
7 واحة الجورنال

مكتبية جديدة لعشاق األلعاب من 
MSI

كشف يحير الجميع... هل ذهب "رمسيس الثالث" إلى السعودية

دراسة تقارن فرص حمل 
النساء مع السمك وبدونه

ما الذي يجعلنا نمرض حقا؟

مزود بتطبيق غوغل آسيستنت من 
لينوفو

لمستخدمي أندرويد بعرض 
التغريدات حسب األهمية 

 Trident X واأو�س��حت ال�رشك��ة التايواني��ة اأن الإ�س��دارات اجلديدة م��ن �سل�س��لة
9TH تت�س��من بطاقة الر�سوميات نفيديا RTX 2080 Ti و 2080 و 2070، 
i7- و i9-9900K بالإ�س��افة اإىل معاجلات اإنتل اجلديدة من اجليل التا�س��ع مثل
9700K، وعلى الرغم من ترقية الهاردوير، اإل اأن احلوا�سيب املكتبية اجلديدة تاأتي 

باأبعاد مدجمة للغاية تبلغ 3رx 6 38رx 13 39 �سم.
واأ�س��افت �رشكة MSI اأنه ميكن مواءمة النافذة الزجاجية ال�س��فافة املوجودة على 
 RGB اجلانب الأي�رش اأو الأمين من ج�س��م اجلهاز، والتي تتيح اإمكانية روؤية ملبات

مبربد املعالج وبطاقة الر�سوميات.
ونظ��را لتجهيز الإ�س��دارات اجلديدة ببطاقة الر�س��وميات RTX-2000 املتطورة، 
فق��د قامت ال�رشكة التايوانية اأي�س��ا بتحديث نظام التربي��د وزودت اأجهزتها بنظام 

.Silent Storm Cooling 3

يعتقد بع�س النا�س اأن لنوعية الطعام تاأثريا كبريا على الرغبة 
اجلن�س��ية لدى الفرد، لكن اآخري��ن يعتقدون اأن الغذاء ل يوؤدي 
ه��ذا الدور، وبالتايل، ف��اإن الأمر يتعلق ب��اآراء غري اأكادميية. 
وبح�س��ب ما نقل موقع "ذي�س اإز اإن�س��ايدر" فاإن بحوثا طبية 
خمت�س��ة ك�سفت اأن الأنظمة الغذائية التي يح�رش فيها ال�سمك 
ب�سكل كبري ت�ساعد فعليا على حتفيز الرغبة اجلن�سية. و�سملت 
درا�س��ة اأجري��ت يف جامع��ة هارف��ارد الأمريكي��ة، 501 من 
الأزواج الذي��ن يرغب��ون يف احلمل، وطلبت منهم اأن ي�س��جلوا 
ما يتناولونه من ماأكولت البحر، ف�س��ا عن ر�س��د اأنظمتهم 
الغذائية الأخرى واأن�س��طتهم اجلن�س��ية. ومت��ت مواكبة هوؤلء 
الأزواج خال �سنة كاملة، كما متت متابعة بع�س امل�ساركني 
اإىل حني ح�س��ول احلمل. واأظهرت النتائ��ج اأن الأزواج الذين 
يتناول��ون ال�س��مك مرت��ني اأو اأك��رث يف الأ�س��بوع كان��وا اأكرث 
ممار�س��ة للجن�س ب�22 يف املئة مقارنة مبن مل ياأكلوا الغذاء 
البحري. ول تقف منافع ال�س��مك عند حتفيز الرغبة اجلن�س��ية 
ب��ل تزي��د القدرة على احلم��ل، اإذ ك�س��فت الدرا�س��ة اأن 92 يف 

الأزواج  م��ن  ين املئ��ة  لذ ا
ياأكل��ون 

ل�س��مك  ا
يف  ع مرت��ني  �س��بو لأ ا

ل تتج��اوز 79 متكنوا من حتقيق احلمل، لكن الن�سبة 
يف املئة و�س��ط من اأكلوا ال�س��مك ب�س��كل اأقل. ويحتوي ال�سمك 
عل��ى م��واد مفيدة ل�س��حة الإن�س��ان م��ن اأحما���س اأوميغا 3 
الدهني��ة، اإىل جانب الربوتني والفيتامينات واحلديد، واملراأة 
التي تقيم عاقة جن�س��ية حتتاج اإىل ه��ذه املواد حتى حتبل، 

بح�سب اجلمعية الأمريكية للحمل.

