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يطلق أداتين للواقع المعزز 
والترجمة الفورية

سعد محمد رحيم.. رحيل صاحب "المثقف الذي يدس أنفه"

بريطانية تسافر إلى الهند بجواز سفر زوجها

غطاء يحول أي آي فون 
إلى سماعة طبيب ذكية

تطلق "آي تيونز" في متجر 
مايكروسوفت

تحديث أجهزة إكس بوكس يوفر 
معدالت أعلى لتنشيط الصورة

اأعلن��ت �رشك��ة في�س بوك اليوم �سم��ن موؤمترها ال�سنوي للمطوري��ن F8 عن اأدوات 
جديدة للعالمات التجارية وامل�ستخدمني العاديني على من�سة م�سنجر لرفع كفاءة 
العمل مثل قدرة العالمات التجارية على ا�ستخدام الواقع املعزز لعر�س منتجاتها، 

.M واإطالق ميزة الرتجمة الفورية اعتماداً على امل�ساعد الذكي
م��ن خالل ه��ذه امليزة ميكن لل���رشكات الكب��رية وال�سغرية اال�ستف��ادة من من�سة 
تاأث��ريات الكام��ريا Camera Effects Platform م��ن اأجل دع��م منتجاتهم 
بتقني��ة الواق��ع املعزز ب�سهولة، مما يجعل العامل��ني االفرتا�سي واملادي اأقرب اإىل 
بع�سهم��ا البع�س. لذلك عندما يتفاعل �سخ�س ما مع ن�ساطك التجاري يف م�سنجر 
كنك مطالبت��ه بفتح الكامريا التي �ستدعم تاأثريات وفالتر الواقع املعزز اجلديدة  ميمُ
الإظه��ار املنتج املعرو���س بطريقة جذاب��ة اأو م�ساهدة كيف �سيب��دو يف املنزل اإذا 
كان قطع��ة اأث��اث اأو ديكور، اأو كيف �سيبدو علي��ك قبل �رشائه يف حالة كون املنتج 

قطعة مالب�س.
وبذل��ك �سيعم��ل دمج تاأث��ريات الواقع املع��زز يف ر�سائل م�سنجر عل��ى حل م�ساكل 

متكنت امراأة من مغادرة البالد وال�سفر مل�سافة 4200 ميل 
م��ن مدين��ة مان�س�سرت الربيطاني��ة اإىل الهن��د بوا�سطة جواز 
كت�س��ف اأمرها اإال عن��د و�سولها اإىل  �سف��ر زوجه��ا دون اأن يمُ
وجهته��ا.  اأخ��ذت غيتا مودا )55 عامًا( ج��واز �سفر زوجها 
ديلي��ب عن طري��ق اخلطاأ، بينما كان��ت يف عجلة من اأمرها 
قب��ل التوجه اإىل املطار للقيام برحل��ة خا�سة بالعمل. وقد 
اأبرزت غيتا ج��واز �سفر زوجها عدة مرات يف جميع مراحل 
رحلته��ا، دون اأن يتنب��ه اأح��د م��ن موظفي املط��ارات التي 
�ساف��رت عربه��ا اإىل هذا اخلط��اأ.  ولدى و�سوله��ا اإىل مطار 

دله��ي الدويل، الحظت موظفة املطار اخلطاأ ومت اإعادة غيتا 
اإىل مط��ار دب��ي النتظار ج��واز �سفرها اخلا���س الذي و�سل 
اإليه��ا عرب طائ��رة تابعة لطريان االإم��ارات بعدما طلبت من 
ابنها اإر�ساله عرب ال�رشكة.  وقالت غيتا معلقة على ما حدث: 
"اإنه الأمر مريع يف ع�رشنا هذا اأن ي�سمح الأي اأحد بال�سفر 
دون التحق��ق جيداً من جواز �سفره، لقد ت�سببت هذه التجربة 
ب�سع��ور عمي��ق بالقلق لدي اإزاء دقة االإج��راءات املتخذة يف 
املط��ارات الربيطاني��ة، الأنه��ا ق��د ت�سمح ملث��ريي امل�ساكل 

بالدخول اإىل البالد واخلروج منها دون رقابة حقيقية".

