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بثالث كاميرات وشاحن "مثير للجدل"

وجه إلى السماء .. نافذة إلى األرض

بيع أطروحة ستيفن هوكينغ وكرسيه 
المتحرك بمليون دوالر!

القطط واألمراض العقلية.. دراسة تكشف "التأثير الخطير"

يجب عليك حذفها من حاسوبك 
"فورا"

تحاصر شركة هواوي من أوروبا

ت�ستع��د �رشك��ة اأبل الأمريكية ملفاج��اأة من العي��ار الثقيل، تتعلق باجلي��ل القادم من 
هوات��ف "اآيف��ون"، الت��ي �ستاأتي بتغيري ثوري يف جم��ال الكام��ريات وال�سحن. ووفقا 
لتقري��ر ن�رشت��ه وكال��ة "بلومب��ريغ"، فاإن اأب��ل تخطط لط��رح ت�سكيل��ة هواتف تخلف 
XS ماك�س"، و�ستدعم ثالث كامريات خلفية. كذلك �ست�ستبدل ال�رشكة منفذ  "اآيفون 
ال�سح��ن ال�رشي��ع لنظام �سح��ن اآخر يعتمد عل��ى كابالت مبنف��ذ USB-C، ح�سب ما 
نقل��ت �سحيفة "ديلي مي��ل" الربيطانية. وميثل التغيري الأول خربا جيدا للم�ستخدمني 
الذي��ن �سيك��ون مبقدورهم التقاط ال�سور �سمن جمال اأك��رب للعر�س، ف�سال عن نطاق 
اأو�س��ع للتقري��ب. ومن الإيجابي��ات اأي�سا التقاط "بك�سالت" اأك��ر، وهو ما ي�ساعد من 
يق��وم بعملية حترير ال�سور اأو الفيديوه��ات لإجراء املزيد من الإ�سافات بدقة عالية. 
وبح�س��ب التقري��ر، �سيدع��م نظام الت�سوي��ر "ال�سور ثالثي��ة الأبعاد"، مم��ا �سيزيد من 

كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع املعزز.

بيع الكر�سي املتحرك الآيل للفيزيائي الربيطاين الراحل 
�ستيف��ن هوكين��غ يف م��زاد ي��وم اخلمي���س 8 نوفم��رب، 
مقاب��ل  391749 دولر، فيم��ا بيع��ت اأطروحة علمية 
ل��ه ب�سعفي هذا املبلغ تقريبا. وقد تويف هوكينغ، الذي 
ا�سته��ر بعمل��ه يف ا�ستك�س��اف اأ�س��ول الك��ون، يف �سه��ر 
مار���س من هذا العام عن عمر يناه��ز 76 عاما، بعد اأن 
اأم�سى معظم حياته عل��ى كر�سي متحرك جراء اإ�سابته 

مبر�س ع�سبي حركي.
ومت بيع بع�س ممتلكاته، مبا يف ذلك مقالت وميداليات 
وجوائز ون�سخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن"، حتمل 
ب�سم��ة اإبهامه، عرب الإنرتنت، ي��وم اخلمي�س 8 نوفمرب، 
جنب��ا اإىل جنب مع الر�سائ��ل واملخطوطات التي تنتمي 

اإىل اإ�سحاق نيوتن وت�سارلز داروين واألربت اأين�ستاين.
وبيع��ت اأطروحة هوكينغ التي حتمل عنوان "خ�سائ�س 
الأك��وان املت�سع��ة"، املوؤلف��ة م��ن 117 �سحف��ة والتي 
كتبها عام 1965، مببل��غ 584750 جنيها اإ�سرتلينيا 
)760922 دولر(، متج��اوزة القيم��ة املقدرة لها قبل 
امل��زاد وه��ي 150 األ��ف جني��ه ا�سرتلين��ي )195 األ��ف 

دولر(.
وبيع��ت امليدالي��ات واجلوائز مقاب��ل 296750 جنيها 
ا�سرتليني��ا )386154 دولر(، يف ح��ني بي��ع الكر�س��ي 
املتحرك اأحمر اللون مقابل 296750 جنيها ا�سرتلينيا 
)386154 دولر(، بينم��ا كانت القيمة املقدرة له قبل 

املزاد هي 15 األف جنيه فقط،)19 األف دولر(.
واأج��رت دار م��زادات كري�ست��ي امل��زاد الإلك��رتوين على 
م��دار ت�سع��ة اأي��ام حتت ا�س��م "عل��ى اأكت��اف العمالقة" 
جلمع تربعات ملوؤ�س�سة �ستيفن هوكينغ اخلريية ورابطة 

مر�سى الع�سب احلركي.
وق��ال رئي���س ق�س��م الكت��ب واملخطوطات ب��دار مزادات 
كري�ست��ي بلندن، توما�س فنينغ، قبل اإجراء املزاد: "كان 
�ستيفن هوكينغ �سخ�سية عظيمة يف جميع اأنحاء العامل، 

كان يتمتع بقدرة مذهلة على التوا�سل مع النا�س".

