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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

الدرامية،  واالأعمال  ال�سينمائية  املدّونة  على  ذلك  وين�سحب 
ظهوُر  ارتبط  ما  فكثرًيا  املقاربة،  ه��ذه  عن  ت�سذ  مل  والتي 
وتقدمي  امل��اّدي،  العنف  عر  ال�سيطرة  اأو  باالبتزاز  املثلّي 
يف  وال�سفقة  لل�سخرية  مثرية  اأنها  على  املثلّي  �سخ�سية 
�سالونات  كلي�سيهات  يف  �سورته  وتختزل  الظروف،  اأح�سن 
حل"،  "�سوْفلي  �سل�سلة  يف  بوزيد  دور  كما  الن�سوية  احلالقة 
املثلّي  ويختزل  وغريها  العبديل  لطفي  املمّثل  قّدمها  والتي 
الفّني  يف حركات ورّداِت فعٍل بعينها. وبذلك ينحو اخلطاب 
واالأدبي نحو جترمي املثلية اجلن�سية كما يفعل ال�سارع الذي 
القانون  يخرج عن  بكّل من  ال�سفة  هذه  اإحلاق  يرتّدد يف  ال 
باالإفراد  عليه  ال�سيطرة  املوؤ�س�سة  وحتاول  منبوًذا،  لي�سبح 

من  وغريه  �سورب  علي  الفتوة  مع  ذلك  حاولت  كما  والعزل، 
اأنهم جمّرد مثلّيني. ويبدو  اإ�ساعة  اأطلقت  فوات تون�س حينما 
العام يف تون�س منوذجًيّا لطرح املو�سوع بعد  اليوم املناخ 
ماألوف رغم  اإىل خطاب  باملثلية  اأن حتّول اخلطاب اخلا�س 
"جمعية  فا�ستطاعت  م��رة،  كّل  تواجهه  التي  االعرتا�سات 
ا ي�سمح  ا قانونًيّ �سم�س" املهتمة باملثليني اأن تنتزع ترخي�سً
لها بالعمل يف ال�سوء، كما اأ�سبح للمثلّيني �سوت من خالل 
اإطالق راديو يعنى باأخبارهم. وقد ظهر منذ �سنة فيلم "عزيز 
روحو" للمخرجة والروائية �سنية ال�ساخمي ببطٍل مثلّي، وقد 
ال�سخ�سية،  هذه  تقارب  االأعمال  من  قليلة  جمموعة  �سبقته 
لعّل اأهّمها فيلم "ليلة بدر" ملهدي هميلي، والذي تعّر�س اإىل 
املخرجني،  زمالئه  من  املخرج  �سخ�سية  حتى  م�ّس  هجوم 
ذكورية  مغازلَة  ال�سينمائي  الدعم  جلنة  يف  اأحدهم  وحاول 
احل�سول  يف  ه  حِقّ من  حلرماِنه  ذلك  اإىل  بالتلميح  اللجنة 

اللجنة  اأع�ساء  بع�س  ت�سّدي  لوال  اجلديد  لفيِلمه  دعٍم  على 
التل�سني  اإىل  ال�سيناريو  وتقييم  باخلطاب  االن��ح��راف  لهذا 
اأن  واحلديث عن  �سخ�سية املخرج وت�سويه �سمعِته. والغريب 
ومنذ  ا  اأي�سً التون�سية  ال�سينما  يف  اجلن�سية  املثلّية  مو�سوع 
يقتل  فاملثلّي  باجلرمية،  يقرتن  االأوىل  بوزيد  النوري  اأعمال 
ا من ع�سيقه ر�سوًخا  يف "عزيز روحو" ِل�سنية ال�ساخمي اأي�سً
ل�سلطة املجتمع ونوامي�سه. ويف رواية "ماأزق ت�سايكوف�سكي" 
للكاتب �سوقي الرنو�سي ال�سادر حديًثا ُتطرح ظاهرة املثلية 
اجلن�سية باأكرث جراأة نتاج هذا الرتاكم لهذا اخلطاب و�سكاًل من 
اأ�سكال متوقِعها يف الفكر التون�سي. تقّدم الرواية لنا عر �سمري 
ال�سوق  �سّده  مثلّي   رجل  حكايَة  ق�سرية  ف�سوٍل  ويف  املتكّلم 
اإىل ع�سيِقه القدمي بعد انقطاع عالقِتهما منذ فرتات املراهقة، 
ويقّدم ال�ساب املثلّي على اأنه رجل كهل متزّوج لكّنه مل ي�ستطع 
جتاوز هوّيِته اجلن�سية، بيد اأنه غري قادر على اإعالنها، وتاأتي 

فيقطع  القدمي،  ع�سيِقه  اإىل  الذهاب  فيها  يقّرر  التي  اللحظة 
اإليه  تذكرَة قطار من مدينٍة بعيدة لي�سرتجع وهو يف الطريق 
حياته وحكايته مع املثلية وعالقته بالن�ساء وبزوجِته وف�سله 
يف العي�س ب�سكٍل متوازن يف عامل الّرجال.  تبداأ الرواية بحديث 
"بحثُت  مقعده:  يف  وجل�س  للقطاِر  �سعد  الذي  املثلي  الراوي 
االأمام،  اإىل  ظهره  مال  املقعد.  و�سعية  تعديِل  زّر  عن  طوياًل 
وكاأّن من �سغله قبلي اأراد تقبيَل اجلال�س اأمامه… �سيعيد اإيّل 
التمّدد توازين. كنت كاأعمى اأبحث عن �سوء... تنطلق الرحلة 
اإىل مدينة املن�ستري بعد حوايل ع�رشين دقيقة. علّي اأن اأرتاح. 
لكن علّي قبل ذلك اأن اأجَده. للراحة زّر خمفّي يف مكان ما".  
ويقّدم �سوقي الرنو�سي �سخ�سيًة ه�ّسة غري متوازنة، وت�سعر 
بهذا الالتوازن يف كّل �سيء حولها. ومن ثّم فاإن الكاتب ي�سع 
ال�سبقية  الرواية يف ماأزقها؛  االأول من  ال�ّسطر  �سخ�سيته منذ 

من ناحية  والالتوازن اأي الرغبة والعراقيل.

بغداد -  الجورنال
الجزء الثاني 

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
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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
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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


