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تحذر من اقتراب كويكبين عمالقين من 
األرض

غوغل الذي يخبرنا على أي جانب من السرير ننام

دراسة تصدم القائمين عليها.. 
"أصل البشرية زوجان"

دراسة طبية: اإلنسان يدرك لحظة "موته" وما بعدها

تساعدك على التخلص من إدمان تعتذر أمام العالم
فيسبوك وإنستغرام

نقلت �سحيفة "�سن" الربيطانية عن وكالة الف�ساء الأمريكية "نا�سا"، حتذيرا 
ب�ساأن توقع اقرتاب كويكبني عمالقني من الأر�ض.

وقال م�س��در من الوكال��ة، اإن قطر اأكرب كويكب �س��يبلغ حوايل 120 مرتا، مما 
يجعله اأكرب من مالعب كرة القدم، م�س��يفا اأن الكويكبني �س��يمران على التوايل 
يف اأق��ل م��ن 5 �س��اعات. واأ�س��ارت "نا�س��ا" اإىل اأن مث��ل هذه احل��وادث )مرور 
اأج�س��ام بالقرب من الأر�ض(، اأ�س��بحت تقع ب�سكل منتظم اأ�سبوعيا، ويف بع�ض 
الأحي��ان يومي��ا.  لكن املثري ه��ذه املرة، هو ك��رب حجم الكويكب��ني، اإذ يوازي 
حج��م اأ�س��غرهما حجم ملع��ب �س��باحة اأوملبي، كم��ا اأنهما �سي�س��ريان ب�رسعة 
64800 كيلوم��رتا يف ال�س��اعة. ومنذ اأ�س��بوعني فقط، م��رت ثالثة كويكبات 
�س��خمة بالقرب من الأر�ض، وبلغ حجم اأكربها نحو 30 مرتا، اأي �سعف طول 

احلافالت ال�سياحية.

ك�س��فت درا�س��ة علمية حديث��ة اأن كل الب���رس ينحدرون من 
"زوج��ني اثنني" دون غريهما، عا�س��ا م��ا بني 100 اإىل 
200 األف �س��نة. وبح�سب الدرا�س��ة العلمية، التي ن�رستها 
�س��حيفة ديل��ي مي��ل الربيطاني��ة، ف��اإن هذي��ن الزوجني، 
ارتبطا بعد "كارثة كبرية" م�سحت كل املخلوقات تقريبا، 

عن الوجود.
واأ�س��ارت الدرا�س��ة، الت��ي قام��ت به��ا جامعت��ا "روكفلر" 
الأمريكي��ة وبال ال�س��وي�رسية ون���رست يف دورية "التطور 
الب���رسي"، اإىل اأن "الكارث��ة الكبرية" وقعت بعد اآخر ع�رس 

جليدي.
وج��اءت ه��ذه النتائ��ج اإث��ر درا�س��ة جمموعة م��ن العلماء 
لل�س��فرة اجليني��ة )احلم���ض النووي( لأكرث م��ن 5 ماليني 

خملوق من خمتلف الأ�سول والأنواع، مبن فيهم الب�رس.
ووج��د العامل��ان ديفيد ثالر ومارك �س��توكل اأن 9 من 10 
م��ن ه��ذه املخلوقات )من خمتل��ف الأن��واع، ولي�ض الب�رس 

وحدهم( ينحدرون من نف�ض الأ�سل.
واأظهرت الدرا�سة اأن الب�رس لهم تنوع جيني اأقل من غريهم 
من املخلوقات، اإذ اإن 90 يف املئة من اأ�سل كل املخلوقات 
املوج��ودة على الأر�ض حاليا )مبن فيهم الب�رس( يعود اإىل 
اآباء اأخذوا يتكاثرون يف الوقت نف�سه تقريبا، وحتديدا قبل 

اأقل من 250 األف �سنة م�ست.
وتن�سف هذه النتائج، اإن �سحت، منط التطور الب�رسي.