تع��د القطط م��ن اأكر احليوان��ات الأليف��ة التي تت��م تربيتها يف 
املنازل، اإل اأن تقريرا علميا حديثا حذر من اأ�رشار خطرية وغري 

متوقعة، ميكن اأن جتلبها القطط على �سحة الإن�سان.
وتو�س��ل علم��اء م��ن جامع��ة كوبنهاغ��ن، اإىل وج��ود بكتريي��ا 
طفيلية يف القطط ميكن اأن تزيد من فر�س تطور مر�س انف�سام 

ال�سخ�سية عند الإن�سان، بن�سبة 50 يف املئة.
وتو�س��ل العلماء اإىل ه��ذه النتيجة بعد حتلي��ل بيانات نحو 80 
األ��ف �سخ���س، ليتب��ني اأن 2591 �سخ�سا منهم ط��وروا اأمرا�سا 

نف�سية.

ويطل��ق على البكترييا الطفيلي��ة هذه ا�سم "مقو�س��ة غوندية" اأو 
"التوك�سوبالزما غوندي"، وهي كائن طفيلي م�سيفه الأ�سا�سي 
القط��ط، وينتق��ل وينت�رش بوا�سط��ة برازها. ومت ربط ه��ذا الكائن 
الطفيل��ي بخطر الإ�سابة بالأمرا���س، والت�سبب باأمرا�س نف�سية 
مث��ل الكاآب��ة. وبح�سب التقرير فاإن ه��ذا الكائن "رمبا" يوجد يف 
ملي��ارات النا���س يف اأنحاء العامل، ووجد يف رب��ع عينة الدرا�سة 

التي اأجراها الباحث �سولف�سنت بريغدورف وفريقه العلمي.
ولحظت الدرا�سة اأن الكائن الطفيلي قد يكون عامال م�ساعدا يف 
تطور احلالة املر�سية اإىل "ف�سام ال�سخ�سية" اأو "ال�سيزوفرينيا".

ولكن الدرا�سة مل تاأخذ يف العتبار عوامل اأخرى مثل امل�سكالت 
الجتماعية واملالية، وهي العوامل التي قد تلعب دورا اأي�سا يف 

اإمكانية انتقال املر�س.
وي�سع��ى العلم��اء اإىل تطوي��ر لقاح �س��د املقو�س��ة الغوندية، يف 
حماولة لحتواء داء املقو�سات، مع العلم اأنه بالن�سبة لالأ�سحاء 

من الب�رش، فاإن هذا الكائن ل يوؤدي اإىل م�سكالت خطرية.
لك��ن هذا الكائن ميكن اأن يت�سب��ب مب�سكالت خطرية عند الأجنة، 
واأولئك الذين يعانون من �سعف اجلهاز املناعي، اأو حتى الذين 

يتلقون عالجا كيماويا.

يق��ول خ��رباء التكنولوجي��ا اإن احلوا�سي��ب )اأجه��زة الكمبيوت��ر( ق��د ت�سكل خط��را على 
اأ�سحابه��ا، ب�سب��ب ما حتتويه م��ن معلوم��ات ح�سا�سة تتعل��ق بح�ساباته��م البنكية اأو 
حياته��م العائلي��ة اخلا�سة. وفيما يلي 4 اأ�سياء يجب علي��ك حذفها من احلا�سوب، لكي 

توفر على نف�سك م�سكالت قد تظهر لحقا وتزداد تعقيدا، بح�سب ما يقول ماكالرتي:
اأرقام بطاقات الئتمان

متن��ح اأرق��ام بطاقات الئتم��ان املوجودة عل��ى احلا�س��وب الل�سو�س كن��زا قد يكبدك 
خ�سائ��ر فادحة، خ�سو�سا اأن غالبي��ة مت�سفحات الإنرتنت حتفظ هذه الأرقام من اأجل 

ال�ستخدام يف املرات الالحقة من خالل خا�سية "امللء التلقائي".
تر�س��ل العديد م��ن البن��وك للم�ستفيدين ك�سوف��ات �سهرية عن طريق الربي��د الإلكرتوين 
)الإمييل(، واإذا ما قمت بتنزيل هذه الك�سوفات على حا�سوبك، ف�ستكون عر�سة لخرتاق 

بيانتك احل�سا�سة من خالل هذه الك�سوف.

