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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

 من اأكرث احلوادث غرابة اأ�ضخا�ص �ضحكوا حتى املوت
توما����ص اركه���ارت  كان معروف االأر�ضتقراط���ي اال�ضكتلندي ،توما�ص 
اأركوهارت باأنه �ضخ�ص �ضديد االنفعال و يفقد ال�ضيطرة على نف�ضه، و 
يف ع���ام )1660( جاء اإليه خ���ر باأن “ت�ضارلز الثاين” توىل العر�ص، 
فظل ي�ضحك بطريقة مفرطة حتى توقف قلبه، و انتهت حياته و ال اأحد 

يعلم و ال هو نف�ضه ملا دخل يف هذه املوجه اله�ضرتية من ال�ضحك .
اأويل بنت���زن يف ع���ام )1989( جل����ص املواط���ن الدمنارك���ي “اأويل 
بنت���زن” ي�ضاهد التلف���از ،و يف هذا الوقت كان يت���م عر�ص فيلم يحمل 
اأ�ض���م “�ضمك���ة تدع���ى وان���دا” ،و يف اأح���دى امل�ضاه���د الكوميدية ظهر 
بط���ل الفيل���م وبع����ص البطاطا املقلية عالق���ة داخل اأنفه، و ه���ذا امل�ضهد 
اأث���ار �ضح���ك اأويل بنت���زن اإىل درج���ة اأن دق���ات قلبه ارتفع���ت اإىل بني 

. الفور  على  حياته  فانتهت  الدقيقة،  يف  نب�ضة  2500و500 
فيتزيربرت

كان���ت ه���ذه احلادث���ة غريبة ج���دًا عندم���ا ذهب���ت االأرمل���ة الريطانية 
فيتزيرب���رت اإىل دار االأوب���را لك���ي ت�ضاه���د اأح���دى العرو����ص،و �ض���د 
انتباهه���ا اأحدهم و اأثار �ضحكها اإىل درج���ة اأنها مل تتمكن من الوقوف 
ع���ن ال�ضح���ك، فت�ضبب ه���ذا االأمر يف اإح���راج م���ن كان ب�ضحبتها لذلك 
فاعت���ذر للحا�ضري���ن و اأخذه���ا للخ���رج و لكنه���ا مل تتوق���ف اأي�ض���ًا عن 
ال�ضح���ك حت���ى بعد ما ع���ادت اإىل منزلها و يف �ضب���اح اليوم التايل مت 
العث���ور عليه���ا يف منزله���ا جثه هامدة حي���ث اأن قلبه���ا توقف من كرثة 

ال�ضحك .
 األيك�ص ميت�ضل

يف عام )1975(كان املوظف الريطاين اأي�ضًا األيك�ص ميت�ضل، ي�ضاهد 
اأح���دى حلق���ات امل�ضل�ض���ل الكومي���دي ” ذا غودي���ز ” ،فدخ���ل يف نوبة 
�ضح���ك قوية ا�ضتمرت اإىل ن�ضف �ضاعة ،حتى انتهت مبوته، و الغريب 
يف االآم���ر اأن زوجته كتبت ر�ضالة �ضك���ر اإىل فريق امل�ضل�ضل، قائلة فيها 

اأ�ضكركم كثريًا اأنكم جعلتم اأخر �ضاعة يف حياته تنتهي ب�ضعادة .
زيوك�ص

كان اأح���دى اأ�ضهر الر�ضامني يف ع�ضره، عا�ص قب���ل خم�ضمائة عامًا من 
املي���اد، و يف ي���وم االأيام جاءت له امراأة عجوز طلب���ت منه اأ ير�ضمها، 
عل���ى �ضكل األ���ه احلب و اجلم���ال ،و لكن���ه يف النهاية ر�ض���م لها �ضورة 

هزلييه، جعلته ي�ضحك بقوة حتى فقد حياته يف النهاية .

