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مبيعات هواتف سامسونغ في الصين

3 دول عربية في مؤشر "أكثر شعوب األرض تعلمًا " لعام 2018

آثار تقلص البشر إلى حجم 
الحشرات!

سبب غير متوقع لإلصابة بالسرطان والوفاة المبكرة!

خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" سّري في آيفون ال يعرفه إال الخبراء
في مختلف أنحاء العالم

ك�سف��ت بيانات تقنية حديثة اأن "�سام�سونغ" تخ�رس ح�ستها يف �سوق الهواتف 
يف ال�س��ن ب�س��كل مقلق، حي��ث مل تبع ال�رسك��ة الكورية اجلنوبي��ة يف الف�سل 

الثالث من العام احلايل �سوى 700 األف جهاز يف هذا البلد الآ�سيوي.
وك�سف��ت هيئة "�سرتاتيجي اأناليتيك" املخت�سة يف بح��وث الأ�سواق، اأن ح�سة 
�سام�سون��غ من �سوق الهواتف يف ال�سن مل تتعد 0.7 باملئة، وتبعا لذلك، فاإن 

الأداء هو الأ�سواأ على الإطالق يف دولة هي الأكرث �سكانا يف العامل.
ومل تخ���رس �سام�سونغ ال�سدارة اأمام هواوي فقط حن حلت يف املركز احلادي 
ع���رس، بل جاءت ال�رسك��ة الكورية اجلنوبي��ة متاأخرة عن ���رسكات اأخرى مثل 

"اأوبو" و"ت�سياومي".
وكان��ت ح�س��ة �سام�سونغ من �س��وق الهواتف يف ال�سن ت�س��ل اإىل 19 باملئة 
خالل 2014 اأما املبيعات فو�سلت اإىل 18 مليون جهاز، لكن بروز ال�رسكات 

تكاف��ح الرئ��ة الب�رسي��ة للح�س��ول عل��ى كمي��ة كافية من 
الأك�سجن مع كل نف�س، لذا اأراد الباحثون معرفة ما ميكن 

اأن يحدث يف حال تقل�س الب�رس اإىل حجم احل�رسات.
وتناول��ت الدرا�س��ة الأبط��ال اخلارق��ن يف فيل��م "الرجل 
 ،)Ant-Man and the Wasp( "النمل��ة والدب��ورة
ال��ذي مت اإ�س��داره يف �سه��ر يولي��و 2018، حي��ث متتل��ك 
ال�سخ�سي��ات القدرة عل��ى النكما�س اإىل حج��م احل�رسات، 
ولكنه��ا ت�ستخدم خ��وذ فائقة التقني��ة لتجنب املوت جراء 
احلرم��ان م��ن الأك�سجن. وت�س��ري الدرا�س��ة اإىل اأن التاأثري 
احلا�س��ل اأق��رب اإىل اأث��ر الوجود يف "منطق��ة املوت" على 
جب��ل اإيفر�ست، حي��ث تبداأ نقطة "منطقة امل��وت" بالن�سبة 
لالإن�س��ان الع��ادي احلج��م عل��ى ارتف��اع 8 اآلف مرت فوق 

�سطح البحر.
الب���رس  باإم��كان  كان  اإذا  م��ا  اختب��ار  الباحث��ون  واأراد 
الحتف��اظ بكتل��ة ج�سمه��م وقوتهم، يف ح��ال تقل�سوا اإىل 

حجم احل�رسة.
وتب��ن الدرا�س��ة اأن الكثاف��ة اجلوي��ة يف مثل ه��ذا احلجم 
ال�سئيل، ميكن مقارنتها بتل��ك التي ي�سهدها البالغ كامل 
احلجم على قمة اأعلى جبل يف الأر�س. وقال الباحثون اإن 
الأبطال اخلارقن املنكم�سن، ي�سعرون وكاأنهم متواجدين 
على هذا الرتفاع، ما يوؤدي اإىل حالة من املر�س املحتمل 
اأن يك��ون مميت��ا. ومع ذلك، ميكن دمج املع��دات اخلا�سة، 
الت��ي ت�ستخ��دم تقنيات حمل��ول امليكروفلويديك، يف خوذ 
ال�سخ�سيات اخليالية يف الفيل��م، مل�ساعدتها على التنف�س 
 Virginia Tech اأثناء النكما�س. وطور باحثو جامعة
ه��ذه الأجه��زة، امل�ستوحاة م��ن اأنظمة التنف���س احل�رسية. 
وقال طالب درا�س��ات امليكانيكا الهند�سية، ماك�س ميكيل 
�ستايت���س، م��ن جامع��ة Virginia Tech: "يف ح��ن 
اأن الكثاف��ة اجلوية الفعلي��ة هي نف�سه��ا بالن�سبة للح�رسة 
والإن�س��ان، فاإن كثاف��ة الغالف اجلوي الت��ي يتعر�س لها 
اإن�س��ان يتقل�س اإىل حج��م احل�رسة، تتغري". ومت تقدمي هذه 
الدرا�س��ة يف الجتم��اع ال�سنوي ال��� 71 للجمعية احليوية 

الأمريكية يف اأتالنتا، جورجيا.