ق��ال جوردون �سوندلن��د ال�سفري الأمريكي لدى الحتاد الأوروب��ي اخلمي�س، اإن الوليات 
املتح��دة تري��د م��ن عم��الء ه��واوي اأن يتوقفوا ع��ن ���رشاء منتجاته��ا واأن يتحول��وا اإىل 
���رشاء املنتج��ات الغربية، م�سيفا اأن هن��اك اأدلة على انتهاكات اأمني��ة من جانب �رشكة 
الت�س��الت ال�سينية العمالق��ة. واأبلغ �سوندلند روي��رتز يف بروك�سل "الوليات املتحدة 
داعم��ة جدا لتثبيط ���رشاء اأي منتجات رقمية �سينية من املحتم��ل اأن يكون لها تاأثريات 
حمتمل��ة عل��ى الأمن القومي، واإبع��اد النا�س عن هواوي والتح��ول اإىل املنتجات الغربية 
ه��و النتيج��ة املرج��وة لنا". وردا عل��ى �سوؤال عن امل�س��كالت الأمني��ة املتعلقة مبنتجات 

هواوي،قال �سوندلند "هناك اأدلة كثرية، معظمها غري معلن".
كان��ت رويرتز اأوردت الأربعاء، اأن الحتاد الأوروب��ي يدر�س مقرتحات �ستوؤدي اإىل حظر 
فعل��ي ل�ستخدام تكنولوجيز اخلا�سة باجليل اخلام�س ل�سب��كات املحمول لأ�سباب تتعلق 

بالأمن.

أميركاآيفون 4 أشياء

كتب بول كلي: )اللون ميتلكني اإىل الأبد، واأنا اأدرك ذلك، 
اأنا واللون متوّحدان. اأنا ر�ّسام(.

اأدرك  واأن��ا  الأب��د،  اىل  متتلكني  الكلمات  ال�ساعر  ويقول 
مادّونه  هذا  �ساعر،  اأنا  متوّحدان،  والكلمات  اأنا  ذلك، 
ال�ساعر عمر ال�رشاي يف ديوانه )وجٌه اإىل ال�سماء .. نافذٌة 
 2016 عام  الإب��داع  جائزة  على  احلائز  الأر���س(  اإىل 
العراق  العام لالأدباء والكتاب يف  وال�سادر عن الحتاد 

عام 2016 والذي �سمَّ 421 �سفحة و 189 ق�سيدة.
ومبجمله  واملعرّبة  اجلميلة  بالق�سائد  مليٌء  الديوان 
والوطني  الروحي  بني  جتمع  فريدة  �سعرية  ملحمة  يعدُّ 

والقومي والإن�ساين، و�سنجد اأن ال�ساعر عمر ال�رشاي ومن 
�سعرية متالحقة يدّون ب�سغف ورغبة ل تهداأ  لغة  خالل 
وامللحمة  ال�سعر  بني  ت�سعنا  فوا�سل  ال�سعري،  وجدانه 
حيث  البدايات،  اىل  نتوق  فكلنا  الأبدية،  اإىل  املتجهًة 
اخللق، الن�سوء، التكوين الهائل والكثيف يف ب�ساطته، اىل 
املعرفة والو�سول اإذ يبداأ ال�سعر الذي هو كالزمن مطلق 
ل تاأ�رشه اإّل الكلمات، ففي مفتتح ديوانه �سنقراأ ق�سيدة 
يف  واملهم  الأهم  املحور  هي  والتي  �سالتي(  اأمتُّ  )الآن 
و�سن�سعر  والبتكار،  الإبداع  بجمالية  املمهورة  الديوان 
يف  تدخل  اأن  قبل  حتى  للح�سور  الأولية  بالإ�رشاقات 
نطاق وعينا، فعندما نقراأ الكلمات وهي تتنا�سخ وتن�سخ 
الزمن فت�ستيقظ حوا�سه فينا بينما قوة ال�سعر م�سحوبة 

وميكن  مطلقه  تاأكيد  يف  ذروتها  تبلغ  غامرة  بطاقة 
اأو العني الداخلية التي ميكن اأن نقراأ  اعتبارها الب�سرية 
الزمان  اأول  ح�سورهم  حيث  هنا  خاللها،  من  الق�سيدة 
التاريخ،  التدوين،  الدرب،  يبداأ  اأن  قبل  الأول،  الفجر  مع 
و  رحلوا،  اذ  �سلَّ  لكّنه  فيهم  ف�سار  الإن�سانية  احل�سارة، 
الرغبة  كطوفان  �سينمو  اجلليل  احل�سور  هذا  اأن  �سنجد 
للفكرة باحل�سور يف الكلمات و روحها املليئة باملعاين 

الآخذة يف الت�سّكل.
الآن اأمتُّ �سالتي.. مل يبداأ الدرب .. 

