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

ال تزال الدعوات لإعادة الآثار �إىل بلدانها الأ�صلية ترت ّدد
يف العوا�صم الأوروب��ي��ة ،وبعد �أن كانت منح�رصة يف
الأو�ساط العلمية وحدها تقريباً� ،أ�صبحت �ش�أن ًا عام ًا
يتداوله املواطنون وو�سائل الإعالم ،حتى �أن الكثري من
املتاحف باتت تق ّدم مبادرات لإعادة الآثار يف حماولة
لإنقاذ �شيء من �سمعتها.
من ذلك "متحف القارات اخلم�س" يف ميونخ الأملانية،
والذي �أعاد يف التا�سع من ال�شهر اجلاري رفات �أ�شخا�ص
مت جلبها
من الأبوريجان (ال�سكان الأ�صليني لأ�سرتاليا) ّ
�إىل �أملانيا لدر�ستها يف �إطار البحوث الأنرثوبولوجية التي
حتولت مبرور
كانت نا�شطة يف القرن التا�سع ع�رش ،ثم ّ

الزوار.
الزمن �إىل مواد متحفية ت�ستقطب ّ
ا�ستثناء ،حيث �أعلنت متاحف
لن يكون املتحف البافاري
ً
�أملانية �أخ��رى يف �شتوتغارت وبرلني �أنها �ستقدم على
نف�س اخل��ط��وة ،علم ًا �أن "متحف ال��ق��ارات اخلم�س" قد
ا�ستدعى عدداً من الأبوريجان لت�سليمهم رفات "�أجدادهم"،
ومن بينهم رفات �أحد ملوكهم وحكمائهم يف القرن التا�سع
ع�رش.
ب�شكل �إجمايل� ،سيتم ت�سليم  53رفاتاً ،وهو رقم يطرح
�أكرث من ت�سا�ؤل؛ حيث �إن عدد الأج�ساد التي جرى نقلها
لـ"الدرا�سة" يتجاوز ذلك بكثري ،فهل املق�صود هو عملية
رمزية ال غري ،وهل متحو هذه املبادرة تاريخ ًا ُجعلت فيه
�أج�ساد ال�سكّان الأ�صليني ميدان ًا لتجارب علمية ،ثم مواد
للعر�ض املتحفي؟

على م�ستوى �آخ���ر ،تقت�رص ه��ذه امل��ب��ادرة على رف��ات
�أ�شخا�ص ينحدرون من �أ�سرتاليا ،وك�أنها املنطقة الوحيدة
التي ج��رى جلب اجلثث منها ،يف حني �أن �أ�سرتاليا ال
مت ّثل �سوى ق�سم هينّ مما جرى نقله من �أفريقيا والقارة
الأمريكية و�آ�سيا ،وحتى من البالد العربية .علم ًا �أن
حيت اخلطوة التي �أق��دم عليها
احلكومة الأ�سرتالية قد ّ
يرجح �أن يكون الأمر
ما
وهو
"متحف القارات اخلم�س"،
ّ
�ضمن خطّ ة ديبلوما�سية و�ضعتها �أ�سرتاليا منذ �سنوات يف
�إطار دمج الأبوريجان �ضمن ن�سيجها االجتماعي.
ويذكَ ر هنا �أن �إعادة رفات الأبوريجان من قبل املتحف
ُ
الأملاين لي�ست الأوىل من نوعها؛ حيث �سبقتها م� ّؤ�س�سات
�أخرى يف الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وال�سويد.
لكن الأهمية التي �أخذتها هذه اخلطوة هي �أنها ت�أتي �ضمن

