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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

يحقق حلمه بالتحليق مع سرب ضخم من 
الطيور

حق��ق بطل �لعامل للقف��ز باملظالت حلم حياته، بالتحلي��ق �إىل جانب �رسب من 
طيور �لزرز�ر، يف م�سهد نادر ي�سعب تكر�ره.و�ن�سم هو��سيو لورينز )35 عامًا( 
�إىل �الآالف م��ن �لطي��ور، �لت��ي حّلقت يف �سم��اء �لدمنارك م�سكل��ة غيمة �سود�ء 
�لل��ون، وهي ظاهرة مث��رة لالإعجاب تتكرر كل خري��ف، بح�سب �سحيفة ديلي 
مي��ل �لربيطانية. و�ن�س��م هو��سيو لورين��ز )35 عام��ًا( �إىل �الآالف من �لطيور، 
�لت��ي حّلقت يف �سماء �لدمنارك م�سكلة غيم��ة �سود�ء �للون، وهي ظاهرة مثرة 
لالإعج��اب تتك��رر كل خري��ف، بح�سب �سحيف��ة ديلي مي��ل �لربيطانية. وخالل 
�كتظ��اظ �ل�سماء بالطيور، طار �ملظلي �الإ�سباين يف مظلته �ل�رس�عية �لتي تعمل 
بالطاق��ة �لكهربائي��ة. ويق��ول لورينز عن ه��ذه �لتجربة "�أن تك��ون طائر�ً فهذ� 
حل��م، وه��ذ� �ل�سبب �ل��ذي جعلني �أع�سق �لط��ر�ن �ملظلي، الأنن��ي �أ�سعر وكاأنني 
طائ��ر حملق يف �ل�سماء". و�أ�ساف "عادة م��ا �أ�ستطيع �لطر�ن �إىل جانب ثالثة 
�أو �أربعة طيور، لكن �لتحليق �إىل جانب �الآالف منها فر�سة فريدة من نوعها".

وب��د�أ لورين��ز ع�سقه للتحلي��ق �إىل جانب �لط��رو، منذ �أن كان بعم��ر 17 عامًا، 
وح�س��ل على �إذن هو وفريقه م��ن وز�رة �لبيئة �لدمناركية الأد�ء هذه �ملغامرة، 

بح�سور جمموعة من علماء �لبيئة ل�سمان �سالمة �لطيور.

تتناول بقايا الطعام لتوفر النقود للسفر

ك�سف��ت مديرة م�ساريع يف لن��دن عن �لطريقة �لتي تلجاأ �إليها لتخفي�ض فاتورة 
طعامها �إىل 5 جنيهات ��سرتلينية )6.5 دوالر(، وذلك عرب �لبحث يف حاويات 
�لقمام��ة وتن��اول ما يرتكه �الآخرون م��ن بقايا �لطعام.وقال��ت جوزفني ليانغ 
)25 عام��ًا(، �إنه��ا ترغ��ب بال�سفر و�لقي��ام باأ�سياء �أكرث متعة م��ن جمرد �إنفاق 
نقوده��ا على ���رس�ء �لطعام، لذل��ك تلجاأ �إىل تن��اول ما يتخل�ض من��ه �الآخرون 
م��ن طعام، وتوفر �ملال �لذي جتنيه لفع��ل �أ�سياء �أخرى، بح�سب �سحيفة ديلي 
مي��ل �لربيطانية.وت�سي��ف جوزف��ني "عملت م��ع �جلمعيات �خلري��ة و�لرب�مج 
�لت��ي ترك��ز على نفايات �لطعام لب�سع �سنو�ت، و�أن��ا �أقوم مبثل هذ� �لعمل على 
م��دى 6 �أ�سه��ر، ثم ق��ررت �أن �أحوله �إىل عمل بدو�م كام��ل".و�أر�دت جوزفني �أن 
تثب��ت �أننا نرمي كمي��ات كبرة من �لطع��ام، لذلك قررت �لتخل��ي عن �لت�سوق، 
و�لبح��ث بداًل م��ن ذلك عن �لتطبيق��ات، �لتي ت�ساعدها يف �لعث��ور على �لطعام 
�ل��ذي تتخل�ض منه �ملطاعم و�لنا�ض �لذين يعي�سون يف �ملناطق �لقريبة.وتقول 
جوزفني "�أعمل ل�سالح �رسكة تري�سرت�م �ستور�ت، ولدي خربة يف هذ� �لنوع من 
�لتطبيقات، و�أعرف �أن هناك كميات كبرة من �لطعام يتم �لتخل�ض منها، لذلك 

