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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

�إيطالية تتزوج من نف�شها بعد عالقة فا�شلة
�أقامت �مر�أة �إيطالية حفل زفاف منفردً� لنف�ش���ها بح�ش���ور �ش���ديقاتها 
و�ش���يفات �ل�ش���رف، بع���د عام���ن م���ن ف�ش���لها يف عالقة عاطفي���ة د�مت 

�شنو�ت طويلة. 
�أ�شبحت لور� مي�شي )40 عامًا( و�لتي تعمل مدربة للياقة �لبدنية �أول 

�مر�أة تتزوج من نف�شها يف حفل زفاف خا�ص بها يف �إيطاليا. 
وقالت مي�ش���ي �إنها ق���ررت �إقامة زفاف منفرد، بعد عالقة فا�ش���لة د�مت 
12 عامًا، و�أخربت عائلتها و�أ�شدقاءها باأنها �شتتزوج من نف�شها يف 

عيد ميالدها �لأربعن �إن مل تعرث على �شريك حياة منا�شب. 
و�أ�ش���افت مي�ش���ي: "ل �أز�ل منفتح���ة على فكرة �لزو�ج يف �مل�ش���تقبل، 
و�إن عرثت على رجل منا�ش���ب، �شوف �أكون �ش���عيدة جدً�، ولكني �لآن 

��شتمتع بزفايف �حلايل و�أنا ر��شية عنه"
�أغنية من �ل�شبعينات �أيقظت هذه �ملر�أة من غيبوبتها

من �جلدير بالذكر �أن 70 مدعوً� من �لعائلة و�لأ�ش���دقاء ح�شرو� حفل 
زفاف مي�شي، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين.

�أنقذت �أغنية من �ش���بعينات �لقرن �ملا�شي �ش���يدة بريطانية من �ملوت، 
بعد �أن �ش���اعدتها على �ل�ش���تيقاظ م���ن غيبوبتها، يف �أعقاب تعر�ش���ها 

لإنتان خطري نتج عن خر�ج يف �أحد �أ�شر��شها.
وكان���ت ماري���ا رو�ش���يتي )53 عام���ًا( عل���ى حافة �ملوت يف م�شت�ش���فى 
ماري�شتون مبدينة �شو�نزي، بعد �نت�شار �إنتان خطري يف ج�شدها، بد�أ 
يهاجم كافة �أع�ش���ائها و�أن�شجتها. لكن �أغنية �شتارمان للمغني �ل�شهري 
ديفي���د ب���اوي، كانت مبثابة قبلة �حلي���اة، �لتي �أعادتها م���ن غيبوبتها، 
وبد�أت تبكي وتتمايل بذر�عيها، وكاأنها يف حفلة مو�ش���يقية، بح�ش���ب 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وقالت ماريا: "لطاملا كنت من ع�شاق باوي، لذلك فاأنا ل�شت متفاجاأة مبا 
ح���دث، حيث كنت و�أنا يف �لغيبوبة، �أح���رك ذر�عّي على �أنغام �أغانيه. 
وحتى بعد ��ش���تيقاظي من �لغيبوبة �لتي ��ش���تمرت 7 �أيام، كنت �أ�شاأل 

عنه، وقد غاب عن بايل �أنه تويف يف يناير )كانون �لثاين( �ملا�شي".
وكان���ت ماري���ا قد خرجت للت�ش���وق برفق���ة بانته���ا بيان���كا )27 عامًا( 
يف نوفم���رب )ت�ش���رين �لث���اين( من �لعام �ملا�ش���ي، عندما بد�أت ت�ش���عر 
بالإعي���اء، ومل ت�ش���عر �أنه���ا بخ���ري لعدة �أي���ام، قبل �أن ت�ش���طر ملر�جعة 