فق��د قال الباحث يف جامعة بال ديفيد ثالر "هذه النتيجة 
�سادمة للغاية.. لقد حاولت اأن اأحاربها بكل ما اأوتيت من 
ق��وة". من ناحيته، ق��ال الباحث يف جامعة روكفلر مارك 
�س��توكل "يف مرحل��ة �س��دد الب�رس على التف��رد والختالف 
ب��ني اجلماع��ات، لك��ن الآن، ل ب��د اأن نكر���ض مزي��دا م��ن 
الوقت لدرا�س��ة مدى التقارب والت�س��ابه بينن��ا وبني بقية 

املخلوقات يف مملكة احليوان".
واأو�سح �س��توكل "ميكن للثقافة والتجربة احلياتية واأمور 
اأخ��رى اأن جتع��ل الب���رس يختلف��ون ع��ن بع�س��هم البع�ض 
ب�س��ورة اأو باأخرى، لكن من منطلق بيولوجي بحت، الب�رس 

كالطيور وحيوانات اأخرى".

يحاول الأطباء والعلماء منذ �س��نوات اكت�س��اف ما يح�س��ل لالإن�س��ان 
عندم��ا مي��وت، ويف هذا ال�س��ياق قالت درا�س��ة ن�رسه��ا موقع "ليف 
�س��اين�ض" ونقلتها �س��حيفة "م��ريور" الربيطانية، اإن وعي الإن�س��ان 
ي�س��تمر لف��رتة م��ن الوقت بعد موت��ه. وقال��ت الدرا�س��ة "املخيفة" اإن 
ال�سخ�ض عندما ميوت، فاإنه يدرك حلظة موته وما بعدها، لأن دماغه 

ي�ستمر يف العمل، مما ميكنه من اإدراك ما يدور حوله.
واأو�س��حت اأن وع��ي الإن�س��ان يتوا�س��ل بع��د توقف القلب ع��ن العمل 
متاما، وانهيار القدرة احلركية لكل اأع�س��اء اجل�سم، وي�سبح ال�سخ�ض 
امليت حينها "حبي�س��ا" داخل ج�س��ده، رغم ا�س��تمرار الدماغ يف عمله 

ول��و لفرتة ق�س��رية. وقالت الدرا�س��ة، اإن اأ�سخا�س��ا توق��ف قلبهم عن 
العم��ل ب�س��كل كام��ل، كان��وا واعني ملا ي��دور حوله��م، بينم��ا كانوا 
"ميتني" قبل اأن "تتم اإعادتهم للحياة"، مب�س��اعدة قلبهم على �س��خ 
ال��دم جمددا. وما يث��ري الفزع اأكرث، اأن الدرا�س��ة تقول اإن الأ�س��خا�ض 
الذي��ن يفارقون احلياة ميكن حتى اأن "ي�س��معوا الأطباء وهم يعلنون 
موتهم". ويفح�ض الدكتور �س��ام بارنيا امل�رسف على الدرا�س��ة، حالة 
الوعي بعد املوت وحالت توقف القلب يف اأوروبا والوليات املتحدة، 
ويقول اإن الأدلة وَجدت اأن الأ�سخا�ض يف مراحل املوت الأوىل ميكن 
اأن يحتفظ��وا ب�س��كل من اأ�س��كال الوعي. وق��ال بارني��ا ملوقع "ليف 

�س��اين�ض" اإن اأ�سخا�س��ا جنوا من ال�س��كتات القلبية، متكنوا لحقا من 
تو�سيف ما حدث حولهم بعد اأن توقفت �رسبات قلبهم ب�سكل كامل.
واأ�ساف اأن هوؤلء: "يتحدثون عن م�ساهدة الأطباء واملمر�سني وهم 
يعملون، وي�س��فون وعيهم التام لكل املحادثات، وروؤيتهم لالأ�س��ياء 

من حولهم التي قد ل تكون ماألوفة بالن�سبة لهم من قبل."
و�رسح بارنيا اللحظة التي يعترب فيها ال�س��خ�ض ميتا ب�س��كل ر�سمي، 
فق��ال : " يف اللحظة التي يتوق��ف فيها القلب عن النب�ض، عمليا تلك 
ه��ي حلظة امل��وت"، رغم اأن اآخري��ن يجادلون باأن امل��وت يكون يف 

حلظة موت الدماغ ولي�ض توقف القلب عن العمل.

