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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 
�صامي مهدي

العراق اجلميل
العراُق الذي غيَّبوه

العراُق الذي ح�صبوا اأنهم قتلوه
هو هذا العراُق الذي ال ميوْت
هو هذا الذي حلَّ يف كلِّ بيٍت

هواًء وماًء
وخبزاً ورّزاً

ليطعَم كلَّ البيوْت .
والعراُق العراُق الذي قيل : ماْت

�صتحفظه النا�ُس عن ظهِر قلٍب
وتقروؤه عند كلِّ �صالة

لينه�َس ثانيًة يف حدائقها
واأنا�صيِد اأطفاِلها

ويعوَد كما عاَد مّتوُز من رحلِة امل�صتحيْل .
العراُق اجلميْل !

علي �صام 
يف العامل القدمي كانت االلهة تتزاوج وتختلف وتنجب اأطفاال.

يف احلقيقة اأو ال�صماء اأو رمبا يف خيال اأهايل اليونان القدمية تزوج 
كبري االلهة زيو�س باآلهة الذاكرة وحني امتزج الرباين االزيل بالذاكرة 

بكل فرحها وحزنها وتلونها بالزمان اأجنبا ربات الفن الت�صعة:
والغناء  املو�صيقى  ربة  والكتب،  التاريخ  ربة  امللحمي،  ال�صعر  ربة 
وال�صعر الغنائي، ربة �صعر الع�صق، ربة الرتاجيديا، ربة ال�صعر الديني، 

ربة الرق�س، ربة الكوميديا وربة تاأمل النجوم والفلك.
الغنائي  ال�صعر  لتقدي�س  جماال  يف�صح  اإنه  االرباب  تعدد  جمال  من 
ال  االن�صان  الأن  اإن�صان  يكتبه  كتاب  واأي  والغناء  الرق�س  وتقدي�س 

يكتب دون ربة للكتاب توحي اليه.
اليوم وبعد رحلة مع كامريتي بحثا عن �صوء جميل، جل�صت يف مقهى 
يف مدينتي الرنويجية ا�صمه ربات الفن الت�صعة وتذكرت وانا ا�رشب 
املاء بدل القهوة ق�صة روتها جمندة اأمريكية كانت يف العراق تقول 
فيها اإنها يف و�صط فو�صى ال�صواريخ والدمار يف عام ٢٠٠٤ التفتت 
فراأت نهر الفرات ومع نف�صها �صمعت �صوتا داخليا يقول لها اإن الفرات 
يجري يف هذه االأر�س قبل ان ت�صمى مهد احل�صارات واإنه مل يتوقف 
ب�صبب معركة وال هو تخلى عن هدوئه واإن من يريد ان يتحرر يجب ان 

يطلب من الفرات اأن يكون الرب الذي يعمده باأزلية �صكونه.
ميالد حامد:اذا قال العراق �صدق .... حتية اجالل لكل رجال العراق 
ووفيتم  كفيتم  لكم  حتية  املعارك  �صوح  يف  تربته  عن  املدافعني 
ومن  داع�س  برابرة  لت�صحقو  العامل  �رشور  كل  عن  دافعتم  بدمائكم 
ل�صمو�صكم  لعزتكم  لدمائكم  اأجالل  وحتية  الرافدين  الر�س  ار�صلهم 
التي ال تغيب كنتم رجال اهلل وجنده يف االر�س لت�صورو للعامل اعظم 
�صور احلب والت�صحية وال�صجاعة اأنتجتم اعظم اأفالم ال�صينما واأب�صع 
و�صوركم  احلروب  جتار  لدواع�س  والهزمية  �صورالقهر  �رشيااليات 
فقلتم   ... عليه  وحقده  العراق  يكره  من  الزمان  على  �صاهدا  كانت 
قولتكم وما هذا االلق وهذا ال�صموخ طبتم وطابت االر�س وال�صماء بكم

اجمل تعليق

وراء كل �صيء مل يتحقق ..خري اراده اهلل فقط ثق بربك 

توسع وظائف تطبيق 
الصور "بيكس"

الشمس تؤذي 
هاتفك الذكي

خاص لتوفير الطاقة 
في ويندوز 10

   قام��ت �رشكة مايكرو�ص��وفت بتو�ص��يع باقة وظائ��ف تطبيق ال�ص��ور "بيك�س" 
املخ�ص���س لهاتف اآي فون من خالل اإ�ص��افة فلرت فني وما يعرف با�صم وظيفة 
ال�صور احلية. واأو�صحت ال�رشكة االأمريكية اأنه اإذا اكت�صف تطبيق ال�صور املجاين 
حركة وا�صحة لالأ�صخا�س اأمام الكامريا، فاإنه يقوم بت�صجيل مقطع فيديو ق�صري 