�لطبيب.
وم���ع تر�ج���ع حالتها ب�ش���كل كبري وت���ورم وجهه���ا، مت نق���ل ماريا �إىل 
�مل�شت�ش���فى، حي���ث كان���ت بحاج���ة �إىل عملية لت�ش���ريف �ل�ش���و�ئل من 
�خل���ر�ج �ل���ذي ت�ش���كل يف �أح���د �أ�شر��ش���ها، وكان من �ملق���رر �أن تغادر 
يف �لي���وم �لت���ايل، لك���ن �لأطباء قال���و� �إن حالته���ا �أكرث تعقي���دً�، ومن 

�ل�شروري و�شعها يف غيبوبة مل�شاعدتها على �لتنف�ص.
ووجد �لأطباء �ش���عوبة يف �إعادة ماري���ا �إىل �حلياة من جديد، قبل �أن 
تقرتح �إحدى �ملمر�ش���ات، ت�شغيل �أغاين باوي، ملعرفتها باأنها من �أ�شد 
معجبي���ه، وكانت �ملفاجاأة عندما ب���د�أت حترك ذر�عيها وكاأنها يف حفل 

مو�شيقي.
�ليوم  لوحة 
من �لر�شامة

�ش���هى 
�ملحمدي

تضيف أكثر من رابط لمنشوراتك 
على إنستغرام؟

يجدر بمستخدمي واتس آب 
على أندرويد تنزيلها

جديد لهاتف هواوي 
Pro 10 Mate

تحافظ على شجرة بشكل ديك في منزلها منذ 15 عامًا

ال تدعم �شبكة �إن�شتغر�م �الجتماعية �إ�شافة �لرو�بط �خلارجية �إىل �ملن�شور�ت �أو 
كن للم�ش��تخدمني �إ�شافته  �أي حمتويات �أخرى يف �ملوقع. �لر�بط �لوحيد �لذي يمُ
ه��و �لر�بط �ملوجود يف �مللف �ل�شخ�ش��ي و�لذي يتم ��ش��تخد�مه غالبًا للإ�ش��ارة 
�إىل �ملوق��ع �الإلكرتوين. ويلجاأ �مل�ش��تخدمون يف �إن�ش��تغر�م �إىل تغيري هذ� �لر�بط 
م��ن حني الآخر و�الإ�ش��ارة للمتابع��ني بتغيري �لر�بط، يف �آلية تب��دو معقدة ومملة 
بالن�ش��بة للكثريين، خ�شو�شًا �مل�ش��وقني و�ملدونني و�أ�شحاب �ملو�قع وغريهم. 
ل��ذ� �إن كنت ترغب يف �إ�ش��افة �أكرث م��ن ر�بط د�خل �إن�ش��تغر�م فيمكنك �العتماد 

على �خلدمات �لتالية:
خدمة Campsite:خدمة تتيح للم�ش��تخدمني �إ�ش��افة كل ما تريده من رو�بط 
يف �إن�ش��تغر�م عرب �ش��فحة حمددة، ومن ثم �حل�ش��ول على ر�بط فريد و�إ�ش��افته 
حل�ش��ابك. وعندما ي�شغط �ملتابعون على هذ� �لر�بط ف�شيتم حتويلهم �إىل �شفحة 
تت�شمن كافة �لرو�بط �لتي تقوم بن�رشها، وكل ما عليك فعله هو �لولوج �إىل هذه 

�ل�شفحة وحتديث �لرو�بط مع �إبقاء �لر�بط �لفريد كما هو بح�شابك

�أك��رث م��ن مليار �ش��خ�س ح��ول �لعامل ي�ش��تخدمون تطبي��ق و�ت���س �ب يوميًا 
للتو��ش��ل مع �أ�رشهم و�أ�ش��دقائهم، مم��ا يجعله �أحد �أكرب تطبيقات �لتو��ش��ل 
�لفوري �نت�ش��ار�ً. و�إن كنت ت�ش��تخدم تطبيق و�ت�س �ب على �أندرويد، فاإليك 3 

