
 

11 جورنال بوك Tue. 6 Jun. 2017 issue no 360
الثالثاء 6 حزيران 2017 العدد 360

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

�صالح ال�صحن 
اىل �صبكة االعالم العراقي املوقرة 

من  العراقية  �صا�صة  على  يظهر  ما  مبجمل  املتعلق  لالداء  نظرا 
برامج واخبار ودراما حملية وفعاليات تلفزيونية اخرى والذي 
انه بام�س احلاجة اىل تاهيل وتطوير وحت�صني..  نعتقد كثريا 
..ول�صنا مبعرفة حقا.. من ي�صمم..من يخطط ..من ينفذ..وباية 
اليات.. وباي نظام ..وباية معايري يتم انتاج عدد لي�س بالقليل 
مل  ان  ال�صعيفة  والدرامية  الرباجمية  التلفزيونية  االعمال  من 
باملوا�صم  يعر�س  ما  وب�صمنها  ال�صنة  مدار  وعلى  الرديئة  نقل 
ت�صتحق  التي  االعمال  لبع�س  الطيبة  اجلهود  رغم  واملنا�صبات 
احلدود  يتعدى  الذائقة  طموح  ولكن  واالعجاب..  التقدير 
لهذه  ن�صري  اذ  .واننا  االخرين.  ومناف�صة  التالق  يف  ويرغب 
امل�صالة بقدر تعلق االمر بانتاج فكر واعالم ومعرفة وجمال.يف 
اجلمال  ت�صنع  ان  املعقول  من  .فهل  كبرية  اقليمية  مناف�صة  ظل 
ان تعقد جل�صات  للمجتمع وللعامل االخر دون  �صا�صة  تقدم  وان 
الكتابة  ب�صوؤون  واملحرتفني  واال�صاتذة  اخلرباء  لكبار  مو�صعة 
وغريها  واملونتاج  والت�صوير  والتمثيل  واالنتاج  واالخراج 
من التخ�ص�صات .. ولهذا نت�صاءل ملاذا ال تبادر ال�صبكة على عقد 
الثقافية  امل�صتويات  اعلى  مع  للتداول  متخ�ص�س  نوعي  موؤمتر 
والفنية لبحث م�صالة االداء وو�صع احللول ال�صحيحة للتطوير 
ولغر�س  واالحرتام...  والتقدير  التفاهم  وبروح  والتاهيل 
املوؤ�ص�صة  هي  العراقي  االعالم  �صبكة  ان  هو  عليه  ومتفق  كبري 
الدولة واجنا�صه  تتحمل مهمة خطاب  التي  الوحيدة  احلكومية 
لذا   .. ابدا  بال�صهلة  لي�صت  مهمة  وهذه  ومرئيا  �صمعيا  املتعددة 
وكبار  الكتاب  وكبار  واال�صاتذة  اخلرباء  ل�صماع  الدعوة  نكرر 
والفيني..  وامل�صورين  املمثلني  وكبار  واملنتجني  املخرجني 
لو�صع  املجال  هذا  يف  ومتخ�ص�صة  كبرية  ا�صماء  وهناك 
وارقى  كاتب  ارقى  عن  ابحثوا  للتطوير..  املثلى  الت�صورات 
مكياج  وارقى  م�صور  وارقى  ممثل  وارقى  منتج  وارقى  خمرج 
عن  ابحثوا  وموؤثرات..  وازياء  وا�صاءه  ديكور  م�صمم  وارقى 
كل ما هو راق يليق بنا ك�صعب ودولة وعنوان ..افتحوا خطوط 
التوا�صل مع كتاب الدراما املحرتفني للبحث عن اف�صل املوا�صيع 
اجلمهور  ذائقة  اىل  االقرب  امل�صا�س  ذات  والق�صايا  واالفكار 
الكتابة  ا�صول  يعرف  ال  من  على  االعتماد  دون  النا�س  وق�صايا 
..ادعوهم  املفا�صل  لبقية  بالن�صبة  وح�صن االختيار وكذا احلال 
قناة  ال�صبيل الن ت�صبح  للحوار والتفاهم ب�صكل ح�صاري كيف 
القنوات  وتناف�س  وت�صاهي  جدا  وراقية  جدا  متقدمة  العراقية 
العربية والعاملية يف ظل هذا الظرف الدقيق وامل�صبع بالعديد من 
التقدير  خال�س  لكم.ولكم  كبريا  ...�صالما  واملناف�صات  االخطار 