 لوحة اليوم من الفنانة  �ضرى اخلفاجي

هاتف آيفون المنتظر للعام الحالي
تسد 22 ثغرة أمنية 
في متصفح كروم

فيلم تطلق كاميرا جديدة 
متغيرة العدسة

عقار الفيل األزرق حقيقة أم خيال

    ت�شتع��د �رشك��ة اآب��ل يوم الثالثاء لك�ش��ف النقاب يف مقره��ا اجلديد عن 
هاتفه��ا الرائ��د املنتظ��ر ال��ذي يحم��ل ا�ش��م iPhone X، وذل��ك وفق��ًا 
لت�رشيبات جديدة �شادرة اليوم ال�شبت تك�شف عن اال�شم النهائي للهاتف، 
ويع��د جهاز iPhone X مبثابة الهاتف الذي حتتفل من خالله ال�رشكة 
بالذكرى ال�شنوية العا�رشة الإطالق �شتيف جوبز الرئي�س التنفيذي ال�شابق 
الن�شخة االأوىل من هاتف اآيفون يف عام 2007، ويفرت�س اأن يكون �شعره 
ح��وايل 1000 دوالر اأمريكي. بينم��ا حتمل هواتف اآيفون االأخرى، والتي 
يفرت���س اأن تك�شف ال�رشكة النقاب عنها اأي�شًا �شمن نف�س احلدث، اأ�شماء 
اآيف��ون 8 واآيف��ون 8 بل�س، وتعترب هواتف اآيف��ون مبثابة منتج �رشكة اآبل 
االأك��ر جناحًا، ويفرت�س باالأجه��زة اجلديدة اأن تقدم موؤ�رشاً على االجتاه 
الق��ادم ل�رشكة اآب��ل، جنبًا اإىل جنب م��ع م���رشوع Titan لل�شيارة ذاتية 

القيادة، والذي يقال اأن ال�رشكة اأوقفت تطويره يف الوقت احلايل.

اأ�ش��ار املكت��ب االحتادي الأم��ان تكنولوجي��ا املعلومات اإىل 
قي��ام �رشكة غوغل ب�شد 22 ثغرة اأمنية يف مت�شفحها كروم 
ال�شه��ر، ولذل��ك ين�ش��ح اخل��رباء االأمل��ان بتثبي��ت االإ�شدار 

اأو االإ�شدارات االأحدث. 61.0.3163.79 االآمن 
ومل تف�ش��ح ال�رشك��ة االأمريكية ع��ن اأية بيان��ات بخ�شو�س 
الثغ��رات االأمني��ة، ولك��ن هن��اك خط��ورة من ا�شتغ��الل هذه 
الثغ��رات االأمني��ة واخ��رتاق حوا�شي��ب امل�شتخدم��ن، ولذلك 
يتوجب على م�شتخدمي مت�شفح غوغل كروم تثبيت االإ�شدار 

اجلديد.
وع��ادة م��ا يتم تثبي��ت حتديثات ك��روم تلقائي��ًا، كما ميكن 
للم�شتخ��دم تثبي��ت التحديث��ات اجلدي��دة م��ن خ��الل قائمة 

االإعدادات "امل�شاعدة/حول غوغل كروم".

 واأو�شح��ت ال�رشكة اليابانية اأن الكامرا X-E3 اجلديدة متتاز ب�شا�شة مل�شية 
1.04 مليون بيك�شل. 3 بو�شة وتعمل بدقة  OLED ثابتة قيا�س 

وميك��ن للم�ش��ور تعديل نط��اق الرتكيز ع��ن طري��ق ال�شا�شة اأو ع��ن طريق الزر 
رباع��ي امل�ش��ارات، وتاأتي الكامرا اجلدي��دة باأبعاد مدجم��ة تبلغ 12×4×8 
�ش��م، وت�شتمل عل��ى حمدد منظر اإلك��رتوين بدقة و�ش��وح 36ر2 مليون بيك�شل، 
وم��ع ذلك ال يوجد به��ا فال�س. وت�شتمل باقة التجهي��زات التقنية على م�شت�شعر 
APS-C يعم��ل بدق��ة 24.3 ميجابيك�شل، وميتاز بدرج��ة ح�شا�شية لل�شوء 
ISO 12800، والتي ميكن زيادتها اإىل 51200 .  وتروج ال�رشكة اليابانية 
 4K للكام��را املدجمة اجلديدة من خالل اإمكانية ت�شجيل مقاطع الفيديو بدقة
ب�رشع��ة 40 �ش��ورة يف الثاني��ة، وعن��د ت�شجيل االأف��الم بتقنية الدق��ة الفائقة 
الكامل��ة فاإن��ه ميكن التقاط ما ي�شل اإىل 60 �ش��ورة يف الثانية، وقامت �رشكة 

