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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

قرية دنماركية خاصة للمصابين بالخرف

اأن�س��اأت مدينة �سفيندبورج الواقعة على جزيرة فوينن الدمناركية، قرية ح�رصية 
ل��� 125 مري�سا باخل��رف، يف بلدة داخل بلدة، حتت��وي متاجر خا�سة وم�سفف 
�سعر وا�ستودي��و للياقة البدنية ومقهى وبحرية، وميكن للمر�سى اأن يعي�سوا فيها 
كما كانوا يفعلون من قبل، اإما مبفردهم اأو يف �سقق م�سرتكة ويحظون باحلماية. 
وتق��ول جيت��ي فوي��ت )81 عام��ا( بح��زم »اإذا اأردت اأن اأرك�ض فاأن��ا اأرك�ض يف 

احلديقة«.
وال ت��زال فوي��ت تتحدث االإجنليزية بطالق��ة، لكنها ال ميكن اأن جت��د طريقها اإىل 

املنزل بعد نزهة يف البلدة. ومع ذلك، فال ميكن اأن ت�سل طريقها.
واأف��اد عمدة مدينة �سفيندبورج الر�ض اإيريك هورمنان باأنها طريقة جيدة لتوفري 
حي��اة طبيعية، فقرية مر�سى اخلرف جزء من البلدة »لكنها م�ساحة ال داعي الأن 

تتم فيها مراقبة املر�سى طوال الوقت«.
وت��رتاوح اأعمار �سكان القرية ب��ن 50 و102 عام، وميكنه��م الذهاب للم�سي اأو 
اللق��اء لتن��اول القهوة والت�س��وق. ال�سوكوالته هي ال�سلعة االأك��ر مبيعا يف متجر 

القرية.
واأو�سحت قائدة امل�رصوع اأنيت �سوبي اأن �سكان القرية يتحركون بحرية، وميكن 
الأي مقي��م مغادرة القرية اإىل املناطق املجاورة �رصيطة اأن يجد املخرج املخفي 
جي��دا، وغطي الب��اب الزجاجي بالبال�ستي��ك، ومعظم ال�س��كان الذين يفكرون يف 

الهرب �سي�ست�سلمون يف نهاية املطاف، ويقررون زيارة مقهى بدال من ذلك.

أمريكي يعرض 1300 لوحة مرسومة على 
مقاعد )المراحيض( للبيع

�سمي��ث داخل متحفه املكون من لوحات مر�سومة على مقاعد املراحي�ض )يو بي 
اآي( �سمي��ث داخ��ل متحفه املكون من لوح��ات مر�سومة على مقاع��د املراحي�ض 

)يو بي اآي(
يتطلع رجل من والية تك�سا�ض االأمريكية، اإىل بيع جمموعته الفريدة من اللوحات 

الفنية التي عكف على ر�سمها على مقاعد املراحي�ض منذ حوايل ن�سف قرن. 
ين��وي ب��ارين �سميث )69 عام��ًا( بيع متحف��ه الفني الذي يحتوي عل��ى اأكر من 
13000 لوح��ة مر�سومة عل��ى مقاعد املراحي�ض. وقد اأطلقت �رصكة كلوروك�ض 
حمل��ة عل��ى االإنرتن��ت مل�ساعدة �سمي��ث والعديد م��ن الفنانن االآخري��ن للرتويج 

للوحاتهم الفريدة من نوعها. 
وقال �سميث لقناة فوك�ض 29 باأن الوقت قد حان لبيع متحفه الفني، الأنه مل يعد 

قادراً على انتاج املزيد من اللوحات بوقت �رصيع ب�سبب تقدمه يف ال�سن. 
وي�سع��ى �سميث لبي��ع لوحاته مببل��غ 20000 دوالر اأمريك��ي، وياأمل يف العثور 
على م�سرٍت خمت�ض بالفن، للحفاظ على متحفه الذي جهد يف العمل عليه �سنوات 

طويلة. 
وين��وي �سميث اإبقاء متحفه قيد العم��ل ال�ستقبال الزوار ب�سكل طبيعي حتى يعر 

على م�سرت منا�سب له، بح�سب ما ورد يف موقع “يو بي اآي” االإلكرتوين.