 ابتك��ر طال��ب يف جامعة كولومبي��ا بنيويورك 
حول اأي هاتف "اآي فون"  غطاًء فريداً من نوعه يمُ
كن طبيب القلب من  اإىل �سماع��ة طبيب ذكية، متمُ
�سم��اع وت�سجي��ل نب�سات قل��ب املري�س ب�سكل 
اأك��ر و�سوحًا ودقة م��ن ال�سماعة التقليدية، بل 

اأي�سًا روؤية هذه النب�سات على �سا�سة الهاتف.
ا�ستغ��رق عم��ل ه��ذا الغط��اء 5 �سن��وات من��ذ اأن 
 14 مولوم��ودي  الطال��ب �سوم��ان  عم��ر  كان 
عام��ًا، ال��ذي ا�ستوح��ى الفكرة من وال��ده طبيب 
القل��ب ال��ذي اأخ��ربه �سعوب��ة �سم��اع نب�س��ات 
القل��ب وت�سخي�س م�ساكله با�ستخ��دام ال�سماعة 
التقليدي��ة، حي��ث اأن �س��وت ال��رتددات يك��ون 
منخف�س��ًا ج��داً وهادئ��ًا، ما قد ي��وؤدي اإىل خطاأ 
يف الت�سخي���س. ويبدو الغطاء ال��ذي اأطلق عليه 
ا�س��م "Steth IO" كاأن��ه غط��اء تقليدي، لكنه 
مزود م��ن اخللف بجه��از �سغ��ري لقيا�س دقات 
القل��ب، حي��ث يعم��ل كقن��اة تنق��ل دق��ات قلب 
املري���س واأنفا�س��ه اإىل ميكروف��ون الهاتف، ثم 
خزن البيانات داخ��ل تطبيق ذكي يحمل نف�س  تمُ
اال�س��م، يعتم��د على ال��ذكاء اال�سطناع��ي لفهم 
احلال��ة ال�سحية للمري�س، ثم عر�س املعلومات 
والبيان��ات املتعلق��ة بقلب املري���س على �سكل 
ر�سم بي��اين يظهر على �سا�س��ة الهاتف. واأو�سح 
املبتكر �سومان اأن جهازه ي�ساعد يف ت�سخي�س 
اأمرا���س القل��ب بدقة وكف��اءة عالي��ة، وبدجمه 
االأطب��اء يف  �سي�ساع��د  اال�سطناع��ي،  بال��ذكاء 
متابع��ة احلالة ال�سحي��ة للم�ساب��ني باأمرا�س 
القل��ب التاجي��ة اأو ف�س��ل القل��ب االحتق��اين اأواًل 
ب��اأول قبل تدهور حالته��م واالنتهاء بهم داخل 

غرف الطوارئ. 
�س��ار اإىل اأن الغط��اء يتوفر حالي��ًا ب�سعر 199  يمُ
 ،"Steth IO" موق��ع  ع��رب  اأمريكي��ًا  دوالراً 

بح�سب ما ورد يف موقع "غري واير" التقني.

اأطلق��ت �رشك��ة اأبل برنام��ج اآي تيونز يف متجر مايكرو�سوفت وين��دوز 10، مو�سحة اأن 
اأ�سح��اب احلوا�سي��ب املزودة بنظام وين��دوز S 10 ميكنهم تنزيل برنام��ج اأبل ال�سهري، 
حت��ى اأن االإ�سدار اجلديد يوفر مل�ستخدمي مايكرو�سوفت ويندوز 10 العادي العديد من 
املزاي��ا مقارن��ة بتنزيل الربنامج من موقع اأبل. ومن جانبه��ا، اأو�سحت بوابة التقنيات 
Ars Technica اأن امل�ستخ��دم يح�س��ل على برنامج اآي تيونز من متجر تطبيقات 
وين��دوز بدون برامج اأبل االأخ��رى، مثل برنامج التحديث اخلا�س ب�رشكة اأبل اأو برنامج 
احلو�سب��ة احل�سابي��ة "اآي كالود" حلوا�سي��ب ويندوز، ويتم تنزي��ل التحديثات عن طريق 
متج��ر مايكرو�سوفت. ويتي��ح برنامج اآي تيونز حلوا�سيب وين��دوز اإمكانية الو�سول اإىل 
متج��ر اآي تيون��ز مبا فيه م��ن اأف��الم ومو�سيقى وكت��ب م�سموعة، باالإ�ساف��ة اإىل خدمة 
ب��ث املو�سيق��ى اأب��ل Music، ومع ذلك فقد مت��ت اإزال��ة الوظائف ال�سابق��ة مثل متجر 
التطبيق��ات اأب��ل الأجه��زة "اآي اأو اإ���س". واإذا كان برنام��ج اآي تيونز مثبت��ًا بالفعل على 
حا�سوب امل�ستخدم، ف�سوف يتم ا�ستبدال هذه الن�سخة بوا�سطة االإ�سدار اجلديد من متجر 

