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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

�سوري يحاول االنتحار بطريقة مل تخطر ببال 
اأحد مطلقًا

 ق����دم �سخ�����ص �س����وري اجلن�سية يبلغ م����ن العم����ر 40 عامًا على 
االنتح����ار، ولك����ن بطريقة غريبة جدًا مل تخطر بب����ال اأحد مطلقًا، 
حي����ث ابتل����ع جمموع����ة م����ن االأدوات املعدني����ة، ليت����م نقل����ه اإىل 
امل�ست�سف����ى الإنق����اذ حياته.على ه����ذا النحو ا�ستقبل����ت امل�ست�سفى 
الوطن����ي يف الالذقية ه����ذا ال�سخ�ص، ال����ذي كان ي�سكون من اآالم 
ح����ادة للغاية يف بطنه، حيث خ�سع لالأ�سعة التي ك�سفت �سورها 
ع����ن القطع املعدنية املوج����ودة يف اأح�سائه، وبعدها قرر الطبيب 
املعالج نقله فورًا لغرفة العمليات الإجراء جراحة ال�ستخراج هذه 

القطع.
اأ�س����واأ طريقة انتحار ل�سخ�ص كاد يقتل مع����ه اأ�سخا�ص اأخرين.. 

�ساهدوا الفيديو
وبع����د العملي����ة مت ا�ستخراج من بطن ه����ذا ال�سخ�ص ال�سوري 9 

مق�سات اأظافر، وقطع معدنية اأخرى.
اجلدير بالذكر اأن هذا ال�سخ�ص قدم على االنتحار من قبل بنف�ص 
الطريق����ة لكن����ه ف�س����ل كما ف�س����ل يف حماولت����ه الثاني����ة، ولكن يف 
امل����رة االأوىل ملحاولة انتحاره كان����ت القطع املعدنية اأ�سغر واأقل 

خطورة عن هذه املرة.
�سيدة ت�ستيقظ لتجد نف�سها "ال�سيدة االأغنى يف العامل

ا�ستيقظ����ت �سيدة فرن�سي����ة لتجد اأنه����ا اأ�سبحت ال�سي����دة االأغنى 
يف الع����امل وب����دون من����ازع، اإذ اأنه قد اأ�سب����ح يف حوزتها يف ذلك 
الي����وم مبل����غ يق����در بنح����و 42 ملي����ار دوالر؛ ووفقًا مل����ا جاء يف 
تقرير مواقع"، فاإن هذه ال�سيدة هي الكاتبة املعروفة  فران�سواز 

بوتينكورت مايرز"، والتي تبلغ من العمر 64 عامًا.
واأو�س����ح التقري����ر تفا�سي����ل االأم����ر قائ����اًل اإن ق�سة ه����ذه ال�سيدة 
بب�ساط����ة تتمث����ل يف اأن والدته����ا - ليلي����ان بوتينك����ورت"، وهي 
اأغن����ى ام����راأة يف العامل و�ساحب����ة العالمة التجاري����ة االأ�سهر يف 
ع����امل املكياج والتجمي����ل "L'Oreal- لوري�ال"، قد توفيت يوم 
اخلمي�����ص يف منزله����ا بالعا�سم����ة الفرن�سي����ة "باري�����ص"، لتكون 
الهائلة، وت�سبح  الوحيدة لرثوته����ا  الوريثة  "فران�س����واز" هي 

بذلك "اأغنى �سيدة يف العامل".
"ليلي����ان  ب����اأن  اإخباري����ة  تقاري����ر  اأف����ادت  ذات����ه،  ال�سي����اق  ويف 
بوتينك����ورت" توفيت ع����ن عمر يناهز 94 عام����ًا، وكانت ثروتها 

االإجمالية تبلغ يوم وفاتها 42.3 مليار دوالر.
%33 م����ن  "بوتينك����ورت" وعائلته����ا ح�س����ة قدره����ا  ومتتل����ك 

بالبور�سة. مدرجة  فرن�سية  �سركة  اأكرب  رابع  "لوري�ال"، 

لوحة اليوم من الر�سانة 
�سرى اخلفاجي 

عنوانها "الزفاف" 