النقطة الزرقاء بجانب أيقونات 
أندرويد 8؟

جديد ألجهزة الريسيفر من 
بايونير وأونكيو

تطلق سماعة تلفزيون جوالة 
بريموت كنترول وراديو

إندونيسي يكسب معركة أسطورية ضد ثعبان طوله 23 قدمًا

   يف بع�ض االأحيان تظهر نقطة زرقاء بجانب اأيقونات التطبيقات 
اخلا�س��ة بنظام الت�سغيل اأندرويد Oreo( 8( اجلديد. فما مدلول 

هذه النقطة؟
وت�س��ري ه��ذه النقط��ة اإىل وج��ود اإجراء بداخ��ل التطبي��ق املعني، 
وتعمل ه��ذه النقطة الزرق��اء على لفت انتب��اه امل�ستخدم، وتظهر 
ه��ذه النقط��ة مثاًل مع تطبيق تويرت عندما يك��ون هناك متابعون 
جدد، كما اأنها تظهر مع متجر تطبيقات بالي �ستور عندما تكون 
هن��اك حتديثات متواف��رة. واإذا رغب امل�ستخ��دم يف اإزالة النقطة 
الزرقاء، فاإنه يتعن عليه ال�سغط لفرتة طويلة ن�سبيا على اأيقونة 
التطبي��ق، اإىل اأن تنفت��ح ناف��ذة �سغرية بها االإخط��ارات احلالية، 
ويقوم امل�ستخدم بتحريك هذه االإخطارات اإىل ي�سار ال�سا�سة، واإذا 
مت حتري��ك كل االإخطارات، فاإن النقطة الزرقاء تختفي من جانب 

اأيقونة التطبيق

   اأعلن��ت �رصكت��ا بايون��ري واأونكي��و ع��ن اإط��الق اإ�س��دار جدي��د م��ن الربامج 
الثابت��ة "الفريموي��ر" الأجه��زة الري�سيف��ر AV مودي��ل 2016 لدع��م معيار 
Dolby Vision من اأجل ت�سغيل حمتويات الفيديو املزودة بتقنية املدى 

.HDR الديناميكي العايل
وبالن�سب��ة للمودي��الت اجلدي��دة، التي مت طرحه��ا خالل ع��ام 2017، فاإنها 
تتواف��ق يف اأغل��ب االأحيان م��ع معي��ار Dolby Vision، وميكنها عر�ض 

اإ�سارات HDR املعنية على اأجهزة التلفاز.
SC- واأعلن��ت �رصكة بايونري عن اإطالق حتديث الفريموير الأجهزة الري�سيفر
SC- و SC-LX501 و   SC-LX701 و   SC-LX801 و   LX901
LX1131 و VSX-831. وبالن�سب��ة ل�رصك��ة اأونكي��و، فاإنه �سيتم اإطالق 
التحدي��ث اجلدي��د الأجه��زة الري�سيف��ر PR-Z5100 و TX-RZ3100 و 
 TX-RZ610 و TX-RZ710 و TX-RZ810 و TX-RZ1100

.TX-NR555 و TX-NR656 و TX-NR757 و

ك�سف��ت �رصكة �س��وين ع��ن جهازه��ا SRS-LSR 100 اجلديد، وهو 
عب��ارة عن �سماع��ة ال�سلكي��ة للتلفزيون ت�ستمل عل��ى رميوت كنرتول 
ع��ام، باالإ�ساف��ة اإىل راديو رقم��ي، وميكن حمله��ا ب�سهولة من خالل 
املقب�ض. وتعمل �سماعة التلفزي��ون SRS-LSR 100 اجلوالة على 
احل��د من االختالفات ح��ول �سدة ال�س��وت اأثناء امل�ساه��دة اجلماعية 
للتلفزيون، فاإذا كان اأحد االأ�سخا�ض يعاين من �سعف ال�سمع، فيمكنه 
و�س��ع ال�سماعة بجانبه، يف حن ي�ستمع بقي��ة االأ�سخا�ض اإىل �سوت 

التلفزيون العادي، عالوة على اإمكانية تو�سيل �سماعة راأ�ض بها.
 SRS-LSR 100 وتت��م مواءم��ة �سدة ال�س��وت ب�سماعة التلفزي��ون
وفقًا لل�سو�ساء املحيط��ة تلقائيًا. وال يعمل الرميوت كنرتول العامل 
باالأ�سع��ة حتت احلمراء اإال يف نف���ض الغرفة، ولكن ميكن اال�ستماع اإىل 
�سوت التلفزيون يف الغرف االأخرى عند ا�سطحاب ال�سماعة املت�سلة 

بالتلفزيون. 

سونيما مدلول فيرموير

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.

