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كبرى تلجأ إلى مراقبة موظفيها بطريقة 
"ذكية"

المثلية في الرواية العربية، تصّنع أم إدانة أم ماذا؟

قراصنة يكتشفون حيلة لسرقة 
أموالك من الصّراف اآللي

3 عالمات على اإلصابة بالسكري ال يعرفها الكثيرون

تشرع بتصميم طائرة استراتيجية إدراك اللون يعتمد على اللغة!
بعيدة المدى

تعت��زم �رشك��ة بريطاني��ة ك��رى تعم��ل يف جم��االت التكنولوجي��ا اال�ستعانة 
ب�رشائ��ح اإلكرتونية داخ��ل اأج�ساد موظفيها، وذلك كبدي��ل عن �رشف بطاقات 
العم��ل وبطاقات االئتم��ان وغريها. وتخطط ال�رشكات الت��ي ت�سم مئات اآالف 
املوظفني لتق�سيم جزء من موظفيها من اأجل تعزيز االأمن، ومنعهم من الو�سول 
اإىل املناطق احل�سا�سة. وقالت بايوهاك�س وهي �رشكة �سويدية تعمل يف جمال 
زراع��ة �رشائح االإن�سان اإنها جتري حمادثات م��ع عدد من ال�رشكات القانونية 
واملالي��ة يف بريطاني��ا لتطبي��ق نظ��ام "ال�رشائ��ح الب�رشية". ونقل��ت �سحيفة 
"تليغراف الريطانية عن اأحد موؤ�س�سي ال�رشكة ال�سويدية: هذه ال�رشكات لديها 
وثائ��ق ح�سا�سة يتعاملون معها.. االأم��ر الذي ميكنها من و�سوع قيود على اأي 
�سخ�س". وتثبت ال�رشيحة التي تكلف 150 جنيها اإ�سرتلينيا، وهي بحجم حبة 

االأزر، مع حقنة يف املنطقة ال�سميكة بني االإبهام وال�سبابة.

مع ب��دء العمل باملعامالت امل�رشفية الإجهزة ال�رشاف 
االآيل ب��دون بطاق��ة وبوا�سط��ة الهات��ف الذك��ي، تو�سل 
ل�رشق��ة  جدي��دة  طريق��ة  اإىل  "املجرم��ون"  القرا�سن��ة 
اأموالك��م. ياأت��ي ه��ذا يف وق��ت ب��داأت في��ه املوؤ�س�س��ات 
امل�رشفي��ة واملالية الك��رى بال�سماح للعم��الء ب�سحب 
واالآن  الذكي��ة.  هواتفه��م  بوا�سط��ة  النقدي��ة  االأم��وال 
اأ�سب��ح باإم��كان القرا�سنة )الهاكرز( ا�ستخ��دام بيانات 
احل�ساب��ات  اإىل  اإىل  للنف��اذ  امل�رشوق��ة  ح�ساباتك��م 
املقر�سن��ة و�رشقة االأموال النقدية بح�سب ما ذكر موقع 
اأخبار اأمن وبيانات االإنرتنت "كريب�س اأون �سكيوريتي".
ومن االأمثلة احلديثة على ذلك، ما حدث يف �سين�سيناتي، 
حي��ث قام مكت��ب التحقيق��ات الفيدرايل بع��دة عمليات 
اعتق��ال يف املدين��ة وما زال يبحث ع��ن "متاآمرين غري 
معروف��ني حتى االآن"، وفق��ا ملا ذكره تلفزي��ون اأخبار 