تو�سل��ت درا�س��ة حديث��ة اأجرته��ا جمعي��ة ال�رسط��ان 
الأمريكي��ة اإىل اأن العزل��ة الجتماعي��ة تزي��د م��ن خطر 
الوف��اة املبك��رة والإ�ساب��ة بال�رسط��ان، م��ع تباي��ن 

تاأثريها تبعا للمجموعات العرقية.
وبالن�سب��ة لذوي الب�رسة البي�ساء )بخالف املجموعات 
الأخ��رى(، ُوج��د اأن العزل��ة تزي��د ب�سكل كب��ري من خطر 
اإ�سابته��م بال�رسط��ان، اأم��ا ذوو الب�رسة ال�سم��راء، فاإن 

الوحدة ت�ساعف خطر املوت املبكر لديهم.
وزادت العزل��ة الجتماعي��ة م��ن خط��ر الوف��اة املبكرة 

بن�سبة %60 لدى الرجال البي�س، و%84 لدى الن�ساء 
منهم.

وبالن�سبة للجميع، فمن اجلل��ي اأن التفاعل الجتماعي 
���رسوري للبق��اء عل��ى قي��د احلي��اة، حيث ي��وؤدي عدم 
التوا�س��ل الب���رسي اإىل ارتف��اع �سغط ال��دم والإ�سابة 
باللتهاب��ات، كما يتح��ول الكثري من��ا اإىل عادات غري 
اإىل ت�رسي��ع جمي��ع امل�س��كالت  اإل  �سحي��ة، ل ت��وؤدي 

ال�سابقة.
وت�سل��ط الدرا�س��ة ال�سوء عل��ى ت�ساعف ح��دة املخاطر 

احلقيقي��ة للوح��دة، الت��ي ميك��ن اأن تتفاق��م يف موا�سم 
الأعياد، وهو الوقت الذي ي�سعر فيه الكثريون باحلاجة 

لأن يكونوا حماطن باأحبائهم.
وتختل��ف العزل��ة الجتماعي��ة ع��ن ال�سع��ور بالوحدة، 
الت��ي تعترب �سيناري��و موؤقت، بينما تع��د العزلة عبارة 
ع��ن نق�س طوي��ل الأم��د يف الت�سال م��ع الآخرين اأو 

املجتمع.
وتعد هذه الدرا�سة من بواكري الأبحاث التي اأكدت على 
املخاط��ر امللمو�سة للعزل��ة الجتماعية، لكل جمموعة 

يجه��ل الكث��ري من م�ستخدم��ي هواتف اآيفون اخت�س��ارا مفيدا يف لوح��ة املفاتيح يزيد 
الإنتاجية اإىل حد كبري اأثناء كتابة الن�سو�س الطويلة.

ون���رست املدون��ة كري�سي براير دايف���س خا�سية "يجهلها كث��ريون" يف هاتف اآيفون، 
ت�سمح بتحريك موؤ�رس الكتابة و�سط الن�س من دون عناء.

وي�ستطي��ع امل�ستخدم حتريك موؤ�رس الكتابة و�س��ط الن�س يف الر�سائل بال�سغط امل�ستمر 
على زر "امل�سافة" يف و�سط لوحة احلروف، ثم التحريك ميينا وي�سارا ب�رسعة، من دون 

رفع الإبهام من ال�سا�سة.
ون�رست املدونة يف تغريدة: "ملاذا مل يخربين اأحد عن هذه اخلدعة يف اآيفون؟"

ولقيت تغريدة براير-دايفيز تفاعال كبريا على و�سائل التوا�سل الجتماعي، حيث اأبدى 
الكثريون اإعجابهم باخلا�سية التي مل يعلموا بها.

