اإفريقي��ا موط��ن املر�س الذي ظه��ر هناك منذ ع���رشات اآالف 
ال�سن��ني".   وحلل العلماء 550 عينة م��ن البكترييا امل�سببة لل�سل 

ل��دى الب���رش املعا�رشين الذي��ن يعي�س��ون يف اإفريقي��ا واأورا�سيا. 
ومكن��ت املقارن��ة ب��ني مورثات ه��ذه البكترييا، م��ن الك�سف عن 
كيفية ارتباط جينات ال�سالالت املختلفة لل�سل ببع�سها، ومن اأين 

جاء املر�س بداية االأمر.
واأك��د العلم��اء اأن اأ�س��ل هذه ال�س��الالت الناقل��ة للمر�س متثل يف 
�سالل��ة منوذجي��ة واحدة فقط، وج��دت منذ ح��وايل 4 اإىل 6 اآالف 
�سن��ة، وتفرع��ت عنه��ا �سالالت اأخ��رى للمر�س ال��ذي يعد من بني 
10 اأمرا���س قاتلة على الكرة االأر�سي��ة.  وانت�رشت �سبعة اأنواع 
م��ن بكترييا ال�سل يف جميع اأنحاء الك��رة االأر�سية، اختفت ثالثة 

ومل تتاأقل��م مع البيئة اجلديدة وبقي��ت اأربعة اإىل يومنا هذا ب�سبب 
قدرته��ا الكبرية على التاأقلم. وك�س��ف البحث اأن �ساللة واحدة من 
بكترييا ال�سل هي التي كانت اأكرثها مقاومة وبقاء، وانت�رشت اإىل 
العامل يف القرن االأول للميالد عندما غزا الرومان البحر االأبي�س 
املتو�سط. واأدت احلمالت الع�سكرية الرومانية اإىل انتقال املر�س 
اإىل اأنا���س مل يتعر�سوا ل��ه يف حياتهم. ومل تكن العدوى موجودة 
ب��ني اجلنود فقط، ب��ل يف املع�سكرات القتالية وظروف احلياة يف 
املخيم��ات التي �سارك املدني��ون فيها. لذلك انتق��ل مر�س ال�سل 

بني جميع االأمم التي اختلطت بالرومان. 

 ت�ستع��د �رشك��ة مايكرو�سوف��ت الإط��الق ميزة الو�س��ع الليل��ي اأو الداكن خلدم��ة الريد 
االإليك��روين اخلا�س��ة به��ا Outlook، وذلك ب�س��كل دائم وجلمي��ع امل�ستخدمني بعد 
اإطالقه��ا لهذا الو�س��ع ب�سكل موؤقت يف احتف��االت الهالوين العام املا�س��ي. وقد بداأت 
ال�رشك��ة بت�سوي��ق امل�ستخدمني ب�سور الو�س��ع الليلي خلدمة الري��د االليكروين، حيث 
�ستك��ون املي��زة اجلديدة متاحة لن�سخ��ة الويب من اخلدمة فيما مل تظه��ر اأي معلومات 
حول و�سول التحديث لتطبيقات الهواتف الذكية. ون�رشت ال�رشكة يف مدونتها اخلا�سة 
ب��� Outlook على اأنها كانت تعمل يف ال�سهور املا�سية لتطوير الو�سع الليلي ب�سكل 
كام��ل خلدم��ة الريد االإليك��روين، و�سيك��ون ال�سكل املوؤق��ت الذي ظه��ر يف احتفاالت 
الهالوي��ن العام املا�س��ي �سبيه للواجهة الت��ي طورتها ال�رشكة للن�سخ��ة الدائمة. يقدم 
الو�س��ع الليلي اأو الداكن �سكاًل مميزاً للم�ستخدمني، وهو ما جعل اأغلب ال�رشكات تنتهج 

تطوير واجهة م�ستخدم عادية واأخرى ليلية على اأغلب التطبيقات واخلدمات.

 طرح��ت �رشك��ة �سكول فوي���س االإماراتي��ة ميزة الق�س���س امل�س��ورة التفاعلية يف 
تطبيقه��ا اخلا���س بالتوا�س��ل ب��ني اأولي��اء االأم��ور واملدار���س التي تتي��ح للطالب 
واملدر�سة اإمكانية م�ساركة ال�سور والفيديوهات �سويًا عر ق�سم الق�س�س امل�سورة 
خلل��ق عملية توا�س��ل مدر�سية اأكرث تفاعاًل. وقال موؤ�س���س �رشكة �سكول فوي�س علي 
بن يحيى”اأجرينا العديد من حلقات البحث التي جمعتنا بالطالب وطواقم املدار�س 
لنعرف منهم ما هي امليزات التي يودون اأن ت�ساف اإىل من�سة �سكول فوي�س لنوفر 
له��م عملي��ة توا�سل مثالي��ة ومتكاملة. واأو�س��ح عل��ي اأن اإدارات املدار�س عادة ما 
متن��ع الطالب من ا�ستخدام هواتفهم النقالة اأثناء ال��دوام املدر�سي، بينما توفر لهم 
االأجه��زة اللوحي��ة التعليمي��ة، واأ�س��ار اإىل اأن الط��الب اأو�سحوا رغبته��م با�ستخدام 
امليزات الرائجة عل��ى مواقع التوا�سل االجتماعي مثل الق�س�س امل�سورة على تلك 

