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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

يحقق حلمه بالتحليق مع سرب ضخم 
من الطيور

�ضيني ي�ضحق 300 جوزة بقب�ضته يف �أقل من دقيقة
حقق مدرب كونغفو �ضيني رقمًا قيا�ضيًا عامليًا يف حتطيم �أكرب عدد من 
ثم��ار �جل��وز بقب�ضته �لعارية خ��ال 55 ثانية فقط، ودخ��ل بذلك �ضجل 

غيني�س لاأرقام �لقيا�ضية. 
وق��د �أظه��ر مقط��ع فيدي��و مت ت�ضويره ي��وم �لأربع��اء يف مدين��ة فو�ضان 
مبقاطع��ة غو�نغدون��غ �ل�ضينية، خب��ر �لفنون �لقتالية "ف��و يل ويغون" 

وهو ي�ضحق بقب�ضته 302 من ثمار �جلوز خال �أقل من دقيقة. 
وكان �ل�ضي��د ف��و يل قد حط��م �لرقم �لقيا�ض��ي �لعاملي �ل��ذي حققه رجل 

هندي يف عام 2012 حني �ضحق 212 جوزة يف دقيقة و�حدة فقط. 
م��ن �جلدي��ر بالذكر ب��اأن مقط��ع �لفيدي��و، لقي رو�ج��ًا كب��ر�ً يف مو�قع 
�لتو��ض��ل �لجتماعي وح�ضل على عدد م�ضاهد�ت كب��رة بعد �أيام قليلة 

من ن�رشه، بح�ضب ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين.
�مريكي يحتفل بالهالوين بطريقة غريبة 

ق��ام رجل �أمريكي من مدينة �ضيات��ل �لأمريكية ببناء ن�ضخة طبق �لأ�ضل 
من زقاق دياغون من �ضل�ضلة هاري بوتر مب�ضاعدة جر�نه، وذلك �حتفاًل 

بعيد �لهالوين. 
ق��ال ج��ون ت�ضامربز، �إن تعامل �ض��كان �ل�ضارع �ل��ذي يقطن فيه يف حي 
ب��الرد م��ع عي��د �لهالوي��ن، مل يك��ن بامل�ضت��وى �ملطل��وب يف �ل�ضن��و�ت 
�ملا�ضي��ة، ل��ذ� قرر �أن يتبادل �لأف��كار مع �بنته لتزي��ني �ل�ضارع بطريقة 

مميزة. 
و�أ�ض��اف: " كنت �أريد د�ئم��ًا �أن �أفعل �ضيئًا مميز�ً يف عيد �لهالوين �أو عيد 
�ملي��اد لأن �ضكان �ضارعن��ا مل يتفاعلو� ب�ضكل جيد مع ه��ذه �لأعياد. لذ� 

قررت �أن �أجعل من �ضارعنا مق�ضد�ً للزو�ر هذ� �لعام"
و�رشع��ان م��ا بد�أ ت�ضام��ربز مب�رشوع��ه مب�ضاعدة عدد من �جل��ر�ن �لذين 
ت��ربع بع�ضهم مبو�د �لزين��ة و�لبناء جلعل هذ� �ل�ض��ارع �ملغمور �ملنطقة 

�لأكرث رو�جًا يف �ملدينة. 
وقد ��ضتخدم ت�ضام��ربز تقنية �لطباعة ثاثية �لأبعاد لت�ضميم �لعديد من 
�ملو�د �لتي ��ضتخدمت يف بناء �لو�جهات، ومن �ملزمع �أن ينهي ت�ضامربز 
م�رشوع��ه يوم �لإثن��ني �ملقبل، و�ضيفتتح �لزقاق �أم��ام �جلمهور بعد ظهر 

�لثاثاء، بح�ضب ما ورد يف موقع "يو بي �آي"

لوحة �ليوم من �لفنانة 
�رشى �خلفاجي 

عنو�نها "�خلريف" 