و�ست�ساع��د اخلا�سي��ة يف التعديل على ن�س مت كتابته يف التطبيق��ات التي تعتمد على 

تعر�س��ت �سبكتا "في�سب��وك" و"ان�ستغ��رام" للتوا�س��ل الجتماعي اليوم 
الثالثاء خللل يف خدماتهما مبختلف دول العامل.

واأوردت و�سائ��ل اإع��الم خمتلف��ة �س��كاوى قدمه��ا م�ستخدم��و موقع��ي 
التوا�سل الجتماعي بعد عجزهم عن فتح ح�ساباتهم.

واأكد موقع "Down Detector" املخت�س مبتابعة وحتليل الأعطال 
يف املواق��ع الإلكرتوني��ة اأن ه��ذه امل�س��اكل تربز غالب��ا يف دول اأوروبا 

وال�ساحل ال�رسقي للوليات املتحدة.
وم��ن غري الوا�سح ما اإذا كانت امل�س��اكل يف املوقعن مرتبطة ببع�سها 
البع�س، لكن اجلدير بالذكر اأن �رسكة "في�سبوك" ا�سرتت "ان�ستغرام" عام 

.2012

تعطلتراجع اختصار

ا�سُتبِعدت كل الدول العربية ما عدا 3 منها، من موؤ�رس قيا�س 
"اأكرث ال�سعوب تعلمًا حول العامل" لهذا العام )2018(.

املرتبة  ويف  عربيًا،  الأوىل  املرتبة  يف  قطر  حّلت  حيث 
اخلام�سة والأربعن عامليًا، تليها تون�س يف املرتبة الثانية 
املرتبة  يف  املغرب  ثم  عامليًا،  واخلم�سن  والثانية  عربيًا، 

الثالثة عربيًا، والثامنة واخلم�سن عامليًا.
الأمريكية،  كونيتيكت  �سينرتال  جامعة  تعده  الذي  املوؤ�رس 
�سعوب  ك�"اأكرث  العامل،  حول  فقط  دولة   61 اأف�سل  يختار 
الأر�س تعلمًا"، ول يقت�رس على قيا�س عدد املتعلمن يف 
الدول، واإمنا يقي�س �سلوكيات التعليم واملتعلمن، واملوارد 
القدرات  وتنمية  دعم  بهدف  ال�سلوكيات،  هذه  تدعم  التي 

معريف  اقت�ساد  اإىل  تدفعها  والتي  ال��دول،  لتلك  املعرفية 
اأف�سل.

مدى  وهي  معايري،  خلم�سة  وفقا  نتائجه  املوؤ�رس  ويعلن 
املعلوماتية،  والثقافة  الكمبيوتر  من  كّل  وج��ودة  توافر 
وخمرجاته  التعليم  مدخالت  نظام  املكتبات،ال�سحف، 

ونتائج الختبارات الدولية اخلا�سة بالتعليم.
وحققت قطر تقدما ملحوظًا يف ا�ستخدام الكمبيوتر وتوافره، 
تراجعت يف  ال�سابعة عامليًا، ولكنها  املرتبة  اإذ جاءت يف 
وتراجعت   ،56 املرتبة  يف  وحلت  التعليم  مدخالت  نظام 
 ،58 رقم  املركز  يف  لتحل  املكتبات  توافر  مدى  يف  اأكرث 
وجاءت  ال�سحف،  توافر  يف  متو�سطًا  ترتيبًا  حققت  بينما 
اختبارات  ال�50 يف  املركز  37، كما حلت يف  املرتبة  يف 
دولية خا�سة بالتعليم. اأما تون�س التي حلت يف املرتبة 52 

عامليًا، فحققت ترتيبًا متو�سطًا يف نظام مدخالت التعليم 
36، وكذلك يف مدى  املرتبة  وخمرجاته، حيث جاءت يف 
ب�سبب  تراجعت  ولكنها   ،36.5 برتتيب  املكتبات  توافر 
جاءت  حيث  املعلوماتية  والثقافة  الكمبيوتر  توافر  معيار 
يف املركز 58، وكذلك ب�سبب اختبارات التعليم الدولية التي 
يف  ال�سحف  توافر  تقييم  و�سعها  بينما   ،57 فيها  حققت 

املرتبة 44.
يف  الثالث  العربية  الدول  بن  نتيجة  اأف�سل  املغرب  حقق 
معيار نتائج الختبارات الدولية، حيث جاء يف املرتبة 40 
عامليًا، كما ح�سل على اأف�سل ترتيب بن الدول العربية يف 
نظام مدخالت التعليم وخمرجاته وح�سل على املركز 35، 
واملكتبات،  ال�سحف  توافر  معياري  ب�سبب  تراجع  ولكنه 
حيث ح�سل على الرتتيب رقم 60 يف كليهما، وكذلك معيار 

املركز  احتل  الذي  املعلوماتية  والثقافة  الكمبيوتر  توافر 
50 به. 

