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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

يعيش 5 سنوات في الغابات هربًا من زوجته
�شغ��ل رج��ل �شتين��ي م�ؤخر�ً و�شائ��ل �لإع��ام يف بريطاني��ا، بع��د �أن ك�شف �أنه 
��شط��ر �إىل �لعي�س م�رشد�ً يف �لغابات على مدى خم�س �شن��ت هربًا من زوجته 

�ملزعجة.
وكان مالك���م �أبليغي��ت )62 عامًا( قد عمل ب�شتاني��ًا ل�شن��ت ط�يلة، و��شتمتع 
بالعم��ل يف حد�ئق �لآخرين، �إىل �أن �أخذت حياته منحى غري مت�قع بعد �لزو�ج 
قب��ل نح��� 30 عامًا. وعلى �لرغم من �أن حياته �لزوجي��ة �شارت ب�شكل جيد يف 
�لبد�ي��ة، �إل �أن �ن�شغال��ه بالعم��ل مع مرور �ل�ق��ت، جعل زوجته �أك��ر �إزعاجًا، 

وكان ي�شطر �إىل �خت�شار وقت �لعمل لإر�شائها.
وبع��د �أن ز�د �إزعاج زوجت��ه و�شجار�تهما �ملتكررة، مل يع��د مالك�م قادر�ً على 
�لتحم��ل، فما كان منه �إل �أن حزم �أمتعته وغادر �ملنزل، وبدًل من �لنتقال �إىل 
منزل �أحد �لأ�شدقاء، و�ل�رشوع باإجر�ء�ت �لطاق، �كتفى بالت��ري عن �لأنظار، 

بح�شب م�قع �أوديتي �شنرت�ل.
وغ��ادر مالك�م منزله يف مدينة برمنغهام على در�جة، قا�شد�ً �لعا�شمة لندن، 
ولك��ن در�جت��ه تعر�شت لل�رشقة يف �أك�شف�رد، بعد �أن ن�ش��ي �أن يقفلها، فا�شطر 
�إىل متابع��ة �لرحل��ة �شري�ً على �لأق��د�م، وو�شل بعد ثاثة �أ�شابي��ع، و��شتقر يف 
غاب��ة كثيف��ة بالقرب م��ن كينغ�شت�ن جن�ب غ��رب لندن، حي��ث كان يخيم يف 

�لغابة خال �لليل، ويعمل يف حديقة عامة يف �لنهار.
ومن��ذ ذلك �ل�ق��ت، حت�لت �لغاب��ة �إىل عن��ن �لإقام��ة �لد�ئم ملالك���م، قبل �أن 
ينتق��ل �إىل ملج��اأ للم�رشدي��ن يف غرين�يت�س جن�ب��ي لندن. وكان��ت رغبته يف 
�لبتع��اد ع��ن زوجته ق�ي��ة، لدرجة �أن��ه مل يت���شل مع �أ�رشت��ه، لإخبارهم عن 
م��كان �إقامت��ه. وت���شل مالك���م م�ؤخر�ً م��ع �شقيقته، و�لتي بحث��ت عنه لعدة 

�شن��ت، قبل �أن تركن �إىل �لعتقاد باأنه ميت.

 ماهو سرالحلقة السوداء من الدخان في السماء؟
   �أثارت حلقة دخانية �ش�د�ء غريبة رعب �ل�شكان يف مدينة كر��شن�يار�شك بعد 

�أن ظهرت ب�شكل مفاجىء يف �ل�شماء دون �أن يجد �أحد�ً تف�شري�ً لها.
ومتك��ن �أح��د �ل�شائقني من ت�ش�ير �حللق��ة �لدخانية �لغريب��ة، وهي حتلق ف�ق 
�شم��اء �ملدين��ة، و�أثارت ح��رية �لعلماء، و�ملهتم��ني بالظ��ه��ر �لغريبة. وميكن 
�شم��اع �ش�ت �م��ر�أة �شاب��ة يف خلفية �لفيدي� وه��ي تق�ل "�إنها غيم��ة �ش�د�ء، 

حلقة �ش�د�ء حتلق هناك يف �ل�شماء!".
و�أ�ش��اف �لرجل �ل��ذي كان برفقتها "�إن حجم هذه �حللقة ي��زد�د �شيئًا ف�شئيًا" 

