
12 www.alomanaa.net
Thursday - 12 May 2022 - No: 1377 اخلمي�س 12 مايو 2022م- املوافق 11 �شوال 1443هـ - العدد 1377

 أعلــن مدير الصحة العامــة يف ذي قار 
الواقعــة يف جنوب العراق الطبيب حســن 
ريــاض أنه تويف رجل عمــره 35 عاما جراء 
اإلصابة بالحمــى النزفية التي تؤدي إىل نزف 
من العن واألذن واألنف، وصواًل إىل فشل يف 

أعضاء الجسم.
وأضاف ارتفع عدد الوفيات إىل ستة بينهم 
امرأة و28 حالة إصابة بهذا املرض، يف ذي قار 
العراقية  الصحة  املتحّدث باســم وزارة  وكان 
ســيف البدر، أعلن نهاية األسبوع املايض، أن 
العراق سّجل منذ بداية العام 40 إصابة باملرض 
باســم حمى  الــذي يعرف كذلك  الفريويس 

الكونغو، غالبيتها يف الجنوب.
مــع ذلك، أوضح البدر أن البالد ال تشــهد 
حالة تفٍش، قائاًل حتى اآلن اإلصابات محدودة، 

كل سنة نسّجل إصابات ووفيات، كانت وال تزال محدودة.
لكنه أضاف كمعّدل، هذا العام أعىل من السنة املاضية ولذلك كثفنا تدابري الوقاية.

أرســلت فيســبوك تنبيها ملســتخدمي تطبيق Facebook للهواتف 
الذكية بإنهــاء مجموعة من املميزات نهاية مايــو الجاري 2022، وهي 
املميــزات التي تتضمن ميزة أصدقاء بالجوار Nearby Friends وســجل 
املواقع وغريها، وهي املميزات التي كانت تتيح لفيسبوك جمع املزيد من 
املعلومات الشــخصية عن املســتخدمن، مام يعني أن إلغائها يصب يف 

صالح خصوصية املستخدمن.
ما هي املميزات التي ستلغيها فيسبوك نهاية مايو 2022 ؟

وقالت فيســبوك أن مســتخدمي تطبيق Facebook لن يتمكنوا من 
الوصول مليزة أصدقاء بالجوار Nearby Friends، والتي كانت تتيح التعرف 

عىل األصدقاء من مستخدمي فيسبوك يف مناطق جغرافية قريبة.
كام قالت أنها ســتلغي ميزة سجل املواقع وميزة التعرف عىل املوقع 
الجغرايف للمســتخدم يف الخلفية أو دامئا، بحيث لــن يتعرف التطبيق 
بنهايــة مايو 2022 عىل املوقــع الجغرايف للمســتخدم إذا أراد ذلك أو 
يحتفظ بسجل املواقع الجغرافية التي تواجد بها أو املواقع التي زارها، هذا 
باإلضافة لتنبيهات الطقس والتي تعتمد عىل الوصول للموقع الجغرايف.

وكانت فيســبوك تتيح للمســتخدمن خيارات للســامح بالتطبيق 
بالوصول إىل املوقع الجغرايف طوال الوقت أو يف أثناء استخدام التطبيق 
أو تعطيل ذلك، كام كانت توفر خيارا يف االعدادات لتفعيل ميزة ســجل 
املواقع التي كانت تسمح لفيسبوك بحفظ سجل باملواقع الجغرافية التي 
زارها أو تواجد فيها، لكــن بحلول 31 مايو 2022 لن تتوفر هذه املزايا أو 

الخيارات يف االعدادات.
وفيام قالت Facebook أنها ســتوقف جمــع املعلومات عن املوقع 
الجغرايف من خالل املميزات التي ســتلغيها، كام ستتوقف عن استغالل 
املعلومات التي شــاركها املســتخدمن عرب هذه املزايــا، قالت الرشكة 
األمريكية أنها ستســتمر يف جمع معلومات عــن املوقع الجغرايف من 

مميزات أخرى وفقا لسياسة البيانات الخاصة بالرشكة.

