
 

11 جورنال بوك Thu. 31 Aug. 2017 issue no 417
الخميس 31 آب 2017 العدد 417

لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

اأغرب املكتبات حول العامل
مكتبة على ظهر حمار

ه���ي عبارة ع���ن مكتبة متنقلة قام بها �شخ����ص يف كولومبيا يف منطقة 
لجلوريا و هو لوي�ص �شوريانو مدر�ص يف مدار�ص املرحلة الإيتدائية 
يج���وب كولومبي���ا يف الت�شاري����ص ال�شعبة لدعم و تق���دمي الكتب اإىل 
الأطف���ال يف القرى النائية كان���ت البداية عام 1990 ب70 كتاب فقط 
ق���ام بعمل املكتبة بوا�شطة حماري���ن يطلق عليهما األفا و بيرت و ي�شعى 
م���ن خاله���ا لت�شجيع على حم���و الأمية يف املناطق الت���ي يو�شل الكتب 
اإليه���ا تو�ش���ع امل�شروع بعد ذلك بكت���ب اأكرث كما اأنه اأ�شب���ح لديه موقع 

اإلكرتوين يقبل التربعات عليه.
املكتبة الدبابة :- 

عب���ارة عن مكتبة ولكن على هيئة دبابة حربية جتوب �شوراع بيون�ص 
اأير����ص عا�شم���ة الأرجنتني و ه���ي فكرة الفن���ان و النا�ش���ط ال�شيا�شي 
راوؤول ليم�شوف قام عام 1979 بتعديل �شيارة قدمية موديل فالكون 
و ق���ام بتحويل �شكله���ا اإىل ال�شكل الع�شكري نوًعا م���ا على �شكل دبابة 
Arma de Instruccion M -  ع�شكري���ة و ق���ام بت�شميته���ا
siva (Weapon of Mass Instruction): Attac -

ال�شوراع و  ان���ه يجول يف  ing With Knowledge فكرته���ا 
يق���وم بالهج���وم على ال�شع���ب ولكن باملعرف���ة حتليل جم���ازي لفكرة ، 
و حتت���وي املكتب���ة على 900 كتاب و يقول حلم���ة اأن ينت�شر امل�شروع 

خارج الأرجنتني 
املكتبات امليكانيكية

توج���د مثل ه���ذه املكتب���ات يف اأماكن متفرق���ة من العامل ب���داأت فكرتها 
ا يف ال�شن���وات القليلة املا�شية  ع���ام 1930 و زاد اإنت�شاره���ا خ�شو�شً
يف مناط���ق امل���ولت و حمطات القط���ار و الأوتوبي����ص و الأماكن ذات 
التجمع���ات الكب���رة ، تكمن فكرتها مثل فكرة مكين���ات بيع البيب�شي و 
امل�شروب���ات الغازي���ة ت�شع ثمن الكت���اب و تكتب اإ�شم���ة فيخرج لك يف 
بع����ص البلدان تك���ون عبارة ع���ن مكتبة ا�شتع���ارة ت�ش���ع املبلغ كرهن 
وتاأخ���ذ الكت���اب و تلف يف امل���ول اأو املكان املتواجد بي���ه املكينة و عند 

رجوع الكتاب ت�شرتد نقودك ثانية.
�شفين���ة “لوجو�ص هوب” لأن القراءة ت�شب���ة ال�شفر يف اأعماق اأخرى، 
مت اإن�شاء املكتبة العائمة و مهمتها الأ�شا�شية نقل الثقافة لأكرب عدد من 
البل���دان ح���ول العامل املكتبة على ظهر �شفين���ة �شعارها هو الأمل قامت 
بعمله���ا منظمة خرية اأملانية يف ع���ام 1973 جابت ال�شفينة اأكرث من 

. ال�شعوب  م�شاعدة  و  املعرفة  ن�شر  اأجل  من  دولة   42
مكتب���ة اجلمل- يف كنيا مثل فكرة مكتبة احلمار ت�شتخدم اجلمال لنقل 
العل���م و الثقافة و تثقيف الأطفال يف القرى و املناطق النائية املحرمة 
م���ن العل���م . فكرة املكتبات بالرغم من اأنها غريب���ة وغر متعارف عليها 
ولكنه���ا حتمل بني طياتها معاين الت�شارك الإن�شاين حلل م�شاكل الغر 
و ن�شكر اأ�شحابه���ا على تلك الأفكار الرائعة يف حمتوها و الغريبة يف 

�شكلها..

