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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

ش���بح من الفقاعات يظهر ف���ي خلفية صورة 
التقطها غواص في البحر

بينم���ا كان اأحد الغوا�ص���ني الربيطانيني يقوم بجولة يف اأعماق البحر 
مع اأح���د زمالئه اأثناء اإجازة يف مدينة الغردق���ة امل�صرية، قام بالتقاط 
العدي���د من ال�صور التذكارية حتت املياه. وعندما عاد اإىل بلده فوجئ 
مبنظ���ر اأث���ار رعبه حيث ظه���ر ت�صكيل م���ن الفقاعات على �ص���كل هيكل 

عظمي يف خلفية اإحدى ال�صور.
كان داري���ن هاري����ص )52 عام���ًا( يغو����ص بالق���رب م���ن اأح���د �صواطئ 
الغردق���ة يف م�ص���ر، عندما ق���ام بالتق���اط جمموعة من ال�ص���ور لنف�صه 

بهاتفه النقال وهو حتت املاء. 
وقال دارين من مدينة برمنغهام الربيطانية: "كنا ن�صبح حول ال�صعاب 
املرجاني���ة، والتقط���ت الكث���ر م���ن ال�ص���ور، مل اأالحظ وج���ود الهيكل 
العظم���ي حتى ع���دت اإىل اململك���ة املتح���دة، �صعرت بالرع���ب يف بداية 

االأمر، ولكني اأدركت باأنه جمرد ت�صكيل من الفقاعات"
واأ�ص���اف داري���ن وهو اأب لطفلني: "اأنا ال اأوؤمن بوج���ود االأ�صباح اأبدًا، 
ولك���ن م���ا راأيته يف خلفي���ة اإحدى ال�ص���ور التي التقطته���ا كان مده�صًا 

حقًا"، بح�صب ما ورد يف �صحيفة مرور الربيطانية.

�صبح امراأة يثر رعب زوار مطعم يف بريطانيا
متك���ن �صائ���د اأ�صباح م���ن التقاط �صور غريب���ة يظهر فيه���ا �صبح امراأة 
داخ���ل اأحد املطاعم يف بريطاني���ا، ُيعتقد اأنه اأرع���ب الزبائن ل�صنوات، 

عرب رمي االأكواب هنا وهناك داخل املطعم.
والتق���ط اأن���درو ويليام���ز، م���ا يظه���ر اأنه كي���ان غري���ب، ب�ص���كل امراأة 
مبواجه���ة اجلدار، لكنه كان وحيدًا يف ذل���ك الوقت، ومل يكن هناك من 
يوؤي���د روايت���ه عن م�صاه���دة ال�صبح، بح�صب ما ذك���رت �صحيفة مرور 

الربيطانية.
وق���ال مالك املطع���م مي�صيل بريغز، اإن���ه مل يكن متفاجئ���ًا، عندما �صاهد 
ال�ص���ور الت���ي التقطه���ا ويليامز، حي���ث انت�صرت العديد م���ن الق�ص�ص 

ل�صنوات، حول �صبح يتجول داخل املطعم. 
وي�صي���ف بريغ���ز، اإنه �صاهد االأك���واب تتطاير من عل���ى الرفوف مرات 
عدي���دة، لكن���ه يعتق���د اأن ه���ذه الق�ص����ص، اأ�صاف���ت طابعًا جذاب���ًا اأكرث 
للم���كان، يف حني يوؤكد ويليامز اأنه ي�صعر بوجود االأ�صباح، وا�صتخدم 

قدرته على اكت�صاف الظواهر اخلارقة، اللتقاط هذه ال�صور الفريدة.

لوحة ليوم من الفنانة الت�صكيلية 
�صهى املحمدي عنوانها "ثقل" 

تطلق فايرفوكس 
56 الجديد

سونوس وان تدعم أمازون 
"أليكسا" وغوغل "أسيستنت"

ورقية يمكنك التحكم بها
من هاتفك الذكي

اعتقد األطباء أنه مصاب بالسرطان.. فعثروا على شيء غريب في رئته

اأعلن��ت موؤ�ص�ص��ة موزيال عن اإطالق الإ�ص��دار 56 اجلديد من مت�ص��فحها 
فايرفوك�س ال�ص��هري، واأو�ص��حت املوؤ�ص�ص��ة الأمريكية اأن الإ�صدار اجلديد 

