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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

خوذة مضادة للطيور تنقذ دراجًا من هجوم 
للغربان

يف حماولة للتخل�ص من مهاجمة الطيور لراأ�سه اأثناء ممار�سته ركوب الدراجة 
الهوائي��ة، ق��ام دراج اأ�س��رايل باخ��راع خوذة واقي��ة ذات ممي��زات فريدة من 

نوعها. 
التقط الدكتور ريت�س��ارد اأوزبورن ال�سغوف بركوب الدراجات الهوائية، ت�سجياًل 
م�س��وراً لنف�سه وهو يتجول بدراجته يف اأحد �سوارع كوينزالند قبل اأن تهاجمه 

الطيور على حني غرة.
غ��ر اأن الدكت��ور اأوزب��ورن كان ق��د اأخذ احتياطات��ه عرب ارتداء خ��وذة خا�سة 

ميكنه من خاللها اإبعاد الطيور عن راأ�سه.
وقد ظهر الدكتور اأوزبورن وهو يقود دراجته مرتديًا خوذة حتتوي على اأنبوب 
وجناح��ني رفيعني مثبت��ني يف موؤخرتها، قب��ل اأن يبداأ بالنف��خ داخل االأنبوب 

لتحريك اجلناحني حاملا ي�ست�سعر اقراب الطر الذي كان يزعق فوق راأ�سه. 
وبح�س��ب الفيديو ال��ذي لقي رواجًا كب��راً على االإنرنت، فاإن اخ��راع الدكتور 
اأوزب��ورن جن��ح يف اإبعاد الطي��ور التي كانت تن��اأى بنف�سه��ا اإىل ال�سماء عندما 

يتحرك اجلناحان اخللفيان، وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكروين.  
ثمانيني يحول منزله املتوا�سع اإىل ق�رص فخم

   بع��د �رصائه ملنزل متوا�سع مل يتج��اوز �سعره ال� 20000 دوالر اأمريكي، قرر 
م�سن بريطاين حتويله اإىل ق�رص فاخر يحمل طابع ع�رص النه�سة يف اأوروبا. 

يف عام 1966 ا�سرى بريفور وين جونز منزاًل قدميًا وقام بهدمة وبنى منزاًل 
اآخ��ر مكان��ه. ويف بداية الثمانينيات قرر جونز اأن يب��داأ م�رصوعًا �سخمًا يجعل 
م��ن منزله حتفة فنية رائع��ة. وخالل �سنوات من العمل الدوؤوب وامل�سني، جنح 
جون��ز يف حتويل منزله يف منطقة اأولد ويند�س��ور اإىل ق�رص ا�ستوحى ديكوراته 
م��ن فن��ون مدين��ة البندقي��ة املعماري��ة ويتاألف الق���رص الذي يق��در ثمنه االآن 
مبلي��وين دوالر اأمريك��ي، من �سبع غ��رف للنوم، و�ستة حّمام��ات، واأربع قاعات 
لل�سيوف. بينما تتميز الكثر من جدران الق�رص بلوحاتها اجلدارية امل�ستوحاة 
من ع���رص النه�سة. باالإ�سافة اإىل قاعة م�ستوحاة م��ن قلعة ويند�سور، حتتوي 
على عر�سني كبرين.  وتتباهى غرفة النوم الرئي�سية يف الق�رص بلوحة جدارية 
حتاكي لوحة الر�سام ال�سهر جون وليام التي تظهر �سخ�سيات اأ�سطورة هيال�ص 
واحلوري��ات االإغريقي��ة. وت�ساه��ي االأر�سيات بروعتها باق��ي مكونات الق�رص 
ال��ذي يحت��وي على ن�سخة طبق االأ�س��ل من دير تينرن االأث��ري، باالإ�سافة اإىل 
ب��رج �سغر والعديد من النواف��ر وال�سالالت.  من اجلدير بالذكر باأن جونز قام 
موؤخ��راً بعر���ص الق�رص الذي اأطلق علي��ه" دات�ص غاردنز" للبي��ع يف العديد من 
ال�رصك��ات العقاري��ة، ويطمح للح�سول عل��ى ما يقارب ملي��وين دوالر ثمنًا له، 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة مرور الربيطانية.
لوحة اليوم من ناي 

عنوانها "الأين_اأحبك_اأ�سبحُت_اأجمل"

اللون لـ "آي فون إكس" األكثر طلبًا 
بين المستخدمين

تعاني أزمة حادة مع هواتف 
"آي فون إكس"

 تطلق إصدارًا كامال من 
"اليترووم سي سي"

خبيرة تجميل تستخدم الديدان إلزالة حب الشباب

اأو�س��ح تقري��ر ن�رصه موقع "ماك رومرز" املعني باأخب��ار اأبل اأن هاتف "اآي فون 
اإك���ص" ذا الل��ون الرم��ادي الف�سائي وب�سع��ة 256 غيغابايت، ه��و اخليار االأكرث 