تك�س��ف درا�س��ة حديثة، تعد الأكرب م��ن نوعها حت��ى الآن، عن بع�س 
الأجوب��ة على مفهوم قدمي و�س��ائع ح��ول الأمرا���س: الطبيعة مقابل 
التن�س��ئة. و�س��عى علماء جامع��ة هارفارد اإىل احل�س��ول على بيانات 
حول 35 مليون اأمريكي، مبا يف ذلك الآلف من اأزواج التوائم، مت تتبع 
حالتهم على مدار 24 عاما لتحديد الأمرا�س التي تتاأثر باجلينات، 
وكذلك الأكرث تاأثرا بالبيئة. وب�سكل عام، فاإن معظم الأمرا�س ناجتة 
ع��ن كيفي��ة تفاعل هذي��ن العن�رشين. وميك��ن اأن تغ��ري البيئة كيفية 
تعب��ري اجلينات عن نف�س��ها، كما ميكن للجين��ات اأن توؤثر على كيفية 
ا�س��تجابة اأج�س��امنا للبيئة. ولكن تباينا كبريا يف هذا التفاعل القائم 

على املر�س، دفع علماء هارفارد اإىل تكثيف البحث لتحديد العوامل، 
ذات الأثر الأكرب لاإ�س��ابة بالأمرا�س.  ووجدت الدرا�س��ة اجلديدة اأن 
امل�سكات املعرفية كانت الأكرث ارتباطا بال�سيفرة الوراثية، يف حني 
اأن اأمرا���س العيون ه��ي الأكرث تاأثرا بالبيئة. وبالن�س��بة لأكرث من 6 
اآلف حال��ة وراثي��ة، فاإن هناك �س��ببا وا�س��حا: وج��ود خلل يف جزء 
من ال�س��يفرة الوراثية. وكان اكت�س��اف هذه الأه��داف جزءا من هدف 
امل�رشوع العاملي ال�س��خم "م�رشوع اجلينوم الب���رشي"، الذي اكتمل 
ع��ام 2003. واعت��رب ر�س��م خريط��ة اجلين��وم اإجنازا هائ��ا، لكنه ل 

يروي �سوى جزء من الق�سة.

ك�س��فت �رشك��ة لينوفو ع��ن املنبه الذك��ي Smart Clock املزود بامل�س��اعد الرقمي 
غوغ��ل اآ�سي�س��تنت خال م�س��اركتها يف فعالي��ات معر���س CES 2019 مبدينة ل�س 
فيغا�س الأمريكية. واأو�س��حت ال�رشكة ال�س��ينية اأن املنبه اجلديد يبدو مثل منبه راديو 
حدي��ث، اإل اأنه ي�س��تمل على الكثري من الوظائف املتط��ورة، ويعتمد على بيانات غوغل 
لعر�س املعلومات وت�سغيل املو�سيقى واإظهار املعلومات الذكية اأو مواعيد ال�ستيقاظ، 
والت��ي تتم مواءمتها مبرونة ح�س��ب ظروف الطق�س والأح��وال املرورية. ومبجرد نطق 
الأمر ال�س��وتي "ت�س��بح على خري" يقوم املنبه باإطفاء الإ�س��اءة يف الغرفة وت�س��غيل 
جهاز الإنذار وت�س��غيل مو�س��يقى هادئة ت�س��اعد على النوم، كما ميكن ا�س��تعمال جهاز 
غوغل كا�س��ت  لت�س��غيل مقاط��ع الفيديو على جه��از التلفزيون املرتبط بال�س��بكة، كما 
ميكن اأي�س��ًا اإجراء املكاملات الهاتفية عن طريق املنبه الذكي اجلديد. وحتى ل تت�سبب 

ال�سا�سة يف اإزعاج امل�ستخدم يف غرفة النوم.

اأعلنت �رشكة تويرت عن جلب ميزة عر�س التغريدات ح�سب الأهمية اأو الرتتيب 
الزمني اإىل م�س��تخدمي تطبيقها على نظ��ام اأندرويد، وذلك بعد اإطاق امليزة 
لتطبي��ق توي��رت عل��ى نظ��ام اآي اأو اإ�س امل�س��غل لأجهزة اآي ف��ون واآي باد من 
اأبل يف 18 دي�سمرب )كانون الأول( املا�سي. وتاأتي امليزة اجلديدة بزر، على 
�س��كل ثاثة جنوم للتبديل بني طريقت��ي العر�س، وكانت ال�رشكة قد قالت اإن 
ه��ذه اخلطوة تاأتي اعرتاًف��ا بحقيقة اأن تويرت غالبًا ما يكون مفيًدا للغاية يف 
الوق��ت الفعلي، خا�س��ة خال الأح��داث املبا�رشة مثل الألعاب الريا�س��ية اأو 

جوائز الأو�سكار
وميتاز هذا الزر باأنه ي�سمح لل�رشكة بفهم �سلوك امل�ستخدم، فلو كان امل�ستخدم 
يحب روؤية التغريدات ح�س��ب الأهمية يف غالب الوقت، فاإن التغريدات �س��وف 

تظهر ح�سب الأهمية افرتا�سًيا ما مل يغري امل�ستخدم.

