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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

قالوا يف �صفحاتهم 
ها�صم ح�صن 

منافقون بال حدود
مل ا�صتغرب وانا اتابع. ت�رصيحات. ما اأ�صمته قناة �صكاي. 
نيور كاتب و حملل �صيا�صي عراقي عن اأزمة املياه واأ�صار 
نهري  على  �صدود  ان�صاء  يف  تركيا  قبل  ايران  مل�صوؤولية 
اما  املحلل  الرجل  هذا  العراق.  لتدمري  ودجلة.  الفرات. 
جاهل يف اجلغرافيا اأو دفعته اللواكة للقناة توجيه التهم 
ابو العريف  ا�صت�صافه ليظهر ب�صورة  لإيران لرت�صية من 
واإذا كنت عاطال  نقول ان كنت ل ت�صتحي فغرًد. براحتك 
ورباط  بدلة.  ا�صرتي.  اأو  النواب  ملجل�س  ر�صح  العمًل.  عن 

واأ�صبح حملال ومن �صابه النواب. ما ظلم
بع�س  املياه يف  بتدفق  ايران  لتحكم  الإ�صارة  نعم ممكن 
واُخرى  الوند  نهر  مثل  العراق  ل�رصق  املائية  امل�صادر 
العرب  �صط  على  وتاأثريه  اإلكارون  ونهر  منديل  باجتاه 

ولي�س نقل الفرات من غرب العراق ل�رصقه..
 ح�صن ح�صني

الذي  على  حزانى   ، احلزن  �صدة  يف  ونحن  الفرح  غمرنا 
جرى لهلنا يف نينوى، ن�رص اردناه يدوي فرحا باعلى 
. .اهلل عليك يا  �صوت ل ن�رص حُمنى بالدمع والدم والمل 
بفرح  غنوا  ويقولون   ، دربك  رفيق  احلزن  يبقى   ، وطن 
ونحنا الهموم اغنانينا ، ورغم هذا وذاك ، �صيعتلي الفرح 
عر�س الغم والكدر ، و�صتعلوا انا�صيد الن�رص كعلو احلدباء 
�صهيدة هذا الزمن ، ل مكان لالرهاب بعد الن يف بلدي 
بعزة  وح�صد  جند  من  ال�رصفاء  وت�صيد  �صادوا  فالخيار   ،
جترب  الذي  الطاغوت  انف  مرغوا  الذين  ،اولئك  و�رصف 
فلل�صجعان   ، عاليا  املوؤزر  الن�رص  راية  ورفعوا  طغى  و 
،اقوى  كان  كما  العراق  �صيعود   ، ن�صلي  لل�صهداء  و  نغني 
، وفرحنا الكرب�صيكون بانت�صارنا  ، واحد موحد  واجمل 
على الطائفية ال�صنعاء باذن اهلل وبارادة رجالنا الغيارى 
املحبني لهذا الوطن ،وعلم العراق خفاقا �صيبقى يف العلى 
ونن�صد له ، ع�س هكذا يف علو اأيها العٓمُل فاإننا بٓك بعد 

اهلل نعت�صُم ..

عبد العظيم فنجان 
غدا �صاأعود اإىل الوظيفة ، �صاأكون جمربا على الدوران حول 
نف�س الق�صة التي ل وجود لها . و�صاأحاول التخل�س ، ما 
اأمكن ، من الحتكاك ، باتخاذ العزلة طريقا نحو عامل لن 
يفقهه اأحد . �صاألبث جال�صا يف الزاوية ، معزول عن احلياة 

، كاأي مري�س ، كاأي مم�صو�س باجلن اأو باخلرافات ..

اجمل تعليق

وكن لنف�صك كل �صيء ..

