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هذه الزاوية لرصد اهم القضايا
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر
مواقع التواصل االجتماعي

اجمل تعليق
اجلمال يختبئ يف كل �شيء فقط تعلم كيف تالحظ ..
قالوا في صفحاتهم

كاريكاتير
توقعات

أبل تحدث "آي كالود" و"آي
تيونز" ألجهزة ويندوز

حتديث �آي كالود لأجهزة ويندوز حتديث �آي كالود لأجهزة ويندوز
�أم��ان جدي��دة
�أعلن��ت �رشك��ة �أب��ل ع��ن �إط�لاق حتديث��ات
ا ل�سحا بي��ة
لإ�ص��دارات وين��دوز م��ن خدم��ة احلو�سب��ة
"�آي كالود" وبرنامج "�آي تيونز" ،ون�صح
املكت��ب االحت��ادي لأم��ان تكنولوجيا
املعلومات ب�رضورة تثبيت الإ�صدارات
اجلدي��دة عل��ى وج��ه ال�رسعة ل�س��د بع�ض
الثغرات الأمنية.
و�أك��د اخلرباء الأملان �أن القرا�صنة قد
يتمكن��ون م��ن ا�ستغالل ه��ذه الثغرات
الأمني��ة يف اخ�تراق الكمبيوت��رات
والتج�س���س عل��ى البيان��ات الهام��ة
واملعلومات ال�شخ�صية �أو ت�رسيب �أكواد خبيثة
و�إحل��اق ال�رضر باحلوا�س��ب ،وميكن للم�ستخ��دم تنزيل �إ�ص��دار "�آي تيونز
 "12.6.1و"�آي كالود  "6.2.1للأجه��زة امل��زودة بنظام مايكرو�سوفت
ويندوز  7و  8و 10

أوجد

لعبة

تقنية

روبوت

 3ألعاب جديدة يجدر بك تجربتها
اآلن على أندرويد وآي فون

ابتكر فريق من الباحثني بجامعتي بوليتكنيكا الأ�سبانية وفلورن�سا
الإيطالي��ة روبوت ًا جديداً على �ش��كل �سمكة ملراقبة درجة احلمو�ضة
ومع��دالت التل��وث يف املي��اه .و�أفاد املوق��ع الإلك�تروين الأمريكي
(�ساين���س ديل��ي) املتخ�ص�ص يف الأبح��اث العلمي��ة والتكنولوجيا
ب�أن الروبوت اجلديد يحت��وي على وحدات قيا�س وا�ست�شعار حيوية
الختبار جودة املياه ،ومت ت�صميمه على �شكل �سمكة بحيث ال ي�سبب
�أي ازع��اج للكائن��ات البحري��ة �أثناء اج��راء عملي��ات القيا�س .ومن
املعروف �أن الرثوة ال�سمكية �أ�صبحت من �أ�رسع قطاعات الغذاء منواً
يف الع��امل ،ولذلك يتعني توف�ير متابعة دائمة ملعدالت تلوث املياه
والأمرا���ض التي ت�صيب الأ�سماك مع �ضم��ان وجود عنا�رص مغذية
للأ�سم��اك يف املياه ،من �أجل احلفاظ على �سالمة املنظومة البيئية
البحري��ة يف العامل .ويبلغ الطول الإجم��ايل للروبوت اجلديد حوايل
ثالث�ين �سنتيمرتاً بدون الذيل ،ويتكون من ج�سم مرن قابل للإثناء،
ومت تزويده بهيكل �إ�ضايف داخلي من الأ�ضالع لتوفري الدعم للج�سم
امل��رن للروبوت ،وه��و مزود �أي�ض��ا بجهاز لقيا���س درجة حمو�ضة
املياه.

وفيم��ا يلي فك��رة عن هذه الألع��اب :لعب��ة  Farawayيف لعبة Faraway
�ست�س�ير على خط��وات والدك ال��ذي كان جامع ًا للأث��ار والقطع الفني��ة الرائعة
واملفق��ودة من��ذ ع�رشات ال�سن�ين ،حيث �ستخو���ض مغامرة ممتع��ة وت�ستك�شف
خاللها �أط�لال املعابد الأثرية القدمية املليئة بالتحدي��ات والألغاز الغام�ضة.
ت�أخ��ذك اللعبة يف رحلة عرب ال�صحاري والواحات �إىل �أطالل احل�ضارة القدمية
الغام�ضة ،والذين �صمم �ساكنوها �ألغازاً لكي يروا �إذا كنت ت�ستحق هذه الأ�رسار،
ول��ن يكون �أمامك يف ه��ذه الرحلة �سوى حل الألغاز املحرية للهروب من داخل
املعابد الكربى املليئة بالأ�رسار.
لعب��ة  Kill Shot Virusه��ي لعب��ة �أك�ش��ن �ستق��وم خاللها بقت��ال جحافل
املوت��ى الأحياء "الزومبي" ومهاجمتهم بكل قوة منع ًا النت�شار الفريو�س الذي
�أ�صابهم.
متتاز اللعبة بر�سومات مميزة وتوفريها لت�شكيلة وا�سعة من الأ�سلحة والعنا�رص
�إىل جان��ب دعمها لإمكانية املناف�سة املبا��شرة لأ�شخا�ص �آخرين من خمتلف
�أنح��اء الع��امل .لعب��ة  Injustice 2بالتزامن مع �إ�صدار اللعب��ة على من�صات
الألعاب املنزلية واحلا�سب ال�شخ�صي ،طرحت �رشكة " Warner Brosوارنر
برذرز" لعبتها اجلديدة  Injustice 2على الهواتف الذكية.