يت�صمن وظيفة لقطة ال�صا�صة Screenshot ب�صكل افرتا�صي.
كما يتيح الإ�ص��دار اجلديد للم�ص��تخدم اإمكانية اإر�صال عالمات التبويب 
اإىل امل�ص��تخدم، الذي قام بت�ص��جيل الدخول، على �ص��بيل املثال اإر�ص��ال 
عالم��ات التبويب من الأجهزة اجلوالة اإىل احلوا�ص��يب املكتبية، لإتاحة 
اإمكانية موا�ص��لة العمل على �ص��فحات الويب املفتوحة يف وقت لحق، 
واأكدت موزيال اأن عملية اإر�ص��ال البيانات تتم ب�ص��كل م�ص��فر من النهاية 

اإىل النهاية.
واأ�ص��افت موزيال اأنها قامت بتح�ص��ن وظائف ا�صتكمال امللء التلقائي 

خلانات ال�صتمارات على الويب، مع �صد العديد من الثغرات الأمنية.
وميك��ن للم�ص��تخدم تنزي��ل الإ�ص��دار 56 اجلدي��د م��ن مت�ص��فح موزيال 

فايرفوك�س عن طريق قائمة "امل�صاعدة/حول فايرفوك�س".

 تعتزم �رشكة �ص��ونو�س جمع اأكرث من م�ص��اعد رقمي يف جهاز واحد، حيث 
اأعلن��ت ال�رشك��ة الأمريكي��ة عن ط��رح �ص��ماعتها ال�ص��بكية One اجلديدة 
والتي تدعم يف البداية امل�ص��اعد الرقمي اأمازون األيك�ص��ا، وبالتايل يتمكن 
امل�ص��تخدم عن طريق الأوامر ال�ص��وتية من ت�ص��غيل املو�صيقى من خدمات 
T u و Pandora و iHeartRadio و Musi  الوي��ب مثل اأم��ازون

 .neIn
و�صيتم اإ�صافة خدمة املو�صيقى �صبوتيفاي يف وقت لحق، واإىل ذلك احلن 
ميكن للم�صتخدم ا�صتعمال خدمة تدفق بيانات املو�صيقى عن طريق تطبيق 
�صونو�س عرب الهاتف الذكي اأو اجلهاز اللوحي، وخالل العام القادم �صتدعم 

�صماعة �صونو�س One اجلديدة امل�صاعد الرقمي غوغل "اأ�صي�صتنت".
واأعلنت �رشكة �ص��ونو�س عن طرح �ص��ماعتها ال�ص��بكية اجلديدة يف الأ�صواق 
الأمريكي��ة بدءاً من 24 اأكتوبر )ت�رشين الأول( اجلاري ب�ص��عر 199 دولراً 

اأمريكيًا.

تغلغ��ت التكنولوجي��ا يف جمي��ع مناح��ي حياتن��ا، حتى و�ص��لت اإىل 
الطائرة الورقية الب�ص��يطة التي كنا نلهو بها داخل الف�ص��ول الدرا�صية 
POWERUP DART ه��ي طائ��رة ورقي��ة، ق��ادرة  اأحيان��ًا.  
كنك التحك��م بها لغاية 60 م��رتاً من خالل  بالفع��ل عل��ى الطريان، ميمُ

الهاتف الذكي عرب تطبيق خا�س يدعم نظامي اأندرويد واآي اأو اإ�س.
كنها التحلي��ق ب�رشعة 25 مياًل  الطائ��رة، الت��ي تزن 11.5 غرام��ًا، ميمُ
يف ال�ص��اعة كحد اأق�صى، كما اأنها حتتاج لل�صحن ملدة 25 دقيقة لكي 

تتمكن من التحليق 10 دقائق.
ويتي��ح ل��ك التطبيق اخلا���س بالطائرة عل��ى الهواتف الذكي��ة القيام 
ببع���س احلركات ال�صتعرا�ص��ية اأثن��اء حتليق الطائ��رة يف اجلو مثل 

الطريان على هيئة حلقات وغريها.
الطائ��رة متوف��رة للطلب امل�ص��بق عل��ى موقع كي��ك �ص��تارتر للتمويل 

اجلماعي ب�صعر يبداأ من 29 دولراً اأمريكيَا.

طائرةموزيال سماعة

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.

