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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

 حامد الراوي 
اأفقه فيها �سيئا ، و لكن الرا�سخ  اأتورط بال�سيا�سة يوما ، و ال  مل 
و   ، منلك  ما  كل  هو  بل   ، منلك  ما  اأغلى  لي�س  الوطن  اأن  ؛  عندي 

الوطن ل�سيق مبعناه ، الذي نحيى من اأجله ؛ 
نحيى من اأجل اأن يكتمل معناه اذا نق�س ، و اأن ي�ستعيده اإذا �ساع 
، واأن يتعافى اذا مر�س ، واأن يتوهج اذا خبا ، لهذا نعي�س قلقنا 

اليومي ، كجدران ت�سكنها الريبة من اأن جذورها لن ت�سمد .
عبد العظيم فنجان 

كان حزين عليِك عظيما ، عظيما جدا ، ك�سرير عليه تنام امراأة ، 
طافية فوق طوفان دموعها . كان حزين عليِك ، كنافذة مفتوحة ، 
اأغلقْت على نف�سها بهواج�س من زجاج  كنافذة مك�سورة ، كنافذة 
اإع�ساٌر  �سربها  نافذة  كزجاج  يته�سُم   ، يته�سُم  عليِك  حزين  كان   .

عا�سف من احل�سرات .
�سامي مهدي
اأعداد فائ�سة

اإن كنتم تفكرون باالإ�سالح حقًا فلي�ست بنا حاجة مو�سوعية اإىل 
كل هذه االأعداد من اأع�ساء جمل�س النواب وجمال�س املحافظات ، 
وال حاجة بنا اإىل جمال�س يف االأق�سية والنواحي . كل ذلك جتذير 
الع�سبيات  لنريان  وتاأجيج   ، الغنائم  واقت�سام  املحا�س�سة  ملبداأ 

احلزبية والع�سائرية .
 ، والنواحي  االأق�سية  جمال�س  واإلغاء   ، االأعداد  هذه  تقليل 
وتنظيمية  اقت�سادية  �سرورة  الأنهما   ، اإ�سالحية  �سرورة  باتا 
و�سيا�سية واجتماعية ، حتى لو تطلب االأمر اإجراء تعديالت على 

هذا الد�ستور امل�سوه .
ه�سام الذهبي 

#جمرد_مقرتح
�سي�سري يعني لو ؟؟؟؟

�سنة   15 اىل  �سنوات   6 عمر  من  عراقي  طفل  لكل  يخ�س�س 
راتب �سهري )50(الف دينار ...  ي�ستثنى من ذلك اوالد الوزراء 
العامني  واملدراء  املحافظات  جمال�س  واع�ساء  والربملانيني 
والوكالء العامني ... وبذلك نكون تخل�سنا من م�ساكل اجتماعية 
املبكرة  والعمالة  املدار�س  من  الت�سرب  اهمها  وخطريه  كثرية 

والت�سرد والت�سول كونها مرتبطة باجلانب املادي لال�سرة ...
وهناك تفا�سيل اخرى لو مت ا�ستقبال املقرتح م�ستعد ل�سرحها ...

 حميد قا�سم 
اأنا وحيٌد

وال ا�ستطيُع ان امنَع نف�سي
من اال�ستغراِق يف حبِّك كلَّ دقيقٍة

واإىل االأبد
     

اجمل تعليق 

اخ�سر ما �سئت لكن اإياك اأن تخ�سر قلباآ 
يحاول اأن يفعل الكثري لي�سعدك

فهناك قلوب ال تعو�س اأبداآ . 

مزعجة بلوحة مفاتيح "إتش 
تي سي 10" االفتراضية

 "بالي بروتكت" للحماية 
من البرمجيات الضارة

جديدة تسمح بقراءة الحالة العاطفية 
للبشر باستخدام شبكات واي فاي  

�أ�ش��ارت بو�ب��ة �لتقني��ات "موبايل زي���ر.دي" �لأملاني��ة �إىل ظهور 
�إعالن��ات مزعج��ة يف لوح��ة �ملفاتي��ح �لفرت��شي��ة بهات��ف "�إت�ش 
ت��ي �ش��ي 10" خ��الل �لأيام �لقليل��ة �ملا�شي��ة. و�أو�شح��ت �ل�ركة 
�لتايو�ني��ة �أن ذل��ك يرج��ع خلط��اأ، ون���رت بع���ش �لتعليمات حلل 

.TouchPal م�شكلة �لإعالنات يف لوحة �ملفاتيح
و�أو�شح��ت �لبو�ب��ة �لأملاني��ة �أن��ه ميكن ب�ش��كل �أ�شا�ش��ي لأ�شحاب 
هو�ت��ف �أندرويد تغيري لوح��ة �ملفاتيح و�ختي��ار �لتطبيق �ملنا�شب 
ب��كل حرية. ويحتل تطبيق لوحة �ملفاتي��ح موقعًا ح�شا�شًا يف نظام 
�لت�شغي��ل، لأن��ه يت��م عن طريق��ه �إدخ��ال �ملعلوم��ات �حل�شا�شة مثل 
كلم��ات �مل��رور وغريها من �لبيان��ات �ل�رية، ولذل��ك يتوجب على 
�مل�شتخ��دم �لتحقق من �ل�ركة �ملطورة لتطبيق لوحة �ملفاتيح و�أن 

يثق بها.

