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عالمي يضرب "فيسبوك" و"واتساب" 
و"إنستغرام"

"متحف القارات الخمس": تكفير عن ذنوب القرن التاسع عشر؟

الـ DNA يكشف فضيحة..

 عشرات السيدات ضحايا 
لطبيب خصوبة هولندي

فائدة غير متوقعة لرفع األثقال.. ودراسة تكشفها

 هاتف ذكي جديد 
قابل للطي

تهدد "سامسونغ" و"هواوي" 
بهاتف "غير مسبوق"

تعر�س��ت اأكرب مواقع التوا�سل االجتماعي التابعة ل�رشكة "في�سبوك"، مبا فيها 
موقع ال�رشكة نف�سه، لعطل فني مفاجئ اأوقفها عن العمل، االأحد.

وتوقف��ت مواقع "في�س��بوك" و"اإن�س��تغرام" و"وات�س��اب" عن العم��ل يف مناطق 
خمتلفة من العامل، وانهالت ال�سكاوى حول املو�سوع على موقع "تويرت"، الذي 

مل يتوقف عن العمل.
وتعر�س��ت اأوروبا لل�رشر االأكرب من العطل، حيث اأ�سارت خريطة الأماكن تعطل 
املواق��ع جغرافي��ا، اإىل توقفه��ا ع��ن العمل يف بريطاني��ا ومناطق من فرن�س��ا، 
وبع���ض اأرجاء اإيطالي��ا واليونان ودول اأخ��رى يف اأوروبا، باالإ�س��افة جلنوب 

اآ�سيا ومناطق يف ال�رشق االأو�سط.
كم��ا اأكد ع��دد من امل�س��تخدمني اأنهم مل ي�س��تطيعوا الدخول لتطبيق "في�س��بوك 

ما�سنجر" للدرد�سة من على حوا�سبهم ال�سخ�سية.

ك�س��فت تقاري��ر �س��حفية يف هولن��دا، اأن طبيبا 
هولندي��ا تويف �س��نة 2017، ا�س��تخدم �س��ائله 
املن��وي يف اإخ�س��اب الع�رشات من املري�س��ات 
الالئي كن يق�س��دنه ب�سبب م�ساكل يف االإجناب 

مبدينة روتردام.
مي��ل"  "ديل��ي  �س��حيفة  نقل��ت  م��ا  وبح�س��ب 
الربيطانية، فاإن الطبيب كان يخدع مري�ساته، 
الأن��ه كان م��ن املفرت���ض اأن ي�س��تخدم �س��ائال 
منوي��ا ت��ربع ب��ه رج��ال اآخ��رون، وب�س��بب هذا 

التحايل، اأ�سبح اأبا ل�49 طفال.
وتق��ول منظم��ة "الدف��اع ع��ن االأطف��ال" وهي 
جمعية تتحدث با�س��م ال�سحايا �سواء من االآباء 
فحو���ض  اإن  )تق��ول(  واالأطف��ال،  االأمه��ات  اأو 
احلم�ض النووي ك�س��فت، اأن 49 طفال ينحدرون 

بالفعل من الطبيب جان كربات.
وم�س��حة الطبيب مغلق��ة يف الوقت احلايل، ومت 
االإعالن عن النتائج، يوم ال�سبت، وترجح بع�ض 
امل�س��ادر اأن يك��ون عدد االأبن��اء احلقيقي اأعلى 

بكثري.
وحتولت هذه الق�س��ية اإىل مثار للجدل يف البلد 
االأوروب��ي ال�س��غري بعدما اأ�س��درت حمكمة يف 
فرباير املا�س��ي قرارا ب���رشورة اإجراء فحو�ض 
احلم�ض النووي لدى ال�سحايا املحتملني حتى 

يتاأكدوا من فعل الطبيب.
وقب��ل وفاته عن 89 عاما، اعرتف كربات باأنه 
ق��ام بتلقيح 60 امراأة عن طريق �س��ائله املنوي 
يف م�س��حته الت��ي اأغلق��ت �س��نة 2009 بعدما 

ر�سدت ال�سلطات عدة خمالفات.
ومل تق��ف "حماقات" الطبيب عن��د هذا احلد بل 
ق��ام يف بع���ض امل��رات بخل��ط ال�س��ائل املنوي 
الأك��ر م��ن رج��ل حت��ى يق��وم باإخ�س��اب م��رة 
واحدة، ويف انته��اكات اأخرى، كان يزور هوية 

ال�سخ�ض املتربع بال�سائل املنوي.

