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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

ثمرة خضار تتس���بب بأخالء عائلة ..

اعتق��د رج��ل يف جنوب اأملانيا اأن��ه عرث على قنبلة من احل��رب العاملية الثانية 
مل تنفج��ر بعد يف حديقة منزل��ه اخللفية. غري اأن ال�رشطة وج��دت �شيئاأً خمتلفًا 

متامًا.
تلق��ت ال�رشطة فى برينت بوالية بادن فورمتربغ جنوب اأملانيا مكاملة هاتفية 
مثرية للقلق، اإذ قال رجل عمره 81 عامًا اإنه عرث على قنبلة من احلرب العاملية 
الثاني��ة مل تنفج��ر يف حديق��ة منزل��ه. لكن بع��د و�شولهم اإىل املوق��ع، فوجئت 
ال�رشط��ة باإيجاد حبة كو�ش��ة داكنة عمالقة يبلغ طوله��ا 40 �شنتيمرتاً و"تبدو 

حقًا وكاأنها قنبلة"، بح�شب ما ذكرت ال�رشطة. 
ومب��ا اأن حب��ة اخل�شار العمالقة تلك، التي تزن 5 كيلوغرامات، ال ت�شكل تهديداً 
عل��ى �شالمة النا���س اأو على املناطق املج��اورة، قررت ال�رشط��ة اأن تلغي طلب 
وح��دة تفكيك القنابل واإخ��الء ال�شكان. لكن كيف و�شلت حب��ة الكو�شة تلك اإىل 
حديقة الرجل امل�شن؟ ال�رشطة اأو�شحت يف بيان اأنها يعتقد "اأن �شخ�شًا ما اأراد 

التخل�س من الكو�شة فاألقى بها يف حديقة امل�شن". 
وعل��ى الرغم م��ن انتهاء احلرب العاملي��ة الثانية قبل اأكرث م��ن 70 عامًا، فاإن 
ال�شلط��ات االأملاني��ة جتد بني حني واآخ��ر قنابل غري منفج��رة يف جميع اأنحاء 
الب��الد. ففي �شه��ر اأغ�شط�س )اآب(، ا�شطر مطار "تيغ��ل" يف العا�شمة برلني اإىل 
االإغ��الق موؤقت��ًا بع��د اكت�شاف قنبلة رو�شي��ة ال�شنع غري منفج��رة. ويف مار�س 
)اآذار(، اأغل��ق طري��ق �رشي��ع كبري يف مدين��ة دو�شلدورف بع��د اأن اكت�شف عمال 

البناء وجود قنبلة بريطانية.
ل�س ي�رشق �شيارة اإ�شعاف مبري�شها وم�شعفوها

األق��ت ال�رشطة يف مدينة دايتون االأمريكية القب�س على ل�س قام ب�رشقة �شيارة 
اإ�شع��اف بداخله��ا مري�س وجمموعة م��ن امل�شعفني، واأخذه��ا بجولة يف اأرجاء 

املدينة.
وكان امل�شعف��ون ق��د تلقوا طل��ب ا�شتغاثة م��ن مري�س يف �شاحي��ة �شامل، عند 
ال�شاع��ة 6:30 من م�شاء ي��وم 20 اأكتوبر )ت�رشين االأول( املا�شي، وبينما كان 
امل�شعف��ون ي�شعون املري���س يف �شيارة االإ�شعاف، كان��ت املفاتيح ال تزال يف 
�شي��ارة االإ�شع��اف وهي بو�شعي��ة الت�شغيل، قب��ل اأن يقفز جيف��ري براون )44 

عامًا( خلف مقود ال�شائق، وينطلق بال�شيارة.
وم��ا هي اإال حلظات، حتى انطلقت العديد من �شيارات ال�رشطة، ملطاردة الل�س، 
قبل اأن ينتهي به احلال يف الكتلة 200 من �شارع وي�شت ريفر فيو. وعند توقف 
�شيارة االإ�شعاف، اأحاط العديد من �شباط ال�رشطة بال�شيارة، ومت اعتقال براون 

وو�شع االأ�شفاد يف يديه، بح�شب موقع اأي بي �شي وا�شنطن.
ويقب��ع ب��راون االآن يف �شج��ن مقاطع��ة مونتغم��ري، بع��د توجي��ه العدي��د من 
االتهام��ات �شده، مب��ا يف ذلك ال�رشقة واالختطاف، وع��دم االمتثال لتعليمات 

ال�رشطة، بانتظار اخل�شوع للمحاكمة يف وقت الحق.