وحلت تركيا يف املرتبة ال�50 يف التقييم النهائي للموؤ�رس 
بفارق  تون�س  على  ومتقدمة  قطر،  عن  مرتاجعة  العام، 

درجتن، فيما ا�ستبعدت اإيران من املوؤ�رس متامًا.
دول:  تلتها  فنلندا،  ج��اءت  عامليا  الأوىل  املرتبة  ويف 
الرنويج، اآي�سلندا، الدمنارك، ال�سويد، �سوي�رسا على الرتتيب، 

وجاءت الوليات املتحدة يف املرتبة رقم 7.
ويف حن ا�ستبعد املوؤ�رس باقي الدول العربية من الت�سنيف، 
�سمل  �سنفها،  التي  ال��دول  من  اأق��ل  مراتب  يف  ج��اءت  اأي 
موري�سيو�س  وهما  �سغريتن،  اإفريقيتن  دولتن  املوؤ�رس 
التي حلت يف املرتبة 48، وبت�سوانا التي حلت يف املرتبة 
 56 املرتبة  يف  اإفريقيا  جنوب  حلت  فيما  عامليًا.   61

بغداد - الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
o خمرتع املخرطة 1 يتوقف 

o الأر�س املمتدة حتت القدمن 2 ع�سفور جاء يف اغنية لفريوز 
3 طري��ق مبني بن مكانن مرتفع��ن o �سجن اأمريكي �سهري ا�سبح 

مزارا لل�سياح ومعناه الق�رس
o ن�سف �سكون 4 مي�سح على ج�سمه الدهن وغريه 

5 ن�س��ف ن��ورة o مكان وخمزن البيع o حي��وان يعي�س يف الغابات 
ويف القارة القطبية ال�سمالية

o يرتددن على مكان حمدد 6 جمموعة من النا�س منتدبة لعمل ما 
7 م��ا يخرج��ه الطائ��ر من طعام بع��د ه�سمه o مت�سابه��ان o اأ�سار 

بعمل �سيء ما
o جزء من وحدة العملة الأمريكية 8 ل�سقي النبات 

 o – 9 ال�س��م الول ملنا�س��ل وبط��ل ال�ستق��الل يف جن��وب افريقيا
خمرتع التلفزيون

o خمرتع الكامريا )معكو�سة( 10 ن�سف مفرز 

1 خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
2 خمرتع الآلة الكاتبة

3 خم��رتع خط انت��اج ال�سيارات o يو�س��ف به الِعرق 
الب�رسي مبعنى اأن له امتداد

4 هدم o ال�سم الأول ملمثل اأفالم جيم�س بوند �سابق
o ن�سف ناقد 5 خمرتع ق�سيب منع خطر ال�سواعق 

6 ال�س��م الأول ملخ��رتع مك��رب ال�س��وت )ال�سم الثاين 
ويرمر(

o زرع خرج من الر�س 7 لقب ار�ستقراطي اوروبي 
 o 8 ا�س��م بندقي��ة �سي��د مع��روف يف اخللي��ج العربي

خمرتع امل�سعد الكهربائي
9 ن�س��ف طاق��م o رق��م )معكو�س��ة( o �سقي��ا الر�س 

والزرع
o ن�سف داكن 10 خمرتع ال�سيارة الملاين 

مهنيًا: توا�سع فهذا يقرب الآخرين منك اأكرث، وقد تكرث 
الواجب��ات املهني��ة فال جت��د الوقت ال��كايف لإجنازها 
عاطفيًا: تفي�س حيوية وثقة زائدة بالنف�س، ما ينعك�س 
اإيجاب��ًا على ال�سعي��د والعاطفي، وتخط��ط مع ال�رسيك 

مل�رسوع مهم

مهني��ًا: ق��د تواجه بع���س الإرب��اك ب�سبب ك��رثة ال�سغوط 
يف العم��ل، لكّن��ك تتمتع بقدراتت��ة لتجاوز ذل��ك م�ستفيداً 
م��ن عامل الوقت عاطفيًا: ل تذه��ب يف جمازفات خطرية 
الأو�س��اع برمتها تدعوك اإىل التاأين، وقد توؤدي اإىل بع�س 

