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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

فقمة تشّل حركة الطيران في مطار أالسكا

ت�سّببت فقمة �سخمة جال�سة على مدرج مطار اأال�سكا يف تعطيل حركة الطريان، 
مم��ا دفع اإدارة املط��ار اإىل االت�س��ال باجله��ات املخت�سة ب�س��وؤون احليوانات 
حلمله��ا بوا�سطة زالجة كبرية، وه��ي احلادثة االأوىل التي ي�سهدها املطار وفقًا 

للم�سوؤولني.
وبح�س��ب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، وقعت احلادثة االأ�سبوع املا�سي حني 
فوج��ئ العاملون باملطار بروؤية فقمة وزنها نح��و 200 كيلوغرام ممددة على 
امل��درج حي��ث تقلع الطائ��رات ف�سارعوا بتحذي��ر الطيارين ملنعه��م من املرور 

بجانب الفقمة والت�سّبب مبقتلها.
وعن �سبب و�سول هذه الفقمة اإىل املدّرج ، اأرجع مدير االت�ساالت فى املقاطعة 
مي��دو بيل��ى ال�سب��ب اإىل عا�سف��ة قوي��ة وقعت يف املنطق��ة ال�ساحلي��ة للمحيط 
املتجم��د ال�سم��ايل ملنحدر اأال�سكا، اإذ وجد املوظفون الفقم��ة اأثناء اإزالة الثلوج 

بعد هذه العا�سفة من مدّرج املطار.
وال ي�سم��ح ملوظف��ي الق�س��م بالتعام��ل مع الثديي��ات البحرية، لذلك مت��ت اإزالة 
الفقم��ة بوا�سطة اجلهة امل�سوؤولة عن ذلك. وقال بيلى اإن العمال �ساهدوا الطيور 

والدببة القطبية على املدرج، بيد اأن روؤية الفقمة كانت املرة االأوىل. 
وق��ال بيل��ي اإن هذه الطي��ور والثدييات ت�سكل خطراً كبرياً عل��ى �سالمة الركاب 
وتكبد خ�سائر مبئات املاليني من الدوالرات كل عام، الفتًا اإىل اأن الطيور ت�سكل 
اأك��ر من %90 من ال�رضبات التي تتعر�ض له��ا الطائرات يف اجلو بالواليات 

املتحدة، يف حني اأن ال�رضبات من قبل الثدييات نادرة جداً".
 اأملان يو�سون بدفنهم بجوار مقابر حيواناتهم

ر�س��دت الرابطة االحتادية ملتعهدي دفن احليوانات يف اأملانيا تزايداً يف رغبة 
االأمل��ان يف اأن يك��ون مثواهم االأخ��ري بجوار حيواناتهم.  وق��ال رئي�ض الرابطة 
مارت��ن �س��روك اإن هن��اك تزاي��داً يف ع��دد االأ�سخا���ض الذي��ن يو�س��ون بدفن 
جثامينهم بعد وفاتهم بجوار مقابر حيواناتهم، م�سيفًا اأن هناك حاليًا بالفعل 
مقابر مدفون بها توابيت الأفراد وحيوانات على نحو م�سرك. واأ�ساف "الكالب 
والقط��ط والهام�س��ر م��ن اأهم املرافقني يف املث��وى االأخ��ري". وبح�سب بيانات 
الرابط��ة، يوجد حالي��ًا يف اأملانيا 150 مقربة خم�س�س��ة لدفن احليوانات، من 

بينها 30 مقربة مت اإقامتها خالل االأعوام الثالثة املا�سية.
وب�سب��ب تزاي��د رغبة االأمل��ان يف تخ�سي�ض مدافن الئق��ة بحيوانتهم املف�سلة، 
ي�سه��د ن�س��اط دف��ن احليوان��ات يف اأملانيا ازده��ارا حاليًا، حيث تبل��غ اأرباحه 
ال�سنوية نحو 20 مليون يورو، بح�سب بيانات الرابطة. ووفقا لبيانات الرابطة، 
ينف��ق �سنوي��ا يف اأملانيا نح��و 1.3 مليون كلب وقط، ويج��رى دفن نحو 50% 
منه��ا يف مقابر خا�سة. ويبلغ ع��دد احليوانات التي ُتدفن يف مدافن خم�س�سة 
له��ا حالي��ا نح��و 10 اآالف حيوان، كم��ا يراوح ع��دد احليوانات الت��ي يف�سل 

اأ�سحابها حرقها بعد النفوق بني 80 األف و90 األف حيوان.

