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تغير نهجها في التعامل مع مزاعم 
التحرش الجنسي

"الملتقى الخليجي"... قطر تمنح ياس خضر "درع الفن األصيل"

بيع أطروحة ستيفن هوكينغ وكرسيه 
المتحرك بمليون دوالر!

ناسا ترصد "تابوتا" جليديا يدخل "مقبرة" القطب الجنوبي

عن بيع ألماسة نادرة جدا وبسعر 
مذهل

يضيف "ميزة مريحة" في الرسائل 
الصوتية

قالت �رشكة غوغل، اإنها �ستغري نهجها يف التعامل مع مزاعم التحر�ش اجلن�سي، 
وذلك بعد اأ�سبوع من احتجاج ع�رشين األف من موظفيها على ا�ستجابة ال�رشكة 

ملثل هذه الق�سايا.
واأ�ساف��ت ال�رشك��ة، اأن التحكيم �سيك��ون متاحا يف مزاع��م التحر�ش واالعتداء 

اجلن�سي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى ق�سائية يف هذه الق�سايا.
واأو�سحت غوغ��ل، اأن املوظفني الذين يف�سلون يف اإكمال تدريب اإجباري حول 
التحر���ش اجلن�سي �سيح�سل��ون على  تقييمات اأقل يف مراجعات االأداء، وفق ما 

نقلت رويرتز.
واأ�س��ار �سوندار بيت�ساي الرئي�ش التنفيذي لغوغ��ل يف مذكرة موجهة للعاملني 
"نعرتف باأننا مل نتعامل دوما بالطريقة ال�سحيحة يف املا�سي ونعتذر ب�سدة 

عن ذلك. من الوا�سح اأننا بحاجة الإجراء بع�ش التغيريات".

بيع الكر�سي املتحرك االآيل للفيزيائي الربيطاين الراحل 
�ستيف��ن هوكين��غ يف م��زاد ي��وم اخلمي���ش 8 نوفم��رب، 
مقاب��ل  391749 دوالر، فيم��ا بيع��ت اأطروحة علمية 
ل��ه ب�سعفي هذا املبلغ تقريبا. وقد تويف هوكينغ، الذي 
ا�سته��ر بعمل��ه يف ا�ستك�س��اف اأ�س��ول الك��ون، يف �سه��ر 
مار���ش من هذا العام عن عمر يناه��ز 76 عاما، بعد اأن 
اأم�سى معظم حياته عل��ى كر�سي متحرك جراء اإ�سابته 

مبر�ش ع�سبي حركي.
ومت بيع بع�ش ممتلكاته، مبا يف ذلك مقاالت وميداليات 
وجوائز ون�سخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن"، حتمل 
ب�سم��ة اإبهامه، عرب االإنرتنت، ي��وم اخلمي�ش 8 نوفمرب، 
جنب��ا اإىل جنب مع الر�سائ��ل واملخطوطات التي تنتمي 

اإىل اإ�سحاق نيوتن وت�سارلز داروين واألربت اأين�ستاين.
وبيع��ت اأطروحة هوكينغ التي حتمل عنوان "خ�سائ�ش 
االأك��وان املت�سع��ة"، املوؤلف��ة م��ن 117 �سحف��ة والتي 
كتبها عام 1965، مببل��غ 584750 جنيها اإ�سرتلينيا 
)760922 دوالر(، متج��اوزة القيم��ة املقدرة لها قبل 
امل��زاد وه��ي 150 األ��ف جني��ه ا�سرتلين��ي )195 األ��ف 

دوالر(.
وبيع��ت امليدالي��ات واجلوائز مقاب��ل 296750 جنيها 
ا�سرتليني��ا )386154 دوالر(، يف ح��ني بي��ع الكر�س��ي 
املتحرك اأحمر اللون مقابل 296750 جنيها ا�سرتلينيا 
)386154 دوالر(، بينم��ا كانت القيمة املقدرة له قبل 

املزاد هي 15 األف جنيه فقط،)19 األف دوالر(.
واأج��رت دار م��زادات كري�ست��ي امل��زاد االإلك��رتوين على 
م��دار ت�سع��ة اأي��ام حتت ا�س��م "عل��ى اأكت��اف العمالقة" 
جلمع تربعات ملوؤ�س�سة �ستيفن هوكينغ اخلريية ورابطة 