الت�سليل والتعقيدات

مهني��ًا: تب��دو حيويت��ك يف اأوجها ويبدو احل��ظ �سائًرا 
عل��ى خ��ّط �سه��ل و�سليم جتاه��ك عاطفيًا: ل��ن ي�سعب 
علي��ك ان تربز كنجم يف حميطك ورمب��ا تقوم باإبداع 

معّن فتكون حمط انظار ال�رسيك

مهني��ًا: تت��زّود معلومات كث��رية، وتقوم بزي��ارات عمل 
لتبادل الآراء والأفكار مع من �سبقوك يف جمال عملك

عاطفي��ًا: ت�ساط��ر ال�رسي��ك اأحالم��ه واأهداف��ه، واإذا كنت 
وحيداً فقد تبا�رس عالقة متينة وثابتة

بعملي��ات  ال�سط��دام  تتجن��ب  كي��ف  تع��رف  مهني��ًا: 
الت�سوي��ف والتاأخري، م��ا يثري غ�سب احل�س��اد ويجعلك 
هدفًا دائمًا لهم عاطفيًا: بع�س العقبات تعرت�س طريق 
ارتباطك باحلبيب، ل ت�ستغل طيبته وحاول اأن ت�سايره

مهني��ًا: قد جترب على ال�سفر فج��اأة لإنهاء �سفقة مهمة 
وتقب��ل على العمل بن�س��اط وترغب يف تنفي��ذ اأفكارك 
اجلديدة عاطفي��ًا: عليك اأن تعيد ح�ساباتك مع ال�رسيك 

كي ل حتدث اأخطاء جمدداً ل ميكن ت�سحيحها لحقًا

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ت�سهل علي��ك الأمور وتخلق لك اأج��واء منا�سبة 
ملعاجل��ة الق�سايا، وحت�سل على دع��م وتاأييد، فرتتفع 
املعنوي��ات وتتقدم بنج��اح عاطفيًا: مفاج��اآت كثرية 
ت�سعدك وتتلق��ى عالمات احلب، وي�سطع جنمك وتتمتع 

ب�سحر نادر

مهني��ًا: ق�سية مهنية تتبّناه��ا اأو ت�سارك اأطرافًا كبرية 
هدًفا تالحقه، وتتحم���س مل�رسوع وت�سعى اإليه وتوؤدي 
دور املقن��ع واملوؤثر عاطفيًا: واجه من حتب مب�ساعرك 
ول توؤج��ل املو�س��وع اأكرث من ال��الزم لأن امل�ساعر قد 

تخف

مهنيًا: تتو�سل اإىل حما�رسة كل امل�سكالت والتعوي�س 
ع��ن الوق��ت ال�سائ��ع وال�سيط��رة عل��ى اأمورك جم��دداً، 
فت�س��ادف م�ساعدة ثمينة جداً عاطفي��ًا: تكون الأجواء 
العاطفي��ة �سل�س��ة، وحت�س��ل على فر�سة جي��دة لتف�سري 

م�ساعرك وتن�سط التنقالت والت�سالت

مهني��ًا: ت���رسق هالت��ك جم��دداً، وتعي�س اأج��واء جميلة 
م��ن الإقدام واملغامرة وخو���س جمال جديد تثبت فيه 
براعت��ك وتفوقك عل��ى املخ�رسمن عاطفي��ًا: ل تعاند 
م��ن دون �سبب حقيقي ول ت�س��دق الأوهام والواهمن 

لئال توقع نف�سك يف م�سكالت مع احلبيب

مهني��ًا: ت�س��ري يف درب جدي��د وتتع��ّرف اإىل اأو�س��اط مل 
تعهدها، وتكت�س��ف ما يجعلك تت���رسف بطريقة �رسيعة 
وتنك��ب على عم��ل جديد وحتق��ق اإجنازاً مهم��ًا عاطفيًا: 
توؤمل��ك طريقة انف�سال ال�رسيك عن��ك لأنه مل يربر قراره 

بحجج منطقية مقنعة وكافية

مليئ��ة  العملي��ة  حيات��ك  يف  جدي��دة  مرحل��ة  مهني��ًا: 
بالتط��ورات، لذل��ك علي��ك اأن تك��ون اأكرث تركي��زاً لتكون 
النتائ��ج م�سمون��ة عاطفي��ًا: وقوفك اإىل جان��ب ال�رسيك 
يع��زز الثقة بينكم��ا ول تاأبه مبا يقول��ه الآخرون طاملا 

اأنت مدرك اأنك تفعل ال�سواب