اأندوني�سي��ا معرك��ة  اأم��ن يف  خا���ض حار���ض 
اأ�سطورية �سد ثعبان �سخم ي�سل طوله اإىل نحو 
25 قدمًا، وكاد اأن يفقد ذراعه، قبل اأن يتدخل 
القروي��ون مل�ساعدته يف قتل الثعبان، وحتويله 
اإىل وجب��ة د�سمة. وكان روب��رت نابابان )37 
عامًا(، قد وج��د نف�سه وجهًا لوجه مع الثعبان، 
اأثن��اء قيامه بجولة روتيني��ة يف مزرعة نخيل، 
بالق��رب م��ن منطقة بات��اجن جان�س��ال النائية 
يف جزي��رة �سومط��رة. وحاول ال�س��اب ا�سطياد 
الثعب��ان، وو�سع��ه يف كي���ض من اخلي���ض، لكن 
الثعب��ان ال�سخ��م ق��اوم ب�رصا�س��ة، وع�س��ه من 

ذراعه الي�رصى وق�سم قطعة منها.
وتق��ول التقارير املحلي��ة، اإن ناباب��ان خا�ض 
اأن يه��ب  �رصاع��ًا يائ�س��ًا م��ع الثعب��ان، قب��ل 
القروي��ون لنجدت��ه، وقدموا ل��ه امل�ساعدة لقتل 
الثعب��ان، قب��ل اأن يت��م نقل��ه اإىل امل�ست�سفى يف 

بلدة جماورة لتلقي العالج.
وبع��د اأن متك��ن القرويون م��ن قتل الثعب��ان، عر�سوا 
ج�سده يف القرية، قبل اأن يقوموا بطهيه وتوزيع حلمه 

على ال�سكان، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وق��ال ناباب��ان من �رصي��ره يف امل�ست�سف��ى: "حاولت 
االإم�س��اك بالثعبان، لكنه قام بع���ض ذراعي، ومن ثم 
تعاركن��ا لبع�ض الوقت". يف حن قال رئي�ض ال�رصطة 
املحلية لوكالة فران�ض بري�ض: "لقد كان طول الثعبان 
نح��و 25.6 قدمًا )7.8 م��رتاً(. لقد كان �سخمًا ب�سكل 

ال ي�سدق".
ويوج��د هذا النوع م��ن الثعابن ع��ادة يف اأندوني�سيا 
والفلب��ن، ويف مار���ض )اآذار(، مت العث��ور على مزارع 
اأندوني�س��ي داخ��ل بط��ن ثعب��ان �سخ��م، بع��د اأن مت 
االإم�س��اك بالثعبان، بالقرب من امل��كان الذي اختفى 
فيه الرج��ل، بينما كان يح�س��د حما�سيله يف جزيرة 

�سوالوي�سي ال�رصقية.

عموديًا �أفقيًا
o من�سوب لالأب 1 مقطوع غري مكتمل 

o مت�سابهان 2 ت�سليحات 
3 زيارة دينية ملكان مقد�ض o مو�سيقي 

عاملي �ساحب عدد من ال�سيمفونيات
اإىل �سائل o حتول  4 مدينة مغربية 
o مروة بالرتكية 5 التوق والتمني 

6 م��ا ي�سي��ل من ع�س��ارة الفم o مدينة 
فرن�سية �ساحلية )مبعرة(

للتف�س��ري   o )مبع��رة(  اأمل��اين  نه��ر   7
واال�سرت�سال

8 كارثي o مرتو واآخذ كفايته من املاء
9 اإي�س��ال اأو توا�س��ل o وح��دة قيا���ض 

الطاقة
10 يغط��ي الط��ري o ذو مي��ول وم�ساعر 

غري �سديقة

بلوح��ة  يحتف��ظ  حي��ث  فرن�س��ا  يف   1
املوناليزا

2 من معامل دبي العمرانية االأوىل
3 اكتم��ل o رئي���ض اللجن��ة االوملبي��ة 

الدولية ال�سابق
4 اال�س��م االآخ��ر لالنرتن��ت o �سهام اأو 

اأ�سهم
o ثلثا نوع 5 حذف 

o مراقبة ومتابعة اأكمل   6
7 يوجهه مفت�ض املباحث يف ق�سية ما 

o وحدة قيا�ض عاملية
8 غري م�سذب وناجت عن بيئة خ�سنة

o العاملون يف جمال فني 9 مكتمل 
o ثنية 10 نهر �سيني 


