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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

يربح 750 ألف دوالر باليانصيب في عيد 
ميالده

  اأعياد امليالد منا�صبة لالحتفال مع الأهل والأ�صدقاء، واحل�صول على الهدايا 
واملفاج��اآت املختلف��ة، لكن هذا الرج��ل احتفل هذا العام بعي��د ميالده بطريقة 

مغايرة متامًا، بعد اأن فاز بجائزة يف اليان�صيب قيمتها 750 األف دولر.
وكان هي�ص��ون هوغ، توقف يف اأحد متاجر �صل�صلة 7 اإلفن يف ولية كاليفورنيا 
الأمريكي��ة، بع��د ي��وم واحد من عي��د ميالده، وا�ص��رى بطاقة يان�ص��يب ب� 10 
دولرات، دون اأن يدرك، اأن هذه البطاقة �ص��تحمل له اأخباراً �صاّرة، ح�صب موقع 

يو بي اأي.
وبع��د اأن ح�ص��ل عل��ى الهدايا من الأهل والأ�ص��دقاء، كان ه��وغ على موعد مع 
هدية مميزة اأخرى، بعد خد�ش الأرقام الأوىل من البطاقة، قبل اأن مي�صحها باآلة 
اليان�ص��يب، ليكت�ص��ف اأنه ربح 750 األف دولر، اأف�ص��ل هدية ح�ص��ل عليها يف 

عيد ميالده اخلام�ش والثالثني.
ويقول هوغ اإن اأول ما �صي�ص��ريه من اأموال اجلائزة، هدية اأخرى لنف�صه، تتمثل 
يف وجبة �صو�ص��ي، ويفكر اأي�ص��ًا يف �رشاء بع�ش عمالت البيتكوين، وال�صتثمار 

فيها للم�صتقبل.

فقد 170 كيلو من وزنه بعد أن شارف على 
الموت

ك�ص��ف رج��ل اأمريكي ع��ن التحول الكبري الذي طراأ على ج�ص��مه، بعد اأن خ�ص��ع 
حلمية قا�ص��ية، جعلته يفقد نحو 175 كيلوغرام من وزنه، بعد اأن �ص��ارف على 
الوفاة.وكان زاك مور )36 عامًا( �ص��جل فيديو وداع لبنه زاك جونيور، البالغ 
م��ن العمر 8 �ص��نوات، بع��د اأن اأيقن اأن الوزن الزائد، �ص��يودي بحيات��ه. وبعد اأن 
و�صل وزنه اإىل نحو 250 كيلوغرام، وموؤ�رش كتلة وزن 60، �صعر مور اأنه يقامر 
بحياته، بح�ص��ب �ص��حيفة ديل��ي مي��ل الربيطانية.وبعد اأن نقل اإىل امل�صت�ص��فى 
نتيج��ة تعر�ص��ه للت�ص��مم الغذائ��ي يف 2013، اأدرك مور اأن علي��ه اإجراء تعديل 
على حياته. ومنذ ذل��ك الوقت، توقف عن التدخني وتناول امل�رشوبات الغازية 
وال�ص��كريات، و�ص��عى لإجراء عملية جراحية بهدف خ�ص��ارة الوزن الزائد. وكان 
زاك ي��اأكل ب�رشاه��ة كبرية، ويتن��اول كل ما تقع عينه علي��ه، وي�رشب ما ل يقل 
عن لرين من امل�رشوبات الغازية، وبعد اإجراء تغيريات كبرية على منط حياته، 
متكن من خ�ص��ارة اأكرث من 50 كيلو، يف غ�ص��ون 100 يوم فقط. وا�ص��طر اإىل 
اخل�ص��وع لعمليات جراحية اإ�ص��افية، لإزالة بقايا اجللد املرهل، بعد خ�ص��ارة 

اأكرث من ن�صف وزنه.

