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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�شجرة الأربعني فاكهة العجيبة
�شج���رة الأربعني فاكهة تعت���ر من اأ�شهر الأ�شج���ار العاملية ، حيث اأنها 
ق���د مت اإنتاجه���ا و زراعته���ا من قبل الفن���ان �شام فان اأك���ني ، و كان ذلك 
يف ولي���ة نيوي���ورك ، حيث اأنه قد قام با�شتغ���ال بع�ض من الأ�شاليب 
التقني���ة ، و الت���ي ه���ي خا�شة بتقني���ة التطعيم ، حيث ق���د زرع �شجرة 
تقوم باإنتاج اأربعني نوع من احل�شلة ، و هي تعرف باأنها هي ال�شغرية 
و الت���ي تتكون من جزء خارجي ، و بداخله���ا جزء داخلي �شلب و هو 
الب���ذرة الواح���دة ، و ه���ي نوع من جن����ض اخلوخ و امل�شم����ض ، و هذه 
ال�شج���رة تب���داأ يف اإزهار ثمارها يف الفرتة ما ب���ني �شهر يوليو و حتى 

�شهر اأكتوبر ، و هي تنمو يف الوليات املتحدة الأمريكية بالتحديد .
رحلة �شام فان اأكني مع �شجرة الأربعني فاكهة

و ن���رى دوما رغب���ة الفنان الأمريك���ي الرائع �شام ف���ان اأكني يف زراعة 
ه���ذه ال�شج���رة منذ نعومة اأظافره ، حيث اأنه قد ولد و تربى يف منطقة 
زراعية ، حيث اأنه دوما ما كان يحب زراعة الأ�شجار و خا�شة الفاكهة ، 
كما اأنه دائما ما يحلم باأن ي�شتطيع اأن يجمع كل الفاكهة التي يحبها يف 

�شجرة واحدة فقط ميكن اأن يزرعها و تنتج كل هذه الفاكهة .
و كان���ت ه���ذه الفكرة تكاد تك���ون م�شتحيلة ، اإل اأنه قد ب���داأ يف درا�شة 
عل���م النب���ات و تقنية التطعيم حتى اأنه قد تو�ش���ل يف عام 2008 اإىل 
اأن يقوم بزراعة اأول نوع من هذه ال�شجرة ذات الأربعني فاكهة ، فكان 
مبثاب���ة معج���زة و حتقيق حلمه الذي كان دوما يطم���ح لتحقيقه ، و قد 

. Chip Grafting جنح يف ذلك من خال تقنية ترقيع الرقاقة
  

Chip Grafting ما هي تقنية ترقيع الرقاقة

هذه التقنية تعرف باأنها حديثة و متطورة ، قد مت ابتكارها حديثة يف 
ع���امل الزراعة ، و التي قد �شاع���دة �شام فان اأكني يف اأن يقوم بزراعة و 
ت�شمي���م �شجرة اأحام���ه ، و اجلدير بالذكر اأن �شج���رة الأربعني فاكهة 
تق���وم باإنتاج الكثري من الفواكه اخلابة و منها الرقوق و امل�شم�ض و 
اخل���وخ و النكتارين و اللوز و الكرز و الكثري من الأنواع الأخرى ، و 

كل هذا ب�شبب تطعيمها بتقنية الرقاقة ال�شهرية .
�شجرة الأربعني فاكهة

و اجلدي���ر بالذك���ر اأنه �شج���رة الأربعني فاكهة تعتر م���ن اأندر و اأغرب 
الأ�شج���ار ، و حتت���اج اإىل ح���وايل خم�ش���ة �شن���وات اأو اأك���ر كي تنمو 
باأكمله���ا و تنم���و فروعه���ا املطعمة و تزه���ر ثمارها ، و لك���ي جتد هذه 
ال�شج���رة فاإنه���ا تتواجد يف عدة اأماك���ن متفرقة يف الولي���ات املتحدة 

الأمريكية و التي تكون اأغلبها يف املتاحف الزراعية .

