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عربية الخامسة عالميا 
بسرعة اإلنترنت

الزواج من الكالب وغيرها... أشياء غريبة تسمح بها هذه الدول

"رسالة رعب" إلى 560 مريضا 
بعد ما جرى في عيادة أسنان

كل ما تعرفه عن البروتينات خاطئ.. خبراء يكشفون معلومات صادمة

جديد 
للكيلوغرام

تكشف عن خلل في بعض 
Titan مفاتيح

احتلت قطر املرتبة الأوىل خليجيا، واخلام�سة عامليا، ل�سهر ني�سان، يف م�ؤ�رش 
�رشع��ة تدفق الإنرتنت املحم� مبعدل بل��غ 59.90 ميغابايت، وفق ما اأفادت 
وكال��ة الأنب��اء القطرية.  وبح�س��ب  و�سائل اعالم قطرية ف��اإن الدوحة �سجلت 
اأي�س��ا ح�س�ره��ا يف املرتب��ة الأوىل خليجي��ا، وال���39 عامليا عل��ى م�ست�ى 

اإنرتنت النطاق العري�ض الثابت، ب�رشعة بلغت 62.65 ميغابايت.
وبل��غ مت��س��ط �رشع��ة الرف��ع يف الإنرتنت املحم���ل بقط��ر 16.6 ميغابايت 
يف الثاني��ة. اأما بالن�سب��ة لإنرتنت النطاق العري�ض الثاب��ت، فقد بلغت �رشعة 
الرف��ع 32.20. تلته��ا الإم��ارات يف املرك��ز ال�سابع عاملي��ا، ب�رشعة 56.33 
ميغابايت، ثم ال�سع�دية التي جاءت يف املركز ال�35 عامليا، ب�رشعة 35.06 
ميغابايت، ث��م �سلطنة ُعمان يف املركز ال�36، ب�رشعة 35.06 ميغابايت، ثم 

البحرين التي جاءت يف املرتبة ال�59، وب�رشعة تدفق 26.37 ميغابايت.

تلقي نح��� 560 مري�سا ر�سالة حتذير، وجهت اإليهم 
من عيادة اأ�سنان ي��رتددون عليها يف لندن، مفادها 
"اأنت��م يف خطر. وخماط��ر اإ�سابتكم بفريو�ض نق�ض 

املناعة )الإيدز( حمتملة".
بلن��دن  الأ�سن��ان يف ه�دي�س��دون  عي��ادة  واأر�سل��ت 
ر�سائ��ل اإىل املر�سى تخربهم اأنه��م معر�س�ن خلطر 
الإ�ساب��ة بالتهاب��ات، مب��ا يف ذل��ك فريو���ض الإيدز 
والته��اب الكب��د ب�سبب ف�س��ل الأخ�سائي��ة يف تعقيم 

بع�ض الأدوات بامل�جات ف�ق ال�س�تية.
وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن اخلطاأ مت 
اكت�ساف��ه يف يناير، لك��ن الأمر ا�ستغرق 3 اأ�سهر حتى 

يتحرك م�س�ؤول� ال�سحة، بعد اإبالغهم مبا حدث.
واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن الأخ�سائي��ة مت اإيقافه��ا 
ب�س��كل م�ؤق��ت، اإل اأنها، عن��د ع�دتها جم��ددا للعمل، 

�ستك�ن حتت اإ�رشاف اآخرين.
م��ن جانب��ه، اأو�سح اأح��د املر�س��ى: "تلقي��ت ر�سالة 
تخربين باإجراء اختب��ار فريو�ض نق�ض املناعة وهذا 
اأمر مرعب. ميكنهم اأن يق�ل�ا اإن اخلطر �سغري.. لكنهم 