كانوا قبلُه و�سلوا.. ف�سار َ فيهم .. و�سلَّ الدرَب اإذ رحل��وا
 .. هم يحملوَن ع�سا الأّيام  خ���ارطًة     هم ي��ُ�حم�َ�لون 
اىل  تعيدنا  الكلمات  اأّن  لو  كما  نزلوا..  ظهرهم  عن  وما 

ذاتنا الأوىل، واأننا التقينا بق�سد يتخّطى ما يظهر جليا 
يف اأثري هذه اللحظة الن يف هذه ال�سور كال�سعود نحو 
الفجر، فجر البدايات وفجر �ساللت، نحن القادمون اىل 

الفجر مع الق�سيدة.
يفرت�سه  وما  الروحي  والمتداد  ال�سعوري  الدفق  فهذا 
ال�ساعر علينا يف ق�سيدته، يجعلنا نعتقد نحن والكلمات 
عن  نبحث  امللحمة  التكوين،  الن�سوء،  بداية  يف  مازلنا 
ع�سبة اخللود التي فقدها كلكام�س مادّيا لكن اأم�سك بها 
يف ملحمته، لذا كان ال�سعر هو المتحان الأزيل للكلمات 
احلياة  عن  تبحث  فهي  اخللود،  عن  الدائم  بحثها  يف 
احلقيقية، وت�سعنا اأمام اإ�سكالية الوعي بالوجود و�سوؤال 

الكينونة امللح يف هذا الوعي.  

ناظم ناصر القريشي

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
Gu 1 م��كان البيع وال�رشاء o – اأ�سل كلمة -

tar
Leo اأ�سل كلمة   o 2 �سيء قليل 

اإياه 3 ي�سيح عليه طالبا 
Jasmin اأ�سل كلمة   Jar o اأ�سل كلمة   4
o ثالثة حروف من خ�سارة 5 ما يكتب به 

6 م�سد ومل�س الثوب o ا�سم علم مبعنى ال�سخ�س 
الالمتهاون

7 ينفخ بالهواء وذو األوان o من اجلهات الأربع
8 اأ�س��ل كلم��ة Loafa o �سف��ة الطعم الذي ل 

ي�ست�سيغه البع�س
9 حزم وو�سع يف قطعة من القما�س o – اأ�سل 

Sugar كلمة
Chemistry o خروف كبري  10 اأ�سل كلم��ة 

�سخم

Cable اأ�سل كلمة   o 1 �رش�س 
2 اأ�سل كلمة Vezier o كلمة اجنليزية مبعنى ملاذا
3 اأ�س��ل كلم��ة Corner o كان ال�سب��ب يف التمكن 

من اإجناز فكرة املحرك البخاري
Coffee اأ�سل كلمة   4

Candle o ثلثا كلمة �سام اأ�سل كلمة   5
o مذكر مراأة اأبو زوجتي )معكو�سة(   6

7 بالعامي��ة مبعن��ى �س��ه اأو ا�سك��ت o مقابل مادي 
لعمل ما

8 للتعري��ف o اأ�س��ل كلم��ة Magazine o عملي��ة 
�سناعة النقود

9 اأرواء الزرع o يتعاىل عن ال�سغائر o رمز الكربيت 
يف الكيمياء

 Syrup اأ�س��ل كلمة o 10 عك���س ذك��ورة )معكو�سة
)معكو�سة

مهني��ًا: ي�سّل��ط هذا اليوم ال�س��وء على ق�سي��ة مالية اأو 
على عائدات م�سرتكة ورمبا يتحّدث عن رحيل اأو غياب 
عاطفيًا: ل تك��ن متناق�سًا يف ت�رشفاتك واأقوالك اأمام 

احلبيب، ول تقم باأمور جتعله يغ�سب عليك

مهني��ًا: ي�سّلط هذا الي��وم ال�سوء عليك لكّن��ه يجعلك تطلب 
احلقيق��ة وتنا�سل من اأجلها وترف�س اأي مراوغة عاطفيًا: 
ي�س��كل ه��ذا اليوم مفرتق طري��ق يف حياتك، لك��ن ل �سيء 

