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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

بطريق يقع في حب الفتة تحمل صورة 
فتاة أنيمي

انتهييت ق�سيية حب غريبيية من نوعهييا بني طائيير بطريق كبيير يف ال�سن 
ويافطيية كرتونييية ل�سخ�سية فتاة اأنيمييي، نهاية ماأ�ساوييية بعدما تويف 

البطريق يف حديقة حيوان يف مدينة ميا�سرو اليابانية.
بعييد اأن هجرتييه �رشيكتييه يف حديقيية حيييوان توبييو، لفييت انتبيياه طائر 
البطريييق "غريب كون" الييذي يبلغ من العمر 21 عامييًا، يافطة كرتونية 

حتمل �سورة فتاة اأنيمي تدعى "هولولو". 
وقد وجد البطريق "غريب كون" العزاء  يف �سخ�سية الأنيمي من برنامج 
"اأ�سدقيياء كيمونو" و�سار يالزمها طييوال الوقت، ويحدق بها ل�ساعات 
طويليية.  وبعييد اأن اأزيلت اليافطيية موؤقتًا ب�سبب في�سييان وقع يف حديقة 
احليوان، بدت عالمات احلزن على "غريب كون" حتى عادت اإىل مكانها. 
وعلييى الرغم ميين اأن البطريق امل�سكييني �رشعان ما �سقط مري�سييًا، اإل اأن 
عمييال حديقة احليييوان �سمحوا له بالبقاء اإىل جانييب اليافطة الكرتونية 
حتييى فارق احلياة يوم اجلمعة املا�سييي. ويذكر اأن املتابعني عربوا عن 
حزنهييم ملا اآل اإليه حال البطريييق، وقدموا ال�سكر لكل من اعتنى به اأثناء 

فرتة مر�سه، وفق ما ورد يف �سحيفة مرور الربيطانية.
 رو�سي يعرث على جثة كائن ف�سائي حتت الثلوج

    زعم رجل رو�سي اأنه عرث على جثة كائن ف�سائي مدفونة حتت الثلوج، 
بالقرب من منزله اأثناء ا�ستك�سافه املكان. 

واأظهر مقطع فيديو ن�رش على موقع يوتيوب الإلكرتوين، حلظة عثور رجل 
على جثة كائن غريب له عينان �سوداوان مدفونة حتت الثلوج. 

وقد بدت عالمات الت�سوه ال�سديد على اجلثة حيث اأظهر الفيديو ما يعتقد 
اأنه رجل ف�سائييي بذراع و�ساق مبتورتني بالإ�سافة اإىل لون وجه مائل 
للزرقيية، ولييون ج�سييد اأ�سفيير ووردي. وقد ظهيير الفيديو يف بييادئ الأمر 
علييى قناة تلفزيونييية رو�سية، ويعتقد باأنه التقييط يف منطقة اإريكوت�سك، 
ب�سيبريا.  و�رشعان ما ك�سفت وزارة الداخلية الرو�سية اأن املقطع مزيف، 
حيث قال ناطق با�سم الوزراة، اإن ال�رشطة قامت بالتحقق من اأمر اجلثة، 
وتبييني لهييا بيياأن م�سييور املقطع وهييو طالب جامعييي، قييام ب�سناعتها 
ميين فتييات اخلبز وقطع الدجيياج.  من اجلدير بالذكيير اأن الفيديو الذي مت 
ت�سويييره منييذ �سنييوات، وظهر اأخييراً علييى الإنرتنت، ولقييي ردود اأفعال 
متفاوتيية ميين املتابعني، حيث قييال بع�سهييم اإنهم مل يتقنعييوا بالرواية 
الر�سمييية واإنهييم يعتقدون اأن اجلثة هي لرجل ف�سيياء بالفعل، بح�سب ما 

ورد يف �سحيفة مرور الربيطانية.

  لوحة اليوم من ناي  عنوانها "قارئة الفنجان" 

التخزين الشبكية ذات القرصين 
لحماية بياناتك

البرنامج مفتاح النجاح في 
األلعاب الجماعية

بلس تجمع معلومات تفصيلية 
عن مستخدميها دون إذن

ماذا يحدث عندما تتبادل عائلة غنية حياتها مع أخرى فقيرة؟

ن�سحت جمليية "بي �سي جمازين" امل�ستخييدم، الذي يرغب 
يف �ييرشاء وحييدات التخزييين ال�سبكييية )NAS(، باختيييار 
املوديييل املزود باثنني ميين الأقرا�ص ال�سلبيية على الأقل، 
 RAID نظييراً لأنييه ميكن ت�سغيل هييذه الأقرا�ييص بطريقة
1، ويف هذه احلالة �سيتم تخزين نف�ص البيانات على كال 