ل يعرف�ن حقيقة الأمر".
وتابع: "عندما ي�ستغرق الأمر 3 اأ�سهر لتحذير اجلميع 
فه��ذا اأمر يث��ري ال�سمئزاز. كم ع��دد الأ�سخا�ض الذين 
ميك��ن اأن يك�ن���ا ق��د تعر�س���ا لالإ�سابة خ��الل تلك 

املدة"؟
ويف ال�سي��اق، ذكرت هيئة ال�سحة العامة يف اإجنلرتا 
اأن هن��اك احتم��ال لأن يك���ن ح���ايل 563 مري�سا 
اأج��روا الختبار امل�ستهدف، على الرغم من اأن اخلطر 

منخف�ض للغاية.
وق��ال ج�رج ه�فم��ان، من ق�سم ال�سح��ة العامة يف 
اإجنل��رتا ال�رشقي��ة ، ل�سحيف��ة "ال�س��ن" الربيطاني��ة: 
"خط��ر الإ�سابة بالتهاب الكبد )ب( اأو التهاب الكبد 
ال�بائ��ي )ج( اأو فريو���ض نق���ض املناع��ة الب�رشي��ة 
منخف���ض للغاي��ة ويجري تق��دمي الختب��ار كاإجراء 

وقائي".

يعتقد كثريون اأن تن��اول الأغذية الغنية بالربوتني هي مفتاح 
التمت��ع بال�سحة والر�ساقة واملحافظة عل��ى ق�ة اجل�سم، الأمر 
ال��ذي دفع امل�س�ق��ني اإىل ابت��كار منتجات تدع��ي وج�د ن�سب 
عالي��ة م��ن هذه امل��ادة فيها. وم��ع ارتف��اع ن�سب��ة البدانة يف 
العامل و�سعي اجلميع لبناء الع�سالت، ارتفع ا�ستهالك الربوتني 
عاملي��ا، علما اأن خرباء ال�سحة ين�سح�ن ب��اأن الإن�سان البالغ 
يحت��اج اإىل 0.75 غرام��ا ي�ميا من الربوت��ني مقابل كل كيل� 
من وزن اجل�سم، يف حني اأن ا�ستهالك الربوتني بربيطانيا مثال 
يف���ق املت��س��ط املطل���ب الطبيعي بن�سب��ة 39 يف املئة، وفق 

م��ا ذك��رت �سحيف��ة "تلغ��راف" الربيطانية. ونقل��ت ال�سحيفة 
ع��ن اأخ�سائ��ي التغذي��ة جيم�ض ك�لين��ز ق�ل��ه، اإن الربوتينات 
مهم��ة يف بن��اء اأج�سامنا وتق�ية واإ�س��الح الع�سالت والعظام 
والأع�س��اء الرئي�سية، ف�سال ع��ن ك�نه عن�رشا مهما يف ت�سكيل 
الأنزمي��ات والهرم�ن��ات وتعزي��ز املناع��ة �س��د الفريو�س��ات. 
وتنتج الربوتينات ب�سكل طبيعي من قبل اجل�سم، يف حني ت�ؤخذ 
ت�سعة اأن�اع منها عرب الأغذية مثل اللح�م والأ�سماك والأجبان 
والكين���ا واملك���رشات والبق�لي��ات. وبح�س��ب درا�س��ة خا�س��ة 
ب�رشكة الأبحاث "مينت��ل"، مييل امل�ستهلك�ن الربيطاني�ن اإىل 

اإ�ساف��ة املزيد من الربوتينات اإىل منطه��م الغذائي، مما يجعل 
���رشكات الأغذي��ة التي تق��دم منتجات غني��ة بالربوتني حتقق 
ارتفاع��ا كبريا يف مبيعاتها. وت�س��ري اأخ�سائية التغذية �س�يف 
مدل��ني اإىل اأن تنام��ي الإقب��ال عل��ى الربوتني م��ّرده العتقاد 
اخلاط��ئ باأن تناول الأغذية الغني��ة به ل يزيد ال�زن، يف حني 
اأن احلقيق��ة تق�ل بتعادل ال�سعرات احلرارية لكل غرام بالن�سبة 
للكرب�هي��درات والربوت��ني. وحت��ذر مدل��ني م��ن خط���رة دور 
و�سائ��ل الت�ا�س��ل الجتماعي على اجليل ال�س��اب عندما يتعلق 

الأمر بالتغذية.