ميكنه جلم اندفاعك، بل تقتحم ال�ساحات واثقًا بنف�سك

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم ت�ستعي��د بع���س املواقف 
املا�سي��ة، اإتب��ع حد�سك وُك��ن هادئًا عاطفي��ًا: يحدث 
خل��ل يف عالقت��ك باإحدى الن�س��اء بعدم��ا كنتما على 

اأبواب الرتباط اجلدي

مهني��ًا: يرتّك��ز البحث عل��ى ق�سية �رشائي��ة وم�ساريف 
ا�سافي��ة وبع��رة لبع���س الم��وال فت�سع��ر بالغ�س��ب، 
ورمبا تكت�سف ف�سيح��ة عاطفيًا: تربع يف خلق الأجواء 
املالئم��ة لتقري��ب امل�سافة بينك وب��ني احلبيب، ت�سعفك 
التاأثريات على تو�سيح اأمور بغية تذليل العقبات واإزالة 

اللتبا�سات

مهني��ًا: جتّن��ب امل�ساكل مع زمالء العم��ل وكن حياديًا 
يف موقفك، وتفرح حلل م�سكلة كنت تخ�ساها وتتخوف 
منه��ا عاطفي��ًا: تعي��د ح�سابات��ك والنظ��ر يف طبيع��ة 
عالقت��ك مع احلبيب وحتاول التق��رب منه لكنك فت�سعر 

باهتمامه الكبري بك

مهني��ًا: تنج��ح يف مهمة اأو يف درا�س��ة، اأو حتقق ربحًا 
عن طريق فر�سة موؤاتية، ورمبا تدعمك جهات نافذة

عاطفي��ًا: ت�سعر باحلما�سه والف��رح اليوم للقاء احلبيب 
وم�سارحته بحقيقة م�ساعرك جتاهه، فيبادلك باملثل
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مهني��ًا: تنع��م باأج��واء اإيجابي��ة ج��داً تاأتي��ك باحللول 
وبالرعاي��ة م��ن قب��ل املحي��ط عاطفي��ًا: مت��ّر بتجربة 
اأو تتاأرج��ح ب��ني الإيجابي��ة  تتعر���س فيه��ا حل��رج، 

وال�سلبية، اإل اأنك ل تلبث اأن ت�سعر بتح�سن الأحوال

مهنيًا: تنتظ��رك مفاجاآت �س��اّرة او بع�س اليجابيات 
غ��ري املتوّقع��ة الت��ي تك��ون يف م�سلحت��ك وحتقق لك 
بع���س الرغب��ات عاطفي��ًا: ل ت�ست��ت نف�س��ك يف غ��ري 
عالق��ة عاطفية، بل حاول اأن تقيم عالقة ثابتة تنتهي 

بال�ستقرار 

مهني��ًا: يتيح لك هذا اليوم التوا�سل البّناء مع الآخرين 
لت�سحي��ح الأو�س��اع واإزال��ة ال�سوائ��ب والتخل���س من 
العراقي��ل عاطفيًا: ي��وم اإيجابي، فال ع��ذر لديك لإثارة 
املتاع��ب وامل�س��كالت، بل علي��ك اأخذ املب��ادرة بوقف 

النزاع اأو اخلالف اإذا ح�سل ذلك 

مهني��ًا: با�ستطاعتك بح��ث امل�سائل املالي��ة املتعرة، 
لك��ن احل��ذر مطل��وب يف مث��ل ه��ذه املرحل��ة، ولك��ن 
النفراجات قريبة عاطفيًا: احلوارات الغنية بالن�سائح 
ترف��ع اأ�سهم��ك عن��د ال�رشي��ك، فح��اول اأن ت�ستفي��د من 

الو�سع لتعزيز العالقة بينكما 

مهني��ًا: طموح��ك كب��ري ل ح��دود ل��ه، ولكّن��ك تبحث عن 
الفر�سة املنا�سبة التي ت�ساعدك على حتقيق هذا الطموح 
عاطفي��ًا: ال�رشي��ك يت���رّشف بطريق��ة غريبة ه��ذا اليوم، 

فحاول اأن ت�سارحه مبا يقلقك لت�سحيح الو�سع

مهني��ًا: ت�ستفيد من ف�سل زميل لتربه��ن لرب العمل مدى 
كفاءت��ك وقدرات��ك وموهبت��ك احلقيقية عاطفي��ًا: اعتذر 
اإىل ال�رشي��ك عن ت�رّشفك ال�سّيئ وب��ّرر له موقفك ال�سلبي 

جتاهه، فهو �سيتفهم و�سعك