مر�سى الع�سب احلركي.
وق��ال رئي���ش ق�س��م الكت��ب واملخطوطات ب��دار مزادات 
كري�ست��ي بلندن، توما�ش فنينغ، قبل اإجراء املزاد: "كان 
�ستيفن هوكينغ �سخ�سية عظيمة يف جميع اأنحاء العامل، 

كان يتمتع بقدرة مذهلة على التوا�سل مع النا�ش".

التقطت �سور االأقم��ار اال�سطناعية على مر ال�سنني �سورا تظهر 
ما يبدو وكاأنه تابوت اأبي�ش �سخم يطفو يف املياه ال�سوداء قبالة 
�سواح��ل اأنتاركتيكا. ويقول العلم��اء اإن قطعة اجلليد الغريبة يف 
طريقه��ا اإىل مكان اأ�سبح يعرف با�سم "مقربة اجلبال اجلليدية". 
واأم�سى هذا اجلزء الغريب من اجلليد اآخر 18 عاما وهو ينجرف 
يف البح��ر بعد اأن انف�سل ع��ن جرف "رو�ش" اجلليدي يف مار�ش 
م��ن العام 2000. ول�س��وء احلظ فاإنها تتوجه �سم��اال نحو مياه 
اأك��ر دفئ��ا، يف رحل��ة ت�سته��ر ب�رشعة ذوب��ان اجلب��ال اجلليدية 
امل�سابه��ة. وي��كاد ي�سعب ت�سدي��ق �سورة اجلب��ل اجلليدي التي 

التقطه��ا رائد ف�ساء يف اأواخر �سبتم��رب املا�سي، على الرغم من 
اأنها �سورة حقيقية، حيث اأن اجل�سم االأبي�ش ال�سخم للثلج يظهر 
ب�س��كل �سبه كامل مث��ل التابوت، مع تغطيته بطبق��ة من الغيوم 

التي تعلوه، مما ي�سيف اإليها "هالة مرعبة".
ووفق��ا لوكالة نا�سا، ف��اإن هذا ال�سكل هو نت��اج لظواهر طبيعية 
عل��ى مدار عمره الطويل يف البح��ر، ويو�سح عامل اجلليد، كري�ش 
�سوم��ان، م��ن جامع��ة مرييالن��د مبقاطع��ة بالتيم��ور، وال��ذي 
يعم��ل �سم��ن فريق وكال��ة نا�سا اأن ه��ذا "التك�س��ري ي�سبه ت�سقق 
الكري�ست��ال املع��دين با�ستخدام �رشب��ة مطرقة ح��ادة". ويقول 

العلم��اء اإن "التاب��وت" يحمل ا�س��م "B15-T "، وقد كان جزءا 
م��ن جبل جليدي اأك��رب بكثري يعرف ب��� "B-15"، وقد ا�ستمرت 
رحلت��ه 18.5 عام��ا تقريب��ا، بعد اأن انف�سل ع��ن جرف "رو�ش" 
اجلليدي، اأكرب جرف جليدي يف اأنتاركتيكا.  وقد �سق طريقه منذ 
ذل��ك احلني على طول الطريق الطويل حول اأنتاركتيكا، واجنرف 
ع��رب جن��وب املحي��ط االأطل�سي ب��ني جورجي��ا اجلنوبي��ة وجزر 
�ساندويت���ش اجلنوبي��ة، وفق��ا ل�س��ور القمر اال�سطناع��ي التابع 
لوكال��ة نا�س��ا با�ستخ��دام مقيا�ش الطي��ف ال�سوئ��ي ذي الروؤية 

."MODIS" املعتدلة

تط��رح دار مزادات "كري�ستي��ز" للبيع يف جنيف االأ�سبوع املقب��ل اأملا�سة وردية �سديدة 
الندرة تزن نحو 19 قرياطا، من املتوقع اأن ي�سل �سعرها اإىل 50 مليون دوالر.