ب��د�أت �ركة غوغل يف تفعيل وظيفة جديدة للحماية من �لربجميات �ل�شارة 
بالأجهزة �جلو�لة �ملزودة بنظام �أندرويد، حيث تعمل وظيفة "بالي بروتكت" 
على فح�ش �لتطبيقات �أثناء تنزيلها على �لهو�تف �لذكية �أو �لأجهزة �للوحية، 
بالإ�شافة �إىل قيامها بفح�ش �جلهاز �جلو�ل ب�شورة منتظمة من حيث وجود 
 Play Protect لأك��و�د �ل�شارة �أو �لربجميات �خلبيثة. و�إذ� تعرفت وظيفة�
�جلديدة على وجود تطبيق قد يكون �شار�ً، فاإنها تبد�أ باإيقافه يف �لبد�ية، ثم 
يتلق��ى �مل�شتخدم تنبيهًا، بحيث ميكن �إز�لة تثبيت هذ� �لتطبيق �إذ� لزم �لأمر، 
كم��ا حتتف��ظ �ركة غوغل لنف�شها بحق �إز�لة تثبي��ت �لتطبيقات �ل�شارة دون 
طل��ب م�شب��ق، وبعد ذلك يت��م �إعالم �مل�شتخ��دم ب�شاأن هذ� �لإج��ر�ء. ويف حال 
ع��دم مو�فقة �مل�شتخدم على وظيف��ة Play Protect �جلديدة �أو �لإجر�ء�ت 
�خلا�شة بها، فاإنه ميكنه �إيقافها يف عالمة �لتبويب "Play Protect" يف 

قائمة �لإعد�د�ت �خلا�شة بتطبيق بالي �شتور.

 متك��ن باحثون مبعه��د ما�شات�شو�شت�ش للتقنية MIT م��ن تطوير تقنية 
جدي��دة ت�شمح بقر�ءة �حلالة �لعاطفية للب�ر با�شتخد�م �شبكات و�ي فاي 
و�ل��ذكاء �ل�شطناع��ي. ولتحقيق ذل��ك، �أن�شاأ �لباحث��ون خو�رزمية قادرة 
عل��ى �لك�ش��ف وقيا�ش نب�ش��ات قلب �ل�شخ�ش ع��ن طريق �رت��د�د �لأمو�ج 

�لر�ديوية عن �لإن�شان. 
ويعم��ل جه��از �إر�شال �ل��رتدد�ت �لر�ديوي��ة �ملق��رتن باخلو�رزمية بنف�ش 
طريق��ة تخطي��ط �لقل��ب �لكهربائ��ي، ولك��ن دون �حلاج��ة �إىل �أي �أ�ش��الك 

تو�شيل بال�شخ�ش.
و�أو�ش��ح �لباحث��ون �لثالث��ة، م��ن بينه��م �ثنان ع��رب هما فا�ش��ل �أديب 
و�لربوف�شورة �ل�شورية دينا قتابي، �أن ذلك يجري با�شتخد�م نف�ش �لتقنية 
�لت��ي تتوف��ر حالًي��ا ل��دى �جلميع م��ع �أجهزة توجي��ه �لإنرتن��ت �ملنزلية 

"ر�وتر". 

تقنيةإعالنات غوغل

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

بريانكا شوبرا تحتفل بعامها الـ34.. تعرفوا إلى أهم أسرارها

1 تلقب فنيا ب�شم�ش �لغنية )لبنان( o ن�شف �أحمد
2 وح��دة قيا�ش �رعة �لت�شالت �لال�شلكية o �آلة 

�أو طريقة لتحقيق �لن�ر )معكو�شة(..
3 يعر���ش عليهم �ش��يء� لروؤيت��ه o طبق �شهي يف 

بع�ش �لبلد�ن �لعربية.
 o 4 م�شتدي��رة �ملو��ش��الت �ليومي��ة يف �ملركبات

زعيم تركي �ثبت �أن �حلق �أقوى من �مل�شالح.
o فيه عيبا. 5 �شهر عربي 

6 �شهد o قفز o حملول خمفف من حم�ش ي�شتخدم 
يف �لأكل وله مع زيت �لزيتون فو�ئد عالجية

7 ي�ش��ل �شيئني معا o جعل �لأ�شياء �ملنف�شلة يف 
كل و�حد بعد تفرقة.

o �عطاه يد� بيد )معكو�شة(. 8 �شيجارة 
o ل�شيء 9  فرقة عظيمة من �جلي�ش 

10 بنات ذو�ت طرفة وخفة دم

1 بلبل �خلليج )من �لكويت(.
2 �شلطان �لطرب )من �شوريا(.

