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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ها�سم ح�سن 
من غ�سنا لي�س منا

الغ�س بالربا�سيم  االنتقال من  الطلبة  البع�س من  اخر تقليعات 
حتت  �سغري  موبايل  اخفاء  طريق  عن  االلكرتوين.  الغ�س  اىل   .
الكرتونية حلمية يف جوف  الداخلية. وو�سع القطات  املالب�س 
االإذن. واال�ستعانة ب�سخ�س يختبيء. يف مركبة يف مكان قريب 
االمتحان  قاعة  يف  الغ�سا�سني  للطلبة  االجوبة  باإر�سال  ليبداأ 
التحذيرية  واالعالنات  االمتحانية  الو�سايا  كل  متجاهلني 
وااللتما�سات الرتبوية.  مل يعد ذلك غريبا بل العجيب ان وجال 
دين. ونواب ونائبات. يف الربملان واإعالميني و�سيوخ ع�سائر. 
. مت �سبطهم باجلرم  الذين  الغ�سا�سني من  للدفاع عن  تطوعوا. 
ولي�س  خجل  وال  حياء  بدون  ويعربد  يهدد  وبع�سهم  امل�سهود 
بارد  بدم  الظاهرة  هذه  مع  االأمنية  االأجهزة  تتعامل  ان  غريبا 
ا�سحاب  فا�سدة من  زمرة  لها معلومات عن  يقدم  وهنالك من 
املحالت يتاجرون بو�سائل الغ�س االلكرتوين يف و�سح النهار. 
مرة اخرى. وت�سال. عن منظومة القيم املنهارة التي ت�سمح ملن 
الغ�سا�سني  راأي. وم�سدر ف�سيلة مبنا�رصة  قادة.  انهم  يفرت�س 
وتربير فعلهم املخجل وتهديد من اأدى االأمانة وحتمل كل هذه 

الت�رصفات
 فردو�س امل�سعودي 

رغم التقدم الع�سكري الهائل يف الدول الغربية اآال اأنها ال زالت 
القوة   " اأمريكا  يجعل  مالذي   ، خيالة  ع�سكرية  بقوات  حتتفظ 

العظمى والعظمة هلل وحده اإن توؤ�س�س فرقة خيالة ؟
هل تريد اأن تخو�س حروب ع�سكرية بها ؟

هل هو اإعتزاز بتاريخ  اأمريكا " اإن كان لها تاريخ اأ�ساًل ؟
ملاذا حتتفظ بريطانيا "" بفرقة خيالة ملكية ؟

ملاذا رو�سيا ، وبلجيكا ، وهولندا ، وال�سني ، وال�سويد ، ومعظم 
الدول العاملية املتقدمة تدرب جيو�سها على ركوب اخليل؟

وملاذا تهتم تلك الدول برتبية اخليول اال�سيلة ؟
الدول  تلك  يلزم   البابا  من  كني�سي  اأمر  هناك   : هــو  الـجـواب 
بتاأ�سي�س فرق خيالة وعدم ترك اخليول وال�سيوف واالإبقاء على 
تدريب ق�سم من اجليو�س على ركوب اخليل وال�رصب بال�سيف..
وال�سبب لي�س اإعتزازاً بتاريخهم  لكن ال�سبب احلقيقي اأن الكني�سة 
كما  اأو  امل�سلمني  مع  الفا�سلة  املعركة  اأن  اليقني  علم  تعلم 

ي�سمونها ) اأرجميدون ( �ستكون باخليول وال�سيوف والرماح 
االأطفال  وتعليم  اخليل  ركوب  تركوا  وامل�سلمون  العرب  فلماذا 
بهذا.. املطالبني  هم  اأنهم  رغم  ال�سيوف  اإ�ستخدام  كيفية  على 

وعلى الرغم من حديث النبي �سل اهلل عليه واآله و�سلم
) اخليل معقود يف نوا�سيها اخلري اىل يوم القيامة(؟؟؟

ملاذا الغرب حري�س على تنفيذ تو�سيات البابا ومل نحر�س على 
تنفيذ و�سايا نبينا وقائدنا حممد �سل اهلل عليه واآله و�سلم

اجمل تعليق 

من  فهناك  امل�ساعدة  وتقدمي  اخلري  االعمل  �سيء  كل  يف  تاأنى 
بحاجتك ..