وفق��ا ل��دار مزادات "كري�ستيز" ف��اإن االأملا�سة م�ستطيلة ال�سكل ه��ي اأكرب اأملا�سة وردية 
تطرح يف مزاد على االإطالق.

وتع��ود االأملا�س��ة التي اأطل��ق عليها ا�سم "بين��ك ليجا�س��ي" اإىل عائل��ة اأوبنهامير التي 
�سيط��رت لف��رتة طويل��ة على �رشك��ة "دي ب��ريز" والتي احتك��رت قط��اع االأملا�ش على 

م�ستوى العامل حتى اأواخر اخلم�سينيات من القرن املا�سي.
وعل��ى الرغ��م من ارتفاع ال�سعر املقدر لها ويرتاوح بني 30 و50 مليون دوالر فاإن دار 

"رويرتز". اآ�سيا، بح�سب ما نقلت  اأن جتتذب م�سرتين، خا�سة من  "كري�ستيز" تتوقع 
وم��ن ب��ني ما ميي��ز ه��ذه االأملا�سة الوردي��ة الزاهي��ة اأنه��ا م�ستطيلة وه��و القطع الذي 

ي�ستخدم عادة مع االأملا�ش االأبي�ش مما يزيدها تفردا.

اأ�ساف تطبيق الرتا�سل الفوري "وات�ساآب" ميزة جديدة ومريحة، موجهة يف املقام االأول 
ملحبي تبادل الر�سائل ال�سوتية. وتتلخ�ش امليزة اجلديدة يف الت�سغيل التلقائي للر�سائل 
ال�سوتي��ة، الت��ي ت�سل اإىل امل�ستخ��دم على دفع��ات، دون احلاجة اإىل �سغ��ط زر الت�سغيل 
عل��ى كل مقطع ب�سكل منف�سل. ويلجاأ م�ستخدمون كث��ريون للتطبيق اإىل اإر�سال ر�سائلهم 
ال�سوتي��ة عل��ى دفعات، وب�سكل متت��ال، مما يعن��ي اأن امليزة اجلديدة تري��ح املتلقي من 
ت�سغي��ل كل واحد على حدة، اإذ يكفي ت�سغيل املقطع االأول ليقوم التطبيق تلقائيا بت�سغيل 
الر�سائ��ل ال�سوتية ال�سادرة والواردة واح��دة تلو االأخرى. وعند نهاية كل ر�سالة �سوتية 
وبداي��ة االأخ��رى، ي�سدر التطبي��ق موؤ�رشا �سوتيا لينب��ه امل�ستخدم بذلك. يذك��ر اأن امليزة 
اجلديدة متوف��رة على االإ�سدار 2.18.101  من "وات�ساآب" على هواتف "اآيفون" الذكية، 
ولك��ن جرت عادة "وات�س��اآب" اأن يدرج املزايا اجلديدة ل��دى امل�ستخدمني بالتدريج، مما 

يعني اأنها �ست�سل اإىل م�ستخدمي هواتف "اأندرويد" قريبا.

"واتسآب"غوغل اإلعالن

حتى الثاين ع�رش من ال�سهر اجلاري، تتوا�سل فعاليات الدورة 
الثالثة من "امللتقى اخلليجي للفنون الت�سكيلية" التي افتتحت 
الثالثاء املا�سي يف مقّر "اجلمعية القطرية للفنون الت�سكيلية" 

يف "املوؤ�س�سة العامة للحي الثقايف" )كتارا( بالدوحة.
خاللها  ويجري  ع��ام،  كّل  اجلمعية  تنّظمها  التي  التظاهرة 
اأعمال فّنانني �سباب من اخلليج، يف �سعي منها  الرتكيز على 
اإطار ور�سة  واإيجاد تفاعل حولها، يف  بينهم  اإقامة حوار  اإىل 
فنية تقام على مدى اأيام امللتقى الذي يختتم بتنظيم معر�ش 
العام  هذا  ي�سارك  االأ�ساليب.  مبختلف  املنجزة  االأعمال  ي�سم 
ج�سيمان  علي  ونوف  فخرو  اهلل  عبد  هم:  فنانًا،  ع�رش  اأربعة 
قطر،  من  ال�سادة  وبخيتة  املناعي  وفاطمة  املعا�سيد  وفهد 
بن  املعمري وحممد  �سامل  بن  العلوي ومازن  بن علي  و�سعيد 
حممد  و�سعد  مقيم  علي  واأحمد  ُعمان،  من  املعمري  اهلل  عبد 