تويتر أجهزة

تسمح

 منبه ذكي

هناك نق�س با�سم رم�سي�س الثالث يف ال�سعودية، لكن هل 
ذهب امللك بنف�سه اإىل هناك؟ وملاذا؟

وك�سف علماء اآثار �سعوديون نق�سا هريوغليفيا مبنطقة 
"الزيدانية" التابعة ملحافظة تيماء )ال�سعودية(، يحمل 
توقيعا للملك "رم�سي�س الثالث" )اأو�رش ماعت رع مري 

اأمون(، ثاين ملوك الأ�رشة الع�رشين.
 وقالت و�سائل اعام �سعودية اإن النق�س املكت�سف حديثا 
عدة،  ت�ساوؤلت  وطرح  والباحثني،  العلماء  بني  حرية 
حتمل اإجاباتها حلول لألغاز واحدة من اأقدم ح�سارات 
حول  الآث��ار  علماء  اختاف  الو�سائل  ونقلت  التاريخ. 
وهل  املكان،  هذا  يف  الفرعوين  النق�س  تواجد  اأ�سباب 

من  م��روا  م�رشيون  نق�سها  اأم  امللك  وج��ود  يف  نق�ست 
املنطقة فرتة حكم رم�سي�س الثالث.

تيماء،  الآثار مبحافظة  اإدارة  النجم، مدير  وقال حممد 
النقو�س،  هذه  مثل  نق�س  يتم  األ  على  العادة  جرت  اإنه 
اإل بح�سور الفرعون نف�سه، وهذه دللة على اأن رم�سي�س 

الثالث قد تواجد بنف�سه يف هذه املنطقة.
من  اكت�سفوا  ال�سعوديني  الآث��ار  علماء  اإن  النجم  وقال   
خال بحوث ميدانية طريقا جتاريا مبا�رشا كان يربط 
التجارية  القوافل  ت�سلك�ه  وكانت  بتيماء  النيل  وادي 
بوزارة  امل�سوؤول  �سالح،  اأحمد  يقول  فيما  امل�رشية. 
من  اإنه  باأ�سوان،  العلمي  الن�رش  ومدير  امل�رشية  الآثار 
ور�سومات  ينق�سون �سورا  كانوا  الفراعنة  اأن  املعروف 
مللوكهم، يف اأي مكان يتواجدون اأو حتط فيه اأقدامهم، 

 1500 بها  يتواجد  التي  اأ�سوان  �سهيل يف  مثل جزيرة 
نق�س ور�سمة مللوك فراعنة.

العام  الأم��ني  م�ست�سار  الك�سباين،  خمتار  ذهب  بينما 
ال�سابق لاآثار امل�رشية، اإىل اأن الفراعنة كانوا ي�سجلون 
فيها  ي�سريون  التي  الطرق  عرب  وغزواتهم  رحاتهم 
بنق�س ر�سومات مللوكهم، ومت الك�سف عن هذه النقو�س 
يف عدة مدن عربية، وحتديدا بباد ال�سام وحتى تركيا.

ا�ستولوا  الثاين  الفراعنة يف عهد رم�سي�س  اأن  اإىل  ولفت 
وا�ستمر  تركيا  ح��دود  وحتى  ال�سام  ب��اد  كافة  على 

حكمهم فيها 400 عام.
ولفت الك�سباين اإىل اأن هدف الفراعنة من ال�ستياء على 
تلك الباد هو �سد ومنع الغزوات والغارات التي كانت 
ت�سنها قوى كبرية وقتها وع�سابات على م�رش، وغلق 

كافة الطرق التي كان ميكن اأن يت�سللوا منها للباد.
الآث��ار  وزارة  يف  الآثاريني  كبري  �ساكر،  جمدي  وق��ال 
اإن  ل�"�سبوتنيك"  �سابقة  ت�رشيحات  يف  امل�رشية، 
"ت�سدى  �سنة،   31 ملدة  حكم  الذي  الثالث"  "رم�سي�س 
ال�رشقية  ال�سمالية  ال�سواحل  من  البحر  �سعوب  لهجوم 
ت�سدى  كما  فل�سطني،  يف  لا�ستقرار  دفعهم  ما  مل�رش، 