�سين�سيناتي التابع ل�سبكة اإيه بي �سي التلفزيونية.
 وج��اءت االعتق��االت بعد �س��كاوى تلقاه��ا بنك "فيفث 
ث��ريد" يف املدين��ة من عدد م��ن العمالء ب�س��اأن ر�سائل 
ن�سية تفي��د باأن ح�ساباتهم "مغلق��ة"، كما اأفادت قناة 
"فوك�س نيوز" االأمريكي��ة. وعندما �سغط العمالء على 
الو�سلة يف الر�سائل الن�سية لفتح ح�ساباتهم "املغلقة"، 
ا�ستدرجته��م الو�سل��ة اإىل مواق��ع مزيف��ة طلب��ت منه��م 
معلوم��ات ح�سا�سة مثل كلمات ال���رش وغريها. اإثر ذلك، 
وبع��د �سحب ما ي�سل اإىل 68 األ��ف دوالر من 17 جهاز 
���رشاف اآيل يف اإيلين��وي وميت�سغ��ان واأوهاي��و، ات�سل 
البنك مبكتب التحقيقات الفيدرايل. وبح�سب املعلومات، 
فقد قام رجل بنحو 19 عملية �سحب اأموال بلغ اإجماليها 
9000 دوالر، كم��ا ق��ام الرج��ل نف�س��ه ب�سح��ب اأموال 
اأخ��رى، لي�سل اإجمايل االأموال النقدية التي �سحبها قبل 
اعتقال��ه مبا�رشة اإىل 14000 دوالر. وبلغ اإجمايل عدد 
العمالء الذين تعر�س��وا للخداع و�رشقت بياناتهم 120 
عمي��ال، فيما و�سلت خ�سائر البن��ك االإجمالية اإىل 106 

اآالف دوالر.

ق��د يكون م��ن ال�سعب اكت�س��اف اأعرا�س داء ال�سك��ري من النوع 
الث��اين، حي��ث ال ي�سعر امل��رء بالتوعك ب�سكل وا�س��ح ليعرف اأنه 
م�س��اب باملر���س، لك��ن اإذا انتب��ه اإىل بع���س العالم��ات غ��ري 
املعت��ادة، فاإن��ه ي�ستطي��ع اأن يتوق��ع االإ�ساب��ة باملر�س ورمبا 
يغ��ري من منط حياته ليتفاداه. وال�سكري مر�س �سائع، ينجم عن 
خل��ل يف البنكريا���س، حني ال ينتج كمية كافي��ة من االأن�سولني، 
اأو ال ي�ستيط��ع اجل�سم التفاعل مع هذه الهرمون. ومن دون كمية 
كافي��ة من االأن�سولني، يكافح اجل�س��م لتحويل ال�سكر يف الدم اإىل 
طاقة قابلة لال�ستخ��دام. وبح�سب �سحيفة اأك�سري�س االإجنليزية 

نق��ال عن م�س��ادر طبي��ة، ف��اإن اأوىل العالم��ات الت��ي ت�سري اإىل 
وج��ود مقاوم��ة لالأن�سولني داخ��ل اجل�سم، هي ظه��ور لون داكن 
ي�سب��ه الو�سخ حول الرقبة، وهذا يعن��ي اأن اجل�سم اأ�سبح مقاوما 
لالأن�سولني اأو مبعنى اآخر فاإن معدل ال�سكر يف اجل�سم مرتفع عن 
احل��د الطبيعي. وميك��ن اأن يك��ون اجللد الداك��ن يف كل املناطق 
املثني��ة م��ن اجل�س��م، ويك��ون يف االأ�سخا�س الذي��ن يعانون من 
ال�سمن��ة على االأغلب. والعالم��ة الثانية هي �سعف الروؤية، "فاإذا 
كن��ت تواج��ه م�سكل��ة يف ق��راءة الفتات ال�س��وارع، وذل��ك ب�سبب 
تقلب��ات م�ستوى ال�سوائل التي ت��وؤدي اإىل ت�سخم العني، فال�سبب 

ارتف��اع ن�سبة ال�سكر يف الدم. وعلى الرغم من اأن مر�س ال�سكري 
يف مرحلة متاأخرة ميكن اأن ي�سبب تلًفا دائًما يف العني اأو اعتالل 
ال�سبكي��ة، فاإن الروؤية الباهتة التي تن�ساأ يف املراحل املبكرة من 
املر�س قد تكون قابل��ة للرتاجع. اأما العالمة الثالثة، فهي طول 
الف��رتة التي ي�ستغرقها اجل�سم لل�سفاء من اجلروح، فالذين لديهم 
معدل اأعلى من ال�سك��ر ال ت�سفى جروحهم ب�رشعة. ويقلل ارتفاع 
ن�سب��ة ال�سكر يف ال��دم من كمي��ة االأوك�سجني التي يت��م اإر�سالها 
لعالج اجلروح، مما يقل��ل من النظام املناعي ويبطئ من عملية 

ال�سفاء.

