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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

جا�سم احللفي 
القلب  التي تطرز انت�سارت ت�رس  ثقتنا عالية بقواتنا امل�سلحة 
الفرحة  خرب  زفة  �سماع  �ساعة،  كل  ونرتقب  الروح،  وتنع�ش 
االرهاب  لداع�ش  تواجد  اي  من  الربيعني،  ام  بتطهري  الكبرية 

والتخلف والظالم. 
نتابع معارك انت�ساراتنا مع االمل الذي يعت�رس قلوبنا للكلفة 
ال�سباب  واجلرحى،  ال�سهداء  احلرب،  لهذه  والعالية  الغالية 
اىل  العراق،  و�سالمة  امن  اجل  من  بحياتهم  �سحوا  الذين 
جانب اخل�سائر املادية الكبرية، التي كان ميكن انفاقها للبناء 

والتعمري والتنمية.
ومراتب،  قيادة  ابطالنا،  يكرم  ان  يجب  نقوم  انت�سار  كل  مع 

على حتقيق هذا الن�رس، الذي يليق بالعراق. 
كما ون�ساأل متى يعر�ش امل�سببون ب�سقوط املو�سل للم�سائلة؟ 

اجلرمية  هذه  عن  امل�سوؤولني  مبحا�سبة  اال  الفرحة  تكتمل  ال 
الكبرية.

�سامي مهدي 
 اول ما اأكتب من نقد

االأ�ستاذ  ذكر   ) نقدية  اآفاق   ( كتابي  عن   ، اجلميل  مقاله  يف 
من   ) املتداول  ال�سائع   ( اأقبل  ال  اأنني  عدنان  �سعيد  الدكتور 
 ، حق  على  وهو   . واالأفكار  واملفهومات  واملناهج  النظريات 
اإليه ، وال  اأطمئن  اأن  اإال بعد  اأقبل ) ال�سائع واملتداول (  فاأنا ال 
اأطمئن اإليه اإال بعد اأن اأقراأه قراءة نقدية فاح�سة ، فاإن وجدت 
وبينت   ، فيه  براأيي  جاهرت   ، اأوعيبًا   ، نق�سًا  اأو   ، �سعفًا  فيه 

اأ�سباب هذا الراأي بقدر ما اأ�ستطيع من الو�سوح وال�رساحة .
يف  نقدية  روؤية  لالأ�سياء  روؤيتي   ، �سعب  متلٍق  باأنني  اأعرتف 
االأ�سا�ش ، واإن اأعجبني �سيء فهو اإعجاب ن�سبي ، اإذ ال �سيء يبلغ 
حد الكمال على �سعيد الفكر ، وال �سيء مقد�ش فيه . االإعرتاف 
تقدي�سه  ولكن   ، واجب  اأمر  وتثمينه  االإجناز  ذوي  باإجناز 
وتقدي�سهم نوع من الغفلة اإن مل يكن نوعًا من اجلهل . ولذا فاإن 
كل اإنتاج فكري قابل للمراجعة والنقد اأيًا كان �ساحبه ، وبدون 
النقد ال يزدهر الفكر وال يحدث تقدم . وهذا ينطبق على االإنتاج 
. وعلى هذا  الفكري  االإنتاج  ينطبق على  والفني مثلما  االأدبي 
الرواد يف  ال�سعراء  كتبته عن جتارب  الذي  النقد  قام  االأ�سا�ش 

كتابي ) يف الطريق اإىل احلداثة ( ويف كتبي االأخرى .
االآخرين  من  اأنتظر  وال   ، وحده  ال�سواب  هو  راأيي  اأن  اأزعم  ال 
من  حقيقة  فاالإختالف   ، النقد  يف  اإليه  اأذهب  مبا  ي�سلموا  اأن 
حقائق احلياة ، ولكن يفرت�ش مبن يريد اأن يت�سدى ملا كتبته 
اإليها ، في�ستغربها ،  من نقد اأال يقفز اإىل النتائج التي تو�سلت 
اأو ي�ستنكرها ، ويوؤاخذين عليها ، كما فعل بع�سهم ، بل ينبغي 
اأن يناق�ش املقدمات التي اأو�سلتني اإليها اأواًل ثم يحدد موقفه . 

فاأنا ال اأديل براأي دون اأن اأقدم االأ�سباب .
القفز اإىل النتائج دون مناق�سة املقدمات دليل على العجز يف 
ولي�ش هدفًا  �سخ�سي  فهو خماتلة مغر�سة هدفها  واإاّل   ، راأيي 

علميًا جمرداً .