االأجهزة اللوحية”.

سكول نتفليكس

فويس

مايكروسوفت

 يعد متحف جران خليل جران يف بلدة ب�رشي )�سمال لبنان( 
فقط  لي�س  تكراراً،  الزيارة،  ت�ستحق  التي  الفارقة  املعامل  من 
مكان  اأي  يف  تراها  لن  التي  والفريدة  الثمينة  ملعرو�ساته 
اأي�سًا لروعة موقعه على كتف وادي قادي�سا املذهل  اآخر، بل 
ال�سنون، وجعلت منه لوحة طبيعية خارقة ل�سدة  الذي نحتته 
انحداره وكثافة خ�رشته يف اآن. اأما وقد اأعيد تاأهيل املتحف، 
وخرجت من بني املحفوظات مقتنيات جديدة مل تكن متاحة 
اأهمية  تكت�سب  اإليه  العودة  فاإن  املكان،  �سيق  ب�سبب  للزوار 

اإ�سافية.
الرميم �سمل اإعادة جتديد الغرف، تهدمي بع�سها واإعادة بناء 
ال�سغرية  لل�ساالت  التق�سيمات  تعديل  اآخر، مت  غريها. مبعنى 
التي يت�سم بها املكان. هذا عدا اإعادة التبليط وجتهيز اجلدران 
وحتديث االإ�ساءة. وهو ما اأعطى رونقًا جديداً للوحات وطريقة 
عر�سها، واأبرز اأهمية املقتنيات االأخرى. فالغرف اجلديدة مت 
طليها بلون مييزها عن غريها، كما مت تزويد املتحف ب�سالة 
عدة؛  بلغات  االأوديوفون  خدمة  وطورت  لال�ستقباالت،  اأنيقة 

بف�سل  هذا  ومت  جتواله.  اأثناء  ال�رشوحات  اإىل  الزائر  لي�ستمع 
اقتنعت  اأن  بعد  اليابانية  ال�سفارة  بها  �ساهمت  مالية  منحة 
الأنه  اأخ��رى؛  عدة  م�رشوعات  بني  من  قدم  ال��ذي  بامل�رشوع 
يف  وو�سعها  خمازنها  من  جديدة  لوحات  ب��اإخ��راج  ي�سمح 

متناول ذواقة الفن.
بني  ب�رشي،  وبلدته  راأ���س��ه  م�سقط  يف  متحفه  يف  وجل��ران 
امل�ساحة  كانت  اأ�سلية.  لوحة   440 واملحفوظ،  املعرو�س 
ال�سابقة ال ت�سمح بعر�س اأكرث من 135 لوحة، يف حني اأ�سبح 
مبقدور الرواد روؤية نحو 175 لوحة وهم يجولون يف القاعات. 
وال تزال اأكرث من 200 لوحة غري متاحة ب�سبب �سيق املكان. 
وهي من الكنوز الفنية التي لها قيمة عاملية كرى؛ ملا جلران 
من �سهرة بني القراء من اأق�سى ال�رشق اإىل اأمريكا. ويوؤكد لنا 
مدير املتحف جوزيف جعجع  اأن »هذه اللوحات حمفوظة وفق 
�رشوط فنية عالية حتميها من التلف«، وهو ال يخفي اأن عدداً 
ب�سبب  ترميم  اإىل  حاجة  يف  اأ�سبحت  االأعمال  هذه  من  كبرياً 
الوقت الطويل الذي م�سى عليها، لكنها تنتظر التمويل الكايف. 
غالبية مقتنيات املتحف لها �سيت وا�سع بني املخت�سني، وال 
اللوحات اجلديدة  80 لوحة زيتية معروفة جلران. من  �سيما 

