
7 واحة الجورنال

تضرب الجميع بكاميرات 
"البريسكوب"

أن تعيش في المخيم وتبث الفرح!

أسباب توقظك من نومك 
العميق في الليل

مصائب حقيقية.. ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟

تفضح مواصفات "إس 10" "ويندوز 10"

قبل �سنوات قليلة، كان ال�رصاع يف جمال كامريات الهواتف الذكية منح�رصا يف عدد 
نقــاط ال�سا�سة اأو ما يعرف بـ"ميغابيك�سل"، اأما الآن، فاملناف�سة مل تعد تقت�رص على 

ذلك، واإمنا باتت ترتكز اأكرث على ماذا ميكن فعله بالكامريات يف الهواتف الذكية.
وحتولــت املناف�سة يف جمال الكامــريات وقدراتها واإمكانياتها اإىل "جنون"، فهناك 

هواتف باأربع كامريات يف اخللف وواحدة يف الأمام.
وبالتاأكيــد لــن تتاأخــر �رصكة اأوبــو ال�سينية عــن ال�سباق وال�ــرصاع، فطرحت هاتفا 
ذكيــا بثالث كامريات، هي الأوىل من نوعها املــزودة بعد�سات ت�ستخدم تكنولوجيا 

التقريب والتكبري.
ويف الأجهــزة ذات الكامريتــن اأو العد�ستــن، غالبا ما ت�ستخــدم العد�سة الثانية من 
اأجــل توفــري العمق لل�سورة، يف حــن اأ�سافت الهواتــف الأكرث تطورا ميــزة العد�سة 

املقربة والأحادية اللون والزاوية العري�سة لدعم الكامريا الرئي�سية.

معظمنــا ي�ستيقــظ مــن نومه ب�سكل دائــم اأثنــاء الليل، لكن 
يف بع�ــض الأحيان يكون ال�ستيقــاظ ب�سكل كامل ومتكرر 
عالمــة علــى وجود م�سكلة يريــد اجل�ســم اأن ينبهك لها من 
اأجــل تعديل و�سعيتــك لتجنب اخلطر. ويقــول الدكتور نيل 
�ستانلي، مــن جمعية النــوم الربيطانيــة، "اإن اأج�سامنا قد 
تكــون فري�ســة �سهلــة عندما نكــون نائمــن، لــذا ي�ستيقظ 
كثــري من النا�ــض بانتظام اأثناء الليــل"، حمذرا من جتاهل 
تكــرار ذلك. وا�ستعر�ض موقع "�ستانــدر ميديا" الربيطاين، 
8 اأ�سبــاب جتعل الإن�سان ي�ستيقــظ ب�سكل كامل من نومه 

العميق اأثناء الليل.
ت�سنجات ال�ساق

ينتــج الت�سنــج يف ال�ساق مــن نق�ض م�ستويــات الكال�سيوم 
واملغني�سيــوم. كمــا اأن ال�ســد الع�سلــي ناجــم عــن ت�ــرصر 
ال�رصايــن الطرفيــة يف ال�ساقــن ب�سبب روا�ســب دهنية اأو 

ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم لدى مر�سى ال�سكري.
ال�سعال

يحــدث هــذا عندما ل يغلــق ال�سمام الفا�ســل بن املريء 
واملعــدة، ممــا ي�سمــح حلام�ض املعــدة بالت�ــرصب. وميكن 
للحام�ض اأن يتحرك نحــو ال�سدر، مما يزعج اجلزء اخللفي 
من احللق، مما يوؤدي اإىل ال�سعال، الذي يدفعك لال�ستيقاظ.

