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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

جمعهما في�سبوك.. �أم تلتقي بابنها بعد غياب 33 عاما 

م���ن �آن لآخ���ر ن�سمع ق�س����ص �لأ�سخا�ص �لذين مكنه���م في�سبوك من مل 
�سمله���م مع ذويهم بع���د غياب طويل، و�لق�سة هذه �مل���رة لأم تايالندية 
مل ت���ر �بنه���ا طيل���ة 33 عام���ا، ث���م تلتقي به بعد ط���ول غي���اب.   بعد �أن 
�نف�سلت ع���ن زوجها، تركت فيبافادي ثي�س���ورن ور�ءها �بنها بارينيا 
�ل���ذي مل يتجاوز حينها ثالثة �أعو�م، ومنذ ذل���ك �حلني كانت تلتقي به 
عل���ى فرت�ت متباع���دة، لكن �سيئا ف�سيئ���ا �أ�سبحت كث���رة �لتنقل بحثا 
ع���ن عم���ل، فلم تعد قادرة على �لتو��سل.   وبع���د م�سي ثالثة عقود من 
�لنف�س���ال �لر�سمي عن �بنها، حاولت �لأم �لبحث عنه لتبادر �إىل كتابة 
��سمه على �سريط �لبحث يف في�سبوك، وفاجاأها ظهور ��سمه.   �سارعت 
لالت�س���ال به ع���ن طريق �ملوقع، و�أعطته بع����ص �ملعلومات عنها ليتاأكد 
�أنها �أمه بالفعل، وحدد� موعد� للقاء.   ويف م�سهد �إن�ساين، �لتقت �لأم 
بابنه���ا للم���رة �لأوىل يف حمطة للحافالت يف مدين���ة هات ياي جنوب 
تايالن���د، بعد �أن قطع �لب���ن م�سافة 1700 كيلومرت باحلافلة من �أجل 
تل���ك �للحظة.   عندما ر�أى �أمه للم���رة �لأوىل بعد �سنو�ت �لغياب، جثا 

�لبن على ركبتيه ليحت�سن �أمه، و�نخرط �لثنان يف �لبكاء.

��ساليب غريبة للتخفي عند بع�ص �حليو�نات 
�لتموي���ه �أو �لتخف���ي عن���د �حليو�ن���ات هو ��سل���وب �خف���اء ي�ستخدمه 
�حليو�ن بدم���ج نف�سه مع �لبيئة �ملحيطة ب���ه ليبقى بعيد� عن مالحطة 
�حليو�ن���ات �ملفرت�س���ة �أو �لأعد�ء ب�سكل ع���ام. فالتمويه هو �حد �سور 
�خلد�ع �لب�سري جلعل �حليو�ن غر مدركا بالب�سر و ل يعترب �خفاء� 
بح���د ذ�ته. ياأخ���د �لتموي���ه عدة �أ�س���كال فع���الوة على �لتل���ون تتخفى 
�حليو�ن���ات باملح���اكاة بال�س���كل �و �لرتكي���ب �و باتب���اع ط���رق معينة 
مث���ل �لدفن يف �ل���رت�ب، يف هذ� �ملق���ال �سرنى حيو�ن���ات تتخفى بكل 
دق���ة بحي���ث ل ميكن روؤيتها �ل بعد تركيز �سدي���د كما �سرنى حيو�نات 
ت�ستخ���دم �أ�سالي���ب تخف���ي م�سه���ورة عن���د حيو�ن���ات �أخ���رى مثل هذ� 
�لعنكب���وت �ل���ذي ي�ستخ���دم �أ�سلوب �حلرب���اءة يف �لتخف���ي. يتبع هذ� 
�لعنكب���وت �أ�سلوب �لتخفي لي�ص فقط للهروب من �لأعد�ء و �منا �ي�سا 
لم�س���اك فر�ئ�سه ب�سهولة فكما نرى م���ن �ل�سورة �أن �لعنكبوت ل يكاد 
ي���رى �ل بعد حتدي���ق متو��سل.هل ت�سدق �أن على ج���ذع �ل�سجرة يف 
�ل�س���ورة بال�سف���ل يوجد �سحلية، نع���م �سحيح فه���ذه �ل�سحلية، �لتي 
يب���دو ر��سها متجه���ا لال�سفل، ��ستخدم���ت ��سلوب���ا يف �لتخفي بحيث 
�ندجم���ت مع بيئته���ا �ملحيطة و هو �جل���ذع و �خفت نف�سه���ا متاما عن 

�لأب�سار. 