�سه��د "الكيل�غ��رام" تغيريا مل ي�سب��ق اأن حدث منذ اخرتاع وح��دة ال�زن قبل 130 
عاما، وذلك بعد اأن دخل التعريف اجلديد حيز التنفيذ.

ومت الت�س�ي��ت عل��ى التعدي��ل بالإجم��اع يف امل�ؤمتر الع��ام ل��الأوزان واملقايي�ض، 
الذي انعق��د نهاية العام املا�سي بفري�ساي غرب��ي باري�ض، ودخل املفه�م اجلديد 

للكيل�غرام حيز التنفيذ.
وجاء ذلك بالتزامن مع "ي�م القيا�ض العاملي"، الذي يحتفي يف الع�رشين من اأيار 

ب�حدات القيا�ض امل�ستخدمة ح�ل العامل.
وكان التعري��ف ال�سائ��د للكيل�غ��رام يق���م على امل���ازاة بني وح��دة القيا�ض هذه 
وحج��م كتل��ة اأ�سط�انية من البالتني بن�سبة 90 يف املئ��ة، والإيريدي�م بن�سبة 10 
يف املئ��ة، حمف�ظة من��ذ عام 1889 يف املكت��ب الدويل ل��الأوزان واملقايي�ض يف 

�سيفر بالقرب من باري�ض.

اأعلن��ت �رشكة غ�غ��ل اأنها �ستطلب اإ�ستع��ادة بع�ض مفاتي��ح Google Titan من اأجل 
اإ�ستبداله��ا للعم��الء الذي��ن قام���ا ب�رشائها، ويرجع ذل��ك اإىل وج�د م�سكل��ة عدم ح�سانة 

البل�ت�ث التي ت�سمح نظرًيا للهاكر بربط الإت�سال باجلهاز.
وت�س��ري �رشكة غ�غل اىل اأن الهج�م الذي ي�سته��دف مفاتيح Google Titan املتاأثرة 
مب�سكل��ة م�سادقة البل�ت�ث لي�ض �سهاًل، و�سيتطل��ب اأن يك�ن الهاكر يف نف�ض الغرفة التي 

اأنت فيها وعلى بعد 30 قدًما من اجلهاز.
��ا اإىل اإتباع �سل�سل��ة من الأح��داث بالتن�سيق ال�ثي��ق لينجح يف  و�سيحت��اج الهج���م اأي�سً
مهمت��ه، مم��ا يعن��ي اأنه لي�ض م��ن ال�سه��ل اإ�ستغالل هذا اخلل��ل الأمني. ومع ذل��ك، ل تزال 

مفاتيح Google Titan تعاين من اخللل يف نهاية املطاف.
و�ستق���م �رشكة غ�غل باإر�س��ال مفاتيح Google Titan بديلة لأولئ��ك الذين تاأثروا، 

وملعرفة ما اإذا كان مفتاح Google Titan اخلا�ض بك يعاين من اخللل املذك�ر.

Googleدولة مقياس

ول  لنا،  غريبة  ال��دول  بع�ض  يف  الق�انني  من  العديد  تبدو 
نت�قع اأبداً القيام بها ب�سكل طبيعي ومن دون م�ساكل، ولكن 
ت�سمح بها عدة  التي  الأم�ر  اأن هنالك بع�ض  ما ل تعلم�نه 
النهاية  يف  ولكن  اإجرامي  وبع�سها  كارثية  تبدو  قد  دول، 