تلقائيًا، حيث يتم فيه عر�س احلركة املعنية.
ويعم��ل الفل��رت الفن��ي اجلديد على اإ�ص��فاء اأ�ص��لوب الر�ص��م على ال�ص��ور، وميكن 
للم�ص��تخدم �صبط درجة �صدة الفلرت ح�ص��ب املتطلبات ال�صخ�صية، ويزخر تطبيق 
ال�ص��ور "بيك�س" حالي��ًا بالعديد من الفالت��ر، ومن املقرر اأن يتم اإ�ص��افة فالتر 

جديدة اأ�صبوعيًا.
ُي�صار اإىل اأن تطبيق ال�صور "بيك�س"، الذي اأطلقته مايكرو�صوفت منذ عام تقريبًا، 
يتيح للم�ص��تخدم اإمكانية حتديد اأف�ص��ل اللقطات من ال�ص��ور املتتابعة اأو يقوم 

بتعديل الالحق للت�صجيالت تلقائيًا. 

  حذرت الهيئة الفنية ملراقبة اجلودة )TÜV( من اأن اأ�صعة ال�صم�س املبا�رشة 
وال�صخونة املفرطة ميكن اأن ُتلحق اأ�رشاراً خطرية بالهواتف الذكية واالأجهزة 
اللوحي��ة واالأجهزة اجلوال��ة االأخرى، حيث تتلف البطاريات وال�صا�ص��ات بدءاً 
م��ن التعر���س لدرج��ة ح��رارة 35 مئوية، كم��ا اأن االأج��زاء البال�ص��تيكية قد 
تت�ص��وه بفعل ال�صخونة املفرطة. ويف اأ�صواأ احلاالت قد حتدث اأ�رشار وتلفيات 
ببطاري��ة االأجه��زة اجلوالة، ب��دءاً من انخفا�س ال�ص��عة م��روراً بتقل�س العمر 
االفرتا�ص��ي للبطارية و�ص��واًل حلدوث قفلة كهربائية اأو حتى ن�ص��وب حريق 
بالهات��ف الذك��ي. ولذلك ين�ص��ح اخلرباء االأمل��ان ب�رشورة حماي��ة االأجهزة 
االإلكرتونية يف ال�صيارة من التعر�س الأ�صعة ال�صم�س املبا�رشة. باالإ�صافة اإىل 
اأنه من امل�صتح�ص��ن عدم حمل الهواتف الذكية يف جيوب ال�رشاويل ال�صيقة اأو 
العمل على اأجهزة الالب توب مع و�ص��عها على ِحجر امل�ص��تخدم اأو ا�ص��تعمال 

و�صادة اأ�صفلها.

  ي�ص��تمل نظام ت�ص��غيل مايكرو�ص��وفت ويندوز 10 على و�صع خا�س 
لتوف��ري الطاقة من��ذ اإط��الق التحدي��ث Creators Update، فاإذا 
انخف���س م�ص��توى �ص��حن البطارية عن قيم��ة معينة، فاإن��ه يتم تقييد 
ن�ص��اط العملي��ات، التي تت��م يف اخللفية، وهو ما ي�ص��اعد عل��ى اإطالة 
فرتة ت�ص��غيل البطاري��ة باأجهزة الالب توب. واإذا رغب امل�ص��تخدم يف 
توف��ري الطاقة با�ص��تمرار، فيمكنه �ص��بط القيمة احلدية على م�ص��توى 
اأعلى يف االإعدادات بكل �ص��هولة، فمثاًل عند �ص��بط القيمة على 90% 
ي�ص��بح توفري الطاقة اأكرث فعالية، وخا�ص��ة للم�ص��تخدم، الذي يرغب 
يف كتاب��ة الكث��ري من الن�ص��و�س اأو م�ص��اهدة االأف��الم اأثن��اء التنقل، 
حي��ث اإن��ه ال يحت��اج اإىل العديد م��ن العمليات، التي تت��م يف اخللفية. 
وميكن للم�ص��تخدم الو�صول اإىل خيارات ال�صبط هذه عن طريق قائمة 

"االإعدادات/النظام/البطارية". 

وضعمايكروسوفت أشعة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 امللك��ة اإليزابي��ث الثاني��ة Elizabeth، اإ�ص��م عريق ارتبط 
بحك��م بريطانيا ورابط��ة دول الكومنولث.. هي تلك ال�ص��يدة 
املعروفة لدى كافة الروؤ�صاء وامللوك واملحبوبة واملحرتمة 
�ص��عبيًا.. ه��ي اأطول مل��وك بريطانيا عمراً، واأطولهم جلو�ص��ًا 
على العر�س بعد تخطيها فرتة ال�ص��تة عقود التي حكمت فيها 

جدتها امللكة فيكُتوريا البالد.
اليكم 10 اأ�رشار ال تعرفونها عن امللكة: 