ك�س��فت درا�س��ة طبية حديث��ة اأجراها علم��اء برازيليون يف 
عي��ادة "اإك�رش�س��ايز كليني��ك" بريو دي جان��ريو، عن فوائد 
رفع االأثق��ال باعتدال وباأوزان لي�س��ت ثقيلة يف ال�س��االت 

الريا�سية، وخ�سو�سا بالن�سبة لكبار ال�سن.
و�س��ملت الدرا�سة التي امتدت ل�6 �س��نوات، 4 اآالف �سخ�ض، 
تراوحت اأعمارهم بني 40 و85، وجرى تقييم �سحتهم بعد 

اأن طلب منهم رفع اأوزان على نحو متزايد تدريجيا.
ورك��ز الباحث��ون عن��د رف��ع االأثق��ال بو�س��عية الرف��ع من 
م�س��توى الفخذ وحتى منطقة االأكتاف، وتو�سلوا اإىل اأن من 

كان يحم��ل اأوزانا مبالغ فيها عر�س��ة للوف��اة مبعدل اأكرب 
بن�سبة 13 مرة مقارنة مبن يرفع اأوزانا عادية اأو مقبولة.

وتعليقا على الدرا�سة قال الربوفي�سور امل�رشف على البحث، 
كالوديو جيل اأرايجو: "يجب على االأطباء التفكري يف قيا�ض 
ق��وة الع�س��الت وتقدمي امل�س��ورة ملزي��د م��ن التدريب نظرا 
مل�س��اهمة هذه الريا�س��ة يف اإطال��ة العمر"، وف��ق ما نقلت 

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
واأو�س��ح اأرايج��و اأن "ت�س��بح الع�س��الت اأ�س��عف من تقدم 
ال�س��خ�ض يف ال�س��ن، االأمر الذي وجدنا اأنه عامل حا�سم يف 

وفيات االأ�س��خا�ض وخ�سو�س��ا من تزي��د اأعمارهم عن 40 
عاما". وربط الباحثون الذين ا�ستعر�س��وا نتائج درا�س��تهم 
يف موؤمت��ر اجلمعي��ة االأوروبي��ة الأمرا���ض القلب، بل�س��بونة 
الربتغالي��ة، بني التمتع بع�س��الت قوي��ة وانخفا�ض فر�ض 

الوفاة باأمرا�ض مثل القلب وال�رشطان.
ون�س��ح القائم��ون على الدرا�س��ة من يرغب مبمار�س��ة رفع 
االأثقال اأن يختاروا مترينات ت�س��مل الق�سم العلوي وال�سفلي 
من اجل�س��م، واأن ي��رتاوح تعداد جمموع��ات التدريب بني 3 

و6، وب�8 تكرارات.

ك�س��فت �س��ور لرباءة اخرتاع خا�س��ة ب�رشكة "اإل جي" عن هاتف ذكي قابل للطي 
ياأتي ب�سا�سة �سفافة، دون اأن توؤكد اإمكانية حتويل الت�سميم ملنتج حقيقي.

وت�س��هد �س��ناعة الهواتف القابلة للطي تناف�س��ا حمموما بني العديد من ال�رشكات 
التقنية اأمثال "�سام�س��ونغ" و"هواوي"، اإال اأن الكثري من الت�ساوؤالت ال تزال تبحث 
ع��ن اإجاب��ة فيما يتعلق بها مثل �س��هولة ا�س��تعمالها وحجمها الكب��ري، وهل ميكن 
ت�س��نيع هات��ف من هذا الن��وع دون اأن يحتوي عل��ى منطقة "ثن��ي". ون�رش موقع 
"فون اأرينا" املتخ�س���ض باالأخبار التقنية �س��ورا قال عنها اإنها خا�سة برباءة 
اخ��رتاع تقدمت بها "اإل ج��ي" لهيئة براءات االخرتاع االأمريكية يف العام 2015، 
دون اأن يك�س��ف عن اإمكانية حتويل الت�س��ميم ملنتج يطرح يف االأ�س��واق. وبح�س��ب 
ال�سورة �سيزود الهاتف ب�سا�سة عر�ض �سفافة، مع ميزة الطي من املنت�سف بف�سل 

وجود ما ي�سبه "املف�سالت" الدقيقة التي تق�سم ال�سا�سة جلزاأين.

