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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

قفز من فوق جسر لينتحر فسقط على امرأة 
وقتلها

 ت�شب��ب طف��ل �أمريك��ي يف �لثانية ع�رشة من عم��ره مبقتل �شابة �أثن��اء قيادتها 
ل�شيارتها بعدما قفز من فوق ج�رش بهدف �النتحار وهبط على �شيارتها. 

كانت ماري�شا هاري�س )22 عامًا( من منطقة �أولني بوالية مريالند �الأمريكية، 
تق��ود �شيارتها حت��ت ج�رش "لني" على �لطريق �ل�رشيع��ة عندما �شقط �شبي من 
ف��وق �جل���رش على �شيارتها. وقد �أ�شيب �ل�شبي بج��روح خطرية نقل على �إثرها 
�إىل �مل�شت�شفى بينما �أعلن �مل�شعفون عن وقاة �ل�شيدة هاري�س يف مكان �حلادث. 
يذك��ر باأن �شديف��ة هاري�س �لتي كانت جتل�س �إىل جانبه��ا يف �ل�شيارة، متكنت 
م��ن �ل�شيطرة على �ل�شي��ارة بعد �حلادث و�إيقافها على جان��ب �لطريق، دون �أن 
ت�ش��اب ب��اأي �أذى.  وقال��ت �ل�رشط��ة باأن �ل�شب��ي �لذي مل يذكر ��شم��ه، نقل �إىل 
م�شت�شف��ى �ينوفا فريفاك�س لعالجه من جروح خطرية �أ�شيب بها لدى �رتطامه 

ب�شيارة هاري�س.
وذك��ر و�لد� هاري�س يف مقابلة م��ع قناة "نيوز 4" �ملحلية، باأن �بنتهما طالبة 
للدر��ش��ات �لعاليا يف جامعة مارميونت يف �ألرنغت��ون فريجينيا، و�أنها عادت 

للتو من رحلة در��شية يف بود�ب�شت. 
م��ن �جلدير بالذك��ر باأن 711 طفاًل بعم��ر 12 قامو� باالنتح��ار بني 1999 و 
2015 يف �لواليات �ملتحدة وفقًا الإح�شائية ن�رشها مركز �الأمر��س و�ل�شيطرة 

عليها، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية.
 ت�شطو على بنك وطفلتها بانتظارها يف �شيارة �الأجرة

قال��ت �ل�رشطة يف جزي��رة لونغ �آيالند �الأمريكية، �إن �م��ر�أة قامت بال�شطو على 
بنك و�رشقت مبلغًا من �ملال، يف �لوقت �لذي كانت طفلتها �لبالغة من �لعمر 6 

�شنو�ت تنتظرها يف �شيارة �الأجرة خارج �لبنك.
و�أ�ش��ارت حتقيقات �رشطة مقاطعة �شوفولك، �إىل �أن ديانا ماريني )28 عامًا(، 
دخل��ت بن��ك ت�شي�س ح��و�يل �ل�شاع��ة 1:00 بع��د �لظهر، ي��وم �ل�شب��ت �ملا�شي، 
و�شلم��ت ورقة الأح��د �ملوظفني يف �لبنك، تطلب من��ه ت�شليمها �لنقود �ملوجودة 

يف �ل�شندوق، حتت تهديد �ل�شالح.
وبع��د �أن قام �ملوظ��ف بت�شليم ديان��ا مبلغًا غري حمدد من �مل��ال، �شارعت �إىل 
�لف��ر�ر من �لبنك، يف �شيارة �الأجرة �لتي كان��ت بانتظارها يف �خلارج، بح�شب 

�شحيفة نيويورك ديلي نيوز �لربيطانية.
ومتكن��ت �ل�رشط��ة، م��ن �إيق��اف �شيارة �الأج��رة، وكان��ت ديانا بد�خله��ا برفقة 
�بنتها، ومعها �ملبلغ �لذي �رشقته من �لبنك، و�ألقي �لقب�س عليها بتهمة �ل�شطو، 

وتعري�س حياة طفلتها للخطر.
ومن غري �ملعروف، �إذ� كانت ديانا ��شتعانت مبحامي للدفاع عنها، حيث �شيتم 
حتويله��ا �إىل �ملحكم��ة يف وقت الحق، لتنال �لعقاب �ل��ذي ت�شتحقه على �لتهم 

�ملوجهة �إليها.

لوحة �ليوم من  نور قا�شم  عنو�نها "حديث �لعذ�رى"
 

إيه إم دي تطلق معالجات 
Ryzen ألجهزة الالب توب

تمدد فترة ضمان هواتف 
"بيكسل 2"

توسع وظائف معيار الغرف 
المتعددة

المخلوقات الفضائية تجبر مزارع على بيع مزرعته

 Ryzen أعلن��ت �رشك��ة �إيه �إم دي ع��ن �إطالق �جليل �جلديد م��ن معاجلات�
الأجهزة �لالب توب. 

