
7 واحة الجورنال Man.24 Dec. 2018 issue no 535
االثنين 24 كانون االول 2018 العدد 535

 تقنية التصوير الثورية الجديدة من 
"سامسونغ"

هذه الكلمة األكثر بحثًا في عام 2018

أغذية المبيدات 
الحشرية.. الفراولة 

تتصدر "القائمة 

"نقطة ضعف" تفتح باب القضاء على "اإليدز"

يتجاوز نقطة ضعفالجديد قابل للثني.. وأبل تعلق
 "آيفون" لألبد

ك�س��فت تقاري��ر يف جمال الهواتف الذكي��ة اأن �رشكة "�سام�س��ونغ" الكورية اجلنوبية 
تعمل على تطوير خا�سية الت�سوير الليلي. واأ�سارت التقارير اإىل اأن �سام�سونغ  تقوم، 
ب�سورة منفردة، بتطوير هذه اخلا�سية، ال�سبيهة بتقنية "الروؤية الليلية" اجلديدة يف 
غوغ��ل. واكت�سفت جمموع��ة من مطوري اأك���س دي اإيه، هذه اخلا�سي��ة املقبلة، التي 
�سيطل��ق عليها ا�س��م "الليل ال�ساط��ع" يف �سفرة الن�سخ��ة الأخرية من نظ��ام الت�سغيل 
"اأندروي��د ب��اي" اخلا�سة بهاتف غالك�س��ي نوت 9. وهذه اخلا�سي��ة تتم بوا�سطة 
التق��اط جمموع��ة متعددة من اللقطات املتزامنة قب��ل اأن يتم جتميعها معا للو�سول 
اإىل ال�س��ورة النهائي��ة. وبح�س��ب الت�سفري له��ذه اخلا�سي��ة، فاإنه �سي��رك للم�ستخدم 
م�ساأل��ة التق��اط �سور �ساطعة حت��ى يف اأكرث الأحوال قتامة واإعتام��ا. غري اأنه مل يتم 
تفعيل هذه اخلا�سية، فيما يتوقع اخلرباء اأن يتم اعتمادها يف هواتف غالك�سي اأ�س 

10، بح�سب موقع بوكيت لينت على الإنرنت.

خل���س تقري��ر اأمريك��ي اإىل اأن 70 يف املئة م��ن اخل�رشاوات 
230 نوع��ا م��ن بقاي��ا املبي��دات  والفواك��ه حتت��وي عل��ى 
احل�رشي��ة، التي يعتقد اأن لها اأ�رشارا على �سحة الإن�سان، من 
بينه��ا تراجع اخل�سوب��ة. واعتمد حتليل التقري��ر، الذي اأعدته 
جمموع��ة العم��ل البيئي��ة يف الوليات املتح��دة، على عينات 
اختربته��ا وزارة الزراع��ة الأمريكي��ة، وف��ق م��ا اأوردت جملة 
"ت��امي". ووج��د الباحث��ون اأن الفراولة وال�سبان��خ يحتويان 
عل��ى اأعلى ن�سب��ة من بقاي��ا املبيدات احل�رشي��ة. وعلى �سبيل 
املثال، فقد احتوت عينة من الفراولة على 20 نوعا من بقايا 
املبي��دات، فيم��ا احتوت عين��ة م��ن ال�سبانخ على م��ا يوازي 
�سعف��ي البقايا املوجودة يف بقي��ة اخل�رشاوات والفواكه من 
ناحي��ة الوزن. واحتل هذان املنتج��ان قائمة ب� 12 نوعا من 
اخل���رشاوات والفواك��ه، التي حتت��وي اأعلى تركي��ز من بقايا 
املبي��دات، واحت��وت القائم��ة اأي�سا عل��ى : ال��دراق، والتفاح، 
والعن��ب، واخلوخ، والك��رز، والكمرثى، والبن��دورة، والكرف�س، 
والبطاط��ا، والفلفل احلل��و. وقالت املجموع��ة اإن النتائج هذا 