 "غاالكسي نوت 8" يفشل 
في اختبار السقوط

أوبرا يشغل محتويات الواقع 
االفتراضي مباشرة

تحتفل بعيد ميالدها التاسع 
عشر 

السر وراء قتل الخيول عندما تكسر ساقها 

 �أ�س��ارت هيئة �ختب��ار �ل�سلع �إىل ف�س��ل جهاز �سام�سون��غ "غاالك�سي نوت 8" 
�لفاخ��ر �جلديد يف �جتياز �ختبار �ل�سقوط �خلا�ص بها، حيث ته�سمت �خللفية 
�لزجاجي��ة للأجه��زة بعد 50 مرة م��ن 100 مرة �سقوط عل��ى لوحة حجرية، 
وبع��د 50 م��رة �سق��وط �أخ��رى ته�سم غط��اء �ل�سا�س��ة �ملوجود عل��ى �لو�جهة 
�الأمامية للجه��از �لفاخر. و�أو�سح �خلرب�ء �الأملان �أن جهاز �سام�سونغ �جلديد 
ميت��از باأرقى �لتقنيات، �إال �أنه ح�سا���ص للغاية، ولذلك يتعني على �مل�ستخدم، 
�لذي يرغب يف �قتنائه �رش�ء غلف حماية له، وقد يرى �لبع�ص �أن 100 مرة 
�سق��وط عل��ى لوحة حجرية يع��د من �الأمور �ملبالغ فيها م��ن �أجل �لتحقق من 
متانة �جلهاز �جلو�ل. غري �أن ديرك لورين�ص، من هيئة �ختبار �ل�سلع �الأملانية، 
�أك��د �أن �ختبار �ل�سق��وط يهدف �إىل حم��اكاة جميع زو�يا �ل�سق��وط �ملحتملة، 
ولك��ن يف �حلي��اة �لعملية تكفي مرة �سق��وط و�حدة لته�سم �لغ��لف �حل�سا�ص 
بجه��از �سام�سونغ �جلديد، وال يرى �خلبري �الأمل��اين �أن �ختبار �ل�سقوط �سعب 

للغاية.

�أعلن��ت �رشك��ة �أوب��ر� �أن مت�سفحه��ا �ل�سهري، �ل��ذي يحمل نف�ص ��س��م �ل�رشكة، 
�سيتمك��ن م�ستقبًل من ت�سغيل حمتويات �لو�قع �الفرت��سي من �الإنرتنت على 
نظ��ارة VR مبا���رشة.  و�أو�سحت �ل�رشكة �لرنويجي��ة �أن �ملت�سفح �سيتعرف 
تلقائيًا عما �إذ� كانت نظارة �لو�قع �الفرت��سي مو�سلة باحلا�سوب �أم ال. و�إذ� 
كان��ت هناك مقاطع فيدي��و بتقنية �لو�قع �الفرت��س��ي م�سجلة مبوقع �لويب، 
ف�سوف تظهر �أيقونة "Watch in VR"، وهنا تكفي نقرة و�حدة على هذه 
�الأيقونة لت�سغيل حمتويات �لو�قع �الفرت��سي يف �لنظارة مبا�رشة. ولتجريب 
�لوظيف��ة �جلدي��دة يتع��ني على �مل�ستخ��دم تثبي��ت �إ�سد�ر �ملطوري��ن 49 من 
مت�سفح �أوبر�، غري �أن �ل�رشكة مل تف�سح بعد عن موعد �إطلق �لن�سخة �لنهائية 
م��ن مت�سفح �أوبر�، و�لتي تتيح �إمكاني��ة ت�سغيل حمتويات �لو�قع �الفرت��سي 
يف �لنظارة مبا�رشة. وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن مت�سفح موزيل فايرفوك�ص يتيح 
من��ذ �الإ�سد�ر 55 �إمكاني��ة ت�سغيل مقاطع �لفيديو بتقني��ة �لو�قع �الفرت��سي 

من �الإنرتنت مبا�رشة بنظار�ت �لو�قع �الفرت��سي �ملو�سلة باحلو��سيب.