اسرتاحة

أفقيا 
1. عاصمة بروناي. 

2. نوع من أنواع األشعة الحديثة لتصوير الدماغ باأللوان. 
3. من حروف املـد – سورة مـــن سور القرآن الكريم / 

معكوس– مبعنـى )زجـر ( – رفسـة برجـله / معكوس. 
4. من أسمـــاء يوم القيامـــة – يوجب غضب الخالق 

ومينع الرزق /مبعرث - حرف مكرر .
5. حرف ناســخ – وسيلة الكســب من الزراعة والتجارة 

والصناعة /معكوس - حيوان قطبي.
6. وحدة لقياس القدرة تســاوي 550رطل/ قدم يف الثانية 
ويقاس بها قوة املحركات /معكوس - نبات من الفصيلة الكربية 
له شــوك وورق أخرض نارض ومثره لبى تؤكل براعمه مخللة أو 
مملحة/ معكوس- عنرص بسيط رمادي ضارب إىل الزرقة و هو 

من الكحول يستعمل يف تطهري الجروح /معكوس.
7. استعداد ووازع نفىس ال دارك الخبيث والطيب / مبعرث 
-أكمـل / أسم اإلنجـيل عنـد النـصارى ) الـ ........... الجديد 

(/ مبعرث – مـن حروف اإلدغـام بغنـة. 
8. مقدمة برامج حوارية أمريكية وممثلة مرسحية وشخصية 

عاملية، )........... وينفري (أكمل – من األلوان األساسية. 
9. العب كرة قدم اســكتلندي ) مارك ....( /أكمل - صخر 

تكون بفعل الضغط أو الحرارة. 
10. حرف مفرد - الجامعة الكثرية من الناس وخالف 
الجن - إحدى مدن الجمهورية التونسية، تقع يف والية بن

عروس. 
11. أداة نفــي - نظيف الثــوب أو العرض بريء من 
العيوب نزيه رشيــف - الزيادة يف املال يف مقابل األجل / 

معكوس.
12. املعركة التي حدثت بــن عيل بن أيب طالب وبن 

الخوارج - حرف مكرر.

عمودي:
1ـ دولــة متتلك حق الفيتو يف مجلس األمن – صفار 

البيض / معكوس.
2ـ حرف مكرر – وكـالة االنباء الرتكية - حرف توكيد 

ونصب.
3ـ صغري الدب - جمهورية تقع وســط البلقان – حرف 

مفرد.
4ـ محـافظــــة يف اململكة العربية السعودية تقع يف 
طرف هضبــة نجد الجنوبية الغربية – مــن أجمل العيون يف 

والية طاقة - حرف من حروف االدغام بدون غنه.
5ـ مواد كيميائية لها املقدرة عىل إحداث األذى والرضر، أو 

التوعك، أو املوت – فيلسوف أطلق عليه لقب املعلم األول
6ـ مبعنـى ركـن ومـال – حيوان مـن فصيلة السنـوريات 
يعترب األرسع مـن نوعه / مبعرث – حرف مفرد – حرف مكرر.
7ـ طريقة عمليــة لجلب عدة حلول ملشــكلة معينة، /

معكوس– ضمري غائب.
8ـ امرأة بريطانية تعترب أول امرأة تقود طائرة الكونكورد.

9ـ حيوان – مبعنـى اشتاق / معكوس - وآخر الليل قبيل 
الفجر /مبعرث.

10ـ وادي يف جهنـم لكـل همـاز ملـاز – املفاعل النووي 
الذي ميلكـه اليهود يف إرسائـيل.

11ـ أسمـ يطلق عـــىل العملة الربتغالية - آلة موسيقية 
مرصية قدمية ذات وتر واحد.

12ـ عاصمـة كينيا - مرحلة النمو التي تسبق التحول إىل 
فراشة /مبعرث.
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في�صبوك تلغي جمموعة من املميزات كانت توؤثر على اخل�صو�صية

فريو�س ي�صبب نزيف يف العني والأذن حتى املوت يثري الهلع