تطبيقات يجدر بك تنزيلها:
 تطبيق Siftr Magic Cleaner:يتيح �لتطبيق Siftr لك حترير م�ش��احة 
تخزيني��ة عل��ى هاتفك من خلل حذف �ل�ش��ور �ملكررة �أو تل��ك �لتي تتلقاها 
على و�ت�س �آب من �ملجموعات �أو من �الأ�شدقاء لكنها غري مهمة بالن�شبة لك.
 Bobble يوف��ر تطبي��ق لوح��ة �ملفاتي��ح:Bobble Keyboard تطبي��ق
Keyboard ل��ك �آالف �لرم��وز �لتعبريية و�ملل�ش��قات و�ل�ش��ور �ملتحركة 

و�ل�شمات و�خلطوط جمانًا �إىل جانب وظائف �أخرى.
تطبي��ق Unseen:يتي��ح �لتطبي��ق �لقدرة على قر�ءة ر�ش��ائل و�ت���س �آب من 
د�خل �لتطبيق نف�ش��ه، وذلك يف حال رغبتك بعدم ترك �إ�ش��عار قر�ءة �لر�ش��الة 

لدى �لطرف �الآخر.

عم��دت �رشكة هو�وي �ل�ش��ينية �مل�ش��نعة للهو�ت��ف �لذكية، وبع��د مرور فرتة 
وجيزة من قيام �رشكة �آبل بالك�شف عن ت�شكيلة هو�تف �آيفون �جلديدة يف �شهر 
�ش��بتمرب/�يلول، �إىل توفري وعود للم�ش��تخدمني بك�شف �لنقاب عن هاتف ذكاء 
�شناعي حقيقي يف ت�شكيلة هو�تف Mate 10 يف وقت الحق من هذ� �ل�شهر، 
ون�رش �إيفان بل�س �ش��احب �لت�رشيبات �ل�شهري �ش��ورة جديدة ملا يفرت�س �أن 
يكون هاتف Mate 10 Pro تدل على جهود �ل�رشكة يف توفري هاتف ثلثي 
�لكامري� وتلميحات لطموحات �لذكاء �ل�ش��ناعي لدى �ل�رشكة �ل�شينية. وكان 
�إيفان بل�س قد �أو�ش��ح خلل �ل�ش��هر �ملا�شي �أن �ل�رشكة �شوف تك�شف �لنقاب 
ع��ن ثلثة مناذج م��ن هو�تف Mate 10، وهي �لن�ش��خة �لقيا�ش��ية ون�ش��خة 
 Mate 10 حيث متتلك ن�شخة ،Mate 10 Lite ون�شخة Mate 10 Pro
Pro �شا�شة عر�س ممتدة من �حلافة �إىل �حلافة مع ن�شبة عر�س �إىل �الرتفاع 
18:9، وياأتي مع ثلث كامري�ت �ثنان منها يف �جلهة �خللفية بدقة 12 و20 

ميجابيك�شل جنبًا �إىل جنب مع �لكامري� �الأمامية بدقة 8 ميجابيك�شل.

تسريبكيف 3 تطبيقات

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.

تعهدت �أرملة بريطانية برعاية �ش��جرية مق�شو�شة على 
�شكل ديك يف حديقة منزلها الأكرث من 5 �شنو�ت، تخليد�ً 
لذكرى زوجها �لر�حل، و�لذي د�أب على رعاية �ل�ش��جرية 

