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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

اأغرب روائح العطور لن ت�صدقها .!
نعرف ان العطور يتم �صناعتها من اجمل الزهور و الورود ذات 

الروائح اخلالبة لإنعا�ش اجل�صم و انعا�ش حا�صة ال�صم عند الإن�صان 
ا احليوان و لكن الن�صان ل ت�صتمر حياته دون �صناعة �صيء  و اي�صً

غريب يك�صر بيه القاعدة العامة املتداولة هذا بالفعل ما مت يف �صناعة 
العطور قامت العديد من ال�صركات الكربى ب�صناعة عطور باأ�صياء 

غريبة جًدا مل ت�صدقها مثرية لال�صمئزاز لذلك �صوف نتعرف على 
اغرب انواع العطور املثرية ل�صمئزاز 

Etat L i  اأوًل عطور روائح اجل�صم :قامت �صركة فرن�صية ت�صمى
باإنتاج �صل�صلة من العطور عن طريق ا�صتخدام   bre d’Orange

افرازات اجل�صم الب�صري من روائح الدم و العرق و اللعاب و فريها 
من �صوائل اجل�صم ..!! و لي�صت ذلك الغرابة بل الغرابة ان هناك 

ن�صبة مبيعات عالية جًدا من هذا العطر املقرف و ي�صرتيها النا�ش 
ب�صراهة كبرية ..!! 

ثانًيا عطور روائح التبغ : قامت �صركة دمييرت للعطور بابتكار عطور 
برائحة التبغ لأولئك الذين يحبون رائحة ال�صجائر و التبغ و لكن 

ا لو  هل هذا ي�صجع على �صيا�صية منع التدخني بل يزيد منها خ�صو�صً
انت�صرت العطر بالعامل .

ثالًثا رائحة البطال اخلارقني :قامت �صركة جاد�ش الدولية بت�صنيع 
عطر غريب اطلقت علية ا�صم البطال اخلارقني ملحبي افالم الزومبي 

و افالم البطال اخلارقون  ..!!
رائحةiالف�صار

رابًعا رائحة الف�صار البوب كورن :
من انتاج �صركة دمييرت هذا العطر بديل عن اكل الف�صار ملن يريدون 

خ�صارة اوزانهم يتم ر�صة على املالب�ش اثناء الذهاب ل�صينما دون 
احلاجة ل�صراء الف�صار فقد �صم مالب�صك ..!!

خام�ًصا رائحة املاء املقد�ش :
من انتاج �صركة دمييرت لكي ي�صتخدم يف الطقو�ش الدينية الغربية .

�صاد�ًصا عطر برائحة النف�ش :
  dna يتم ابتكار تلك العطر عن طريق ا�صتعمال تقنية املادة الوراثية

!!..
�صابًعا رائحة الكعك :

من �صمن الروائح الغريبة املتداولة رائحة الكعك قامت باإنتاج الكعك 
من الفانيال و ال�صكر و جوز الهند ..!!

رائحة الربجر
ثامًنا رائحة الربجر :

من اقذر انواع العطور ل�صتخدام اللحوم يف انتاج العطر ..!!

لوحة اليوم من 
الفنانة 

زينة اليازجي

تحذف النسخ االحتياطية ألجهزة 
أندرويد غير النشطة

يسمح للقراصنة بالسيطرة 
على األجهزة

تلغي خاصية سمحت بتوجيه اإلعالنات 
بناء على "معاداة السامية"

