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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

منزل متحول الشكل يحّير السائقين على 
طريق ر يفية

 
يف م�سه��د ح��ري الكثريين، اأظهر مقط��ع فيديو التقطه �سائق �سي��ارة على طريق 
ريفي��ة ون���ر على العديد من مواق��ع التوا�سل االجتماعي، من��زاًل اأبي�ض اللون 
عل��ى جان��ب الطريق يتحول م��ن �سكل اإىل اآخ��ر.  اأده�ض منزل عل��ى جانب اأحد 
الطرقات الريفية، الكثري من متابعي الفيديو الذي لقي رواجًا كبرياً على مواقع 
التوا�س��ل االجتماعي، وحظي بتعليقات تعرب عن الذهول واحلرية التي اأ�سابت 
امل�ساهدي��ن. غ��ري اأن اخلدعة الب�رية �رع��ان ما اكت�سف اأمره��ا، وتبني باأن 
م��ا �سوهد على جان��ب الطريق لي�ض منزاًل حقيقيًا، واإمنا جمرد �سقف وجدارين، 
واأن موق��ع البن��اء جعله يب��دو وكاأنه منزل باأربعة ج��دران.  وقد اأبدى اأكرث من 
110000 �سخ�س��ًا ده�سته��م مل��ا روؤوا بعدما ن�ر مقط��ع الفيديو على موقع 
اإميغ��ور للتوا�س��ل االجتماعي، حيث قال اأحد املتابع��ني: " ال اأ�سدق عيني، اإنه 
اأمر حمري بالفعل" بينما قال اآخر: " ال بد واأن هذا املنزل ي�ستت انتباه ال�سائقني 

ويت�سبب بعدد كبري من احلوادث على الطريق"
ومل يتب��ني مكان ه��ذا املنزل بالتحدي��د، وال هوية ال�سائق الذي �س��وره، اإال اأن 
البع���ض تكهنوا باأن الفيدي��و التقط يف اأحد االأرياف الربيطانية، بح�سب ما ورد 

يف �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.  
ذهبت ال�ستالم جائزة يان�سيب ففازت مبليون دوالر

يف طري��ق عودتها من ا�ستالم جائزة يان�سي��ب قدرها 10 اآالف دوالر، توقفت 
ام��راأة اأمريكية من والية نورث كاروالينا، ل�راء بطاقة اأخرى، ففوجئت باأنها 

فازت ثانية مبلغ مليون دوالر. 
كان��ت كيمربيل موري�ض قد توجه��ت اإىل اإدارة يان�سيب والية نورث كاروالينا 
يوم االإثنني ال�ستالم جائزة يان�سيب مقدارها 10 اآالف دوالر، وبعد ا�ستالمها 
اجلائ��زة توجه��ت موري���ض اإىل منزلها. ويف طري��ق عودتها توقف��ت عند مركز 
"كواليتي فود مارت" وقامت ب�راء بطاقة يان�سيب اأخرى على اأمل الفوز من 

جديد. 
ومل ت�س��دق موري�ض عينيها عندما اكت�سفت باأن البطاقة اجلديدة فازت مبليون 
دوالر اأمريك��ي. وقالت موري���ض باأنها كانت دائمًا حتل��م بالفوز مبليون دوالر 
باليان�سي��ب، اإال اأنه��ا مل تتوق��ع اأن يحدث ذل��ك بهذه ال�رع��ة. واأ�سافت باأنها 

حتب �راء بطاقات اليان�سيب واأن امل�ساألة باتت مبثابة هواية بالن�سبة لها.
وبح�س��ب موق��ع "يو ب��ي اآي" االإلكرتوين، فقد ع��ادت ال�سيدة موري���ض اإىل اإدارة 
يان�سي��ب ن��ورث كاروالينا ال�ست��الم جائزته��ا الثانية بعد �ساع��ات قليلة من 

ا�ستالمها للجائزة االأوىل.
 

لوحة اليوم من ناي 
عنوانها "زرين مرة"

تختبر قريبًا ميزة وسم 
األخبار العاجلة والمغلف 

Free-to-Play .. فخ 
يقع فيه األطفال!