الفرا�ض ال�سيئ
يقــول اخلرباء اإن الإن�سان بحاجة اإىل تغيري فر�سة )مرتبة( 
ال�رصيــر كل 8 اأو 10 �سنــوات. واإذا ما �سعرت بوجود فجوة 
بن العمــود الفقري والفر�ســة اأثناء النوم فاعلــم اأنها غري 
�سحيــة، و�ستكــون �سببــا يف اآلم تدفعــك لال�ستيقــاظ من 

نومك العميق.
التهاب املفا�سل

اإذا كنــت تعاين من التهــاب املفا�سل، فاأنت عر�سة لن�ساط 
اأكرب للمواد الكيميائية املوؤدية لاللتهابات من ال�ساعة 11 
م�ساء حتى 3 �سباحا. لذلــك، قد ي�ساعدك تناول م�سادات 

اللتهابات قبل النوم يف عدم ال�ستيقاظ.

ك�سفــت درا�ســات طبيــة عديدة عــن خماطر كثــرية لتنــاول الطعام 
ب�رصعة، حيث يوؤكد الباحثون والأطباء على �رصورة الرتوي وم�سغ 

الطعام ببطء، واأل تقل عملية امل�سغ عن 15 دقيقة كحد اأدنى.
وفيما يلي ن�ستعر�ض عددا من تلك املخاطر باخت�سار..

الإ�سابة بال�سكري
مــن العوامــل امل�ساعدة لالإ�سابة مبر�ض ال�سكــري من النوع الثاين، 
تناول الطعام ب�رصعة، وذلك نظرا لأن الأكل ب�رصعة يبعث يف النف�ض 
�سعــورا بعــدم ال�سبع، وبالتايل يوؤدي اإىل التهــام املزيد من الطعام، 
واإحــداث تقلبات يف الغلوكوز بالدم، ومقاومــة الأن�سولن، وفق ما 

ذكر موقع "ميديكال ديلي" الطبي.
م�سكالت قلبية

يف اإحــدى الدرا�ســات الطبيــة، التــي اأجرتهــا جامعــة هريو�سيمــا 
اليابانيــة، اخترب علماء تاأثــري الأكل ال�رصيع على �سحة امل�ساركن 
يف التجربــة، وتو�سلــوا اإىل اأن ال�رصعــة يف الأكل جتعل الأ�سخا�ض 

اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
كذلــك فــاإن التمثيل الغذائي ملــن يتناول طعامه ب�رصعــة يرفع من 

خطر رفع �سغط الدم، وتراجع م�ستوى الكولي�سرتول املفيد.
البدانة والوزن الزائد

تنــاول الطعام ب�رصعة يجعلك تاأكل كميــات اأكرب من الطعام، وذلك 
نظــرا لتطلــب الدماغ ملا يقــرب من الـــ20 دقيقة لإر�ســال اإ�سارات 
ال�سبــع، وبالتــايل يحتــاج ال�سخ�ض لــالأكل لفرتة اأطــول قبل توقف 

الإح�سا�ض باجلوع.
حمو�سة املعدة

ميكــن اأن يوؤدي تدفق الطعام غري املم�ســوغ ب�سكل جيد اإىل املعدة 
لرجتــاع احلم�ــض، وال�سعــور بحرقــة. ويرتبــط الإ�ــرصاع بــالأكل 
باأوجــاع عديــدة مثل ع�رص اله�ســم، ف�سال عن الإ�سابــة بالإم�ساك 

والنتفاخ 

اأعلنــت �رصكة "مايكرو�سوفــت" العمالقة اأنها �ستودع ب�سفة نهائية نظام "ويندوز 10 
موبايل"، اخلا�ض بالأجهزة الذكية، وذلك بحلول دي�سمرب املقبل.