العام مل تختلف كثريا عن نتائج العام املا�سي.
وتع��ّرف بقاي��ا املبيدات احل�رشية على اأنها تل��ك البقايا التي 
تظل عالقة فوق املحا�سيل الزراعية بعد انتهاء عملية الر�س، 
وع��ادة م��ا تق��وم الهيئ��ات الرقابي��ة بتحديد ن�سب��ة ق�سوى 

م�سموح بها لتلك البقايا.
ملاذا تعترب بقايا املبيدات خطرية؟

من��ذ العام 1996، اأقرت قوان��ن يف الوليات املتحدة تكلف 
وكال��ة حماي��ة البيئ��ة يف الب��اد، بدرا�سة وتنظي��م ا�ستخدام 
املبي��دات بعد التو�سل اإىل وجود �سلة بينها وبن اآثار �سلبية 

على �سحة الإن�سان، وقد جرى حظر ا�ستخدام العديد منها.
واأ�س��ارت درا�س��ة حديث��ة اإىل وجود �سلة قوي��ة بن التعر�س 

لبقايا املبيدات احل�رشية وانخفا�س ن�سبة اخل�سوبة.

وقدم��ت جمموعة العمل الأمريكية قائمة مبا �سمتها "اأنظف" 
الفواكه واخل�رشاوات من ناحية وجود بقايا مبيدات ح�رشية 

عليها:
1. الأفوكادو2. الذرة احللوة

تو�سل فري��ق من العلماء اإىل حتديد نقطة ال�سعف باخلايا امل�سابة 
بفريو���س نق���س املناع��ة املكت�س��ب "الإي��دز"، الأمر الذي م��ن �ساأنه 
اأن يفت��ح الب��اب اأم��ام الق�س��اء عل��ى املر���س. واأ�س��ار باحث��ون يف 
معه��د با�ست��ور بباري���س، اإىل اأنهم جنح��وا يف تدمري خاي��ا اأ�سيبت 
با�ستخ��دام م�س��ادات  يت��م عاجه��ا  م��ا  الت��ي ع��ادة  بالفريو���س، 
الفريو�سات القهقرية، وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. 
وياأخ��ذ مر�س��ى الإيدز ه��ذه امل�سادات م��دى احلياة، وذل��ك لكونها 
عاج��زة عن الق�س��اء على خمزونات الفريو���س املتمركزة يف اخلايا 
املناعية. ونقلت ال�سحيفة الربيطانية عن متحدث با�سم املعهد قوله: 

"اإن العاج امل�ساد امل�ستخدم حاليا م�سمم ملنع عدوى الإيدز، لكنه 
غ��ري قادر على الق�ساء عل��ى الفريو�س يف اجل�سم". واأ�ساف: "يحافظ 
الفريو���س عل��ى خمزونات��ه يف اأماكن مث��ل اخلاي��ا اللمفاوية، التي 
متث��ل الهدف الرئي�سي للفريو�س".   ومب��ا اأن الإيدز ي�ستهدف اخلايا 
ذات الن�س��اط الأي�سي العال، فقد متّك��ن الباحثون من تدمري اخلايا 
امل�سابة بالفريو�س اأو خزاناته عرب مثبطات لذلك الن�ساط. و�سيجري 
الباحث��ون يف املرحل��ة املقبل��ة املزيد م��ن التجارب عل��ى م�سابن 
بالفريو���س، بغر���س اكت�ساف املزيد م��ن التفا�سي��ل املتعلقة باآلية 
تدمري اخلايا التي يختبئ بها فريو�س الإيدز، وي�ستمد الطاقة منها.