�لأغني��ة  وعم��الق  لبن��ان  مط��رب   3
�للبنانية

�لأ�شخا���ش مم��ن يعرف  4 جتم��ع م��ن 
بع�شهم بع�شا

�أد�ة   o �ل�شي��اء  م��ن  كوم��ة  �شنع��ا   5
)معكو�شة(.

o ثلثا  6 كان في��ه نتيج��ة )معكو�ش��ة( 
وقت.

7 فنان �لعرب )من �ل�شعودية(.
8 �أتكلم o عاقد �لنية فيما يعمل ومنفذه
ح��اج  خال��د  �جلز�ئ��ري  �ل��ر�ي  مل��ك   9

�بر�هيم.
10 �لفنان �حل�شا�ش )من �لمار�ت(.

ولدت بريانكا �شوبر� جنمة بوليوود �لأوىل، يف 18 يوليو/ 
متوز ع��ام 1982 يف جم�شيدبور – �لهند، لو�لدين كالهما 
طبيب��ان يف �جلي�ش �لهندي. �أثن��اء فرت�ت مر�هقتها عا�شت 
م��ع خالتها ل�شن��و�ت عدة يف �لولي��ات �ملتحدة، ويف عام 
2000 �شجل��ت و�لدته��ا ��شمه��ا يف م�شابق��ة ملكة جمال 
�لهند، فاحتل��ت �ملركز �لثاين، وح�شلت على �للقب �لعاملي 
مللك��ة جم��ال �لهن��د. ومن ثم دخل��ت م�شابق��ة ملكة جمال 
�لع��امل حي��ث ُتّوج��ت وفازت باللق��ب ع��ام 2000، وملكة 
جم��ال �لع��امل �لق��اري- ملكة جم��ال �آ�شي��ا و�أوقيانو�شيا، 

لت�شبح بذلك �لهندية �خلام�شة �لتي تفوز يف �مل�شابقة.
خ��الل م�شريته��ا �لفنية �لناجح��ة، �أ�شبحت �شوب��ر� و�حدة 
م��ن فنانات بوليوود �لأعلى �أجًر�، وو�حدة من �ل�شخ�شيات 
�لأكرث �شعبية يف �لهند. ح�شلت على �لعديد من �جلو�ئز من 
بينها: جائ��زة �لفيلم �لوطني لأف�شل ممثل��ة، وجائزة فيلم 
ف��ري يف �أربع فئ��ات.  �أول ظهور له��ا كان يف عام 2002، 
 "The Hero" ويف �لع��ام �لت��ايل، قام��ت ببطول��ة فيل��م
�لذي كان �أول �نطالق��ة لها يف �ل�شينما �لهندية، وتبع ذلك 

فيلم " Andaaz" �لذي حق��ق جناًحا على �شّباك �لتذ�كر. 
ع��ام 2006، ر�ّشخ��ت �شوبر� نف�شه��ا لت�شبح ممثل��ة ر�ئدة 
يف �ل�شينما �لهندية، مل�شاركتها يف �أدو�ر �لبطولة يف �أفالم 
ناجح��ة للغاي��ة "Krrish and Don". وبع��د �شل�شل��ة 
م��ن �لأفالم غري �لناجح��ة، تلقت �شوبر� �إ�ش��ادة من �لنقاد، 
لقيامه��ا بدور عار�شة �أزياء يف فيل��م " Fashion" عام 
2008 �ل��ذي كان نقطة حتول مهّمة يف م�شريتها �لفنية.  
�شارك��ت �شوب��ر� يف �لعديد م��ن �لأن�شطة �خلريي��ة، وُعّينت 
�شف��رية للنو�ي��ا �حل�شن��ة ل��دى �ليوني�شف حلق��وق �لأطفال 
 In يف 10 �أغ�شط���ش/�آب 2010. و�أطلق��ت �أول �أغني��ة لها
م��رة  لأول   Exotic و�لثاني��ة   ،2012 My Cityع��ام 
ع��ام 2013. قب��ل �شغفه��ا بدخ��ول ع��امل عر���ش �لأزياء، 
كان��ت ترغ��ب بريانكا يف �للتح��اق بكلي��ة �لهند�شة، ومن 
ث��م ق��ررت �أن ت�شب��ح عامل��ة نف�شي��ة جنائية. وق��د ُتعرف 
يف �لو�ش��ط �لفن��ي بلق��ب �ل���"Piggy Chops"، ولك��ن 
��ل �أ�شدقاوؤها �ملقربون وعائلته��ا، مناد�تها بب�شاطة  يف�شّ

ب�"Sunshine" �أي "نور �ل�شم�ش" �أو "ميمي". 


