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تتيح مزايا جديدة لالستمتاع 
بالموسيقى على شبكتها

لماذا تكرهين ريمارك؟.. رواية عراقية عن الحب والحرب 

دراسة: إنجاب أكثر من طفلين يهدد حياة األمهات 

علماء يبتكرون مواد 
طبيعية ترمم األسنان!

يتيح فتح عالمتي تبويب 
في نفس الشاشة 

 تطرح هاتف 
تقليدي 

 بداأت في�س��بوك منذ فرتة التعاون مع �رشكات املو�س��يقى الكربى لتوفري 
اأعماله��ا للم�س��تخدمني عل��ى �س��بكتها واإعطائهم فر���ض خلو�ض جتارب 
خمتلف��ة دون قي��ود، وه��و ما توجت��ه بالإعالن ع��ن مزايا جدي��دة تتيح 
للم�س��تخدم التمت��ع باملو�س��يقى ون�رشه��ا على ح�س��ابتهم ب�س��كل جماين 

و�سهل
واأعلنت ال�رشكة اأن امل�ستخدمني �سيكون باإمكانهم حتميل مقاطع الفيديو 
اخلا�س��ة بهم والت��ي حتتوي على مقطوعات مو�س��يقية على ح�س��اباتهم 
على في�سبوك، فعلى �سبيل املثال عند ن�رش مقطع من حفل تخرج يحتوي 
عل��ى اأغنية ما، فاإنه لن يك��ون قيود على وجود الأغاين ب�س��بب حقوقها، 
حي��ث تتيح ال�رشكة الألف من املقاطع املو�س��يقية ب�س��كل جماين والتي 

ميكن ا�ستخدامها يف الفيديو ب�سكل �سبيه ليوتيوب

  يتفق معظم الآباء والأمهات على اأن الأطفال يرفعون م�س��تويات 
التوت��ر لديه��م، ويب��دو الآن اأن اإجن��اب اأك��ر من طفل��ني ميكن اأن 
ي�رش ب�س��حة الأمهات ب�س��كل كبري ووجدت درا�سة اأجرتها جامعة 
كامربي��دج اأنه كلم��ا ازداد ع��دد الأطفال لدى امل��راأة، ارتفع خطر 
تعر�س��ها لالإ�سابة باأزمات قلبية و�س��كتات دماغية وف�سل ع�سلة 
القل��ب ويبدو اأن الن�س��اء اللواتي اأجننب 5 اأطف��ال اأو اأكر، كن اأكر 
عر�س��ة بن�س��بة %40 لالإ�س��ابة بنوبة قلبية خطرية يف الثالثني 
�س��نة التالية م��ن حياتهن، مقارنة بالن�س��اء اللوات��ي لديهن طفل 
واح��د اأو طفالن وي�س��ري الباحثون اإىل اأن احلمل وال��ولدة يزيدان 

ال�س��غط على القلب، يف حني يرفع الأطف��ال من جهد الأمهات مع 
غياب القدرة على العتناء باأنف�سهن

وبه��ذا ال�س��دد، قالت الدكت��ورة كل��ري اأوليفر وليامز، م��ن جامعة 
كامربي��دج: "نعلم اأن احلمل والولدة ي�س��عان �س��غطا هائال على 

القلب، واأن تربية الأطفال ميكن اأن تكون مرهقة للغاية  
ودر���ض باحثون من كامربيدج ونورث كارولينا، بيانات اأكر من 
8 اآلف ام��راأة يف الولي��ات املتحدة، ت��رتاوح اأعمارهن بني 45 

و64 �سنة
وارتب��ط وج��ود 5 اأطفال اأو اأك��ر بزيادة خطر الإ�س��ابة باأمرا�ض 

القلب بن�س��بة %30، وهو ال�س��بب الرئي�سي يف الإ�سابة بالأزمات 
القلبية. وو�سلت ن�س��بة الأمهات اللواتي كن اأكر عر�سة لالإ�سابة 
ب�س��كتة دماغي��ة اإىل %35، كم��ا اأن %17 منه��ن اأك��ر عر�س��ة 
لالإ�س��ابة بف�س��ل القلب ووجد الباحثون اأن الن�س��اء اللواتي اأجننب 
ما بني 3 و4 اأطفال، من املرجح تعر�س��هن لآثار �س��حية خطرية، 
ولكن الزيادة الأكر اأهمية �س��جلت لدى اللواتي اأجننب 5 اأطفال اأو 
اأكر.  كما وجدت الدرا�س��ة اأن الن�س��اء اللواتي تعر�سن لالإجها�ض، 
لديه��ن خماطر اأكرب بن�س��بة %60 لالإ�س��ابة باأمرا�ض القلب، واأن 