القر�سني.
ويف حييال حييدوث خطيياأ اأو عطل غيير متوقييع يف الذاكرة، 
فييال يتعر�ص امل�ستخدم لفقدان البيانييات، بل اإنها �ستكون 
موجييودة علييى القر�ييص ال�سلييب الثيياين، اأمييا عنييد قيييام 
امل�ستخدم ب�رشاء وحدات التخزين ال�سبكية املزودة بقر�ص 
�سلييب واحييد، فاإنييه يتعييني عليييه اإجييراء عمليييات الن�سخ 
الحتياطييي للبيانات ب�سورة منتظميية على و�سيط تخزين 

خارجي.

   ميثييل التوا�سل اجليد مفتاح النجيياح يف الألعاب اجلماعية على 
الإنرتنت. ويقدم برنامج Discord ات�ساًل �سوتيًا مبا�رشاً دون 
احلاجيية اإىل قييدر كبر ميين الكفاءة علييى الكمبيوتيير، حيث ميكن 
للم�ستخييدم اإن�ساء ال�سرفر بنف�سه وب�سييكل جماين. وبعد ذلك ميكن 
للم�ستخييدم دعوة اأ�سدقائه والتوا�سييل عن طريق الر�سائل الن�سية 
اأو عن طريق ال�سوت، كما ميكن تبادل امللفات حتى حجم معني.

ويتوفيير الربنامييج للعديييد ميين املن�سييات، حيث توجييد تطبيقات 
لأنظمة اأندرويد واآي اأو اإ�ص وماك ولينوك�ص. وبدون التطبيق ميكن 
لالأ�سدقيياء ا�ستخييدام برنامييج Discord عيين طريييق املت�سفح 
ولكيين ب�سكل حمدود. ويقوم املطييورون يف الوقت احلايل باختبار 
مكامليية الفيديييو وم�ساركيية ال�سا�سيية، ولكيين يف الوقييت الراهيين 
مييع ا�ستخييدام �سطح املكتييب فقط. وبذلييك يتناف�ييص الربنامج مع 

تطبيقات مثل �سكايب اأو في�ص تامي.

    اأ�سار كري�ستوف مور اإىل اأن �رشكة الهواتف الذكية OnePlus تقوم بجمع 
معلومييات تف�سيلية عن عييادات م�ستخدمييي هواتفها الذكييية. واأو�سح باحث 
 OxygenOS الأمييان الربيطاين يف مدونتييه على الويب اأن نظييام الت�سغيل
يقييوم بجمييع البيانييات ونقلهييا اإىل ال�رشكيية ال�سينييية، ومن �سميين البيانات 
رقييم اجلهيياز ورقييم IMEI والرقم الهاتفييي وعنوان MAC وا�سييم �سبكات 
WLAN الال�سلكية، التي يتم الت�سال بها، اإ�سافة اإىل جمع معلومات عن 
التطبيقات امل�ستخدمة وحتى الوظائف، التي يتم ا�ستعمالها داخل التطبيقات، 
مبييا يف ذلك البيانييات املتعلقة مبدة ال�ستخييدام. ونظراً لأنه يتييم اإر�سال هذه 
املعلومييات مع رقم اجلهاز اإىل ال�رشكة ال�سينييية، فاإنه ي�سهل اإحلاق البيانات 
بامل�ستخدمييني الفعليييني، وتعتمييد �رشكيية OnePlus علييى ت�سويييق اجلييزء 
الأكييرب من هواتفهييا الذكية من خالل البيع املبا�رش عييرب الإنرتنت، واأو�سحت 
ال�رشكة ال�سينية لبوابة التقنيييات Androidpolice.com اأنها ت�ستخدم 

البيانات، التي يتم جمعها لتح�سني الربامج.

وانوحدات  هذا

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.