تف�سياًل من قبل امل�ستخدمني الذي قاموا بالطلب امل�سبق للهاتف.
وم��ن املعروف اأن هات��ف "اآي فون اإك�ص" ياأتي بلون��ني وب�سعتني خمتلفني هما 
الف�س��ي والرم��ادي الف�سائ��ي وب�سع��ة اإم��ا 64 اأو 256 غيغاباي��ت ب�سعر 999 
و1149 دوالراً اأمريكيًا على التوايل. وبح�سب اإح�سائية ح�سل عليها املوقع فاإن 
%39 من الطلب امل�سبق على الهاتف كان ل�سالح الن�سخة الرمادي الف�سائية 
ذات �سع��ة 256 غيغاباي��ت، و%17 للن�سخة الف�سية �سع��ة 256 غيغابايت. اأما 
الن�سخ��ة الرمادي��ة الف�سائية ذات �سعة 64 غيغابايت فبلغ��ت ن�سبة الطلب عليها 
%30، وح�سلت الن�سخة الف�سية �سعة 64 غيغابايت على %14. وهذا يعني اأن 
الن�سخ��ة الرمادية الف�سائي��ة �سعة 256 غيغابايت كانت اخلي��ار االأكرث تف�سياًل 
الأك��رث من ثلث��ي امل�ستخدمني الذين قاموا بالطلب امل�سب��ق للهاتف املنتظر طرح 

اأول �سحنة له باالأ�سواق يوم 3 نوفمرب )ت�رصين الثاين( املقبل.

تع��اين �رصكة اأبل من م�ساكل كب��رة فيما يخ�ص توفر هاتفها االأحدث 
واالأرق��ى امل�سم��ى "اآي ف��ون 10"، تبع��ًا مل�س��اكل يف عملي��ة االإنت��اج 
والتزويد مما قد يحد ب�سكل كبر من اإمدادات اجلهاز، وذلك وفقًا ملذكرة 
جدي��دة موجه��ة للم�ستثمرين من قبل املحلل داني��ال ايفي�ص من �رصكة 
التحلي��الت GBH Insights، حي��ث يتوق��ع داني��ال اأن تبل��غ اأوامر 
الطلبات امل�سبقة من جميع اأنحاء العامل على الهاتف اجلديد حوايل 40 

مليون طلب.
وتو�س��ح املذكرة اأن هذه الطلب��ات امل�سبقة قد تبدو مبثابة اأخبار جيدة 
ل�رصكة اأبل، لكن هناك م�سكلة تتمثل باأن ال�رصكة قد ال متتلك على مدى 
االأ�سهر القليلة املقبلة �سوى 20 مليون هاتف فقط متاحة للعمالء، مما 
يعن��ي اأن �رصكة اأبل لن تتمكن من اللحاق بالطلبات امل�سبقة حتى �سهر 
اأبريل )ني�سان( اأو مايو )اآيار( من العام املقبل، وهو الهاتف الذي ادعت 

�رصكة اأبل باأنه ميثل امل�ستقبل فيما يخ�ص الهواتف الذكية لل�رصكة.

 ،Lightroom CC اأطلق��ت �رصكة اأدوبي اإ�سداراً جديداً كام��اًل من برنامج
م��ع اإ�سافة بع�ص الوظائف اجلديدة اإىل االإ�سدار Lightroom CC القدمي 
واأطلق��ت عليه ا�سم Lightroom Classic CC، وعلى الرغم من ا�ستعمال 
ه��ذه الربام��ج لتحري��ر واإدارة ال�س��ور الرقمي��ة، اإال اأن هن��اك اختالف��ان بني 

الربناجمني.
اجلدي��د   Lightroom CC الربنام��ج  اأن  اإىل  اأدوب��ي  �رصك��ة  واأ�س��ارت 
يتوف��ر كربنام��ج ل�سط��ح املكتب الأجه��زة امل��اك واحلوا�سيب امل��زودة بنظام 
مايكرو�سوف��ت ويندوز، كما يتوف��ر كتطبيق لالأجهزة اجلوال��ة املزودة بنظام 

اأندرويد واأبل "اآي اأو اإ�ص"، عالوة على وجود اإ�سدار ويب.
وت��روج ال�رصك��ة االأمريكي��ة للربنام��ج Lightroom CC باعتباره خدمة 
لل�س��ور، حيث يتم تخزي��ن كل ال�سور يف الذاكرة ال�سحابي��ة، وبالتايل يتمكن 
امل�ستخ��دم م��ن اإج��راء التعدي��الت م��ن اأي جهاز عل��ى ال�سور، وبع��د ذلك يتم 

اعتماد هذه التعديالت على كل ال�سور.

أدوبيهذا أبل

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.