اعت��ذرت �رسكة �سام�س��ونغ الكورية اجلنوبية عن مر�ض ووفاة ع��دد من عمالها، قائلة 
اإنها ف�سلت يف خلق بيئة عمل اآمنة يف بع�ض م�سانعها. وكانت تقارير وكالة اأ�سو�سيتد 
بر�ض ك�سفت اأن ع�رسات املوظفني، الذين كانوا يعملون يف م�سانع �سام�سونغ اخلا�سة 
 ،"LCD" بت�سنيع املو�سالت الكهربائية و�سا�سات العر�ض بتقنية الكري�ستال ال�سائل
عان��وا م��ن اأمرا�ض خطرية مثل �رسط��ان الدم واأورام الدماغ، م�س��رية اإىل اأن بع�س��هم 

توفوا نتيجة ذلك.
وجاء اإعالن �رسكة التكنولوجيا العمالقة بعد اأ�سابيع من موافقة �سام�سونغ وجمموعة 
من موظفيها املر�سى على �رسوط التعوي�ض، التي اقرتحها اأحد الو�سطاء، لتنتهي بذلك 

الأزمة التي ا�ستمرت لأكرث من عقد.
وقالت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، اإن اعتذار �سام�سونغ اأمام العامل كان جزء من 

الت�سوية التي مت التو�سل اإليها.

طرحت في�س��بوك موؤخرا اأداة متّكن امل�س��تخدمني من تتبع زمن ا�ستخدام 
التطبيق بالإ�سافة اإىل اإن�ستغرام، ليعرفوا الوقت الذي ق�سوه على هذين 

التطبيقني.
وحتمل الأداة ا�سم Your Time On Facebook بالن�سبة لتطبيق 

في�سبوك، بينما تاأخذ ا�سم Your Activity يف اإن�ستغرام.
وي�س��تطيع م�س��تخدمو في�س��بوك م��ن معرفة الوق��ت الذي يق�س��ونه على 
 ،iOS التطبيقات بالن�س��بة لالأجهزة العاملة بنظام الت�س��غيل اآندرويد اأو
بالدخول اإىل احل�س��اب والنقر على زر القائمة يف اأعلى اليمني للح�س��ول 
 ،Settings and Privacy عل��ى مزيد من اخليارات، ومن ثم اختيار
 Your Time Onللو�س��ول اإىل خي��ار Settings وال�س��غط عل��ى

AIT News التقني. Facebook ، وفق ما ذكر موقع 

أداة"ناسا" سامسونغ

م�ساهدته  ميكن  برناجمًا  موؤّخراً   Wired  - موقع  اأطلق 
لغوغل"  التلقائي  الإكمال  "مقابالت  با�سم  النرتنت  على 
وكتابة  امل�ساهري،  من  جمموعة  ا�ستقبال  فيها  يتّم  التي 
ليقوموا  �سوؤال،  ب�سيغة  غوغل  بحث  حمّرك  على  اأ�سمائهم 
غوغل  يقدمها  التي  الق��رتاح��ات  ع��ن  ب��الإج��اب��ة  بعدها 
�رسيط  يف  اأوتوماتيكيًا  تظهر  التي  لالأ�سئلة  ك�"تكملة" 
البيتلز عن  فرقة  بول ماكارتني ع�سو  كاأن يجيب  البحث. 
�سوؤال "هل بول مكارتني ميت؟" اأو "هل بول مكارتني كائن 
غرابتها،  تتنوع  التي  "التّتمات"  من  وغريها  ف�سائّي؟" 
الآخرين  ت�ساوؤلت  من  يتعّجب  اأو  ي�سحك  ال�سيف  لرنى 
اإ�ساعة،  اأو  حقيقة  اأنه  يظّنون  ما  حا�سمًا  عنه،  الالمنطقّية 
وواقفًا مبواجهة ت�ساوؤلت ماليني امل�ستخدمني املجهولني 
الظاهرة  ه��ذه  حياته.  تفا�سيل  اأدّق  يف  يبحثون  الذين 