فردت عليه بالق�ل "�إنه �أمر مرعب!".
ولي�ش��ت ه��ذه هي �مل��رة �لأوىل �لت��ي تظهر فيها مث��ل هذه �حللق��ات، حيث مت 
�لإب��اغ ع��ن �لعدي��د منه��ا يف كل م��ن �ل�ليات �ملتح��دة �لأمريكي��ة و�رشبيا 

و�ململكة �ملتحدة، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
�لظاه��رة  ه��ذه  تف�ش��ري  م��ن  �لآن  حت��ى  �أح��د  يتمك��ن  ومل 
بظ��ه��ر  تتعل��ق  فر�شي��ات  و�شع����  �لبع���س  لك��ن  �لغريب��ة، 
مرتول�جي��ة �أو وج���د مد�خ��ن قريب��ة تت�شب��ب بظه���ر حلق��ات �لدخ��ان، يف 

حني قال �آخرون �إنها رمبا تك�ن ناجمة عن عرو�س لاألعاب �لنارية.
ل�حة �لي�م من ناي  عن��نها "�جلمال" 

جديدة في واتس آب.. 
تعّرف إليها

بسيطة للحماية من 
هجمات تصيد البيانات

تطلق كاميرا مدمجة بعدسة 
أحادية عاكسة كبيرة

رابونزيل حقيقية لم تقص شعرها طوال 32 عامًا

 �أ�شاف و�ت�س �آب ميزة جديدة لتطبيقه على �له��تف �لذكية يتيح للم�شتخدمني 
م�شاركة �مل�قع يف �ل�قت �حلقيقي، وتتبع �لأ�شدقاء �أو �لأهل �أو �لأبناء خط�ة 
بخط�ة. وعلى غر�ر ميزة في�س ب�ك "م�شاركة �مل�قع مبا�رشة" �أطلق و�ت�س �آب 
L o" و�شتندرج حتت بند "share live laocation"  ميزته �لتي �أ�شماها
cation"، ي�شتطي��ع �مل�شتخ��دم حتديد �ل�قت مل�شارك��ة �مل�قع مع �ل�شخ�س 
�لآخ��ر ت��رت�وح ب��ني 15 دقيقة و�شاع��ة و8 �شاع��ات. ومبجرد تفعي��ل �مليزة، 
وحتدي��د �ل�ق��ت �ملطل���ب تظهر خريط��ة �شمن ناف��ذة �لدرد�ش��ة لتظهر مكان 
�مل�شتخ��دم للط��رف �لآخر يف �ل�ق��ت �لفعل��ي. و�أو�شح �لقائم���ن على تطبيق 
و�ت���س �آب �أنه باإمكان �مل�شتخدم تعطيل هذه �ملي��زة وقتما ي�شاء. وتعترب مثل 
ه��ذه �مليز�ت مفيدة وعملية باعتبارها "مر�شد�ً" لاأ�شدقاء و�لأقارب و�لأبناء 
لتحديد �ملكان بال�شبط عند �للقاء�ت، حيث متنحهم �لجتاهات ب�شكل مف�شل، 
دون �حلاج��ة �إىل و�شفه��ا عرب �لهاتف. بالإ�شاف��ة �إىل �أنها هامة حال حدوث 