تق�سد  اأن  وت�ستحق  للزيارة  متاحة  و�سارت  اأ�سيفت  التي 
بداية �سهرته كفنان  التي ر�سمها جران يف  لوحة »اخلريف« 
ت�سكيلي. هناك كذلك لوحة »املفكر« التي ال بد يعرفها ع�ساق 
جران بف�سل �سورها املتداولة بغزارة. وهي لرجل ملتٍح ي�سند 
وجهه بيده، ويتاأمل يف كرة من الكري�ستال. ومع اإعادة تاأهيل 
جران  ر�سمها  التي  ع�رشة  االثنتي  للوحات  �سار  املتحف 
لكتاب »النبي« وللمرة االأوىل، يف تاريخ متحفه، �سالة خا�سة 
لهذا  ترجمات  تعر�س  اأي�سًا  ومعها  بع�سها،  مع  جتمعها  بها 
الكتاب يف 55 لغة خمتلفة، علمًا باأن »النبي« الذي كتبت له 

�سهرة ا�ستثنائية �سارت له ترجمات اليوم اإىل 104 لغات.
خا�س  ب�سكل  اليابان  �سفارة  اهتمام  �سبب  عن  ن�ساأل  وحني 
باإرث جران، يجيبنا مدير املتحف باأن »العالقة بني ال�سفارة 
ويتوافد  يومًا،  تنقطع  ومل  متوا�سلة  املتحف  على  والقّيمني 
كما  ج��ران،  اإرث  الكت�ساف  ب�رّشي  على  اليابانيون  ال��زوار 
زيارة  يحبون  لبنان  اإىل  يفدون  حني  اليابانيني  ال�سفراء  اأن 
 2008 فعام  االأوىل؛  امل��رة  لي�ست  وه��ذه  ج��ران.  مقتنيات 
ويتحدث  الكهرباء«.  ومتديدات  االإ���س��اءة،  بتجديد  �ساهموا 

جعجع عن عالقات بني املتحف و�سفارات كثرية يف لبنان.

حيث  روح��ه.  يف  تغرياً  املكان  اعتاد  ال��ذي  ال��زائ��ر  ي�سعر  ال 
�سديدة،  بح�سا�سية  املبنى  اأ�سالة  على  يقول جعجع »حافظنا 
اأكرث  باتت  العر�س  لكن طريقة  م�سماراً يف حائط،  نطرق  ومل 
جمالية، حتى فيما يتعلق باجلزء االأهم، وهو االأكرث الت�ساقًا 
املدفن  ا�سم  عليه  يطلق  ما  وه��و  ومماته،  ج��ران  بيوميات 
ويدلف اإليه الزائر بدرج حجري لولبي، لي�سل اإىل حجرة و�سع 
التي كان يكتب عليه، م�سجب معاطفه،  فيها �رشيره، طاولته 
وبطبيعة  بو�سطن.  من  نقلت  قد  كانت  اأخرى  واأ�سياء  مراآته، 
ونقل من  رفاته  ي�سم  الذي  التابوت  االأكرث مهابة هو  احلال، 
تراه وكاأنه  االأبي�س،  باللون  اأي�سًا، وهو معدين مطلي  اأمريكا 
و�سع يف قلب حجرة خا�سة حفرت يف ال�سخر، وكتب فوقها 
عينيك  فاأغم�س  جانبك،  اإىل  االآن  واقف  واأنا  مثلك  حي  »اأنا 
والتفت تراين اأمامك«. تلك هي العبارة التي اأو�سى جران اأن 
تكتب فوق مدفنه. واأنت حقًا تراه اأمامك كيفما تلّفت فهذا هو 
املحمل الذي كان ي�سع عليه لوحاته وهو ير�سمها، وذاك هو 
احلاجز اخل�سبي املحفور الذي كان ي�ستخدمه يف م�سكنه حلفظ 
بع�س حميمياته، وتلك يد تتو�سطها عني زرقاء ال بد كانت يف 

اإحدى غرفه«.

الجورنال – متابعة 

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
o ت�رشيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

2 عك���س حل��و o جوهر )ال�س��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�س لها يوم زواجها

3 من طيور الن�سف اجلنوبي للكرة االأر�سية وال يطري 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة راأ�س احليوان حيث يو�سع الزمام 

الع�سافري
o للنداء o �سوت النحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثري ال�سر. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر االأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن الفيل
o �سوت الذئب 10 �سوت البالبل 

1 �س��وت النعام��ة o لي�س ل��ه قيمة عند 
الغري

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�س خري 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رية مل�ساء o �س��وت الفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل���س اجلم��ل على االأر���س من حالة 
الوقوف

6 �س��ع مق��دارا زائ��دا o مر���س و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

ف�ساء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل وال يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

الي��وم اأنت متفائل بعملك وج��دك واجتهادك. �ست�سعر اأن 
من حقك الرقية املنا�سبة و�سوف حتاول اأن تطلبها من 
مدي��رك.. �ستقابل �رشي��ك حياتك الذى كن��ت تبحث عنه 
ط��وال حيات��ك. �ست�سعر من ناحيت��ه بعواطف جيا�سة قد 

جتعله ينجذب اإليك.