وقالت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن مايكرو�سوفت قامت بتحديث �سفحة الدعم 
اخلا�ســة بنظام "وينــدوز 10 موبايل"، مما يعني اأن ال�رصكة لــن تدعم م�ستقبال نظام 
الت�سغيــل امل�سطــرب. وتابعت: "�ستعلــن ال�رصكة بدءا من 10 دي�سمــرب 2019 التوقف 
عــن دعــم هذا النظام، الــذي كان ي�سار اإليه �سابقــا بويندوز فونز". وذكــرت ال�سحيفة 
اأن توقــف مايكرو�سوفت عن دعم النظام يعني اأن امل�ستخدمن لن يحظوا بالتحديثات 
التقنيــة والأمنيــة والدعم املجاين. وقالــت مايكرو�سوفت: "مع توقف هــذا النظام عن 
العمــل.. نن�ســح امل�ستخدمــن بالتوجه اإىل نظامــي اأندرويــد اأو اآي اأو اإ�ــض". وتابعت: 
"مهمتنــا الآن جعل تطبيقاتنا قــادرة على دعم النظامن املذكورين �سلفا، ومالءمة 

الأجهزة احلديثة".

ن�ــرص متخ�س�ض بالت�رصيبــات التقنية، ال�سبت، �سورة و�سفهــا باأنها خا�سة 
بهواتف �سام�سونغ املنتظرة، وهو "غالك�سي اإ�ض 10 اإي" و"اإ�ض 10" و"اإ�ض 
10 بل�ــض". وبح�سب �ســورة ن�رصها ح�ساب اإيفان بال�ض على تويرت، ظهرت 
الهواتــف الثــالث مع غطاء حماية �سفــاف، الأمر الذي يجعلهــا متطابقة مع 

الت�رصيبات التي تداولتها مواقع تقنية عديدة.
وطبقــا ملوقع "اإنغادجت"، فاإن �سا�سة الطراز "اإ�ض 10" �ستكون بقيا�ض 5.8 

اإن�سات، بينما �سيبلغ قيا�سها يف الطراز "بل�ض" 6.47 اإن�سات.
ووفقا لل�سورة فلن يكون اأي من هذه الهواتف قابال للطي، و�سياتي النموذج 

الأ�سغر بكامريتن فقط، بينما �سيدمج اجلهازان الآخران ثالث كامريات.
واإن �سدقــت الت�رصيبات، فاإن الن�سخة الأ�سغر التي يتوقع اأن تكون "اإ�ض 10 

اإي"، �ستدعم ح�سا�سا للب�سمة يف ال�سا�سة.

تسريبات"أوبو" وداعا ..

اإّنها قدرة  اأحيانًا، يخطر يف ذهنك الفرح؛  حن ترى لوحة ملّونة 
الّر�سامن يف جعل كّل �سيٍء يتلّون بن اليدين. وهذه اأي�سًا قدرة 
الر�سام الفل�سطينّي "علي عبد العال" يف لوحاته الفنية التي يختار 

األوانها املفرحَة لتناق�َض احلزن.
ــة،  الأزّق من  اآتية  �سخ�سيات  املائية  اللوحات  ــوان  األ من  تخرج 
النهاية  يف  لتكّون  وتتاآلف  بع�سًا،  بع�سها  مع  تن�سجم  ولكّنها 
ففي  بال�ّسعادة؛  وحاملة  م�رّصدة  �سخ�سيات  احلياة؛  اإىل  نظرتها 
وتنظُر  حافية،  اللوحة  منت�سف  يف  فتاٌة  جتل�ُض  النتظار  لوحة 
التي تعك�ض حالة  بطريقة عفوية، مع بروز حاّد للتواءات ثوبها 
ارتياح يف نف�ض الوقت. اإنها تنتظر �سيئًا ما، ل تخربنا اللوحة عنه، 
لكنها بنظرتها تلك توحي اأن امل�ستقبل اآٍت، وبابت�سامتها العفوية 

تخربنا اأنه جميل.
اإحدى  ففي  الفنان؛  اأعمال  يف  الكبرية  ته  ح�سّ البنف�سجي  لّلون 
لوحاته، يّت�سح العناق الدافئ بن رجٍل وامراأة يف انعكا�ض جميل 