كلمات

الفرق

على شكل سمكة لمراقبة
معدالت تلوث المياه

متقاطعة

ً
عموديا

�أفقي ًا

 1الأمريكي الذي ابتدع الكلمات املتقاطعة  oهدم
 2نزاالت ومواقع  oمت�شابهان
 3حب  oعا�صمة جمهورية ايرلندا
 4نواع�ي�ر  oا�س ��م عل ��م م�ؤن ��ث مبعن ��ى نظر بحب
و�شغف.
 5اله  oيرتاجع يف �أدائه �أو يف طموحه.
 6اال�سم القدمي ملاليزيا
 7ت�سب ��ب يف تعطي ��ل العم ��ل ع ��ن اال�ستم ��رار o
مهند�س �أملاين ا�شرتك يف �صنع �سيارة مر�سيد�س
 8وح ��دة قيا� ��س متناهي ��ة ال�صغر تع ��ادل جزء من
امللي ��ون م ��ن املليمرت  oحو� ��ش مو�سى بل ��دة لبنانية
تقع يف البقاع �شرقي لبنان
� 9أغنية لعبد احلليم حافظ
� 10شاعر جاهلى من �أ�صحاب املعلقات

السودوكو

 1ذرة م ��ن امل ��ادة م�شحون ��ة ب�شحن ��ة �سالب ��ة �أو موجب ��ة  oنبات
عطري ي�ستخدم مع ال�شاي
 2بيوت  oحايل
 3حرف عطف  oاحد الوالدين  oدعاء �أثناء ال�صالة.
 4نزي ��ف الأن ��ف � oشاعر فرن�س ��ي معا�صر متيز �شع ��ره بالتعقيد
(بول .)....
 5ن�صف واحد  oينق�ص  oرمز الكربيت يف الكيمياء
� 6سقيا الزرع (معكو�سة)  oانتفاء ال�شيء ونفاده (معكو�سة).
 7حال ��ة نف�سي ��ة فيه ��ا م ��ن احلزن وال�ضغ ��ط والغ�ض ��ب الكثري o
ي�صبح طريا.
� 8سل�سلة من الأحداث للرتفيه �أو ك�أوامر للكمبيوتر
� 9أديبة �أمريكية كانت م�صابة بالعمى وال�صمم والبكم
 10حيوان زاحف �ضخم منقر�ض  oحاجز مائي

مشاهير
شروط اللعبة
ه��ذه الش��بكة مك ّونة م��ن  9مربعات
مقس��م إلى 9
كبي��رة وكل مربع كبير
ّ
خانات صغيرة .من شروط اللعبة وضع
األرقام من  1إلى  9ضمن اخلانات بحيث
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي
كل خط أفقي أوعمودي.

الفنانون صدموا الجمهور والصحافة
بزيجات مفاجئة
وف��اء الكيالين وتي��م ح�سن :قبل �إع�لان زواج املمثل ال�سوري تيم
ح�سن من الإعالم ّية امل�رص ّية وفاء الكيالين ،مل يكن قد ت� ّرسب �أي
خرب عن عالقة عاطف ّية جتمعهما ،فبدا اخلرب �أ�شبه ب�شائعة �إىل �أن
�أكّدها العرو�سان ون�رشا �صوراً من عقد قرانهما.
زواج �ص��ادم لوائ��ل كفوري:وائ��ل كفوري ال��ذي لطاملا جنح يف
�إبع��اد ال�صحاف��ة عن حياته اخلا�ص��ة ،مل ُين��شر يف الإعالم خرب
زواج��ه م��ن �أجنيال ب�ش��ارة �إال بعد والدة ابنت��ه الأوىل مي�شال يف
العام  ،2011حيث كان اخلرب مفاجئ ًا للجميع.
مرييام فار���س و�صورة ت�ص��دم جمهورها:الفنانة مرييام فار�س
بدورها فاج���أت جمهورها يف �سبتمرب  2014بن�رش �صورة يدها
وه��ي ترتدي خامت الزفاف مع يد رج��ل جمهول نق�ش ا�سمها بدل
اخلامت على �أ�صبعه ،وكتبت تعليق ًا على ال�صورة "�شهر الع�سل".
تام��ر ح�سن��ي وب�سمة بو�سيل:ب�ش��كل مفاجىء� ،أعل��ن الفنان تامر
ح�سن��ي يف الع��ام  2012ع��ن زواجه م��ن جنمة �ست��ار �أكادميي
ب�سم��ة بو�سي��ل ع�بر ح�ساب��ه اخلا���ص عل��ى الفاي�سب��وك ،و�أرفقه
ب�إعالن اعتزالها الفن ب�صورة نهائية.

