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اسرتاحة

أفقيا:
1- رئيس تحرير مجلة العريب الكويتية 

اللعيبة مع  2 ممثلة مرصية مــن افالمهــا  
حسني فهمي ـ موجود باللهجة العراقية

3 نصــف كلمــة اجلسـ  مرادف نــدرة وقلة 
)معكوسة(ـ من انواع العسل

4 مرادف شعاب ـ مرادف يعترب )معكوسة(
5 يصاب به االنسان يف الخصيتني والساقني 

ـمرادف ازدحم) معكوسة( ـشاطئ
6 مرادف ود)معكوسة( زهرة الرمان

7 قطرات املطر الخفيفة ـ مرادف ذل وعبودية
8 مدينة بحرينية )نكرة(

9 مرادف اُنجب ـ من االطراف )معكوســة( 
ـ من اآللهــة القدمية التي كانــوا يعبدونها قبل 

االسالم
10 رئيس وزراء لبناين سابق

11 من رموز الثورة السورية ضد االستعامر 
الفرنيس

عمودي
1 رئيس اقليم كردستان العرق 

نكرة(  خليجية)  ـــعاصمة  متشــابهان   2
ـمرادف خوف)معكوسة(

3 مسلسل سوري كوميدي من عدة اجزاء قام 
ببطولته يارس العظمة ـمنطقة يف املكال)نكرة(

4 لقــب العب عراقي ســابق لعب للمنتخب 
العراقي ـ متشابهان ـ ثلثا كلمة بفك 

5 متشابهان ـــبضعة شــهور  ـ مرادف أثني 
)معكوسة(

6 من منازل االبراج )معكوســة(ـ االسم االول 
لرئيس وزراء ارسائييل

7 تكتــيس به الطيور ـ متشــابهان ـ مرادف 
عىص )معكوسة(

8 مرادف القضم ـ مرادف مؤذي )معكوسة( ـ 
ــمن  انواع  9 مــرادف لعــيل )معكوســة(ـ 

الزواج)معكوسة(
10 رئيــس افغاين ســابقـ  ضمــر للمؤنث 

الغائب املفرد
11 فنان لبناين

الكلمات المتقاطعة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

حل العدد المايض

إعــالن فقــدان
¿يعلن المواطن/ عبدالله حســين أحمــد النوبي، وكياًل عن ورثة عبدالصفي ســعيد صالح 
العامــري, عن فقدان التالي: ملف أرض واقعة في منطقة الرباط وحدة رباط بن علوان بمســاحة 

قدرها 120×120 باسم سعيد صالح العامري صادر من الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط 

العمراني م/لحج. وقد أبلغ المذكور أعاله شرطة أمن تبن بالمفقودات المذكورة. 

التقارير خربا غر  أحدث  نقلت   
ســار للماليني من مستخدمي تطبق 
واتس آب، حيث كشفت أنه سيتوقف 
الهواتف  من  الكثــر  دعم  عن  قريبا 
الذكية، ما يعني أن التطبيق سيتوقف 

متاما عن العمل عىل هذه األجهزة.
املراسلة  تطبيق  يبدأ  أن  ويرتقب 
الشــهر يف إزالة الدعم عن هواتف 
»آيفون« وأندرويد« القدمية إىل األبد، 
مع بداية شهر نوفمرب، حيث سيحتاج 
املستخدمون املتأثرون إما إىل تحديث 

برامجهم أو رشاء هاتف جديد.
وإذا كان الجهاز قدميا جدا بحيث ال ميكن تحديثه، سيحتاج املستخدم إىل الحصول عىل هاتف جديد عىل أي 

حال.
ويتوقع أن يتأثر أكرث من 40 طرازا مختلفا للهواتف الذكية. وحدد املوعد النهايئ للتحديث بـ1 نوفمرب، وبعد 

ذلك سيتوقف »واتس آب« عن العمل نهائيا.
أما مستخدمو »أندرويد«، فسيحتاجون إىل تشغيل إصدار »أندرويد 
4.1« أو إصدار أحدث. وهذا يعني أن مجموعة كبرة من الهواتف الشهرة 
ســتفقد إمكانية الوصول إىل »واتس آب«، مبا يف ذلك »سامســونغ 

غاالكيس إس 3« و«هواوي أسيند ميت«.
بينام يجب عىل مستخدمي »آيفون«، أن يحصلوا عىل نظام تشغيل 
iOS 10 أو إصدار أحدث، وبالتايل فإن مستخدمي »آيفون 4« أو أقدم، هم 

من سيفقدون إمكانية الوصول إىل التطبيق.
ويف حال مل تقم مطلقا بتحديث جهــاز »آيفون 6 إس« و«آيفون 
6 إس بلس« و«آيفون إس إي«، فســتفقد إمكانية الوصول حتى تقوم 

.iOS 9 بتحديث الجهاز، وذلك ألنها أطلقت بنظام التشغيل
وباإلمكان تحديث األجهزة الثالثة إىل iOS 15، أحدث إصدار لنظام 

تشغيل »آبل«، واالستمرار يف الوصول إىل »واتس آب«.
وتتوقف رشكات التكنولوجيــا بانتظام عن دعم األجهزة القدمية، 
حيث فعلت »غوغــل« ذلك متاما مع هواتف »أندرويد« القدمية وأوقفت 

تشغيل Gmail و«يوتيوب« و«خرائط غوغل«.
وأحيانا يرجع السبب يف ذلك إىل عدم فعالية التكلفة يف استمرار 

عمل التطبيقات عىل اإلصدارات القدمية جدا من iOS أو »أندرويد«.
وهو الحال بشــكل خــاص إذا كانت نســبة صغــرة فقط من 

املستخدمني يقومون بتشغيل هذه اإلصدارات القدمية من الربامج.
وميكن أن ميثل اســتخدام الربامج القدمية أيضــا مخاطر أمنية 
كبرة، لذلك عليك أن تقوم بالتحديثات إذا مل تستطع الحصول عىل هاتف 

جديد.
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