للون البنف�سجّي الذي يجعله الفنان لونًا طاغيًا يف كّل اللوحات. 
يف هذه اللوحة ي�ستعيد �سوقه للوطن من خالل العناق، وكاأّن هذا 
يتمّكن  لعّله  قلبه  يف  يخبئه  الذي  احلنن  وهو  الأمل،  هو  العناق 

يومًا ما من عناق وطنه.
ويف لوحة اأخرى، نرى طبيعة خمّيم نهر البارد التي انعك�ست يف 
اأعمال الفنان و�سارت وا�سحة؛ وخا�سة ح�سور النهر، ففي لوحة 
ما، بعنوان "هدوء"، ير�سم الفنان فتاتن جتل�سان على حَجر قرب 
الر�سومات  حيث  الفّن،  يف  الواقعية  للمدر�سة  ح�سوٍر  مع  النهر، 

ت�سرتجع زمن �سيزان وتاأمالته اللونية يف الطبيعة.  
وعن  فل�سطن،  عن  املتناقلة  الق�س�ض  اأي�سًا  الر�سوماُت  ت�ستوحي 
جيل النكبة الأّول، حيث الروايات التي حتكي عنها وعن طبيعتها 
يف  الفتيات  تلب�سها  التي  ـــواب  الأث وعــرب  الــلــون،  عرب  نقلت  قد 

الر�سومات، حيث الف�ساتن اجلميلة والرتاثية اأحيانًا.
يف  للتعّلق  كرمٍز  الفل�سطيني  املزارع  يح�رص  اأخرى،  لوحات  ويف 
توثيٍق  كطريقة  املا�سي  ق�س�َض  الفّنان  ي�ستعيد  وهنا  الأر�ــض. 
به  وحتيا  اللون  ي�ستمّر  واللون.  الذاكرة  يف  يعلق  كي  للما�سي، 

اأخرى  اإنها مرايا  القول يف لوحاته.  الفنان  الذاكرة؛ هكذا يحاول 
للغياب، وجعُله طريقَة عبور اإىل مكاٍن عا�ض فقط يف حنايا احللم.

اجتهد فنانون فل�سطينيون كثريون يف ر�سم الأر�ض، ويف الدخول 
اإىل عمق األوانها ورموزها، ولكن امللفت يف لوحات عبد العال هو 
اأن تلك الرموز تندمج مع رموز املخيم؛ فهذه الرموز املختلطة هي 
ح�سوره  يف  يعي�ض  الذي  الفل�سطيني  الوجود  عنا�رص  من  خليٌط 

امل�سّتت بن وجودين.
اأق�سى  الألوان يتحّدث عن  الذي ي�سّع يف وجوده، وجتعله  املكان 
اللوحات؛  اأغلب  تعك�سه  الذي  الّروحي  العناق  يف  يتجلى  اأهدافه، 
من  الوجود  يت�سّكل  حيث  واملكاين،  الإن�ساين  العناق  لوحات  اإنها 

حناياه. 
تلعب الألوان اللعبة ذاتها، حيث تتجّلى بانعك�ساتها الرباقة وكاأن 
اإنه حكاية ميلوؤها  باأ�رصه.  الوجود  تعك�ض  لونية  بوؤرة  املكان هو 
يكون  اأن  وتريد  وتناق�سه،  الواقع  تعاك�ض  هنا  ــوان  والأل الأمــل، 
لها واقع اآخر، بالّرغم من الأمل الذي تتحّمله اللوحة، وحتمله بن 

زواياها.

