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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

فندق أمريكي يجري دورات تدريبية "لحوريات 
البحر"

 يق��دم اأحد الفنادق يف ولي��ة كاليفورنيا الأمريكية، دورات ترديبية ودرو�س��ًا 
خا�س��ة للن�س��اء لتعلم ال�س��باحة بلبا�ص حوريات البحر داخل امل�س��بح اخلا�ص 

بالفندق. 
مين��ح فندق دي��ل كورونادو، مبدينة �س��ان دييغو الأمريكية الفر�س��ة ملرتاديه 
م��ن الن�س��اء بتلقي درو�ص يف اللياقة البدنية وال�س��باحة ب��زي حوريات البحر، 

يف اأيام اجلمعة وال�سبت.    
ويبلغ �س��عر اجلل�س��ة الواحدة الذي يت�س��من ا�س��تئجار لبا�ص حورية البحر، 25 
دولراً اأمريكي��ًا. بينما تدفع امل�س��اركات اللواتي ي�س��رين لبا�ص حورية البحر 

اخلا�ص بهن 10 دولرات فقط. 
وتبل��غ م��دة اجلل�س��ة الواح��دة 45 دقيق��ة تتلق��ى فيه��ا املتدربات درو�س��ًا يف 
ال�س��باحة عل��ى طريقة حوري��ات البحر، اإ�س��افة اإىل متارين لتقوية الع�س��ات 

ومتارين الآيروبيك املائي، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكروين.
تطلب الطاق بعد اأ�سبوعني لأن زوجها يقوم بالأعمال املنزلية

طلب��ت عرو�ص م�رصية الطاق من زوجها بعد اأ�س��بوعني فقط من الزواج، وذلك 
بع��د اأن �س��اقت ذرع��ًا م��ن مكوث��ه يف املنزل ب�س��كل دائ��م، واأدائ��ه العديد من 

الأعمال املنزلية.
ويدي��ر الزوج املدعو حممد �ص )31 عامًا( متج��راً ناجحًا لبيع املاب�ص، يعمل 
فيه العديد من املوظفني، وبالتايل فهو قادر على ق�ساء وقت طويل يف املنزل، 
مي�س��يه يف التنظيف واإعادة ترتيب الأثاث، وهذا ما جعل زوجته �س��مر م )28 

عامًا( غري قادرة على العي�ص معه بهذه الطريقة.
وتق��ول الزوج��ة اإن زوجه��ا يت�رصف كربة من��زل، فعاوة عل��ى القيام بجميع 
الأعمال املنزلية، ل ي�س��مح لها بتقدمي امل�س��اعدة. وبعد اأن واجهته مب�س��اعرها 
جت��اه ذل��ك، اأجابها ب��اأن عليها اتب��اع القواعد الت��ي ي�س��عها، اإذا كانت ترغب 

بالعي�ص معه يف نف�ص املنزل، بح�سب ما نقل موقع اأوديتي �سنرال.
واأ�س��افت �س��مر "اأحببت��ه لأكرث من عامني، وعل��ى الرغم من اأنن��ا تزوجنا منذ 
اأ�س��بوعني فقط، لكنني كرهت العي�ص معه، ومل اأعد قادرة على حتمل ت�رصفاته. 
زوج��ي ربة منزل، ل ي�س��مح يل باأن اأمل�ص اأي �س��يء يف منزلن��ا، فهو يقوم بكل 

اأعمال الطهي والتنظيف والعمال املنزلية الأخرى".
وتابع��ت الزوج��ة "اإنه ي�س��يطر على كل �س��ي يف املنزل، ولي���ص يل اأي راأي يف 
اأي �س��يء، وعل��ى الرغم من اأن��ه ميلك عمًا جتاريًا، اإل اأنه ق��ام بتوظيف بع�ص 

الأ�سخا�ص للقيام بالعمل نيابة عنه، ليتفرغ للبقاء يف املنزل".
وا�س��تكت �س��مر حلماتها حول ت�رصفات زوجها، لكنها فوجئت عندما اأخربتها 
اأن��ه مل يقم باأي عم��ل، عندما كان يعي�ص يف منزل والديه. ورفعت �س��مر دعوى 
ق�س��ائية اأم��ام املحمك��ة، اأكدت فيه��ا اأن زوجها ل مينحها حري��ة التعامل مع 

�سوؤون املنزل، ول تزال الق�سية معلقة اأمام املحكمة.
 لوحة اليوم من �سهى املحمدي  عنوانها " امل"  