لوحة اليوم من نغم �سالح

المناسبة للتصوير في الهواء 
الطلق؟

سعر إصالح شاشة هاتف آي فون 
10 يصل إلى 300 دوالر

ال تدع طفلك يرتدي نظارة 
VR أكثر من 20 دقيقة؟

فقدت فروة رأسها بالكامل بآلة غزل القطن

اأو�سح��ت الرابط��ة االأملاني��ة للت�سوي��ر الفوتوغ��رايف اأنه ميك��ن من خالل 
اللقط��ات اخلارجي��ة ال�رضيع��ة واالأو�ساع غ��ري املعتادة للكام��ريا ت�سجيل 
مقاط��ع فيديو رائعة واأفالم مثرية، غري اأن ا�ستعمال كامريا باهظة التكلفة 
يف اله��واء الطل��ق اأو يف ظ��ل ظ��روف الطق���ض ال�س��يء يعت��رب خماطرة غري 
حم�سوب��ة العواقب، ولذلك عادة ما يت��م االعتماد على كامريا ثانية، تعرف 

با�سم "كامريا بيك اآب".
واأو�سح��ت الرابطة االأملانية اأن كامريات االأك�س��ن املنا�سبة لال�ستخدامات 
ال�ساقة تعترب اخليار االأول عند الت�سوير يف الهواء الطلق، غري اأن هذه الفئة 
م��ن الكامريات ت�ستمل على عد�سة وا�سعة الزاوية فقط وبدون اأي اإمكانيات 
للزووم، عالوة على اأن كامريات االأك�سن غالبا ما تكون �سغرية احلجم، وال 
تت�سم��ن يف بع�ض االأحيان �سا�سة ملعاينة ال�سور، كما اأن عمليات التحكم 
يف الكام��ريا مبا���رضة تك��ون حم��دودة، وي�سط��ر امل�ستخ��دم اإىل ا�ستعمال 

تطبيقات الهواتف الذكية من اأجل التحكم يف الكامريا.

ك�سف��ت �رضكة اآب��ل اأم�ض اجلمعة ع��ن تفا�سيل اأ�سع��ار اإ�س��الح �سا�سة هاتفها 
الذك��ي االأح��دث اآي ف��ون 10، والت��ي يبدو اأنها مث��ل الهاتف نف�سه��ا باه�سة 

الثمن وميكن اأن ت�سل اإىل نحو 300 دوالر اأمريكي )1100 درهم اإماراتي(.
وكانت عمالق التقنية االأمريكية اأعلنت اأم�ض اجلمعة اأي�سًا عن فتح باب الطلب 
امل�سب��ق على الهاتف، الذي ياأتي كن�سخة خا�س��ة احتفااًل مبرور ع�رض �سنوات 

على اإطالق اأول اآي فون، وزعمت اإن الطلب على الهاتف "يفوق التوقعات".
وم��ع االإع��الن عن تقدمي الهات��ف، اأ�سدرت اآب��ل اأي�سًا قائم��ة باأ�سعار اإ�سالح 
الهات��ف، والتي ت�سمنت اأن اإ�سالح �سا�س��ة الهاتف خارج ال�سمان تبلغ 279 
دوالراً اأمريكي��ًا، وه��و �سع��ف �سعر اإ�س��الح �سا�سة اآي ف��ون 6 التي ت�سلح يف 
مراك��ز ال�رضك��ة اإىل 129 دوالراً اأمريكي��ًا، واأعلى بن�سب��ة %65 مقارنة ب�سعر 
اإ�س��الح �سا�س��ة هاتف اآي ف��ون 8، والبالغ 169 دوالراً اأمريكي��ًا. ُيذكر اأن كل 
االإ�سالح��ات اخلا�سة بهات��ف اآي فون 10، الذي يبداأ �سع��ره من 999 دوالراً 

اأمريكيًا، خارج ال�سمان تبلغ 549 دوالراً اأمريكيًا.

ح��ذر باحث��ون م��ن التاأث��ري ال�سلبي الأجه��زة الواق��ع االفرا�س��ي اأو املعزز اأو 
املختل��ط على االأطفال ب�سفة خا�س��ة، نظراً الأنها ت�سبب لهم االإ�سابة مب�ساكل 

يف الب�رض واختالل يف التوازن على املدى الق�سري للتعر�ض لتاأثري .
وعم��ل الباحثون يف جامعة لي��دز الربيطانية بالتعاون مع �رضكات بريطانية 
متخ�س�س��ة يف الواقع االفرا�سي ووج��دوا اأن اأجهزة "يف اآر" تعر�ض حمتوى 
افرا�س��ي ثالثي االأبعاد على �سا�سة ثنائية االأبعاد فت�سبب �سغطًا وجهداً على 

النظام الب�رضي للم�ستخدم، بح�سب �سحيفة الغارديان الربيطانية.
واخت��رب الباحث��ون 20 طف��اًل تراوح��ت اأعمارهم ب��ني 8 اأع��وام اإىل 12 عامًا 
مار�س��وا لعب��ة واق��ع افرا�سي ملدة 20 دقيق��ة، وبعد انته��اء اللعبة، مل يلحظ 
الباحث��ون تدهوراً خطرياً يف ب�رض االأطف��ال، اإال اأنهم الحظوا حدوث ا�سطراب 
يف ق��درة بع�ض االأطفال عل��ى حتديد االختالفات يف امل�ساف��ات، فيما اأ�سيب 
اأحد االأطفال باختالل وعدم توازن بعد االنتهاء مبا�رضة من اللعبة، على الرغم 

من تعر�سه لفرة ق�سرية جداً.

