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يغلق خدمة ماسنجر الشهر 
القادم 

 عراقيون يغيرون ثقافتهم جغرافيا

حالة الحوامل النفسية تؤثر على نوم أطفالهن مستقبال

علماء يحولون الدم 
إلى خاليا عصبية!

يعيد نشر قصص األصدقاء 
في "المنشن"

تكشف عن جهاز البتوب بشاشة 
مزدوجة

خدم��ة ما�ش��نجر ياه��و اأح��د اأق��دم خدم��ات الدرد�ش��ة وم��ن اأوائ��ل خدمات 
الرتا�ش��ل املبا�رش والتي ا�ش��تخدمها االأغلبية يف فرتة من الزمان على االقل 
م��ن بداي��ة االلفية حت��ى 2010 حيث كانت ه��ذه اخلدمة يف اأوج ن�ش��اطها 
عل��ى الكمبيوتر خ�شو�ش��ًا. عل��ى كل حال وبع��د 20 عام��ًا يف اخلدمة ذكر 
تقري��ر جديد م��ن موق��ع techcrunch التقني ان ال�رشك��ة املالكة لياهو 
ما�ش��نجر قررت اإغالق التطبيق ال�شهر القادم وحتديداً يوم 17 يوليو القادم 
. التطبي��ق عان��ى من هبوط حاد يف امل�ش��تخدمني قبل ان يعلن اال�شت�ش��الم 
اأمام ال�ش��عبية اجلارفة لوات�ش��اب وخدمات في�ش��بوك ووي �شات وغريها من 
التطبيق��ات االأكرث انت�ش��اراً. ال�رشكة اليوجد لديها بدائ��ل حاليًا ولكنها تعد 
بطرح تطبيقات بديلة قريبًا حيث بداأت بالفعل يف طرح الن�ش��خة التجريبية 

من تطبيق Yahoo Squirrel للتوا�شل والذي �شيتم اإطالقه قريبًا.

اأجراه��ا علم��اء م��ن جامع��ة  تو�ش��لت درا�ش��ة 
النف�ش��ية  احلال��ة  اأن  اإىل  االأمريكي��ة  بن�ش��لفانيا 
عن��د احلوام��ل ت��رتك اآثاره��ا عل��ى حال��ة النوم 
عن��د االأطف��ال م�ش��تقبال وح�ش��ل العلم��اء عل��ى 
تل��ك النتائ��ج بعد درا�ش��ة حال��ة النوم عن��د اأكرث 
م��ن 800 طف��ل تراوح��ت اأعمارهم بني ب�ش��عة 
اأ�ش��هر و6 �ش��نوات، ومقارنتها باملعلومات التي 
ح�ش��لوا عليها من اأمهاتهم والتي تتعلق باحلالة 
النف�ش��ية التي مررن بها اأثناء فرتة احلمل وبينت 

املقارن��ات اأن اأمهات االأطف��ال الذين يعانون من 
م�شاكل تتعلق بالنوم كن يعانني من حالة نف�شية 
�شيئة يف فرتة احلمل، وباالأخ�ص يف الثلث االأخري 
من��ه، وعل��ى العك���ص فاالأطف��ال الذي��ن يتمتعون 
بن��وم جي��د مل تع��اين اأمهاته��م م��ن اأية م�ش��اكل 
نف�ش��ية اأثناء احلمل واأ�ش��ار الع��امل جيانهونغ لو، 
اأح��د القائمني على الدرا�ش��ة اإىل اأن "تلك النتائج 
تبني اأهمية االهتمام بالو�ش��ع النف�ش��ي للحوامل 

وخ�شو�شا يف اأ�شابيع احلمل االأخرية".

 اأعل��ن باحث��ون يف كلي��ة الط��ب بجامعة �ش��تانفورد 
اأن خالي��ا ال��دم الب�رشية ميكن حتويله��ا مبا�رشة اإىل 

خاليا ع�شبية وظيفية.
وال يتطل��ب حتوي��ل خاليا الدم اإن�ش��اء خاليا متعددة 
الق��درات ب��ل ي�ش��تخدم الباحث��ون تقني��ة التعددي��ة 
االنتقالي��ة الت��ي مت تطويره��ا ع��ام 2010، والت��ي 
حتتاج اإىل م�ش��اركة اأربعة بروتينات فقط. وبف�شلها 
تظهر اخلاليا الع�شبية اجلديدة بعد ثالثة اأ�شابيع من 

