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اسرتاحة

أفقيا:
1 - فيلم أمرييك حائز عىل جوائز عاملية 

يتناول الرصاع بني الخري والرش.

2 - ممثلة  كويتية مشهورة. 

3 - مدينة مغربية ـ بدون أسنان. 

4 - حــارس ملنتخب الربازيل ســابقا ـ 

أعناق. 

5 - نصف كلمة عارفـ  ريبة )معكوسة( 

ـ مدينة ليبية.

6 - ذهبت ـ منتصف. 

7 - نصف كلمة شــظف )معكوسة( ـ 

من أقاليم الصني.

-8 املجاهد.

9 - مدينة مغربية بنيت يف عهد الدولة 

االسالمية ـ اُريق أو ساح.

10 - امليش عىل اليدين والركبتني ـ من 

األحياء البحرية.

عمودًيا:
1 - ممثــل مــرصي راحل لــه عدة 

مرسحيــات وأفــالم ومسلســالت ـ عدل 

)معكوسة(.

2 - مذيعة يف قناة الجزيرة اإلخبارية.

3 - خادع ـ من أنــواع الحيوانات الربية 

)معكوسة(.

4 - استخدام ـ رفعة وعزة.

5 - أهل) مبعــرة( ـ ممثلة مرصية من 

الجيل القديم. 

6 - صديــق ـ مــن األكالت املرصيــة 

املشهورة.

7 - نادي كرة قدم جزائري. 

8 - تبديد مرادف ُيبهر )معكوسة(.

9 - مترنت ـ متشابهان.

10 - من روائع مرسحيات شكسبري.
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إعالن تغيير اسم
¿ يعلن المواطن/ نبيل عبيد حســن صالح عن تغيير اســم ابنته من 

)هندية( نبيل عبيد إلى )هنادي( نبيل عبيد.

يف  مســتخدمون  أفاد   

العامل،  مــن  مختلفة  أنحاء 

خدمات  بتعطــل  االثنــني، 

منصات »فيسبوك« و«واتس 

آب« و«إنســتغرام« للتواصل 

االجتامعي.

»داون  موقــع  وأشــار 

يف  املتخصص  ديتيكتــور« 

تتبع أعطال املواقع إىل توقف 

»فيسبوك«  الخدمة مبنصات 

و«إنستغرام« و«واتس آب«.

تلقيه  املوقــع  وأعلــن 

من  بالغ   20000 مــن  أكر 

مســتخدمني غري قادرين عىل االتصــال بالتطبيقات املختلفة 

للمنصات املذكورة.

وأوضح موقع »فيسبوك« يف تغريدة عىل »تويرت« أنه »يدرك 

أن بعض األشخاص يواجهون مشكلة يف الوصول إىل تطبيقاتنا 

ومنتجاتنا«، مضيفا »نحن نعمل عىل إعادة األمور إىل طبيعتها 

يف أرسع وقت ممكن، ونأسف ألي إزعاج«.

كام أشــارت منصة »إنســتغرام« يف تغريدة إىل أن »بعض 

املستخدمني يواجهون مشاكل مع التطبيق«.

ويف وقت الحق، أفاد موقع »داون ديتيكتور« بأن مستخدمني 

يواجهون مشاكل يف خدمة الهاتف املحمول بالواليات املتحدة.

كام تلقى املوقع أيضا بالغات عن مشــاكل يف الدخول إىل 

منصات »تويرت« و«تيــك توك« و«تلغــرام« وموقعي »غوغل« 

و«أمازون«.

وأشار »داون ديتيكتور« إىل تلقيه بالغات أخرى عن عطل يف 

تطبيق رشكة »كوين بيز« للعمالت املشفرة يف الواليات املتحدة.

وتراجعت أسهم »فيسبوك« بواقع %5.5 بعد تعطل خدمات 

املوقع ومنصتي »إنســتغرام« و«واتساب«، حيث انخفض سهم 

»فيسبوك« إىل مستوى 323.56 دوالرا، بعد خسارة 19.5 دوالرا.

كام تراجعت أســهم رشكة »تويرت« بأكر من %6، وأســهم 

رشكتي »غوغل« و«أمازون« بأكر من %2 بعد تســجيل أعطال 

يف منصاتها.

خلل مفاجئ حول العامل يف خدمات »في�سبوك« 
و«وات�س اآب« و«اإن�ستغرام« ومن�سات اأخرى