قررت �أن �أفعل �سيئًا جلمعها و�ال�ستفادة منها".

لوح��ة �لي��وم من �سه��ى �ملحمدي  عنو�نها �حل��زن �ي�سا �نك ق��ادر على �حتو�ء 
وجع �حدهم ولكنك ال جتروؤ على �لتقرب النه �بعدك عنه... وال تزعلي بحبك �نا 

تفعيل وضع قيادة السيارة 
في "آي أو إس 11"

تعيد إطالق 
الفأرة الكالسيكية

يختبر ميزة "كارثية" بالنسبة 
للناشرين

مجرم غامض يخدر النساء ويقص خصالت من شعرهن

د�ئمًا ما ُين�سح بعدم ��ستعمال �لهو�تف �لذكية �أثناء قيادة �ل�سيارة لدو�عي 
�الأم��ان، �إال �أن ذل��ك قد يكون �سعبًا يف بع�ض �ملو�ق��ف، ولذلك يدعم نظام 
ت�سغيل �أبل "�آي �أو �إ�ض 11" قائدي �ل�سيار�ت من خالل وظيفة عدم �الإزعاج 

."Do Not Disturb while driving" أثناء قيادة �ل�سيارة�
و�إذ� ق��ام �مل�ستخدم بتفعيل هذه �لوظيفة، فلن تت��م �الإ�سارة �إىل �ملكاملات 
�لهاتفي��ة و�لر�سائل �لن�سية حتى ال يتم ت�ستي��ت �النتباه �أثناء �لقيادة، يف 
حني يظل باإمكان قائد �ل�سيارة ��ستعمال نظام �ملالحة عن طريق �لهاتف.
وميك��ن الأ�سحاب هات��ف �آي فون تفعيل وظيفة عدم �الإزع��اج �أثناء قيادة 
�ل�سي��ارة "Do Not Disturb while driving" ع��ن طري��ق قائمة 
"�الإعد�د�ت" حتت بند "عدم �الإزعاج"، وميكن ت�سغيل وظيفة �حلماية من 
ت�ستي��ت �النتباه �إما يدوي��ًا �أو تلقائيًا عن طريق �لهات��ف، حيث يتم تفعيل 
هذه �لوظيفة عندما يتم �ت�سال �لهاتف مع �أجهزة �لبلوتوث يف �ل�سيارة �أو 

عندما تتعرف م�ست�سعر�ت �لت�سارع على قيادة �ل�سيارة.

Intelli m  �أعلن��ت �رسكة مايكرو�سوفت عن �إط��الق �إ�سد�ر جديد من �لفاأرة
 .Classic Intellimouse ل�سه��رة حتت ��سم� ouse Explorer 3.0
و�أو�سحت �ل�رسكة �الأمريكية �أنها قامت باإطالق �لفاأرة �جلديدة للم�ستخدمني، 
�لذين يف�سلون ��ستعمال فاأرة Intellimouse Explorer 3.0، و�لتي مت 

