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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

لوحة اليوم من الفنانة 
�سهى املحمدي 

عنوانها 
الذنب؟

_اأن�سان
العقوبه؟

- اعي�ش هذه احلياة

رجل نيجيري يتزوج 107 امرأة مؤكدا أنه 
وحي من الله

حممد اأبو بكر هو واحد من اأكرث الرجال املثريين للجدل يف نيجرييا، 
يبلغ من العمر

قام  97 منهن الزلن يف ذمته و10  ن�س���اء،   107 �س���نة وتزوج   92
بتطليقهن. ويدعي اأن زواجه هذا هو وحي تلقاه من الله.

اإزدادت �س���هرة ه���ذا الرجل يف ع���ام 2008، ملا مت الك�س���ف عن وثائق 
باأن لديه 86 زوجة و150 طفل تقريبا. منهم من يعي�ش معه يف مقره 
يف "بيدا" بوالية النيجر وهنالك من ي�س���كن معه يف منزله بالعا�سمة 
الغو����ش. مت اتهام���ه من ط���رف رجال الدي���ن باأنه ينته���ك قواعد الدين 

االإ�سالمي. حيث يجب الزواج فقط من اأربع ن�ساء على االأكرث 
ومعاملتهن على قدم امل�س���اواة. لذل���ك وجب عليه اأن يقوم بتطليق 82 
م���ن زوجاته اأو مواجهة العواقب. لن ذل���ك مل مينعه من الرف�ش اإذ اأكد 
اأن الدين االإ�سالمي مل يورد عقابا  ملن يتزوج اأكرث من 4 ن�ساء، كما اأكد 
باأن كل رجل حر يف الزواج بالعدد الذي يريد. ما اأدى اإىل اعتقاله بناء 
على طلب من املحكمة ال�س���رعية املحلية، ولكن اأفرج عنه الحقا ب�سرط 
االإبقاء على 4 ن�س���اء الغريعلى الرغم من تهديد املحكمة ملحمد اأبو بكر 
اإال اأن���ه مل يلقي باال لها وقام بزيادة زيجاته حتى اأ�س���بحن 107 طلق 

منهن 10 ف�سرن 97 زوجة. 
مبدي���ا اهتمام���ه وقدرته على 
ال���زواج جم���ددا طامل���ا اأن م���ا 
يفعل���ه هو وح���ي اإلهي وجب 
حتقيقه.الغري���ب يف اأمر هذا 
الرج���ل اأن���ه ال يعمل وال حتى 
زوجات���ه يعمل���ن. وجريانهم 
يف "بي���دا" اليعرف���ون كي���ف 
ي�س���تطيعون تدب���ري نفقاتهم. 
وات�س���ح اأن���ه ير�س���ل اأبن���اءه 
للت�س���ول لكن ذل���ك اأمر خاطئ 
الأن الت�س���ول لن يدفع تكاليف 

�س���ئل عن طريقته يف  ياأكلونها يوميا. وما  التي  االأرز  اأكيا�ش من   3
حتمل نفقات اإطعام جميع عائلته كان رده باأن كل �سيء من الله.

اأبو بكر ال ين�س���ح الرجال باالإقتداء به الأنه من ال�س���عب ال�سيطرة على 
97 امراأة وعن �س���وؤاله عن طريقة التحكم  4 ن�س���اء فقط فما بالك ب� 

وال�سيطرة عليهن جميعا اأكد باأن ذلك قوة وهبها الله له وحده.
موؤخرا مت االإعالن عن وفاة هذا الرجل ب�سبب مر�ش �سريع لكنه خرج 
نافيا ذلك موؤكدا اأن ال�س���بب يف هذه االإ�س���اعة هو ح�سد النا�ش له ل اأن 

الله ا�سطفاه من بينهم.

تستعد إلطالق نسخة مصغرة 
من غوغل هوم

تحمي خصوصيتك خالل تحميل 
التطبيقات

جديدة من غوغل لبرامجها 
المكتبية

لقد ماتت رحمه الله عليها

 �أف���د موق��ع "�أندرويد بولي���س" AndroidPolice ب���أن موؤمتر �رشكة غوغل 
�ملقرر يف وقت لحق من خريف �لع�م �حل�يل �ضوف يت�ضمن �لإعالن عن �أجهزة 
خمتلف��ة، ول��ن يقت�رش على �لإعالن عن �جليل �لث�ين من �ضل�ض��لة هو�تفه� �لذكي 
"بك�ضل" Pixel. وق�ل �ملوقع �ملعني ب�أخب�ر نظ�م �لت�ضغيل �أندرويد، نقاًل عن 
م�ض��در مطل��ع، �إن غوغل ل��ن تكتفي ب�إط��الق ه�تفي غوغل بك�ض��ل جديدين يف 
معر���س �لعت�د هذ� �خلريف، ولكن �ض��يكون هن�ك �أي�ض��ً� ح��ض��ب كرومبوك من 
�ضل�ض��لة بك�ض��ل، وذلك لأول مرة منذ ع�م 2015، ب�لإ�ض���فة �إىل ن�ضخة م�ضغرة 
من م�ض���عده� �ملنزيل غوغل هوم م�رشوع �رشي ومع �أن "�أندرويد بولي�س" ذكر 
�ليوم �لثالث�ء �أن مو��ض��ف�ت �حل��ض��ب �ملحمول �ملرتقب لي�ض��ت معلومة بعد، �إل 
�أن��ه �أ�ض���ر �إىل �أن �جله�ز قد يكون ثم��رة م�رشوع �رشي لغوغل ��ض��مه "بروجكت 
ب�ي�ض��ون" Project Bison، ك�ن �ملوق��ع نف�ض��ه ق��د حتدث عن��ه ح�رشيً� يف 