�أي م�قف �أو ظرف طارئ خارج �ملنزل،

قال خبري تكن�ل�جيا �ملعل�مات بري ث�ر�شهامي �إن ن��فذ �إدخال كلمات �ملرور، 
�لت��ي تظه��ر فجاأة على �له��ت��ف �لذكي��ة �أو �حل���شيب �ملكتبية، ق��د تك�ن �أحد 
�لتد�ب��ري �لأمني��ة �مل�رشوع��ة لنظ��ام �لت�شغيل، غ��ري �أنها قد تك���ن �أي�شا �إحدى 
حم��اولت �لقر��شن��ة لت�شي��د بيان��ات �مل�شتخ��دم.  ويطل��ب نظام ت�شغي��ل �أبل 
"�آي �أو �إ���س" م��ن �مل�شتخدم �إدخ��ال كلمات �ملرور على ف��رت�ت غري منتظمة 
�أو يف منا�شب��ات خمتلف��ة، غ��ري �أن �لقر��شنة قد يتمكن�ن ع��ن طريق ��شتعمال 
��شتف�ش��ار�ت م�شمم��ة ب�شكل مماثل م��ن �حل�ش�ل على كلم��ات �ملرور �خلا�شة 
بامل�شتخ��دم �أو ما يعرف با�شم ت�شيد �لبيان��ات. وين�شح ث�ر�شهامي �مل�شتخدم 
با�شتعم��ال حيل��ة ب�شيطة عند ظه���ر ��شتف�شار مفاجئ عن كلم��ة �ملرور؛ حيث 
يتع��ني عل��ى �مل�شتخ��دم �إدخال كلمة م��رور خاطئ��ة يف �لبد�ية و�نتظ��ار ماذ� 
�شيح��دث، ف��اإذ� مت قب�ل كلمة �مل��رور �خلاطئة، ف��اإن هذ� �ل�شتف�ش��ار �مل�شب�ه 
عب��ارة عن هجم��ة لت�شيد �لبيان��ات، �أم��ا �إذ� كان هذ� �ل�شتف�ش��ار حقيقيا من 
نظام �لت�شغيل، ف�ش�ف تظهر ر�شالة خطاأ عند �إدخال كلمة �ملرور ب�شكل خاطئ.

    ع��ادة م��ا يت��م ��شتعمال م�شت�شع��ر�ت APS C �لكب��رية يف �لكامري�ت ذ�ت 
�لعد�ش��ة �لأحادي��ة �لعاك�ش��ة، �إل �أن �رشك��ة كان���ن �لياباني��ة قام��ت بتجهيز 
كامري�ته��ا G1 X Mark III �ملدجم��ة به��ذه �لن�عي��ة م��ن �مل�شت�شع��ر�ت 
بحج��م )22×15 مم(. و�أو�شح��ت �رشكة كان�ن �أن كامري�ته��ا �جلديدة تاأتي 
يف ج�ش��م مدمج باأبعاد 12×5×3 �شم، ول يتعدى وزنها مع �لبطارية ح��يل 
400 غ��ر�م، وت�شتمل باقة �لتجهي��ز�ت �لتقنية على عد�شة )f/2،8o5،6( ل 
ميك��ن ��شتبد�له��ا وتعم��ل بزووم ب���رشي 3x، مع مثب��ت �ش�رة م��زود باأربع 

درجات لل�شبط.
و�إىل جانب حمدد �ملنظر �لإلكرتوين �ملزود ب�شا�شة "�أوليد"، بدقة 2.36 ملي�ن 
بيك�ش��ل، ت�ج��د �شا�ش��ة مل�شية قيا���س 3 ب��شة وبدق��ة و�ش���ح 1.04 ملي�ن 
بيك�ش��ل من �أجل معاينة �ل�ش���ر، وميتاز م�شت�شعر كامري� كان�ن �جلديدة بدقة 
و�ش���ح 24.2 ميغابيك�ش��ل، وميتد نطاق ح�شا�شية �ل�ش�ء من ISO 100 �إىل 

.ISO 25 600

كانونميزة حيلة

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.

ت�شميته��ا  للبع���س  يحل���  بريطاني��ة  �م��ر�أة  ك�شف��ت 
"ر�ب�نزي��ل" تيمنًا ب�شخ�شية دي��زين �ل�شهرية، �أنها مل 
تق���س �شعرها منذ �شن��ت ط�يلة، مم��ا �أدرى �إىل من�ه 

ب�شكل ل ي�شدق لي�شل �إىل �أ�شفل قدميها.
ومل ي�شب��ق ل��� مالغ�رز�ت��ا ك�لي�شيك���س )32 عامًا( �أن 
�شبغ��ت �شعرها، ف��اإىل جان��ب ط�له �ملده���س، يتمتع 
بل���ن ذهب��ي ممي��ز، ومن��ا على م��دى �شن����ت، لدرجة 
�أنه��ا باتت قادرة عل��ى �أن تلفه ح���ل ج�شدها، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
و�عت��ادت مالغ�رز�ت��ا �لت��ي تعي���س يف ���رشق لن��دن، 
وتخطط لدر��ش��ة تكن�ل�جيا �ملعل�م��ات، على ت�شذيب 
�شعره��ا، ليبقى يف �أبه��ى حّلة، لكنه��ا ت�قفت عن ذلك 