�سياق �أ�صبحت فيه ق�ضية �إع��ادة الآث��ار حتت الأ�ضواء
الإعالمية ،بعد مطالبة العديد من البلدان الأفريقية ر�سمي ًا
با�ستعادة تراثها املنهوب واملعرو�ض يف املتاحف
الأوروبية.
لكننا مع هذه احلادثة حيال نوع خم�صو�ص من "الرتاث"،
فل�سنا هنا نتح ّدث عن قطع زينة و�أوان وعمالت وغري ذلك
من الأغرا�ض ،بل عن �أج�ساد �أنا�س حقيقيني ،كان لهم
�أهل وحياة واختطف �أج�سا َدهم "علماء" اال�ستعمار با�سم
املعرفة ،ومن خالل ذلك نفهم بعداً �آخر من �أبعاد اجلرمية
اال�ستعمارية التي مل تكن تقت�رص على نهب ال�ثروات
�ورع عن قتل النا�س
الطبيعية وح��ده��ا ،بل مل تكن ت��ت� ّ
وترحيل جثثهم �إىل املخابر يف العوا�صم الغربية ،ف�إذا
ونيف.
�صحا �ضمريها �أعادتها بعد قرن ّ

شارب

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

حظك

7

اليوم

الحمل
jخو�ض جماالت متعددة وتنجز �أعما ًال كثرية مب�ساعدة
�أفرقاء �أو جماعات ،تغيري قد يح�ص��ل يكون مل�صلحتك،
حتى لو مل ت َر فيه هذا االجتاه
عاطفي�� ًا :ميكن �أن تذه��ب نحو ارتب��اط نهائي وزواج،
�أو ق��د تعي�ش و�ض��ع ًا عاطفي ًا خا�ص�� ًا �أو التزام ًا نهائي ًا
بعدما ن�ضجت الظروف

الثور
تعالج م�س�ألة عرب املفاو�ضات الذكية ،وت�س�ترجع
هدوء اخلاط��ر ويك��ون حكمك عل��ى الأمور �ص��ائب ًا،
ُكن جد ّي ًا وال تف ّوت الفر�صة التي تتاح لك
عاطفي ًا :ينت�رص احلب على امل�ش��اكل اليومية ،وي�سود
ح��وار يبل�س��م اجل��روح وي���ؤدي اىل م�ص��احلة �أو اىل
تهدئة اخلواطر

الجوزاء
تتو�ض��ح نقاط كانت عالقة ويتجاوب املحيط معك
ّ
على نحو كبري ،وتعرف لقا ًء ا�س��تثنائي ًا ويب�رص عمل
خ� ّ
لاق الن��ور  ،ال تت��وان عن القي��ام بخطوات كثرية
وحت�س��ينات جدي��ة يف طريقة ت�رصفك لتنال ر�ض��ى
احلبيب وت�صل معه �إىل االتفاق ال�شامل

الرسطان
نتفتح �أبواب النج��اح لك تعرف ازدهاراً يف عملك،
فحاول �أن ت�ستفيد لأن الفر�صة لن تتكرر ودافع عن
�إجنازاتك وال تتهاون بها
يف اجلو عالقة عاطفية نا�ش��ئة ومبادالت غرامية،
ال تقاوم مي ًال نحو التغيري يف حياتك

االسد

لقاء مهم يحدد �آفاق املرحلة املقبلة ،وهي �س��تكون
�أك�ثر ازدهاراً من املتوقع وت�ش��هد احتاللك من�ص��ب ًا
مهني�� ًا رفيع ًا جداً  ،الثقة توفّر لك ا�س��تقراراً �أكرب يف
العالق��ة م��ع ال�رشيك وال�س��يما اذا كان اه ًال لها ،فال
تفقد ثقة ال�رشيك بك و�إال فقدته

العذراء

عطل

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

تعر�ض��ت �أكرب مواقع التوا�صل االجتماعي التابعة ل�رشكة "في�سبوك" ،مبا فيها
موقع ال�رشكة نف�سه ،لعطل فني مفاجئ �أوقفها عن العمل ،الأحد.
وتوقف��ت مواقع "في�س��بوك" و"�إن�س��تغرام" و"وات�س��اب" عن العم��ل يف مناطق
خمتلفة من العامل ،وانهالت ال�شكاوى حول املو�ضوع على موقع "تويرت" ،الذي
مل يتوقف عن العمل.
وتعر�ض��ت �أوروبا لل�رضر الأكرب من العطل ،حيث �أ�شارت خريطة لأماكن تعطل
املواق��ع جغرافي��ا� ،إىل توقفه��ا ع��ن العمل يف بريطاني��ا ومناطق من فرن�س��ا،
وبع���ض �أرجاء �إيطالي��ا واليونان ودول �أخ��رى يف �أوروبا ،بالإ�ض��افة جلنوب
�آ�سيا ومناطق يف ال�رشق الأو�سط.
كم��ا �أكد ع��دد من امل�س��تخدمني �أنهم مل ي�س��تطيعوا الدخول لتطبيق "في�س��بوك
ما�سنجر" للدرد�شة من على حوا�سبهم ال�شخ�صية.