و�أو�شح��ت �ل�رشكة �الأمريكية �أن �لبد�ية �شتك��ون من خالل �إطالق �ملوديل 
 Ryzen 5 2500U رباعي �لنوى وكذلك �ملوديل Ryzen 7 2700U

�الأقل كفاءة.
و�أو�شح��ت �رشك��ة �إي��ه �إم دي �أن �ملعاجل��ات �جلديدة ت�شتم��ل على وحد�ت 
�لر�شومي��ات من �شل�شلة Radeon Vega، كم��ا قامت �ل�رشكة �الأمريكية 
بتجهي��ز ذ�ك��رة �لتخزين �ملوؤقت �ملجمعة )�مل�شت��وى 2 و3(، و�لتي ت�شتمل 
عل��ى �لذ�كرة �لو�شيط��ة بني �ملعالج وذ�ك��رة �لو�شول �لع�شو�ئ��ي، ب�شعة 6 
ميغاباي��ت ل��كل منهما. و�أكدت �رشكة �إي��ه �إم دي �أنه مت ت�شميم �ملعاجلات 
�جلديدة لكي تعمل يف �أجهزة �لالب توب �لنحيفة للغاية، ومن �ملقرر طرح 

�ملعاجلات �جلديدة مع بد�ية �لعام �لقادم يف �أجهزة �آي�رش �أو �إت�س بي.

�أعل��ن مدير �الإنت��اج ب�رشكة غوغل ماريو كريوز عن متديد فرتة 
�ل�شمان �ملمنوح للهو�تف �لذكية "بيك�شل 2" و"بيك�شل 2 �إك�س 
�إل"، و�ملتوف��رة يف �الأ�شو�ق منذ بد�ي��ة �أكتوبر )ت�رشين �الأول(، 

�إىل عامني يف جميع �أنحاء �لعامل.
وباالإ�شافة �إىل ذلك �أعلنت �ل�رشكة �الأمريكية عن �إطالق حتديث 
للرب�مج �خلا�شة باإد�رة �ألو�ن �ل�شا�شة بالهاتف �لذكي "بيك�شل 
2 �إك�س �إل"، وقد ��شتكى كثري من �مل�شتخدمني من �للون �الأزرق 
�ل�شاط��ع يف �ل�شا�ش��ة، كما ��شتك��ى �لبع�س من ظه��ور تاأثري�ت 

�لظالل و�ل�شورة �ملزدوجة على �ل�شا�شة.
و�أك��دت �رشك��ة غوغ��ل عل��ى �إط��الق �لتحدي��ث �جلدي��د خ��الل 
�الأ�شابي��ع �ملقبل��ة، و�لذي �شيتي��ح عر�س �الأل��و�ن ب�شورة �أكرث 

.P-OLED ثر�ء على �شا�شات

Mu -  �أعلن��ت �رشكت��ا بايون��ري و�أونكي��و ع��ن تو�شيع معي��ار �لغرف �ملتع��ددة
tiroom لت�شغي��ل �ملو�شيق��ى ب�ش��كل متز�م��ن يف �لغرف �ملختلف��ة من خالل 
�إ�شاف��ة وظائ��ف جديدة.  و�أ�ش��ارت �ل�رشكت��ان �ليابانيتان �إىل �إط��الق فريموير 
جدي��د حلو�يل 60 من �أجهزة �ل�شريفر �ل�شبكية و�أجه��زة تدفق �لبيانات و�الأنظمة 
�ل�شوتي��ة. وباالإ�شاف��ة �إىل ذلك، فق��د �أعلنت �رشكة بايونري �أي�ش��ا عن تغيري ��شم 
معي��ار Fireconnect �إىل Flareconnect، �لذي يتيح للم�شتخدم �إمكانية 
�إن�ش��اء قو�ئم ت�شغيل خمتلطة من عدة م�شادر يف �ل�شبكة �ملنزلية، وهو ما يعرف 
با�ش��م وظيفة PlayQueue. عالوة على �إمكانية ت�شغيل �الإ�شارة من �أي جهاز 
مت�ش��ل بال�شبك��ة �ملنزلي��ة يف جمي��ع �الأماك��ن ب�ش��كل متز�من، �ش��و�ء كان ذلك 
م�شغ��ل �أ�شطو�نات CD �أو م�شغل �أقر��س �شلبة، وبالن�شبة لتوزيع �أدو�ر �الأجهزة 
�ل�شوتي��ة يف �ل�شبك��ة متع��ددة �لغ��رف فاإنه ميك��ن للم�شتخدم ع��ن طريق تطبيق 
�لهو�تف �لذكية �لتحويل يف �أي وقت بني �الأجهزة �ملر�شلة �أو �مل�شتقبلة لالإ�شارة.