�لديك لعقد من �لزمن.
ومنذ وف��اة زوجها توم يف عام 2012، و�ش��عت جو�ن 
ي�ش��ل  �لت��ي  �ل�ش��جرية  رعاي��ة  عام��ًا(   77( غر�نه��ان 
�رتفاعه��ا �إىل 8 �أق��د�م ن�ش��ب عينيها، خا�ش��ة و�أن هذه 
�ل�ش��جرية تنت�ش��ب يف حديق��ة �ملنزل منذ ع��ام 2002، 
وعم��ل زوجه��ا �لر�حل عل��ى رعايتها ملدة 10 �ش��نو�ت، 
قب��ل �أن يخ���رش معركت��ه مع مر���س �ل�رشطان، بح�ش��ب 
موقع مرتو �لربيطاين. وعندما يكون �بنها مي�ش��يل �لذي 
يعي�س يف كاونتي مايو يف �لبلدة، تطلب منها �أن يتوىل 
مهمة ت�ش��ذيب �ل�ش��جرية لتبقى مبظهر جميل على �ش��كل 
دي��ك �ش��خم، ويف غيابه، تتح��ول �إىل ب�ش��تانية ماهرة، 
لتق��وم بالعم��ل بنف�ش��ها. وتقول ج��و�ن "كان توم يعمل 
مقاواًل، وبع��د �لتقاعد، كانت له هو�ي��ة �أخرى. بد�أ �الأمر 

ب�ش��جرة �ش��نوبر �ش��خمة، لكن��ه �رشعان م��ا ر�ح يعمل 
عليه��ا لتغي��ري مظهره��ا. وعندما كنت �أ�ش��األه م��ا �لذي 
يفعل��ه، كان يطلب من��ي �أن �أهتم ب�ش��وؤوين و�أتركه يعمل 
به��دوء، ومل �أعرف ماهية هذه �لتحف��ة حتى �كتمالها". 

و�أ�ش��افت "عندما �ش��اهدت �لديك مل �أ�ش��تطع �أن �أ�ش��دق 
مدى بر�عته، كان ي�ش��عر بالفخر به��ذ� �لعمل. و�أعتقد �أن 
فكرة حتويل �ل�ش��جرة �إىل ديك كانت نابعة من كونه �بن 

مز�رع، وترعرع يف مزرعة مليئة بالطيور و�لدو�جن".

o حيو�ن �شغري  1 مدينة رو�ش����ية تعر�شت لكارثة نووية 
يتحمل �لعط�ص �أكرث من �جلمل

o مكان ذو �شقف خفيف لتقاء  �لدولة  2   له عالقة بر�أ�ص 
�ل�شم�ص

3 دولة يف و�شط �آ�شيا فيها �أطول �شد يف �لعامل و�أكرث من 
م�شلمون �شكانها  من   80%

ما مو�شزع  يف  �لأمر  �ختالط   4
بناء �جلامع و�جلامعة  o توجد عادة يف  5 خ�شلة ح�شنة 

و�أحيانا �لربملان
�لأبنية بيا�ص  يف  تدخل  مادة   o �مليناء  يف  توقف   6

7 جتدها يف �لبحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهر�ت
عبودية  o غ�شيم   o �لطريق  جانب  يف  �رتفاع   8

مت�شابهان  o �حرت�م  وذ�ت  خا�شة  مكانة  ذو   9
للمعلومات قر�ص   o برية  حياة  يحوي  مفتوح  10مكان 

�ملدينة يف  �ل�شيار�ت  حركة  تنظيم  �شلك  يف  ع�شكري   1
 o �ل�ش����ينما �مل�شرية  �إجر�مية يف  ن�ش����ائية  2 �شخ�ش����ية 

يا�شن o من �خلروف
�أمريكا قنبلة  3 مدينة من مدينتن يابانيتن �لقت عليها 

نووية
4 ��ش����لوب �أو �أد�ة لتحقي����ق غر�����ص م����ا o بد�ية �ش����وء 

�لنهار
بي خا�ص   o كثري   o )مبعرثة(  �شغري  كتاب   5

�لإعالم �شناعة  يف  �لعاملون  عليه  يت�شابق  ما   6
�قعد  o معاتبة   7

8 حا�ش����ة من �حلو��ص غ����ري �لعادية يف معرفة ما خلف 
�لأ�شياء �لظاهرة

�لأ�ش����ل  ��ش����تخدمه يف  o م�ش����حوق متفج����ر  9لل�ش����وؤ�ل 
�ل�شينيون

o فعل مبعنى جتعله قويا 10ذ�ت حركة خفيفة وجمال 

عموديًا �أفقيًا


