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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

شاب ميت يعود للحياة قبل ثوان من دفنه

فوجئ��ت عائلة �ش��اب متوفى يبلغ من العمر 24 عامًا، بع��ودة ابنها اإىل احلياة 
قب��ل وقت ق�شري من اإ�شج��اء ج�شده داخل النع�ش لتتحول اجلن��ازة اإىل منا�شبة 
�شعي��دة للم�شيعني.  كان الأطباء يف م�شت�شفى تينغو ماريا يف البريو اأعلنوا عن 
وف��اة ال�شاب وات�شون فرانكلني ماندوجانو دوروتي��و، بعد اإ�شابته باحلمى اإثر 

جراحة اأجريت له يف عيادة طبيب للأ�شنان.
واأثن��اء مرا�شيم اجلنازة لح��ظ امل�شيعون باأن اأنفا�ش ال�ش��اب مل تنقطع بعد ما 
دفعه��م اإىل ا�شتدع��اء الطبي��ب ال��ذي اأكد باأنه ل ي��زال حي��ًا. اإل اأن فرحة عائلة 
واأ�شدقاء ال�شاب مل تكتمل اإذ مت الإعلن عن وفاة ال�شاب ب�شكل نهائي بعد نقله 

اإىل امل�شت�شفى بوقت ق�شري. 
وت�شع��ى اأ�رسة ال�شاب ملقا�شاة امل�شوؤولني ع��ن اخلطاأ الطبي الذي اأودى بحياة 
ال�ش��اب، بينم��ا ب��داأت ال�رسطة التحقي��ق يف ملب�شات الق�شية به��دف حما�شبة 

املهملني. 
يذك��ر باأن ال�شاب كان قد اأ�شيب باحلمى والق�شعريرة بعد جراحة اأجريت له يف 
عي��ادة طبيب للأ�شن��ان، ما ا�شتدعى نقل��ه اإىل امل�شت�شفى حي��ث اأعطاه الأطباء 
حقن��ة مهدئة يعتقد باأنه��ا ت�شببت بتدهور حالته ال�شحي��ة، بح�شب ما ورد يف 

موقع "ميرتو" الإلكرتوين.
عنكبوت يع�ش�ش داخل اأذن امراأة لعدة اأيام

عرث الأطباء يف الهند على عنكبوت يعي�ش داخل اأذن اأمراأة منذ عدة اأيام، بعد اأن 
راجعت امل�شت�شفى، وهي ت�شتكي من اآلم �شديدة يف الراأ�ش.

وكانت املراأة التي مل يتم الك�شف عن ا�شمها، قد راجعت امل�شت�شفى، وهي تعاين 
م��ن اآلم �شدي��دة يف الراأ�ش، بالإ�شاف��ة اإىل �شعور بالوخز داخ��ل اأذنها اليمنى، 

وذلك بعد اأن نامت يف اإحدى الليايل على ال�رسفة.
وبع��د اأن اأجرى الأطباء الفحو�شات اللزم��ة، اكت�شفوا عنكبوتًا قد ع�ش�ش داخل 
اأذنه��ا. وتظه��ر امل�شاهد املث��رية لل�شمئزاز، والت��ي تداولتها مواق��ع التوا�شل 
الجتماع��ي، حلظة خروج العنكبوت م��ن اأذن املراأة، بح�شب ما اأوردت �شحيفة 

مريور الربيطانية.
وتقول املري�ش��ة، اإنها �شعرت بال�شدمة، عندما اأخربها الأطباء، اأن الآلم التي 
تع��اين منه��ا، ناجتة عن عنكبوت يعي�ش داخل اأذنه��ا، م�شيفة اأنها كانت ت�شعر 
بالرع��ب، لأن �شيئًا ما كان يتحرك داخ��ل اأذنها، لكنها مل تتوقع اأن تتحول اإىل 

ع�ش عنكبوت.