لوحة اليوم من �شهى املحمدي 
"توازن"

 "Animoji" استخدام
"iPhone X" في هاتف

 GIF تدعم إضافة صور متحركة
إلى ميزة استطالع الرأي

تعمل على تحسين برمجة تطبيقها 
للوصول إلى ذوي االتصاالت البطيئة 

اشترت أول بطاقة يانصيب لعيد ميالدها.. فربحت 390 ألف دوالر 

 iPhone( اجلديدة من املزايا املمتعة يف هاتف )Animoji( تعترب ميزة   
X( فم��ن خاللها �شيكون بو�شعك اإن�شاء �شخ�شيات متحركة ب�شوتك وتعك�س 

تعبريات وجهك ومن ثم م�شاركتها يف تطبيق الر�شائل.
وميكن��ك اإن�ش��اء )Animoji( عل��ى هات��ف )iPhone X( وم�شاركت��ه م��ع 
اأ�شدقائك من خالل اخلطوات التالية: افتح تطبيق "الر�شائل" على هاتفك وابداأ 
ر�شالة جديدة انقر على اأيقونة )Animoji( اخرت )Animoji( منا�شبة لك 
من القائمة اجلانبية على ال�شا�شة وجه نظرك نحو الهاتف و�شع وجهك بداخل 
امل�شاح��ة املخ�ش�ش��ة لذلك لبدء الت�شجيل، انقر على اأيقون��ة الت�شجيل الدائرية 
باللون االأحمر، ومبجرد ال�شغط عليها �شيكون بو�شعك الت�شجيل ملدة 10 ثوان 
كن��ك اختي��ار �شخ�شية "اأنيموجي" اأخرى لنف���س الت�شجيل الذي قمت به من  ميمُ
خ��الل النقر على اأيقون��ة )Animoji(، ثم اخرت �شخ�شي��ة اأخرى من القائمة 
اجلانبية اأما حلذف Animoji(، فانقر على اأيقونة �شلة املهمالت، والإر�شاله 

ا�شغط على زر االإر�شال الظاهر باللون االأزرق

اأطلق��ت �رشكة في�س بوك اأم�س اجلمعة، ميزة جدي��دة توفر مل�شتخدمي �شبكتها 
االجتماعي��ة اإج��راء ا�شتطالعات راأي تدع��م ال�شور املتحرك��ة )GIF(، وذلك 
يف حماول��ة الإ�شاف��ة نوع م��ن املرح اإىل الوظيف��ة، وبالتايل زي��ادة التفاعل 
ب��ني امل�شتخدم��ني. وت�شمح املي��زة اجلدي��دة للم�شتخدمني بن���رش اأ�شئلة قابلة 
للت�شوي��ت كتحدي��ث حالة جديد على كل م��ن الويب وتطبي��ق في�س بوك على 
نظام��ي اأندروي��د واآي اأو اإ�س. هذا و�شيك��ون باالإمكان اإ�شاف��ة �شور متحركة 
)GIF( اأو �ش��ور اإىل خي��ارات الت�شوي��ت، ب��داًل م��ن جم��رد ن���س كتابي كما 
يف ال�شاب��ق. والإن�ش��اء ت�شويت مع �ش��ور )GIF(، ميكن ذلك م��ن خالل النقر 
عل��ى زر اإن�شاء من�شور ثم اختيار "ا�شتط��الع راأي" )Poll(، وميكن للم�شتخدم 
بع��د ذل��ك كتابة ال�شوؤال الذي يريد يف حقل الن���س مع خيارين لالإجابة ميكن 
ذك��ر اإىل اأنه لي�س هن��اك حد لطول  اإرفاقه��ا ب�ش��ور متحرك��ة اأو �شور ثابتة. يمُ
ال�ش��وؤال املطروح، ولكن خي��ارات االإجابة مقيدة ب� 25 حرف��ًا. وميكن اإ�شافة 

مدة زمنية الإتاحة ا�شتطالع الراأي،

 ك�ش��ف اأح��د مهند�شي اإن�شتاغ��رام اأن ال�رشك��ة تلجاأ اإىل حت�شني برجم��ة تطبيقها 
جلع��ل اإمكانية و�ش��ول امل�شتخدمني م��ن ذوي االت�شاالت ال�شعيف��ة باالإنرتنت 
اإىل خدم��ة م�شارك��ة ال�شور والفيدي��و الق�شري خا�شتها اأ�شه��ل واأي�رش. ومع �شعي 
اإن�شتاغرام، على غرار �رشكتها االأم في�س بوك، اإىل زيادة عدد م�شتخدميها، تواجه 
ال�رشك��ة م�شكلة يف ع��دم اإمكانية الو�ش��ول اإىل امل�شتخدمني يف ال��دول النامية، 
فتقر اإىل ات�شال �رشيع وموث��وق باالإنرتنت، لذا قررت ال�رشكة التوجه اإىل  حي��ث يمُ
فري��ق م��ن املهند�شني خا�س به��ا يتخذ من مدين��ة نيويورك االأمريكي��ة مقًرا له 
حل��ل امل�شكلة. ويعمل فري��ق املهند�شني يف نيويورك عل��ى م�شاعدة ال�رشكة على 
تب�شي��ط وحت�شني التطبيق للح�شول على اأف�شل توافقية يف البيئات التي ال ميكن 
فيه��ا الو�ش��ول اإىل اخلدمة ب�شبب �شع��ف االت�شال باالإنرتن��ت. وقالت املهند�شة 
ل��وال بريج��و يف مقابل��ة مع موقع "فنت���رش بي��ت" Venture Beat اإن النا�س 
�شوف يتوقفون عن ا�شتخدام التطبيق اإذا مل يكن ذا اأداء جيد "لذلك ميكن اأن يكون 