مايكرو�سوفت، ولكن �سيتم اعتماد مكتبات املو�سيقى املوجودة.

اأعلن��ت �رشكة مايكرو�سوفت اأن التحديث اجلديد الأجهزة االألعاب اإك�س بوك�س 
�سيوفر للم�ستخدم معدالت اأعلى لتن�سيط ال�سورة.

واأو�سح��ت ال�رشك��ة االأمريكي��ة اأن التحديث اجلدي��د املقرر اإطالق��ه يف مايو 
)اأي��ار( املقب��ل �سيتي��ح الأ�سح��اب اأجه��زة اإك���س بوك���س وان، واإك���س بوك�س 
وان اإ���س، واإك���س بوك�س وان اإك���س، ت�سغيلها مع ال�سا�س��ات املتوافقة بتقنية 
1920×1080 بك�س��ل وتقني��ة 2560×1440 بك�سل مبا ي�سل اإىل 120 

هرتز.
ومل حت��دد ال�رشك��ة االأمريكي��ة اإذا كانت ه��ذه املعدالت اجلدي��دة تنطبق على 
جمي��ع االألع��اب اأو على مقاط��ع الفيديو اأو القوائم فق��ط، وباالإ�سافة اإىل ذلك 
�سيوفر التحديث اجلديد لع�ساق االألعاب اإمكانية م�ساركة تطبيقاتهم واألعابهم 

يف جمموعات، الإتاحة املزيد من الو�سوح يف مكتبات االألعاب الكبرية.
ومن الوظائف اجلدي��دة اإمكانية حترير مقاطع الفيديو، ولقطات ال�سا�سة قبل 

حتميلها، عالوًة على طرح اأدوات جديدة للرقابة االأبوية على االأبناء.

مايكروسوفتفيسبوك  أبل

متقاطعة كلمات

فتخت��ار  املغري��ة،  العرو���س  علي��ك  تنه��ال  مهني��ًا: 
املنا�س��ب منها الذي ي�سع��رك اأنك قادر من خالله على 

حت�سني و�سعك املهني
عاطفيًا: عالقتك العاطفية اليوم ت�سري كما يرام، حاول 
اأن ت�ستغ��ل هذا الظرف املنا�سب وا�سطحب ال�رشيك يف 

رحلة ترفيه اأو يف �سفر

مهني��ًا: يف�سح ل��ك هذا الي��وم يف املجال اأم��ام فر�س 
للحل واالنخراط يف بع�س امل�ساريع الواعدة واملربحة
عاطفي��ًا: ال تث��ق بال�رشي��ك، مل��اذا؟ ه��ل ال�سب��ب ه��و 
جتارب��ك ال�سابق��ة الت��ي علمتك احلذر حت��ى من اقرب 

املقربني؟

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بع�س التاأجيل يف �سفر اأو 
موع��د اأو ات�سال مهم جداً، لك��ن وترية العمل لن تتاأثر 

ب�سيء، فكن مطمئنًا
عاطفي��ًا: تتح�ّس��ن العالق��ة بال�رشي��ك عل��ى خمتل��ف 
ال�سع��د، ذلك بعد اخلالف الب�سي��ط الذي ا�ستجد بينكما 