ي�س��هد مي��دان الهوات��ف القابل��ة للط��ي تناف�س��ا حمموما ب��ني عمالق��ة التقني��ة اأمثال 
�سام�س��ونغ وهوواي، وها هي �رشكة "�س��ارب" تدخل امل�سمار من خالل ابتكار �سيغري 
من م�س��هد هذه ال�س��ناعة. وبينما كانت اإبداعات ال�رشكات يف جم��ال الهواتف القابلة 
للطي حم�س��ورة يف منتج��ات تتحول الأجهزة لوحية عند ثنيها مثل "غاالك�س��ي فولد" 

و"ميت اإك�ض"، ك�سفت "�سارب" عن منوذج اأويل لهاتف �سغري احلجم قابل للثني.
وبح�س��ب الفيدي��و الذي ن�رشه موق��ع "اأوليد- اإنف��و" التقني، فاإن اجلهاز ياأتي ب�سا�س��ة 

عر�ض قيا�ض 6.18 اإن�سا بتقنية "اأومليد"، قابل للثني من املنت�سف.
�سام�سونغ م�رشة على "الهاتف املطوي".. و�سور تك�سف الت�سميم الثوري

واأ�س��ار موقع "ما�س��ابل" اإىل اأن دقة �سا�سة العر�ض تبلغ 3040 يف 1440 بك�سل، كما 
خ�سعت ال�سا�سة الختبارات طي 300 األف مرة، وهو ما يجعل عمرها االفرتا�سي ي�سل 

اإىل 8.2 �سنوات.

شاربعطل  بـ"شاشة
"شفافة

ال تزال الدعوات الإعادة االآثار اإىل بلدانها االأ�سلية ترتّدد 
يف  منح�رشة  كانت  اأن  وبعد  االأوروب��ي��ة،  العوا�سم  يف 
عامًا  �ساأنًا  اأ�سبحت  تقريبًا،  وحدها  العلمية  االأو�ساط 
من  الكثري  اأن  حتى  االإعالم،  وو�سائل  املواطنون  يتداوله 
حماولة  يف  االآثار  الإعادة  مبادرات  تقّدم  باتت  املتاحف 

الإنقاذ �سيء من �سمعتها.
االأملانية،  ميونخ  يف  اخلم�ض"  القارات  "متحف  ذلك  من 
والذي اأعاد يف التا�سع من ال�سهر اجلاري رفات اأ�سخا�ض 
جلبها  مّت  الأ�سرتاليا(  االأ�سليني  )ال�سكان  االأبوريجان  من 
اإىل اأملانيا لدر�ستها يف اإطار البحوث االأنروبولوجية التي 
مبرور  حتّولت  ثم  ع�رش،  التا�سع  القرن  يف  نا�سطة  كانت 

الزمن اإىل مواد متحفية ت�ستقطب الزّوار.
لن يكون املتحف البافاري ا�ستثناًء، حيث اأعلنت متاحف 
على  �ستقدم  اأنها  وبرلني  �ستوتغارت  يف  اأخ��رى  اأملانية 
قد  اخلم�ض"  ال��ق��ارات  "متحف  اأن  علمًا  اخل��ط��وة،  نف�ض 
ا�ستدعى عدداً من االأبوريجان لت�سليمهم رفات "اأجدادهم"، 
ومن بينهم رفات اأحد ملوكهم وحكمائهم يف القرن التا�سع 

ع�رش.
يطرح  رقم  وهو  رفاتًا،   53 ت�سليم  �سيتم  اإجمايل،  ب�سكل 
التي جرى نقلها  االأج�ساد  اإن عدد  ت�ساوؤل؛ حيث  اأكر من 
املق�سود هو عملية  ل�"الدرا�سة" يتجاوز ذلك بكثري، فهل 
رمزية ال غري، وهل متحو هذه املبادرة تاريخًا ُجعلت فيه 
ال�سّكان االأ�سليني ميدانًا لتجارب علمية، ثم مواد  اأج�ساد 