يف �شبتمرب )�أيل�ل( عام 2015.
وحتتاج مالغ�رز�تا ح��يل 20 دقيقة لتجفيف �شعرها 
على ح��ر�رة منخف�ش��ة ملجف��ف �ل�شعر، �أم��ا �إذ� تركته 
ليج��ف ل�حده، فيمك��ن �أن يبقى مبل�ًل لع��دة �شاعات. 

وت�شتخدم عدة و�شفات للحفاظ على جمال �شعرها، 
وب�ش��كل �أ�شا�ش��ي ت�شنع قناعًا من زي��ت ج�ز �لهند، 
ترتك��ه عل��ى �شعرها مل��دة ن�شف �شاعة قب��ل غ�شله 

باملاء.
وتق���ل مالغ�رز�ت��ا: "مل ي��فق �أحد م��ن �أ�شدقائي 
و�أف��ر�د عائلتي على ت�شذيب �شعري منذ ذلك �ل�قت، 
لأنه��م كان�� يعتق��دون �أنه يتمتع مبظه��ر جيد، ول 
يحتاج �إىل ذلك، لذل��ك ت�قفت عن ت�شذيبه. لقد كان 
ط�ل��ه ي�ش��ل �إىل ركبتي، لكن��ه �لآن من��ا لي�شل �إىل 

كاحلي".
وت�شيف مالغ�رز�ت��ا: "ل �أ�شتطيع �أن �أفكر يف ق�س 
�شعري، ول �أتخيل نف�شي ب�شعر ق�شري، �أعتقد �أن �أحد�ً 
لن يتعرف عل��ّي يف هذه �حلالة. �شعري ه� ه�يتي، 
�أينم��ا ذهب��ت، يبت�ش��م �لنا�س يف وجهه��ي، ويثن�ن 

على جمال �شعري". 

عموديًا �أفقيًا
1 تلقب فنيا ب�شم�س �لغنية )لبنان( o ن�شف �أحمد
2 وح��دة قيا�س �رشعة �لت�شالت �لا�شلكية o �آلة 

�أو طريقة لتحقيق �لن�رش )معك��شة(..
3 يعر���س عليهم �ش��يء� لروؤيت��ه o طبق �شهي يف 

بع�س �لبلد�ن �لعربية.
 o 4 م�شتدي��رة �مل���ش��ات �لي�مي��ة يف �ملركبات

زعيم تركي �ثبت �أن �حلق �أق�ى من �مل�شالح.
o فيه عيبا. 5 �شهر عربي 

6 �شهد o قفز o حمل�ل خمفف من حم�س ي�شتخدم 
يف �لأكل وله مع زيت �لزيت�ن ف��ئد عاجية

7 ي�ش��ل �شيئني معا o جعل �لأ�شياء �ملنف�شلة يف 
كل و�حد بعد تفرقة.

o �عطاه يد� بيد )معك��شة(. 8 �شيجارة 
o ل�شيء 9  فرقة عظيمة من �جلي�س 

10 بنات ذو�ت طرفة وخفة دم

1 بلبل �خلليج )من �لك�يت(.
2 �شلطان �لطرب )من �ش�ريا(.

�لأغني��ة  وعم��اق  لبن��ان  مط��رب   3
�للبنانية

�لأ�شخا���س مم��ن يعرف  4 جتم��ع م��ن 
بع�شهم بع�شا

�أد�ة   o �ل�شي��اء  م��ن  ك�م��ة  �شنع��ا   5
)معك��شة(.

o ثلثا  6 كان في��ه نتيج��ة )معك��ش��ة( 
وقت.

7 فنان �لعرب )من �ل�شع�دية(.
8 �أتكلم o عاقد �لنية فيما يعمل ومنفذه
ح��اج  خال��د  �جلز�ئ��ري  �ل��ر�ي  مل��ك   9

�بر�هيم.
10 �لفنان �حل�شا�س )من �لمار�ت(.