حتتف��ل بي��وم ميالدها مرت��ني يف العام: يوم مي��الد امللكة 
احلقيق��ي ي�ص��ادف يف 21 اأبريل/ني�ص��ان، ولك��ن ال حتتفل 
الدولة ر�صميًا بهذه املنا�صبة حتى 11 يونيو/حزيران، حيث 
يقوم امللوك الذين ُولدوا يف االأ�صهر الباردة منوذجيًا بتحديد 
موع��د اآخر، ويك��ون االحتفال ر�ص��ميًا عندما يك��ون الطق�س 
اأف�صل للعرو�س واملرا�صم. مل تذهب اأبداً اإىل املدر�صة: تعلمت 
امللكة اإليزابيث  Elizabeth على يد معلمني خ�صو�ص��يني 
يف املن��زل، وكان��ت �ص��قيقتها االأ�ص��غر، االأم��رية مارغريت، 
تتلق��ى تعليمه��ا عل��ى ي��د نف���س املعلم��ني. ال مُيك��ن الأح��د 
مقا�ص��اتها اأو اإلزامها بتقدمي االأدلة اأم��ام املحكمة: بالرغم 

م��ن اأن االإجراءات املدنية واجلنائية ال مُيكن اتخاذها �ص��د 
امللك��ة، فاإنها حري�ص��ة عل��ى التاأكد من اأن جميع اأن�ص��طتها 
الت��ي تق��وم بها �صخ�ص��يًا تتم ب�ص��كل �ص��ارم مب��ا يتفق مع 
القانون. ا�ص��رتت �ص��قة فاخ��رة يف مدينة نيويورك: ا�ص��رتت 

امللكة �ص��قة مقابل 7.9 ملي��ون دوالر بها ثالث غرف للنوم 
وتق��ع بالقرب م��ن مق��ر االأمم املتحدة يف مدين��ة نيويورك، 
وذل��ك يف العام 2015.   تن�رش كل عام قائمة بالهدايا التي 
تلقتها: تعد االأ�رشة امللكية كل �ص��نة تقريراً تف�ص��يليًا بجميع 
الهداي��ا التي تلقته��ا من ال�صخ�ص��يات العامة وق��ادة العامل 
خالل العام. ال ُيطلب من امللكة اأن تدفع �رشائب على الدخل 
 Elizabeth اأو راأ���س امل��ال، ولكن تدفع امللك��ة اإليزابي��ث
ال�رشائب طوعيًا منذ عام 1993. ت�ص��ع نف�س ملمع االأظافر 
منذ عام 1989: ت�ص��تخدم امللكة ُملم��ع اأظافر تقليدي لونه 
وردي باهت من نوع Essie — Ballet Slipper، ي�صل 
�ص��عره اإىل 9 دوالرات فق��ط. ال متتلك جواز �ص��فٍر اأو رخ�ص��ة 
قي��ادة وال حتت��اج اإليهما عل��ى االإطالق. ت�ص��تخدم حقيبتها 
لرت�ص��ل اإ�ص��ارات �رشي��ة اإىل العامل��ني لديه��ا. ميكنه��ا تقليد 
�ص��وت طائرة كونكورد اأثناء الهب��وط: تتمتع بح�س عاٍل من 
Ass o  الفكاهة وموهبة التقليد، فح�ص��ب ما ذكرته وكالة
ciated Press، ف��اإن تقلي��د امللكة لهبوط الكونكورد من 

اأمتع االأ�صياء التي مُيكن اأن نراها.

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.

الملكة إليزابيث لم تذهب إلى المدرسة.. وأسرار أخرى ال تعرفونها!

1 متعب��د اعت��زل النا���س o ع��ال �ص��وته اأو ع��ال 
ال�صوت من حوله o انه�س

o مركز النور والهداية. 2 ادافع عن 
اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3

 o )4 ا�صم ل�صاحب كفاءة يف جمال ما )معكو�صة
جمموعة متقدمة من اخليل اأو النا�س اأو نحوها

اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �ص��وتا  اأ�ص��در     5
القرمو�صطي.

o حب 6 متحلل )معكو�صة( 
7 �صجل ملفات o جمموعة البيوت والدور واأهلها 

التي متثل الوطن.
8 خم��رج مث��ري للجدل له عدد م��ن االأفالم منها 

حني مي�رشة
o �رشب برغبة �صديدة. 9 مظلة هبوط 

اآثار امل�رشيني القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممثل كوميدي �صعودي يف م�صل�صل طا�س ما طا�س.
 o .2 ممث��ل م���رشي راحل ال يك��ذب ولكن��ه يتجمل

ا�صهر الفراعنة واكرب بناء
3 مادة مميتة o نقل املعلومات اإىل احلا�ص��وب عرب 

اأجهزة يدوية.
4 فيلم ج�صد فيه حممود عبد العزيز �صخ�صية ال�صيخ 

ح�صني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�صم
5 ناقلو االأ�صياء.

o تر�صد )معكو�صة(. 6 تقل�س حجمه 
o ا�صتجابتي الأ�صئلة ما اأ�صابه اجلنون   7

8 ممثلة م�رشية كوميدية خفيفة الظل
9 قط��ع تغط��ى به��ا االأ�ص��طح املائلة اب�ص��ط o واأقل 

تعقيدا.
10 خمرج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري منيب 

وميمي �صكيب يف 1953