عند استخدام كريمات تحتوي 
على الكورتيزون

تستكمل رسميًا صفقة 
محفظة ذكية بمزايا قويةاالستحواذ على سوق.كوم

   ق��ال معه��د اجلودة والكفاءة يف القطاع ال�صح��ي اإن العديد من املر�صى، 
الذين ُتو�صف لهم مراهم اأو كرميات حتتوي على الكورتيزون، ل ي�صتخدمون 
اجلرعة ال�صحيحة ب�صبب اخلوف من الآثار اجلانبية للكورتيزون.  واأ�صاف 
املعه��د الأملاين اأنه ميكن حتدي��د اجلرعة ال�صحيحة للمراه��م اأو الكرميات 

الكورتي��زون  عل��ى  املحتوي��ة 
فيم��ا  تتمث��ل  ب�صيط��ة  بحيل��ة 
يعرف "بوحدة طرف الإ�صبع" 
 ،"Finger Tip Unit"

حي��ث ي�صتوع��ب ط��رف اإ�صب��ع 
�صخ���س بال��غ ح��وايل 0.5 غرام��ًا 

م��ن املره��م اأو الك��رمي. وتكف��ي وحدة 
حة ط��رف الإ�صبع م�صاحة م��ن اجللد تعادل حجم  ا ، ر لي��د ا

ولده��ان ذراع بالكام��ل يكف��ي اأربع وح��دات من ط��رف الإ�صبع، يف حني 
تكفي �صبع وحدات لدهان مناطق ال�صدر اأو البطن اأو الظهر.

   اأعلن��ت �رصكة اأم��ازون ر�صميًا عن ا�صتكمال �صفق��ة ال�صتحواذ على موقع 
�صوق.كوم، عمالق الت�صّوق الإلكرتوين يف ال�رصق الأو�صط.  واأ�صار اأمازون اإىل 
اأن اتفاقي��ة ال�صتح��واذ تتيح يف املرحلة الأوىل لعم��الء اأمازون ال�صتفادة 
م��ن خدم��ات �صوق.كوم با�صتخدام ح�صاباتهم على موق��ع اأمازون، كما يتم 
العم��ل وفق اخلطط املو�صوعة لالنتق��ال للمرحلة التالية وتوفري املزيد من 
املنتج��ات والعرو���س للم�صتهلكني يف املنطق��ة باأ�رصع وق��ت ممكن. واأكد 
رونال��دو م�صحور، الرئي�س التنفي��ذي وال�رصيك املوؤ�ص���س ملن�صة �صوق.كوم 
اأن ان�صم��ام �صوق.ك��وم اإىل عائلة اأمازون �صيتيح للموق��ع تقدمي املزيد من 
املنتجات والعرو�س لعمالئه يف املنطقة، ف�صاًل عن تو�صيع نطاق خدمات 
برنام��ج ُت�صح��ن من قبل �ص��وق لتمكني تو�صي��ل خدمات اجله��ات البائعة. 
ولفت اإىل ا�صتمرار العمل بني اجلانبني للو�صول ب�رصعة نحو حتقيق التكامل 
ب��ني ميزات اأمازون واإمكان��ات �صوق.كوم بخ�صو���س ال�صتجابة والإجناز 
وجت��ارب العمالء، به��دف تقدمي جترب��ة ت�صوق متط��ورة وب�ص��كل متوا�صل 

ملنطقة ال�رصق الأو�صط.

   تتمي��ز حمفظ��ة "فولرتم��ان" الذكي��ة باأنه��ا اأنيق��ة ومنا�صب��ة للع�رص 
الرقم��ي، فهي تت�صمن بنك طاقة مدمج ب�صعة 2000 لالإ�صدار الأ�صا�صي 
مُيكن من خالل��ه �صحن هاتفك الذكي �صلكيًا اأو ل�صلكيًا للهواتف الداعمة 
لهذه امليزة، بينما ياأتي الإ�صدار اخلا�س بال�صفر ببنك طاقة مدمج ب�صعة 
5000 ميلي اأمبري. ومُيكن للمحفظة تنبيه امل�صتخدم فوريًا عند ابتعاده 
عنه��ا اأو حتى عن��د ابتعاده عن الهات��ف الذكي، وهو الأم��ر الذي يكافح 
ال�رصقة وي�صاعد يف جتنب �صياع املحفظة. كما مُيكن للم�صتخدمني تتبع 
املحفظة يف الوقت احلقيقي داخل اأي مكان يف العامل عرب الهاتف الذكي 

بف�صل اعتمادها على تقنية تتبع املوقع اجلغرايف العاملي.
ولزي��ادة املزايا الأمنية يف املحفظ��ة، مت تزويدها بكامريا مدجمة بدقة 
4 ميجابيك�صل مُيكنها التقاط �صورة لل�صخ�س الذي قام بفتحها مبجرد 

تعيني املحفظة على و�صع Lost ومن ثم اإر�صالها اإىل هاتفك.
ومتت��از املحفظة، امل�صنوعة م��ن اجللد، بنحافته��ا ووزنها اخلفيف اإىل 

جانب قدرتها على مقاومة املاء والأوزان الثقيلة واحلرارة.