بايونيركيفية غوغل

متقاطعة

وغرائب عجائب السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

��شطر مز�رع يف والية �أريزونا �الأمريكية، �إىل بيع 
مزرعة �خلي��ول �لتي ميلكها وت�ش��ل م�شاحتها �إىل 
نح��و 9.67 فد�ن، ب�شبب �لن�شاط��ات غري �لطبيعية 

�لتي الحظها يف �ملزرعة.
ف��ايل  رينب��و  يف  �شتارد�ش��ت  مزرع��ة  وظه��رت 
بوالي��ة �أريزونا �الأمريكية عدة م��ر�ت، يف �لرب�مج 
�لتلفزيوني��ة، وو�شائ��ل �الإع��الم �لعاملي��ة، ب�شب��ب 
تقاري��ر مزعوم��ة، عن ن�ش��اط ملخلوق��ات �لف�شاء 
فيها. ويقول جودن �إدموند وزوجته جوي�س، �إنهما 
�شاق��ا ذرعًا مب��ا يحدث يف �ملزرع��ة، فقرر� بيعها 
مقابل 5 مليون دوالر، بح�شب موقع غلوبال نيوز.

ويق��ول �إدمون��د، �إنه ق��ام بقتل 19 م��ن خملوقات 
�ل�شام��ور�ي،  �شي��وف  يحمل��ون  �لذي��ن  �لف�ش��اء 
وتعر�ش��ت زوجت��ه ملحاول��ة �ختط��اف. وي�شي��ف 
�لغرف��ة  يف  �ل�رشي��ر  م��ن  برفعه��ا  قام��و�  "لق��د 
�لرئي�شية، وحملوها �إىل موقف �ل�شيار�ت، وحاولو� 

��شتدر�جها �إىل مركبتهم".
وكان �لزوجان، قد ��شرتيا �ملزرعة يف عام 1995، 
عل��ى �أم��ل �أن يعي�شا حي��اة هادئة، من خ��الل �إد�رة 
مزرع��ة الإنقاذ �خليول، ومن �لي��وم �لذي �نتقلو� فيه 
�إىل �ملزرع��ة، ب��د�أت �أمور غريبة حت��دث فيها. ود�أب 
�إدمون��د، على ن�رش �آخر �لتحديث��ات، عن جتاربه مع 
خملوق��ات �لف�ش��اء يف �ملزرع��ة، ع��رب ح�شاب��ه يف 

�لفي�س بوك.
وت�ش��م �ملزرع��ة، من��زاًل كب��ري�ً بخم���س غ��رف نوم 
و�أربع��ة حمام��ات وحم��ام �شباح��ة كب��ري، وتق��ول 
�ل�شم�ش��ارة �لعقاري��ة كم��ربيل ج��ريود، �إن ردة فعل 
�مل�شرتين �ملحتملني كان��ت متباينة، فبع�شهم كان 
متحم�ش��ًا، وال يع��ري �لكث��ري م��ن �الهتم��ام للتاريخ 
�ملف��زع له��ذه �ملزرع��ة، يف ح��ني �شيط��ر �خل��وف 
و�ل��رتدد عل��ى �آخرين، بع��د �شماع ق�ش���س �لظو�هر 

�لغريبة �لتي حتدث فيها.

 o العظيم  النيل  فيها منبع  افريقية  دول����ة   1
ما يرتكه ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

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

o ا�سم حلم م�سوي معلق  4 اأح����د )مبعرثة( 
اأ�سله تركي.

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

موؤ�س�س����ة  يف  �سح����ايف   o اأزي����زا  اأ�س����در   7
اإخبارية ي�سافر كثريا.

8 اإذا تعدى اثنني �ساع )معكو�سة( o وحدة 
وزن.

9 ال�سرك�س����ي �سلط����ان الدي����ار امل�سري����ة يف 
يف  م�سه����ورة  قلع����ة  بن����ى  املمالي����ك  ع�س����ر 

اال�سكندرية
10 قائ����د نادي اله����الل واملنتخب ال�سعودي 

�سابقًا

اأوروب���ا مع فريق بورتو  اأبطال  ف���از بدوري  1 الع���ب جزائري 
الربتغايل

2 هي على االأحرار ديون ال بد من �سدادها o من مهنته ال�سقاية
3 البل���د الت���ي ا�ست�سافت كاأ�س الع���امل o 2006 حتت اأقدامها 

اجلنة.
 o ح�س���ل عل���ى o 4 تكل���م �س���وءا ع���ن �سخ����س م���ا يف غياب���ه

مت�سابهان
الريا�سيات. يف  التمام  جيب   o العمل  اأداء  وموجه  مراقب   5

6 ح�س���ارة عريق���ة يف اأم���ريكا الو�سط���ى واجلنوبية. o حرف 
توكيد

القدم لكرة  التون�سي  املنتخب  لقب   7
بريطانية. جزيرة   8

الربيع. بداية  �سهر   o ا�سطوري  طري   9
10 اإمارات���ي ح���از عل���ى جائ���زة اأف�س���ل العب يف كاأ����س العامل 

لل�سباب عام 2003.

عموديًا اأفقيًا