بأن يقود "آي فون 10" 
قيمة أبل إلى تريليون دوالر

 "واتس آب" عن العمل على 
مستوى العالم لنحو ساعة

 لوحة مفاتيح تساعدك على الكتابة 
بقواعد إنجليزية صحيحة

متهم يطلب "محامي كلب" للدفاع عنه أمام المحكمة   

�رتفعت �أ�ضهم �أبل حو�يل %4 ، بعد �أن �ضجلت �رشكة �لتكنولوجيا �لعماقة 
�أرباح��ًا تفوق �لتوقعات يف �لربع �لأخر من �ل�ضنة �ملالية وبددت خماوف 
تتعلق باآي فون تن، مما �ضجع حمللني على �أن يقيمو� �ل�رشكة عند تريليون 
دولر. ويتج��ه �ل�ضهم �ضوب زيادة �لقيمة �ل�ضوقية لل�رشكة بنحو 34 مليار 
دولر. وعن��د �إغ��اق جل�ضة �أم�س ، بلغ �ل�ضه��م 168.11 دولر�ً لت�ضل قيمة 

�ل�رشكة �إىل 868 مليار دولر.
وز�د �ض��ايف رب��ح �ل�رشك��ة �إىل 10.71 ملي��ار دولر، �أو م��ا يعادل 2.07 
دولر لل�ضهم، يف �لربع �لأخر من 9.01 مليار دولر �أو 1.67 دولر لل�ضهم 
يف �لف��رتة ذ�تها قبل عام. ويفوق �لربح توقع��ات �ملحللني بتحقيق 1.87 
دولر لل�ضهم. وتتوقع �ل�رشكة �لتي تتخذ من كاليفورنيا مقر�ً لها �أد�ء قويًا 
يف �لربع �لقادم، وهو مو�ضم عطات �ضي�ضمل �آي فون تن �لذي بد�أ بيعه يف 

�لثالث من نوفمرب )ت�رشين �لثاين(.

توق��ف تطبيق �ملر��ضلة �لف��وري "و�ت�س �آب" عن �لعم��ل على م�ضتوى 
عامل��ي �لي��وم �جلمعة مل��ا يقرب من �ضاع��ة، لأ�ضباب ق��د تكون فنية، 

بح�ضب ما �رشح به خرب�ء.
Dow n" ضقوط" �لتطبيق، �لذي بد�أ بح�ضب موقع�"  وبذلك، قد يعود
Detector"، �ل�ضاع��ة 07:38 ت ج، مل�ض��كات "تقني��ة �أكرث منها 
لهج��وم معلومات��ي على هذه �خلدم��ة"، وفقًا خلبر �لأم��ن �ل�ضيرب�ين 

ديباك د��ضو�ين. 
وتوقف �لتطبي��ق لنحو �ضاعة عن �إر�ضال �أو ��ضتقبال �لر�ضائل، قبل �أن 

يعود للعمل ب�ضكل طبيعي حو�يل �ل�ضاعة 09:15 ت ج. 
ومل ي�ض��در عن �ل�رشك��ة �ملطورة للتطبيق �أي تعليق ر�ضمي حول �لأمر 
ع��رب مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي "في�س بوك" و"تويرت"، ومل تقدم �أي 

معلومات يف هذ� �ل�ضدد.