اأكر عر�سة لالإ�سابة بق�سور القلب %45 منهن 

ط��ور علماء من كلي��ة امللكة م��اري يف جامعة لندن 
مادة ت�س��به اإىل حد كبري يف تركيبها وخوا�سها مينا 

الأ�سنان.
وت�س��ري امل��ادة العلمية التي ن�رشت عن ه��ذا البتكار 
 ،"Nature Communications" جمل��ة  يف 
اإىل اأن املادة املبتكرة تتميز بخائ�ض ترميمية ملينا 
الأ�س��نان كما اأنها متنع تعفن الأ�س��نان وقادرة على 
حتمل درجات احلرارة الق�س��وى والأطعمة احلم�سية 
وامل�رشوب��ات. كما اأن هذه املادة قادرة على احلفاظ 

على الأ�سنان يف حالة جيدة لعدة عقود من الزمن.
وقال العلماء اأي�س��ا اإنهم تو�س��لوا اإىل طريقة لزراعة 
اأن�س��جة "معدنية" ت�س��بح نقطة انط��الق للعلماء يف 
حتقيق املزيد من الإجنازات يف جمال تنمية وجتديد 

الأن�سجة ال�سلبة
ووج��د الباحثون الربوتني الذي ي�س��بب من��و بلورات 
كالت��ي تنمو يف مين��ا الأ�س��نان. ويعتق��د العلماء اأن 
اأ�س��ا�ض اكت�س��افهم هو و�سيلة ل�س��تخدام الربوتينات 

ملراقبة وتوجيه عملية التبلور "التعدين".

 بداأت �رشكة فايرفوك�ض اختبار مزايا جديدة ملت�س��فحها ال�س��هري على �س��طح املكتب، 
حي��ث اأتاح��ت لالختبار ميزة تتيح فت��ح عالمتي تبويب معًا يف نف�ض ال�سا�س��ة، وميزة 

اأخرى لختيار الألوان جلميع اأق�سام املت�سفح
وتت�س��ابه املي��زة الأوىل م��ع ب�س��كٍل اأو باأخر مع طريق��ة عر�ض بع���ض الهواتف الذكية 
لتطبيق��ني عل��ى نف���ض ال�سا�س��ة يف مي��زة “multitaskers”، حي��ث اأن امل�س��تخدم 
�س��يكون قادراً على فتح عالمة التبويب ب�س��كل طبيعي، لكن بدًل من التنقل من عالمة 
لأخرى من ال�رشيط العلوي، �س��يكون باإمكانه ا�ستخدام امليزة اجلديد لعر�ض العالمتني 
معًا يف نف�ض ال�سا�سة وهو ما ي�سهل روؤية عدد من ال�سفحات املفتوحة يف نف�ض الوقت
اأم��ا امليزة الأخرى، فتتمحور حول اإمكانية تخ�س��ي�ض األوان حم��ددة لكافة الربنامج، 
حيث اأن امل�س��تخدم �س��يكون باإمكان��ه حتديد لون ل�رشيط عالم��ات التبويب، ولون اأخر 

لالإطار العلوي، وغريه من الأق�سام والإطارات على املت�سفح

   ك�س��فت �رشك��ة لينوفو ع��ن الهاتف ر�س��ميًا ليتفاجاأ اجلمي��ع بهاتف تقليدي 
ليق��دم اأي جدي��د بل اأن��ه هاتف من الفئة املتو�س��طة مبعالج متو�س��ط وذاكرة 

