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يتيح خاصية تحد من اعادة الرسائل 
دون التأكد من مصداقيتها

)زمن النساء( ليلينا تشيجوفا في ترجمة عربية .. تنال جائزة البوكر الروسية 

علماء يطورون تقنية تقضي 
على أورام الدماغ المعقدة

اكتشاف الية جديدة لعالج الخرف والخرف 

يتيح استخدام كاميرا لبحث 
واستعراض منتجات أمازون

باي يتيح ارسال واستقبال األموال بين 
المستخدمين

 ب��داأ تطبي��ق وات�ص��اآب وا�ص��ع االنت�صار با�صتخ��دام خا�صية حت��د من ظاهرة 
اع��ادة ار�صال الر�صالة بدون التاأكد من م�صداقيتها. وقام وات�صاآب بت�صنيف 
الر�صائ��ل امُلع��اد توجيهه��ا او ار�صاله��ا )forwarded( ل�صخ�ص من جهة 
اخ��رى، وه��ذا الت�صني��ف �صي�صم��ل الن�صو���ص ال�ص��ور والفيدي��و والر�صائ��ل 

ال�صوتية، وذلك من خالل كلمة.
وه��ذا يعن��ي، اأن امل�صتخ��دم �صيعرف من ال��ذي يقوم باع��ادة توجيه ر�صالة 

و�صلت له، 
او م��ن كتب الر�صال��ة بنف�صه، وذلك للحد م��ن ظاهرة اعادة ار�ص��ال الر�صالة 

بدون التاأكد من م�صداقيتها.
وب��داأ التحديث يف االجهزة التي تعمل بنظ��ام االندرويد، وبعدها ظهرت يف 

iOS االجهزة التي تعمل بنظام

طور علماء من جامع��ة �صاراتوف احلكومية تقنيات 
جديدة لعالج فردي الأ�صد اأنواع اأورام الدماغ الدبقية 
عدواني��ة. وق��ال علماء اجلامعة الرو�صي��ة اإن التقنية 
اجلديدة تت�صمن فتح احلاجز الدموي الدماغي، الذي 
يعد نظاما حمكما ال ي�صمح للمواد ال�صامة والكائنات 
الدقيقي��ة بالو�ص��ول اإىل الدم��اغ ع��ر ال��دم، لي�صل 

الدواء اإىل املناطق املطلوبة )امل�صابة( يف الدماغ.
و�صتفت��ح "نافذة" يف احلاجز الدموي الدماغي، ملدة 
�صاع��دة فقط خالل عملي��ة العالج، وبعده��ا ي�صتعيد 

احلاجز الدموي الدماغي وظيفته االعتيادية.
ويف املرحلة التح�صريية، يتم ف�صل اخلاليا البلعمية 
)ت�صاه��م يف املناعة( من دم املري���ص، وهي خاليا 
قادرة عل��ى التقاط البكترييا وبقاي��ا اخلاليا امليتة 
وغريها من املواد الغريبة، ويتم حتميلها بج�صيمات 
الذه��ب النانوي��ة. وبع��د ذلك، ُتفت��ح "الناف��ذة" عر 
احلاج��ز الدموي الدماغي با�صتخ��دام الليزر، وتدخل 
م��ن خالله��ا اخلالي��ا البلعمي��ة حممل��ة بج�صيم��ات 
الذه��ب النانوي��ة اإىل اأورام الدم��اغ مبا���رة وحتدد 

نطاق واأبعاد الورم.
واأ�صاف الباحثون اأن الع��الج الفعال الأورام الدماغ 
يتحقق عن طريق تعري�ص ج�صيمات الذهب النانوية 
املحقون��ة يف اأطراف )ح��دود( ال��ورم الأ�صعة ليزرية 
بطول نحو 800 نانومرت. وتعد هذه الطريقة االأجنح 
لقت��ل اخلاليا ال�رطانية ووق��ف انت�صارها متاما اأو 

 ط��ور علماء خمتر �صتانف��ورد الوطني يف اأمريكا عالجا منع ظهورها من جديد.  
جدي��دا ي�صاعد على ا�صتعادة الذاكرة بعد احلوادث ويعالج 

مر�صى األزهامير.
وتتلخ���ص تقنية الع��الج اجلديدة بالك�ص��ف عن املناطق 
االأمرا���ص  اأو  احل��وادث  ج��راء  الدم��اغ،  يف  املت���ررة 
الع�صبي��ة املختلف��ة، بتخطي��ط كهربائي من ن��وع جديد 
عر و�صل الدم��اغ باأقطاب كهربائية ت�صخ اإليه �صحنات 

معينة.
و�صيح��دد التحفي��ز م��ن خالل االأقط��اب املناط��ق االأكرث 

�صعف��ا يف الدماغ، والتي �صتعال��ج وت�صتعيد ن�صاطها بعد 
تعري�صها لنب�صات كهرومغناطي�صية موجهة.