يابانية تكشف عن هاتف 
جوال أساسي

سوفت تطلق لعبة "أونو" على 
نينتندو سويتش

2018 بمواصفات آي فون إكس 
نفسها

تعرضت لجلطة دماغية.. فنسيت حياتها السابقة

ك�س��فت �رصك��ة "فيوت���رص مودي��ل" "FutureModel" النقاب ع��ن الهاتف 
اجلوال NichePhone-S اجلديد، الذي يكتفي بالوظائف الأ�سا�سية للهاتف 
 NichePhone-S فق��ط.  واأو�س��حت ال�رصكة الياباني��ة اأن الهاتف اجل��وال
ميتاز بت�س��ميم نحيف وخفيف؛ حيث يبلغ �ُس��مكه 6.5 مليمر ول يتعدى وزنه 
38 غرامًا. ويتيح الهاتف اجلديد اإجراء املكاملات الهاتفية واإر�س��ال الر�سائل 
الن�سية الق�سرية SMS وت�سغيل املو�سيقى. كما يتيح الهاتف اإمكانية ت�سجيل 
املاحظات ال�سوتية والت�سال ب�سماعات الراأ�ص عرب تقنية البلوتوث.  ويتخلى 
الهاتف عن ال�سا�س��ة اللم�س��ية، ولكنه ياأتي بلوحة مفاتيح فيزيائية كبرية، كما 
اأن��ه يعمل بنظام ت�س��غيل اأندرويد 4.2، ويدعم تقنية 3G. ويبلغ �س��عر الهاتف 

الأ�سا�سي NichePhone-S اجلديد نحو 95 دولراً اأمريكيًا.

اأعلن��ت �رصك��ة يوبي �س��وفت ع��ن اإطاق لعب��ة فيديو من لعب��ة الورق 
"اأونو" الكا�سيكية جلهاز نينتندو �سويت�ص.

واأو�س��حت ال�رصك��ة الفرن�س��ية اأنه ميكن ت�س��غيل اللعبة دون ات�س��ال 
الإنرنت واللعب مع احلا�س��وب اأو اختيار و�س��ع اأوناين، وتت�س��من 

اللعبة وظيفة الدرد�سة الن�سية واملحادثة ال�سوتية.
ويوفر الإ�س��دار اجلديد م��ن اللعبة اإمكانية ا�س��راك الاعب يف فريق 
 eShop اجلديدة على متجر نينتندو Uno س��د الآخر، وتتوفر لعبة�
اعتبارا من الآن، وميكن ا�س��تعمالها دون التقيد بالعمر، وبالإ�س��افة 
اإىل ذلك توجد مو�س��وعات خمتلفة لنطاق اللعب، مثل عامات يوبي 

 .Rayman و Just Dance و Rabbids سوفت�

 تعكف �رصكة اأبل حاليًا على اإعادة ت�سميم جهازها اللوحي ليطل بحلة جديدة 
كليًا وتغيري جذري يحمل يف طياته جميع موا�س��فات هاتفها الرائد "اآي فون 
اإك�ص" من حيث الإطارات النحيفة وب�سمة الوجه املثرية للجدل و�سا�سة اأوليد.
وبح�س��ب مطلعون مقرب��ون من ال�رصكة، ف��اإن العماقة الأمريكي��ة تعمل على 
جيل جديد من اأجهزة اآي باد ب�سا�س��ة "اأوليد" لتمنح األوان حادة وبراقة واأكرث 
و�سوحًا. و�سيكون هناك على الأقل اإ�سدار واحد من اآي باد ب�سا�سة نف�ص حجم 
اآي باد برو 10.5 خاليًا من ب�س��مة الإ�س��بع وزر الهوم الرئي�سي ليحل حملها 

ب�سمة الوجه يف فتح اجلهاز، ليكون التغيري الأكرب منذ اإ�سدار 2014.
وم��ن املتوقع اأن ُيطرح اجليل اجلدي��د يف وقت لحق من العام املقبل، اأي بعد 

اأكرث من عام منذ اأخر اأكرب حتديث ح�سل جلهاز اآي باد برو.

آي بادشركة يوبي

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.

