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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

عروسان يتراشقان بالكيك أثناء حفل زفافهما

   ع��ادة م��ا حتاول �لعرو�س باأن تظهر باأجمل حل��ة لها يف حفل زفافها، �إال �أن 
�لعرو�س فوجئت بدعابة من قبل عري�سها �أف�سدت مكياجها وف�ستان زفافها. 

بينم��ا كان �لعرو�س��ان يقطع��ان كعكة زفافهم��ا، قام �لعري���س بدعابة مل ترق 
لعرو�س��ه حيث ق��ام بتلويث وجهها بالكع��ك قبل �أن ترد �لعرو���س عليه بو�سع 
قطع��ة م��ن �لكعك على وجه��ه. و�أظهر مقطع فيدي��و ن�رش على مو�ق��ع �لتو��سل 
�الجتماع��ي �ملعرك��ة �لت��ي تب��ادل فيه��ا �لزوج��ان تلوي��ث بع�سهم��ا �لبع�س 
بالكع��ك و�سط جو من �ملرح �لذي �أ�ساف �سبغة خا�سة على �حلفل. ويف نهاية 
�ملط��اف �سقط بع�س �لكع��ك على ف�ستان �لعرو�س �لباهظ �لثمن، وهرعت بع�س 

�حلا�رش�ت مل�ساعدتها يف تنظيفه. 
يذك��ر باأن مقط��ع �لفيديو لقي رو�جًا كب��ر�ً على مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي، 
وح�س��ل عل��ى عدد م�ساه��د�ت كبر بع��د ن�رشه بعدة �أي��ام، بح�سب م��ا ورد يف 

�سحيفة ديلي مرور �لربيطانية.
 فاقد للب�رش يتمكن من �لروؤية عرب �ل�سوت

متك��ن رج��ل �أ�س��ر�يل فاقد للب�رش، م��ن ��ستعادة �لق��درة على �مل�س��ي، دون �أن 
يخ�س��ى م��ن �ال�سطد�م باحلو�جز �أمامه، وذلك بف�س��ل جهاز ثوري، يعتمد على 

تقنية �ل�سدى لتاليف �لعقبات يف �لطريق.
قب��ل نح��و 17 عام��ًا، حتولت حياة د�ني��ال �إي��رل �إىل �للون �الأ�س��ود، حيث فقد 
ب�رشه عام 2000، يف �أعقاب �إ�سابته باعتالل �ل�سبكية �ل�سكري. ويف �لبد�ية، 
مل يكن ميلك �لرغبة للمغامرة باخلروج من �ملنزل، لكن بف�سل �لتقنية �جلديدة، 

بات باإمكانه �لتجول، وركوب �حلافالت و�لقطار�ت �إىل حيث ي�ساء.
وب��د�أ �إيرل قبل �أ�سابيع قليلة، با�ستخ��دم تقنية تعرف با�سم "حتديد �الجتاهات 
بال�س��دى"، عل��ى �لرغم من �أن �لعديد من �ملعاجل��ني، مل يكونو� متحم�سني لهذ� 
�جله��از، لكن��ه �ثبت فعاليته، حيث بات �إيرل قادر�ً عل��ى �لذهاب �إىل �أي مكان، 

يف �لوقت �لذي ي�ساء، بح�سب �سحيفة ذ� نيوز ديلي �الإ�سر�لية.
وت�سم��ح ه��ذه �لتقني��ة مل�ستخدمه��ا، بالتع��رف على طبيع��ة �جل�سم �ل��ذي �أمام 
�جله��از، �عتم��اد�ً عل��ى �ل�س��وت �ل��ذي ي�س��دره، وه��ي م�سابه��ة لالآلي��ة �لت��ي 
ت�ستخدمه��ا �خلفافي�س، للتحرك يف بيئات خمتلفة. وميكن للم�ستخدم، �أن يحدد 
فيما �إذ� كان على و�سك �ال�سطد�م بباب �أو عمود �أو �أي ج�سم �آخر، دون �أن ير�ه.
و�كت�سبت هذه �لتقنية �سعبية كبرة يف �الآونة �الأخرة، بف�سل �الأمريكي د�نيال 
كي���س، و�ملعروف بلقب �لرجل �لوطو�ط، حيث �كت�س��ب قدرة عجيبة على قر�ءة 
�الأ�س��و�ت، و�لتعرف على م�سدره��ا، لدرجة �أنه بات قادر�ً على قيادة �لدر�جة، 

على �لرغم من فقد�نه للب�رش بعمر 13 عام.
 لوحة من �عمال �سهى �ملحمدي 

تعبت من �لبحر لكن قلبي
ي�رش على �لبعد عن بوؤ�س بٍر ملاذ�؟؟

من "آي فون إكس" من 
تيتانيوم وذهب

تصلح مشاكل شاشة 
"بيكسل 2 إكس إل"

 "فايلز غو" يسهل إدارة 
الملفات بأجهزة أندرويد

يعثران على ابنتهما المفقودة خالل مشاهدة برنامج تلفزيوني

�أعلنت �رشكة كافيار �إطالق ن�سخة فاخرة من هاتف "�آي فون �إك�س" �جلديد 
بج�سم من �لتيتانيوم ُي�سحن عن طريق خاليا �لطاقة �ل�سم�سية. 