لوحة اليوم للفنان العاملي 
فان كوخ 

بعنون "حقل ال�شف�شاف"

 "غوغل ألو" للدردشة.. أصبح 
متوافرًا عبر متصفح الويب

تساعدك في العثور 
على سهم الفأرة

تتجه إلى بيع الشركة 
بالكامل

قصة المثل الشعبي ”اختلط الحابل بالنابل“

    �أعلن��ت �رشك��ة غوغ��ل �أنه ميك��ن ��ستعمال تطبي��ق �لرت��سل �لف��وري غوغل �ألو 
Allo حالي��ًا يف مت�سف��ح �لوي��ب. و�أو�سح��ت �ل�رشك��ة �لأمريكي��ة �أن��ه ميكن 
�ل�ستف��ادة م��ن ه��ذه �لوظيفة ب��كل �سهولة من خ��ال �إجر�ء م�س��ح �سوئي لكود 
�ل�ستجاب��ة �ل�رشيع��ة QR م��ن �لتطبي��ق عل��ى موق��ع �لوي��ب Allo، وبعد ذلك 
ميك��ن ��ستخد�م تطبي��ق �لرت��سل �لفوري عرب مت�سفح �لوي��ب. ولكن تنطوي هذه 
 Allo "لوظيفة �جلديدة على �ثنني من �لقيود، حيث ل يدعم تطبيق "غوغل �ألو�
يف �لبد�ي��ة �إل �لأجه��زة �جلو�لة �ملزودة بنظام �أندروي��د، ومن �ملقرر تو�فر دعم 
لأجه��زة �آبل �ملزودة بنظام "�آي �أو �إ�س" لحقًا، بالإ�سافة �إىل �رشورة ��ستعمال 
 Allo مت�سف��ح غوغ��ل كروم. ومن �سمن مز�ي��ا تطبيق �لرت��سل �لف��وري غوغل
�ل��ردود، �لتي يقرتحها �لتطبي��ق للم�ستخدم �أثناء �لدرد�س��ة، بالإ�سافة �إىل توفر 
�أد�ة م�ساعدة ميك��ن ��ستعمالها لطرح �ل�ستف�سار�ت و�لأ�سئلة، كما يوفر �لتطبيق 
�أي�س��ًا و�سع �إخفاء �لهوية م��ع ت�سفري �لر�سائل وحتديد تاريخ �ساحية للر�سائل 

ويتم حذفها بعد �نق�ساء هذ� �لتاريخ.

    ق��د يع��اين �مل�ستخ��دم يف بع���س �لأحي��ان من �سعوب��ة �لعث��ور على �سهم 
�لف��اأرة �لأبي�س على �خللفية �لبي�ساء، ول يقت�رش ذلك على �مل�ستخدمني من 
كب��ار �ل�س��ن �أو �سع��اف �لب�رش فقط. وملث��ل هذه �حلالت يوف��ر نظام ت�سغيل 
مايكرو�سوفت وين��دوز وظيفة عملية ت�ساعد �مل�ستخدم يف �لعثور على موؤ�رش 

�لفاأرة على �ل�سا�سة.
وميك��ن لأ�سح��اب �حلو��سيب �ملزودة بنظام وين��دوز 7 ت�سفح لوحة �لتحكم 
وحتدي��د �خليار "�إظهار مو�سع �ملوؤ���رش عند �ل�سغط على زر Ctrl" حتت بند 
"�لفاأرة/مو��سع �ملوؤ�رش"، وعندئذ تظهر د�ئرة �سود�ء حول موؤ�رش �لفاأرة يف 
كل مرة يتم فيها �ل�سغط على زر Ctrl. وبالن�سبة للحو��سيب �ملزودة بنظام 
مايكرو�سوفت ويندوز 10، فاإنه يتم تفعيل هذه �لوظيفة يف قائمة �لإعد�د�ت 
حتت بند "�لأجهزة/�لفاأرة"، وبعد ذلك يتم �لنقر على �خليار "خيار�ت �لفاأرة 
�لأخ��رى" �أعل��ى �جلانب �لأمين، ثم يتم حتديد �خلي��ار "�إظهار مو�سع �ملوؤ�رش 

عند �ل�سغط على زر Ctrl" يف �لنافذة �ملنبثقة "خيار�ت �ملوؤ�رش".

