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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

قالو يف �صفحاتهم 
احمد ح�صن مو�صى:واظن لو ان امل�صوؤول العراقي قال �صوف نعمل 
ال�صديد  لال�صف  لكنه   ) اهلنا  كولة  على  �صويه  )مبلوعه  �صتكون 
امل�صوؤول  ان  االمر  يف  والغريب   ، تورد  ال  حيث  من  االبل  يورد 
العراقي او الغالبية منهم ومن خالل التجربة طبعا تبني انه بارع 
جدا ولكن يف بع�ض العمليات احل�صابية بدليل انه قوي ال�رضب 
!! وقوي باجلمع ) كما فعل زيباري بجمع عدد املبالغ املنهوبة 
اي�صا  وقوي   ! وزيرها  او  املالية  امني  بو�صفه  حمايتها  ال 
املتتبع  جعل  ما   ! التلفزة  �صا�صات  به  ت�صهد  ما  وهذا   ، بالطرح 
ل�صري االحداث يوقن باأن امل�صوؤول العراقي بارع يف كل العمليات 
بالق�صمة ح�رضا  وبائ�ض  فهو �صعيف   !! الق�صمة  ماعدا  احل�صابية 
ينتظر  وال�صعب  حني  فمنذ   !! الق�صمة  هي  االزلية  م�صكلته  نعم   ،
على  الق�صمة  ال  ال�صعب  ابناء  عدد  على  الق�صمة  يعرف  م�صوؤول 
اللي  واحد  االربعني  ب�صالفة  ي�صدك  وحلد   (  . واأقاربه  اهله  عدد 
اتقا�صمو بزيبايه ( الن للق�صمة يا اخواين اأبعاد اخالقية مفقودة 
لال�صف ومبقدوركم متثيلها باحدى معامل �صني املجهول القيمة 
بالقاف  تذكرتني  هذه  امل�صوؤول  و�صني   !! ا�صتخراجها  واملطلوب 
االيام  احد  يف  انه  يقال  العربيه  اللغة  طرائف  فمن   ، املفتوحة 
باللغة  اأوالده  يتحدث  اأن  على  اللغة  ا�صاتذة  من  ا�صتاذ  اأ�رض 
العربية الف�صحى . ويف مرة طلب االب )�صاحبنه ابو اللغه ( من 
، وخاطبته  فاأح�رضتها  قنينة احلرب.  له  اأن حت�رض  بناته  اإحدى 
 : االب  لها  فقال   .  ) القاف  بفتح   ( اأبي  يا  الَقنينة  هاك   : قائلة 
اإك�رضيها يا ابنتي ) ويق�صد طبعا ك�رض حرف القاف ( . فما كان 
احلرب  فتناثر   ، بقوة  احلائط  على  القنينة  رمت  اأن  اإال  البنت  من 
ملوثا اجلدران وما جاورها من فر�ض .... وال ندري كم من الزمن 

�صنبقى حتت رحمة ال�صني املجهولة والقاف املفتوحة .
 عبد العظيم فنجان 

دخلُت بيتي ومل اأجد فيه قوتا ، فخرجُت اىل النا�ض �صاهرا �صيفي 
،اإال انني مل اأجد اأحدا :

قابيل ، اأمام التلفاز ، يدخن �صيجارته ، وهو يبحث ، يف القنوات 
الف�صائية ، عن غراب

يعلمه كيف يواري �َصوءة اأخيه .
اإبرهة ، على ظهر الفيل ، يـتاأمل النجوم وير�صد ، عرب الرادارات 

، حركة طري اأبابيل .
اأبو لهب ، بهاتفه النقال ، يهاتف نريون مهنئا بحريق روما .

هوالكو ، من نافذة مروحيته ، يب�صق على مياه دجلة ،
وعرب الفاك�ض ي�صل ع�صفوٌر ميت ..

على  وبكيُت   ، كتابي  قراأُت  امللعونة  الق�صيدة  هذه  نهاية  قبل 
�صبابي ، ثم ب�صطُت حياتي على طاولة الكتابة ، وتعقبُت دروبها 

، كمن يتعقب عروَق زلزال على خارطة ممزقة :
ال اأحد ،
ال اثر ،

ال �صيء ،
�صواي اأنا :

اأنا الذي ك�رضُت �صيفي ، ودخلُت بيتي جمه�صا بالبكاء .