تعلن نهاية ترقيات ويندوز 10 
المجانية

10 قواعد أساسية للسالمة في المطبخ

تخت��رب في���ض ب��وك با�ستم��رار منتج��ات ومي��زات جديدة، ويب��دو باأنه��ا ت�ستعد 
قريب��ًا الختب��ار ع��دد قليل من املي��زات اجلدي��دة، وت�سمل هذه املي��زات على ما 
ي�سم��ى مبيزة "املغلف االأحمر"، والتي ت�سم��ح للم�ستخدمني باإر�سال االأموال اإىل 
االآخري��ن املتواجدين �سمن اخلدم��ة، جنبًا اإىل جنب مع اختب��ار و�سم "االأخبار 
العاجلة"، وال��ذي ي�سمح للنا�رين باإرفاقه �سمن املن�سورات. وجرى ر�سد هذه 
املي��زات اجلديدة، والت��ي مل يتم اختبارها بعد ب�سكل ر�سم��ي، الأول مرة من قبل 
م��ات ناف��ارا امل�سوؤول عن ما يخ�ض التوا�س��ل االإجتماعي �سمن املوقع التقني 
TNW، ويغ��رد ناف��ارا عادًة من خالل ح�سابه الر�سمي على من�سة التوا�سل 
امل�سغ��رة توي��رت حول املنتج��ات واملي��زات غري ال�س��ادرة بعد. واأك��دت �ركة 
في���ض بوك ملوقع "ريكود" التقني ب��اأن و�سم االأخبار العاجلة هو مبثابة اختبار 
م�ستقبلي، لكنها رف�ست م�ساركة املزيد من التفا�سيل حول امليزة اجلديدة، كما 
اأنه��ا كان��ت اأكرث غمو�سًا فيما يخ�ض ميزة املغلف االأحمر، وذلك على الرغم من 

اأنها مل تنكر اأن هذه امليزة موجودة،

ق��ال املعهد االأملاين لل�سباب اإن األعاب Free-to-Play متثل فخًا يقع فيه 
 Free-to-Play االأطف��ال. واأو�سح اخلرباء االأملان اأنه يتم الرتويج الألعاب
للهوات��ف الذكي��ة واحلوا�سيب اللوحية باأنها جماني��ة، باالإ�سافة اإىل االعتماد 
عل��ى ال�سخ�سي��ات واملو�سوع��ات املعروف��ة يف الكت��ب والق�س���ض اخلا�س��ة 
باالأطف��ال، وغالب��ًا ال يت��م االهتم��ام بكيفي��ة حتقي��ق ال�ركة املط��ورة لهذه 
االألع��اب للرب��ح. كم��ا اأن هذه االألعاب تك��ون متاحة للعب جمان��ًا يف البداية، 
وعندم��ا يق�سي معه��ا الطفل وقتًا ممتعًا ويرغب يف االنتق��ال اإىل امل�ستويات 
املتقدمة من اللعبة، فاإنه ُيطلب منه دفع اأموال حقيقية. ولذلك ين�سح اخلرباء 
االآب��اء ب���رورة مرافق��ة اأبنائه��م اأثن��اء ا�ستعم��ال الهات��ف الذك��ي واختيار 
التطبيق��ات، م��ع �رورة ���رح هذه االآليات له��م. وبعد ذلك، ميك��ن لالأطفال 
اأن يتعرف��وا على األعاب Free-to-Play مبفردهم، م��ن خالل االإ�سارة اإىل 
امل�سرتي��ات داخل التطبيق "In-App Purchase"، والتي دائمًا ما ين�ض 

عليها متجر تطبيقات اأبل وغوغل بالي. 

اأعلن��ت �رك��ة مايكرو�سوف��ت ه��ذا االأ�سب��وع عرب موقعه��ا الر�سمي به��دوء اأن 
فر�س��ة ح�سول م�ستخدمي اأنظمة ويندوز 7 ووين��دوز 8 على الن�سخة اجلديدة 
م��ن نظام الت�سغيل وين��دوز 10 ب�سكل ترقية جمانية قد �سارفت على االإنتهاء، 
حي��ث ذك��رت ال�ركة ع��رب �سفحة دعم فني ب��اأن هناك تاريخ حم��دد النتهاء 
العر���ض املتعلق بالرتقي��ة اإىل اأحدث نظام ت�سغيل��ي دون اأية تكلفة، وهو 31 
دي�سمرب )كان��ون االأول( 2017. وياأتي ذلك االإع��الن بعد قيام مايكرو�سوفت 
بتوف��ري الن�سخ��ة االأح��دث من نظامه��ا الت�سغيل��ي امل�سمى وين��دوز 10 ب�سكل 
جم��اين مل�ستخدم��ي الن�سخ ال�سابقة م��ن اأنظمتها وين��دوز 7 وويندوز 8 الأكرث 
م��ن عام، كما �ساعدت الثغرة التي ظهرت �سابقًا على متديد االإطار الزمني من 
�سه��ر يوليو )مت��وز( املا�سي حتى االآن. وكانت ال�رك��ة قد قامت من الناحية 
الفني��ة باإنه��اء برنامج الرتقية املجاين اإىل ويندوز 10 يف 29 من �سهر يوليو 
)متوز( 2016، لكنها قدمت ا�ستثناء الأولئك الذين ي�ستخدمون ميزات اإمكانية 

الو�سول،

مايكروسوفتفيس بوك ألعاب

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.