Voltermanنصائح أمازون

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�صيلين��ا غومي��ز تت�صدر لئحة الأغن��ى عل��ى ان�صتقرامفي الوقت ال��ذي ي�صتخدم 
النا���س في��ه ان�صتق��رام مل�صاركة ال�صور اجلميل��ة مع الأ�صدق��اء، ي�صتخدم جنوم 
العامل هذا التطبيق، جلني اأموال طائلة تزيد من ثرواتهم. ويف هذا ال�صياق ك�صف 
موق��ع "Hopper HQ" ع��ن الالئح��ة الت��ي ت�ص��در للمرة الأوىل ه��ذا العام، 
والت��ي ك�صفت عن اأغنى �صخ�صي��ات على ان�صتقرام. وقد ت�ص��درت �صيلينا غوميز 
Selena Gomez الالئحة، التي �صمت 20 �صخ�صية من جنوم عامل الغناء، 
وتلفزي��ون الواقع، والريا�صة والزياء، فرتّبعت على عر�س ال�صدارة ب�ِ 550 األف 
دولر، ع��ن كل تدوينة تن�رصها ملتابعيها، الذين و�صل عددهم اىل 122 مليوًنا. 
اأم��ا جنمة تلفزي��ون الواقع كي��م كاردا�صي��ان Kim Kardashian، فاحتّلت 
املرتب��ة الثاني��ة، ب�ِ 500 األف دولر ع��ن كّل تدوينة تن�رصه��ا ملتابعيها، الذين 
ا يف الالئحة. واحتل  و�صل عددهم اىل 100 مليون، كما ورد ا�صم �صقيقتها اأي�صً
 Cristiano Ronaldo املرك��ز الثالث جنم كرة الق��دم كري�صتيانو رونال��دو
ب���ِ 400 األ��ف دولر عن كّل تدوين��ة ين�رصها ملتابعيه، الذي��ن و�صل عددهم اىل 

104 مليون.
Huda Ka t ا ا�صم خب��رية املكياج هدى قطان  ُيذك��ر اأّن الالئحة �صمت اأي�صً

tan ب���18 األ��ف دولر عن كّل تدوينة تن�رصها ملتابعيها، الذين و�صل عددهم 
اىل 20.5 مليوًنا.

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.

النجوم أصحاب أعلى نسبة متابعة في العالم على تويتر

1 م�صيق يف اخلليج العربي
2 نظ��رن اإليه بحدة o في�صان ما 

بعد املطر مثال
o مرجل 3 طباخ 

4 واحدة
– لنهاية الزمن   o 5 ثلث��ا يع��ي 
اجل�ص��م  يف  مر�ص��ي  انتف��اخ   o

)مبعرثة(
الليل  6 خط وهمي يت�صاوى عنده 

والنهار
األهي  o 7 اح�س بيدي 

اأوروبا اأعلى قمة يف   8
املاكن��ة  يف  ال�صائ��ل  و�ص��ع   9

بغر�س �صيانتها
10مرة الح�صا�س باليد )معكو�صة( 

o خمزن بذرة احلياة

o عك�س متما�صك )معكو�صة( 1 يف الطبيخ 
2 ح�ص��ن اأو احت�ص��ن اأو جم��ع o غري �صالح 

لال�صتعمال
3 ي�صي��ل قطرات o مب��داأ يف الفكر املارك�صي 

باحتاد اأمم العامل
4 مم��ر مائي بني البحري��ن الأحمر والبي�س 

املتو�صط
5 ثالثة حروف مت�صابهة o ثلثا باب o ننهي

6 و�صع �صيئا يف مكان ما خفية
7 اأخر النهار o جل�س اأر�صا وو�صع يديه على 

ركبتيه
8 ع�صري الزيتون o عملة رو�صيا o مت�صابهان 
o اأمة ذات ح�صارة �صبيهة بح�صارة الفراعنة 

لكن يف اأمريكا اجلنوبية
9 نظري��ة داروي��ن للتطور o قام م��ن فرا�صه 

ومن �صباته