الريا�سّي  تكوينه  اأ�سا�سها  غوغل  ويعتمدها  اأنتجها  التي 
الداخلّي، كون هذه "الحتمالت/ التّتمات" التي يقرتحها 
اإذ   ،crowdsourced-الذاتية م�ساركاتنا  على  قائمة 
اأبحاث ما يقوم به ماليني  فظ نتائج  ترتاكم وتتقاطع وحتحُ
امل�ستخدمني، لتتجّلى اأمامنا يف النهاية عرب قائمة �سغرية. 
نتاج  الأوىل  للوهلة  يبدو  خيار  وثالث  وثاين  اأّول  فرتتيبحُ 
التعليم الذاتي الذي يقوم به غوغل، لرنى اأنف�سنا اأمام قوائم 
مب�ّسطة، تعطينا الوهم باأننا من نقوم بخلقها، بل وتغوينا 
التي  الأ�سياء  "اأكرث  على  تعّرفنا  "حياتنا" اأو  ت�سّهل  باأنها 
معياراً  اأو  مقيا�سًا  اعتبارها  ميكن  كما  عنها"  البحث  مّت 
بل  ما،  ب�رسّية  جلماعة  املتكّررة  الأ�سئلة  فقط  ل  ير�سد 
ل  اأن  الفرد  يظّن  التي  الدفينة  الرغبات  على  للتعّرف  اأداة 
هناك  باأن  بالر�سا  �سعوراً  تخلق  فهي  اإّياها.  ي�ساركه  اأحد 
اآخرون  اأمام �سا�سته،  اآخرون م�سابهون لفرد يجل�ض وحيداً 
اأو  للنازّية  داعمًا  اأكان  �سواء  الأفكار،  بذات  ي�سرتكون معه 

فيت�سّيًا ي�ستثريه �سعر العانة امل�سبوغ بالأخ�رس.
الذاتّية لإكمال  باللعب واملبادرة  يعتمد غوغل على احل�ّض 
واأه��واءن��ا  كلماتنا  "يتعّلم"  هو  الإل��ك��رتون��ّي��ة،  ر�سائلنا 
تربز  وهنا  كتابته،  نريد  مبا  "يتنباأ"  كي  به  نقوم  وم��ا 
ت�سهيل  مفاهيم  توّظف  التي  التلقائي،  الإكمال  �سيا�سات 
من  ال�ستفادة  ع��رب  الكتابة"  "زمن  واخت�سار  احل��ي��اة 
ي�ساهم  من  نحن  باأننا  لإقناعنا  ال�سخ�سّية،  تواريخنا 
بح�سب  تختلف  التي  "التّتمات"  هذه  غوغل  "تعليم"  يف 
املعلومات  فكمّية  معه.  نتوا�سل  ومن  ال�سخ�ض  و  املكان 
التي يجمعها غوغل عنا وعن من هم حولنا، جتعله قادراً 
اإكمال اجلملة  اأو  على تقدمي نتيجة البحث �سبه ال�سحيحة، 
املنا�سبة �سمن بريد الكرتوين نكتبه، وكاأنه امتداد لوعينا 
اإذ مل  بالعامل، وخ�سو�سًا اأن مرجعّيات هذا الوعي تغرّيت، 
يعد الواقع فقط هو امل�سدر الرئي�سي للمقارنة، فهناك اأي�سًا 
تقّدمه  ما  ح�سب  العامل  نرى  وكاأننا  نف�سه،  الرقمي  العامل 

نتائج البحث، وهنا يت�سح معنى النكتة ال�سهرية "اإن اأردت 
اأن تخفي �سيء عن العامل، حاول و�سعه يف ال�سفحة الثانّية 
ي�ستثنونها،  منا  الكثريون  كون  للبحث"،  غوغل  نتائج  من 
الأهم  هو  الأوىل  ال�سفحة  يف  يظهر  ما  اأن  توّقعنا  ب�سبب 