حتتف��ل عملق��ة �لبح��ث عل��ى �الإنرتن��ت غوغ��ل �لي��وم �ملو�ف��ق 27 �سبتمرب 
)�أيل��ول( بعي��د ميلدها �لتا�سع ع���رش، حيث مت �الإعلن ع��ن تاأ�سي�سها ر�سميًا 
يف مث��ل هذ� �ليوم ع��ام 1998، ود�سنت �ل�رشكة �سفحة خا�سة على موقعها 
�لر�سم��ي للحتف��ال به��ذه �ملنا�سبة، �سمت �س��ور�ً ل�سكل ح��روف ��سم حمرك 
�لبح��ث �ل�سهري، وعن��د �ل�سغط عليها يظهر للم�ستخدم طب��ق دو�ر، حيث ميكن 
�الختي��ار من بني 19 لعب��ة. وتقدم �رشكة غوغل يف ه��ذ� �ليوم مل�ستخدميها 
�أب��رز و�أف�س��ل 19 لعبة من �ألعاب "Doodle" �لت��ي طرحتها �ل�رشكة خلل 
�ل�19 عامًا �ملا�سية، لي�ستعيد �مل�ستخدمون ذكريات �سنو�ت طويلة مع �ألعاب 
"Doodle"، باالإ�سافة �إىل �أحدث ن�سخة من لعبة "snake"، �حتفااًل بعيد 

ميلدها.
وكان �ملوق��ع يف بد�يته يحمل ��سم��ًا طريفًا هو "باك ر�ب" �أو "تدليك �لظهر" 
�إال �أن غلط��ة مطبعية �أدت �إىل ت�سميته ب�"غوغ��ل" وهي كلمة ترمز لرقم و�حد 

متبوعًا مبائة �سفر.

غوغلسامسونغ متصفح

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.

�خلي��ول ه��ي رفيق��ة مقرب��ة للب�رش من��ذ ع�س��ور ما قبل 
�لتاري��خ ، حي��ث �عتم��د عليه��ا �الإن�س��ان ب�س��كل كام��ل 
كو�سيل��ة للتنقل و�ل�سفر من م��كان �إىل �أخر ، ويرجع ذلك 
�إىل ذكاء �خليول �لذي �سهل �الأمر يف �لتو��سل مع �لب�رش 
، و�ي�سًا �رشعة �خليول �لتي متيزها عن باقي �حليو�نات 

�لتي كانت ت�ستخدم يف نقل �الن�سان من قبل .
ومل يعتم��د عليه��ا �لب���رش كاأح��د �ه��م و�سائ��ل �لتنق��ل ، 
ولكنه �أي�س��ًا ��ستخدمها يف �لقتال، ويف نقل �الأ�سخا�ص 
و�لب�سائ��ع ويف �الأن�سطة �لتي تتطلب جمهود بدين هائل 
، مم��ا جعل قوة و�رشع��ة �ي جهاز �إلكرتوين يتم ح�سابها 
بوح��دة قيا���ص ت�سم��ى )ح�س��ان( وه��ذ� دلي��ل على قوة 

�خليل و�رشعته .
ولكن هناك �أمر غري��ب قد يتعجب منه �لبع�ص وهو قتل 
�خليول مبج��رد ك�رش �ساقها ، وملعرف��ة �ل�سبب ور�ء ذلك 