تكشف عن نظام السلكي 
لشحن السيارات الكهربائية

جلدية جديدة لقلم أبل وجهاز 
آي باد

غو" تحقق أكثر من 750 مليون 
تنزيل خالل السنة األولى

 تعتــزم �رصكة كونتيننتال ك�سف النقــاب الأول مرة عن نظام ال�سلكي جديد 
ل�سحــن ال�سيارات الكهربائية تلقائيًا، خالل م�ساركتها يف فعاليات معر�س 
فرانكفورت الــدويل لل�سيارات يف ف�سل اخلريف املقبــل. واأو�سحت ال�رصكة 
املغذية ل�سناعة ال�سيارات، اأن النظام اجلديد يعتمد على حل ال�سحن باحلث 
الكهربائي، حيث يتم نقل طاقة ال�سحن من وحدة االإر�سال على االأر�سية اإىل 
لوح اال�ستقبال املركب يف قاع ال�سيارة ال�سلكيًا، ويقت�رص دور قائد ال�سيارة 
على القيام ب�سف ال�سيارة لالنتظار على لوح االأر�سية بوا�سطة اأحد احللول 
املالحيــة ال�سغــرية اجلديــدة.  ومبجرد االقــرتاب من مكان �ســف ال�سيارة 
املزود بقاعدة ال�سحن باحلث الكهربائي يبداأ الت�سغيل االأوتوماتيكي الت�سال 
الت�سجيــل بني ال�سيــارة وقاعدة ال�سحن، وميكن لقائــد ال�سيارة التعرف على 
املو�ســع ال�سحيح وبداية عمليــة ال�سحن من خالل واجهــة االإن�سان واالآلة. 
ويبداأ لوح االأر�سية باإر�سال �سحنة الكهربائية ال�سلكيًا مبجرد اإجراء ات�سال 
الت�سجيــل بنجاح واأن يتم �ســف ال�سيارة لالنتظار ب�ســورة �سحيحة، ويتم 

زيادة قوة االإر�سال تدريجيًا يف غ�سون ثوان معدودة، 

     اأعلنــت �رصكــة اأبــل يف اإطــار فعاليات موؤمتر املطوريــن 2017 عن 
غــالف جديد للجهــاز اللوحي اآي بــاد برو ال�سهري وكذلــك غالف جديد 
للقلــم الرقمي اأبل Pencil. واأعلنت ال�رصكــة االأمريكية اأن غالف القلم 

Pencil م�سنوع من  جلد فاخــر ويتوافر باللون الرقمــي 
والبني  الداكــن  واالأ�ســود، الرمــادي  واالأزرق 

Pencil Case وتبلــغ تكلفــة الغــالف 
دوالراً   35 اأمريكيًا. وحلماية حــوايل 
اآي  اللوحــي  مــن اجلهــاز  بــرو  بــاد 
غالفًا اخلدو�س تقدم ال�رصكة  االأمريكيــة 

بتكلفــة  جديــداً  دوالراً جلديــًا   149 تبلــغ 
الداكــن اأمريكيــًا، ويتوافــر باللون  الرمــادي 

الغــالف على جراب بالفعل لقلم والبنــي واالأزرق واالأ�ســود، وي�ستمل 
اأبــل Pencil، وميكن للم�ستخدم احل�سول علــى االإك�س�سوارات اجلديدة 

اعتباراً من االآن عن طريق متجر اأبل عرب الويب.

    اأعلنــت �رصكــة "نيانتك Niantic" عن بلوغ عــدد تنزيالت لعبة الواقع املعزز 
ال�سهــرية بوكيمون غو Pokemon Go اأكرث من 750 مليون تنزيل، وذلك بعد 

اأقل من �سنة على اإطالقها اأول مرة مطلع �سيف 2016.
وجاء ذلك يف بيان ن�رصته نيانتك، التي طورت اللعبة بالتعاون مع �رصكة �سناعة 
االألعــاب اليابانية؛ نينتندو، ا�ستعــداداً لالحتفال بالذكرى ال�سنوية االأوىل الإطالق 

بوكيمون غو، والتي ت�سادف يوم 6 يوليو)متوز( املقبل.
وقالت نيانتك، التي كانت يف ال�سابق مملوكة ل�رصكة جوجل، اإنها وبالتعاون مع 
ال�رصكة اخلا�سة باللعبة تعتزمان اإطالق جمموعة متنوعة من االأن�سطة يف اللعبة 

ويف العامل احلقيقي لالحتفال بالذكرى االأوىل الإطالق بوكيمون غو.
واأ�سافــت ال�رصكة االأمريكية اأن لعبــة بوكيمون غو التي مت تنزيلها اأكرث من 750 
مليــون مــرة يف ال�سنة االأوىل، �سوف جتمع املدربني معــًا يف طرق جديدة وفريدة 
مــن نوعها هذا ال�سيف من خالل جمموعة متنوعة من االأحداث داخل اللعبة ويف 
الواقع، مبا يف ذلك "مهرجان بوكيمون غو Pokemon GO Fest"، الذي يعد 

اأول حدث حي تنظمه نيانتك.