مارغو فولك صاحبه أخطر مهنه في العالم 

   اأو�ص��حت غوغ��ل م��ن خ��ال اإحدى �ص��فحات الدع��م الفني اخلا�ص��ة بها 
امل�ص��ماة "اإدارة وا�ص��تعادة الن�ص��خ االحتياطي جلهاز يف غوغل درايف" ما 
يح��دث عن��د انتهاء �ص��احية الن�ص��خة االحتياطي��ة، مما يعني اأن الن�ص��خة 
االحتياطي��ة ميك��ن اأن تنته��ي، اإال اأن االأ�ص��واأ م��ن ذلك هو اأن امل��دة الزمنية 
النتهاء �ص��احية الن�صخة االحتياطية حمددة من قبل �رشكة غوغل بحوايل 
�صهرين من اخلمول وعدم اال�صتعمال. وحت�ض جميع الن�صائح ب�صكل م�صتمر 
على اأخذ ن�ص��خة احتياطية من البيانات اخلا�ص��ة بامل�صتخدمني للتاأكد من 
اأنه��ا ال ت��زال اآمنة يف حال تعر�ض اجلهاز اإن كان حا�ص��ب �ص��طح مكتب اأو 
حا�صب حممول اأو حا�صب لوحي اأو هاتف ذكي لل�رشقة اأو التلف، اإال اأنه يبدو 
اأن هذه الن�ص��خ االحتياطية لي�ص��ت اآمنة لفرتة طويلة جداً من الزمن اإذا كان 
نظام الت�صغيل اخلا�ض بامل�صتخدم هو اأندرويد. وقد عمدت غوغل �صابقًا اإىل 
جعل ميزة الن�ص��خ االحتياطي واال�ص��تعادة اأف�صل تبعًا لعدد من التح�صينات 

التي قامت باإ�صافتها. 

   اكت�ص��ف الباحث��ون يف �رشك��ة اأبحاث االأم��ن اأرمي�ض Armis و�ص��يلة جديدة 
لل�ص��يطرة عل��ى االأجه��زة م��ن خ��ال ات�ص��ال البلوت��وث Bluetooth، وته��دد 
الو�ص��يلة اجلدي��دة امل�ص��ماة BlueBorne املاي��ني م��ن الهوات��ف املحمول��ة 
واأجه��زة احلوا�ص��يب املحمول��ة واالأجهزة املنزلية الذكية وت�ص��عها �ص��من مدى 
القرا�ص��نة، حيث توؤثر هذه الو�ص��يلة على جميع االأجهزة تقريبًا املالكة الت�صال 
البلوت��وث، ووفق��ًا ل�رشكة اأبحاث االأمن فاإن امل�ص��كلة ال تقت���رش على نوع واحد 
م��ن الهاتف اأو نظام الت�ص��غيل. وميكن ا�ص��تغال الثغرات االأمني��ة يف البلوتوث، 
والت��ي ت�ص��مح لاأجه��زة باالرتب��اط ال�ص��لكيًا ع��ر م�ص��افات ق�ص��رة، لل�ص��ماح 
للقرا�ص��نة باال�صتياء على االأجهزة و�رشقة البيانات وكلمات املرور، حيث توؤثر 
امل�ص��كلة عل��ى املنتجات املختلفة م��ن العامات التجارية الك��رى، مبا يف ذلك 
�رشكة اآبل و�صام�ص��ونغ وغوغل ومايكرو�ص��وفت. وقد متكن الباحثون من الت�صلل 
للهاتف الذكي جوجل بيك�ص��ل Google Pixel، وهواتف وحوا�صيب �صام�صونغ 

 ،LG Sports و�صاعة اإل جي الذكية ،Samsung Galaxy غاالك�صي

  قال��ت �رشك��ة في���ض ب��وك اإنه��ا �ص��تلغي موؤقت��ًا اإمكانية اأن ي�ص��تهدف 
املعلن��ون زبائنه��م بناء على ما يكتبوه عن اأنف�ص��هم م��ن معلومات عن 
التعلي��م والوظيفة، بع��د تقرير اأفاد باأن هذه اخلا�ص��ية ت�ص��مح بتوجيه 
الدعاي��ة ا�ص��تناداً اإىل التعب��ر ع��ن مع��اداة ال�ص��امية. وذكرت موؤ�ص�ص��ة 
بروبابلي��كا وه��ي موؤ�ص�ص��ة اإخبارية ال ته��دف للربح مقره��ا نيويورك 
اأن من�ص��ة �رشاء االإعانات على في�ض بوك �ص��محت للم�ص��وقني بتوجيه 
اإعاناتهم ملن دونوا يف �ص��فحاتهم ال�صخ�ص��ية على في�ض بوك عبارات 
مث��ل "كاره لليه��ود" يف اخلان��ة املخ�ص�ص��ة ملجال الدرا�ص��ة اأو العمل. 
واأك��دت في���ض بوك ما اأوردته بروبابليكا.  وقال��ت في�ض بوك اإنه مبجرد 
اأن يكت��ب امل�ص��تخدمون تلك العبارات على �ص��فحاتهم ال�صخ�ص��ية على 
في���ض ب��وك تنتقل املو�ص��وعات املعادية لل�ص��امية تلقائيًا اإىل من�ص��ة 
االإع��ان التابعة لل�رشكة وكاأنها معلومات ع��ن التعليم اأو جمال العمل 