�إيقاف �إنتاجها منذ �أكرث من خم�ض �سنو�ت.
وتعت��رب ف��اأرة Classic Intellimouse �جلدي��دة مبثاب��ة ن�سخة مطابقة 
متام��ا للفاأرة �لكال�سيكية، وت�ستمل على زر �لتمرير وزر �لنقر �الأمين �أو �الأي�رس 
عل��ى �جلانب �الأمامي، باالإ�سافة �إىل ثالث��ة �أزر�ر ميكن برجمتها بحرية على 
جانب �لفاأرة. ويبلغ وزن �لفاأرة Classic Intellimouse �جلديدة حو�يل 
USB 2.0، وتدعم  129 غر�مًا ويتم تو�سيلها باحلو��سيب عن طريق منفذ 
تقني��ة مايكرو�سوفت Bluetrack عل��ى �الأ�سطح �لزجاجية، ومع ذلك يتعني 
على �مل�ستخدم، �لذي يعتمد على نظام ويندوز S 10 مر�عاة �أنه لن يتمكن من 

��ستعمال �الأزر�ر �لثالثة �لقابلة للربجمة بحرية.

يخت��رب موقع في�ض بوك �إعد�د�ً جديد�ً يعمل على �إز�لة �ملن�سور�ت غر �ملروجة 
م��ن خال�س��ة �الأخبار، من خ��الل �لف�سل بني �مل�س��اركات �لتي يت��م �إن�ساوؤها 
بو��سط��ة �ل�سفح��ات و�الإعالن��ات و�مل�س��اركات �لتي يت��م �إن�ساوؤه��ا بو��سطة 
�الأ�سدق��اء، فيما قد تعترب خط��وة كارثية بالن�سبة للنا�رسي��ن �لذين يعتمدون 
عل��ى �ل�سبكة �الجتماعية للو�سول �إىل �جلمهور. ويتم جتربة �لنظام �جلديد يف 
�ستة بلد�ن هي بوليفيا وغو�تيماال وكمبوديا و�سلوفاكيا و�رسبيا و�رسيالنكا، 
حي��ث يظه��ر تقريبًا �أن جمي��ع �ملن�سور�ت غر �ملروجة قد ج��رى حتويلها �إىل 
تغذي��ة �أخبار ثانوي��ة، وتركيز تغذي��ة �الخبار �لرئي�سية متام��ًا على �ملحتوى 
�الأ�سل��ي م��ن �الأ�سدق��اء و�الإعالن��ات. ومبوجب ه��ذ� �لرتتيب تعر���ض تغذية 
�الأخب��ار �لرئي�سية �أ�سياء ج��رى م�ساركتها من قبل �الأ�سدق��اء و�لعائلة ف�ساًل 
ع��ن �الإعالنات، ويتم نقل �مل�ساركات �لتي تتم م�ساركتها بو��سطة �ل�سفحات، 
مث��ل م�س��اركات �لنا�رسي��ن، �إىل خال�سة تغذي��ة �أخبار ثانوية، مم��ا يعني �أن 

�ل�سفحات �لتي ال تروج ملن�سور�تها.

فيس بوككيفية مايكروسوفت

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.

قال��ت �أكرث م��ن 100 �م��ر�أة يف والي��ة ك�سمر 
�لهندية، �إن رجاًل هاجمهن وقام بر�سهن مبادة 
خم��درة، قب��ل �أن يعم��د �إىل ق���ض خ�سالت من 
�سعره��ن. وبينما رف�ست بع���ض �الأو�ساط هذه 
�ملز�عم، من��ذ �أن بد�أت �الأحد�ث، قتل رجل يبلغ 
م��ن �لعم��ر 70 عامًا على يد ح�س��د من �ل�سكان 
�لغا�سبني، يف حني �أنقذت �ل�رسطة رجاًل معاقًا 
عقلي��ًا، م��ن �حلرق وه��و حي، بح�س��ب �سحيفة 
ديلي ميل �لربيطانية. ويوم �الأربعاء �ملا�سي، 
�أ�سي��ب خم�س��ة �أ�سخا�ض بج��روح، عندما فتح 
�جلن��ود �لن��ار عل��ى جمموع��ة م��ن �الأ�سخا�ض 
كانو� يرمونهم باحلجارة، معتقدين �أن �جلي�ض 