اعرف��ت �رشك��ة اأبل الأمريكي��ة، بوجود عي��ب يف اأحدث جهاز "اآيب��اد برو" خا�س 
بها، اإذ قالت اإنه "قابل للثني"، وذلك ب�سبب م�سكلة تتعلق بطريقة ت�سنيع مكونات 

اجلهاز.
واأ�س��ارت ال�رشك��ة التي اأطلقت اأحدث ط��راز لآيباد برو قبل �سهري��ن، اإىل اأن الغطاء 
اخلارج��ي لبع�س الأجهزة عر�س��ة للثني، نظرا مل�سكلة تتعل��ق بعملية التربيد التي 

تتم خال جتميع املكونات املعدنية والبا�ستيكية.
ونق��ل موق��ع "ذا فريج" التقني عن متحدث يف اأبل قوله: "ميثل النحناء اأحد الآثار 

اجلانبية لعملية ت�سنيع اجلهاز، اإل اأن ذلك ل يوؤثر �سلبا على اأدائه باأية طريقة".
 واأ�سار موقع "تلغراف" اإىل اأن اأحد م�ستخدمي الآيباد برو اأكد م�سكلة انحناء الهيكل 
اخلارجي للجهاز، م�سيفا: "نظرا لهذه امل�سكلة اأحر�س على التعامل مع اجلهاز كما 

لو اأنه طفل �سغري".

قب��ل نح��و �سهرين من اإطاق �رشك��ة "�سام�سونغ" الكوري��ة اجلنوبية هاتفها 
"غالك�سي اإ�س 10"، تتوا�سل الت�رشيبات لتك�سف اأهم مزايا اجلهاز اجلديد.
وقال��ت �سحيفة "اإندبندنت" الربيطاني��ة اإن هاتف ال�رشكة الكورية اجلنوبية 

�سيتفادى "اخلطاأ" الذي وقعت فيه مناف�ستها �رشكة اأبل الأمريكية.
واأو�سحت اأن الت�رشيبات تفيد باأن �سا�سة "اإ�س 10" لن حتتوي على ما يعرف 

.X الذي ظهر على �سا�سة اآيفون ،"Notch ب�"ال�سق" اأو "النتوء
وذك��رت ال�سحيف��ة الربيطاني��ة اأن �سام�سون��غ �ستتف��ادى ت�سمي��م ال�سا�س��ة 
بالعتم��اد عل��ى "ال�سق"،  الذي و�سعته اأبل اأعلى و�س��ط �سا�سة اآيفون، وي�سم 

الكامريا واأجهزة ال�ست�سعار.
وكان��ت اأبل واجهت الكثري من النتق��ادات وال�سخرية بعد ت�سميم "النوت�س"، 

حيث قال املنتقدون اإن الت�سميم اجلديد يفقد ال�سا�سة جمالها.

الليل 
الساطع..

"غاالكسي 

إس 10"

"آيباد"

الأكرث  الكلمة  اأن  املتحدة  الوليات  يف  بارزة  ن�رش  �رشكة  ك�سفت 
اأي   justice كلمة  هي   ،2018 العام  خال  الإنرنت  عرب  بحثًا 

العدالة.
"العدالة"  اإن  العريقة   Merriam-Webster موؤ�س�سة  وقالت 
ترددت ب�سكل يومي يف الأخبار املتعلقة بوزارة العدل الأمريكية 
الجتماعية،  العدالة  اأو  العليا  املحكمة  اأو ق�ساة  العدالة  اإعاقة  اأو 
وغريها من الأمثلة. وبينت مرييام ويب�سر، التي ت�ستهر بقامو�سها 
الإلكروين ب�سكل خا�س، اأن اختيارها ال�سنوي لكلمة العام، الذي 
يحدده حمررو املعجم بناًء على بيانات البحث، يذهب هذا العام 
عنها  البحث  معدلت  ازدادت  التي  العدالة   -  Justice كلمة  اإىل 