والأ�سّح واملوثوق به. 
نكت�سف لحقًا اأن كمّية املعلومات التي ميتلكها غوغل عنا، 
واإمكانية التالعب بنتائج البحث اأو الإكمال التلقائي ت�سّكل 
حتديًا �سيا�سيًا حقيقّيًا، حيث يتّم التالعب بهذه املعلومات 
املعلومات  بطبيعة  للتحّكم  "طواعية"  نحن  نقّدمها  التي 
النتخابات،  حمالت  يف  كما  واجتاهاتها،  ت�سلنا  التي 
اأن نتائج بحث غوغل كانت   2016 اإذ وجدْت درا�سة عام 
الأمريكّية،  النتخابات  اأثناء  كلينتون  لهيالري  متحّيزة 
واملواقف  عيوبها  يخفي  دوم��ًا  كان  التلقائي  فالإكمال 
�سدها، والأهّم اأن الدرا�سة وجدت اأن هذه النتائج توؤّثر على 

الناخبني وكيفية ت�سويتهم.

بغداد - الجورنال

مهنيًا: يرّكز هذا اليوم ال�س��وء على ق�سايا مادية ومالية 
ت�س��تحوذ عل��ى كامل اهتماماتك يف العمل وتتو�س��ل اإىل 
نتائ��ج جي��دة له��ا عاطفي��ًا: تختل��ط ال�س��وؤون العاطفي��ة 
بامل�س��الح املادية، وقد تعالج ق�س��ية ق�سمة ممتلكات اأو 

م�ستحقات اذا كنت تبحث يف طالق اأو انف�سال

مهني��ًا: تالحق هذا اليوم ق�س��ية �رسي��ة اأو تتحقق من اأمر 
وحتّق��ق يف م�س��كلة تنّغ���ض علي��ك عملك عاطفي��ًا: تعي�ض 
فر�س��ة ممي��زة اأو ترتب��ط بعالق��ة جدي��دة، اأو تق��دم عل��ى 

خيارات نهائية بالن�سبة اإىل حياتك العاطفية

مهنيًا: اإذا كنت فعاًل تريد الو�سول اىل نتيجة حا�سمة 
علي��ك التح��ّرك بفعالّي��ة، علي��ك مناق�س��ة املوا�س��يع 
احل�سا�س��ة عاطفيًا: تتطّور �س��داقة ما اإىل عالقة حب 
وتقّرب امل�سافة بني الأحّباء نظراً اإىل خلو الأجواء من 

امل�ساعر ال�سلبّية

مهني��ًا: كن جريئًا هذا الي��وم واأظهر مقدرتك على حتمل 
امل�س��ووؤليات اجلدي��دة لأن��ك ق��ادر عل��ى اإدارة اأعمال��ك 
واأعم��ال الآخري��ن عاطفيًا: مّت الرواب��ط التي تزعزعت 
وتخل�ض من اللتبا�سات واخلالفات بينك وبني ال�رسيك 

ب�رسعة

مهني��ًا: ي�س��هل اأمامك ه��ذا اليوم الت�س��الت ويجعلك 
اأكرث تناغمًا مع املحيط، ول تخجل من طلب امل�ساعدة 
م��ن الزم��الء يف حال �س��عورك بك��رثة ال�س��غوط عليك 
عاطفي��ًا: تتقّرب من احلبيب اأكرث وتكت�س��ف الكثري من 

الأمور امل�سرتكة التي جتمعك به فتزداد تعلقًا به

مهني��ًا: ل ترتّدد يف اتخاذ املب��ادرة جتاه الزمالء 
ول تتوّق��ف طوياًل عند حمط��ة متعرّثة اإّل اإذا كانت 
تعني لك كثرياً عاطفيًا: ت�سمد يف وجه الأيام التي 
تتاآم��ر مع��ك وحتالف��ك، وتك��ون عواطفك جّيا�س��ة 

و�سحرك طاٍغيًا بدون اأدنى �سك

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: جتّنب التوتر قدر امل�س��تطاع، فهذا اليوم يحمل 
اإلي��ك بع���ض املتاعب لكن ذل��ك يكون موقت��ًا عاطفيًا: 
عام��ل الثقة بينك وب��ني ال�رسيك تعجز عن زعزعته كل 
املح��اولت املغر�س��ة، ال�س��كوك حا�رسة دائم��ًا لكنك 