فوجي فيلم بتحديد مدة مقاطع الفيديو بحوايل 15 دقيقة فقط.

iPhone Xفوجي غوغل

متقاطعة

عجائب

عمودي افقي

وغرائب  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.

بالطب��ع اجلميع �شاهد فيلم الفي��ل االأزرق بطولة النجم كرمي 
عب��د العزي��ز و النجم خال��د ال�شاوي و النجم��ة نيلي كرمي و 
لق��د حقق هذا الفيلم جناح كبر جداً و اجلدير بالذكر اأن فيلم 
الفي��ل االأزرق ماأخوذ عن رواية الفي��ل االأزرق للكاتب ال�شاب 
املبدع اأحمد مراد و التي وجدت اأي�شًا جناح كبر قبل عر�س 
الفيلم و لكن اأغلب النا�س اعتقدت اأن عقار الفيل االأزرق الذي 
قامت عليه الرواية جمرد �شيء من خيال الكاتب لي�س اأكر و 
لك��ن هذا غر حقيقي الأن عق��ار الفيل االأزرق موجود بالفعل 
و هو يعد من اأخطر اأنواع املخدرات بالعامل و املحرمة دوليًا 
مل��ا ت�شببه من خماط��ر ج�شيم��ة و اأطلق علي��ه البع�س عقار 
ال�شيط��ان الأنه ياأخ��ذ االإن�شان يف رحلة �شيطاني��ة بالفعل و 
ه��ذا ما ركز عليه الكاتب اأحمد م��راد يف روايته و لذلك نحن 
يوم من خالل ه��ذا املقال �شوف نتحدث با�شتفا�شة عن هذا 
العق��ار ال�شيط��اين اإذا كنت تريد اأن  تعلم ه��ذا تابع معنا . ما 
ه��و عقار الفيل االأزرق : ه��ذا العقار يحتوي مادة  دي اإم تي 
يعرف اأي�شا با�شم  )ثنائي ميثيل تريبتامن( و هي  بيفرزها 
م��خ االإن�شان قبل املوت بلحظات قليلة من اأجل تهيئة العقل 

للخروج من عاملنا اإىل العامل االأخر والتي يبداأ فيها االأن�شان 
بروؤي��ة اأ�شي��اء يف غاي��ة الغراب��ة ، كما ذكرن��ا اأنها حمظورة 
دولي��ًا و من املفرت�س اأنها تقت���رش على البحث العلمي فقط 
، و لق��د مت اكت�ش��اف ه��ذا العق��ار الأول مرة بوا�شط��ة العلماء 
الكندي��ن يف عام )1931(  و يرجع تعاط��ي هذا العقار اإىل 
القبائ��ل االأ�شلية االأمريكية . كي��ف يتم ا�شتخراج عقار الفيل 
االأزرق  : مت اكت�ش��اف وج��ود ه��ذا العق��ار ب�ش��كل طبيعي يف 
النبات��ات و احليوانات لذلك يتم اأ�شتخرجه من منهما و على 
وج��ه اأخ�س نبتة ميموزا و هي منت�رشة بحد كبر يف اأمريكا 
اجلنوبية و الو�شطى الأن املناخ هناك منا�شب جداً لزرعتها .
ط��رق تن��اول عقار الفي��ل االأزرق : ميك��ن تناول ه��ذا العقار 
باأك��ر م��ن طريق��ة �شواء ع��ن طري��ق التدخن اأو ع��ن طريق 
احلق��ن اأو عن طري��ق ال�شم اأو عن طريق اأقرا���س يتم بلعها و 