حممد  ومهند  الكويت،  من  النجدي  �سالح  واأمينة  الغ�سوري 
العراق.  من  عواد  واأحمد  الهادي  عبد  غامن  و�رشغام  عطية 
تركز الدورة احلالية كما يف الدورتني ال�سابقتني على "خمتلف 
املو�سوع  اختيار  يف  احلرية  مطلق  وللفنان  الفنية،  املدار�ش 
الفنانني  اختيار  باأن  فنية،  بلوحة  فنان  كل  ي�سارك  اأن  على 
باحل�سور  التزامهم  اأهمها  معينة  معايري  ح�سب  مت  القطريني 
تقيمها  التي  والفعاليات  االأن�سطة  خمتلف  يف  وامل�ساركة 
وتطور  املتنوعة  الفنية  اإنتاجاتهم  اإىل  باالإ�سافة  اجلمعية، 
للجمعية"،  املنت�سبني  الفنانني  نخبة  ميثلون  وهم  جتربتهم، 
"امللتقى  اأن  اإىل  البيان  ي�سري  كما  املنّظمني.  بيان  بح�سب 
يهدف اإىل االرتقاء بامل�سهد الفني يف قطر ب�سكل خا�ش وبلدان 
ال�سعيدين  الفنانني على  ب�سكل عام، وتطوير مهارات  اخلليج 
املحلي واخلليجي من اأجل الو�سول اإىل املكانة التي ي�ستحقها 

امل�سهد الت�سكيلي اخلليجي عامليًا".
�سنويًا  تنّظم  الت�سكيلية"  للفنون  القطرية  "اجلمعية  اأن  ُيذكر 

الثاين/  كانون  "اأجيال" يف  معر�ش  امللتقى،  هذا  جانب  اإىل 
يناير وي�سم اأعمااًل الأبرز رواد الفن الت�سكيلي يف قطر واجليل 
والندوات  الور�سات  من  عدد  تنظيم  جانب  اإىل  لهم،  التايل 
للفنون  العربي  و"امللتقى  تطّوره،  وم�سارات  جتاربهم  حول 
اآذار/ مار�ش من  الثانية يف  الت�سكيلية" الذي �ستنطلق دورته 
العام املقبل. ومنحت املوؤ�س�سة العامة للحي الثقايف "كتارا" 
مبادرة  يف  االأ�سيل   الفن  درع  خ�رش  يا�ش  العراقي،  الفنان 
يف  ح�سوره  وتعزيز  االأ�سيل  الفن  دع��م  اإىل  تهدف  جديدة 
ب�"كتارا" ، بح�سور املدير  الثقايف، وذلك يف احتفال  امل�سهد 
العام للموؤ�س�سة العامة للحي الثقايف "كتارا" خالد بن اإبراهيم 
ال�سليطي ونخبة من املثقفني والفنانني. وقال ال�سليطي خالل 
حفل التكرمي اإن: " تكرمي كتارا للفنان  يا�ش خ�رش ياأتي تقديراً 
مل�سريته  وتتويجًا  املتميز،  بعطائه  وعرفانًا  املتاألق  الإبداعه 
الغناء  جنوم  اأحد  منه  جعلت  والتي  بالنجاح  احلافلة  الفنية 
العراقي"، واأ�ساف ال�سليطي: "ي�سعدنا اأن جنتمع اليوم لنحتفي 

برمز من رموز الفن العراقي وقامة بارزة من عمالقة االأغنية 
العراقية الذين تركوا ب�سمة م�سيئة وخالدة يف �سفحات الفن 