 نق��ل رجل بريط��اين اإىل امل�صت�ص��فى وهو يعاين 
من اآلم يف الرئتن وم�ص��اكل تنف�ص��ية، واأظهرت 
ال�صور والفحو�صات وجودة كتلة �صغرية داخل 
اإحدى رئتيه، اعتقد الأطباء اأنها كتلة �رشطانية، 
قبل اأن يكت�صفوا اأنها عبارة عن قطعة بال�صتيكية 

دخلت اإىل ج�صمه قبل اأربعة عقود.
وكان املري���س الذي مل يتم الك�ص��ف عن هويته، 
والبال��غ م��ن العم��ر 47 عامًا، يعاين من �ص��عال 
خماطي اأ�صفر، و�صعور بعدم الرتياح ملدة تزيد 
عن عام، وطلب م�صاعدة الأطباء، الذين افرت�صوا 
وج��ود كتلة �رشطانية يف ج�ص��مه، خا�ص��ة واأنه 
داوم عل��ى التدخ��ن مل��دة 30 عام��ًا، واأحي��ل 

املري�س اإىل امل�صت�صفى على وجه ال�رشعة.
وخ��الل فح���س جم��رى اله��واء ل��دى املري�س، 
فوج��ىء الأطب��اء، بوجود قطعة من البال�ص��تيك 
عل��ى �ص��كل خم��روط داخل اإح��دى رئتي��ه، كان 

ق��د ا�صتن�ص��قها قبل نح��و 40 عامًا، و�ص��كل هذا 
الكت�ص��اف لغ��زاً حري الأطباء، خا�ص��ة مع عدم 
ظه��ور اأي��ة اأعرا���س ل��دى املري�س ط��وال هذه 

املدة.
وتذكر املري�س اأنه ح�ص��ل على جمموعة األعاب 
خا�ص��ة بال�صيارات عندما كان بعمر 7 �صنوات، 
وكان املخروط البال�ص��تيكي م��ن بينها، وبقي 
ه��ذا املخ��روط داخ��ل رئت��ه من��ذ ذل��ك الوقت، 

بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويعتق��د الأطب��اء، اأن رئة املري���س تاأقلمت مع 
هذا اجل�ص��م الغريب م��ع مرور الوق��ت، لكنه بداأ 
ي�ص��بب له م�ص��اكل تنف�ص��ية يف الآونة الأخرية. 
وبع��د العملية اجلراحية التي خ�ص��ع ل��ه لإزالة 
املخ��روط البال�ص��تيكي، ب��داأت حال��ة املري�س 
ب�ص��كل  الطبيعي��ة  حيات��ه  وا�ص��تعاد  تتح�ص��ن، 

تدريجي.

o مع����دن نبي����ل )ال يتفاع����ل م����ع العنا�صر  1 هاج����م فج����اأة 
االأخرى(

o عدد  2 امل����ادة الرئي�صية يف لب اخل�صب وجدران اخللية 
�صنوات حياة االن�صان من يوم مولده حتى مماته

3 تنت�صر وتغطي o جواب o متاأدب يف �صلوكه وذو رفعة
نداء حرف   o بالب�صاتني  مليئة  منطقة   o متكلم  �صمر   4

للبحرين القدمي  اال�صم   o ح�صيلة   5
ال�صل مر�ص   6

الروماين الع�صر  العا�صمة االردنية يف  لعمان  القدمي  اال�صم   7
حطم  o هرب   8

9 اأول انتح����اري يف التاري����خ الذي هدم املعبد عليه وعلى 
اأعدائه o خميم يف بروت

والب�صر لالأر�ص  وم�صتغلون  حمتلون   10

o ا�صم علم مذكر مبعنى االأكرث  1 حديقة اأ�صجار مثمرة 
�صرفا )معكو�صة(

مل�ص  o البالبل   2
�صرا اأعلنت   o �صحابات   3

العدو من  للوقاية  حربية  اأدوات   o �صغر  جبل   4
5 انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع يف م�صكلة o تكلم 

عن االآخرين يف غيابهم
جر حرف   o م�صغ  بال  االأكل  بلع   6

�صرة يف  �صيئا  و�صع   o اجللد  من  م�صنوع   7
املركب ربان   o �صديد  خوف   8

9 ث����اين اك����رب اباطرة املغول ولد يف كابول وتويف يف 
دلهي o �صجر رفيع وطويل للحماية من الريح

باحلر ي�صعر   o كويتي  نفط  حقل  اكرب   10

عموديًا اأفقيًا