."listverse " القان�ن ي�سمح بها بح�سب م�قع
الزواج من الكالب

ول  تريده،  حي�ان  اأي  من  قان�نيًا  الزواج  ميكنك  الهند  يف 
يبدو  اأن��ه  من  الرغم  على  فقط،  الكالب  على  الأم��ر  يقت�رش 
اخليار الأكرث �سعبية، �رشح اأحد الرجال يف ني�دلهي عملية 
ال�سابق،  يف  �سخ�ض  هنالك  كان  وقال:  الكالب،  من  الزواج 
كرب  وعندما  ب�ح�سية،  الكالب  يعامل  اأن  طف�لته  يف  اعتاد 
عانى الكثري من الأمرا�ض، واعترب ما ي�سيبه ما ه� اإل عقاب 
على ق�س�ته جتاه هذه احلي�انات يف ال�سابق، حتى زار اأحد 
اأمامه  اأنه لي�ض  الأمر فاأخربه  املنجمني املحليني ح�ل هذا 

من  يتزوج  اأن  عليه  كان  اللعنة،  لإزالة  واحدة  طريقة  �س�ى 
اختيار  يف  �ساعدوه  اأنهم  حتى  الرجل،  عائلة  وافقت  كلب، 
مع  فخم  زفاف  حفل  اقام�ا  ثم  عرو�سه،  لتك�ن  كلب  اأف�سل 

وليمة، لالحتفال بالحتاد الأبدي لالإن�سان والكلب.
�رشقة الفن

فلن  ه�لندا،  يف  بثمن  تقدر  ل  فنية  قطعة  ب�رشقة  قمت  اإذا 
بيعها، طاملا  لإعادة  ال�س�داء  ال�س�ق  اإىل  اللج�ء  اإىل  حتتاج 
امل�رشوق  الفني  عملك  فاإن  قلياًل،  ت�سرب  اأن  ا�ستطعت  اأنك 
ولكن  عامًا،   20 بعد  لك  القان�نية  الناحية  من  �سي�سبح 
اأو  عامة،  جمم�عة  �رشقت  اإذا  قلياًل  اأ�سعب  �سيك�ن  الأم��ر 
ل�حة م�سنفة كجزء من الرتاث الثقايف، بالن�سبة لتلك القطع 
الرئي�سية، فعليك النتظار 30 عاًما قبل اأن تبيعها يف العلن، 
وتعطي ال�رشطة �رشقة الفن اأول�ية منخف�سة، لذلك اإذا متكنت 

من اإخفاء الل�حات لب�سعة عق�د، ف�ستك�ن ملكك!
حقن الهريوين مب�ساعدة م�ظف حك�مي

م�قع  داخ��ل  كندا،  فانك�فر-  مدينة  و�سط  يف  ذلك  �ستجد 

حقن  للمدمنني  ميكن  حيث  حك�مي  مبنى  وه�   ،InSite
اأخ�سائي طبي، لكن يجب  الهريوين ب�سكل قان�ين مب�ساعدة 
على الأ�سخا�ض اإح�سار اأدواتهم اخلا�سة للدخ�ل، ول ي�جد 
خطر من العتقال ب�سبب زيارتهم، وميكن لالأ�سخا�ض هناك 
مق�س�رة   12 الداخل  يف  ي�جد  للدخ�ل،  مزيف  ا�سم  اإعطاء 
معقمة  ومعدات  نظيفة  باإبرة  مزود  منها  واحدة  كل  حقن، 
ال�سحيح،  ال�ريد  على  العث�ر  يف  الطبي  الطاقم  وي�ساعدهم 
بحقن  يق�م�ن  الأ�سخا�ض  اأن  من  للتاأكد  الطاقم  ويقف 
عامًا،   20 قبل  الربنامج  ه��ذا  ب��داأ  وق��د  ب��اأم��ان،  الهريوين 
عندما كان لدى فانك�فر اأعلى معدل لفريو�ض نق�ض املناعة 
الب�رشية يف العامل، واأقيم هذا امل�قع للحد من الأمرا�ض قدر 