�لهندي يقوم بحماية �ملهاجم �ملجهول.
وتظهر �ل�س��ور �لتي تناقلته��ا مو�قع �لتو��سل 
يف  �ملقيم��ة  تا�سليم��ا  �ل�سي��دة  �الجتماع��ي، 
ك�سم��ر، وه��ي تعر���ض �سعرها، �ل��ذي تعر�ض 

للق�ض عل��ى يد �ملهاجم، خ��الل �لهجوم �لذي 
وق��ع يف منطقة باتامال��و مبدينة �رسيناجار، 
�لتابعة لوالي��ة ك�سمر �لو�قع��ة �سمايل �لهند، 

وتعاين من فقر مدقع.
وقال��ت �ل�رسط��ة �إنه��ا متكنت م��ن �إنقاذ رجل 
مع��اق عقليًا، من بني �أي��دي �حل�سود �لغا�سبة 
�لت��ي كان��ت تط��ارد �ملهاج��م، وذلك بع��د �أن 
كان��و� عل��ى و�س��ك �إ�رس�م �لن��ار في��ه و�سحله 
بج��ر�ر زر�عي. فيما تعر���ض ع�رسة من رجال 

�جلي�ض و�ل�رسطة لل�رسب.
وعلى �لرغم م��ن �أن �ل�رسطة قالت يف �لبد�ية، 
�إن ح��و�دث ق���ض �ل�سع��ر مزعوم��ة، �إال �أنه��ا 
تعر���ض �الآن مكاف��اأة ملن ي�ساع��د يف �لقب�ض 
عل��ى �جل��اين، ولكنها ت���رس يف نف���ض �لوقت، 
على ���رسورة خ�سوع �ل�سحايا جلهاز فح�ض 

�لكذب.

عموديًا �أفقيًا
�أو ع��ال  o ع��ال �سوت��ه  1 متعب��د �عت��زل �لنا���ض 

�ل�سوت من حوله o �نه�ض
o مركز �لنور و�لهد�ية. 2 �د�فع عن 

�أجاز.  o o ثمر �لنخل  �أغلق )�أذنيه(   3
 o )4 ��سم ل�ساحب كفاءة يف جمال ما )معكو�سة

جمموعة متقدمة من �خليل �أو �لنا�ض �أو نحوها
�أدو�ره  �ب��رز   o كالذب��اب  �سوت��ا  �أ�س��در   5

�لقرمو�سطي.
o حب 6 متحلل )معكو�سة( 

7 �سجل ملفات o جمموعة �لبيوت و�لدور و�أهلها 
�لتي متثل �لوطن.

8 خم��رج مث��ر للجدل ل��ه عدد من �الأف��الم منها 
حني مي�رسة

o �رسب برغبة �سديدة. 9 مظلة هبوط 
�آثار �مل�رسيني �لقدماء. o من  10 يدرين 

1 ممثل كوميدي �سعودي يف م�سل�سل طا�ض ما طا�ض.
 o .2 ممث��ل م���رسي ر�حل ال يك��ذب ولكن��ه يتجمل

��سهر �لفر�عنة و�كرب بناء
3 م��ادة مميت��ة o نقل �ملعلومات �إىل �حلا�سوب عرب 

�أجهزة يدوية.
4 فيلم ج�سد فيه حممود عبد �لعزيز �سخ�سية �ل�سيخ 

ح�سني كفيف �لنظر. o 3 حروف من ها�سم
5 ناقلو �الأ�سياء.

o تر�سد )معكو�سة(. 6 تقل�ض حجمه 
o ��ستجابتي الأ�سئلة ما �أ�سابه �جلنون   7

8 ممثلة م�رسية كوميدية خفيفة �لظل
9 قط��ع تغط��ى به��ا �الأ�سط��ح �ملائلة �ب�س��ط o و�أقل 

تعقيد�.
10 خمرج فلم �حلمو�ت �لفاتنات متثيل ماري منيب 

وميمي �سكيب يف 1953