وت�صاع��د هذه التقني��ة اجلديدة على حتفي��ز عمل الدماغ 
بع��د اإع��ادة ت�صكي��ل الو�ص��الت الع�صبي��ة يف املناط��ق 

امل�صابة منه.
ويعتقد العلماء اأن هذه الطريقة �صتب�صط اإىل حد كبري عالج 
الكثري من االأمرا�ص احلديثة كاألزهامير وداء باركن�صون 
واخلرف باأ�صكاله املتع��ددة، ف�صال عن اإ�صابات الدماغ 

جراء حوادث ال�صري وغريها من الكوارث.   

 �صتبداأ �صناب �صات اال�صتفادة ب�صكل اأكر من تقنياتها وخا�صة الكامريا وذلك باإطالق 
مي��زة جدي��دة با�صم Eagle بال�راكة م��ع امراطورية التج��ارة االليكرتونية اأمازون 
وع��دد من ال�ركات االأخرى، حيث �صيك��ون باإمكان امل�صتخدمني البحث عن املنتجات 
با�صتخ��دام كامريا �صناب �صات. وتعمل امليزة اجلديدة على ال�صغط املطول عند توجيه 
الكام��ريا اإىل منت��ج اأو �صلع��ة ومن ثم تق��وم الكامريا بتحلي��ل ال�صورة للتع��رف عليها 
وتوجي��ه امل�صتخدم اإىل نتائج البح��ث املبا�رة اخلا�صة بها على متجر اأمازون، وهذه 
الطريق��ة �صتنتهجها ال�ركة غالبًا مع عدد من ال���ركات االأخرى التي تبيع املنتجات 
اأو حت��ى اخلدم��ات. هذا االأمر من �صاأنه حتويل �صناب �ص��ات اإىل مركز ترويجي واإعالين 
مبا���ر الأ�صخ��م ال�ركات العاملية، حي��ث �صيكون مبقدور امل�صتخدم��ني الو�صول الأي 
منتج اأو خدمة ب�صكل �صهل مما ي�صاهم يف رفع عدد امل�صرتين من املتاجر االليكرتونية 

مثل اأمازون، 

 قامت �ركة قوقل باإطالق حتديث جديد خلدمة الدفع االلكرتوين اخلا�صة بها قوقل 
ب��اي لتتيح الكثري م��ن املزايا للم�صتخدمني العاديني، مما يجع��ل ار�صال وا�صتقبال 
االأم��وال اأ�صه��ل م��ن ال�صاب��ق مع اخلدمة وب��ني اجلمي��ع ولي�ص فقط ب��ني امل�صتخدم 
وال���ركات. ومع التحديث اجلديد �صيتمك��ن االأ�صدقاء من ار�صال وا�صتقبال االأموال 
فيم��ا بينهم بطريقة �صل�صلة عن طريق ار�صالها ب�صكل عادي اأو ار�صال طلبات الدفع، 
وه��و �صبي��ه مبا تق��وم به خدم��ات مثل باي ب��ال الإر�ص��ال وا�صتقب��ال االأموال بني 
 Google امل�صتخدم��ني العادي��ني يف الوالي��ات املتح��دة، وذلك بعد دم��ج تطبيق
Pay م��ع Google Pay Send. كم��ا يق��دم التحديث اإمكاني��ة حفظ ن�صخ من 
تذاك��ر احلفالت والفعاليات بجانب تذاك��ر املوا�صالت على تطبيق اخلدمة، وهو ما 
Tic k  يعني اأن امل�صتخدم �صيتمكن من احلفاظ دائمًا على تذاكره املحجوزة عر