اأقوى منها 

مهني��ًا: دورة جي��دة م��ن الت�س��الت والنج��اح 
الجتماع��ي واملهن��ي ت�س��تمر حت��ى اآخ��ر ال�س��هر 
تقريب��ًا عاطفيًا: ل تغر من جن��اح احلبيب وتاألقه 
يف جمال عمله، بل �سجعه على املزيد فهو ن�سفك 

الآخر 

مهني��ًا: تركز اليوم على م�س��اعدة اإىل اأح��د الزمالء يف 
العم��ل والكل يق��در وقوف��ك اإىل جانبه وم�س��اندته يف 
ظرف��ه الدقيق عاطفيًا: ل ت�س��ت�رس الآخري��ن مبا يتعلق 
بقرارات��ك العاطفي��ة، وح��اول اأن تت���رسف م��ن تلقاء 

نف�سك

مهنيًا: يبت�سم لك احلظ وياأتيك بالأخبار ال�ساّرة �سخ�ض 
مل تتوقع يومًا اأن يحمل اإليك ما يزرع الأمل يف نف�سك

عاطفي��ًا: احلكم على ال�رسيك قد يك��ون خاطئًا اأحيانًا، 
خذ العربة من التجارب ال�سابقة واتعظ

مهنيًا: ت�س��هل الت�س��الت قلي��اًل، ما يعني ف��رتة دقيقة 
ملوؤه��ا النجاح والتقدم والإجناز والتخل�ض من العراقيل 
والعقب��ات الكب��رية عاطفي��ًا: تع��رف مغازل��ة جديدة او 
ت�ستقطب �سخ�س��ًا خاّلقًا اأو تبداأ رومن�سية مميزة ترافقك 

مدة طويلة تكون نهايتها �سعيدة

مهني��ًا: ي�س��ّهل لك ه��ذا الي��وم الت�س��الت ويجعلك اأكرث 
ق��درة عل��ى الإقن��اع وك�س��ب التاأيي��د عاطفي��ًا: خجل��ك 
وت��رّددك الدائ��م يح��ولن دون اأن تتق��ّرب م��ن احلبي��ب 

وتتعّرف اإليه اأكرث وتكت�سف نف�سيته

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
اأو ع��ال  o ع��ال �س��وته  1 متعب��د اعت��زل النا���ض 

ال�سوت من حوله o انه�ض
o مركز النور والهداية. 2 ادافع عن 

اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3
 o )4 ا�سم ل�ساحب كفاءة يف جمال ما )معكو�سة

جمموعة متقدمة من اخليل اأو النا�ض اأو نحوها
اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �س��وتا  اأ�س��در   5

القرمو�سطي.
o حب 6 متحلل )معكو�سة( 

7 �سجل ملفات o جمموعة البيوت والدور واأهلها 
التي متثل الوطن.

8 خم��رج مث��ري للجدل ل��ه عدد من الأف��الم منها 
حني مي�رسة

o �رسب برغبة �سديدة. 9 مظلة هبوط 
اآثار امل�رسيني القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممثل كوميدي �سعودي يف م�سل�سل طا�ض ما طا�ض.
 o .2 ممث��ل م���رسي راحل ل يك��ذب ولكن��ه يتجمل

ا�سهر الفراعنة واكرب بناء
3 مادة مميتة o نقل املعلومات اإىل احلا�س��وب عرب 

اأجهزة يدوية.
4 فيلم ج�سد فيه حممود عبد العزيز �سخ�سية ال�سيخ 

ح�سني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�سم
5 ناقلو الأ�سياء.

o تر�سد )معكو�سة(. 6 تقل�ض حجمه 
o ا�ستجابتي لأ�سئلة ما اأ�سابه اجلنون   7

8 ممثلة م�رسية كوميدية خفيفة الظل
9 قط��ع تغط��ى به��ا الأ�س��طح املائلة اب�س��ط o واأقل 

تعقيدا.
10 خمرج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري منيب 

وميمي �سكيب يف 1953