عم��ار ال�س��واد :الأيوب��ي ور�س��م الرم��وز بري�ش��ة حمب��ة
الكراهيات
ج��دل كبري �أثري ح��ول ما قال��ه الكاتب امل��صري يو�سف
زيدان ع��ن �صالح الدي��ن الأيوب��ي ،وو�صفه �أي��اه ب�أحقر
�شخ�صية.
بالطب��ع كلم��ة �أحق��ر ،تبدو غ�ير الئقة برجل ينت��ج الفكر
�أو ال��سرد ،لأنها حكم "�شوارع��ي" ال يرقى اىل عملية نقد
حقيقية .لكن من حيث املبدا يحتاج بقية ما قاله ،اىل ان
يق��ر�أه ممجدو م�ؤ�س�س ال�سلطنة االيوبية بعني ال تقف عند
امل�سبقات.
�إن تخلي��د االيوبي جاء �صناعة منحي�ين ،االول ا�سالمي
�ض��د ال�صليبي��ة ،و�سن��ي �ض��د اال�سماعيلي��ة ،اي �أن اه��م
العنا��صر املتحكم��ة ب�صناع��ة ا�س��م الرج��ل يف زمانن��ا
احلا��ضر ،تنتم��ي اىل ا�سق��اط فئ��وي حمك��وم بكراهيات
م�سبق��ة ال يختلف كثريا عن متجي��د ال�صفوية .ي�شبه الأمر
الدفاع عن رمزية �ص��دام باعتباره حارب �إيران ال�شيعية
�أو اال�سد كونه ت�صدى مل�رشوع اخلليج ال�سني.
ل�ست ماهرا يف تفح�ص احلروب ال�صليبية ،وال املك منها
اال بقاي��ا من مطالعات قدمي��ة واي�ضا حما�رضات ل�سهيل
زكار يف �أحد املحافل حول كتابه عن احلروب ال�صليبية،
ام��ا فيل��م �شاه�ين  -مظه��ر ،فه��و ال يرقى حت��ى اىل ان
يك��ون مو�ضوع��اً ،الن��ه متخم بخط��اب قوجم��ي ممتزج
ب�ين النا�رصي��ة والبعثية ،وك�أن كاتب��ه �ساطع احل�رصي
ومي�شيل عفلق وحممد ح�سنني هيكل ال�ستيني.
االيوب��ي لي���س رم��زا لفك��رة االم��ة اجلامعة بق��در ما هو
رم��ز للكراهي��ات املنفلتة ،القت عليه ع��شرات امل�سميات
وااللق��اب واالو�ص��اف ،واع��ادت انتاج��ه يف حلظ��ة
�رصاعات مع الغرب وا�رسائيل وايران.
فل��و توقفن��ا عن��ده ملياً ،لن جن��ده خمتلف ًا ع��ن م�ؤ�س�سني
قتلة كابو العبا�س ال�سفاح ،وا�سماعيل �شاه ،و�سليم االول،
او جزاري��ن كبار مثل احلجاج ب��ن يو�سف او ع�ضد الدولة
البويه��ي ،ه��م �شخ�صي��ات قد ي�سته��وون زمن��ا حا�رضا،
ب�سب��ب ال��ذل والهوان ،لكنه��ا جمرد �شخو���ص لعبت دورا
مركزي��ا يف �صناعة اخل��وف والق�رس العقائ��دي وفا�ضت
ودماء!
الأزمنة الغابرة بهم ظلما
ً
م��ا قال��ه يو�س��ف زي��دان ،ينتم��ي اىل �سل�سل��ة اراء نقدية
م�رصي��ة �صادمة �ض��د �شخ�صيات "اخل��ط االحمر" ،وهي
اراء قالها امثال �سيد القمني وا�سامة انور عكا�شة وجنيب
حمفوظ وتوفيق احلكيم وفرج فردة ...قبلت ام رف�ضت هي
عمل �رضوري لقلب القراءات الفئوية ومرويات املنت�رص.
وم��ا مواجهته��ا ب�أنه��ا م�س��ت املقد�س��ات ،اال ا�ستخفاف
بعق��ل الب��شر ،لأن ال�سالطني مل يكونوا يوم��ا مقد�سني اال
ب�أذهان وعاظهم.