لوحة اليوم من الفنانة 
�شهى املحمدي 

عنوانها "ع�شتار"  إلى حجم مبيعات أبل في 
الربع الرابع 2017

غوغل كروم يوفر وظيفة 
جديدة لتوفير استهالك البيانات

تطور وظائف مدفوعة 
لمساعدها الرقمي أليكسا

خطأ يحول امرأة إلى مليونيرة بين ليلة وضحاها

قدر حمللون حجم مبيعات هواتف اأبل الذكية اآي فون للربع الرابع والأخري من 
ال�شنة املالية احلالية لل�رسكة من دون "اآي فون اإك�ش" بني 42 اإىل 51 مليون 
وح��دة. وعل��ى الرغم م��ن اأنه م��ن املبكر التحدث ع��ن مبيعات اآي ف��ون الربع 
الأخ��ري للعام اجلاري، اإل اأن نتائج الربع الرابع لعام 2017 والذي انتهى يف 
30 �شبتمرب )اأيلول( املا�شي، �شتعلن عنه اأبل الأ�شبوع املقبل من دون اآي فون 
اإك���ش. وطغى التفاوؤل عل��ى 24 حملًل ماليًا، 18 منهم من خرباء وول �شرتيت 
و6 م�شتقل��ني، مقارنة عما كانوا عليه يف يوليو )متوز( املا�شي، حيث توقعوا 
ال�شي��ف املا�شي اأن مبيعات اآي فون يف الرب��ع الرابع �شتاأتي خمجلة مقارنة 

بنظريتها العام املا�شي التي بلغت 45.5 مليون وحدة. الآن،

  �رسعان ما ي�شتهلك اأ�شحاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باقة 
الإنرتن��ت املح��دودة، ولذلك يق��دم مت�شفح غوغل ك��روم املخ�ش�ش 
للأجه��زة اجلوالة امل��زودة بنظام اأندروي��د واأب��ل "اآي اأو اإ�ش" وظيفة 

جديدة للتوفري يف ا�شتهلك البيانات.
وميك��ن للم�شتخ��دم الو�شول اإىل الوظيفة اجلدي��دة يف قائمة اإعدادات 
املت�شفح، ولك��ن اإذا كانت مواقع الويب، التي يتم ا�شتدعاوؤها م�شفرة 
بوا�شط��ة تقني��ة HTTPS، والت��ي ميك��ن التعرف عليه��ا من خلل 
ظهور اأيقونة القفل يف �رسيط احلالة اأو عند ت�شغيل و�شع الت�شفح يف 

اإخفاء الهوية، فاإنه يتم اإيقاف خيار توفري البيانات تلقائيا.

اأ�شارت بوابة التقنيات "تك كران�ش" اإىل اأن امل�شاعد الرقمي اأمازون األيك�شا 
�شيوفر وظائف نظري تكلفة م�شتقبًل، بل وتتوفر يف الوقت احلايل اأوىل هذه 
الوظائ��ف املدفوعة.  ونظ��ري 1.99 دولر اأمريكي يتمكن امل�شتخدم حاليًا 
م��ن ت�شغيل لعب��ة التخم��ني "Jeopardy" بوا�شطة ال�شماع��ات ال�شبكية، 
وذلك عن طريق الأوامر ال�شوتية. ومن املرجح اإطلق العديد من الوظائف 
املدفوع��ة الأخ��رى؛ نظ��را لأن �رسكة اأم��ازون ترغب يف اإتاح��ة اإمكانيات 
للمطوري��ن من اأج��ل حتقيق مكا�شب م��ن تطوير وظائ��ف للم�شاعد الرقمي 
األيك�ش��ا. واأك��دت ال�رسك��ة الأمريكية اأنه ميك��ن امل�شتخدمني امل�شرتكني يف 

خدمة اأمازون "برامي" موا�شلة ا�شتعمال الوظائف املدفوعة جمانًا.

أمازونتعرف تطبيق

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.

ا�شتيقظت �شيدة اأ�شرتالية لتجد نف�شها ثرية بني 
ع�شي��ة و�شحاها، بع��د اأن مت اإيداع مبلغ 24.5 

مليون دولر عن طريق اخلطاأ يف ح�شابها.
واكت�شفت املحامي��ة كلري ويرنايت مبلغًا كبرياً 
مت حتويله اإىل ح�شابها، يف 25 اأكتوبر )ت�رسين 
الأول( اجلاري، كما اأن رهنها العقاري مت دفعه 

بالكامل، بح�شب موقع ذا وي�شت الأ�شرتايل.
وكان بن��ك اأي اإن ب��ي، ق��د اأر�ش��ل اإىل كل��ري يف 
�شبتم��رب )اأيلول( املا�ش��ي، ر�شالة يعلمها فيها 
اأن هن��اك خ�شمًا مبا�رساً على ت�شديد القرو�ش، 
وقالت الر�شال��ة، اإن الأق�ش��اط ال�شهرية لل�شيدة 
كلري، �شتك��ون 25.102.107 دولر، بدًل من 
2500 دولر، واأن الدفعة القادمة �شتكون يف 