اأج��رى علم��اء يف جامع��ة برلني درا�س��ة علمية �س��ارك فيه��ا اأ�سخا�س م��ن الناطقني 
باليوناني��ة، واالأملاني��ة، والرو�سية، واأظه��رت نتائجه��ا اأن اإدراك االإن�سان للون يرتبط 

باللغة التي يتحدث بها.
وذك��رت جمل��ة Psychological Science اأن العلم��اء اعتم��دوا عل��ى الفر�سي��ة 
الن�سبي��ة اللغوي��ة املعروفة، التي تفيد باأن اللغة ت�سكل تفك��ري االإن�سان، اإذ يعتقد علماء 

اللغة باأن تعلم لغة جديدة يغري الوعي.
اخت��ار العلماء لال�سرتاك به��ذه الدرا�سة اأ�سخا�سا من الناطق��ني باللغة الرو�سية )47( 
واالأملاني��ة )29( واليوناني��ة )28(، اإذ توج��د يف اللغتني الرو�سي��ة واليونانية كلمات 
منف�سل��ة تخ���س الل��ون االأزرق وظالل��ه )االأزرق، الف��ريوزي، االأزرق الف��احت(. اأما يف 
االأملاني��ة فهن��اك كلمة واحدة تعر عن ه��ذا اللون، وبقية ظالله يطل��ق عليها )االأزرق 

الفاحت(.

�رشعت رو�سيا بت�سميم طائرة "باك دا" اال�سرتاتيجية البعيدة املدى.
ج��اء ذلك على املوقع الر�سمي ل�رشك��ة الطائرات املوحدة الرو�سية عل��ى في�سبوك. وكان 
موق��ع امل�سرتي��ات احلكومي��ة ق��د اأعل��ن يف اأكتوبر املا�سي ع��ن طرح مناق�س��ة ت�سميم 

املحرك الذي �سي�ستخدم يف تلك الطائرة.
وتق�سي �رشوط املناق�سة باأن ت�سمن املنظومتان االإلكرتونيتان االأ�سا�سية واالحتياطية 
للمح��رك حتليق الطائرة مل��دة 30 �ساعة دون اأن تتزود بالوقود، كما ا�سرتطت املناق�سة 
اأي�س��ا اأن يعم��ل املح��رك يف ظروف درجات ح��رارة ترتاوح بني 60 درج��ة مئوية حتت 
ال�سف��ر و 50 درج��ة ف��وق ال�سفر، ويبلغ عم��ر ا�ستخدام املح��رك 12 عاًما م��ع اإمكانية 

متديده اإىل 21 عاما.
وعالوة على ذلك فاإن املحرك يجب اأن يكون �سامًدا بح�سب �رشوط املناق�سة اأمام تاأثري 

العوامل املدمرة لل�سالح النووي.

روسياشركات علماء

يعّد مو�سوع املثلية اجلن�سية من التيمات النادرة يف املدونة 
بالكّتاب  منها  تعلق  ما  خا�سة  احلديثة،  العربية  الروائية 
عند  اجلن�سية  املثلية  الكاتباُت  وتناولت  �سبق   فقد  الّرجال؛ 
"م�سك  روايتها  يف  ال�سيخ  حنان  اللبنانية  مثل  من  الن�ساء 
الغزال"، وال�سعودية زينب حفني يف روايتها "مالمح"، و�سبا 
احلرز يف روايتها "االآخرون"، وهدى بركات يف روايتها "حجر 
والتي  اأنت"،  هي  "اأنا  روايتها  يف  من�سور  واإلهام   ال�سحك"، 
"الكتاَب  املمنوع"  "احلّب  كتابه  يف  ويتاكر  براين  يعترها 
مثلّية  رواي���ًة  اعتباره  ميكن  ال��ذي  العربية  بالّلغة  الوحيد 