الـ  DNAيكشف فضيحة..

عشرات السيدات ضحايا
لطبيب خصوبة هولندي
ك�ش��فت تقاري��ر �ص��حفية يف هولن��دا� ،أن طبيبا
هولندي��ا تويف �س��نة  ،2017ا�س��تخدم �س��ائله
املن��وي يف �إخ�ص��اب الع�رشات من املري�ض��ات
الالئي كن يق�ص��دنه ب�سبب م�شاكل يف الإجناب
مبدينة روتردام.
وبح�س��ب م��ا نقل��ت �ص��حيفة "ديل��ي مي��ل"
الربيطانية ،ف�إن الطبيب كان يخدع مري�ضاته،
لأن��ه كان م��ن املفرت���ض �أن ي�س��تخدم �س��ائال
منوي��ا ت�برع ب��ه رج��ال �آخ��رون ،وب�س��بب هذا
التحايل� ،أ�صبح �أبا لـ 49طفال.
وتق��ول منظم��ة "الدف��اع ع��ن الأطف��ال" وهي
جمعية تتحدث با�س��م ال�ضحايا �سواء من الآباء
�أو الأمه��ات والأطف��ال( ،تق��ول) �إن فحو���ص
احلم�ض النووي ك�ش��فت� ،أن  49طفال ينحدرون
بالفعل من الطبيب جان كربات.
وم�ص��حة الطبيب مغلق��ة يف الوقت احلايل ،ومت
الإعالن عن النتائج ،يوم ال�سبت ،وترجح بع�ض
امل�ص��ادر �أن يك��ون عدد الأبن��اء احلقيقي �أعلى
بكثري.
وحتولت هذه الق�ض��ية �إىل مثار للجدل يف البلد
الأوروب��ي ال�ص��غري بعدما �أ�ص��درت حمكمة يف
فرباير املا�ض��ي قرارا ب��ضرورة �إجراء فحو�ص
احلم�ض النووي لدى ال�ضحايا املحتملني حتى
يت�أكدوا من فعل الطبيب.
وقب��ل وفاته عن  89عاما ،اعرتف كربات ب�أنه
ق��ام بتلقيح  60امر�أة عن طريق �س��ائله املنوي
يف م�ص��حته الت��ي �أغلق��ت �س��نة  2009بعدما
ر�صدت 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
لأك�ثر م��ن رج��ل حت��ى يق��وم ب�إخ�ص��اب م��رة
واحدة ،ويف انته��اكات �أخرى ،كان يزور هوية
ال�شخ�ص املتربع بال�سائل املنوي.

كلمات

بـ"شاشة
"شفافة

هاتف ذكي جديد
قابل للطي

ك�ش��فت �ص��ور لرباءة اخرتاع خا�ص��ة ب�رشكة "�إل جي" عن هاتف ذكي قابل للطي
ي�أتي ب�شا�شة �شفافة ،دون �أن ت�ؤكد �إمكانية حتويل الت�صميم ملنتج حقيقي.
وت�ش��هد �ص��ناعة الهواتف القابلة للطي تناف�س��ا حمموما بني العديد من ال�رشكات
التقنية �أمثال "�سام�س��ونغ" و"هواوي"� ،إال �أن الكثري من الت�سا�ؤالت ال تزال تبحث
ع��ن �إجاب��ة فيما يتعلق بها مثل �س��هولة ا�س��تعمالها وحجمها الكب�ير ،وهل ميكن
ت�ص��نيع هات��ف من هذا الن��وع دون �أن يحتوي عل��ى منطقة "ثن��ي" .ون�رش موقع
"فون �أرينا" املتخ�ص���ص بالأخبار التقنية �ص��ورا قال عنها �إنها خا�صة برباءة
اخ�تراع تقدمت بها "�إل ج��ي" لهيئة براءات االخرتاع الأمريكية يف العام ،2015
دون �أن يك�ش��ف عن �إمكانية حتويل الت�ص��ميم ملنتج يطرح يف الأ�س��واق .وبح�س��ب
ال�صورة �سيزود الهاتف ب�شا�شة عر�ض �شفافة ،مع ميزة الطي من املنت�صف بف�ضل
وجود ما ي�شبه "املف�صالت" الدقيقة التي تق�سم ال�شا�شة جلز�أين.

