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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ر�ضا اخلياط
وم�ضة ورد

ان  اردنا  اذا  حد  وو�ضلنا  اجلميلة  املفردة  فقدان  ازمة  نعي�ش  نحن  فعال 
نهزاأ من �ضخ�ش ) وحا�ضاكم( ونريد التنكيل به ن�ضميه ) حديقة( ؟؟؟؟ هل 
تنتظر  تنتظرهم  احلدايق  ورود  گلهم   ( خمجلة؟؟؟؟  حديقة  كلمة  ا�ضبحت 
ع�ضرة زمان( و ) برد احلدايق عافية ينجوى( واجمل ق�ض�ش احلب التي 
اثمرت عن زواج ورباط مقد�ش كلها يف حديقة الزوراء وحدائق ومتنزهات 
والقداح  والرازقي  واجلمبد  اجلوري  الورد  يعني  واحلديقة  املحافظات 
وعمي ) يبياع الورد( ) حديقة( ا�ضبحت كلمة خمجلة يف زمن مفرادته هي 
) قفا�ش( ) عال�ش( ) فايخ( ) طاگ( ) عتاگ( ) 56( وامل�ضيبة بع�ش البنات 
يعني االنوثة يطلقن ا�ضم ) حديقة( على اي �ضاب حمدود االمكانية وبع�ش 
اللي  اجلادة  البنت  على  حديقة(   ( ا�ضم  يطلقون  باملقهى  وا�ضمعهم  �ضبابنا 

تهتم بدرا�ضتها وم�ضتقبلها / �ضجاكم �ضدهاكم ) تلوث هواكم(
 �ضامي مهدي 

والتعبري  الراأي  حرية  لتقييد  جائرًا  قانونًا  �ضّرعتم  لو  الراأي:حتى  حرية 
و�ضائل  اليوم  ال�ضعب  لدى  فاإن   ، االحتياطات  بكل  الأنف�ضكم  وحتّوطتم   ،
عديدة يعرب من خاللها عن راأيه بكم ، ويلج عليكم بيوتكم بلعناته ، ويف�ضح 

مفا�ضدكم ، حتى ليغري حماياتكم ب�ضتمكم ، وينال منكم فال يقّر لكم قرار !

حامد املالكي 
اأنا...اأنا ال اأحد

اأنا، ذاكرة �ضدرة منتهى، اتعبها حجار االطفال
يرمونها به، كي يلقموا حبات دموع

اأنا حم�ش رياح و�ضراع وبّحار...
ال يدري من ُيغِرَق َمن!

اأنا حم�ُش اغنية يف فم منغويل، 
يغني باخال�ش املالئكة... 

وغريه ي�ضحكون...
جادة �ضالة، ا�ضاعت بو�ضلتها، انا �ضِ

ال تدري،
مكة قبلتها، ام العراق؟

حممد علوان
اليون�ضكو  اأدنو ( :بح�ضب الوفد العراقي امل�ضارك باجتماعات   ( جنة عدن 
واحلّمار  الو�ضطى  )االأهوار  هي  بالت�ضويت  �ُضملت  التي  االأهوار  فاإن 
الت�ضويت على �ضم ثالث  ال�ضرقي والغربي وهور احلويزة(، يف حني مت 
من  وهي  واأريدو(  واأروك  )اأور  هي  العاملي  الرتاث  الئحة  اإىل  اأثرية  مدن 

اأعرق املدن ال�ضومرية 
للرتاث  موقعًا  العراق  �ضرق  جنوب  يف  االأهوار  منطقة  اأ�ضبحت  وهكذا 
العاملي ملنظمة اليون�ضكو، والتي ُيعتقد اأنها "جنة عدن" والتي كانت ت�ضمى 
باللغات القدمية ) اأدنو( وتعني الفردو�ش اأو الب�ضتان ب�ضبب �ضحر الطبيعة 

فيها والوارد ذكرها يف اغلب الكتب ال�ضماوية .