   تق��ع العديد من احلوادث داخل املطبخ، حيث جتري 
عملي��ات الطبخ با�ستخ��دام النار واالأف��ران ال�ساخنة، 
باالإ�ساف��ة اإىل وجود ال�سكاكني واالأوات احلادة، التي 

ميكن اأن تت�سبب باإ�سابات غري متوقعة.
وللحف��اظ على �سالم��ة اأفراد املن��زل، ال بد من اتخاذ 
والت��ي حتم��ي م��ن  ال�روري��ة،  االإج��راءات  بع���ض 
االإ�ساب��ات اخلطرية. وفيما يل��ي اأهم هذه االإجراءات، 

بح�سب موقع ذا �سربو�ض االإلكرتوين:
اإبقاء االأطفال واحليوانات خارج املطبخ  - 1

م��ن ال���روري اإبق��اء االأطف��ال واحليوان��ات االأليفة 
خ��ارج املطب��خ ب�سكل دائ��م، وخا�سة اأثن��اء عمليات 
الطب��خ وحت�س��ري االأطعم��ة. فالطفل ميك��ن اأن يوؤذي 

نف�سه يف حال دخول املطبخ، دون انتباه والدته.
2 - ارتداء االأحذية واملالب�ض االآمنة

ت�ستخ��دم رب��ة املن��زل �سكاك��ني التقطي��ع واالأدوات 
احل��ادة يف املطب��خ، ويف ح��ال �سقوط ه��ذه االأدوات 

على القدمني، ميك��ن اأن تت�سبب بجروح خطرية، لذلك 
ال بد من ارتداء االأحذية واملالب�ض املنا�سبة.

 3 - جتنب اال�ستعجال يف املطبخ
اال�ستعج��ال يف اإج��راءت الطب��خ ميكن اأن ي��وؤدي اإىل 
العديد من احلوادث، لذلك تن�سح ربة املنزل بالرتيث، 

واأداء االأعمال بهدوء.
4 - ا�ستخدام القفازات

م��ن ال���روري ا�ستخ��دام القف��ازات اخلا�س��ة بحمل 
اأواين الطب��خ ال�ساخن��ة، فغالب��ًا ما تنت��ج احلروق عن 

حمل هذه االأواين دون و�سائل منا�سبة.
5 - التحريك بعيداً عن اجل�سد

عن��د حتريك و�سف��ات الطعام عل��ى الن��ار، يف�سل اأن 
يك��ون ذلك بعيداً ع��ن اجل�سد، الأن االأطعم��ة وال�سوائل 

املتطايرة ميكن اأن ت�سبب بحروق خطرية.
اإتقان ا�ستخدام ال�سكاكني  - 6

ال�سكاك��ني من اأخط��ر االأدوات يف املطبخ، لذلك يجب 

اأن تتعل��م رب��ة املن��زل طريق��ة ا�ستخدامه��ا بال�س��كل 
ال�سحيح.

7 - تنظيف البقع ب�سكل فوري
يف ح��ال ان�سكب��ت بع�ض بق��ع الطع��ام اأو ال�راب يف 
املطبخ، ين�س��ح بتنظيفها ب�سكل فوري، حيث اأن هذه 

البقع ميكن اأن تكون �سببًا باحلوادث.
8 - احلذر من البخار

ميك��ن اأن يكون البخار خطراً متامًا كال�سوائل احلاّرة، 
لذلك يجب احلذر عند التعامل مع البخار يف املطبخ.

اإطفاء احلرائق 9 - تعلم كيفية 
م��ن ال�روري اأن تتق��ن ربة املنزل كيفي��ة ا�ستخدام 
طفاي��ة احلريق، حت��ى تكون قادرة عل��ى التعامل مع 

اأي طارىء يف املطبخ.
اأثناء الطهي 10 - ال تغادري املنزل 

عن��د طهي االأطعمة على النار، ين�سح ب�سدة بعدم ترك 
املنزل، ومراقبة عملية الطبخ اإىل حني االنتهاء منها.

1 �صوت �لرعد o ت�صريح باحلاجة �إىل
2 عك�س حلو o جوهر )�ل�ص���يء( o م���ا يعطيه �أقارب 

�لعرو�س لها يوم زو�جها
3 م���ن طيور �لن�ص���ف �جلنوب���ي للكرة �الأر�ص���ية وال 

يطري 4 ي�صبح ن�صيطا
5 مقدمة ر�أ�س �حليو�ن حيث يو�صع �لزمام o �صوت 

�لع�صافري
6 قط o �صوت �لنحل )معكو�صة( o للند�ء

7 �صوت �حلمام )معكو�صة( o كثري �ل�صرب.
8 هرب o �أنكر �الأ�صو�ت o ن�صف �صبغة.

9 �صن �لفيل
10 �صوت �لبالبل o �صوت �لذئب

1 �صوت �لنعامة o لي�س له قيمة عند �لغري
2 ثلثا ورل o �صوت �ملاء
3 �صجاجيد o عك�س خري

�لفي���ل  �ص���وت   o مل�ص���اء  كب���رية  ح�ص���ى   4
)معكو�صة(.

5 يجل�س �جلمل على �الأر�س من حالة �لوقوف
و�ص���عف  مر����س   o ز�ئ���د�  مق���د�ر�  �ص���ع   6

)معكو�صة(.
7 �صوت �ل�صفادع o �صياح �لديك.

8   )معكو�صة( o �صوت �لظبي o ف�صاء
9 للتمن���ي o �للعب �ملتميز بحرك���ة د�ئبة للطفل 

وال يخلو من �لتخريب.
10 �صون �لبط o �صوت �جلمل

عموديًا �أفقيًا