العربي، وحجزوا مكانًا مهمًا يف ذاكرة الفن والغناء".
فرحته  عن  خ�رش  يا�ش  العراقي  الفنان  اأع��رب  جهته،  من 
كتارا  الثقايف  للحي  العامة  املوؤ�س�سة  مب��ب��ادرة  الغامرة 
بدورها  واأ�ساد  االأ�سيل،  الفن  درع  منحه  عرب  له  وتكرميها 
واملبدعني  للفنانني  وتقديرها  الفن  ودعم  رعاية  يف  البارز 
يف �ستى ميادين الفن والثقافة، مقدمًا �سكره لكتارا والقائمني 

عليها ملبادرتهم الكرمية. 
ثقافية  نه�سة  من  قطر  "ت�سهده  مبا  العراقي  الفنان  واأ�ساد 
�ساحب  ح�رشة  يقودها  العربي،  الوطن  م�ستوى  على  رائدة 
املفدى"،  البالد  اأم��ري  ث��اين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو 
معرباً عن "اإعجابه مبا حققته فعالية اأيام ثقافية عراقية من 
جناح"، وموؤكداً اأن "االأغنية العراقية ت�ستعيد قوتها وما�سيها 

االأ�سيل". 

بغداد -  الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
Gu 1 م��كان البيع وال�رشاء o – اأ�سل كلمة -

tar
Leo اأ�سل كلمة   o 2 �سيء قليل 

اإياه 3 ي�سيح عليه طالبا 
Jasmin اأ�سل كلمة   Jar o اأ�سل كلمة   4
o ثالثة حروف من خ�سارة 5 ما يكتب به 

6 م�سد ومل�ش الثوب o ا�سم علم مبعنى ال�سخ�ش 
الالمتهاون

7 ينفخ بالهواء وذو األوان o من اجلهات االأربع
8 اأ�س��ل كلم��ة Loafa o �سف��ة الطعم الذي ال 

ي�ست�سيغه البع�ش
9 حزم وو�سع يف قطعة من القما�ش o – اأ�سل 

Sugar كلمة
Chemistry o خروف كبري  10 اأ�سل كلم��ة 

�سخم

Cable اأ�سل كلمة   o 1 �رش�ش 
2 اأ�سل كلمة Vezier o كلمة اجنليزية مبعنى ملاذا
3 اأ�س��ل كلم��ة Corner o كان ال�سب��ب يف التمكن 

من اإجناز فكرة املحرك البخاري
Coffee اأ�سل كلمة   4

Candle o ثلثا كلمة �سام اأ�سل كلمة   5
o مذكر مراأة اأبو زوجتي )معكو�سة(   6

7 بالعامي��ة مبعن��ى �س��ه اأو ا�سك��ت o مقابل مادي 
لعمل ما

8 للتعري��ف o اأ�س��ل كلم��ة Magazine o عملي��ة 
�سناعة النقود

9 اأرواء الزرع o يتعاىل عن ال�سغائر o رمز الكربيت 
يف الكيمياء

 Syrup اأ�س��ل كلمة o 10 عك���ش ذك��ورة )معكو�سة
)معكو�سة

مهني��ًا: ي�سّل��ط هذا اليوم ال�س��وء على ق�سي��ة مالية اأو 
على عائدات م�سرتكة ورمبا يتحّدث عن رحيل اأو غياب 
عاطفيًا: ال تك��ن متناق�سًا يف ت�رشفاتك واأقوالك اأمام 

احلبيب، وال تقم باأمور جتعله يغ�سب عليك

مهني��ًا: ي�سّلط هذا الي��وم ال�سوء عليك لكّن��ه يجعلك تطلب 
احلقيق��ة وتنا�سل من اأجلها وترف�ش اأي مراوغة عاطفيًا: 
ي�س��كل ه��ذا اليوم مفرتق طري��ق يف حياتك، لك��ن ال �سيء 

ميكنه جلم اندفاعك، بل تقتحم ال�ساحات واثقًا بنف�سك

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم ت�ستعي��د بع���ش املواقف 
املا�سي��ة، اإتب��ع حد�سك وُك��ن هادئًا عاطفي��ًا: يحدث 
خل��ل يف عالقت��ك باإحدى الن�س��اء بعدم��ا كنتما على 