و�أطلق��ت �ل�رشكة �لرو�سية على جهازها �جلديد ��س��م "�آي فون �إك�س ت�سال- 
iPhone X Tesla"، و�لذي ميتاز ب�سا�سة كبرة مثل �الإ�سد�ر �لقيا�سي، 
وتظهر لوحة خاليا �لطاقة �ل�سم�سية على �جلانب �خللفي من �لهاتف �لذكي، 
و�لت��ي ت�سغل ثلثي �مل�ساحة �خلالية، كما ياأتي هاتف كافيار �جلديد مزود 
بطبق��ة PVD. و�أكدت �رشكة كافيار عل��ى قيامها بتجهيز �لهاتف �جلديد 
بالعدي��د من �ملكون��ات �لفاخرة، حيث قام��ت �ل�رشكة �لرو�سي��ة با�ستبد�ل 
�جل�س��م �مل�سنوع م��ن �لزجاج بج�سم من �لتيتاني��وم، باالإ�سافة �إىل تزيني 
لوحة �خلاليا �ل�سم�سية و�لكامر� و�إطار �جل�سم على �جلانب �خللفي بحو�ف 
م��ن �لذهب عي��ار 24 قر�ط، وعلى مي��ني �لكامر� �ملزدوج��ة توجد لوحة 

.Teslaو Caviar سغرة حتمل �سعار�

   �أعلنت �رشكة غوغل عن �إ�سالح م�سكالت �ل�سا�سة �للم�سية يف هاتفها 
"بيك�س��ل 2 �إك���س �إل" �جلدي��د م��ن خالل �إطالق حتدي��ث جديد لنظام 
�لت�سغيل، بعدما ��ستكى كثٌر من �مل�ستخدمني من عدم ح�سا�سية بع�س 

�لنطاقات على حافة �ل�سا�سة للم�س.
و�أك��دت �ل�رشك��ة �الأمريكي��ة �أن �لتحدي��ث �ملرتقب �سيعم��ل على زيادة 
�حل�سا�سي��ة لعملي��ات �الإدخ��ال على حاف��ة �ل�سا�سة، غ��ر �أنها مل حتدد 

موعد�ً معينًا الإطالق �لتحديث �جلديد.
وتعم��ل �رشك��ة غوغل حاليًا عل��ى �إطالق حتديث الإع��د�د�ت �الألو�ن يف 
�سا�س��ة هاتفه��ا �لذك��ي �جلديد، وذلك ملن��ع ظهور �الأل��و�ن ب�سكل مائل 
ل��الأزرق، و�إز�ل��ة تاأث��ر�ت �الحر�ق عند عر���س �ل�س��ور �لثابتة لفرة 

طويلة مع درجات �لتباين �لعالية.

  ته��دف �رشك��ة جوجل من خالل تطبيق مدي��ر �مللفات "فايلز غو" �جلديد 
الأجه��زة �أندروي��د �إىل ت�سهي��ل عملي��ة �إد�رة �مللف��ات على ذ�ك��رة �الأجهزة 

�جلو�لة. 
ويتوف��ر تطبي��ق غوغ��ل �جلدي��د يف �ملرحل��ة �لتجريبي��ة حالي��ًا ويتي��ح 
الأ�سح��اب �أجه��زة �أندرويد، بدء�ً م��ن �الإ�سد�ر 5، �إمكاني��ة �حلذف �ل�رشيع 
للتطبيقات قليلة �ال�ستخد�م و�مللفات �ملكررة. وعلى �جلانب �الآخر ي�ستمل 
�لتطبيق �جلديد على مدير ملفات و��سح ميكن ��ستعماله ب�سورة �أ�سهل من 
بع�س �لتطبيقات �ملثبتة م�سبقًا.ومن �أهم �لوظائف، �لتي يوفرها �لتطبيق 
�جلديد، �إمكانية �الإر�سال �ملبا�رش للملفات من هاتف �إىل هاتف، على غر�ر 
وظيف��ة �أبل "�آي��ر دروب"، عندما تت�سل �لهو�تف �لذكي��ة ببع�سها �لبع�س 
ع��ن طريق �سبك��ة WLAN �أو تقنية �لبلوتوث، وال يت��م ��ستالم �مللفات 

على �لهاتف �إال بعد تاأكيد �مل�ستلم.

تطبيقنسخة غوغل

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.