لوح���ة �لي���وم من 
�لر�سامة 

�سرين عنو�نها 
�سكر� لك 

الجديد يعلن "وفاة" هواتف أبل 
الحالية

ألعاب نينتندو الكالسيكي في 
األسواق 2018

تجري تغييرات جذرية على تطبيق آي 
تيونز 12.7

أغرب تقنيات الخيال العلمي التي وصل اإلنسان إليها

 يتوقع حمللون باأن قدوم "�آي فون �إك�س" �أو "�آي فون 10" مبثابة �إعالن نهاية 
هو�تف �أبل �حلالية و�ل�س��ابقة، حتى "�آي فون 8" و"�آي فون 8 بل�س"، فما هما 
�إل حتديثات ملوديلّي �لعام �ملا�سي، لأن "�إك�س" هو بد�ية جيل جديد كليًا خلط 

�إنتاج هو�تف، �أبل مل نعهده من قبل يف �أي "�آي فون" �سابق.
ويرى �ملحلالن، �س��تيف ميلونوفي�س وبينيامني ويل�س��ون، من موؤ�س�سة "يو بي 
�إ�س" �ملالية، �أن �لتكنولوجيا �ملتقدمة �لتي جاء بها هاتف "�إك�س" و�لت�س��ميم 
�ملختل��ف جذري��ًا، يهيئ ملرحلة جدي��دة يف خطوط �إنت��اج "�آي فون"، ما ميهد 
�لطري��ق تدريجيًا ل��� "وفاة" منتجات �خل��ط �حلايل من هات��ف �ل�رشكة �لذكي، 
فمنتجه��ا �جلديد يقت��ل منتجاتها �حلال وي��رى �ملحلالن �أن �لوت��رة �ل�رشيعة 
يف تطور �لتقنيات �س��يجعل �لهو�تف �لذكية قريبًا �س��يئًا من �ملا�سي، �إذ �أ�سبح 
ولبد يف تفكر �ل�رشكات �لكربى يف �مل�س��تقبل �ملتمث��ل يف �رتد�ء �أجهزة على 
�لوجوه� �أو زر�عتها د�خل �لأج�سام� �أو ل�سقها على قرنية �لعني، لتوؤدي �ملهام 

ذ�تها �لتي توؤديها �لهو�تف �لذكية �حلالية،

 NES Classic Edition أعلن��ت �رشك��ة نينتندو عن �إطالق جه��از �لألع��اب�
مرة �أخرى يف �لأ�س��و�ق خالل 2018. و�أو�س��حت �ل�رشكة �ليابانية �أنها �س��تقوم 
بط��رح �أع��د�د كبرة من �لإ�س��د�ر �جلديد جلهاز �لألعاب �لكال�س��يكي، �لذي يزد�د 
�لطلب عليه ب�س��دة، خالل ف�س��ل �ل�س��يف من �لعام �لقادم. ويف و�ق��ع �لأمر فاإن 
�رشك��ة نينتن��دو قامت باإيق��اف �إنتاج جهاز �لألعاب �لكال�س��يكي، وه��و ما �أدى 
�إىل �عتب��اره م��ن �لأجهزة �لنادرة و�رتفع �س��عره يف �س��وق �لأجهزة �مل�س��تعملة، 
ويعت��رب جهاز �لألعاب NES Classic Edition مبثابة �إ�س��د�ر م�س��غر من 
نظ��ام Nintendo Entertainment System، �ل��ذي يع��ود �إىل حقب��ة 
�لثمانيني��ات م��ن �لق��رن �ملن�رشم وي�س��تمل عل��ى 30 لعبة مثبتة م�س��بقًا، ويتم 
تو�س��يله باأجهزة �لتلفاز �حلديثة. وقامت �رشكة نينتن��دو باإنتاج �أعد�د �أكرب من 
�لإ�س��د�ر �لكال�س��يكي م��ن جه��از Super Nintendo �ملقرر �إطالق��ه �أو�خر 
�س��بتمرب )�أيلول( �جل��اري، وكذلك جه��از SNES Classic Edition. وتاأتي 
�أجهزة �لألعاب �ملحدثة، و�لتي تعود �إىل حقبة �لت�س��عينيات من �لقرن �ملا�س��ي، 