   يف جتربيية مماثليية لق�سيية الأميير والفقيير ال�سهرة، 
واأ�سلييوب  منزليهمييا  بريطانيتييان  اأ�رشتييان  تبادلييت 
حياتهمييا، ملعرفة اإمكانية تاأقلييم كل اأ�رشة مع اأ�سلوب 
حييياة الأخييرى. ووجد اأنييدي ليمون وزوجتييه املعاقة 
كيييم نف�سيهمييا، وقييد انتقييال ميين العي�ييص مبيزانييية ل 
يف  دولراً(   222( ا�سرتلينييي  جنيييه   171 تتجيياوز 
فيييدي  مييات  املليونيير  اأ�ييرشة  منييزل  اإىل  الأ�سبييوع، 
وزوجته مونيك، والذييين يزيد م�رشوفهما على فاكهة 
الأفييوكادو وحدهييا عن 16 األف جنيييه ا�سرتليني )21 
األييف دولر(، بح�سييب �سحيفيية ديلي ميييل الربيطانية. 
وكانييت معانيياة الأ�رشة الفقييرة التي مت اأي�سييًا الطفل 
فريييدي )10 اأعييوام( و�سقيقتييه اأوليفيييا )8 اأعوام(، قد 
بييداأت عندمييا تعر�ست كيييم حلادث يف العمييل، جعلها 
غيير قييادرة علييى امل�سييي، وتبادلييت الأ�ييرشة منزلهييا 
واأ�سلوب حياتها عرب برنامج تلفزيوين، مع اأ�رشة فيدي 
الييذي جمع ثروته، ميين خالل واحدة ميين اأكرب �سال�سل 

مدار�ييص فنون الدفاع عن النف�ييص يف العامل. وتتبع 
الربنامييج اأ�ييرشة ليمييون، والييذي ا�ستاأجيير دراجيية 
خا�سيية، ليمنح زوجتييه املعاقة فر�سيية التنقل يف 
اخلييارج، ورافقتهمييا يف رحلة اإىل اإحييدى احلدائق. 
وعلييى الرغم ميين اأن كيم مل تتمكن من ركوب اخليل 
اأو ممار�سيية بع�ص الن�ساطييات الأخرى، اإل اأن جمرد 
وجودهييا مييع اأ�رشتهييا خييارج املنزل كانييت حدثًا 
ا�ستثنائيييًا يف حييياة الأ�رشة. وعلييى اجلانب الآخر، 
�سدمت عائليية فيدي، بعد اأن وجييدت نف�سها تعي�ص 
حييياة قا�سييية، ومبيزانييية اأ�سبوعييية تكفييي بالكاد 
لتعبئيية �سيييارة "مييات" الفاخييرة من طييراز بنتلي 
بالوقود ملرة واحييدة. وبعد اأن كان "مات" يتفاخر 
باأنييه ترك عملة نقدية ميين فئة 20 جنيه ا�سرتليني 
)26 دولراً( تطر من �سيارته، دون اأن يكلف نف�سه 
عناء مالحقتها، اأ�سبح اأكرث توا�سعًا، بعد اأن اأم�سى 

واأ�رشته اأ�سبوعًا يف منزل اأ�رشة ليمون.

عموديًا �أفقيًا
o خمرتع املخرطة 1 يتوقف 

o الأر�ص املمتدة حتت القدمني 2 ع�سفور جاء يف اغنية لفروز 
3 طريييق مبني بني مكانني مرتفعييني o �سجن اأمركي �سهر ا�سبح 

مزارا لل�سياح ومعناه الق�رش
o ن�سف �سكون 4 مي�سح على ج�سمه الدهن وغره 

5 ن�سييف نييورة o مكان وخمزن البيع o حيييوان يعي�ص يف الغابات 
ويف القارة القطبية ال�سمالية

o يرتددن على مكان حمدد 6 جمموعة من النا�ص منتدبة لعمل ما 
7 مييا يخرجييه الطائيير من طعام بعييد ه�سمه o مت�سابهييان o اأ�سار 

بعمل �سيء ما
o جزء من وحدة العملة الأمركية 8 ل�سقي النبات 

 o – 9 ال�سييم الول ملنا�سييل وبطييل ال�ستقييالل يف جنييوب افريقيا
خمرتع التلفزيون

o خمرتع الكامرا )معكو�سة( 10 ن�سف مفرز 

1 خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
2 خمرتع الآلة الكاتبة

3 خمييرتع خط انتيياج ال�سيارات o يو�سييف به الِعرق 
الب�رشي مبعنى اأن له امتداد

4 هدم o ال�سم الأول ملمثل اأفالم جيم�ص بوند �سابق
o ن�سف ناقد 5 خمرتع ق�سيب منع خطر ال�سواعق 

6 ال�سييم الأول ملخييرتع مكييرب ال�سييوت )ال�سم الثاين 
ويرمر(

o زرع خرج من الر�ص 7 لقب ار�ستقراطي اوروبي 
 o 8 ا�سييم بندقييية �سيييد معييروف يف اخلليييج العربي

خمرتع امل�سعد الكهربائي
9 ن�سييف طاقييم o رقييم )معكو�سيية( o �سقيييا الر�ص 

والزرع
o ن�سف داكن 10 خمرتع ال�سيارة الملاين 