اجمل تعليق 

الف�صل يقودنا اىل اكرب النجاحات احيانا ..فقط نحتاج اال�رضار 

إنستغرام الجديد يزخر للحفاظ على صور العطالت
بوظيفة األرشيف

الطائرات بدون طيار 
لتهريب بضائع محظورة 

   ن�صحــت جملــة "c't" االأملانيــة امل�صتخــدم با�صطحــاب عدة بطاقــات ذاكرة 
عنــد االنطالق يف االإجازات والعطالت ال�صيفيــة، حتى ال يفقد ال�صور، التي يتم 
التقاطهــا اإذا تعر�صــت بطاقة الذاكــرة للفقدان اأو التلف. وحتــى عندما يتم نقل 
ال�صــور من الكامــريا اإىل و�صيط تخزين خارجي، فاإنه يتعــني على امل�صور عدم 
حــذف هــذه ال�صور من بطاقة الذاكــرة اخلا�صة بالكامريا، حتــى تظل يف اأمان. 
واإذا مل يرغب امل�صتخدم يف حمل جهاز الالب توب معه اأثناء االإجازات، فيمكنه 
نقل ال�صور اإىل قر�ض �صلب خارجي مع قارئ بطاقات SD وبطارية. واأ�صارت 
املجلة االأملانية اإىل اأن الهواتف الذكية تعترب اأي�صًا من و�صائط التخزين املنا�صبة 
اإذا كانت تدعم و�صع UBS Host، ويف هذه احلالة �صيحتاج امل�صتخدم ب�صكل 
اإ�صايف اإىل بطاقة ذاكــرة وقارئ بطاقات وحمول USB OTG، ولكن ينبغي 
على امل�صتخدم التحقق من عمل هذه التجهيزات قبل ال�صفر، اإال اأن عمليات الن�صخ 
االحتياطــي ل�صور الكامريا ذات دقة الو�صــوح العالية تكون مملة للغاية ب�صبب 
احلجــم الكبري لل�صور، وعادة ما يكــون ات�صال USB مع الهاتف الذكي بطيئًا، 

كما اأن االت�صال عرب �صبكة WLAN الال�صلكية يكون اأكرث بطئًا.

 v10.21 ذكــرت جملــة "بي �صــي فيلت" االأملانيــة اأن اإ�صــدار اإن�صتغــرام 
اجلديــد يوفر الأ�صحــاب االأجهزة اجلوالة املــزودة بنظام اأبــل "اآي اأو اإ�ض" 
اأو غوغل اأندرويد وظيفة االأر�صيف اجلديدة، والتي تتيح للم�صتخدم اإمكانية 

اإزالة ال�صور من الربوفايل بدون حذفها.
ويتمكن امل�صتخــدم عن طريق وظيفة االأر�صيف اجلديدة من اإزالة ال�صور اأو 
مقاطع الفيديو املحرجة اأو امل�صيئة من الربوفايل، دون احلاجة اإىل حذفها 
متامــًا، حيث يتم نقل ال�صــور اإىل االأر�صيف ب�صهولة بنقرة اإ�صبع، وال ميكن 

الأحد م�صاهدتها اإال امل�صتخدم نف�صه.
وبالن�صبــة لل�صور، التي يتم جمعها يف االأر�صيف، فاإنه ميكن اإعادة ن�رضها 
يف الربوفايــل مــرة اأخرى، حيث يتعــني على امل�صتخدم النقــر على اأيقونة 
النقــاط يف الركــن العلــوي جهة اليمــني. واإىل جانــب اأمــر االأر�صفة ميكن 
االختيــار بني تفعيل خا�صية التعليقات اأو تعطيلها باالإ�صافة اإىل التعديل 
وامل�صاركة واحلذف، وعندما يتم نقل ال�صور ومقاطع الفيديو من االأر�صيف 

اإىل الربوفايل فاإنها �صتظهر يف اجلالريي يف مكانها االأ�صلي مرة اأخرى.