بدء العمل.
وتعت��ر فعالية ه��ذه الطريق��ة عالية ج��دا حيث يتم 
جدي��د  ع�ش��بون  األ��ف   50 ح��وايل  عل��ى  احل�ش��ول 
م��ن ميلليل��رت واح��د م��ن ال��دم. وال يت��م احل�ش��ول 
عل��ى اخلالي��ا الع�ش��بية من دم��اء جديدة ب��ل ميكن 
ا�ش��تخدام عينات الدم التي مت جتميدها. وتعد طريقة 
التعددي��ة االنتقالي��ة اأق��ل تكلف��ة واأقل جه��دا لتوليد 
خالي��ا دماغية حميطية جديدة من طريقة ا�ش��تخدام 
اخلالي��ا متع��ددة الق��درات. واكت�ش��ف الباحث��ون اأن 
حتويل اخلاليا املناعي��ة املوجودة يف الدم )اخلاليا 
اللمفاوية التائية(، اإىل خاليا ع�ش��بية يعد من اأ�شهل 
العمليات ب�ش��كل غ��ري متوقع. واأن اخلاليا الع�ش��بية 
املتكون��ة حديث��ا اأق��ل �ش��اأنا م��ن اخلاليا الع�ش��بية 
االأ�ش��لية فهي ال ت�ش��كل ترابطات ع�ش��بية مت�شابكة 
كاملة املوا�شفات اإال اأنها توؤدي الوظائف االأ�شا�شية 
للخاليا الع�ش��بية ب�شكل عام. وياأمل العلماء بتطوير 
تقنيته��م يف حتوي��ل خالي��ا الدم اإىل خاليا ع�ش��بية 
بعد در�شات عينات دم مر�شى التوحد والف�شام التي 

�شتحول اأي�شا اإىل خاليا ع�شبية.

تغيري ب�شيط للق�شة على اإن�شتغرام �شيكون متاحًا للم�شتخدمني، حيث �شيكون باإمكانهم 
م�شاركة ال�شور اأو مقاطع الفيديو املن�شورة يف ق�ش�ص اأ�شدقائهم يف حال مت االإ�شارة 
)من�شن( للم�شتخدم يف مقطع الق�شة. وتهدف امليزة اجلديدة اإىل م�شاعدة امل�شتخدمني 
على ن�رش لقطاتهم املميزة اأثناء حدث ما يف حال مل يتمكنوا من ت�ش��ويرها باأنف�ش��هم، 
اأي اأنه يف حال قام �ش��خ�ص بت�ش��وير �شورة اأو مقطع �ش��غري على ق�شته اأثناء قيامك 
باأمر ما ثم قام باالإ�ش��ارة لك يف الفيديو، فاإنه �ش��يكون باإمكانك اإعادة ن�رش هذا اجلزء 
من الق�ش��ة ب�شكل مبا�رش على ق�شتك اخلا�شة. وتعمل امليزة على اإتاحة خيار االإ�شارة 
ل�ش��خ�ص ما يف الق�ش��ة، ثم تقوم باإر�ش��ال ر�شالة لل�ش��خ�ص امُل�ش��ار اإليه يف حال اأراد 
م�ش��اركة ذلك اجلزء من الق�ش��ة على �شفحته خالل 24 �ش��اعة. التحديث اجلديد و�شل 
للم�شتخدمني يف اأغلب املناطق، و�شيكون متاحًا للجميع خالل اليومني. وكل ما عليكم 

فعله هو حتديث التطبيق ملعرفة ما اإذا و�شل التحديث من عدمه.

ك�ش��فت �رشكة اإنتل عن جهاز البتوب جديد يحتوي على �شا�ش��تني بداًل من ال�شكل 
املعتاد، وذلك �شمن معر�ص Computex ل�رشكات الكمبيوتر يف املقام حاليًا 
يف تايوان. واأطلقت ال�رشكة على اجلهاز اجلديد ا�شم Tiger Rapids وهو ياأتي 
ب�شا�ش��تني بدون لوحة مفاتيح ملمو�شة، حيث ميكن للم�شتخدمني طيه وفتحه من 
زاوية 180-0 لال�ش��تخدام ما يتنا�ش��ب معهم. ويقوم مفه��وم اجلهاز على وجود 
�شا�ش��ة عادية واأخرى �شبيهة ب�شا�شات القارئات االلكرتونية مثل اأمازون كيندل، 

حيث يتم ا�شتخدامها يف اأغلب االأحيان كلوحة مفاتيح اأو ل�شبط االختيارات.
لك��ن لالأ�ش��ف، فاإن ه��ذا اجلهاز جم��رد ت�ش��ميم وفك��رة حديثة لن تك��ون متاحة 
للم�ش��تخدمني م��ن اإنتل، ب��ل اأن �رشكات اأخرى مث��ل لينوفو واإنتل �ش��تقوم بتبني 
الفك��رة و�ش��ناعة اأجه��زة البتوب على نف�ص ال�ش��اكلة و�شت�ش��در م��ع نهاية العام 

القادم غالبًا.