اأخرياً

مهني��ًا: يعاك�س��ك ه��ذا الي��وم ويحملك هموم��ًا كثرية، 
لكنك تتح��رر من هذه االأجواء ال�ساغطة وت�سري االأمور 

كما ت�ستهي
عاطفي��ًا: ح��ذار االنفع��االت الت��ي تدفع��ك اإىل القي��ام 

باأعمال طائ�سة تثري غ�سب ال�رشيك

مهني��ًا: تنتق��ل اإىل مرحل��ة جديدة يف جمال��ك املهني 
وا�سع��ًا ن�سب عينيك اأماًل كب��رياً بتح�سن الو�سع نحو 
االأف�س��ل عاطفي��ًا: توا�سع كث��رياً مع احلبي��ب وبادله 
امل�ساع��ر الرقيق��ة، وخف��ف ق��در االإمكان م��ن تقلبات 

مزاجك التي تثري امتعا�سه منك

مهنيًا: ك��ن حذراً يف ت�رشفاتك مع بع�س الزمالء، وال 
تاأخ��ذ على عاتق��ك مهمة ت�سيري االأم��ور الأنك �ستواجه 
عراقي��ل كث��رية. عاطفي��ًا: ت�س��ري االأمور عل��ى ال�سعيد 
العاطفي من ح�سن اإىل اأح�سن، وت�سعر اأن ال�رشيك يهتم 

بك اأكر من اأي وقت م�سى
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مهني��ًا: ترتدد كثرياً اليوم قب��ل خو�س جتارب جديدة 
ذات عالق��ة وثيق��ة بعمل��ك وين�سح��ك زم��الء العم��ل 

بالتغلب على ذلك، فتعمل بن�سيحتهم
عاطفي��ًا: ال�رشيك يف انتظارك للحدي��ث حول م�ستقبل 
عالقتكم��ا العاطفي��ة خ��الل الف��رتة املقبل��ة، ولو�سع 

االأمور يف نطاقها ال�سحيح

مهنيًا: بينك وبني نف�سك ترى اأن اال�ستمرار يف املجال 
املهني ال��ذي متار�سه مل يع��د وارداً، وتقرر البحث عن 

جمال اآخر ير�سي طموحاتك
عاطفي��ًا: تكون مت�سوقًا للتعرف اإىل �سخ�س جديد قيل 
ل��ك عنه الكث��ري، وتنتظر اللق��اء حلظة بلحظ��ة لتح�سم 

اأمرك

مهنيًا: متر يف العمل اليوم بو�سع ي�سغل بالك ويجعلك 
تفك��ر يف ال�سبب، فت�سطرب وتت�سو���س اأفكارك وتكون 
عاج��زاً عن اإنهاء امللفات عاطفي��ًا: تكون م�ستعداً اأكر 
م��ن اأي وقت م�سى الإقامة عالقة جدية تكون نهايتها 

�سعيدة وتتكلل باال�ستقرار العاطفي

مهنيًا: تبحث �ساأنًا عقاريًا مع جهات ر�سمية ميكن اأن 
حت�س��ل من خالله على م���رشوع �سخم يعود بالفائدة 

الكبرية على جمالك املهني
عاطفي��ًا: تتجّنب النزاعات العقيم��ة وابحث عن حلول 
مقبولة ل��كل امل�ساكل التي طراأت اأخ��رياً وكنت ال�سبب 

يف معظمها

مهني��ًا: ال جتعل ثقتك بزمالء العم��ل تدفعك اإىل ك�سف 
اأ���رشارك املهنية، لكن جمالك املهني ح�سا�س ويتطلب 

احلذر والدقة يف كل كلمة تخرج منك
عاطفي��ًا: ثق ب�رشيك حياتك وباآرائ��ه لكن من دون اأن 
تلغي �سخ�سيتك، بل اجعل اآراءه جمرد م�ساركة الآرائك 

حتى ال تنعدم ثقتك بذاتك

مهني��ًا: يلقي هذا اليوم ال�سوء عليك فتكون متوتراً قلياًل، 
لكنك تبداأ م�سرية عمل ت�ستمّر مدة طويلة