Southwest بوجود الباركود م�صجل على التذكرة، etmaster و 

قوقلواتسآب سناب شات

امل�رية  الكتاب  بالهيئة  اجلوائز  �صل�صلة  عن  حديثًا  �صدر 
رواية »زمن الن�صاء« للكاتبة الرو�صية يلينا ت�صيجوفا، وهي، 
من  واح��دة  اجلبايل،  ن�ر  حممد  الدكتور  مرتجمها  ح�صب 
اأف�صل ما ُكِتب بالرو�صية خالل العقدين االأخريين، وت�صعها 
يف م�صاف كال�صيكيات االأدب الرو�صي مثل م�رحية »ب�صتان 
الإيفان  واأب��ن��اء«  »اآب��اء  ورواي��ة  ت�صيخوف،  الأنطون  الكرز« 
تورجينيف وغريها. وقال الدكتور اجلبايل   اإن »زمن الن�صاء« 
تتوفر على كثري من العنا�ر الفنية التي جعلت منها االأف�صل 
جائزة  على  ح�صلت  وقد   ،2009 عام  يف  الرو�صية  باللغة 

البوكر العاملية للرواية الرو�صية يف العام نف�صه.
بكلية  الرو�صي  ل��الأدب  اأ�صتاذاً  يعمل  ال��ذي  اجلبايل،  وذك��ر 
االأل�صن جامعة عني �صم�ص، اأن يلينا ت�صيجوفا التي ُولدت عام 
1957، مبدينة ليننغراد: »�صان بطر�ص بورج« ُتعد واحدة من 

روايتاها  اأُدرجت  وقد  املعا�رات.  الرو�صيات  الكاتبات  اأهم 
للجائزة  الق�صرية  القائمة  الكبري« �صمن  و»الدير  »املجرمة« 
اأ�صلوبها  التوايل. ويتميز  2003 و2005 على  نف�صها عامي 
بال�صمات واخل�صائ�ص التي متثل ما بعد احلداثة التي تتجلى 

يف اأعمال الكثري من الكاتبات الرو�صيات املعا�رات.
ولفت اجلبايل اإىل اأن العقود الثالثة االأخرية يف رو�صيا �صهدت 
حيث  الرو�ص  وال�صاعرات  الكاتبات  من  متميزة  اإب��داع��ات 
اإىل  ذلك  ويرجع  ال�صابقة.  بالعقود  مقارنة  عددهن  ت�صاعف 
كثري من االأ�صباب لعل اأهمها النه�صة الثقافية التي �صهدتها 
اأ�صياًل  ج��زءاً  امل��راأة  متثل  والتي  رو�صيا  يف  املثقفة  النخبة 
وكاتبة  ومرتجمة  ناثرة  اأي�صًا  هي  ت�صيجوفا  ويلينا  منها. 
عملت  كما  االقت�صاد،  يف  الدكتوراه  على  وحا�صلة  مقاالت 
رئي�صة حترير ملجلة »الكلمة العاملية«، وتعود اأوىل كتاباتها 
يف  فكانت  بداياتها،  اأما  م�صت.  �صنني  ع�ر  اإىل  االحرتافية 
يف  بالتدري�ص  قامت  وقد  ال�صوفياتي،  االحتاد  انهيار  فرتة 

تتفرغ  اأن  قبل  الزمن  من  فرتة  بالتجارة  وعملت  اجلامعة 
اإبداعات  على  بطر�صرغ  يف  احلياة  ت�صيطر  للكتابة.  حاليًا 
وعاملهم  اأبطالها  �صخ�صيات  �صمات  حتدد  حيث  ت�صيجوفا، 
م�صائرهن  تتناول  وهي  الن�صاء.  من  ومعظمهم  النف�صي، 

وطباعهن ودورهن يف املجتمع وعاملهن الداخلي.
اأنطونينا  الفتاة  حول  الن�صاء«  »زمن  روايتها  اأحداث  وتدور 
العي�ص  على  التاأقلم  الريفية،  ن�صاأتها  ب�صبب  ت�صتطع،  مل  التي 
اأن يغرر بها ب�صهولة،  اأحدهم  ا�صتطاع  يف مدينة كبرية. وقد 
النطق.  على  تقوى  ال  �صنوات  عا�صت  طفلة  منه  فاأجنبت 
و�رعان ما متر�ص اأنطونينا، وقد كان عليها اأثناء مر�صها 
اأن ترتك ابنتها ال�صغرية عند جاراتها العجائز  واحت�صارها 
اأن  بالفعل  وا�صتطعن  ويفدوكيا.  واأريادنا  جليكرييا  الثالث 
وم�صهورة،  موهوبة  ر�صامة  الفتاة  و�صبت  باملهمة  يقمن 
البطلة  حديث  عن  عبارة  الرواية  من  االأخري  اجلزء  اإن  حتى 
وم�صري  حياة  اأي�صًا  الرواية  تتناول  نف�صها.  عن  ال�صغرية 