تخزين عادية مع وجود نتوء يف ال�سا�سة من العلى وذقن من ال�سفل اأي�سًا
عل��ى كل ح��ال يقدم هات��ف لينوفو Z5 �سا�س��ة بحج��م FHD 6.2+ ويعمل 
مبعال��ج �س��ناب دراغون 636 م��ع 6GB ذاكرة ع�س��وائية و 128GB ذاكرة 

تخزين داخلية 
يحمل الهاتف اي�س��ًا كامريا خلفية بدقة 16MP+8MP مع كامريا �س��يلفي 
8MP حيث تعمل هذه املوا�س��فات على بطارية ب�س��عة 3300 مللي امبري 
بنظ��ام اندرويد اأوري��و 8.0 اأعلنت ال�رشك��ة ان الهاتف �س��يتوفر بداية من 12 
 4GB يونيو اجلاري ب�س��عر 280 دولر للن�سخة الأقوى و 240 دولر لن�سخة

رام مع 64GB ذاكرة تخزين 

لينوفوفيسبوك فايرفوكس

حتل رواية الأملاين اإريك رميارك املعروفة »وقت للحب... 
حممد  العراقي  رواي��ة  يف  عابرة  كاإ�سارة  للحرب«  وقت 
للحرب معتمداً  بانورامي  �سيناريو  »بداأت بو�سع  علوان: 
ماريا  اإري��ك  الأمل��اين  رواي��ة  من  الأوىل  الف�سول  ثيمة 
لها  و�سعت  وقد  وق��ت(،  للموت  وق��ت...  )للحب  رمي��ارك 
اإنه عنوان جميل ومنا�سب )ملاذا  عنوانًا قال يل برهان 
تكرهني رميارك؟( حيث اختاره مع هالة عنوانًا لإحدى 
لوحاته، �رشحت له باإ�سهاب اإننا جميعا نكره )رميارك(، 
رغم اأنه كان اأف�سل من كتب عن احلب و�سط احلرب التي 
يف  ه��ادئ  �سيء  )ك��ل  من  ب��دءاً  رواي��ات��ه  ثيمات  �سكلت 

اجلبهة الغربية(. ول �سيء اأكر من هذا . 
الرواية تنطوي على ذاكرة اأكر من قرائية عندما يتعلق 
بندول  يتحرك  اإذ  للكتابة،  ال�سعوري  الزمن  الأمر برتميز 
واأرق  املكان،  يف  الدائر  العنف  اأ�سكال  اأق�سى  بني  ال�رشد 
م�ساعر احلب بني الب�رش، كر�سالة - �سهادة �رشدية م�سوقة 
تر�سم جتربة �سخ�سيات عانوا اأهوال احلرب، على ق�سوتها، 
واأحالمهم  ال�سخ�سية  عواطفهم  منهم  ت�سلب  مل  لكنها 
الب�رش:  من  غريهم  ي�سبهوا  اأن  يف  ال�سغرية  وطموحاتهم 

ع�ساق ممنوعون من الع�سق بفعل فاعل، احلرب.
ك�سهادة  احلب   - احلرب  ثيمة  على  علوان  حممد  ي�ستغل 
العراق  الذي هرب من وطنه  الرئي�ض ماهر  يقدمها بطله 

لأنه مطلوب لل�سلطة، وي�سل بريوت مكانًا لالإقامة.
جريدة،  يف  م�سممًا  وعمل  فيها  اأق��ام  التي  ب��ريوت،  من 
يبداأ ماهر حكايته مثقاًل بذاكرة مدينته ال�سعبية )مدينة 
تغيريه  رغم  هذا  ا�سمها  على  الكاتب  ي�رش  التي  الثورة( 
على  دللة  ولإ���رشاره  ال�سدر«،  »مدينة  اإىل   2003 بعد 

اأنها املدينة التي بناها عبد الكرمي قا�سم بداية �ستينات 
القرن املا�سي لفقراء الأكواخ على اأطراف بغداد.