واالحرتام

اجمل تعليق 

التبحث عن النور ويف داخلك العتمة بل انر قلبك حتى جتد االمل جليا 

تقدم بطاقات رسوميات 
MaxQ جديدة من سلسلة

 "التعرف على الوجه" 
تصل إلى المطارات

مصنع يلتقط ثاني أوكسيد الكربون 
من الجو ليعيد تصنيعه

ك�س��فت �رشكة نفيديا النق��اب عن بطاقات ر�س��وميات جديدة من 
�سل�سلة MaxQ لأجهزة اللب توب النحيفة املخ�س�سة للألعاب.
واأو�س��حت ال�رشك��ة الأمريكي��ة اأن املودي��لت، الت��ي ظه��رت يف 
و1070   Geforce GTX 1060 بطاق��ات  م��ن  املعر���ض 
و1080، ت�س��تهلك ق��دراً اأقل م��ن الطاقة الكهربائي��ة وحتتاج اإىل 
م�س��احة اأ�س��غر، وبالت��ايل ميك��ن تركيبها يف اأجه��زة اللب توب 

النحيفة واأجهزة الألرتابوك.
وهن��اك و�س��ع الهم�ض، الذي يعمل على خف�ض �س��جيج املروحة، 
كما ميكن تو�س��يل بطاقات الر�س��وميات اجلديدة بنظارات الواقع 
الفرتا�س��ي وال�سا�سات فائقة الو�س��وح، ومل تف�سح �رشكة نفيديا 

اأية تفا�سيل ب�ساأن اأ�سعار بطاقات الر�سوميات اجلديدة.
ومن املتوقع اإطلق الأجهزة الأوىل املزودة ببطاقات الر�سوميات 
MaxQ خ��لل ال�س��يف اجل��اري، و�س��تحمل �س��عار العلم��ات 

التجارية املختلفة مثل لينوفو واأ�سو�ض واإت�ض بي واإم اإ�ض اآي. 

اأعلن��ت �رشك��ة اخلط��وط اجلوي��ة الأمريكي��ة "جي��ت بل��و" JetBlue عن 
خططها ل�ستعمال تقنية امل�سح ال�سوئي للوجه بدًل من بطاقات ال�سعود 
التقليدي��ة، حيث و�س��لت تقنية التعرف على الوج��ه اإىل املطارات، وتعمل 
ال�رشكة حالي��ًا مع اإدارة اجلمارك وحماية احلدود الأمريكية، فيما يخ�ض 
الرحلت اجلوية بني مطار لوغان الدويل يف مدينة بو�سطن ومطار كوين 
بياتريك���ض الدويل يف جزي��رة اأوربا يف منطقة البحر الكاريبي الهولندية. 
وتزداد التعقيدات التي تواجه امل�س��افرين، ورغم اأن ال�س��فر عرب املطارات 
مل يكن �سهًل وب�سيطًا �سابقًا اإلإ اأنه يزداد �سعوبة مع اإعلن اإدارة الرئي�ض 
الأمريكي ترامب هذا الأ�س��بوع عن اإجراء جديد بحيث يتوجب على طالبي 
تاأ�س��رية الدخ��ول اإىل الولي��ات املتح��دة توفري ح�س��اباتهم على و�س��ائل 
التوا�س��ل الإجتماعي ملراجعتها من قبل ال�سلطات. وحتاول التكنولوجيا 
اجلديدة م�س��اعدة ال��ركاب يف الو�س��ول اإىل مقاعدهم بطريق��ة اأ�رشع مع 
تقلي��ل اجلهد اللزم يف حال كانت التقنية تعمل ب�س��كل �س��حيح وموافقة 

الركاب على الآثار املرتتبة على اخل�سو�سية.