التي  امل�صرتكة  ال�صقة  يف  حياتهن  وت�صور  الثالث،  العجائز 
اأثناء  وحياتهن  الداخلية،  عواملهن  وتر�صم  فيها،  يع�صن 
ح�صار مدينة ليننغراد خالل احلرب ومعاناتهن من الوحدة، 
وفقدان االأوالد اأو االأزواج ما جعلهن يوجهن كل عنايتهن اإىل 

ال�صغرية �صوفيو�صكا.
ومن خالل كل ذلك تلقي الكاتبة ال�صوء على الواقع الرو�صي 

يف القرن املا�صي.
وعن طبيعة ال�رد يف »زمن الن�صاء«، يقول اجلبايل اإنه ياأتي 
الرواية  بطالت  كل  األ�صنة  على  ق�ص�ص وحكايات  �صكل  على 
البطلة  واأمها  الطفلة  �صوزانوت�صكا  اأو  �صوفيو�صكا  اخلم�ص 
واأريادنا،  وجليكرييا  يفدوكيا  واجلدات  اأنطونينا  الرئي�صية 
االأحداث  اإىل ذلك جند بع�صهن يلخ�صن جزءاً من  باالإ�صافة 
والديالوغ  املونولوغ  ويحتل  اخلا�صة.  نظره  وجهه  من 
االأ�صباب  من  ذلك  كان  ورمب��ا  ال��رواي��ة.  يف  كبرية  م�صاحة 

الرئي�صية وراء حتويل الرواية اإىل عرو�ص م�رحية خمتلفة.

 الجورنال – متابعة 

اأن ي�صّو���ص علي��ك  مهني��ًا: يح��اول بع���ص الزم��الء 
العالقات اأو يبلبل لك االأجواء فت�صتد االأزمات

عاطفي��ًا: يوم عاطفي مميز ق��د يحمل اإليك التغيريات 
واحل�صم اإيجابًا بح�صب مبتغاك

مهنيًا: قل م��ا تريد فمركور ي�صهل عليك املهمن، لكن 
حاول اأال جترح اأح��داً باأقوالك وانتبه من االزدواجية 
يف عالقت��ك املهنية عاطفيًا: يك��ون النقا�ص ايجابيًا 
مع ال�ري��ك وت�صعان معًا برناجم��ًا لرحلة او لعطلة 

وتبدوان مرتاحني ملا تقّررانه

مهني��ًا: يحمل اإليك هذا اليوم تاأيي��داً عامًا ودعمًا من 
قب��ل االأ�صدقاء ومغام��رات حتى اآخر ال�صه��ر عاطفيًا: 
مت�صي يوم��ًا ممتعًا مع ال�ريك، فه��و ي�صاندك ويقف 

اإىل جانبك على الدوام وي�صاعدك يف اإيجاد احللول

مهني��ًا: ابتع��د عن االنفع��االت لئال تخ���ر �صفقة 
اأو ت�صوي��ة اأو فر�صة ثمين��ة  عاطفيًا: تقّدم لل�ريك 
اأف�ص��ل م��ا عن��دك وحتافظ عل��ى تفاوؤل��ك وتكون 

متحم�صًا للعالقة

مهني��ًا: الكث��ري م��ن ال�صغ��وط وامل�صوؤولي��ات 
امللق��اة عل��ى عاتقك الي��وم علي��ك اأن تتوالها 
عاطفي��ًا: تخ�صى بع�ص التغ��ريات التي حتدث 
يف م�صاع��ر احلبيب وال تع��رف موقفك احلايل 

جتاه ما يح�صل

مهنيًا: حاول درا�صة جماالت جديدة وم�صاريع جديدة 
ت�صتطي��ع اأن تناف���ص من خالله��ا عاطفيًا: يع��ّزز هذا 
الي��وم الرومان�صية ويجعلك اك��رث جاذبية وبهاًء، لكن 