للعر�ض املتحفي؟

رف��ات  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تقت�رش  اآخ���ر،  م�ستوى  على 
اأ�سخا�ض ينحدرون من اأ�سرتاليا، وكاأنها املنطقة الوحيدة 
ال  اأ�سرتاليا  اأن  حني  يف  منها،  اجلثث  جلب  ج��رى  التي 
والقارة  اأفريقيا  متّثل �سوى ق�سم هنّي مما جرى نقله من 
اأن  علمًا  العربية.  البالد  من  وحتى  واآ�سيا،  االأمريكية 
عليها  اأق��دم  التي  اخلطوة  حّيت  قد  االأ�سرتالية  احلكومة 
االأمر  يكون  اأن  يرّجح  ما  اخلم�ض"، وهو  القارات  "متحف 
�سمن خّطة ديبلوما�سية و�سعتها اأ�سرتاليا منذ �سنوات يف 

اإطار دمج االأبوريجان �سمن ن�سيجها االجتماعي.
املتحف  قبل  االأبوريجان من  رفات  اإعادة  اأن  وُيذَكر هنا 
االأوىل من نوعها؛ حيث �سبقتها موؤ�ّس�سات  االأملاين لي�ست 
اأخرى يف الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا وال�سويد. 
لكن االأهمية التي اأخذتها هذه اخلطوة هي اأنها تاأتي �سمن 

االأ�سواء  حتت  االآث��ار  اإع��ادة  ق�سية  فيه  اأ�سبحت  �سياق 
االإعالمية، بعد مطالبة العديد من البلدان االأفريقية ر�سميًا 
املتاحف  يف  واملعرو�ض  املنهوب  تراثها  با�ستعادة 

االأوروبية.
لكننا مع هذه احلادثة حيال نوع خم�سو�ض من "الرتاث"، 
فل�سنا هنا نتحّدث عن قطع زينة واأوان وعمالت وغري ذلك 
لهم  كان  حقيقيني،  اأنا�ض  اأج�ساد  عن  بل  االأغرا�ض،  من 
اأهل وحياة واختطف اأج�ساَدهم "علماء" اال�ستعمار با�سم 
املعرفة، ومن خالل ذلك نفهم بعداً اآخر من اأبعاد اجلرمية 
ال��روات  نهب  على  تقت�رش  تكن  مل  التي  اال�ستعمارية 
النا�ض  قتل  عن  ت��ت��وّرع  تكن  مل  بل  وح��ده��ا،  الطبيعية 
فاإذا  الغربية،  العوا�سم  يف  املخابر  اإىل  جثثهم  وترحيل 

�سحا �سمريها اأعادتها بعد قرن ونّيف.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

jخو�ض جماالت متعددة وتنجز اأعمااًل كثرية مب�ساعدة 
اأفرقاء اأو جماعات، تغيري قد يح�س��ل يكون مل�سلحتك، 

حتى لو مل تَر فيه هذا االجتاه 
عاطفي��ًا: ميكن اأن تذه��ب نحو ارتب��اط نهائي وزواج، 
اأو ق��د تعي�ض و�س��عًا عاطفيًا خا�س��ًا اأو التزامًا نهائيًا 

بعدما ن�سجت الظروف 

 نتفتح اأبواب النج��اح لك تعرف ازدهاراً يف عملك، 
فحاول اأن ت�ستفيد الأن الفر�سة لن تتكرر ودافع عن 

اإجنازاتك وال تتهاون بها
 يف اجلو عالقة عاطفية نا�س��ئة ومبادالت غرامية، 

ال تقاوم مياًل نحو التغيري يف حياتك

جديد يح��دد م�س��تقبلك يف العمل، وخ�سو�س��ًا اذا 
كنت ت�س��تعد لتاأمني عمل م��رادف يحميك من غدر 

الزمن 
 قد ت�س��تقطب ال�رشيك اإليك اأك��ر فاأكر، وهذا لي�ض 
م�س��ادفة فاأن��ت تعرف كي��ف ت�رشب عل��ى وتره 