ًا،  اإنها حياة اأخرى اتَّخذت من املخيم والوطن مكانًا وزمانًا خا�سّ
جتمع  اأبعاٍد  ذا  ــداً  واح مكانًا  اأ�سبحا  حتى  اللوحات  �سّمتهما 
عجوزين  جند  ما  لوحة  يف  معًا.  وامل�ستقبل  والق�س�ض  احلكايا 
يجل�سان وينظران نظرات متفائلة؛ اإنهم جيل النكبة حيث يجعلهما 

الفّنان حموَر احلكاية الأ�سيلة، وبو�سلَة الأمل. 
لكّنها  املدينة،  نحو  بعيداً  الفّنان  يغامر  اللوحات،  بع�ض  ويف 
ال�سور  من  الالمتناهية  اأ�سكالها  تاأخذ  املّرة  هذه  متخيلة  مدينة 
اأن  يحاول  وكاأنه  املخيم،  طبيعة  من  ذاتها  وتوؤّثث  واحلكايات، 
له  العال مكانًا  عبد  الفنان  لوحات  اأخرياً يف  لي�سكَن  ويكرب  ينمو 

وجوده اخلا�ّض يف الذاكرة.
يبقون يف  املخيم  الفنانن يف  بع�ض  اأن  نذكر  اأن  هنا  نن�سى  ول 
جتد  اأن  فيندر  املحدود،  مكانها  يف  لوحاتهم  وتغامر  الهام�ض، 
ح�سورها يف اخلارج با�ستثناء بع�ض احلالت القليلة؛ لذلك علينا 
على  الفرَح  لتعك�ض  يوميًا  تنا�سل  حّية  األــوان  وجود  اإىل  التنّبه 
جدران املدار�ض، ويف الأزّقة، ولكّنها لبّد اأن لها معنى اأي�سًا، حن 

ترتكب خطيئة اخلروج اإىل ال�سوء.

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
o ت�رصيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

2 عك�ــض حلــو o جوهر )ال�ســيء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ض 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�ض 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 البالبل 

1 �ســوت النعامــة o لي�ض لــه قيمة عند 
الغري

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ض خري 3 �سجاجيد 

4 ح�ســى كبــرية مل�ساء o �ســوت الفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل�ــض اجلمــل على الأر�ــض من حالة 
الوقوف

6 �ســع مقــدارا زائــدا o مر�ــض و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o ســوت الظبي� o )8 �سنــور )معكو�ســة

ف�ساء
9 للتمنــي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

مهنيــًا: ابداأ بتنفيذ م�رصوعك الذي خططت له طويال و�سيدر عليك 
اأموال جيدة، و�ستجد يف نهاية املطاف اأنك يف و�سع مهني جيد 
عاطفيــًا: يغمــرك ال�رصيك بحبه وحنانــه وباملفاجــاآت ال�سعيدة 
والأوقــات ال�ساحرة ولكنك بعيد عنه، حــاول اأن تدخل الفرح اإىل 

قلبه باأي طريقة لأنه باأم�ّض احلاجة لذلك 

مهنيًا: تتمتع بقدرة كبرية على الإقناع وباأفكار غزيرة، 
ل ترتّدد يف الإف�ساح عن راأيك اأو طرح اآرائك 

عاطفيــًا: تقــوى الرومن�سية، اإعنت مبظهــرك وارتد اأجمل 
الثيــاب، فقد تلتقي احلبيب اإذا كنــت خاليًا، ول �سيما اأن 

الوقت قد حان لالرتباط 

مهنيــًا: حــاول ان تبتعــد عــن ال�ســوء وحتــدث عــن 
م�ساريعــك اىل من تثــق به بعيداً عن اأ�سمــاع الآخرين، 

اأما يف العمل فتحقق جناحات كبرية ومذهلة 
عاطفيًا: ت�سري الأمور بينك وبن ال�رصيك كما ت�ستهيان، 
وتنتقــالن اإىل مرحلــة جديدة مــن الثقة 

املتبادلة واحلب ال�سادق 

مهنيــًا: يــوؤّدي الأ�سدقــاء دوراً يف تقدمــك املهنــي، وتنتمي اإىل 
جماعات قوية وداعمة توؤيدك يف طروحاتك واقرتاحاتك املهنية
عاطفيــًا: حتــرر من ال�سغــوط وبرهن عــن جراأة و�سجاعــة اأمام 
ال�رصيــك، قــد تعــرف مغازلــة جديــة تقــودك اإىل نهايــة �سعيدة 