ميكن اأن تفيد امل�صوقني.

فيس بوكغوغل البلوتوث

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.

.. بالطب��ع اجلمي��ع يعلم حجم اجلرائم الت��ي قام بها الزعيم 
االأملاين هتلر و هناك بع�ض االأ�ص��خا�ض يعتقدون اأن جميع 
جرائ��م هتلر كان��ت تنح�رش على اليهود فق��ط لكن هذا غر 
�ص��حيح اإىل جان��ب اأن اجلرائ��م الت��ي ق��ام بها م��ع اليهود 
جم��ردة من كل معاين االإن�ص��انية و مهما كان اختافنا مع 
جمموع��ة ال يجب اأن نرر جرائ��م احلرق و القتل لاأطفال و 
االأبري��اء الذين لي�ض لهم عاقة به��ذه االأمور ، و لكن جرائم 
النازي��ني مل تتوقف نح��و اليهود فقط الأن م��ن مات قلبه و 
اأ�ص��بح لديه الق��درة على القتل و احل��رق و كل هذه اجلرائم 
يفع��ل ه��ذا مع اأي �ص��خ�ض على وجه االأر���ض و بالرغم من 
اأنن��ا اليوم ن�ص��اهد الكثر م��ن اجلرائم ال�ص��ادمة و لكن يف 
احلقيق��ة ل��ن تكون اأ�ص��واأ من م��ا حدث يف ع���رش هتلر الأن 
اجلرائ��م الت��ي حدث��ت يف هذا الع�رش تق�ص��عر له��ا االأبدان ، 
حيث عا�ض اأي�ص��ًا الكثر من ال�صعب االأملاين ب�صبب ما فعله 
هتلر يف عذاب، و بطلت ق�صتنا اليوم مواطنه اأملانية عا�صت 
يف خطر و رعب حيث اأجرت على اأنها تتذوق املوت العديد 
من املرات كل يوم و هي مارغو فولك من هذه ال�صيدة و ما 

هي ق�صتها تابع ملعرفة تفا�صيل هذا املو�صوع .
 تاري��خ املي��اد : ول��دت مارغو فول��ك يف اليوم ال�ص��ابع و 

الع�رشون من �صهر دي�صمر لعام )1917(
 املوطن : اأملانيا

 بداي��ة الق�ص��ة : عا�ص��ت مارغو فولك �ص��نوات م��ن احلزن و 
الرعب حيث اأن زوجها كان قد التحق ب�ص��فوف القتال و مل 
تعلم عنه �ص��يء ثم مت هدم منزلها ب�ص��بب القنابل و وجدت 
نف�ص��ها يف النهاية يف ال�ص��ارع بدون زوج و بدون ماأوى و 
هن��ا عر�ص��ت عليها والدة زوجها تعي���ض معها يف الريف و 
مل يك��ن اأمامها خيار غر القبول و بالفعل ذهبت و لكن يف 
الوقت الذي كانت مازلت غارقة يف الهموم و احلزن ب�ص��بب 
حياتها التي مت تدمرها يف ملح الب�رش فتحت عينها لتجد 

نف�صها يف م�صكلة اأكر .
مارغ��و فول��ك تتذوق امل��وت : بعد ف��رتة من و�ص��ولها اإىل 
الري��ف مت اأحتجزه��ا من قبل وحدات النخب��ة النازية ثم مت 
تكلفته��ا بعم��ل املوت ه��ي و اأربعة ع�رش فت��اة اأخرى حيث 
كان��ت مهمته��ا ت��ذوق اأي طع��ام قب��ل اأن يتناول��ه الزعيم 