اجمل تعليق 

لكي تنجح عليك القبول مبا حدث لك 
يف املا�ضي بدون ندم

والقبول باحلا�ضر بكل ثقة
ومواجهة امل�ضتقبل بال خوف

شبكات واي فاي المفتوحة قد يشير 
إلى خطر القرصنة اإللكترونية

يضفي أصواتًا إبداعية 
على الصور المتحركة

صورة هاتف سامسونغ 
Active Galaxy S8

 �شضضددت جملة "كمبيوتضضر بيلد" الأملانية على �ضضرورة توخي احلر�ص واحلذر 
عنضضد ا�شتعمال �شبكات واي فاي الال�شلكيضضة املفتوحة، والتي تنت�ر يف العديد 
مضضن املقاهي والفنادق واملتاجر، خا�شة عندما تظهر مثل هذه ال�شبكات بعدة 
اأ�شمضضاء مت�شابهضضة، حيث قد ي�شتغضضل القرا�شنة ذلك ويوفضضرون للم�شتخدم �شبكة 
با�شضضم م�شابضضه لل�شبكة الأ�شليضضة املتوافرة يف املكان من اأجضضل اخرتاق كلمات 
املضضرور والتج�ش�ص علضضى البيانات ال�شخ�شيضضة واملعلومضضات احل�شا�شة الأخرى.  
ويف مثضضل هذه احلضضالت تن�شح املجلة الأملانية ب�ضضرورة ال�شتف�شار عن ا�شم 
ال�شبكضضة الال�شلكية ال�شحيح لدى مقضضدم هذه اخلدمة، واأكد اخلرباء الأملان عدم 
ا�شتعمضضال ال�شبضضكات الال�شلكية املفتوحضضة لتبادل املعلومات ال�ريضضة اأو اإجراء 
املعامضضالت امل�رفيضضة علضضى الإنرتنت، حيث قضضد تتعر�ص ات�شضضالت الإنرتنت 
لعمليضضات الخضضرتاق ويتمكن القرا�شنة من التج�ش�ص على هضضذه البيانات، ومن 

.VPN الأف�شل اأن يتم اللجوء اإىل خدمات ال�شبكة الفرتا�شية اخلا�شة

 ت�شهضضد ملفضضات ال�شور املتحركضضة اإقباًل متزايضضداً مضضن امل�شتخدمني، الذين 
يرغبضضون يف التعليضضق على من�شضضورات اأ�شدقائهم ب�شكل فكاهضضي اأو هزيل. 
وعلى الرغم من اأجواء الفرح واملتعة، التي ت�شببها ملفات GIF املتبادلة 
بضضني الأ�شدقضضاء، اإل اأنها تنطوي على عيب، حيث ل ي�شدر عنها اأي �شوت، 
وهنضضا تظهضضر ميضضزة تطبيضضق Shabaam املخ�ش�ضضص لالأجهضضزة اجلوالضضة 

املزودة بنظام غوغل اأندرويد.
ويتيح هضضذا التطبيق للم�شتخدم اإمكانية اإ�شافة ت�شجيالت �شوتية مللفات 
GIF على الهاتف الذكي مبا�رة، وذلك عن طريق ميكروفون الهاتف، 
وي�شتمضضل التطبيق Shabaam على باقة متنوعضضة من ال�شور املتحركة، 
والتضضي ميكن للم�شتخضضدم اإ�شافضضة الت�شجيضضالت ال�شوتية اإليهضضا، وبعد ذلك 
ميكن م�شاركة النتائج على �شبكات التوا�شل الجتماعي اأو تخزينها على 

الهاتف الذكي اأو احلا�شب اللوحي.

    تعمل �ركة �شام�شونغ على تطوير هاتفها Galaxy S8 Active، حيث 
 "Active" ت�شري املعلومات اإىل عزم ال�ركة الكورية اجلنوبية توفري ن�شخة
مضضن هاتفهضضا الرائد S8، كما هضضو احلال مع العديد مضضن الأجيال املا�شية من 
هواتف �ركة �شام�شوجن Galaxy S، ويبدو اأن الن�شخة اجلديدة من الهاتف 
�شضضوف حت�شل على �شعضضة بطارية اأكرب وت�شميم اأكضضرث �شماكة واأكرث دميومة. 
وبح�شضضب التقاريضضر فقد ت�ربت خضضالل عطلة نهايضضة الأ�شبوع �شضضور الهاتف 
الذكضضي القادم من �ركة �شام�شونضضغ S8 Active، مما اأتاح للمهتمني اإلقاء 
نظرة على ماهية الهاتف اجلديد وميزاته وت�شميمه، بحيث يتطابق الهاتفان 
تقريبضضًا من الناحية العتادية مع معالضضج Snapdragon 835 من �ركة 
كوالكضضوم و4 جيجابايضضت من ذاكرة الو�شول الع�شوائضضي و64 غيغابايت من 
م�شاحضضة التخزين الداخلية مع كامريا خلفية بدقضضة 12 ميغابيك�شل وكامريا 

اأمامية بدقة 8 ميغابيك�شل.

تسريبتكرار تطبيق

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.