ماهر ال�سخ�سية الرئي�سية يرتك زميل درا�سته البتدائية 
يف بغداد، بينما متثل اأخته »ثريا« وهي الريا التي ت�سئ 
املكان و�سخ�سياته ب�سوئها الأمومي، منذ طفولة ماهر، 
البتدائية  املدر�سة  اإىل  ت�سطحبه  كانت  عندما  �سقيقها، 
ال�رشد  الروائي حمور  "جعلها  اأ"كرم  ثريا  رفقة �سديقه 
�سخ�سية  اأنها  ورغ��م  ال�سخ�سيات،  تقاطعات  ومركز 

ثانوية، جعلها مت�سك باخليوط املت�سابكة لل�رشد.
ومنو  الطفولة،  منذ  واأك���رم،  لربهان  ربطها  ع��دا  فهي، 
الرابط  لحقًا،  ل�»اأكرم«  غراميًا  حلمًا  لتكون  �سخ�سيتها 
اعتقله  ال���ذي  امل��زرع��ة  �ساحب  ج���واد«  »ن��ا���رش  ب��ني 
مظلي،  اأمريكي  �سابط  باإيواء  تورطه  بتهمة  الأمريكان 

يف مزرعته.
ال�رشدية،  العالقات  اإدارة  يف  ذكي  روائي  علوان  حممد 

اخل�سارة  ا�ستثمار  يف  التخيلية  قدرته  عدا  مقنع،  ب�سكل 
تقود  اأن  يف  حدث  ما  مثل  اإيجابي  �سعور  اإىل  وحتويلها 
تلك  لأن  الأرملة،  بيت  اإىل  �ساحبها  ال�سناعية  ال�ساق 

ال�ساق تعود اإىل زوجها امليت.
 اأكرم  ر�ّسام، ظل رفقة �ساحبه »ماهر« حتى تخرجهما 
بالفن  حاملني  �سابني  اجلميلة،  الفنون  اأكادميية  من 

ي�سبح  ثم  الإب���داع.  نحو  الطموحة  لذاتيهما  كتحقيق 
داخل  رواي��ة  ال��راوي  يجعله  الذي  الأم��ر  �سيناريو  كاتب 
بينما  ع��دة،  وت��اأوي��الت  احتمالت  اأم��ام  وي�سعه  رواي��ة 
�سيناريوهاته  يعر�ض  اأن  يف  »ماهر«  �سديقه  ي�ساعده 
اليعقوبي يف  الفل�سطينية �سمرية  على �سديقته املخرجة 

لبنان.
ثمة »هالة« اأي�سًا زميلة ماهر وم�رشوع حب ناق�ض يف 
بغداد خالل العمل، بعد اأن مت نقله اإىل خمازن ال�ساجلية، 
اإليه �سلطات �سدام ح�سني  وهو اإجراء �سلطوي كان تلجاأ 

ب�ساأن املعار�سني. 
الذاكرة  من  كمزيج  الن�ض  يف  حت�رش  �سخ�سية  »هالة« 
يف  للعمل  ب��ريوت  ت�سل  عندما  احللم(  )وحتقق  واحللم 

دائرة جتارية تابعة للحكومة العراقية.
�سيناريو  كتابته  ب�سبب  بغداد  يف  ويعذب  يعتقل  اأك��رم 
الذي عا�ض كابو�ض طيار  يك�سف فيه حمنة نا�رش جواد 

