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مل يكن إجراء املحادثات الجامعية عرب تطبيقات الرتاســل الرقمية 
سهاًل حتى قدم تطبيق زووم ملؤمترات الفيديو إمكانية تبادل رابط ليك 

تسهل إجراء املحادثات الجامعية عىل طريقة املؤمترات.
واآلن يريد تطبيق التواصل االجتامعي واتســاب تسهيل املحادثات 
الجامعية ملســتخدميه دون الحاجة إىل جمع الكثري من أرقام الهواتف 

وال إنشاء غرفة محادثة جامعية عىل التطبيق.
وقال مارك تســوكربريج رئيس مجموعة ميتا بالتفورمس املالكة 
لتطبيق واتســآب »أطلقنا روابط املحادثات عىل واتســآب ابتداء من 
األســبوع الحايل، وبالتايل ميكنكم االشــرتاك يف رابط لبدء محادثة 

جامعية بخطوة واحدة«.
وقال ويل كاتكارت رئيس واتســاب إن الخاصية الجديدة ستكون 

متاحة إلجراء محادثات صوتية ومرئية خالل األسبوع الحايل.
وعىل خالف كل من زووم وجوجل هانج أوت، أي رابط عىل تطبيق 
واتســآب ملحادثة جامعية يحتاج إىل تثبيــت التطبيق عىل أجهزة كل 

املشرتكني يف املحادثة.
وســيجد أي شــخص يريد بدء محادثة جامعية صوتية أو مرئية 
عرب واتسآب يف املستقبل خيار »أنشئ رابط اتصال« عىل رأس خيارات 

قامئة »اتصاالت« )كولز(.
وقال تســوكربريج إن املطورين يختربون حاليا إمكانية السامح 
بإجراء محادثة فيديو جامعية مبشاركة ما يصل إىل 32 مستخدما، مع 

ضامن الخصوصية واألمان الكاملني.

اسرتاحة

أفقيا
 1ـ برد قارس ـ شدة البخل.

2ـ اســم عيىس عليه الســالم ـ 
للسؤال عن العدد.

أخو  ـ  ـ متشــابهان  3ـ جصص 
األب ـ للتخيري.

4ـ  إلهـ  نيةـ  متشابهانـ  إحسان 
)معكوسة(. 

تابــع لرشكة  نوع ســيارات  5ـ 
تويوتا ـ عملة آسيوية.

6 ـ نرصاين ـ غدر به.
7 ـ صاحب ـ مّتقد. 

8 ـ نتورع ـ تجريح )مبعرثة(. 
9 ـ قــادم ـ قبيلــة مينية ـ بغري 

مقابل.
10 ـ أقام ولزم.

11ـ ِيسترت ـ اتأهب.
رزق  جمــع  ـ  عســل  12ـ 

)معكوسة(.

عمودًيا:
1ـ مغني تونيس.

2ـ تصغري قلبي ـ أصمت وأمتنع 
عن الكالم.

3ـ  يوّقع )مجزومة(ـ  فخـ  تفر 

)مبعرثة(. 
4 ـ حرس ليــاًل ـ ظاهرة طبيعية 

تأيت بعد املطر ـ نصف كلمة خيمة.
5 ـ يرتشف ـ تلفون. 

6 ـ رئيس وزراء مرصي ترشــح 
لالنتخابات الرئاسية يف 2012م.

7 ـ نعم باإلنجليزية ـ هد.
8 ـ حرف جر ـ متشابهان ـ حرف 

أبجدي )معكوسة(. 
9 ـ حرف جر ـ إحــدى مديريات 

محافظة عدن.
10ـ  رضب مــن الطيــبـ  نصف 

كلمة تابع. 
11 ـ تدريبات ـ بني ثاين وعارش. 
وجنه  ـ  الدمنــارك  عاصمة  ـ   12

)معكوسة(.
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وات�صاب يتيح خا�صية املحادثات 
اجلماعية با�صتخدام الروابط

�إعالن ق�ضائي
تنظر محكمة املنصــورة االبتدائية الدعوة الشــخصية )فســخ زواج( رقم 338 لعام 
1443هـ املرفوعة من املدعية/ عبري غالم محمد خان ضد املدعى عليه/ أحمد قاسم محمد 
أمني, وحيــث إن املدعى عليه مجهول املوطن فقد تقرر إعالنه بالنرش، وعمال بأحكام املادة 
)45( من القانون رقم )40( لعام 2022م، بشــأن املرافعات والتنفيذ املدين, وذلك بالحضور 
للمحكمة يف جلســة يوم األحد 20 ربيع أول 1444هـ املوافق 16 /10 /2022م، للرد عىل 

الدعوى. 
                                                                   قا�ضي حمكمة �ملن�ضورة �البتد�ئية
                                                                     �لقا�ضي/ �أنهار �ضالح �مل�ضديل

�إعالن فقد�ن لوحة �ضيارة
يعلن املواطن/ باسم منصور نارص عن فقدان لوحة سيارة هيونداي تحمل رقم »60832« 

مؤقت عدن.. فعىل من يجدها يرجى التواصل عىل الرقم :537 806 775 .

�إعالن فقد�ن
يعلن املواطن/ عبدالله قاســم صالح البكري عن فقدان ملــف أرضية إجازة رقم 16298 

الواقع يف حي عبــود )الوحدة باصهيب( منطقة الرباط أرضيــة رقم )48( مجموعة )يب(  

مســاحتها )18×20م( صادرة من مكتب اإلســكان والتخطيط الحرضي – محافظة لحج، 

بتاريخ 25 /8 /1992م، وعىل من يعرث عليه تسليمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر.