اأبواب االرتباط اجلدي

مهني��ًا: يرتّك��ز البحث عل��ى ق�سية �رشائي��ة وم�ساريف 
ا�سافي��ة وبع��رة لبع���ش االم��وال فت�سع��ر بالغ�س��ب، 
ورمبا تكت�سف ف�سيح��ة عاطفيًا: تربع يف خلق االأجواء 
املالئم��ة لتقري��ب امل�سافة بينك وب��ني احلبيب، ت�سعفك 
التاأثريات على تو�سيح اأمور بغية تذليل العقبات واإزالة 

االلتبا�سات

مهني��ًا: جتّن��ب امل�ساكل مع زمالء العم��ل وكن حياديًا 
يف موقفك، وتفرح حلل م�سكلة كنت تخ�ساها وتتخوف 
منه��ا عاطفي��ًا: تعي��د ح�سابات��ك والنظ��ر يف طبيع��ة 
عالقت��ك مع احلبيب وحتاول التق��رب منه لكنك فت�سعر 

باهتمامه الكبري بك

مهني��ًا: تنج��ح يف مهمة اأو يف درا�س��ة، اأو حتقق ربحًا 
عن طريق فر�سة موؤاتية، ورمبا تدعمك جهات نافذة

عاطفي��ًا: ت�سعر باحلما�سه والف��رح اليوم للقاء احلبيب 
وم�سارحته بحقيقة م�ساعرك جتاهه، فيبادلك باملثل

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تنع��م باأج��واء اإيجابي��ة ج��داً تاأتي��ك باحللول 
وبالرعاي��ة م��ن قب��ل املحي��ط عاطفي��ًا: مت��ّر بتجربة 
اأو تتاأرج��ح ب��ني االإيجابي��ة  تتعر���ش فيه��ا حل��رج، 

وال�سلبية، اإال اأنك ال تلبث اأن ت�سعر بتح�سن االأحوال

مهنيًا: تنتظ��رك مفاجاآت �س��اّرة او بع�ش االيجابيات 
غ��ري املتوّقع��ة الت��ي تك��ون يف م�سلحت��ك وحتقق لك 
بع���ش الرغب��ات عاطفي��ًا: ال ت�ست��ت نف�س��ك يف غ��ري 
عالق��ة عاطفية، بل حاول اأن تقيم عالقة ثابتة تنتهي 

باال�ستقرار 

مهني��ًا: يتيح لك هذا اليوم التوا�سل البّناء مع االآخرين 
لت�سحي��ح االأو�س��اع واإزال��ة ال�سوائ��ب والتخل���ش من 
العراقي��ل عاطفيًا: ي��وم اإيجابي، فال ع��ذر لديك الإثارة 
املتاع��ب وامل�س��كالت، بل علي��ك اأخذ املب��ادرة بوقف 

النزاع اأو اخلالف اإذا ح�سل ذلك 

مهني��ًا: با�ستطاعتك بح��ث امل�سائل املالي��ة املتعرة، 
لك��ن احل��ذر مطل��وب يف مث��ل ه��ذه املرحل��ة، ولك��ن 
االنفراجات قريبة عاطفيًا: احلوارات الغنية بالن�سائح 
ترف��ع اأ�سهم��ك عن��د ال�رشي��ك، فح��اول اأن ت�ستفي��د من 

الو�سع لتعزيز العالقة بينكما 

مهني��ًا: طموح��ك كب��ري ال ح��دود ل��ه، ولكّن��ك تبحث عن 
الفر�سة املنا�سبة التي ت�ساعدك على حتقيق هذا الطموح 
عاطفي��ًا: ال�رشي��ك يت���رّشف بطريق��ة غريبة ه��ذا اليوم، 

فحاول اأن ت�سارحه مبا يقلقك لت�سحيح الو�سع

مهني��ًا: ت�ستفيد من ف�سل زميل لتربه��ن لرب العمل مدى 
كفاءت��ك وقدرات��ك وموهبت��ك احلقيقية عاطفي��ًا: اعتذر 
اإىل ال�رشي��ك عن ت�رّشفك ال�سّيئ وب��ّرر له موقفك ال�سلبي 

جتاهه، فهو �سيتفهم و�سعك