لهجومني ليبيني على حدود م�رش الغربية".
الثالث متثلت يف حماية  "نظرية رم�سي�س  اأن  واأو�سح، 
الأمن القومي امل�رشي بداية من عمق العدو، ومل يكتف 
الأعداء  يطارد  كان  بل  فقط،  بالدفاع عن حدود م�رش 
ملا بعد حدود م�رش كان يقوم بتاأديبهم يف عقر دارهم 
حدود  لتاأمني  امل�رشي  اجلي�س  دفع  ال��ذي  الأم��ر  وهو 

م�رش من نقاط هامة يف �سبه اجلزيرة العربية".

بغداد – الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
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 كبرية مل�س��اء 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�س��عف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �س��نور )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 وجدك واجتهادك. �ست�س��عر اأن 
من حقك الرتقية املنا�سبة و�سوف حتاول اأن تطلبها من 
مديرك.. �س��تقابل �رشي��ك حياتك الذى كن��ت تبحث عنه 
ط��وال حياتك. �ست�س��عر من ناحيته بعواطف جيا�س��ة قد 

جتعله ينجذب اإليك.

ل تك��رتث ملا يقال عن��ك فى غياب��ك، فاجلميع  ينده�س 
م��ن تط��ورك ال�رشيع فى العمل خا�س��ة بع��د النجاحات 
املتتالي��ة الت��ى حققته��ا ف��ى الف��رتة الأخرية.اأن��ت من 

ال�سخ�سيات التى ل تقع فى احلب �رشيًعا

اأن��ت الأكرث مهنية و�س��ط زمائك، فلديك �س��مري. 
ا�س��تمر فى ذلك لعلك جت��د ترقية عن قريب ،عليك 
ق�س��اء بع���س الأوق��ات ف��ى البحث عل��ى �رشيك 
حيات��ك. �س��تبذل جمهودا كبريا لتجد من ي�س��بهك 

فى �سخ�سيتك.

الوقت غري منا�س��ب للحديث عن م�س��اكل �سخ�س��ية 
وخاف��ات مع الزماء، ح��اول اأن تكون عمليا اأكرث 
م��ن ذل��ك ول داع لت�س��ييع وقت��ك فى اأم��ور لهية 

بعيداً عن العمل.

الي��وم هو وق��ت الرتكيز عل��ى مواهبك،فا تقلق ب�س��اأن 
نقاط ال�س��عفك ،لأن هذا هو ع�رش انت�سار بالن�سبة لك، 
كن �س��ارما وحا�س��ما مع ا�س��رتاتيجية عملك ولبد اأن 

تكون دقيقا للغاية فى كامك
 

حاول اأن تغري من اأ�س��لوب تعاملك مع روؤ�س��ائك 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

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

تقدم اإىل العمل اأف�س��ل 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�س��بب 
اجته��ادك الف��رتة املا�س��ية ف��ى اأداء عمل��ك، فا�س��تمر 
ف��ى هذا الطريق و�س��وف حتقق جمي��ع اأهدافك. اأنت فى 

انتظار مفاجاأة كبرية اليوم من �رشيك حياتك

التج��ارب العملي��ة الت��ى تخو�س��ها �س��تزيد الي��وم ويجب 
ال�س��تفادة من هذا وت�سجيع الآخرين لتح�سل على دعمهم 
وقت احلاجة.ت�س��تطيع 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�س��ابقة فى جم��ال عملك، 
وعلي��ك اأن تطوع اأفكارك لتتنا�س��ب 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 
مهنتك اأو تنتقل من الق�س��م الذى تعمل به اإىل ق�سم اآخر 
ف��ى مكتب��ك اأو عملك نف�س��ه. الو�س��ع اجلديد �س��تتقبله 
و�س��تجد اأن��ه �س��يوفر ل��ك فر�س��ة ممي��زة فق��ط حتتاج 

لا�ستفادة الكاملة من هذه الفر�سة.

اأنت فى م�س��كات م�س��تمرة مع مديريك ب�سبب عدم 
التزام��ك مبواعيدك وعدم ت�س��ليم امله��ام املطلوبة 
منك فى مواعيدها، فح��اول الرتكيز اأكرث فى عملك 

حتى ل تخ�رشه.
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