وتداولها مبقدار %74 مقارنة بالعام املا�سي2017.
مَل البحث عن  "العدالة"؟

وعن اأ�سباب الإقبال على البحث عن العدالة، قالت اإمييلي برو�سر، 
الأمر  لكن  عديدة  "الأ�سباب  اإن  بيان  يف  ويب�سر  مرييام  حمررة 

املوؤكد اأن العدالة علقت باأذهان كثريين منا على مدار 2018".
خال  عدة  وطنية  نقا�سات  يف  اأثري  العدالة  مفهوم  اأن  واأو�سحت 

العدالة اجلنائية، كما  اإىل  العدالة الجتماعية  2018، تدرجًا من 
الكلمة،  تداول  على  العدل  بوزارة  املرتبطة  الأخبار  �ساعدت كرثة 
يف  نف�سها  بالكلمة  اخت�ساراً  ال��وزارة  اإىل  ي�سار  اأن��ه  اإىل  لفتًة 
الأ�سخا�س بحثوا عرب  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  الأحيان. ولفتت  كثري من 
كلمات  عن  ويب�سر،  قامو�س  بها،  اخلا�س  الإلكروين  القامو�س 
حمددة مت�سلة بالعدالة عقب اأحداث �سيا�سية موؤثرة و�رشبت مثاًل 
تغريدة  العدالة" عقب  "عرقلة  معنى  البحث عن  بزيادة  ذلك  على 
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، يف اأغ�سط�س/ اآب املا�سي، طالب 
ب�ساأن  التحقيقات  بوقف  �سي�سنز  جيف  وقتها  العدل  وزيرة  فيها 
 2016 الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  مزعوم يف  رو�سي  تدخل 
"العدالة"  عن  البحث  كرث  وب�سر،  وبح�سب  ترامب.  بها  فاز  والتي 
اأي�سًا عرب موقع املوؤ�س�سة الإلكروين، اأثناء جل�سات ا�ستماع جمل�س 
ال�سيوخ الأمريكي لع�سو املحكمة العليا احلايل بريت كافانو، الذي 
التي  التهامات  رغم  تعيينه  على  �سئيلة  باأغلبية  املجل�س  وافق 

وجهت له بالتحر�س اجلن�سي.
مقطع  يف  ويب�سر،  مرييام  حمرر  �سوكولوف�سكي،  بير  واأو�سح 
جداً  �سائعة  كلمة  العدالة  تبدو  "قد  ال�رشكة:  ببيان  اأرف��ق  فيديو 
"لكن  واأردف:  عنها"،  البحث  ك��رثة  من  البع�س  يتعجب  ورمب��ا 

الكلمات  بن  ترد  ما  غالبًا  املجردة  للمفاهيم  ال�سائعة  الكلمات 
يتم  عندما  وا�ستطرد:" خا�سًة  ويب�سر".  قامو�س  يف  بحًثًا  الأكرث 
ا�ستخدام هذه الكلمات يف �سياقات حمددة جداً، تقنية اأو قانونية، 
فاإن الأ�سخا�س يذهبون اإىل القامو�س للح�سول على تفا�سيل اأكرث 

وملعرفة الفروق الدقيقة التي قد ي�ستمل عليها التعريف".
 واأ�ساف �سوكولوف�سكي: " ذكرت العدالة كلمًة ومفهومًا يف الكثري 
العدالة  العن�رشية،  ب�:  العام يف ق�سايا متعلقة  من نقا�ساتنا هذا 
"اأي  وتابع:  القت�سادية".  العدالة  اجلنائية،  العدالة  الجتماعية، 
حديث حول هذه املوا�سيع يقود اإىل البحث عن فكرة اأو�سح مثل 

العدالة".
مَل اهتم الأفراد اأي�سًا؟

من  ملحوظًا  اهتمامًا  حازت  اأخ��رى  كلمات  اأن  اإىل  وب�سر  لفتت 
اإذا ما قورنت بعمليات  الأ�سخا�س ما يعد طفرًة  اأعداد كبرية من 
وتعني   Nationalism مثل  ال�سابقة،  الأعوام  يف  عنها  البحث 
القومية، وبحث الأ�سخا�س عنها عقب ت�رشيح لرامب قال فيه اإنه 
القطبية،  النجمة  وتعني   lodestar هي  اأخرى  وكلمة  "قومي"، 
وبحث الكثريون عنها عقب ذكرها يف مقال عرب النيويورك تاميز.