الإمكان.
بيع كليتك

يف اإيران، �س�ف ت�ساهد اإعالنات لنا�ض تعر�ض كليتها للبيع 
دمهم  ف�سيلة  يكتب�ن  ما  ع��ادة  املدينة،  اأنحاء  جميع  يف 
قدرة على  اأكرث  ي�سبح�ن  النا�ض  بع�ض  لكن  ورقم هاتفهم، 

زاهية  باأل�ان  املل�سقات  بع�ض  ر�ض  يتم  حيث  املناف�سة، 
وجذابة لالنتباه، ُيظهر اآخرون نتائج الختبارات التي تثبت 
اإعالنات  ي�سحب�ن  النا�ض  بع�ض  اأن  حتى  كليتهم،  �سحة 
اإىل  حتتاج  القادمة  امل��رة  يف  اأن��ك  من  للتاأكد  املناف�سني 
للجدل  مثرية  املمار�سة  هذه  اأوًل،  مل�سقها  �ستالحظ  كلية، 
بالتاأكيد، لكن البع�ض يدعي اأنها تعمل ب�سكل رائع بالن�سبة 
لنظام الرعاية ال�سحية يف اإيران، ومنذ اأن فتحت اإيران �س�قًا 

للكلى، مت اإلغاء ق�ائم انتظار اجلهات املانحة بالكامل.
اعتبار نف�سك تنينًا

ميكنك اأن تطلق على نف�سك ا�سم "تنني" يف اأي مكان، ول اأحد 
ي�ستطيع اأن يجربك على الت�قف عن تقدمي نف�سك با�سم التنني 
اإجبارهم  ميكنك  ل  ذلك،  من  الرغم  على  لكن  مثاًل،  الذهبي 
على قب�ل ك�نك من ف�سيلة التنانني، با�ستثناء رو�سيا، حيث 
ميكنك تعريف نف�سك قان�نيًا على اأنك تنني، ول يقت�رش الأمر 
على التنانني فقط، بل ميكنك تعريف نف�سك قان�ًنا على اأنك 

اأي �سيء تريده، حتى ل� مل يكن هذا ال�سيء م�ج�د.

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: تك���ن املر�ّسح املث��ايل لت�سلم م���رشوع غريب 
اأو جدي��د، وهن��ا اأن�س��ح لك القب���ل مبا قد حتم��ل اإليك 

الفر�سة من خربة ومعرفة
عاطفي��ًا: اأن�س��ح ل��ك عدم الت���رّشع باأي جدي��د وجتنب 
تعلي��ق الآم��ال على بع���ض الإ�س��ارات الإيجابية مهما 

يكن ن�عها

مهنيًا: ت�ّقع عق��داً اأو تف�سخ عقداً كل �سيء حمتمل، 
فّك��ر جي��داً و�سّغ��ل عقل��ك، واإي��اك اإث��ارة الأحق��اد 

الدفينة والعناد الفارغ
عاطفيًا: الفكرة التي تكّ�نت عند ال�رشيك، قد تدفعه 

اإىل القيام بخط�ات غري مدرو�سة

مهنيًا: ت�قع بع�ض الرتباك والف�سائح ومعل�مات 
تذهل��ك وجتعل��ك ت�سع��ر بخيب��ة اأمل، وجتن��ب قدر 

الإمكان القرارات الع�س�ائية
عاطفيًا: ال�رشيك اإىل جانبك فمم تخاف؟ حاول اأن 
ت�ستفيد من ال��سع قدر امل�ستطاع لتحقيق مكا�سب 

طال انتظارها

مهنيًا: تتحم���ض لتغيري يف ت�جهاتك وتطلعاتك 
املهني��ة، وتراج��ع ح�سابات��ك وتعي��د النظ��ر يف 

بع�ض قراراتك
عاطفي��ًا: جتّن��ب اجل��دال ول حاج��ة اإىل ن��ربة 
ال�س���ت العالي��ة، ال�رشي��ك ينتظر من��ك مبادرة 