ن�سائّية".
�س يف هذه التيمة وعلى كرثِة  وتكاد اإلهام من�سور اأن تتخ�سّ

من  تتمكن  مل  كبرية،  عربية  ن�رٍش  دار  يف  ون�رشها  اإنتاجها 
ها �سمن امل�سهد الروائّي العربّي حتى �سمن االأدب  فر�ِس ن�سِّ
ارتباط  اإىل  ذلك  نرجع  ولعّلنا  الف�سائحي.  اأو حتى  االإيرو�سي 
بامل�سهد  ارتباطها  من  اأكرث  الن�سوّي  الّن�سال  بتّيار  الكاتبة 
العربي،  املتّلقي  اأثًرا يف  �سهام وكلري مل ترتك  ة  فق�سّ االأدبّي. 
مدّققها  اأو  االأدب��ي  حمّررها  اأو  الكاتبة  تعّمد  ب�سبب  ورمّب��ا 
الن�ّس  اأفقد  مّم��ا  واملونولوغات  احل���وارات  تف�سيَح  اللغوي 
ده�سَته التداولية التي جتعل منه ممكًنا، وُتوهم بواقعّيته حتى 
العامية  من  ترجمة  اأّنها  ي�سعر  كثرية  اأحاينَي  يف  القارَئ  اأن 
خطاب  اإىل  الرواية  حتّولت  وهكذا  الف�سحى،  اإىل  اللبنانية 

دبلجة �سعيٍف عاجٍز عن �سحر قارئ االأدب.
اأما الكّتاب العرب الرجال فيتّجنب اأغلُبهم دخول هذه العوامل، 
املجال  هذا  يف  مهّمة  اأعمااًل  نقراأ  ومل  اأدانوها،  دخلوها  واإْن 
اإال للروائّي اللبناين ر�سيد ال�سعيف يف روايِته "عودة االأملاين 

اإىل ر�سِده"، عندما �سّور ارتباكات  املّثقف احلداثّي عر بطل 
اجلن�سية  املثلية  م��اأزِق  اأم��ام  املوؤلف  قناع  فهناك  الرواية؛ 
يف  التبادل  جتربَة  �سي�ساِركه  الذي  االأمل��اين  الكاتب  وزميله 
رواي��ة  يف  النبي  عبد  حمّمد  امل�رشي  وم��ع  كتابة.  م�رشوع 
ال�سادرة  طايع  اهلل  عبد  املغربي  واأعمال  العنكبوت"،  "غرفة 
ا.  مثلًيّ باعتباره  الذاتية  �سريَته  فيها  يروي  والتي  بالفرن�سية، 
اأما البقية فلم تتعَدّ ال�سخ�سيُة املثلية دوَر ال�سخ�سية الثانوية 
فظيعة،  بنهاية  عادة  تنتهي  التي  واخلطيئة  ال�سعف  قرينة 
يف  وح��امت  اإدري�س  مع  احل��ال  هو  كما  لوجوِدها،  ازدراء  اأو 
"عمارة يعقوبيان" ل�عالء االأ�سواين، وغريهما من ال�سخ�سيات 

واملقاربات التخييلية لعامل املثلّيني.
املثليني  حياَة  املمنوع"،  "احلّب  يف  ويتاكر  براين  ويذكر 
واملثلّيات يف ال�رشق االأو�سط، وا�ستناًدا اإىل فريدريك الغراجن: 
اأبناء اجلن�س  العربّي احلديث، يتحّول اجلماع بني  االأدب  "يف 

اإىل  بالن�سبة  حتى  االأح���وال،  من  كثري  يف  اأجنبّي  مع  نف�سه 
�سيا�سية  ا�ستعارة  اإىل  اأخ��رى،  م�سائل  يف  تقدمّيني  موؤلفني 
جن�سّي  كاّت�سال  والغرب  العربّي  العامل  بني  ال�رشاع  ت�سف 
و�رشاع يرمي اإىل ال�سيطرة. فينقل االأدب يف كثري من االأحوال 
لذلك  مّثل  " وقد  اجلن�سانية  حلبة  اإىل  بالغرب  االلتقاء  �سداَم 
اهلل  �سنع  اأعمال  يف  واالأجنبي  العربي  بني  اجلن�س  مب�ساهِد 