مل  الأ�سخا�س  اهتمام  حازت  التي  “الكلمات  اأنه  اإىل  اأ�سارت  كما 

Laurel التي  ترتبط ح�رشاً بالق�سايا ال�سيا�سية"، وذكرت كلمة 
انت�رش يف   Yanny or Laurel ب�  ارتبطت بوهم �سمعي عرف 
الوليات  يف  الإن��رن��ت  عرب  وا�سعًا  ج��دًل  واأح��دث   2018 مايو 
اجلن�سي  الجنذاب  وتعني   Pansexual كلمة  واأي�سًا  املتحدة، 
اأو العاطفي لاأ�سخا�س بغ�س النظر عن جن�سهم، والذي �سغل بال 
الكثريين عقب و�سف املغنية وعار�سة الأزياء الأمريكية جانيل 

موناي لنف�سها بالكلمة.
اأكرث  واإيجاد  البحث  اأن حتليل بيانات   و�سدد �سوكولوف�سكي على 
الأ�سخا�س بزيادة معارفهم حولها ل يك�سف  اهتم  التي  الكلمات 
ولغتنا  اأنف�سنا  عن  الكثري  يخربنا  بل  فقط،  املهمة  الكلمات  لنا 

وثقافتنا" على حد تعبريه.
وتن�سم كلمة العدالة اإىل قائمة اأكرث الكلمات بحثًا يف 2018، اإىل 
جانب كلمة toxic اأو �سام التي اختارها قامو�س اأك�سفورد كلمة 
العام، وكلمة misinformation اأو ت�سليل التي اعتربت اأكرث 
.Dictionary.com الكلمات بحثًا خال 2018 بح�سب موقع

وتعني   feminism كلمة  اختارت  قد  ويب�سر  مرييام  كانت 
الأفراد  بحث  ما  اأكرث  اأنها  واأكدت   "2017 العام  "كلمة  الن�سوية 

عنه يف موقعها وقوامي�سها.

بغداد – الجورنال نيوز

متقاطعة
كلامت

عمودي��اً أفقياً
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 الأر�سية ول 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�سرب. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر الأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

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

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 الأر���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 ول 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.

ل 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 الأخرية.اأن��ت من 

ال�سخ�سيات التى ل تقع فى احلب �رشيًعا

اأن��ت الأكرث مهني��ة و�سط زمائ��ك، فلديك �سمري. 
ا�ستم��ر فى ذلك لعلك جت��د ترقية عن قريب ،عليك 
ق�س��اء بع���س الأوق��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 
وخاف��ات مع الزماء، ح��اول اأن تكون عمليا اأكرث 
م��ن ذل��ك ول داع لت�سيي��ع وقت��ك فى اأم��ور لهية 

بعيداً عن العمل.

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

تكون دقيقا للغاية فى كامك
 

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

توؤذى م�ساعر الآخرين دون اأن تق�سد

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

تق��دم اإىل العمل اأف�سل م��ا لديك، وهو ما انعك�س اإيجاًبا 
على عاقت��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 
ال�ستفادة من ه��ذا وت�سجيع الآخرين لتح�سل على دعمهم 
وق��ت احلاجة.ت�ستطيع اأن ت�سع حداً للما�س��ى وتبداأ حياة 

جديدة فيمكنك الآن امل�سى قدما نحو حياة جديدة.

ل 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 

الأفكار.

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 

لا�ستفادة الكاملة من هذه الفر�سة.

اأنت ف��ى م�سكات 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 ل تخ�رشه.