خمتلفة ت�سعره بالتميز

مهني��ًا: تتمت��ع بن�س��اط كبري م��ا ي�ساعدك على 
اإمتام اأعمالك كلها براحة واإتقان والت��سل اإىل 

حل بع�ض امل�ساكل املهنية العالقة 
عاطفيًا: تفّهم قلق احلبيب وحالة ال�سياع التي 
يعي�سه��ا، وت�ا�س��ل مع��ه بطريق��ة دبل�ما�سي��ة 

لإزالة كل الت�سنجات 

مهني��ًا: اأنت ممتل��ئ بالن�س��اط واحلي�ية ولديك 
الق��درة على حتقي��ق الكثري من امله��ام وتعالج 

امل�ساكل التي ت�اجهك بحكمة  
عاطفي��ًا: تب��داأ عالق��ة عاطفي��ة جدي��دة تبقيها 
�رشاً وبعي��دة عن اأع��ني املتطفلني، 
خ�ف��ًا من التدخالت الت��ي قد تثري 

لك م�ساكل

مهنيًا: يحمل هذا الي���م  امل�ا�ساة  والطمئنان على 
ال�سعيد املهني وتعزيز الن�ساطات وحت�سني الروابط

عاطفي��ًا: تب��دو واقعيًا وجدي��ًا وت�سيط��ر على جمرى 
الأم���ر ب�س��كل لفت، وتنت���رش على املي���ل ال�سلبية، 

وت�سعر بالتزان وتق�ى مزاياك وقدراتك العاطفية

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ي�سجل هذا الي�م ك�س�ف��ًا وقمراً جديداً بني 
احل�ت واحلمل، م��ا يجعلك تتلقى عرو�سًا ممتازة 

والفر�سة لن تتكرر
عاطفيًا: ل تدخل ال�رشيك يف خالفات غري جمدية، 
وقد تك���ن ن�سائحه مفيدة ج��داً لتخطي اأي عقبة 

تعرت�ض طريقك

مهني��ًا: ���رّشع وت��رية العم��ل ول تخ���َض امل�اجهة، 
�رشط معاجلة الم�ر بهدوء كلي بعيداً عن النفعال
عاطفيًا: يحالف��ك احلظ ويدعم خط�اتك، وميكن اأن 
تع���د اىل عالقة مع �رشيك قدمي بعد ط�ل غياب اأو 

قطيعة، ل تخف، فاأنت يف م�قع ق�ة

مهني��ًا: قد ل تعم��ل الظروف مل�سلحت��ك، وت�اجه 
العمل ال�ساق، لك��ن �سالبتك تك�ن �سالحك الفتاك 

يف م�اجهة كل املعاك�سات
عاطفي��ًا: تعامل م��ع ال�رشيك بحكم��ة وهدوء، ول 
تدع اأحكامك امل�سبق��ة ت�سيطر على قراراتك، فاإنك 

�ستدفع الثمن غاليًا

مهني��ًا: تتمتع بالن�س��اط وبالثق��ة العالية بالنف�ض 
لإكم��ال مهامك بامتي��از والنط��الق يف م�ساريع 

جديدة تخطط لها منذ ما يزيد عن ال�سنتني
عاطفي��ًا: ت�اجه الأم�ر بعق��ل كبري ومتفهم وت�سع 
النقاط على احلروف مع ال�رشيك ل�ستمرار العالقة 

�سليمة

مهني��ًا: ت�سعر بحما�س��ة كبرية، ويع���د ال�سبب اإىل 
عدم �سع�رك بال�ستياء اأو التعب

عاطفي��ًا: تعي�ض ي�م��ًا عاطفيًا رائعًا ج��داً، وت�سعر 
ال�رشي��ك مفاحتت��ك  الروع��ة كلم��ا ح��اول  به��ذه 

مب��س�ع يتعلق بكما