   حتاول �رشكة "�إت�س تي �سي HTC" �مل�سنعة للهو�تف �لذكية، و�لتي �سنفت 
�سابق��ًا كاإح��دى �أكرب �ل�رشكات �مل�سنع��ة للهو�تف �لذكي��ة يف �لعامل، �كت�ساف 
�خلي��ار�ت �لت��ي �أمامه��ا، و�لت��ي ميكن �أن ت��رت�وح بني ف�س��ل �أعماله��ا للو�قع 
�لفرت��س��ي و�س��وًل �إىل �إمكانية بيع كام��ل �ل�رشكة، وذلك وفق��ًا لتقرير جديد 
م��ن وكال��ة بلوم��ربغ نقًا ع��ن �أ�سخا�س مطلعني عل��ى �مل�ساأل��ة رف�سو� ظهور 
�أ�سمائه��م طاملا �أن �ملو�سوع ما ز�ل طي �ل�رشية. و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن �ل�رشكة 
�لتايو�نية تعمل مع م�ست�سار لها على حماولة جلب م�ستثمر ��سرت�تيجي �أو بيع 
 ،Vive أو ف�س��ل ن�ساطها يف جمال تطوير وت�سنيع نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي�
حي��ث تبدو �إمكاني��ة بيع كامل �ل�رشكة، �لتي تعم��ل يف جمالت متنوعة ترت�ح 
ب��ني �لو�قع �لفرت��سي وت�سني��ع �لنظار�ت و�سوًل �إىل �لهو�ت��ف �لذكية، �لأقل 
�حتم��اًل لأن هذه �لفكرة ل تتنا�سب ب�س��كل �سحيح مع م�سرتي و�حد. ويبدو �أن 
�ل�رشك��ة �لتايو�ني��ة مل تتخ��ذ قر�ر�ً نهائيًا بع��د، �إل �أنها قد تخت��ار عدم �مل�سي 

قدمًا يف �أي تغيري�ت تتعلق بال�سرت�تيجية.

إتش تي تطبيق

سي

نصائح

متقاطعة

ومثل قصة السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

عموديًا اأفقيًا

ه��ذه الش��بكة مكّونة م��ن 9 مربعات 
كبي��رة وكل مربع كبير مقّس��م إلى 9 
خانات صغيرة. من شروط اللعبة وضع 
األرقام من 1 إلى 9 ضمن اخلانات بحيث 
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي 

كل خط أفقي أوعمودي.

تاريخن��ا �لعربي �لقدمي غني ج��د�ً بالق�س�س �لتي تنقل 
لنا حياة �أ�سافنا وما �سنعوه من �إجناز�ت و�نت�سار�ت 
و�أي�سًا هز�ئم ، ومن  �أبرز ما مييز هذ� �لتاريخ هو �لرت�ث 
�ل��ذي ماز�ل من �أهم مكونات هويتنا حتى �ليوم وو�سط 
كل ه��ذ� �ل�سخب من �لتقدم و�لتح���رش مازلنا ن�ستخدم 
�أمثالن��ا �لعربية ب�سكل يومي . ومن �أهم �لإ�سافات �لتي 
متي��زت به��ا �لثقاف��ة �لعربية ه��ي ) �لأمث��ال ( ويعترب 
�لباحث��ون يف علم �للغة �أنها �بتكار عربي متامًا ، وهي 
ممت��دة من ف��ن �لق�س�س �لعربي ، وتعن��ي )�لأمثال(  �أن 
ناأت��ي بجمل��ة ت�س��ري �إىل موق��ف حدث يف �ملا�س��ي ، �أو 
ق�سة م��ن �لتاريخ لن�سبه بها موقف يحدث يف �حلا�رش 
، ويوج��د عدد كبري م��ن �لمثال �لت��ي ن�ستخدمها �ليوم 
يعود تاريخها �إىل ع�سور قدمية للغاية ، ومن �ملمتع �أن 
نتع��رف على �لق�س�س �خلفي��ة ور�ء هذه �لأمثال . ق�سة 

مثل ” و�ختلط �حلابل بالنابل ” �لتاريخية
�لكثريي��ن  يعلمه��ا  ل  ور�ءه  تق��ف  ق�س��ة  مث��ال  ل��كل 
�ملوج��ودة يف تر�ثن��ا ، ح��ي �أن��ه هن��اك �أ�س��اره لثنني 

من �لق�س���س �ملختلفة �لتي يتد�وله��ا �لنا�س حول هذ� 
�ملثال .