إنتلياهو إنستغرام

يتوحد  العراقية.  للعا�شمة  �شالم  م�رشوع  نبيلة.  اأماكن 
ال�شيا�شية. هجرة  الطائفية  العراقيني، بعيدا عن  فيها كل 
اأدركهما  -اللذين  والر�شيد  املتنبي  �شارَعْي  من  ثقافية 

خريف العمر- اإىل الكرادة ال�رشقية. 
واآمالهم  واألوانهم  كتبهم  مع  انتقلوا  عراقيون  مثقفون 
بوعيهم  رفقا  اأك��رث  جغرافيا  ع��ن  -بحثا  واأ���ش��ع��اره��م 
اأنظف  ع��امل  عن  باحثة  ن�رش  دور  ومثلهم  و�شحتهم- 
قنطرة  ملوقع  بغداد  يف  يتتبع  املالئكة  ملهم  للهجرة. 

خارطة الثقافة العراقية اجلديدة
ال��وراق��ني  ب�شارع  العراقيون  املثقفون  ارت��ب��ط  طاملا 
و�شارع  املكتبات  وب�شارع  الرتكي  الع�رش  من  املوروث 
وُعرفت  ازده��رت  والتي  بغداد  قلب  يف  العريق  الر�شيد 
مبكتباٍت  الع�رشين  القرن  مطلع  الريطاين  االحتالل  بعد 
لذٍة  وبيوت  �شينمائي  عر�ٍص  و�شاالِت  ومقاٍه  وفنادق 

وكباريهات وكازينوهات
هنا �شكنت وغنت اأم كلثوم حني زارت بغداد، وحممد عبد 
الوهاب حني غنى يف �شيافة امللك في�شل االأول الها�شمي 
عاهل العراق اآنذاك، وفايزة اأحمد وحممد عبد املطلب حني 
ا�شتغال يف كباريهات االأوبرج واالأندل�ص ببغداد وع�رشات 
االأ�شماء االأخرى يف �شماء االإبداع العربي. وملن ال يعرف 
املنطقة فاملتنبي زقاق يتفرع عن �شارع الر�شيد، ويف�شله 
ال��وايل  ق�رش  بقايا  وه��ي  الق�شلة  مبنى  دجلة  نهر  عن 
الرتكي، و�شارع ال�رشاي وهو امتداد ل�شارع الوراقني الذي 

ي�شميه العراقيون �شوق القرطا�شية
االإهمال  غلفها  قد  برمتها  واملنطقة  املتنبي  �شارع  لكّن 
فان�شدت م�شاراتها والطرق املوؤدية اإليها، وفارق املتنبي 
االأمان بعد تفجريين جمهويل الفاعل مزقا اأح�شاء مكتباته 
اأما  العافية.  وغادرته  األقه  فتوارى  رواده،  دماء  واأ�شاال 
املقاهي الثقافية التابعة له، مقهى ال�شابندر، مقهى ح�شن 
يف  واملنت�رشة  الزهاوي  مقهى  الرملان،  مقهى  عجمي، 
�شارع الر�شيد وهو ال�شارع االأم الذي يتفرع عنه املتنبي 

اإىل  لل�شقوط تفتقر  اآيلة  تاآكل عمرانها، وباتت مبايَن  فقد 
النظافة وتعوزها ت�شهيالت االت�شال احلديثة وال جتتذب 
جيل ال�شباب املرتبط باإعالم منفتح عر و�شائل االت�شال 

الع�رشية وعامل املعلوماتية وال�شاير
وهكذا ولدت يف "الكرادة ال�رشقية داخل"، وهو حٌي اأنيق 
من العا�شمة، حا�شنات ثقافية وفنية اأخرى بعد التغيري 
يف عام 2003، فتوالت ب�رشعة فائقة مقاهي، ابن ر�شا 