�بنتهم��ا  �أن  �أمريكي��ان متاأكدي��ن   مل يك��ن و�ل��د�ن 
�ملدمن��ة عل��ى �ملخ��در�ت ال ت��ز�ل على قي��د �حلياة، 
�إىل �أن �ساهد�ه��ا يف مقابل��ة عل��ى �سبكة �س��ي �إن �إن 
�لتلفزيوني��ة، وذل��ك خالل عر���س برنام��ج، يتناول 
ق�س���س �مل�رشدين من �ملدمنني. و�ساهد كل من بول 
ديغياكومو وزوجته ج��ويل �ساندلر، �بنتهما ميغان، 
يف برنام��ج يقدم��ه �ملر��سل غاري تو�سم��ان، و�لذي 
�أج��رى حو�ر�ً م��ع �لفتاة �ل�سابة، ومدم��ن �آخر، حتدثا 
خالل��ه، ع��ن عجزهم��ا ع��ن �لتخل�س م��ن �لهروين، 
عل��ى �لرغ��م م��ن خ�سوعهم��ا للعديد م��ن حماوالت 
�إع��ادة �لتاأهي��ل. وقالت و�لدة ميغ��ان، �إنها مل تياأ�س 
يوم��ًا من عودة �بنتها، موؤك��دة �أنها كانت على يقني 
باأنها ال ت��ز�ل على قيد �حلياة. يف حني ذهب و�لدها 
�إىل �أبع��د من ذلك، حيث �ن�س��م �إىل �بنته يف �ل�سارع، 
وحت��دث عن عزم��ه عل��ى �أن يعي�س م���رشد�ً برفقتها، 
�إىل �أن تو�فق عل��ى �حل�سول على �مل�ساعدة للتخل�س 

م��ن �إدمانها، بح�سب �سحيف��ة ديلي ميل �لربيطانية. 
و�أخربت ميغان مر��سل �سي �إن �إن �أنها فقدت حبيبها 
بجرع��ة ز�ئدة من �لهروين، حيث تناوال كمية كبرة 
م��ن �مل��ادة �ملخ��درة مع��ًا يف وق��ت و�ح��د، وعندما 

��ستيقظت، وجدته وقد فارق �حلياة.
وعل��ى �لرغم من �أن �ل�سيد ب��ول �نتقل للعي�س كم�رشد 
برفق��ة �بنته، �إال �أنه حتول �إىل عب��ىء �إ�سايف عليها، 
حي��ث تق��ول "ال �أ�سعر بالقل��ق على نف�سي م��ن �لنوم 
يف �ل�س��ارع، لكنن��ي �أتفق��ده 100 م��رة خ��الل �لليل 
وهو نائ��م. هكذ� �أن��ا د�ئم��ًا، �أهتم ب�سالم��ة �الآخرين 
�أك��ر من �سالمت��ي". ويف �لوقت �ل��ذي ترغب ميغان 
ب��اأن تتعافى م��ن �الإدمان عل��ى �ملخ��در�ت، �إال �أنها 
ت�ستم��ر يف تاأجيل هذه �خلط��وة، وت�سيف "يف بع�س 
�للحظات �أكون عازمة على �لذهاب وطلب �مل�ساعدة، 
لكنن��ي �أت��ردد يف �للحظة �الأخرة، و�أق��ول يف نف�سي 

�ساأذهب بوقت الحق".

�أ�صل   o 1 مبعن���ى رحل���ة و�أ�صلها من كلم���ة �صفر 
Amber كلمة

�أ�صم���اء  م���ن   o �ل���دول  جمموع���ة  �إىل  �لن�صب���ة   2
�ل�صيف مبعنى �ل�صيف �لقاطع

�لفرن�صي �الحتالل  �صد  جز�ئرية  منا�صلة   3
4 �أ�صل كلمة Gap o رد دفاعا عن �ل�صيء وذود� 

ما �أمر  من  بال�صيق  �صعور   o
Cut كلمة  �أ�صل   Zero o كلمة  �أ�صل   5

Tamarind كلمة  �أ�صل   o �جلر�س  دق   6
7 جمموعة �لنوق و�جلمال o عك�س حر o ثلثا و�صل

�لدجاج بيت   Canal o كلمة  �أ�صل   8
�صهادته تطلب  من   9

كلم���ة  �أ�ص���ل   Bouquet o كلم���ة  �أ�ص���ل   10
Crimson

 Castle o كلمة  �أ�ص���ل   o للماء  1 حاج���ز 
Gapأ�صل كلمة�
�أغ�صان  o فم   2

�ل�صجر جميله Algebra o طويل  �أ�صل كلمة   3
�صغري مرتفع   o �لغز�ل  �أ�صماء  من   4

طوعا �الأكل  عن  ميتنع   5
�ملن�ص���اب  �مل���اء   Solid o كلم���ة  �أ�ص���ل   6

�ل�صايف
قط  o على  وتغلب  �أنت�صر   o �الأب  �أخت   7

 o �أو كتاب  م���ا كت���ب يف مق���ال  8 جمم���وع 
�أ�صل كلمة Cotton o من �الأطر�ف

Down كلمة  �أ�صل   o �صجاع   9
Ch e كلم���ة  �أ�ص���ل   o وتعف���ن  ف�ص���د   10

�صيف ثلثا   mise o

عموديًا �أفقيًا