 لوحة اليوم من 
ناي 

عنوانها
حبك يا عميقة العينني

تطرف ..ت�شوف.. عبادة
حبك مثل املوت والولدة

�شعب باأن يعاد مرتني 

من هواوي يوفر سرعة أداء فائقة 
وثابتة بشكل دائم

تضيف اللغة العربية إلى أجهزة 
"إكس بوكس وان"

يضيف ميزة التحقق من 
الحسابات التجارية

مجموعة من الظواهر األكثر غموضًا على مر التأريخ

الح��ظ الكثري من امل�ستخدم��ن انخفا�ض �رسع��ة اأداء اأجهزتهم املحمولة 
بع��د ع��دة اأ�سهر من اال�ستخدام، واأن فتح التطبيق��ات اأ�سبح ي�ستغرق وقًتا 
اأط��ول، ويعزو الكثري مم��ن واجه هذه امل�سكلة االأمر اإىل عيوب يف التقنية، 
لكن ق��د ال يكون هذا التف�سري �سحيًحا بال���رسورة، وهذا ما يثبته معالج 
“كريي��ن Kirin 960 ”960 ع��ايل االأداء، حي��ث ميك��ن للم�ستخدمن 
التاأك��د من حف��اظ اأجهزتهم املحمول��ة على �رسعته��ا وموثوقيتها ب�سكل 
دائ��م.  وتنبع ثقة �رسكة “ه��واوي” بكفاءة وجدارة هذا املنتج من كونها 
اإح��دى ال�رسكات القليلة يف العامل التي تقوم بت�سميم الربجميات واإنتاج 
املع��دات والقط��ع اخلا�س��ة باالأجهزة املحمول��ة يف ال�رسك��ة نف�سها. اإىل 
جان��ب االهتم��ام الكب��ري الذي تولي��ه ال�رسكة لق�س��م االأبح��اث والتطوير، 
حي��ث يت��م تخ�سي���ض %13 م��ن عائ��دات املبيعات له��ذا الق�س��م، لتبلغ 
قيم��ة اال�ستثمارات �سمنه 45 مليار دوالر اأمريكي خالل ال�سنوات الع�رس 

املا�سية.

   اأعلن��ت مايكرو�سوف��ت اإ�سافة اللغة العربية كاأحد اللغ��ات االأ�سا�سية لواجه 
الت�سغي��ل اخلا�س��ة بجهاز "اإك���ض بوك���ض وان" Xbox One �سمن حتديث 
اخلري��ف الذي يحم��ل ا�س��م Xbox Fall Update. وبح�سب بيان �سحفي 
تلق��ى 24 ن�سخ��ة من��ه، �سيتمك��ن الالعب��ون الراغب��ون بتغي��ري لغ��ة واجه��ة 
امل�ستخ��دم اخلا�سة بنظام الت�سغيل "ويندوز 10" عل��ى اأجهزة "اإك�ض بوك�ض 
وان" اإىل العربية، باإتباع خطوات ب�سيطة، هي الذهاب اإىل خيار "االإعدادات" 
 Language "وم��ن ثم ال�سغط على خي��ار "تخ�سي�ض اللغة ،Settings
and Localization وم��ن ثم اختيار اللغ��ة العربية. وجانبه قال مدير 
قط��اع االألع��اب واأجه��زة "اإك���ض بوك���ض" للخلي��ج يف مايكرو�سوفت، حممد 
حباب: "ن��درك �سغف الالعبن يف دولة االإمارات ودول اخلليج للغة العربية، 
لذل��ك قمنا بتوفري لغ��ة ال�ساد لهم على من�سة االألعاب اإك�ض بوك�ض وان اإك�ض 
واإك���ض بوك���ض وان اإ�ض الإعطائه��م الفر�سة للح�س��ول على متع��ة اأكرب اأثناء 

اللعب.