    اتخذت خبرة جتميل �سينية م�ساراً غريبًا 
وعجيب��ًا لع��الج حب ال�سب��اب والبث��ور التي 
تظه��ر يف الوج��ه، ال عالق��ة له��ا بالكرميات 
اأو االأقنع��ة الطبيعية، ب��ل اعتمدت يف طريقة 
عالجه��ا املبتك��رة عل��ى الدي��دان. يف مقطع 
فيدي��و انت���رص اأخراً عل��ى �سبك��ات التوا�سل 
االجتماع��ي واأثار ج��داًل وا�سعًا ح��ول ادعاء 
ه��ذه اخلبرة باأن الديدان حاًل مثاليًا وفعااًل 
للتخل���ص م��ن م�س��اكل الب���رصة، وا�سع��ة 4 
ديدان كبرة احلج��م لونها اأخ�رص على وجه 
ام��راأة تع��اين م��ن بث��ور وحب��وب بب�رصتها، 
با�ستخ��دام قط��ع م��ن القط��ن، فيم��ا تتل��وى 
الدي��دان االأربع��ة عل��ى جبني امل��راأة وذقنها 
وخديه��ا.  واأكدت اخلبرة تلك الديدان قادرة 
عل��ى امت�سا���ص البث��ور وااللتهاب��ات م��ن 
الب���رصة ببطء، م�س��رة اإىل اأنه��ا ال ت�سبب اأي 

م�ساعف��ات اأو اآث��ار جانبي��ة �سلبية، مدعية 
اأنها ا�ستخدمت منذ األف عام، واأنها "طريقة 
طبيعي��ة جداً". وعن راأي خ��رباء ال�سحة يف 
خدمة ال�سح��ة الوطنية باململك��ة املتحدة، 
قال االأطباء ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية، 
ا�ستخدامه��ا يف جم��ال  الدي��دان ميك��ن  اإن 
التجميلي��ة  الط��ب، خا�س��ة يف اجلراح��ات 
والرميمي��ة، لت�ساع��د يف حت�سني تدفق الدم 
اإىل منطق��ة االأن�سج��ة اأو اجلل��د التالف الذي 
يعاين من �سع��ف يف الدورة الدموية. وعلى 
الرغ��م من ذلك، اأ�س��ار االأطباء اإىل اأن طريقة 
ع��الج م�ساكل الب�رصة بالديدان تنطوي على 
خماط��ر مث��ل الع��دوى والنزي��ف، ومل توؤكد 
خدم��ة ال�سحة الوطني��ة الربيطاني��ة ما اإذا 
كان��ت ه��ذه الطريق��ة مفي��دة يف عالج حب 

ال�سباب.

البي�ضاء الدار   1
 o خلق����ه الل����ه م����ن نار o 2 دق جر�����س الهات����ف
مارك����ة مفاتيح وا�ض����م جامعة مهم����ة يف الواليات 

املتحدة
مت�ضابهة حروف  خم�ضة   o يغلي   3

الق����وم  جتم����ع  م����كان   o الهات����ف  عل����ى  تق����ال   4
ومناق�ضة امورهم اأو للت�ضلية وال�ضمر )جمع(

اأجل من   o )معكو�ضة(  قدوم   o االآن   5
املا�ض����ية  ياأخذ  o من  االأن����ف والفم  �ض����عر بني   6

لتاأكل الع�ضب )جمع(.
7 م����كان مه����م للزيارةمكان مهم للزيارة o معرب 

بيت حانون لدخول غزة من �ضمالها
o ثالثة  اأ�ض����جار مورقات و�ض����ديدة اخل�ضرة   8

حروف متتابعة من بي�ضان
املو�ضيقي ال�ضلم  يف   o جبلني  بني   9

10 عربون حمبة و�ض����داق تقدم يف املنا�ض����بات 
)معكو�ضة( o غري م�ضموح

قري����ة  حم����ل  بني����ت  الت����ي  اال�ض����رائيلية  امل�ض����تعمرة   1
اخلال�ضة يف �ضمال فل�ضطني

اأنواع عدة  له  فريو�س  ب�ضبب  وزكام  ر�ضح   2
ا�ض����تخدمه  اأول من  o م�ض����حوق متفج����ر  3 مت�ض����ابهان 

ال�ضينيون
4 مقابل مادي للقيام بعمل ما o العي�س يف نعمة وحال 

هانئة
5 حب����وب القه����وة o ثالثة حروف م����ن دوار o حرفان 

من اأدب
الكهرباء تو�ضل  التي  املواد  على  يطلق  ما   6

o �ضائل  7 ال�ض����كان االأ�ض����ليون لنيوزيلندا وجزر كوك 
احلياة االأحمر

o مقدم  اأبوها  الر�ض����وم املتحركة �ض����مكة وجدها  8 يف 
نقدي لربط الكالم يف معاملة جتارية

9 ا�ض����م اع�ض����ار ياباين انقذ اليابان من هجوم مغويل 
الهجم����ات  اإىل  لالإ�ض����ارة  الياب����ان  خ����ارج  وي�ض����تخدم 

اخلم�س احلوا�س  من   o املوت  االنتحارية  10 

عموديًا اأفقيًا

ً