اإبراهيم وحمّمد �سكري.
بوبكر  م�سعودة  الروائّية  وقاربت  �سبق  فقد  تون�س  يف  اأم��ا 
مراد  �سخ�سية  خالل  من  "طر�سقانة"،  روايِتها  يف  الظاهرة 
جن�ِسه  لتغيري  جراحية  عملية  يجري  اأن  يريد  الذي  ال�سوا�سي 
ملِيله الطبيعّي اإىل عامل الن�ساء، وكان التناول  اجتماعًيّا من 
اأما ماعدا  الفرد يف حتديد هوّيتِه اجلن�سّية،  خالل طرح حرية 
اجلن�سية  املثلية  ت�رشيَد  حاولت  �سعيفة  روائية  فاأعمال  ذلك 

الن�سوية باحت�سام كبري فنًيّا ومعرفًيّا.

بغداد -  الجورنال
الجزء االول

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
Gu i اأ�سل كلمة – o 1 م��كان البيع وال�رشاء

tar
Leo اأ�سل كلمة   o 2 �سيء قليل 

اإياه 3 ي�سيح عليه طالبا 
Jasmin اأ�سل كلمة   Jar o اأ�سل كلمة   4
o ثالثة حروف من خ�سارة 5 ما يكتب به 

6 م�سد ومل�س الثوب o ا�سم علم مبعنى ال�سخ�س 
الالمتهاون

7 ينفخ بالهواء وذو األوان o من اجلهات االأربع
8 اأ�س��ل كلم��ة Loafa o �سف��ة الطعم الذي ال 

ي�ست�سيغه البع�س
9 حزم وو�سع يف قطعة من القما�س o – اأ�سل 

Sugar كلمة
Chemistry o خروف كبري  10 اأ�سل كلم��ة 

�سخم

Cable اأ�سل كلمة   o 1 �رش�س 
2 اأ�سل كلمة Vezier o كلمة اجنليزية مبعنى ملاذا
3 اأ�س��ل كلم��ة Corner o كان ال�سب��ب يف التمكن 

من اإجناز فكرة املحرك البخاري
Coffee اأ�سل كلمة   4

Candle o ثلثا كلمة �سام اأ�سل كلمة   5
o مذكر مراأة اأبو زوجتي )معكو�سة(   6

7 بالعامي��ة مبعن��ى �س��ه اأو ا�سك��ت o مقابل مادي 
لعمل ما

8 للتعري��ف o اأ�س��ل كلم��ة Magazine o عملي��ة 
�سناعة النقود

9 اأرواء الزرع o يتعاىل عن ال�سغائر o رمز الكريت 
يف الكيمياء

 Syrup اأ�س��ل كلمة o 10 عك���س ذك��ورة )معكو�سة
)معكو�سة

مهني��ًا: ي�سّل��ط هذا اليوم ال�س��وء على ق�سي��ة مالية اأو 
على عائدات م�سرتكة ورمبا يتحّدث عن رحيل اأو غياب 
عاطفيًا: ال تك��ن متناق�سًا يف ت�رشفاتك واأقوالك اأمام 

احلبيب، وال تقم باأمور جتعله يغ�سب عليك

مهني��ًا: ي�سّلط هذا الي��وم ال�سوء عليك لكّن��ه يجعلك تطلب 
احلقيق��ة وتنا�سل من اأجلها وترف�س اأي مراوغة عاطفيًا: 
ي�س��كل ه��ذا اليوم مفرتق طري��ق يف حياتك، لك��ن ال �سيء 

ميكنه جلم اندفاعك، بل تقتحم ال�ساحات واثقًا بنف�سك

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم ت�ستعي��د بع���س املواقف 
املا�سي��ة، اإتب��ع حد�سك وُك��ن هادئًا عاطفي��ًا: يحدث 
خل��ل يف عالقت��ك باإحدى الن�س��اء بعدم��ا كنتما على 