ب��داأ تطبيق الرتا�س��ل الفوري وات�ض اب اململوك ل�رسكة في���ض بوك بالتحقق من 
احل�ساب��ات التجارية وح�سابات االأعمال عرب و�سع اإ�س��ارة خ�رساء بجوار رقم 
هاتف امل�ستخدم بحيث يبدو مثل هذا الرمز  ، ووفقًا ل�سفحة االأ�سئلة واالأجوبة 
FAQ اخلا�سة باحل�سابات التجارية وح�سابات االأعمال التي مت التحقق منها 
عل��ى موقع ال�رسكة فاإن روؤي��ة الرمز االأخ�رس يجوار ا�سم جه��ة االت�سال يعني 
اأن �رسك��ة وات���ض اب قد تاأكدت من اأن رقم هاتف جه��ة االت�سال هذه يتبع اإىل 

ح�ساب ذو ن�ساط جتاري.
وتعم��ل ال�رسك��ة عل��ى متيي��ز املحادث��ات م��ع االأن�سط��ة التجاري��ة ع��ن باقي 
املحادث��ات مع االأ�سخا�ض االآخرين، بحيث �سوف ت�سبح جميع املحادثات مع 
االأن�سط��ة التجارية باللون االأ�سفر، ويتوفر الرمز االأخ�رس اجلديد ب�سكل حمدود 
الي��وم، ورف�ض متح��دث با�سم ال�رسك��ة التعليق على عدد احل�ساب��ات التجارية 
وح�ساب��ات االأعم��ال الت��ي مت التحقق منها اأو مت��ى ميكن اأن يتوف��ر هذا الرمز 

لعامة النا�ض.

واتس ابمعالج مايكروسوفت

متقاطعة

وغرائب عجائب السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

هن��اك العدي��د من الظواه��ر الغام�سة الت��ي ال يعلم تف�سريها 
غ��ري اهلل �سبحانه وتعاىل فال نعلم ماذا حدث او كيف ظهرت 
ه��ذه الظاه��رة واي��ن اختفت حت��ى ان العلم والعلم��اء وقفوا 

عاجزين امام تف�سري هذه الظواهر …
ظاهرة االإح��رتاق التلقائي : من بن الظواهر الغريبة التي ال 
يوجد اي تف�سري لها اىل االن ظاهرة احرتاق حدثت فجاءة يف 
احدى الوالي��ات االمريكية وهي والي��ة ” فلوريدا االمريكية 
” … حي��ث وج��دت ال�رسطة اأمراءة امريكية تدعى ” ماري 
ري��زر ” ه��ذه ال�سي��دة وج��دت يف حال��ة ب�سع��ة خميفة حيث 
ع��ر عليه��ا حمرتق��ة متاما وكلي��ا مل يتبقى م��ن ج�سدها اال 
اج��زاء ب�سيطة جدا وكذلك وجد اي�سا االواين اوادوات املطبخ 
من�سه��رة متاما لع��ل كل ما�سبق ذكره ام��ر طبيعي ومتوقع 
خا�سة الن النار ت�ستعل نتيجة الخطاء ب�سيطة وتكون قادرة 
عل��ى حتوي��ل كل �سئ اىل رماد ولكن الغري��ب ان عند و�سول 
العلم��اء اىل مكان احلادث وفح�ض هذه ال�سيدة او بقايا هذه 
ال�سيدة املحرتق��ة وجدوا ان من امل�ستحيل ان تكون تعر�ست 
اىل درج��ة حرارة عادية واكدوا على ان هذه ال�سيدة تعر�ست 