ومريحة

مهنيًا: تفاجاأ يف الدوائر الر�سمية بت�سهيالت يف املعامالت 
وتخلي�ض الأمور العالقة والهتمام ال�سخ�سي بك 

عاطفيًا: حتــاول اأن ت�سلــط ال�سوء على قدراتــك الإن�سانية 
ومــدى ا�ستعــدادك للت�سامــن مــع احلبيــب، الــذي بــدوره 

يتجاوب معك مقدًما الدعم والهتمام والرعاية 

مهنيــًا: تبحــث يف ق�سايــا متويليــة وم�ساريع كبــرية ت�سّم 
بع�ــض الزمالء اأو اجلهــات، وتقتحم ال�ساحــات وتكون واثقًا 

بخياراتك
عاطفيــًا: عليــك اأن تركــز اأكــرث علــى جمالــك العاطفــي فالكثــري مــن 

املحطات املهمة يف طريقها اإليك حاملة مفاجاآت �ساّرة 

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهنيــًا: توّجــه اإليــك بع�ض الأ�سئلــة يف اجتمــاع اليوم 
ت�سبب لك الإحراج ول �سيما اأنك ل تعلم �سيئًا عنها 

والتــي  اإىل املوا�سيــع احل�سا�ســة  عاطفيــًا: ل تتطــرق 
ت�سعر اأنها قد جتــرح احلبيب وجتعله ي�سك فيك وتت�سبب 

باإبعاده عنك 

مهنيــًا: مكافاأة غــري متوقعــة يف طريقها اإليــك، تقديراً 
جلهــودك الكبــرية يف تنفيــذ كل مــا يطلب منــك بجدية 

لفتة 
عاطفيــًا: بع�ــض العقبــات تقــف بطريقــك وحتــاول اأن 

تتجاوزها باأقل خ�سائر ممكنة حفاظًا على العالقة 

مهنيًا: يوم مالئم جّداً للتحّرك يف عدة اجتاهات وعدم ح�رص 
اجلهود باأمر اأو اثنن لكن ل تراهن على الّدقة اأو اخلرب اليقن 
عاطفيــًا: تتاأكــد اأن ال�رصيك هــو عاملك وحبــك احلقيقي واأن 
كل الأخطــاء التي رافقــت عالقتكما العاطفيــة كانت نتيجة 

انفعالت غري �رصورية 

مهنيًا: تنح�ــرص متاعب الأيام الأخــرية، وتتحرر من 
قيد اأو رابط، وتواجه العرثات والعقبات بعزمية اأقوى 

وتتغلب على املنافقن 
يف  وناجحــًا  ومنفتحــًا  متحّم�ســًا  تبــدو  عاطفيــًا: 
الو�ســول اإىل هدفــك وواثقــًا بنف�ســك، ومطمئنــًا اىل 

م�سريك مع ال�رصيك 

مهنيــًا: عوامــل اإيجابية وجّيدة علــى ال�سعيد املهني، 
مرتافقة مع مطالبك املاليــة املحقة، وقد تبلغ الهدف 

قريبًا 
عاطفيــًا: يف الأجواء ع�سق وتعّلق وكالم كثري ودعوات 

مرتاكمة و�سحر متار�سه اأينما حللت 

مهنيًا: كن متاأنيًا جداً هذا اليوم على ال�سعيد املهني 
واملادي، اإبحث عن �سالمتك ول تغامر يف اأي جمال 
عاطفيــًا: تتمالــك اأع�سابك اأمــام ال�رصيــك ول �سيما 
حن ت�سدر منه بع�ــض الت�رصفات ال�سبيانية، لكنك 

ت�ستوعب الأمور ب�سعة �سدرك 

Sun.20 Jan. 2019 issue no 551
االحد 20 كانون الثاني 2019 العدد 551