ال متزج بني احلب والعمل يف هذه االثناء
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مهني��ًا: ي��زّودك ه��ذا اليوم �صح��راً خا�ص��ًا وجاذبية، 
م��ن  دورة  ويفتت��ح  اجلمي��ع،  يلف��ت  وت�ص��ّع بري��ق 
االت�ص��االت املمّي��زة عاطفيًا: يب��داأ الي��وم م�صطربًا 
عاطفي��ًا، م��ا ق��د يوّلد بع���ص الرتاب��ة يف العالقة اأو 

االإهمال اأو الالمباالة

مهني��ًا: حمطة جدي��دة ومهمة يف حيات��ك املهنية 
تاأم��ل اأن حتق��ق من خالله��ا الكثري عاطفي��ًا: يوم 
عاطف��ي اكرث وع��داً من �صابقه يحم��ل اآفاًقا جديدة 

وعالقات حلوة

مهني��ًا: ينتق��ل مرك��ور اإىل ب��رج الث��ور فيخف��ف من وهج 
حمادثاتك ال�صابق��ة، وقد ي�صّعب عليك التوا�صل مع بع�ص 
اجلهات التي تغيب عن ال�صمع عاطفيًا: قد تنفعل ب�صبب ما 
يط��راأ على م�صاأل��ة تخ�صك وال�ريك، تتب��ّدل رمبا املواعيد 

وينتابكما بع�ص القلق

مهنيًا: تعي�ص يومًا مهمًا على ال�صعيد املهني، فال 
ت�صم��ح للم�ص��كالت اأو ال�صغوط بالتاأث��ري �صلبًا يف 
ثقت��ك بالنف�ص عاطفيًا: عليك اأن حت�صم اأمرك االآن، 
وحاول اأن تتو�صل اإىل اتفاق اأو ت�صوية مع ال�ريك 

الأّن هذا ي�صّب يف م�صلحتك

مهني��ًا: يوم �صاغط ي�صع��رك بالتعب، ورمبا ي�صري 
اإىل خ��الف اأو بع��اد، ث��ق مب�صاع��دة تاأتي��ك م��ن 
اأ�صدقاء يوؤدون دوراً يف حتقيق بع�ص االإجنازات 
عاطفي��ًا: الت�صّبث باملواقف املت�صلبة ال يكون يف 
م�صلح��ة العالقة، ب��ل ي��وؤّدي اىل مواجهة �ر�صة 

بينك وبني ال�ريك

للقي��ام  منا�ص��ب  ي��وم  حليف��ك،  احل��ظ  مهني��ًا: 
باال�صتثم��ارات و�راء االأ�صه��م والعقارات عاطفيًا: 
يحاول ال�ري��ك اإقناعك باأن ما تفعله غري �صحيح 

ولكنك ال توافقه الراأي متقاطعة كلمات

م�س�ؤول  o املغرب  عا�سمة   1
با�س���لة يف  مدين���ة   o ب���روت  عا�س���متها   2

فل�سطني
و�س����ح  ع���دم   o العظم���ى  الغالبي���ة   3

)معك��سة(
4 الذي مي�س���ي عل���ى ارجله وبطنه o تاجر 

فراء
لذيذة حمراء  فاكهة   o الإمارات  عا�سمة   5

كبر خروف   6
كتك�ت  o اله�اتف  ا�س�ات   7

نيلني بني  عربية  عا�سمة   8
الفم من  جزء   o بال�سهباء  تلقب  عا�سمة   9

الل���ه  لدي���ن  املع���ز  عا�س���مة   o ات���رك    10
الفاطمي

مت�سابهان  o �سهيد  امللي�ن  بلد   1
ا�س���مها القدمي عم�ن   o ال�س���جر  م���ن ان�اع   2

)معك��سة(.
اريد  اكن  مامل  اق�ل   o الهاتف �س�تا  ا�سدر   3

ق�له )معك��سة(
ا�ستاقا  o مهذب  غر   o باب  ثلثا   4

الأمل �س�ت   5
م���ن �س���فات  o �س���فة  لل�س����ؤال )معك��س���ة(   6

الب�سر احل�سنة اأو ال�سيئة
نظر  o )مبعرثة(  ملل   7

م�ريتانيا عا�سمة   8
لبنان يف  بلدة   o غزال  مبعنى  بنت  ا�سم   9
املكرمة الأر�ض   o �سهرة  ليبية  مدينة   10

عم�ديًا اأفقيًا