ي�ش��هد مي��دان الهوات��ف القابل��ة للط��ي تناف�س��ا حمموما ب�ين عمالق��ة التقني��ة �أمثال
�سام�س��ونغ وهوواي ،وها هي �رشكة "�ش��ارب" تدخل امل�ضمار من خالل ابتكار �سيغري
من م�ش��هد هذه ال�ص��ناعة .وبينما كانت �إبداعات ال�رشكات يف جم��ال الهواتف القابلة
للطي حم�ص��ورة يف منتج��ات تتحول لأجهزة لوحية عند ثنيها مثل "غاالك�س��ي فولد"
و"ميت �إك�س" ،ك�شفت "�شارب" عن منوذج �أويل لهاتف �صغري احلجم قابل للثني.
وبح�س��ب الفيدي��و الذي ن�رشه موق��ع "�أوليد� -إنف��و" التقني ،ف�إن اجلهاز ي�أتي ب�شا�ش��ة
عر�ض قيا�س � 6.18إن�شا بتقنية "�أومليد" ،قابل للثني من املنت�صف.
�سام�سونغ م�رصة على "الهاتف املطوي" ..و�صور تك�شف الت�صميم الثوري
و�أ�ش��ار موقع "ما�ش��ابل" �إىل �أن دقة �شا�شة العر�ض تبلغ  3040يف  1440بك�سل ،كما
خ�ضعت ال�شا�شة الختبارات طي � 300ألف مرة ،وهو ما يجعل عمرها االفرتا�ضي ي�صل
�إىل � 8.2سنوات.

متقاطعة

جديد يح��دد م�س��تقبلك يف العمل ،وخ�صو�ص�� ًا اذا
كنت ت�س��تعد لت�أمني عمل م��رادف يحميك من غدر
الزمن
قد ت�س��تقطب ال�رشيك �إليك �أك�ثر ف�أكرث ،وهذا لي�س
م�ص��ادفة ف�أن��ت تعرف كي��ف ت�رضب عل��ى وتره
احل�سا�س

امليزان

�إذا ا�س��تطعت التغ ّل��ب عل��ى هواج�س��ك ال�شخ�ص��ية
ق��د حتق��ق عملي��ات مالية ناجح��ة و�أرباح�� ًا ،وال
ت�ست�س��لم �إذا واجهت��ك عراقي��ل �أو ا�ض��طررت �إىل
ت�أجيل وت�سويف
ب�إمكانك ان تطرق الباب لال�ستف�س��ار واالطمئنان
�إىل احوال ال�رشيك

العقرب

تك��ون ل��ك ابت��دا ًء م��ن الي��وم �ص�لات ببع���ض
امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغريه��ا او امل�ؤ�س�س��ات
ال�ص��حية او الع�س��كرية ،وقد ي�ؤدي املا�ضي دو ًرا
مه ًّما يف حياتك
تفك��ر جدي�� ًا يف ال��زواج وت�ص��ارح احلبي��ب مبا
تنوي القيام به

القوس

ال حت��اول التخل���ص م��ن الآخري��ن بغي��ة حتقي��ق
الأه��داف التي حددتها لنف�س��ك ،فق��د تنقلب الأدوار
وت�صبح ال�ضحية
تقب��ل الن�ص��ائح من ال�رشيك ،فهو �أكرث الأ�ش��خا�ص
قرب ًا منك والقادر الوحيد على م�ساعدتك