�لق�سة �لأوىل:
�أن ه��ذ� �ملث��ل ي�س��ري �إىل �جلنود يف �ملع��ارك ، حيث �ن 
�حلابل هو �جلندي �مل�سوؤول عن �لم�ساك بحبال �خليوط 
، و�لنابل هو �جلندي �مل�سوؤول عن رمي �ل�سهام ، ويقال 
” و�ختلط �حلابل بالنابل ” لدللة على �أنه عندما تبد�أ 
�حل��رب ، وترتفع �لرمال ب�سبب �رجل �خليول ل ي�ستطيع 

�حد �أن يفرق بني حامل �حلبال ور�مي �ل�سهام .
و�لق�سة �لأخرى

يقال �أن �ملث��ل م�ستوحاه من  مو�سم ع�سار �ملاعز حيث 
كان يق��وم �لر�ع��ي بت�سنيف �ملاع��ز �إىل معا�سري ) هي  
�لناقة �أو �ملاعز غزيرة �للنب ( وغري معا�سري حيث تباع 
�ملعا�سري بثمن �أكرث  عند نزول �ل�سوق ، ويرمز للمعا�سري 
باحلاب��ل وغري �ملعا�سري بالنابل و�أت��ى �ملثل �لعربي  ) 
�ختل��ط �حلابل بالنابل ( لاإ�س��ارة لختاط �لأثنني يف 

�ل�سوق .

�إلهة �حلب و�جلمال عند �ليونان  1
2 مت�سابه��ان o �سخ���س ثقيل �لظل يتدخل 

فيما ل يعنيه
3 وعاء o خط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه 

�ل�سائرون
�أبد�أ يف عمل �سيء   o 4 تخزن عليه �ل�سياء 

�أو منحنى بالقلم o م�ستقيم 
o �ساب قوي 5 من �يطاليا )معكو�سة( 

6 يف �لأف��ام �مل�رشي��ة �أ�سبح من �لبهو�ت 
ولعب �لدور �لر�حل �حمد زكي

7 ف��م o �له �ل�سم�س عن��د قدماء �مل�رشيني 
�أر�د وطلب  o

8 م��ن ��سماء �لأ�س��د o غ�سبه على قبول �أو 
عمل �سيء

o من �رشوط �حلج و�لعمرة 9 من �لأطر�ف 
�إىل �سنة كاملة لتن�سج 10 ثمرة حتتاج 

o ظلم وهو�ن 1 كوكب قريب من �لأر�س 
o �سخ�س و�حد �أكلة �سعبية   2

�أهرب و�أتو�رى عن �لأنظار كالثعلب  3
�لكهربي��ة  �لطاق��ة  قيا���س  وح��دة   o 4 خفا���س 

)مبعرثة(
5 ليون��اردو �ليطايل ر�سام �ملوناليز� o �أ�سكال 

�أو �إ�سار�ت معربة عن معان معينة
 o 6 ت�ستخ��دم للتف�س��ري و�ل�ستط��ر�د �أثناء �لكام
مرتبة معينة يف �لعدد من 1 �ىل o 5 مت�سابهان

لتاأم��ني  o ي�ستخ��دم  �ل�س��وء في��ربق  7 يعك���س 
�ملمتلكات �سد �ل�رشقة

8 ذك��ر �ملاعز o متخلق باأخاق �إن�سانية عالية 
ويجيد �لكر و�لفر

9 �متحان
o م��ن  �لن�س��ان  قل��ب  �أ�سخ��م �رشي��ان يف   10

��سماء �لأ�سد