احل�سا�ض 

الي��وم �س��الت ببع���ض  ابت��داًء م��ن  ل��ك  تك��ون 
املوؤ�س�س��ات  او  املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغريه��ا 
ال�س��حية او الع�س��كرية، وقد يوؤدي املا�سي دوًرا 

ا يف حياتك  مهمًّ
 تفك��ر جدي��ًا يف ال��زواج وت�س��ارح احلبي��ب مبا 

تنوي القيام به

ال حت��اول التخل���ض م��ن االآخري��ن بغي��ة حتقي��ق 
االأه��داف التي حددتها لنف�س��ك، فق��د تنقلب االأدوار 

وت�سبح ال�سحية 
 تقب��ل الن�س��ائح من ال�رشيك، فهو اأكر االأ�س��خا�ض 

قربًا منك والقادر الوحيد على م�ساعدتك 

 تتكّي��ف اكر مع املتغريات الظرفية الطارئة، على 
مدى االأيام االآتية وتعرّب عن نف�سك ببالغة كّلية

 تتغا�س��ى بع�ض ال�س��يء ع��ن ت�رشف��ات ال�رشيك 
ال�س��بيانية، ثم تقرر اأن ت�س��ع حداً له��ا بطريقتك 

اللبقة

تعالج م�ساألة عرب املفاو�سات الذكية، وت�س��رتجع 
هدوء اخلاط��ر ويك��ون  حكمك عل��ى االأمور �س��ائبًا، 

ُكن جدّيًا  وال تفّوت  الفر�سة التي  تتاح لك 
عاطفيًا: ينت�رش احلب على امل�س��اكل اليومية، وي�سود 
ح��وار يبل�س��م اجل��روح وي��وؤدي اىل م�س��احلة اأو اىل 

تهدئة اخلواطر 

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

 اإذا ا�س��تطعت التغّل��ب عل��ى هواج�س��ك ال�سخ�س��ية 
ق��د حتق��ق عملي��ات مالية ناجح��ة واأرباح��ًا، وال 
اإىل  اأو ا�س��طررت  اإذا واجهت��ك عراقي��ل  ت�ست�س��لم 

تاأجيل وت�سويف 
 باإمكانك ان تطرق الباب لال�ستف�س��ار واالطمئنان 

اإىل احوال ال�رشيك

��ح نقاط كانت عالقة ويتجاوب املحيط معك   تتو�سّ
على نحو كبري، وتعرف لقاًء ا�س��تثنائيًا ويب�رش عمل 
خ��اّلق الن��ور ،  ال تت��وان عن القي��ام بخطوات كثرية 
وحت�س��ينات جدي��ة يف طريقة ت�رشفك لتنال ر�س��ى 

احلبيب وت�سل معه اإىل االتفاق ال�سامل 

 لقاء مهم يحدد اآفاق املرحلة املقبلة، وهي �س��تكون 
اأك��ر ازدهاراً من املتوقع وت�س��هد احتاللك من�س��بًا 
مهني��ًا رفيعًا جداً ،  الثقة توّفر لك ا�س��تقراراً اأكرب يف 
العالق��ة م��ع ال�رشيك وال�س��يما اذا كان اهاًل لها، فال 

تفقد ثقة ال�رشيك بك واإال فقدته 

ح��اول التف��ّرغ لالأم��ور املهم��ة يف العم��ل، فذل��ك 
يبع��دك ع��ن ال�س��كليات واملواجه��ت غ��ري املجدية 

والعقيمة 
 ك��رة العمل تبع��دك اإىل حد ما ع��ن ال�رشيك، وهذا 
يدفع��ه اإىل التذم��ر اأحيان��ًا فح��اول التوفي��ق بني 

االثنني 

 تق��دم على خطوات مهم��ة وعلى تاأدي��ة دور بارز يف 
حميط��ك، فر���ض االزدهار متنوعة ، ف��ال تقف مكتوفًا 
مراقب��ا قطار احلظ مير بالقرب منك من دون ان حترك 
�ساكنًا،  تقلق ب�ساأن عاطفي ومتاعب تعطل لغة احلوار 

بينك وبني احلبيب