ال تك��رث ملا يقال عن��ك فى غياب��ك، فاجلميع  ينده�س 
م��ن تط��ورك ال�رشيع فى العم��ل خا�سة بع��د النجاحات 
املتتالي��ة الت��ى حققته��ا ف��ى الف��رة االأخرية.اأن��ت من 

ال�سخ�سيات التى ال تقع فى احلب �رشيًعا

اأن��ت االأكرث مهني��ة و�سط زمالئ��ك، فلديك �سمري. 
ا�ستم��ر فى ذلك لعلك جت��د ترقية عن قريب ،عليك 
ق�س��اء بع���س االأوق��ات ف��ى البحث عل��ى �رشيك 
حيات��ك. �ستب��ذل جمهودا كبريا لتج��د من ي�سبهك 

فى �سخ�سيتك.

الوق��ت غري منا�س��ب للحديث عن م�س��اكل �سخ�سية 
وخالف��ات مع الزمالء، ح��اول اأن تكون عمليا اأكرث 
م��ن ذل��ك وال داع لت�سيي��ع وقت��ك فى اأم��ور الهية 

بعيداً عن العمل.

الي��وم هو وق��ت الركيز عل��ى مواهبك،فال تقل��ق ب�ساأن 
نقاط ال�سعف��ك ،الأن هذا هو ع�رش انت�سار بالن�سبة لك، 
كن �سارم��ا وحا�سما م��ع ا�سراتيجية عمل��ك والبد اأن 

تكون دقيقا للغاية فى كالمك
 

ح��اول اأن تغري من اأ�سلوب تعاملك م��ع روؤ�سائك وال تتعمد 
فر�س اآرائك ال�سخ�سية عليهم، فاالأمور املهنية حتتاج اإىل 
مرون��ة ف��ى التعامل.غريتك على احلبي��ب ال تقلل من ثقتك 
بنف�س��ك، لكنك بحاجة اإىل التعبري عنها ب�سكل الئق حتى ال 

توؤذى م�ساعر االآخرين دون اأن تق�سد

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

تق��دم اإىل العمل اأف�سل م��ا لديك، وهو ما انعك�س اإيجاًبا 
على عالقت��ك مبديرك فى العمل، م��ن املتوقع اأن يتغري 
من�سبك فى املوؤ�س�سة اأو ال�رشكة التى تعمل بها، وهو ما 

�سيغري �سكل حياتك املهنية بالكامل.

ق��د حتظ��ى الي��وم باإعج��اب مدي��رك بالعم��ل ب�سب��ب 
اجته��ادك الف��رة املا�سي��ة ف��ى اأداء عمل��ك، فا�ستم��ر 
ف��ى هذا الطري��ق و�سوف حتقق جمي��ع اأهدافك. اأنت فى 

انتظار مفاجاأة كبرية اليوم من �رشيك حياتك

التج��ارب العملي��ة الت��ى تخو�سه��ا �ستزي��د الي��وم ويجب 
اال�ستفادة من ه��ذا وت�سجيع االآخرين لتح�سل على دعمهم 
وق��ت احلاجة.ت�ستطيع اأن ت�سع حداً للما�س��ى وتبداأ حياة 

جديدة فيمكنك االآن امل�سى قدما نحو حياة جديدة.

ال تعتم��د عل��ى جتارب��ك ال�سابق��ة فى جم��ال عملك، 
وعلي��ك اأن تط��وع اأفكارك لتتنا�سب م��ع مكان عملك 
اجلدي��د، وحتت��اج اإىل زي��ادة �رشعة اآدائ��ك فى تنفيذ 

االأفكار.

م��ن املحتمل اأن يح��دث تغيري فى وظيفت��ك كاأن تغري 
مهنت��ك اأو تنتقل من الق�سم الذى تعمل به اإىل ق�سم اآخر 
ف��ى مكتب��ك اأو عمل��ك نف�س��ه. الو�سع اجلدي��د �ستتقبله 
و�ستج��د اأن��ه �سيوف��ر ل��ك فر�س��ة ممي��زة فق��ط حتتاج 

لال�ستفادة الكاملة من هذه الفر�سة.

اأنت ف��ى م�سكالت م�ستمرة م��ع مديريك ب�سبب عدم 
التزام��ك مبواعيدك وع��دم ت�سليم امله��ام املطلوبة 
منك فى مواعيدها، فح��اول الركيز اأكرث فى عملك 

حتى ال تخ�رشه.