عاطفي��ًا: تفهمك لو�سع ال�رشيك ه��ذا اليوم يرتك انطباعًا 
جيداً لدي��ه وح�سًا بامل�سوؤولية جتاهك يف حال مواجهتك 

اأمراً ما

االقت�ساد  ودر�س  دياىل،  حمافظة  يف  رحيم  حممد  �سعد  ولد 
التدري�س  يف  وعمل  بغداد،  يف  امل�ستن�رشية"  "اجلامعة  يف 
وال�سحافة، وقد عرف الو�سط العراقي منذ بداية العام خ�سارة 
عدد من مثقفيه بداأت برحيل ال�ساعر وال�سحايف جمعة احللفي، 
وعامل االجتماع واملفكر فالح عبد اجلبار، والروائي واملحقق 
 9( االثنني  فجر  ورحل  عبا�س،  حممد  قا�سم  املت�سّوفة  لكتب 

ني�سان 2018( يف م�ست�سفى ال�سليمانية اإثر اأزمة قلبية.
اآخرها  كان  روائية  اأعمال  ع��ّدة   ،)1957-2018( لرحيم 
"بوكر  ل�  مر�سحة  كانت  التي  )�سطور(  الكتب"  بائع  "مقتل 
البحث عن  تقوم على  والتي  املا�سي،  العربية" العام  الرواية 
حياته  خالل  ومن  بعقوبة،  مدينة  يف  قتل  كتب  بائع  �سرية 
اإىل  ينفذ  ومنها  العراق  يف  الكتب  تاريخ  اإىل  الروائي  يعود 

الناقد  يقول  للبالد.  واالجتماعي  والثقايف  ال�سيا�سي  الواقع 
حميد خمتار عن تقنية ال�رشد "لعب الروائي �سعد حممد رحيم 
حيث  مدّونة  من  اأك��ر  على  الكتب"  بائع  "مقتل  روايته  يف 
االأخرى  واملوا�سيع  والتاأمالت  والر�سائل  املذكرات  ا�ستح�رش 
ال�سخ�سية  هذه  الرواية،  بطل  بحياة  مبا�رش  م�سا�س  لها  التي 
املركبة، التي تعود باخلطاأ اإىل العراق وتتواىل �سل�سلة االأخطاء 
يف حياته، حتى موته مل يكن هو املق�سود يف عملية االغتيال 
ملمحًا  طياتها  يف  حتمل  "الرواية  ي�سيف  اآخر".  �سخ�س  اإمنا 
هذا  الدكتاتورية.  بعد  ما  رواية  م�سّمى  حتت  يدخل  تاأ�سي�سيًا 
وال�رشدية  الثقافية  االأو�ساط  يف  متداواًل  بات  الذي  امل�سطلح 
وواثقة  جديدة  خطوة  اإ�سافة  يف  وا�سحة  اأهمية  من  له  ملا 
وقادرة على فعل التاأ�سي�س والتجاوز". ويرى خمتار اأن "رحيم 
واحد من الروائيني العراقيني الذين حققوا عرب اأكر من خطوة 
اأ�سافت  مهمة  �رشدية  ومقدرة  نا�سجة  لتجربة  �سكاًل  روائية 

لل�رشدية العراقية بعداً جماليًا وا�سحًا". لرحيم كتاب اآخر هو 
"املثقف الذي يد�ّس اأنفه" )�سطور(، وهو جمموعة من املقاالت 
يف  "االأن�سنية  اأق�سام:  عّدة  يف  م�سّنفة  �سة،  املتخ�سّ الثقافية 
مفارقة  الهوية:  و�رشاعات  التنوير  و"وعود  ثقافتنا"،  اأفق 
اأنفه"  يّد�س  ال��ذي  و"املثقف  للعنف"،  املنتجة  العقالنية 
اجلبار  عبد  الناقد  يقول  الكتاب  عن  احلداثة".  و"متثالت 
"االإجابة عن ال�سوؤال: ملاذا تعر  العتابي اإن رحيم حاول فيه 
يف  الدولة  ودور  العربي،  الثقايف  الف�ساء  يف  االأن�سني  الفكر 
ذلك... وفكرة احلرية وغمو�سها". يعّرف رحيم يف كتابه هذا 
ي�ساري  التنويري،  املثقف  نتحدث عنه هو  "من  باأنه  املثقف 
العقالنية  قبيل  من  يتعاطى  الذي  االأن�سني  الفكر  ذو  الهوى، 
وال�سالم  االجتماعية  والعدالة  االإن�سانية  وال��ذات  واحلرية 
والت�سامح والتقّدم.. ي�سعى لفك ال�سحر عن العامل بتعبري ماك�س 
وتفكيكها،  جمتمع،  اأي  ثقافة  عن  القدا�سة  هالة  ونزع  فيرب، 