لهذا ما الكاميرا

السبب

آبل: 

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.

حل��ادث  الياب��ان  يف  �سي��دة  تعر�س��ت 
موؤ�س��ف، ت�سب��ب باقت��الع ف��روة راأ�سها 
بالكام��ل، بع��د ن عل��ق �سعره��ا يف اآلة 

غزل القطن.
وكان��ت ال�سي��دة البالغة م��ن العمر 64 
عام��ًا يف العم��ل، عندم��ا عل��ق �سعرها 
يف االآل��ة عالية الطاق��ة. وتظهر ال�سور 
التي ن�رضتها املجلة الطبية الربيطانية، 
كي��ف اقتلعت االآل��ة، فروة راأ���ض املراأة 
بالكام��ل من عل��ى جمجمته��ا، مبا يف 
م��ن  العل��وي  والثل��ث  حاحبيه��ا  ذل��ك 
اأذنيه��ا. ومت نق��ل املراأة عل��ى الفور اإىل 
امل�ست�سفى، حي��ث قام االأطب��اء باإجراء 
عملي��ة جراحي��ة معق��دة، تنط��وي على 
اإعادة ربط االأوعية الدموية واالأع�ساب، 
واأعادوا فروة الراأ�ض اإىل مكانها، خالل 

4 �ساع��ات، بح�س��ب �سحيف��ة ديل��ي مي��ل 
الربيطانية.

وتعت��رب احلال��ة الثاني��ة، الت��ي يت��م فيه��ا 
اإىل مكانه��ا  راأ���ض مري���ض  اإع��ادة ف��روة 
بنجاح. وخ��الل العملية، متكن االأطباء من 
رب��ط االوعية الدموي��ة الرئي�سية التي تربط 
اجلانب��ني االأي���رض واالأمين م��ن راأ�سها، يف 
حني كان هناك بع�ض االأ�رضار التي ميكن 

يكن باالإمكان اإ�سالحها.
وعلى الرغ��م من ربط االأوعي��ة االأموية، اإال 
اأن االأطب��اء، وج��دوا اأن اجلان��ب االأي���رض ال 
ي��زال مغلق��ًا، وه��ذا يعني اأنه��ا تعتمد فقط 
عل��ى تدف��ق الدم م��ن اجلانب االأمي��ن، كما 
ف�س��ل اجلراحون يف اإع��ادة ربط االأع�ساب، 
مم��ا يعن��ي اأنه��ا فق��دت ال�سع��ور يف فروة 

راأ�سها.

عموديًا �أفقيًا
اإلهة احلب واجلمال عند اليونان  1

2 مت�سابه��ان o �سخ���ض ثقيل الظل يتدخل 
فيما ال يعنيه

3 وعاء o خط حقيقي اأو وهمي ي�سري عليه 
ال�سائرون

اأبداأ يف عمل �سيء   o 4 تخزن عليه اال�سياء 
اأو منحنى بالقلم o م�ستقيم 

o �ساب قوي 5 من ايطاليا )معكو�سة( 
6 يف االأف��الم امل�رضي��ة اأ�سبح من البهوات 

ولعب الدور الراحل احمد زكي
7 ف��م o اله ال�سم�ض عن��د قدماء امل�رضيني 

اأراد وطلب  o
8 م��ن ا�سماء االأ�س��د o غ�سبه على قبول اأو 

عمل �سيء
o من �رضوط احلج والعمرة 9 من االأطراف 

اإىل �سنة كاملة لتن�سج 10 ثمرة حتتاج 

o ظلم وهوان 1 كوكب قريب من االأر�ض 
o �سخ�ض واحد اأكلة �سعبية   2

اأهرب واأتوارى عن االأنظار كالثعلب  3
الكهربي��ة  الطاق��ة  قيا���ض  وح��دة   o 4 خفا���ض 

)مبعرة(
5 ليون��اردو االيطايل ر�سام املوناليزا o اأ�سكال 

اأو اإ�سارات معربة عن معان معينة
 o 6 ت�ستخ��دم للتف�س��ري وال�ستط��راد اأثناء الكالم
مرتبة معينة يف العدد من 1 اىل o 5 مت�سابهان

لتاأم��ني  o ي�ستخ��دم  ال�س��وء في��ربق  7 يعك���ض 
املمتلكات �سد ال�رضقة

8 ذك��ر املاعز o متخلق باأخالق اإن�سانية عالية 
ويجيد الكر والفر

9 امتحان
o م��ن  االن�س��ان  قل��ب  اأ�سخ��م �رضي��ان يف   10

ا�سماء االأ�سد