   �أ�س��ارت جملة "ماك �آند �آي" �إىل قيام �رشكة �أبل بتعديل تطبيق �آي تيونز 
جذري��ًا، حي��ث ل يتيح �لإ�س��د�ر 12.7 �جلديد �إمكانية �لو�س��ول �إىل متجر 
تطبيق��ات "�آي �أو �إ���س"، بل �س��يتمكن �مل�س��تخدم م�س��تقباًل م��ن �لبحث عن 
�لتطبيقات عن طريق �لأجهزة �جلو�لة وتثبيتها، بالإ�س��افة �إىل عدم تو�فر 
مي��زة �لتنزيل على �لكمبيوتر ومز�من��ة �لتطبيقات بني �لكمبيوتر و�لهاتف 
�لذكي. �إ�سافة �إىل �أن �إد�رة نغمة �لرنني �ستتم م�ستقباًل على �لأجهزة �جلو�لة 
فقط، ولن تعمل عالمات �لتبويب �ل�سائعة لالإ�سد�ر�ت �لقدمية من �لتطبيق 
على �حلا�سوب بدء� من �لإ�سد�ر 12.7. وين�سب �هتمام �ل�رشكة �لأمريكية 
يف �لإ�س��د�ر �جلديد من تطبي��ق �آي تيونز على حمتوي��ات �مللتيميديا مثل 
�ملو�س��يقى و�لأفالم و�مل�سل�سالت و�لبودكا�س��ت و�لكتب �مل�سموعة. ويدعم 
تطبي��ق �آي تيون��ز 12.7 �لإ�س��د�ر �جلديد من نظام ت�س��غيل �لهاتف �لذكي 
و�جله��از �للوح��ي �آي ب��اد "�آي �أو �إ�س 11"، و�لذي �س��يتم �إتاحت��ه للتنزيل 

�ملجاين بدء� من 19 �سبتمرب )�أيلول( �جلاري.

"آي 
فون"

أبل جهاز

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.

 تقني��ة �لروبوت��ات �لف�س��ائية: �لروب��وت �ل��ذي ي�س��افر م��ع 
�لب���رش يف �أفالم �خليال �لعلمي وت�س��اعد على �لقيام باملهام 
�ملختلف��ة �أ�س��بح كل ذل��ك �لي��وم و�قعًيا حيث قام��ت وكالة 
�لف�س��اء �لأمريكية نا�س��ا بالتعاون مع �رشكة جرن�ل موتورز 
م��ن �أج��ل ت�س��ميم �لروب��وت م��ن �أج��ل ��س��طحابة للرحالت 
�لف�س��ائية وظهر �جلي��ل �لثاين ، مته��د �ل�رشكة �ليوم �ر�س��ال 
�لروبوتات يف �لأماكن �لتي ل ي�ستطيع �لب�رش �لو�سول �إليها . 

�لروبوت �ملنزيل
تقنية روبوت �ملنزل: حلم كل �س��يدة �ليوم بوجود �إن�س��ان �آيل 
يق��وم بكل مهام �ملنزل كانت تلك �لتقني��ة من �أغرب تقنيات 
�خلي��ال �لعلمي قدمًي��ا ولكنها �لي��وم حتققت يف �ل�س��تينيات 
من �لقرن �ملا�س��ي مت �إذ�عة م�سل�س��ل كارت��ون بعنو�ن عائلة 
جيت�س��ون يتمحور حول عائلة عائدة من �مل�س��تقبل ت�ستخدم 
�لتكنولوجيا لت�سهيل �ملهام على �لب�رش كان لديها �إن�سان �أيل 
يقوم باملهام �ملنزلية ��س��بح �حللم حقيق��ة ميكن �لآن �رش�ء 
و��ستئجار �لإن�سان �لآيل لقيام مبهام �ملنزل من غ�سيل وطبخ 
ون�رش �لغ�س��يل وتنظي��ف �ملن��زل وترتي��ب �لأور�ق و�ملو�عيد  

وعمل �لأبحاث كل �س��يء بف�س��ل تط��ور �لتكنولوجيا ب�س��كل 
رهيب.

�لت��ي  �مله��ام  متع��ددة  �لأد�ة  تل��ك   :Tricoder تقني��ة    
ي�س��تخدمها �لطبي��ب يف فيل��م ح��رب �لنج��وم مل�س��ح وحتليل 
و�إعطاء �ملعطيات يتم متريرها على �ملر�سى لتحديد �ملر�س 
وحتديد مدى ��س��تجابتهم للعالج قام �ليوم �أطباء من جامعة 
�ساوثهمبتون بالعمل على تطوير م�سح يتم حمله باليد بف�سل 
�مل�س��عر�ت �لكيميائية تلك �لتقنية �لإلكرتونية يخت�رش �لوقت 
لت�س��خي�س �حل��الت �لطبي��ة و�لعم��ل عل��ى �إج��ر�ء �لتحاليل 
ب�س��كل مبا�رش دون �حلاجة يف �إر�س��الها ملخرب طبي و قامت 
جامع��ة مي�س��وري بالعمل على تطوير جه��از يتم حمله باليد 
يكون م�س��در لالأ�سعة �ل�سينية م�س��در للطاقة �سغر جًد� يتم 