 لوحة اليوم من ناي  عنوانها "عميقة العينني" 

تتيح إضافة الصور القديمة 
الجديد تحت المجهرإلى القصص

الحوسبة السحابية بديل 
مناسب لتخزين الصور 

لص يسرق سيارة من أمام السجن بعد إطالق سراحه

اأعلنت من�ص��ة م�ص��اركة ال�ص��ور اإن�ص��تغرام عن اإلغاء مهلة 24 �ص��اعة امل�صموحة 
لإ�صافة املحتوى اإىل ميزة الق�ص�ش خا�صتها، وهي امليزة ذات ال�صعبية التابعة 
للمن�ص��ة والتي ت�ص��مح بن���رش جمموعة موؤقتة من ال�ص��ور ومقاط��ع الفيديو على 
الإنرنت، مما يعني باأن م�صتخدمي املن�صة لي�صوا بحاجة اإىل الت�رشع يف حتميل 
اأحدث ال�ص��ور ومقاطع الفيديو التي يرغبون با�ص��تعمالها �ص��من ميزة الق�ص�ش. 
وكانت ميزة ق�ص���ش اإن�ص��تغرام، وهي امليزة التي جرى اإطالقها العام املا�ص��ي 
ومت ن�ص��خها من ميزة مماثلة �صمن تطبيق الرا�صل الفيديوي �صناب �صات، ت�صمح 
للم�ص��تخدمني بتحميل ال�ص��ور ومقاطع الفيديو التي جرى ت�ص��ويرها خالل 24 
�ص��اعة املا�صية فقط. وا�صطر العديد من امل�صتخدمني ب�صبب ذلك اإىل اإعادة حفظ 
املحتوى على هواتفهم الذكية اأو اأجهزة اأخرى ومن ثم اإعادة ن�رشه �صمن املهلة 
املحددة ليوم واحد من اأجل التعامل مع مطالب املن�صة، يف حني اختلفت الأمور 

حاليًا.

  اأطلق��ت �رشك��ة مايكرو�ص��وفت جهاز الألع��اب اإك�ش بوك���ش وان اإك�ش اجلديد 
اأخ��رياً، وت��روج ل��ه ال�رشك��ة الأمريكية على اأن��ه اأقوى جهاز األع��اب من خالل 
اإمكاني��ة عر���ش حمتوي��ات 3840x2160 بك�ص��ل. ول تقت���رش مزايا جهاز 
مايكرو�ص��وفت اجلدي��د على اأنه اأ�ص��غر حجمًا م��ن املوديل اإك���ش بوك�ش وان، 
ولكنه يعمل ب�صكل اأ�رشع بكثري.  وعند النظر اإىل قوة الهاردوير فقط فاإن جهاز 
اإك�ش بوك�ش وان اإك�ش يتفوق على مناف�صه �صوين بالي �صتي�صن برو، وذلك وفق 

."t3n" جملة احلا�صوب الأملانية
الت�صميم:يت�ص��م جه��از اإك���ش بوك���ش وان الأ�ص��لي بك��رب حجم اجل�ص��م، ولكن 
�رشع��ان م��ا تغلبت ال�رشكة الأمريكية على ذلك باإطالق الإ�ص��دار اإك�ش بوك�ش 
وان اإ���ش الأ�ص��غر حجم��ا، وقامت مبوا�ص��لة ال�ص��ري يف هذا الجت��اه مع طرح 
املوديل اإك�ش بوك�ش وان اإك�ش اجلديد، والذي ياأتي بج�ص��م اأ�ص��غر من الإ�صدار 

اإك�ش بوك�ش وان اإ�ش، رغم اأن اأبعاده قد تبدو اأكرب.

   
تظل الأقرا�ش ال�ص��لبة اخلارجية الو�ص��يلة املثالية لإجراء عمليات الن�ص��خ 
الحتياط��ي للبيانات الهامة، كما اأن تخزين البيانات على اأجهزة ال�ص��ريفر 
عرب الإنرنت اأو ما يعرف با�صم خدمات احلو�صبة ال�صحابية، يوفر للم�صتخدم 
العديد من املزايا املفيدة، خا�صة عندما يتعلق الأمر بتخزين ال�صور، حيث 
ميكن ا�ص��تدعاء ال�صور وم�صاهدتها من اأي مكان وبوا�صطة خمتلف الأجهزة 
الطرفية، مع اإمكانية م�ص��اركتها عرب �ص��بكات التوا�ص��ل الجتماعي. وعند 
قيام امل�ص��تخدم باإجراء عمليات الن�ص��خ الحتياطي على الأقرا�ش ال�ص��لبة 
اخلارجية، وخدمات احلو�ص��بة ال�ص��حابية، فاإنه يحد من خطر الفقدان التام 
للبيانات، وجمموعة ال�ص��ور اخلا�ص��ة به. واإذا رغب امل�ص��تخدم يف تخزين 
ال�ص��ور على الإنرنت، اأو م�ص��اركتها مع الآخرين، فهناك عدة معايري يجب 

اتباعها ح�صب ال�رشكة املقدمة خلدمة احلو�صبة ال�صحابية.  