اإ�س��ابتها  بع��د  بريطاني��ة  �س��يدة  ا�س��تيقظت    
بجلطة دماغية، لتجد نف�س��ها وقد ن�سيت زوجها 
واأ�رصته��ا، وحياتها املا�س��ية. وكان��ت باولني 
بي��ل )55 عام��ًا( ق��د تعر�س��ت لنوب��ة دماغية، 
وعندما ا�س��تيقظت يف امل�ست�سفى، مل تتمكن من 
التع��رف عل��ى زوجها اأن��درو )59 عام��ًا(، على 
الرغ��م من اأنه��ا تعي�ص معه منذ نح��و 38 عامًا. 
كما اأنها مل تكن قادرة على التعرف على اأبنائها 
الأربع��ة ول اأحفادها، بل كانت ذاكرتها ممحية 
بالكامل، بح�س��ب �س��حيفة م��ريور الربيطانية. 
وقال اأندرو لو�س��ائل اإعام حملية "عندما اأقول 
اأنها ل تتذكر �س��يئًا فاأنا اأعني ذلك حرفيا، فهي 
ل تعرف �س��يئًا عني اأو عن اأ�رصتها. وعلى الرغم 
من اأنني عر�ست عليها �سوراً لزفافنا، واأخذتها 
اإىل الكني�س��ة حي��ث اأج��ري الزف��اف، اإل اأنه��ا ل 
تتذك��ر اأي �س��يء، ول تع��رف حت��ى اأي��ن كان��ت 

تعي�ص، ول اأي �س��يء عن حياتها يف املا�س��ي". 
واأ�س��اف اأندرو "لقد عر�س��ت عليه��ا املئات من 
ال�س��ور للعطات التي ق�س��يناها مع��ًا، وبرفقة 
الأبن��اء والأحفاد، لك��ن هذا مل ينع���ص ذاكرتها، 
اإن��ه اأم��ر روع. وهذا م��ا يجعلها تبك��ي كل ليلة، 
لأنها غري قادرة على تذكر اأي �س��ي". وكان على 
باولني التي عملت �سابقًا يف متجر اأن تتعلم كل 
�س��يء من جديد، وازدادت الأمور �سوءاً قبل نحو 
ثاثة ا�س��ابيع عندما توفيت والدتها، على الرغم 
م��ن اأنها كانت قد تعرفت عليه��ا للتو من جديد. 
ويق��ول الأطب��اء، اإن باول��ني قد تبق��ى على هذه 
احلال��ة لوقت طوي��ل، ورمبا ل ت�س��تعيد ذاكرتها 
عل��ى الإط��اق، وحت��ى ل��و ا�س��تعادتها، فرمب��ا 
يحت��اج ذلك لع��دة �س��نوات. وحتى ذل��ك الوقت، 
عليه��ا اأن تب��ذل الكث��ري من اجله��د، يف حماولة 

ل�ستعادة حياتها كما كانت يف ال�سابق.

عموديًا �أفقيًا
1 ممثل �س��وري مثل �سخ�س��ية كوميدية 

وبيع من قبقابه مئات الآلف
2 لزم الفرا�ص o ثعبان �سديد ال�سمية ذو 
اأوداج منتفخة كان من مقد�س��ات قدماء 

امل�رصيني
3 مبعن��ى o حي��وان حاف��ري متوح���ص 

افريقي )كلمتان(
o مت�سابهان o ن�سف بليغ  4  قطع 

5 منازلة
6 يف اعلى البيت م�سيئة o ذو �سلطة و�سطوة
 o )���ص(  النب��ي حمم��د  ا�س��ماء  م��ن   7

ثعبان �سخم ها�رص
o ن�سف ا�سقر o حجاب  8 دافع وردع 

9 اأدي��ب عرب��ي حائز جائ��زة نوبل 10 
خليج على البحر الأحمر

اأحد الأ�سابع )معكو�سة(  o 1 نقود 
2 منو وتقدم ح�س��اري o اأذاع عرب الأثري o كذب وادعاء ما 

لي�ص حقيقيا
o مت�سابهان o حيوان مثل الأرنب والفاأر  3 من الأطراف 

4 مقت�رص على o مادة ت�ستخدم يف جتبري الك�سور )معكو�سة(
5 حق يعطى لل�رصكات من احلكومات للتنقيب عن النفط مثا 

)معكو�سة(
o �ساطئ 6 ق�سة 

7 اآلة مو�سيقية الكرونية ذات مفاتيح كالبيانو o نقل ال�سيء 
اإىل اأعلى

8 طائر ليلي )مبعرثة( o املدينة ال�س��هباء يف �س��وريا o ثلثا 
�سوق

o يقوم بالعمل ب�س��كل  9 يف بطن املراأة حيث تتكون احلياة 
متوا�سل دون انقطاع

10 م�سل�سل كوميدي �سعودي هادف