��ستخد�مه يف �ملطار�ت ويف طب �لأ�سنان.
 تقني��ة دف��ع �لفات��ورة بالي��د: �ملعلوم��ات �ل�رشي��ة �لتي يتم 
�حل�س��ول عليها يف �أف��الم �خليال �لعلم��ي كمعرفة معلومات 
بب�س��مة �لعني �أو مبجرد و�س��ع ر�حة �ليد على جهاز يك�س��ف 
كل خباي��ا �لإن�س��ان  ق��ام طالب �لهند�س��ة فريدري��ك ليفالند 

بعمل تطبيق من �أجل ��س��تخد�مه للدفع �لإلكرتوين للح�سابات 
�لبنكي��ة عرب تقنية م�س��ح �لوريد ودفع �لفات��ورة مبا�رشة من 

�حل�ساب �لبنكي ..!! من �لطرق �لآمنة و�ل�سهلة .
تقني��ة �لروبوت��ات �ملطاطي��ة: �جلمي��ع �س��اهد فيل��م �خلي��ال 
�لعلم��ي Terminator و�س��اهد �لروب��وت �ل��ذي يتح��ول 
ل�س��ائل يدخل لالأماكن �ل�س��يقة ويعمل على ترميم و�إ�س��الح 
نف�س��ه ..!! قام فريق من �لعلماء يف جامعة mit   با�س��تخد�م 
وتطوي��ر روب��روت من �أج��ل �لعمليات �جلر�حي��ة دون �إحد�ث 
���رشر لالأوعية �لدموية و�لأع�س��اء �ملحيطة ..!! مت ��س��تخدمه 
م��ع رجال �لإطفاء حيث ��س��تطاع �لعلماء �إيج��اد مو�د تنتقل 

من �حلالة �ل�سلبة للحالة �ل�سائلة  �للينة عند �حلاجة لذلك.
�لتو��سل �لعقلي و�لتحكم يف �ل�سياء 

تقني��ة �لتحك��م يف �لأف��كار: �لتو��س��ل �لعقل��ي و�لتحك��م يف 
�لأ�س��ياء عن بعد كان من �أغ��رب تقنيات �أفالم �خليال �لعلمي 
Brai n  �لتي حتققت على �أر�س �لو�قع حيث �سعى م�رشوع
flight بالتحكم يف �لطائر�ت عرب تطوير �لإ�سار�ت �لقادمة 

من �لدماغ �لب�رشي .

1 �أق�س���ى �ملو�د يف �لطبيعة o يرق ويتقبل 
�لتغير

�خليل �أقد�م  يف   o �حلرير  �أنو�ع  �أرق   2
o خ���ر�ت يهبه���ا �خلال���ق  3 �أعلن���ت للم���الأ 

ملخلوقه ويزيدها
و�د ثلثا   o )معكو�سة(  ليث   4

عك�ص  o عمله  على  وند�وم  عمال  نعمل   5
6 بقايا ز�ئدة يف �آخر �لطعام o من �أطر�ف 

�لن�سان
 o �لكيمياء  �لكربيت يف  رمز   o ثلثا جاد   7

تقوى ومر�قبة �حكام �لدين
وحمى د�فع   o ��سناد   o للمو�فقة  تقال   8
�مللك يعتليه  ما   o �لر�حلة  ويلز  �أمرة   9

 o )معكو�س���ة(  �حللي���ب  م�ستق���ات  م���ن   10
و��سع نظرية �لتطور

�جلر�د من  �سغر  نوع   o �لفم  يف   1
�ل�سعر �أوز�ن  من   o مبحرك  قارب   2

)معكو�سة( غفا   o معلمات   3
خاطئ ر�أي  عن  �لعودة   4

5 م����ن �سفات �لنظم �لدكتاتورية و�لعن�سرية 
و�ملحتلة

�سديد ود   6
م�سع عن�سر   7

 o م����ن جو�ه����ر �لبحر o )8 وزن )معكو�س����ة
ثلثا عون

 o �أك����رب ك�سب  لتحقيق  للمناق�س����ة  9 يجتم����ع 
حديث وفيه �سمات ��لع�سر

�سدور �أعلن   o عليه  ونرتدد  نزوره   10

عموديًا �أفقيًا