كايلي جينر ضحية قرصنة 
إلكترونية

كانجانا رانوت تصاب في 
وجهها وحالتها خطرة

1 ح�ر يف مكان �شيق o مفرقعة )بالجنبية( 
o حزم �شيئا يف القما�ص

2 حرف ن�شب o �شمري متكلم o اح�شا�ص ي�شبب 
ال�شيق

3 نه�ص اأو اأم�شك عن امل�شي o نا�شلوا )متفرقة(
4 يحرك الطري جناحيه o جبل يف املدينة �شميت 

به معركة يف التاريخ ال�شالمي )معكو�شة(
5 خط ي�شتوي عنده الليل والنهار

o خذ واح�شل على ال�شيء اأ�رة )بالعامية(   6
7 النقضضاط الداكنضضة علضضى اجللد o تقضضال لالأعلى 

رتبة
o ح�شام 8 من برعاهم امللك )معكو�شة( 

9 مضضن اآلهة الفراعنة o مضضن األعاب الت�شلية على 
الطاولة o يحدد بالكلمة والن�ص

اأم الب�رية  o 10 حالة ال�شخ�ص النف�شية 

1 مذاق حمبب o وقع وعقد �شفقة
 o 2 مدينضضة اأثريضضة يف موريتانيضضا

قل وغال
3 ح�شارتهضضم كان فيهضضا ال�شبوع 

ع�رة ايام
4 خمرتع البن�شلني

5 �شتة ع�ر بحرا بال ماء
 o 6 م�شاعضضر حتدث يف امل�شابقات

فرتة من الزمان
- 7

8 فيهضضا اأكضضرب جتمضضع للرباكني يف 
العامل

9 قاهر ال�شليبيني
 o بالنضضار  منهضضا  كامل�شتجضضري   10

يبني ويو�شح بالكالم

 Kangana رانضضوت  كاجنانضضا  بوليضضوود  جنمضضة  تلقضضت    
كانضضت  بينمضضا  وجههضضا،  يف  خطضضرية  اإ�شابضضات   Ranaut
ضضا م�شرتًكا بال�شيوف، مضضع املمثل نيهار  ت�شضضور م�شهًدا قتاليًّ
 Manikarnika: Rani Of" بانديا من فيلمهضضا املقبل
Jhansi"، يف حيضضدر اأبضضاد، عندما �ربها الأخري بال�شيف 
وقطضضع جبينها. فوًرا ُنقلضضت كاجنانا اإىل اأحضضد امل�شت�شفيات، 
ومت اإدخالهضضا اإىل وحضضدة العنايضضة املركضضزة، وا�شطضضرت اإىل 
اإجضضراء عملية يف جبينها. ووفًقا لتقارير �شحافية، فقد وقع 
احلادث عندما اأخطاأت كاجنانا يف توقيت امل�شهد واأ�شيبت 
ب�شيضضف بانديضضا. مضضن ناحيته، اأكضضد منتضضج الفيلضضم اأّن املمثلة 
ح�شلضضت علضضى تدريبضضات مكثفضضة علضضى ا�شتخضضدام ال�شيف يف 
القتال، بعدما اأ�ضضرت على القيام بامل�شهد بنف�شها. �شتكون 
كاجنانضضا البالغة من العمضضر 30 عاًمضضا يف امل�شت�شفى، حتت 

املراقبة لالأيام القليلة املقبلة.

Kylie Je -  تعّر�ضضص ح�شاب النجمة العاملية كايلضضي جي رن
ner علضضى اأحضضد مواقضضع التوا�شضضل الجتماعضضي، لخرتاق من 
قبضضل جمهضضول. وقد فوجىء متابعضضو النجمة البالغضضة من العمر 
19 عاًمضضا، بر�شالضضة غريبضضة على ح�شابهضضا يف "�شناب �شات" 
يضضوم الحد، مضضن قبضضل م�شتخضضدم با�شضضم "chriki95"، يطلب 
فيهضضا من متابعضضي جي رن، اأن يتابعضضوا ح�شابضضه مل�شاهدة �شور 
فا�شحضضة لكايلي. ي�شضضار اإىل اأنها لي�شت املضضرة الأوىل التي تقع 
فيها كايلي �شحية القر�شنة اللكرتونية، ففي يونيو/حزيران 
عضضام ،2016 مت اخضضرتاق ح�شابها، وكتب الهاكضضر حينها على 
احل�شضضاب، من�شضضوًرا با�شم كيلي جاء فيه: " انضضا م�شهورة لكنني 
ل امتلضضك اي موهبضضة". ُيذكر اأّن متحف مدام تو�شو كان قد رفع 
موؤخضضًرا ال�شتضضار، عن متثال �شمع جديد لنجمضضة تلفزيون الواقع 
كايلضضي جي رن، لين�شضضم اىل التماثيل الباقية التضضي عرفت �شهرًة 

ا يف ال�شابق. كبرية جدًّ