اأمريكي علق يف اأحد اأ�سجار مزرعته.
وفق  الرواية  ينتاب  �رشدي  �سعر  اأو  �ساعري،  �رشد  ثمة 
العراق،  يف  املبتورة،  ال�سيقان  ذوي  ب�ساأن  جميل  تخيل 
عنوانها  له  ق�سرية  ق�سة  اإنتاج  اأع��اد  ال��راوي  اأن  واأظ��ن 
»العكاز الأخري«، ليوظفها عن�رشاً يف هذه الرواية، يقول 
فيها: جندي يفقد �ساقه يف احلرب، ثم يفتح مقهى، بعد 
وبني  بينه  كبرية  عالقات  فتن�ساأ  اجلي�ض،  من  ت�رشيحه 
اأمثاله من معوقي حروبنا. ل يق�سد املقهى �سوى فاقدي 
كانت  التي  القنابل  �سظايا  اأو  الألغام  بها  فتكت  اأطراف 
زوجات  على  يعتمد  كان  رحمة.  بال  الأط��راف  تلك  تبرت 
تركوها،  التي  اأطرافهم  ا�ستعارة  يف  املوتى  اأ�سدقائه 
وذهبوا اإىل قبورهم دونها، وتن�ساأ عالقة بينه وبني زوجة 
اأحد اأ�سدقائه املوتى بعد اأن طلب منها اأن تعطيه الطرف 
بحاجة  يعد  )اإنه مل  لها  يقول  لزوجها،  العائد  ال�سناعي 
اليه(، حينما يعود اإىل بيته يف اخر الليل، يبقى يفكر يف 
الطرف،  تعطيه  لكي  اأيامًا  ميهلها  اأن  طلبت  التي  املراأة 
وحينما تاأذن له باأن ياأخذه، يجربه يف اخر الليل بعد اأن 
يغلق املقهى، مل ينتبه يف اأول الأمر ال حينما راأى نف�سه 
ي�سري باإرادة وهيمنة الطرف ال�سناعي، يقوده دون تدخل 
وامل��راأة  مواربًا  الباب  يجد  حيث  الأرملة  بيت  اإىل  منه 
�رشدياته  علوان  حممد  يكتب  ال��دار.  حديقة  يف  تنتظره 
باإخال�ض لحتمالت متوقعة وغري متوقعة، فهو يطرح 
يتيح  كاتب  اإنه  ونقي�سه.  يحدث  اأن  ميكن  ما  ن�سه  يف 
لقارئه �سوؤال ال�رشد على اأنه �رشيك يقظ ومتفاعل ومنتج.

تنه�ض الرواية بروافع اخليال ال�رشورية ل�ستنقاذ الواقع 
من منطيته، لكي تكت�سب م�رشوعيتها الإبداعية، رغم ما 
يزخر به الواقع العراقي من اأ�ساطري يومية بفعل املعا�ض 
ومفارقات احلب واحلرب التي تغ�ض بها املدن واملقاهي 
»احلب  الرواية  ثيمة  اخلائفة.  البيوت  واأركان  وال�سوارع 
مهدد  عراقي  مزمنة يف حياة جيل  توتر  بوؤرة  واحلرب« 
جيل  وهو  احلديث،  التاريخ  من  لعقود  والقمع  باحلرب 
للبقاء على  الذاتي  الوازع  بقوة  اإل  »اأبطال« مل ينت�رشوا 

قيد احلياة.

 الجورنال – متابعة 

مهني��ًا: ل ت��دع الم��ور مت��ر م��رور الك��رام، 
وخ�سو�سًا اذا مل تكن واثقًا بقدراتك الذاتية

واأك��ر  هادئ��ًا  تك��ون  ان  علي��ك  عاطفي��ًا: 
ال�رشي��ك  مواجه��ة  م��ن  لتتمك��ن  ر�س��انة، 

بحججك املقنعة 

مهني��ًا: ح��اول اأن ترك��ز الي��وم عل��ى الأم��ور 
الأ�سا�س��ية ول تن�س��غل بالأ�س��ياء التى ل تنفع 
عاطفي��ًا: تتعاط��ف م��ع احلبي��ب يف حمنت��ه 
وتق��ف اىل جانب��ه حماوًل التخفي��ف عنه قدر 

امل�ستطاع 

مهني��ًا: تكون جمي��ع الأمور املهني��ة على خري ما 
ي��رام، واأدع��وك اإىل عدم ت��اأزمي الأو�س��اع مع رب 
العمل  عاطفيًا: ل بد من اأن تقف على راأي ال�رشيك 
يف اأم��ور ح�سا�س��ة، فالتف��رد ل��ن يوؤدي اإىل ح�س��م 

الأمور كما تتمّنى

مهني��ًا: يب�رشك ه��ذا اليوم باأجواء ممت��ازة يف جمالك 
املهن��ي ويكون و�س��عك رائعًا، وتنه��ي اليوم واأنت يف 
اأح�سن حالتك   عاطفيًا: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح 
اأمامك غري فر�س��ة للتعبري عن نف�س��ك ب��ال قيود. عالج 