واإرجاعها اإىل عنا�رشها االأولية، وتاأ�سري العوامل التاريخية � 
الدنيوية التي اأنتجتها.. فيما فاعليته تتجلى عرب وعيه ملكانته 
يف اخلارطة االجتماعية ودوره فيها، حيث اخت�سا�سه احلقل 
املعني باملعرفة واجلمال، واملتلوِّن بال�سيا�سة يف راهننا، على 
الرغم منه". للراحل اأي�سًا عّدة كتب اأخرى منها روايات؛ "غ�سق 
و"ظالل  البحر"،  �سفق  ام��راأة،  و"ترنيمة   ،)2000( الكراكي" 
ج�سد، �سفاف الرغبة" التي ح�سلت على جائزة كتارا للرواية 
العربية غري املن�سورة عام 2016، كما اأن له عّدة جمموعات 
اآخر جمموعاته �سدرت  "كونكان" )وهي  بينها  ق�س�سية من 
بني  ه��ذه  املجموعة  ق�س�س  كتبت  وق��د  احل��ايل(،  العام  يف 
يف  احلياة  موا�سيعها  على  وتخّيم  و2016،   2005 عامي 
فهي  االأخرى  جمموعاته  اأما  للعراق.  االأمريكي  االحتالل  ظل 
و"هي  االأحمر"،  التوت  و"ظل  اجلوزاء"،  برج  اإىل  "ال�سعود 

والبحر"، و"املحطات الق�س�سية"، و"حتري�س".

بغداد – متابعة 

1 مالكم �أمريكي م�سلم معتزل
2 جدي���د باللغة �لفرعوني���ة �لقدمية o �أول من �كت�س���ف 

كروية �لأر�ض عمليا
3 يهنب بال مقابل o �سوت �ل�سحك

4 هلن �لرت�ب )فى �لبئر( o يخبئ �سيئا خل�سة
5 مار�سن o حرف جزم

6 يجمعون �ملال و�لذهب )معكو�سه ( o د�ر حول ��سيء
7 حياه )مبعرثة( o مو�طنو �أكرب دولة �آ�سيوية م�ساحة
8 �أر�س���د �إىل �ل�س���يء �ملطلوب o ��س���م فر�ض ت�سببت يف 

حرب 40 �سنة بني �لقبائل �لعربية
9 ع�س���ر مئات o – ما ي���دره �لثدي قبيل �لولدة وبعدها 

مبا�سرة
10 من مكونات �لدم ونق�سه ناجت عن �لنيميا

1 على ر�أ�ض �لعمل o �سرخ با�سمه
2 عامل م�سري حا�سل على نوبل
3 ن�ساحك ونلقي �لطر�ئف بيننا

4 ذ�ت حنان ومودة
 o 5 ح�س���ر�ت ذ�ت نظ���ام �جتماع���ي دقي���ق 

ن�سف قالت o نظف �لقطن من �لبذور
6 مت�سابهان o ينفي علمه بال�سيء o ثلثا ثلة
7 يعم���ل بتعب وكد o م���ادة مطهرة للجروح 

توجد يف ماء �لبحر
�أقط���اب  o م���ن  8 حلق���ات مع���دن مت�سابك���ة 

�لبطارية
9 ن�سف و�حد o �سئم o ودى

10 نزيل �لأو�ساخ o مقاتلون غري ر�جلني

عموديًا �أفقيًا