هذه الطريقة االأخرة هي االأكر ا�شتخدامًا و االأ�رشع.
اأعرا���س عق��ار الفيل االأزرق : كما ذكرن��ا من قبل هذا العقار 
ل��ه اأعرا�س �شيطاني��ة و التي تظهر بعد وق��ت ق�شر جداً من 
تناوله��ا تع��د جمرد ث��واين و يب��داأ االإن�شان يدخ��ل  يف رحلة 

طويل��ة م��ن الهلو�شة و ي��ري خملوقات غريب��ة و عامل غريب 
و األ��وان �شاطعة و يقاب��ل اأ�شخا�س مل يك��ن يعرفهم من قبل 
و هن��اك من ق��ال اأنه راآه اأ�شخا�س ماتت من��ذ فرتة طويلة و 
ت�شتم��ر هذه الرحل��ة املخيفة من اإىل ثالثة �شاعات و ي�شتعيد 
ال�شخ���س و عي��ه بعد ذل��ك و يختلف ما ي��راه االإن�شان خالل 
رحلت��ه يف ع��امل الالوعي م��ن �شخ���س اإىل اأخر و لكن��ه اأ�شد 
خط��ورة عل��ى االأ�شخا���س الذي��ن لديهم م�ش��اكل نف�شي��ة اأو 
عان��وا من االإ�شاب��ة باأمرا�س عقلية �شابق��ة . املخاطر التي 
ي�شببها عقار الفيل االأزرق : كما ذكرنا من قبل هذا العقار له 
خماط��ر كثرة جداً على حي��اة الب�رش و منها املوت املفاجئ 
و اأي�ش��ًا يوج��د ع��دد كبر م��ن االأ�شخا�س الذي��ن تناولو هذا 
العق��ار اأقبل��وا على االنتحار بع��د ا�شتعادة وعيه��م ، و اأي�شًا 
م��ن خماطر هذا العقار اأنه من املمك��ن اأن ي�شعف الذاكرة اأو 
يحميه��ا ب�ش��كل نهائي ، كما اأن��ه من املمك��ن اأن يت�شبب يف 
االإ�شابة باأمرا�س نف�شية و عقلية الأنه يتحكم يف املخ متامًا 
و يعمل على تخديره و اأي�شًا ي�شاب االإن�شان بالهو�س ب�شبب 

ما �شاهدة من اأحداث خميفة خالل رحلته يف عامل اخليال .

1 مدين��ة فل�شطينية )مبع��رة( o اطول اخللفاء 
الرا�شدين مدة يف اخلالفة

o من يقرع الطبل 2 مت�شابهان 
 o 3 م��ن الزهور وين�شب اإليه��ا من يحب نف�شه

وقع
o دفرت 4 ن�شور 

o ح�شم االأمر 5 يطبخ 
6 ممث��ل ج�ش��د �شخ�شي��ة عمر املخت��ار o براد 

)باالجنليزية(
7 دفن o دولة تقع فيها �شد�س م�شاحة الياب�شة

اأيام احلر اأجهزة للرتويح   o 8 معظم ال�شيء 
9 تق��ال عند ال�شجر o ال�شي��خ الرئي�س الطبيب 

الفيل�شوف
o طرف 10 تقينا الربد واحلر 

o عتمة 1 قلم 
o خاف ب�شكل مفاجئ 2 وجدك 

اأ�شهر رحالة عربي  3
o والد 4 جد �شيدنا يعقوب عليه ال�شالم 

o فقط )عامية( 5 �شياع العقل واحلكمة 
 o 6 حرك��ة ف�شيولوجي��ة ملقاوم��ة املر�س

من الف�شيلة ال�شنورية )معكو�شة(
7 اإرج��ع اإىل عقل��ك o جزي��رة فرن�شي��ة يف 

البحر االأبي�س املتو�شط )مبعرة(
o و�شادات 8 خمادع 

9 اأول م��ن ق�ش��م اأيام االأ�شب��وع على �شبعة 
اأيام

اأق�شاط من الراحة 10لنيل 