علوان، ونازك املالئكة، وقهوة وكتاب. 
كما دبت يف ال�شوارع املوؤدية اإىل �رشيان الكرادة الرئي�شي 
ربحية  غري  وثقايف  اجتماعي  ن�شاط  ومراكز  جمتمعات 
التغيري  ي��روم��ون  �شباب  نا�شطون  ويديرها  ي�شنعها 
والعرقي  الطائفي  واال�شتقطاب  ال�شلطة  اأروقة  عن  بعيدا 

وال�شيا�شي
مقهى ابن ر�شا علوان

عام 2012 حقق ابن ر�شا علوان االأ�شغر عالء نقلة كرى 
اأ�شواق ر�شا علوان  اإىل االأمام حني حّول جزءاً كبرياً من 
من  اأكرث  مدى  على  العراقيون  منها  تب�شع  طاملا  التي 

ثانيًا  طابقًا  اإليها  م�شيفًا  ثقايف  ملتقى  اإىل  قرن  ن�شف 
�شفة  على  بقي  فيما  للر�شيف،  كمقهى  وا�شعة  وم�شاحة 
الأ�شواق  التابع  ال�شهري  القهوة  بيع  حمل  االأخرى  الزقاق 
كماركة  بغداد  يف  ُعرفت  والتي  القدمية  علوان  ر�شا 
موؤ�ش�ص  به  يفخر  ما  وه��و  ك��ث��ريون،  لها  يف�شّ معروفة 

امل�رشوع عالء يف حديثه ملوقع قنطرة
ويف تعريفه لفكرة امل�رشوع يقول عالء: "كنت اأعي�ص يف 
 2012 عام  العراق  اىل  وعدت   ،1994 عام  منذ  لبنان 
بغداد،  يف  للمثقفني  مقهى  اأوؤ�ش�ص  اأن  حلمي  كان  حيث 
ثمانينيات  يف  البلد  عا�شها  التي  احل��روب  �شنوات  الأّن 
وت�شعينيات القرن الع�رشين، ويف العقد االأول من االألفية 

الثالثة َحرمت النا�ص من اأجواء كهذه"
اأن  ذوي��ه  من  �شمع  قد  اأّن��ه  اىل  علوان  ر�شا  عالء  واأ�شار 
خم�شينيات  يف  ماألوفة  كانت  الثقافية  النوادي  ظاهرة 
رواده��ا  ولها  الع�رشين،  القرن  و�شبعينات  و�شتينات 
الدائمون، لكنها ومع اندالع احلرب العراقية االإيرانية يف 

اأيلول / �شبتمر عام 1980 تال�شت واندثرت.
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مهني��ًا: حالتك النف�ش��ية م�شّو�ش��ة وهي توؤثر �ش��لبًا يف عملك، 
فت�ش��عر بامللل والف�ش��ل، ف�ش��ارع اإىل معاجلة االأم��ر قد فوات 
االأوان عاطفيًا: قد ي�ش��غط ال�رشيك يف �ش��بيل تو�شيح االأمور 
امل�ش��تقبلية، فكن م�شتعداً لذلك و�شارحه بكل ما تود قوله له 

لتكون االأمور وا�شحة

مهني��ًا: ق��د جت��د اأحيان��ًا اأّن االآخري��ن يعتم��دون علي��ك 
كثرياً، لذا، ي�شتح�ش��ن اأن تكون على م�ش��توى طموحاتهم 
وخ�شو�ش��ًا اأن��ك متلك االإمكان��ات عاطفيًا: توا�ش��ل مع 
ال�رشي��ك الأّن جنم��ك �ش��يلمع و�شي�ش��طع و�شي�ش��اهم يف 
تلطي��ف االأجواء التي كان��ت حمتدمة اأخرياً وكادت تدمر 

كل ما بينته

مهني��ًا: يخ��ف الوه��ج كم��ا املناكف��ات، وت��دور 
اأحاديث �رشّية ب��ني الزمالء ابتداًء من اليوم بغية 

م�شاعدتك للتخل�ص من الورطة التي اأنت فيها
عاطفي��ًا: متيل اجلو اإىل ال��رتّدد والتحّفظ وتختلط 
عليك االأمور ال�شخ�ش��ية كم��ا العائلية وحتتار يف 

اأمرك

مهنيًا: قد تقلق اأو ت�ش��تاء ب�ش��بب عطل اأو غريه اأو رمبا 
ب�ش��ان م�ش��األة مهم��ة، ابتع��د ع��ن االأجواء املت�ش��نجة 
وال�ش��لبية وينا�ش��بك العم��ل االإف��رادي عاطفي��ًا: تتاح 
يف  �ش��اعدك  كم��ا  اإيجابية،�ش��انده  فر�ش��ة  لل�رشي��ط 
املا�شي وبهذا تبادله املعروف وت�شعره 