�لع�م �مل��ضي وذكر حينئذ �أنه مقرر خالل �لربع �لث�لث من ع�م 2017.

�أوردت جمل��ة "كونك��ت" �لأمل�ني��ة �أن بع�س تطبيق���ت �لهو�تف �لذكية 
تتطلب �لو�ض��ول �إىل �مليكروفون �أو �ل�ض��ور �أو �ملوقع، وع�دًة م� تو�ضح 
�لتطبيق���ت �ملوثوق��ة للم�ض��تخدم �أثن���ء تثبيته��� مل���ذ� حتت���ج وظيفة 
�لتطبيق �لو�ض��ول �إىل �ل�ض��ور �أو �ت�ض�لت �ل�ض��بكة. و�إذ� رغب �مل�ضتخدم 
يف �إر�ض���ل ر�ض���ئل �ض��وتية ع��ر تطبيق�ت �لرت��ض��ل �لفوري، ف���إن هذه 
�لتطبيق�ت حتت�ج �إىل حق �لو�ض��ول �إىل �مليكروفون، ولكن هن�ك بع�س 
�لتطبيق�ت �لأخرى، �لتي ل يجوز �ل�ضم�ح له� ب�لو�ضول �إىل �مليكروفون، 
وب�ض��كل �أ�ض��ض��ي يج��ب �لقت�ض���ر على منح �حلق��وق، �لتي يك��ون فيه� 

�مل�ضتخدم م�ضتعد�ً مل�ض�ركة �لبي�ن�ت مع �ل�رشكة �ملقدمة للتطبيق.
وميكن للم�ضتخدم �إلغ�ء �حلقوق �ملمنوحة للتطبيق�ت يف �أي وقت، حيث 
يتمك��ن �أ�ض��ح�ب �له�ت��ف �لذكي �آي ف��ون و�آي ب�د من �لقي���م بذلك يف 

ق�ئمة �لإعد�د�ت حتت بند "�خل�ضو�ضية".

  �أعلنت �رشكة غوغل عن �إطالق وظ�ئف جديدة يف حزمة بر�مج 
�أوفي���س Office عر �لويب. و�أو�ض��حت �ل�رشك��ة �لأمريكية �أن 
�لوظ�ئ��ف �جلديدة ته��دف يف �ملق���م �لأول �إىل ت�ض��هيل �لعمل 
�جلم�ع��ي عل��ى م�ض��تند�ت غوغ��ل Docs وملف���ت �جل��د�ول 

و�لعرو�س �لتقدميية.
و�أ�ض���فت �رشكة غوغل �أن �لتحديث �جلدي��د يوفر مز�ي� �لتحكم 
يف �لإ�ض��د�ر ب�ض��كل �أك��ر �ض��هولة وقب��ول �أو رف���س مقرتح�ت 
�لتعديالت ب�ض��ورة �أ�ض��هل، مع �إمك�نية عر�س ن�ضخة من �مللف 

بدون تعليق�ت.
و�أكدت �ل�رشكة �لأمريكية �أن �أ�ض��ح�ب �لأجهزة �جلو�لة �ملزودة 
بنظ���م ت�ض��غيل جوج��ل �أندروي��د و�أب��ل "�آي �أو �إ���س" ميكنه��م 

�ل�ضتف�دة من �لوظ�ئف �جلديدة.

وظائفغوغل نصائح

متقاطعة

وعبرة قصة السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

o خمرتع �ملخرطة 1 يتوقف 
o �لأر�س �ملمتدة حتت �لقدمني 2 ع�ضفور ج�ء يف �غنية لفريوز 

3 طريق مبني بني مك�نني مرتفعني o �ض��جن �أمريكي �ض��هري ��ضبح 
مز�ر� لل�ضي�ح ومعن�ه �لق�رش

o ن�ضف �ضكون 4 مي�ضح على ج�ضمه �لدهن وغريه 
5 ن�ض��ف ن��ورة o مك�ن وخمزن �لبيع o حي��و�ن يعي�س يف �لغ�ب�ت 

ويف �لق�رة �لقطبية �ل�ضم�لية
o يرتددن على مك�ن حمدد 6 جمموعة من �لن��س منتدبة لعمل م� 

7 م��� يخرج��ه �لط�ئر من طع�م بعد ه�ض��مه o مت�ض���به�ن o �أ�ض���ر 
بعمل �ضيء م�

o جزء من وحدة �لعملة �لأمريكية 8 ل�ضقي �لنب�ت 
 o – �9 �ل�ض��م �لول ملن��ض��ل وبط��ل �ل�ض��تقالل يف جن��وب �فريقي