علينا �واًل �أن نتعرف على ت�رشيح �ساق �خليل .
ت�رشيح �ساق �خليل

تع��رف �أنو�ع �خلي��ول ب�رشعته��ا �لفائقة حي��ث �أنها يف 
بع���ص �الحي��ان ال تلم���ص �الأر���ص م��ن �س��دة �ل�رشعة ، 
وق��د يحتوي �ساق �خلي��ل على 80 عظم��ة وال متتلك �أي 
ع�سلت حت��ت ركبتها ، وعلى �لرغم من �ن هذ� �لتكوين 
�ملمي��ز مينحه��ا قوة و�رشع��ة خارقة ، �إال �أن��ه  يف حالة 
ك�رش �ساقها ي�سبح م��ن �مل�ستحيل �لتئامها مرة �خرى ، 
وهذ� الن جميع �لعظام تتحول �إىل فتات �سغرية للغاية.
كم��ان �أن �خلي��ول تعتمد ب�س��كل �أ�سا�سي عل��ى حو�فرها 
و�سري �لدورة �لدموي��ة الأج�سامهم باأكملها ، لذلك عندما 
يتوق��ف �خليل ع��ن �حلركة تتاأثر حركة �ل��دورة �لدموية 
يف ج�سده بالكامل، مما يوؤثر على خمتلف �أع�ساء �جل�سد 
. وت�سري �لعديد من �الأبحاث �ملتخ�س�سة يف جمال �لطب 
�لبيط��ري �أن وزن ج�س��د �حل�سان �لبال��غ يرت�وح ما بني 
450 كيلو غر�م �إىل 1000 كيلو غر�م ، مما يجعل من 
�ل�سع��ب جد�ً على �ساق �حل�س��ان �ل�سليمة �أن تتحمل كل 
ه��ذ� �لوزم ، مما �سيوؤدي يف �الأخري �إىل �إ�سابته بالتهاب 

�ملفا�سل و�لغ�ساريف �لتي من �ملمكن �أت توؤدي �إىل برت 
�ساق �أخر .

وباالإ�ساف��ة عل��ى كل م��ا �سبق فاإن �مت��لك �خليل لعدد 
كبري من �لعظام يزيد �الأمر ماأ�ساوية عند تعر�سه للك�رش  
، فقد يوؤدي ك�رش �لعظام �إىل �إ�سابة جلد �خليل بتمزقات 
بالغ��ة م��ن �ملمكن �ن توؤدي �إىل نزي��ف حاد قد يزيد من 

�سعف �حتمالية علج �خليل .
ملاذ� يعد علج �ساق �خليل �ملك�سور �أمر�ً �سعب ؟

بالتاأكي��د بعد كل ما �أ�سارنا �إليه يف �لفقر�ت �ل�سابقة قد 
بد�نا نعرف �ل�سب��ب �لرئي�سي ور�ء �سعوبة �سفاء �خليول 
من ك�سور �ل�ساق ، ولكن هناك �سببني �أي�سًا يعدو� من �أهم 
ه��ذه �الأ�سب��اب: �أواًل �أن �خليول ال ت�ستطيع �لوقف �ساكنة 
لف��رت�ت طويلة  ومهما حاول �لفري��ق �لطبي �لتحكم يف 
ذل��ك بربط �حل�سان �أو ما �سابه ، فقوته �ستجعله يتحرك 
، مم��ا يعني ��ستحال��ة �لتاأم �لك�سور �ملوج��ودة يف �ساق 

�خليل و�لتي �ستحتاج �ىل وقت طويل جد�ً من �لر�حة.

عموديًا اأفقيًا
�أم كلثوم 1 �حلمد�ين �لذي غنت من �سعره 

o �سندوق �سغري 2 من يبني 
�جلاهلي��ة  �أدرك  م��ن   o �ل�سم��اء  م��ن   3

و�الإ�سلم
o ح�سم 4 �لنتيجة و�لتايل 

o عبء ثقيل �أد�ة نفي جازمة   5
 o 6 ممثل��ة م�رشي��ة من �أفلمه��ا جميلة

مت�سابهان
�أبنائي  7

o ور�ء 8 ن�سب و�نتهى 
9 طبي��ب وع��امل وفيل�س��وف م�سلم ولد يف 

دم�سق وتويف يف �لقاهرة
�أفريقية بناها عقبة بن نافع 10 مدينة 

�أ�سا�ص علم �الجتماع 1 مقدمته 
2 ل��ون م��ن �أل��و�ن �خل�س��ب o توقع �خلري 

�أو �ل�رش
o ما ل�سق 3 مر�قب موؤنب 

o غري نا�سج 4 �رش�ب �ساخن لذيذ 
�أعجمي o ��سم موؤنث  5 فرعون 

o ليت �أبد�  6 ال ميكن ك�رشه 
o بد�نة )مبعرثة( 7 نقعة مائية و�سخة 

o ي�سبح عفنا 8 ن�سف بي�سة 
ط��رف   o �أحده��م  عن��د  ترب��ى  م��ن   9

)معكو�سة(.
o حاجز 10 �ساعر �سعر�ء �لعرب 