اأ�س��بحت �رشكة �س��وي�رشية يف 31 مايو )اأيار( اأول �رشكة يف العامل 
تق��وم بجمع غ��از ثاين اأوك�س��يد الكربون جتاريًا م��ن الغلف اجلوي 
وحتويل��ه اإىل منت��ج مفيد. وب��داأت �رشكة كليموورك���ض عملياتها يف 
من�س��اأة قريبة من زيورخ، ب�س��غط غاز ثاين اأوك�س��يد الكربون امللوث 
للبيئة، ومن ثم اإعادة ت�سنيعه وحتويله اإىل �سماد لزراعة املحا�سيل 
يف البيوت البل�س��تيكية، بح�سب �سحيفة بيزن�ض اإن�سايدر الأمريكية. 
وترغب ال�رشكة يف تو�س��يع نطاق هذه التكنولوجيا املتطورة ب�س��كل 
كب��ري على مدى العقد الق��ادم، وهدفها على املدى الطويل هو التقاط 
نحو %1 من انبعاثات غاز ثاين اأوك�س��يد الكربون ال�س��نوية، بحلول 
عام 2025. واإىل جانب خف�ض ا�ستخدام الوقود الأحفوري، ُينظر اإىل 
اإزالة غاز ثاين اأوك�س��يد الكربون من الهواء على نحو متزايد، كو�سيلة 
لوق��ف تراكم غ��از الدفيئ��ة على امل��دى الطويل يف الغ��لف اجلوي، 
وت�سمى عملية اإزالة غاز الكربون وتخزينه، اإىل جانب �سحب ا�ستخدام 

الوقود الأحفوري بالنبعاثات ال�سلبية. 

أولنفيديا تقنية

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

o مع����دن نبي����ل )ال يتفاع����ل مع العنا�ص����ر  1 هاج����م فج����اأة 
االأخرى(

o عدد  2 املادة الرئي�ص����ية يف لب اخل�صب وجدران اخللية 
�صنوات حياة االن�صان من يوم مولده حتى مماته

3 تنت�صر وتغطي o جواب o متاأدب يف �صلوكه وذو رفعة
نداء حرف   o بالب�صاتني  مليئة  منطقة   o متكلم  �صمري   4

للبحرين القدمي  اال�صم   o ح�صيلة   5
ال�صل مر�س   6

الروماين الع�صر  العا�صمة االردنية يف  لعمان  القدمي  اال�صم   7
حطم  o هرب   8

9 اأول انتح����اري يف التاري����خ الذي هدم املعبد عليه وعلى 
اأعدائه o خميم يف بريوت

والب�صر لالأر�س  وم�صتغلون  حمتلون   10

أمل كلوني ستنجب توأمها بـ1.3 مليون يورو.. 
ي�ستعد النجم العاملي جورج كلوين وزوجته اأمل علم الدين ل�ستقبال 

التواأم خلل اأيام قليلة.
ويذك��ر " اأن املمث��ل مل ي��رتدد يف اإنف��اق 1.3 مليون ي��ورو من اأجل 
م��ن  ق��ررت حج��ز ج��زء  املحامي��ة  اأن  اإىل  الولدة.واأ�س��ار  عملي��ة 
امل�ست�سفى اللندين حيث �ستتم تلك العملية، لفتًا اإىل اأنها �ست�سطحب 

معها اإخت�سا�سية تدليك لتوؤّمن لها فر�سة الإ�سرتخاء قبل الولدة.

عضو لجنة تحكيم Got talent يغير حياة متسابقة  
 يف خط��وة ممي��زة، قرر جن��م برنامج اكت�س��اف املواه��ب الربيطاين 
"جوت تالنت"، �ساميون دفع تكلفة جراحة العمود الفقري اخلطرية 
لإحدى مت�سابقات الربنامج. ون�رش مقطع فيديو من الربنامج بعدما 
حازت الراق�س��ة جوليا كاريل عل��ى الباز الذهبي مع فريقها املكون 
من �سديقتها يف اأول عر�ض لهما واأ�رشت قلوب اجلميع يف عر�سهما 
بالن�سف نهائي، ليفجر �ساميون مفاجاأة بتكفله بالعملية التي يجب 

اأن جتري لها والتي يبلغ تكلفتها 78 األف جنيه اإ�سرتليني.

o ا�صم علم مذكر مبعنى االأكرث  1 حديقة اأ�صجار مثمرة 
�صرفا )معكو�صة(

مل�س  o البالبل   2
�صرا اأعلنت   o �صحابات   3

العدو من  للوقاية  حربية  اأدوات   o �صغري  جبل   4
5 انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع يف م�صكلة o تكلم 

عن االآخرين يف غيابهم
جر حرف   o م�صغ  بال  االأكل  بلع   6

�صرة يف  �صيئا  و�صع   o اجللد  من  م�صنوع   7
املركب ربان   o �صديد  خوف   8

9 ث����اين اك����رب اباطرة املغول ولد يف كابول وتويف يف 
دلهي o �صجر رفيع وطويل للحماية من الريح

باحلر ي�صعر   o كويتي  نفط  حقل  اكرب   10

عموديًا اأفقيًا

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.

االزمة الخليجية