Grammarly ه��ي لوح��ة مفاتي��ح جدي��دة ت�ضاع��دك عل��ى �لكتابة 
د�خ��ل �أي تطبي��ق مثبت على هاتف��ك �لذكي بقو�ع��د �إجنليزية �ضحيحة، 
ف��اإذ� كنت ترغ��ب باإر�ض��ال ر�ضائل بريد �إلك��رتوين باللغ��ة �لإجنليزية �أو 
ر�ضائ��ل �رشيعة على لينك��د�إن �أو في�س بوك فيمكنك �لعتماد على �للوحة 
للكتاب��ة بكل ثق��ة وبقو�عد لغوية �ضليمة.�للوحة ت�ض��م �لعديد من �ملز�يا 
�لت��ي ت�ضه��ل عليك �لكتابة باللغ��ة �لإجنليزية �إىل جان��ب �عتمادها على 
�ل��ذكاء �ل�ضطناع��ي لت�ضحيح �لأخط��اء �للغوي��ة ب�رشعة.وتاأتي �للوحة 
مبدقق متط��ور لقو�عد �للغة �لإجنليزية، �إ�ضافة �إىل مدقق �إمائي ل�ضياق 
كنه��ا ت�ضحي��ح عام��ات �لرتقي��م وكذلك حت�ض��ني �ملفرد�ت  �ل��كام ويمُ
�لإجنليزي��ة �مل�ضتخدمة يف �لكتابة و�كت�ضاف �ملرت�دفات.وتتميز �للوحة 
بقدرتها على �لعمل ب�ضا�ضة مع كافة �لتطبيقات مبا يف ذلك �لتطبيقات 

�لجتماعية وتطبيقات �لربيد �لإلكرتوين مع طريقة تثبيت �ضهلة.

Grammarlyتوقعات توقف

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.

�أث��ار مته��م �أمريك��ي ح��رة �ملحققني عندم��ا طلب "حمام��ي كلب" 
للدف��اع عنه، و�عت��ربت �ملحكمة ه��ذ� �لطلب م�ضو�ض��ًا، ول ي�ضتدعي 

�إنهاء �لتحقيقات �إىل حني ح�ضور �ملحامي كما جرت �لعادة.
وخ��ال مقابل��ة مع �ل�رشط��ة، قال �ملته��م �لذي مل يت��م �لك�ضف عن 
��ضم��ه "فقط �أح�رشو� يل حمام��ي كلب". وتق�ض��ي �لقو�نني، باإنهاء 
�ملقابلة و�لتحقيقات، مبجرد طلب �ملتهم ح�ضور حمام للدفاع عنه. 
لك��ن قا�ض��ي �ملحكمة �لعلي��ا يف ولية لويزيانا، �عت��رب �أن ما تلفظ 
ب��ه �ملتهم غام���س، ول ين�ضجم م��ع �لقو�نني، بح�ض��ب موقع كر�كد 

�لإلكرتوين.
ويبدو �أن �ملحققني، تعاملو� مع طلب �ملتهم ب�ضكل حريف، و�عتقدو� 
�أن��ه يطلب كلب��ًا بالفعل، للع��ب دور �ملحامي، يف �لوق��ت �لذي كان 

�ملتهم، ي�ضتخدم لفظًا جمازيًا، متعارف عليه بني �ملجرمني.
و�أث��ارت �حلادث��ة �ضخرية كبرة ب��ني م�ضتخدمي و�ضائ��ل �لتو��ضل 
�لجتماع��ي، وت�ض��اءل �لعديد منهم، كيف يتعام��ل هوؤلء �ملحققون 
و�لق�ض��اة يف حياته��م �لعامة، م��ع �نت�ضار عدد كبر م��ن �لعبار�ت 

و�مل�ضطلحات �ملجازية، �لتي ل تعني بال�ضبط ما توحي �إليه.

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�سله  o ا�س���م حل���م م�سوي معل���ق  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

1 العب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا مع فريق بورتو 
الربتغايل

2 ه����ي عل����ى االأح����رار ديون ال بد من �سداده����ا o من مهنته 
ال�سقاية

3 البلد التي ا�ست�سافت كاأ�س العامل o 2006 حتت اأقدامها اجلنة.
 o ح�سل على o 4 تكل����م �س����وءا ع����ن �سخ�س ما يف غياب����ه

مت�سابهان
5 مراقب وموجه اأداء العمل o جيب التمام يف الريا�سيات.
o حرف  الو�سط���ى 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

10 اإمارات����ي ح����از على جائزة اأف�سل العب يف كاأ�س العامل 
لل�سباب عام 2003.

عموديًا اأفقيًا