كل امل�سائل بحنكة وذكاء وتفاوؤل

مهني��ًا: الوقت منا�س��ب ج��داً لتنفيذ اخلط��وات ال�رشورية 
وامل�س��اعي من اأجل تثبيت موقعك، اأو قطف ثمار جهودك 
ال�سابقة، اأو احل�س��ول على من�سب يليق بك عاطفيا: توّلد 
الثقة املتبادلة يف حياتك ال�سخ�س��ية م�س��اريع م�س��رتكة 

مع احلبيب اأو الزوج ون�ساطات ترتك ذكريات 

مهني��ًا: امل�س��اركة يف العم��ل ت�س��اعد عل��ى تاأمني 
وزي��ادة فر���ض النج��اح، كم��ا تخل��ق نوع��ًا م��ن 
الن�س��جام الت��ام ب��ني الزم��الء عاطفي��ًا: اأي جناح 
بع���ض  تق��دم  اأن  يلزم��ك  ال�رشي��ك  م��ع  للعالق��ة 

التنازلت، وهذا لي�ض معيبًا اأو مهينًا 

مهني��ًا: ل تخ���َض التغيري واملغام��رة يف جمالك 
املهني، فرمبا تزدهر اأعمالك وات�سالتك وت�سري 
اإىل حتقيق الأحالم الكبرية عاطفيًا: اأنت �سخ�ض 
مهم ولديك الكثري من املعجبني، عليك اأن تكون 

متوا�سعًا بع�ض ال�سيء لتنعم بذلك 

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ل تتخ��ذ ق��رارات فجائي��ة وكب��رية عل��ى 
ال�س��عيد امل��ايل حت��ى ل تفاج��اأ باأخطاء وف�س��ل 
واإفال���ض  عاطفي��ًا: حتف��ظ عن الت���رشف بطريقة 
ارجتالي��ة فجوبيتري واأورانو���ض وبلوتون كواكب 
ق��د تعاك�س��ك الي��وم، ل تتحداه��ا ول تت���رشع يف 

�سيء.

مهنيًا: راِهن على الأ�س��بوع الأول من ال�س��هر كي 
تنجز اأعمالك، فالأمور ت�س��ري ب�س��كل جيد، وتتخذ 
خي��اراً جدي��داً  عاطفي��ًا: راج��ع بع�ض امل�س��اكل 
واأمعن النظ��ر يف حياتك العاطفي��ة بطريقة اأكر 

ا�ستقاللية وبرودة اأع�ساب

مهنيًا: ي�سري هذا اليوم اإىل �سوء تفاهم وعراقيل 
وتراج��ع وتاأجي��ل والتبا���ض موق��ت، ث��م تعود 
الأم��ور اإىل جمراه��ا الطبيع��ي عاطفي��ًا: تاب��ع 
ال�رشي��ك عن كث��ب، فهو يكر تنقالت��ه وهذا ما 

يثري ريبتك ويدفعك اإىل الغرية

هني��ًا: ي�س��ري ه��ذا الي��وم اإىل عملي��ات ناجح��ة 
تكون يف م�س��حلتك مهنيًا عل��ى املدى املنظور، 
ويتح�س��ن و�س��عك نح��و الأف�س��ل عاطفي��ًا: ك��ن 
حا�سمًا يف املواقف التي تواجهها، لئال تتعّر�ض 
لحق��ًا للم�س��ايقات م��ن ال�رشي��ك، لأّن��ه يراقبك 

بدقة

مهني��ًا: ح��اول اأن تك��ون اأك��ر التزام��ًا يف عمل��ك، 
وي�ستح�س��ن اأن تنفذ املهام املوكل��ة اليك فقط وهذا 
يف م�سلحتك عاطفيًا: ل تكن ا�ستفزازيًا مع ال�رشيك، 

فقد يفاجئك برّدة فعله وقد تكون غري متوقعة 

متقاطعة كلمات

1 �ساعر فل�سطيني راحل
2�ساعر �سوري راحل
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والبحر
اأواخر  o 9 ك�رش 

10 رئي���ض )التج��ار مثال(2 �س��اعر 
لبنا

1 لل�س��وؤال ع��ن �س��خ�ض o نف���ض o ح��د 
ال�سيف

o حمب 2 يرفع به البنطال 
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