   ك�صف تقرير جديد عن ا�صتعمال الطائرات بدون طيار اأكرث من اثني ع�رض 
مــرة من اأجل تهريب ب�صاعة حمظــورة قانونيًا اإىل ال�صجون الفدرالية على 
مــدى ال�صنوات اخلم�ض املا�صية، وذلك وفقــًا لوثائق جرى احل�صول عليها 
مــن وزارة العــدل يف الواليــات املتحــدة االأمريكيــة، حيث ت�صــري التقارير 

املختلفة اإىل اأن عمليات التهريب اأثبتت انها ذات �صعبية.
وتعمــل �ــرضكات كبــرية مثــل اأمازون علــى اختبــار اأنظمــة التو�صيل عرب 
الطائرات بــدون طيار، كما اأن ال�صجناء يف خمتلف �صجون الوالت املتحدة 
ي�صتعملون بالفعل تلك الطائرات لتلقي �صحنات جوية حتتوي على ب�صاعة 
مهربة حمظورة قانونيًا مبا يف ذلك الهواتف املحمولة واملخدرات واملواد 
االإباحية.وي�صــري اخلــرباء اإىل اأن التقنيات امل�صادة للطائــرات بدون طيار 
امل�صتخدمــة حاليــًا تف�صــل يف حمايــة ال�صجــون �صد االأجهــزة اجلوية غري 
املاأهولــة التي تنقل مــواد خطرية مبا يف ذلك االأ�صلحــة النارية التي يكاد 
يكون من امل�صتحيل احل�صول عليها عرب الطرق التقليدية لعمليات التهريب 

�صمن ال�صجون.

استعمالتدابير تطبيق

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 مدين���ة فل�سطيني���ة )مبعرثة( o اط���ول اخللفاء 
الرا�سدين مدة يف اخلالفة

2 مت�سابهان o من يقرع الطبل
3 من الزهور وين�سب اإليها من يحب نف�سه o وقع

4 ن�سور o دفرت
5 يطبخ o ح�سم الأمر

6 ممث���ل ج�س���د �سخ�سي���ة عم���ر املخت���ار o ب���راد 
)بالجنليزية(

7 دفن o دولة تقع فيها �سد�س م�ساحة الياب�سة
8 معظم ال�سيء o اأجهزة للرتويح اأيام احلر

9 تق���ال عند ال�سج���ر o ال�سيخ الرئي����س الطبيب 
الفيل�سوف

10 تقينا الربد واحلر o طرف

التقطــت عد�صــات م�صــورى " البابارتــزي " عــدة �صور للنجمــة العاملية 
جنيفر لوبيز و�صديقها العــب الب�صبول اليك�ض رودريجري خالل توجههما 
لزيــارة متحــف اللوفر يف باري�ــض بفرن�صا ، حيث يع�صــق الثنائي التواجد 
باالأماكــن املعنية بالفنون ب�صتى اأنواعها. وكانت لوبيز و �صديقها �صافرا 
لفرن�صــا هــذا االأ�صبوع ، حيث ظهــرا معا خالل ا�صتمتاعهمــا باجلو الدافئ 

على منت اأحد اليخوت ال�صخمة هناك .

ا�صتطاع فيلــم Wonder Woman اأن يحقق 2 مليون و620 األف دوالر فى 
�صبــاك التذاكر باالإمارات، وذلــك ح�صبما اأعلن موقــع boxofficemojo. فيلم 
Wonder Woman ينتمى لفئة االأك�صن واملغامرات، وهو من اإخراج باتى 
جنكينــز، وبطولة جال جــادوت، كري�ض باين، روبن رايــت، دانى هيو�صنت، ديفيد 
ثويلي�ــض، اأوين برميرن، �صعيد التجمــاوى، اإيلينا اأنايا، كونى نيل�صن ولو�صى ديفيز 

وفلوران�ض كا�صيمبا وداوتزن كروز ولي�صا لوفني. 

1 قلم o عتمة
2 وجدك o خاف ب�سكل مفاجئ

3 اأ�سهر رحالة عربي
4 جد �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم o والد
5 �سياع العقل واحلكمة o فقط )عامية(

6 حرك���ة ف�سيولوجية ملقاوم���ة املر�س o من 
الف�سيلة ال�سنورية )معكو�سة(

7 اإرج���ع اإىل عقل���ك o جزي���رة فرن�سي���ة يف 
البحر الأبي�س املتو�سط )مبعرثة(

8 خمادع o و�سادات
9 اأول من ق�سم اأيام الأ�سبوع على �سبعة اأيام

10 لنيل اأق�ساط من الراحة

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.

جنيفر لوبيز وأليكس رودريجير يزوران متحف اللوفر 

2 مليون و620 ألف دوالر إيرادات فيلم 
 Wonder Woman