اأكتوبر )ت�رسين الأول(.  25
وطلب بن��ك اأي اإن بي يف البداي��ة، مبلغ 25.1 
مليون دولر، من البنك الذي تتعامل معه كلري 

وه��و بنك �شان��ت جورج، والذي ق��ام بعد ذلك 
بتحوي��ل املبل��غ ال�شخ��م اإىل ح�شابه��ا. وعلى 
الرغم م��ن اأن كل امل�رسفني يتوا�شلن حول 
اخلط��اأ ال��ذي وق��ع، اإل اأن املبل��غ ل ي��زال يف 

ح�شاب ال�شيدة كلري.
وكتب��ت كل��ري عل��ى ح�شابه��ا يف في���ش ب��وك 
مازح��ة "عندم��ا يق��وم البنك بتحوي��ل 24.5 
مليون دولر اإىل ح�شاب��ك، ويقوم بدفع رهنك 
العق��اري بالكام��ل.. ميك��ن اأن ته��رب خ��ارج 

البلد".
واأ�شاف��ت كل��ري "اأن��ا حمامية، ولذل��ك مل اأكن 
راغب��ة باإنف��اق النق��ود، لأنن��ي اأدرك التبعات 
القانونية املرتتبة على ذلك. لقد توا�شل البنك 
مع��ي، وقال��وا يل اإنه��م �شيحل��ون امل�شكلة يف 
غ�شون ثلثة اأيام عمل، ويبدو اأنهم ل يدركون 

اأن باإمكاين الهرب خارج البلد بالنقود".

1 ه��و ال��ذي كلما ط��ال ق�رس o يراف��ق الن�شان 
طوال حياته ويراه ولكنه ل ي�شتطيع اأن مي�شكه

�شك��را   o ال�شاط��ئ  ق��رب  �شحل��ة  م�شاح��ة   2
بالفرن�شية

3 ت��اأكل من��ه ول ت�شتطيع اأن تاأكله o ما يعرتي 
الوجه من لون عند اخلوف

4 مدينة فل�شطينبة �شمالية o ركزت على خمارج 
الكلم لو�شوحه

o نعم بالفرن�شية o قطعه واأدماه  اأوى  اأبن   5
o �رسب 6 تكلم )ب�شيغة الأمر( 

7 الر�شائل غري املرغوب بها يف الربيد اللكرتوين 
o ن�شف بلغ

8 ن��راه يف اللي��ل ث��لث م��رات ويف النه��ار مرة 
واحدة

9 رق��م ه��ذا اخل��ط الأفقي يف ال�شبك��ة o ريا�شة 
هندية ميار�شها من يريد تعلم قوة الرتكيز

 o 10 كلما اأخذت منه كرب واإذا و�شعت فيه �شغر
برج ل يعي�ش فيه اإل اثنان

1 حيوان بحري له ثلثة قلوب
2 نب��ات يطبخ، م��ن ف�شيلة الَقرنّي��ات الفرا�شّية 

كالبازلء o مدة زمنية )معكو�شة(
3 نب��ات توؤخ��ذ ج��ذوره وتغلى وت���رسب مربدة 

خا�شة يف رم�شان o بني معنى الكلم
4 للتف�ش��ري وال�شهاب o نلب�شه��ا ومت�شي وتقف 

ولكن لي�ش لها اأرجل
5 ا�ش��م فاكه��ة م��ن 4 ح��روف الراب��ع والث��اين 

والأول ا�شم حيوان ا�شيوي مفرت�ش o بو�شة
o م�شقط ماء 6 و�شع فوق بع�ش 

7 مليء بالثقوب ولكنه مي�شك املاء o من �شهور 
ال�شنة امليلدية

 o )8 مك��ن املكفوف��ني م��ن الق��راءة )معكو�ش��ة
فاكهة ت�شمى بالجنليزية ا�شما يعني ا�شابع

اأغا o ثلثا  9 قارة 
10 بناه الفرن�شيون لقناة ال�شوي�ش ولكنه و�شع 
ال��ذي ل ميك��ن  ال�ش��يء   o يف مين��اء نيوي��ورك 

تناوله يف وجبة اإفطار اأو ع�شاء

عموديًا �أفقيًا