اأبواب االرتباط اجلدي

مهني��ًا: يرتّك��ز البحث عل��ى ق�سية �رشائي��ة وم�ساريف 
ا�سافي��ة وبع��رثة لبع���س االم��وال فت�سع��ر بالغ�س��ب، 
ورمبا تكت�سف ف�سيح��ة عاطفيًا: ترع يف خلق االأجواء 
املالئم��ة لتقري��ب امل�سافة بينك وب��ني احلبيب، ت�سعفك 
التاأثريات على تو�سيح اأمور بغية تذليل العقبات واإزالة 

االلتبا�سات

مهني��ًا: جتّن��ب امل�ساكل مع زمالء العم��ل وكن حياديًا 
يف موقفك، وتفرح حلل م�سكلة كنت تخ�ساها وتتخوف 
منه��ا عاطفي��ًا: تعي��د ح�سابات��ك والنظ��ر يف طبيع��ة 
عالقت��ك مع احلبيب وحتاول التق��رب منه لكنك فت�سعر 

باهتمامه الكبري بك

مهني��ًا: تنج��ح يف مهمة اأو يف درا�س��ة، اأو حتقق ربحًا 
عن طريق فر�سة موؤاتية، ورمبا تدعمك جهات نافذة

عاطفي��ًا: ت�سعر باحلما�سه والف��رح اليوم للقاء احلبيب 
وم�سارحته بحقيقة م�ساعرك جتاهه، فيبادلك باملثل

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تنع��م باأج��واء اإيجابي��ة ج��داً تاأتي��ك باحللول 
وبالرعاي��ة م��ن قب��ل املحي��ط عاطفي��ًا: مت��ّر بتجربة 
اأو تتاأرج��ح ب��ني االإيجابي��ة  تتعر���س فيه��ا حل��رج، 

وال�سلبية، اإال اأنك ال تلبث اأن ت�سعر بتح�سن االأحوال

مهنيًا: تنتظ��رك مفاجاآت �س��اّرة او بع�س االيجابيات 
غ��ري املتوّقع��ة الت��ي تك��ون يف م�سلحت��ك وحتقق لك 
بع���س الرغب��ات عاطفي��ًا: ال ت�ست��ت نف�س��ك يف غ��ري 
عالق��ة عاطفية، بل حاول اأن تقيم عالقة ثابتة تنتهي 

باال�ستقرار 

مهني��ًا: يتيح لك هذا اليوم التوا�سل البّناء مع االآخرين 
لت�سحي��ح االأو�س��اع واإزال��ة ال�سوائ��ب والتخل���س من 
العراقي��ل عاطفيًا: ي��وم اإيجابي، فال ع��ذر لديك الإثارة 
املتاع��ب وامل�س��كالت، بل علي��ك اأخذ املب��ادرة بوقف 

النزاع اأو اخلالف اإذا ح�سل ذلك 

مهني��ًا: با�ستطاعتك بح��ث امل�سائل املالي��ة املتعرثة، 
لك��ن احل��ذر مطل��وب يف مث��ل ه��ذه املرحل��ة، ولك��ن 
االنفراجات قريبة عاطفيًا: احلوارات الغنية بالن�سائح 
ترف��ع اأ�سهم��ك عن��د ال�رشي��ك، فح��اول اأن ت�ستفي��د من 

الو�سع لتعزيز العالقة بينكما 

مهني��ًا: طموح��ك كب��ري ال ح��دود ل��ه، ولكّن��ك تبحث عن 
الفر�سة املنا�سبة التي ت�ساعدك على حتقيق هذا الطموح 
عاطفي��ًا: ال�رشي��ك يت���رّشف بطريق��ة غريبة ه��ذا اليوم، 

فحاول اأن ت�سارحه مبا يقلقك لت�سحيح الو�سع

مهني��ًا: ت�ستفيد من ف�سل زميل لتره��ن لرب العمل مدى 
كفاءت��ك وقدرات��ك وموهبت��ك احلقيقية عاطفي��ًا: اعتذر 
اإىل ال�رشي��ك عن ت�رّشفك ال�سّيئ وب��ّرر له موقفك ال�سلبي 

جتاهه، فهو �سيتفهم و�سعك