لدرج��ة ح��رارة 1500 درج��ة مئوية وه��ذه الدرجة ال توجد 
اال يف م�سان��ع ان�سه��ار املع��ادن ومن امل�ستحي��ل ان تكون 
ه��ذه احل��رارة متوف��رة يف من��زل فه��ي ال توج��د اال بداخ��ل 
املح��ارق ال�سخمة ….. وم��ن هنا مت ا�سافة ه��ذه الظاهرة 
اىل الظواه��ر اخلارق��ة والغام�س��ة واجلدي��ر بالذك��ر ان هذه 
ال�سي��دة لي�س��ت ال�سيدة الوحي��دة التي تعر�س��ت اىل االحرتاق 
يف ظ��روف غام�سة وحتول��ت اىل رماد فهن��اك �سيدة اخرى 
احرتق��ت حت��ى ان حتول��ت اىل رماد ام��ام ح�سد م��ن النا�ض 
بداخ��ل ن��ادي ليلي والغريب انها كان��ت بعيدة متاما عن اي 
م�س��در ا�سعال للنار . التنبوؤ بامل�ستقب��ل : بعيدا عن ال�سعوذة 
وال�سح��ر واالعم��ال هناك اكر م��ن ظاهرة تنب��وؤ وا�ستب�سار 
حدثت على م��ر التاريخ وكانت من قبل �سخا�ض خمتلفة يف 
اجلن�سية والديان��ة والثقافة واجلذور … جميعنا منلك يقن 
ان امل�ستقب��ل ال يعلم��ه غري اهلل �سبحانه وتع��اىل ولذلك فاأن 
اي تنب��وؤ حدث من قبل اي �سخ���ض نعتربها ظاهرة غام�سة 
ال يعلمه��ا اال اهلل �سبحانه وتعاىل .. من اكر ظواهر التنبوؤات 
ت��داوال تل��ك التي حدث��ت يف عام 1978 ميالدي��ا يف احدى 

بق��اع بريطانيا حيث ظهر رجل يف احدى القطارات املتجهه 
اىل مدين��ة جال�سك��و االإ�سكتلندي��ة ولكن ه��ذا الرجل من كر 
ان�سغاله باأمر اخر مل يتذكر ان يدفع ثمن تذكرة القطار ولكن 
ام�س��ك به احدى رج��ال ال�رسطة من اج��ل معاقبته على عدم 
دفع��ه لتذكرة القطار ولكن ه��ذا الرجل اخذ ي�رسخ ويقول له 
هن��اك زلزال مدمر �سوف يحدث بعد قليل يف مدينة جال�سكو 
اجعلني اذهب اليها من اجل انقاذ اهلها وحتذيرهم وبالطبع 
مل ي�سدق��ه احد والتقتط اح��دى الكامريات �سورة لهذا الرجل 
ون�رسته��ا حت��ت عنوان رج��ل يتهرب من دفع تذك��رة القطار 
مدعي��ا بحدوث زلزال و�سخر منه اجلمي��ع ولكن مل مير �سوى 
وق��ت قليل ج��دا وحدث زلزال مدمر يف ه��ذه املدينة حطمها 
متام��ا واجلمي��ع تذكر هذا الرج��ل وهذا الرجل لي���ض الوحيد 
ال��ذي تنب��اأ بامل�ستقبل ولكن هناك ق�سة امل��راءة التي اخذت 
ت���رسخ عند انطالق �سفينة تيتاني��ك حماولة ايقافها وتقول 
انها �س��وف تغرق ولكن مل ي�ستمع اليه��ا احد وبالفعل غرقت 
تيتاني��ك … بالطب��ع ام��ر التنب��وؤات هو امر خمال��ف للدين 

ونوؤكد ان الغيب ال يعلمه �سوى اهلل �سبحانه وتعاىل ..

عموديًا اأفقيًا
1 نبت��ة ع�سبية جبلي��ة تو�سع لتزكي��ة ال�ساي اأو 

للعالج o قوام
o ن�سف فارغ اأر�سد   o 2 ف�سة �سائلة 

o كثري جدا 3 طائر ا�سطوري يحيا بعد احرتاق 
اإمارة عربية  4

5 ماكنة حترك ما نركبه برا وبحرا وجوا
 o ن�س��ف راي��ة o 6 انخفا���ض درج��ة احل��رارة

العزوة واملكانة العائلية
o ياب�سة o �سباحك مثله  7 احد الوالدين 

8 نبات طيب يف ال�سلطة o منطقة متنازع عليها 
يف جنوب م�رس

9 قبول ح�سن
10 مث��ل عربي ق��دمي يقال يف تواف��ق اثنن يف 

ال�سكل اأو ال�سخ�سية

o نبات  1 وح��دة معلوم��ات يف الكمبيوتر 
�سحراوي

 o م�س��وؤول   o االأم��ان  ويعط��ي  ي��وؤوي   2
مت�سابهان
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9 توق��ف o م��ن يعطي النا���ض دينا مقابل 

فائدة
10 جمموعة )كلمتان(