بوكيمونكونتيننتال إكسسوارات

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 دول���ة افريقي���ة فيها منبع الني���ل العظيم o ما يرتكه 
ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

اخل�سار. من  نوع   o مت�سابهان   o اأعرف   2
مربح  o القدمية  اخلليج  �سفن  من   3

اأ�س���له  o ا�س���م حلم م�س���وي معلق  اأح���د )مبع���رة(   4
تركي.

مبعرة. يراع   o اأ�سحية  ذبح   5
خليجية. دولة  من   o الفالحني  مزارع   6

7 اأ�سدر اأزيزا o �سحايف يف موؤ�س�سة اإخبارية ي�سافر 
كثريا.

وزن. وحدة   o )معكو�سة(  �ساع  اثنني  تعدى  اإذا   8
9 ال�سرك�سي �سلطان الديار امل�سرية يف ع�سر املماليك 

بنى قلعة م�سهورة يف اال�سكندرية
�سابقًا ال�سعودي  واملنتخب  الهالل  نادي  قائد   10

جي�ســكا  االأمريكيــة  املمثلــة  تزوجــت   
�سا�ستــني مــن �سديقها االإيطــايل جيان 
لــوكا با�سي دي بريبو�ســوال يف اإيطاليا 

اأم�س ال�سبت.
وذكــرت �سحيفة ديلي ميــل الربيطانية 
اليــوم االأحــد اأن جي�سكا وجيــان تزوجا 
يف مدينــة تريفي�سو االإيطاليــة، بالقرب 

من فيني�سيا يف منزل اأ�رصة زوجها.
وي�ســار اإىل اأن العالقة بني جي�سكا )40 
عامــًا( وجيــان )34 عامــًا( بــداأت عام 

.2012
وقــد ح�ــرص مرا�ســم الزفــاف عــدد مــن 
املمثلــني واأ�سدقاء الزوجــني منه ومن 
بينهم املمثلة اآن هاثاواي وزوجها اآدام 

�سوملان واملمثلة اإميلي بالنت.

 Pirates" ديــب  جونــى  النجــم   
 of the Caribbean: Dead
 ،"Men Tell No Tales
اإيــرادات فــى دور العر�ــس العاملية 
تقــدر ب�سعــف ميزانيتــه حيث حقق 
اأمريكــي حــول  518 مليــون دوالر 
قــدرت  الــذي  الوقــت  يف  العــامل 
دوالر  مليــون  بـــ230  ميزانيتــه 
ح�سبما ن�رص موقع "بوك�س اأوفي�س"، 
�سل�سلــة  اأفــالم  خام�ــس  ويعتــرب 
قرا�سنــة الكاريبى. العمل من بطولة 
النجــوم جونى ديــب، جيوفرى را�س 
واأورالندو بلوم وكايــا �سكوديالريو 
Joachim Rø n اإخــرا ج  ومــن 

.Espen Sandbergو ning

1 العب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا مع فريق بورتو 
الربتغايل

2 ه����ي عل����ى االأح����رار ديون ال بد من �س����دادها o من مهنته 
ال�سقاية

3 البلد التي ا�ست�سافت كاأ�س العامل o 2006 حتت اأقدامها اجلنة.
 o o ح�س����ل على  �س����خ�س ما يف غيابه  �س����وءا عن  تكلم   4

مت�سابهان
5 مراقب وموجه اأداء العمل o جيب التمام يف الريا�سيات.
o حرف  الو�س���طى واجلنوبية.  اأمريكا  6 ح�س���ارة عريق���ة يف 

توكيد
القدم لكرة  التون�سي  املنتخب  لقب   7

بريطانية. جزيرة   8
الربيع. بداية  �سهر   o ا�سطوري  طري   9

العامل  كاأ�س  اأف�س����ل العب يف  اإماراتي حاز على جائزة   10
لل�سباب عام 2003.

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.

جيسكا شاستين تتزوج 
صديقها جيان لوكا باسي

 Pirates of the Caribbean:
 Dead Men Tell No Tales

يحقق إيرادات ضعف ميزانيته