الجدي
ح��اول التف�� ّرغ للأم��ور املهم��ة يف العم��ل ،فذل��ك
يبع��دك ع��ن ال�ش��كليات واملواجه��ت غ�ير املجدية
والعقيمة
ك�ثرة العمل تبع��دك �إىل حد ما ع��ن ال�رشيك ،وهذا
يدفع��ه �إىل التذم��ر �أحيان�� ًا فح��اول التوفي��ق بني
االثنني

الدلو
تق��دم على خطوات مهم��ة وعلى ت�أدي��ة دور بارز يف
حميط��ك ،فر���ص االزدهار متنوعة  ،ف�لا تقف مكتوف ًا
مراقب��ا قطار احلظ مير بالقرب منك من دون ان حترك
�ساكن ًا ،تقلق ب�ش�أن عاطفي ومتاعب تعطل لغة احلوار
بينك وبني احلبيب

فائدة غير متوقعة لرفع األثقال ..ودراسة تكشفها
ك�ش��فت درا�س��ة طبية حديث��ة �أجراها علم��اء برازيليون يف
عي��ادة "�إك�رس�س��ايز كليني��ك" بريو دي جان�يرو ،عن فوائد
رفع الأثق��ال باعتدال وب�أوزان لي�س��ت ثقيلة يف ال�ص��االت
الريا�ضية ،وخ�صو�صا بالن�سبة لكبار ال�سن.
و�ش��ملت الدرا�سة التي امتدت لـ� 6س��نوات� 4 ،آالف �شخ�ص،
تراوحت �أعمارهم بني  40و ،85وجرى تقييم �صحتهم بعد
�أن طلب منهم رفع �أوزان على نحو متزايد تدريجيا.
ورك��ز الباحث��ون عن��د رف��ع الأثق��ال بو�ض��عية الرف��ع من
م�س��توى الفخذ وحتى منطقة الأكتاف ،وتو�صلوا �إىل �أن من

كان يحم��ل �أوزانا مبالغ فيها عر�ض��ة للوف��اة مبعدل �أكرب
بن�سبة  13مرة مقارنة مبن يرفع �أوزانا عادية �أو مقبولة.
وتعليقا على الدرا�سة قال الربوفي�سور امل�رشف على البحث،
كالوديو جيل �أرايجو" :يجب على الأطباء التفكري يف قيا�س
ق��وة الع�ض�لات وتقدمي امل�ش��ورة ملزي��د م��ن التدريب نظرا
مل�س��اهمة هذه الريا�ض��ة يف �إطال��ة العمر" ،وف��ق ما نقلت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
و�أو�ض��ح �أرايج��و �أن "ت�ص��بح الع�ض�لات �أ�ض��عف من تقدم
ال�ش��خ�ص يف ال�س��ن ،الأمر الذي وجدنا �أنه عامل حا�سم يف

وفيات الأ�ش��خا�ص وخ�صو�ص��ا من تزي��د �أعمارهم عن 40
عاما" .وربط الباحثون الذين ا�ستعر�ض��وا نتائج درا�س��تهم
يف م�ؤمت��ر اجلمعي��ة الأوروبي��ة لأمرا���ض القلب ،بل�ش��بونة
الربتغالي��ة ،بني التمتع بع�ض�لات قوي��ة وانخفا�ض فر�ص
الوفاة ب�أمرا�ض مثل القلب وال�رسطان.
ون�ص��ح القائم��ون على الدرا�س��ة من يرغب مبمار�س��ة رفع
الأثقال �أن يختاروا مترينات ت�ش��مل الق�سم العلوي وال�سفلي
من اجل�س��م ،و�أن ي�تراوح تعداد جمموع��ات التدريب بني 3
و ،6وبـ 8تكرارات.

الحوت
تتك ّي��ف اكرث مع املتغريات الظرفية الطارئة ،على
مدى الأيام الآتية وتع ّرب عن نف�سك ببالغة ك ّلية
تتغا�ض��ى بع�ض ال�ش��يء ع��ن ت�رصف��ات ال�رشيك
ال�ص��بيانية ،ثم تقرر �أن ت�ض��ع حداً له��ا بطريقتك
اللبقة