اجمل تعليق

التنتظر ال�سعادة من االخرين ا�سنع �سعادتك لنف�سك ..

تتعامل أبل مع موظفيها 
بين المسرٍّ

بسيطة للتحايل على تطبيق 
فيس بوك مسنجر

الخارجية تحتاج إلى كلمة مرور 
للوصول إلى "آي كالود"

حتت عن��وان "اأوقف��وا الت�رسيبات...حافظ��وا على ال�رسية ل��دى اأبل"، األقى 
ثالث��ة اأع�س��اء م��ن ق�سم االأم��ن العامل��ي يف اأب��ل حما�رسة �رسي��ة داخل 
ال�رسك��ة ي�س��ددون فيها عل��ى �رسورة من��ع ت�رسيب اأي معلوم��ات خا�سة 
باأجه��زة ومنتج��ات ال�رسك��ة ملناف�س��ني اأو جه��ات اإعالمية مهم��ا كانت 
االإغ��راءات املادي��ة.  ومل��دة �ساعة كامل��ة و�سط ح�س��ور 100 موظف من 
اأب��ل، حت��دث رئي�ش االأمن واحلماي��ة العاملي يف اأبل، ديفي��د راي�ش، ومدير 
التحقيقات العاملية، يل فريدمان، وامل�سوؤولة عن اأمن االت�ساالت العاملية 
وفري��ق التدريب، جين��ي هوبرت، حول اأهمية احلفاظ عل��ى اأ�رسار ال�رسكة 

ومنتجاتها واأجهزتها.
واأ�س��ار راي�ش خالل املحا�رسة الت��ي مت ت�رسيبها �سوتيًا، اإىل �ستى الطرق 
والو�سائل التي ينتهجها العاملون واملوظفون داخل م�سانع التجميع لدى 
اأب��ل يف ال�س��ني واآ�سيا ل�رسق��ة اأو ت�رسيب اأجزاء من االأجه��زة، من �سمنها 
اإلقائه��ا داخل املراحي�ش ثم التقاطها م��ن قناة ال�رسف، اأو رميها خارج 

�سور ال�رسكة.

   اأو�سح مركز حماية امل�ستهلك بوالية �سمال الراين وي�ستفاليا االأملانية 
حيل��ة ب�سيطة تتيح الأ�سحاب الهوات��ف الذكية قراءة الر�سائل على �سبكة 
في�ش بوك دون احلاجة لتطبيق م�سنجر، وذلك عن طريق ا�ستدعاء �سفحة 
الوي��ب ل�سبكة التوا�سل االجتماع��ي ال�سهرية يف مت�سفح الهاتف الذكي، 
ولك��ن يتع��ني على امل�ستخ��دم يف قائمة االإعدادات حتدي��د اخليار "طلب 
اإ�س��دار �سطح املكتب" م��ع مت�سفحي كروم و�سف��اري اأو اخليار "تفعيل 
�سفح��ة �سط��ح املكتب" م��ع مت�سف��ح فايرفوك�ش. وبداًل م��ن ذلك ميكن 
ا�ستدعاء موقع في�ش بوك اجلوال املعتمد على املت�سفح بوا�سطة االأجهزة 
 ،)mbasic.facebook.com( اجلوال��ة التقليدية ع��ن طريق الراب��ط
وبالت��ايل ي�سل امل�ستخدم مبا�رسة اإىل �سج��ل الدرد�سة والر�سائل، ولكن 
يف ه��ذه احلال��ة ال يتم اإخب��ار امل�ستخدم عند و�س��ول ر�سائل جديدة عن 
طري��ق خا�سية اإخطارات Push. وقد طلبت �سبكة التوا�سل االجتماعي 
من��ذ فرتة م��ن م�ستخدميها تثبي��ت وظيفة الدرد�س��ة يف التطبيق اجلوال 

ب�سكل اإ�سايف،

 اأ�س��ارت بواب��ة حماي��ة امل�ستهل��ك "موبي��ل زي���رس.دي" اإىل اأن �رسك��ة اأبل 
ت�سع��ى اإىل تاأمني البيانات بخدمة احلو�سبة ال�سحابية "اآي كالود" ب�سورة 
اأف�س��ل من خالل االعتماد على اإج��راء اأمان جديد، حيث حتتاج التطبيقات 
املطورة م��ن قبل ال�رسكات اخلارجية، والتي تري��د الو�سول اإىل حمتويات 
"اآي كالود" مث��ل ر�سائ��ل الربيد االإلكرتوين اأو مدخالت التقومي، اإىل كلمة 
م��رور خا�سة بها. وميك��ن للم�ستخدم اإن�ساء كلمات امل��رور هذه عن طريق 
الرابط https://appleid.apple.com حت��ت بنود "االأمان/كلمات 
م��رور خا�س��ة بالتطبيقات"، وذل��ك يف حال��ة تفعيل خا�سي��ة امل�سادقة 