باأنك مهتم بكل ما يعر�ص عليه

مهني��ًا: تتمّت��ع بطاق��ة كب��رية عل��ى املثاب��رة 
واملتابع��ة من دون كلل او مل��ل، ولن ترتّدد يف 
االإبكار اىل عملك اإذا وجدت اأّن االمر يتطّلب ذلك
عاطفيًا: ت�ش��تد حدة النقا�ص بينك وبني ال�رشيك 

لتجد خمرجًا من االأو�شاع املادية ال�شيئة

مهنيًا: تك�ش��ف االأ�رشار فما عليك �ش��وى التحقق من �شحة 
املعلومات التي متلكها قبل بدء التنفيذ، وا�شت�شارة من هم 
اأكر منك للوقوف على اآرائهم عاطفيًا: ح�ّش��ن �ش��ورتك وال 
تعّر���ص �ش��معتك للرتاجع، بل كن ن�ش��يطًا واأظه��ر اهتمامًا 
اك��ر بال�رشيك فهو الوحي��د الذي يقف قرب��ك حني تلم بك 

امل�شاعب

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تواجهك خيبة اأمل من �ش��خ�ص كنت ت�ش��ع كامل 
ثقت��ك ب��ه، قد يزعج��ك هذا االأمر ف��رتة، لكن��ك ال تلبث اأن 
تقع يف م�ش��كلة مع حميطك عاطفيًا: تخّطط على م�شتوى 
تطوي��ر عالقت��ك العاطفي��ة وحت�ش��ني اأو�ش��اعك باجت��اه 

املزيد من التعبري عن امل�شاعر والبحث عن اال�شتقرار

مهني��ًا: اأخبار �ش��اّرة تعيد اإليك االأمل يف ا�ش��تعادة 
موقع��ك الطبيع��ي يف العم��ل، لكن علي��ك اأن تتخذ 
قرارات م�شريية حا�شمة عاطفيًا: املجال العاطفي 
ي�ش��غل كل تفكريك هذا اليوم وحت��اول اأن تبذل كل 
جه��د الإجن��اح العالقة اجلدي��دة النا�ش��ئة على اأمل 

الو�شول اإىل خامتة �شعيدة

مهني��ًا: تدفعك االنفعاالت نح��و الهاوية، فتمالك نف�ش��ك وال 
تعّر�ص ا�شتقرارك ال�شخ�شي واملهني للخطر واطلب الن�شيحة 
عاطفي��ًا: يج��ب اتب��اع خط��وات خمتلف��ة ع��ن ال�ش��ابق جتاه 
ال�رشي��ك، والق��رار بني يدي��ك لتحديد طموحاتك وم�ش��اريعك 

امل�شتقبلية معه

ال�ش��عيد  عل��ى  بالت�ش��ويق  حاف��ل  ي��وم  مهني��ًا: 
ال�شخ�ش��ي، ويكون االأمر رائع��ًا، لكن اتخذ احليطة 

واحلذر وكن واعيًا لكل امل�شتجدات
عاطفي��ًا: تلتقي م�ش��ادفة ال�ش��خ�ص ال��ذي يحّرك 
م�ش��اعرك وباإمكانه حتقيق اأحالم��ك ورغبتك يف 

االرتباط واال�شتقرار نهائيًا

مهني��ًا: يتح��ّدث هذا اليوم عن �رشاك��ة جديدة تولد اأو 
ُتف�ش��خ اأخرى ب�ش��بب خالف قوي زع��زع اأركان الثقة 
يف املج��ال املهن��ي عاطفي��ًا: قد جتد احل��ب اإذا كنت 
وحي��داً وتنع��م باأوق��ات ممتعة م��ع احلبي��ب اإذا كنت 

مرتبطًا، لكن حذار اأ�شحاب النيات املبيتة

مهنيًا: حاذر الأنك متيل اإىل امل�شاك�شة واملواجهة 
وط��رح التحدي��ات يف كل املج��االت حت��ى م��ع 

الزمالء والعاملني معك
عاطفي��ًا: االو�ش��اع العاطفي��ة تبقى جي��دة ال بل 
ممتازة، لقاء عذب جّداً مع �ش��خ�ص ينال اإعجابك 

ويخطف تفكريك وي�شتت اأفكارك