خمرتع �لتلفزيون
o خمرتع �لك�مري� )معكو�ضة( 10 ن�ضف مفرز 

1 خمرتع �لدر�جة �لن�رية �ملوتور�ض�يكل
2 خمرتع �لآلة �لك�تبة

3 خم��رتع خط �نت�ج �ل�ض��ي�ر�ت o يو�ض��ف به �لِعرق 
�لب�رشي مبعنى �أن له �متد�د

4 هدم o �ل�ضم �لأول ملمثل �أفالم جيم�س بوند �ض�بق
o ن�ضف ن�قد 5 خمرتع ق�ضيب منع خطر �ل�ضو�عق 

6 �ل�ض��م �لأول ملخرتع مكر �ل�ض��وت )�ل�ض��م �لث�ين 
ويرمر(

o زرع خرج من �لر�س 7 لقب �ر�ضتقر�طي �وروبي 
 o 8 ��ض��م بندقي��ة �ض��يد مع��روف يف �خللي��ج �لعربي

خمرتع �مل�ضعد �لكهرب�ئي
9 ن�ض��ف ط�ق��م o رق��م )معكو�ض��ة( o �ض��قي� �لر�س 

و�لزرع
o ن�ضف د�كن 10 خمرتع �ل�ضي�رة �لمل�ين 

 ذ�ت يوم ذهب �لب �إيل رحلة عمل طويلة وعندم� 
رجع من �ض��فره ��ض��تقبله �بنة �ل�ض��غري يف �ملط�ر، 
ف�ض���أله �لب وهم� متجه�ن معً� �يل �ملنزل ق�ئاًل : 
كيف ح�ل �لأمور يف غي�بي ؟ هل هن�ك �ضئ جديد 
؟ كي��ف ح�ل و�لدت��ك و�خو�تك ؟ ق���ل له �لبن يف 
ب�ض���طة : ل ي��� و�ل��دي مل يحدث �أى �ض��ئ جديد يف 
غي�بك، ولكن حدث �ض��ئ ب�ضيط وهو �أن يد �ملكن�ضة 
ق��د �نك�رشت منذ ��ض��بوع، ق�ل �لب مبت�ض��مً� : هي� 
�خرين كيف �نك�رشت ع�ضي �ملكن�ضة ؟ ق�ل �لبن : 
�أنت تعلم جيد�ً ي� و�لدي �أنه عندم� تقع �لن�قة علي 

�ضئ م� ف�إنه� تك�رشه علي �لفور .
تعجب �لأب من رد �بنه وق�ل : �لن�قة ؟ هل تق�ض��د 
ن�قتن��� �لعزي��زة ؟ ق���ل �لب : نعم ي� و�ل��دي، �نه� 
ك�نت تركد مذعورة فده�ض��ت يد �ملكن�ض��ة ووقعت 
علي �لر�س وهكذ� �نك�رشت يد �ملكن�ضة، ق�ل �لب 
: وه��ل حدث مك��روه للن�ق��ة ؟ ق�ل �لب��ن : نعم ي� 
و�لدي لقد م�تت �لب�رحة، �ض�ح �لب ب�ضده : م�تت 

!! ومل���ذ� ك�ن��ت �لن�قة جت��ري مذع��ورة ؟ ف�أج�ب 
�لب��ن : لق��د ك�ن��ت ته��رب م��ن �حلري��ق و�لنري�ن، 
���رشخ �لب : �ي ن��ري�ن ؟ ق�ل �لبن : لقد ��ض��تعلت 
�لن��ري�ن يف منزلن� و�حرتق ب�لك�مل، قفز �لب من 
�ل�ضدمة وهو يقول : هل �حرتق منزلن� ؟ كيف ذلك 
ومن ق���م بحرقه ؟ ق���ل �لبن : �خ��ي �حمد رحمه 

�هلل عليه .
هن� مل يتم�لك �لب نف�ض��ه و�ض�ح : هل م�ت �خوك 
؟! �ج�ب �لبن يف ب�ض���طة : نع��م ي� �بي ك�ن �حمد 
ي�ض��عل �ض��يج�رته فوقعت علي �ل�ض��ج�دة و��ضتعلت 
�لن��ري�ن يف �ملنزل وم�ت �خي �حم��د بد�خله، ق�ل 
�لأب وقد فقد �أع�ض�بة : هل ك�ن �أخوك �حمد يدخن 
؟ ف�ج���ب �لب��ن : نعم لقد ��ض��بح يدخ��ن ب�رش�هة 
حت��ي ين�ض��ي همه وكرب��ه، ق���ل �لب : �ى هم و�ى 
ك��رب ؟ ق�ل �لبن : حزن��ً� على و�لدتي ي� �بي، ق�ل 
�لب : وم���ذ� وق��ع لأم��ك ؟ ق���ل �لب��ن : لقد م�تت 

رحمه �هلل عليه�، فوقع �لب مغ�ضيً� عليه .