من ال�شعب معرفة متى توؤثر هذه الق�شايا يف االأداء على جتربة امل�شتخدم".

إنستغرامكيفية فيس بوك

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.

يقول��ون اإن احل��ظ ياأتي مرة واحدة يف العم��ر، لكن موعد ومكان 
ذل��ك يبق��ى جمه��واًل، ويختل��ف م��ن �شخ���س الآخ��ر، لك��ن امراأة 
اأمريكي��ة، �شادف موعد حظه��ا مع عيد ميالده��ا، عندما قررت 
���رشاء اأول بطاق��ة يان�شيب يف حياتها، لينته��ي بها احلال، وقد 

ربحت مبلغ 390 األف دوالر.
وكان��ت امل��راأة الت��ي مل يتم الك�شف ع��ن ا�شمها، وه��ي من والية 
�ش��اوث كارولين��ا، تت�ش��وق ا�شتع��داداً لالحتفال بعي��د ميالدها، 
عندم��ا جذب��ت بطاق��ة يان�شي��ب انتباهه��ا، وا�شرتته��ا مقاب��ل 

دوالرين فقط، بح�شب موقع وكالة يو بي اآي االإخبارية.
ومل تك��ن امل��راأة تعل��م اأن ه��ذا ه��و يوم حظه��ا، حي��ث كان عيد 
ميالده��ا فاأاًل ح�شن��ًا عليها، ويف يوم 5 اأكتوب��ر )ت�رشين االأول( 
املا�ش��ي، اكت�شف��ت اأن البطاقة التي حتمل االأرق��ام :-4-7-9
31-10 منحتها جائزة غري متوقعة، ناهزت 400 األف دوالر.
وقالت املراأة الفائزة اإن ه��ذا املبلغ �شي�شاعدها للعودة ومتابعة 
درا�شتها من جديد، لكنها �شتحتفل يف البداية بعيد ميالدها، عرب 

�رشاء �شيارة، �شتكون مبثابة هدية مميزة لها هذا العام.

�أ�صل   o 1 مبعن���ى رحل���ة و�أ�صلها من كلم���ة �صفر 
Amber كلمة

�أ�صم���اء  م���ن   o �ل���دول  جمموع���ة  �إىل  �لن�صب���ة   2
�ل�صيف مبعنى �ل�صيف �لقاطع

�لفرن�صي �الحتالل  �صد  جز�ئرية  منا�صلة   3
4 �أ�صل كلمة Gap o رد دفاعا عن �ل�صيء وذود� 

ما �أمر  من  بال�صيق  �صعور   o
Cut كلمة  �أ�صل   Zero o كلمة  �أ�صل   5

Tamarind كلمة  �أ�صل   o �جلر�س  دق   6
7 جمموعة �لنوق و�جلمال o عك�س حر o ثلثا و�صل

�لدجاج بيت   Canal o كلمة  �أ�صل   8
�صهادته تطلب  من   9

كلم���ة  �أ�ص���ل   Bouquet o كلم���ة  �أ�ص���ل   10
Crimson

 Castle o كلمة  �أ�ص���ل   o للماء  1 حاج���ز 
Gapأ�صل كلمة�
�أغ�صان  o فم   2

�ل�صجر جميله Algebra o طويل  �أ�صل كلمة   3
�صغري مرتفع   o �لغز�ل  �أ�صماء  من   4

طوعا �الأكل  عن  ميتنع   5
�ملن�ص���اب  �مل���اء   Solid o كلم���ة  �أ�ص���ل   6

�ل�صايف
قط  o على  وتغلب  �أنت�صر   o �الأب  �أخت   7

 o �أو كتاب  م���ا كت���ب يف مق���ال  8 جمم���وع 
�أ�صل كلمة Cotton o من �الأطر�ف

Down كلمة  �أ�صل   o �صجاع   9
Ch e كلم���ة  �أ�ص���ل   o وتعف���ن  ف�ص���د   10

�صيف ثلثا   mise o

عموديًا �أفقيًا