ثنائية العامل.
واأو�سح��ت البواب��ة االأملاني��ة اأن هوي��ة اأب��ل Apple ID �ستظ��ل �سارية 
باعتباره��ا ا�س��م امل�ستخدم م��ع التطبيق��ات اخلارجي��ة، ويف ال�سابق كان 
ميك��ن للتطبيق��ات املط��ورة م��ن ال���رسكات االأخ��رى الو�س��ول اإىل خدمة 
احلو�سبة ال�سحابية "اآي كالود" بكل �سهولة عن طريق كلمة املرور اخلا�سة 

بهوية اأبل.

التطبيقاتهكذا حيلة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 �صوت �لرعد o ت�صريح باحلاجة �إىل
2 عك����س حلو o جوهر )�ل�ص���يء( o ما يعطيه 

�أقارب �لعرو�س لها يوم زو�جها
3 من طيور �لن�ص���ف �جلنوبي للكرة �لأر�صية 

ول يطري ولكنه �صباح ماهر
4 ي�صبح ن�صيطا

 o 5 مقدمة ر�أ�س �حليو�ن حيث يو�صع �لزمام
�صوت �لع�صافري

6 قط o �صوت �لنحل )معكو�صة( o للند�ء
7 �صوت �حلمام )معكو�صة( o كثري �ل�صرب.

8 ه���رب o يق���ال عنه �أنكر �لأ�ص���و�ت o ن�صف 
�صبغة.

9 �صن �لفيل
10 �صوت �لبالبل o �صوت �لذئب

يب��دو اأن النج��م العامل��ي ج��ورج كل��وين George Clooney يعي���ش 
اأجم��ل حلظات حياته هذه االأيام، بع��د اأن ا�ستقبل وزوجته اأمل علم الدين 
تواأميهم��ا، واأ�سبح اأبًا للمرة االأوىل. وبالرغم من اأن كلوين مل ي�سبق له اأن 
عا���ش �سعور "االأب��وة"، اال اأنه يبلي بالًء ح�سن��ًا ويكمل مهماته كاأب على 
اأكمل وجه. فق��د ك�سف موقع Hollywood Life االأمريكي، اأن جورج 
كل��وين )56 عام��ًا(، يق��وم بتغي��ري حفا�س��ات تواأميه وي�ستيق��ظ لياًل مع 
زوجت��ه املحامي��ة اللبناني��ة الإطعامهما. ونقل املوقع ع��ن م�سدر مقّرب 
قول��ه: "ه��و اأب رائع. لقد وجد ليك��ون كذلك. هو واأم��ل اأ�سبحا متقاربني 
اأك��ر، كما اأنه��ا تده�سه بكونها اأمًا رائعة حمب��ة ولطيفة". وتابع امل�سدر 
نف�سه اأن والدة طفلني لي�ست باالأمر ال�سهل، اال اأنهما و�سعا خطة لت�سارك 

املهمات.

أديل في زيارة مفاجئة لفرقة مطافىء تشيلسي

يف خط��وة اإن�ساني��ة الفتة، قامت النجمة العاملي��ة اأديل Adele، بزيارة 
مفاجئ��ة ملقر فريق اإطفاء مدينة ت�سيل�سي، وذلك لت�سكرهم على ما قّدموه 

من جمهود وت�سحيات يف اإخماد حريق برج لندن.

1 �صوت �لنعامة o لي�س له قيمة عند �لغري
2 ثلثا ورل o �صوت �ملاء
3 �صجاجيد o عك�س خري

�لفي���ل  �ص���وت   o مل�ص���اء  كب���رية  ح�ص���ى   4
)معكو�صة(.

5 يجل�س �جلمل على �لأر�س من حالة �لوقوف
و�صع���ف  مر����س   o ز�ئ���د�  مق���د�ر�  �ص���ع   6

)معكو�صة(.
7 �صوت �ل�صفادع o �صياح �لديك.

8 �صنور )معكو�صة( o �صوت �لظبي o ف�صاء
9 للتمن���ي o �للعب �ملتميز بحرك���ة د�ئبة للطفل 

ول يخلو من �لتخريب.
10 �صون �لبط o �صوت �جلمل

عموديًا �أفقيًا

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.

 جورج كلوني يثبت أنه "أب رائع

  