خدماتإنستغرام  إكس بوكس
"وان إكس

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.

اأن  قب��ل  اأمريك��ي طوي��اًل  ل���ش  ينتظ��ر  مل 
ينف��ذ اأول عملية �رشقة له بع��د خروجه من 
ال�ص��جن، حيث عمد اإىل �رشقة �ص��يارة كانت 
متوقفة يف موقف ال�صيارات التابع لل�صجن.
وكان دا�ص��ن �ص��تيوارد قد عوقب بال�ص��جن 
يف �ص��بتمرب )اأيل��ول( املا�ص��ي، على �رشقة 
ق��ام بها يف وقت �ص��ابق، ويف الي��وم الذي 
اأخلي �ص��بيله، ليو�ص��ع حت��ت املراقبة ملدة 
اإىل �رشق��ة �ص��يارة دودج  عام��ني، �ص��ارع 
كاليرب من اأمام �ص��جن جاك�ص��ن بايك و�صط 
مدين��ة كولومبو���ش بولية اأوهاي��و، وظهر 
يف مقطع فيديو �صورته كامريات املراقبة، 
وه��و ينفذ عملية ال�رشقة، بح�ص��ب موقع اأي 

بي �صي وا�صنطن.
ال�ص��يارة  �ص��احب  م��وريف  كري���ش  وق��ال 
ال�ص��يارة  اأو�ص��لت  والدت��ه  اإن  امل�رشوق��ة، 

وتركته��ا يف موقف ال�ص��جن، حتى يتمكن 
من العودة اإىل املن��زل بعد اإطالق �رشاحه، 
كما خ�رش جميع مالب�صه الداخلية وجواربه 
يف  كان��ت  الت��ي  ال�صخ�ص��ية  وحاجات��ه 

ال�صيارة.
واأ�ص��اف موريف "حتول��ت اإىل م�رشد ملدة 
10 اأي��ام بعد اإطالق �رشاحي، كنت اأعي�ش 
ال�ص��وارع. واإذا كن��ت ل متل��ك النق��ود  يف 
ف��اأول م��ا تفك��ر به ه��و ال�ص��طو عل��ى اأحد 
املتاجر، لذلك يجب اأن توفر اإدارة ال�ص��جن 
و�صيلة نقل لل�ص��جناء". ومثل �صتيوارد يوم 
اخلمي���ش املا�ص��ي اأمام املحكم��ة، بتهمة 
�رشقة ال�ص��يارة من اأمام ال�صجن، وميكن اأن 
يواجه 17 �ص��هراً خلف الق�ص��بان، كعقوبة 
�رشاح��ه  اإط��الق  انته��اك  عل��ى  اإ�ص��افية 

امل�رشوط على التهمة الأ�صلية.

عموديًا �أفقيًا
1 اآيل يعمل عمل الن�ص��ان يف ال�صناعة 

o خوف مر�صي
o للنفي 2 عا�صمة فنزويال 

o عم��ل  البي��ع وال���رشاء  اأج��ادل يف   3
يجب القيام به

o جهاز لغزل الن�صيج 4 معتِد 
5 جزيرة م�رشية يف البحر الأحمر

6 حت��ول ال�ص��يء م��ن م��ادة طري��ة اإىل 
األياف

7 ح��رف للدلل��ة على املعن��ى o تاجر 
الفراء

8 ع�صبة طبية تو�صف للقحة
9 ملتق��ى الع�ص��ابة o ت�ص��بب ب�ص��عف 

ال�صمع
مرتبط��ة  عرب��ات  جمموع��ة   10
ل�صتعمالت االنقل o موؤ�ص�صة �صحافية

1 ي�ص��تعان به على ركوب الفر�ش o حجر 
البناء

2 جمموعة مناطق مزروعة يف ال�ص��حراء 
o للنداء

3 خملوق��ات �ص��غرية موؤذي��ة تقفز 300 
�صعفا من طولها o ثعبان �صخم ها�رش

4 ثالث��ة ارب��اع وارف o من اأوراق اللعب 
)الكوت�صينة(

5 ت�صدان ون�صتغني عن الآخرين o حرفان 
من نور

6 خ�ش
o هدم ب�صدة 7 ا�صكال وامناط مر�صومة 

o نبات ي�صبه الفجل 8 حرفان من �صاغ 
9 بلد املليون �صهيد o ثعبان �صديد ال�صمية
بن��ت   o النهري��ن  ب��ني  م��ا  10 ح�ص��ارة 

الر�صول الأكرم