الن��ازي هتل��ر بحيث اأن اإذا كان الطعام م�ص��موم يتم التاأكد 
من هذا ال�ص��يء قب��ل اأن يتناوله و ال يه��م املخاطرة بحياة 
االآخري��ن من اأجل احلفاظ على حياته و عرت مارغو فولك 
عن ه��ذه الذكريات املوؤملة عندما كان��ت ت�رشح بها قائلة 
كن��ت اأعي�ض يوميًا يف رعب حيث كن��ت اأنتظر املوت و كان 
ال يق��دم الطع��ام اإىل هتلر اإال بع��د اأن تتذوق��ه الفتيات اأواًل 
بخم�ص��ة ع�رش �ص��اعة حت��ى يتم التاأك��د من عدم ظه��ور اأي 

عامات ت�صمم .
ه��روب مارغ��و فول��ك : بعد اأك��ر من عامني م��ن اخلوف و 
الرع��ب الذي كان��ت تعي�ض به متكنت من اله��رب بعد تخلي 
هتلر عن املخباأ الذي كان يقيم به و كانت مارغو حمتجزة 
به �ص��اعدها اأحد ال�ص��باط يف ا�صتغال املوقف و الهروب و 
بالفعل هربت على منت اأحد القطارات التي كانت عائدة اإىل 
برلني و قالت مارغو اأين جنوت من املوت الأن اأي�صًا على ما 
اأعتق��د اأن باقي الفتيات مت اإعدامهم رميًا بالر�ص��ا�ض على 
يد اجلي�ض االأحمر ال�ص��وفيتي و اأن مل متكن من الهروب كنت 

�صوف اأجد نف�ض امل�صر .

عموديًا اأفقيًا
 1 �ص��جن كان رم��زا للطغي��ان والظل��م كان يوم 
اقتحام��ه ي��وم العي��د الوطن��ي حتتفل به فرن�ص��ا 

كل عام
2 فرا�ض )معكو�صة( o مبعنى حديث باالجنليزية

o نابع عن الود واملحبة 3 احد الوالدين 
4 مزارع الرتقال يف فل�صطني

5 بناء حتتي اأ�ص��فل البناء االأ�صا�ص��ي o ن�ص��ف 
بلبل

o �صقيا االأر�ض o نتبع نهجا  اأجل  6 من 
o غ�صن اأ�صم ا�صارة مثنى   7

o يف هذا املكان اأعلى   8
9 مل��وؤه االإب��اء وال���رشف )معكو�ص��ة( o ح��رف 

جازم o اليوم ال�صابق
o نبات ي�صتخرج منه ال�صكر 10 حوار للت�صلية 

o ت�صاري�ض بحرية حتتوي على املرجان 1 زخرفة ا�صامية 
2 دول��ة افريقية ا�ص�ص��ها عبيد اأمركيون حم��ررون اأرادو العودة اإىل 

اأفريقيا o ياب�صة
o ن�صوب وانتهاء o ن�صف رماد  3 حفظ حق الوالدين واحرتامهما 

4 لغ��ة و�ص��عت م��ن االأمم املتح��دة لتك��ون دولية ولكنها ف�ص��لت 5 
اخلطاط الوزير وا�صع اأ�ص�ض خط الثلث يف الدولة العبا�صية

o ثلثا هام 6 تنتهي حياتها 
7 عن���رش م��ن عنا�رش مياه البحر تداوى به اجلروح o غر نا�ص��ج 

وغر م�صذب اأو مهذب
8 عن��ده o و�ص��ف يطل��ق على كل م��ن لديه موهبة ميك��ن تطبيقها 

يف عمل ما
9 كلم��ة اأ�ص��لها فار�ص��ي تطل��ق على م��واد التلفزي��ون اأو اجلزء غر 

املرئي من قدرات الكمبيوتر
10 م��ادة تفرزه��ا البنكريا���ض حل��رق ال�ص��كر يف ال��دم o اذا جتاوز 

اثنني �صاع


