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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

حميد قا�سم 
ثمانيُة �أ�سخا�ص يف مائدٍة ُنطلُّ من �ل�سرفة،  على �ملدينة �لباردة �مر�أتاِن، 
غنت  �سحكِت،  حني  و�لعرق  �لنبيذ  من  و�ملزيُد  و�أنِت  و�أنا  رجال  و�أربعُة 
عن  بعيدً�  �ساقّبلك،   �ين  �أعرُف،  كنُت  بالبكاء..  �أنا  فاأجه�سُت  �ل�سبّيُة  

�أنظارهم..! �سكرً� لِك لأنِك جعلِت من ي�سارٍي متقاعٍد...، 
نحيٍل وحزين،

رجاًل �سعيد�
 

عبد �لعظيم فنجان
كان حزين عليِك عظيما ، عظيما جد� ، ك�سرير عليه تنام �مر�أة ، طافية فوق 

طوفان دموعها .
�أغلقْت على  كنافذة   ، ، كنافذة مك�سورة  ، كنافذة مفتوحة  كان حزين عليِك 

نف�سها بهو�ج�ص من زجاج .
�إع�ساٌر عا�سف من  ، يته�سُم كزجاج نافذة �سربها  كان حزين عليِك يته�سُم 

�حل�سر�ت .
حامد �لر�وي

مل �أتورط بال�سيا�سة يوما ، و ل �أفقه فيها �سيئا ، و لكن �لر��سخ عندي ؛ �أن 
�لوطن لي�ص �أغلى ما منلك ، بل هو كل ما منلك ، و �لوطن ل�سيق مبعناه ، 

�لذي نحيى من �أجله ؛ 
نحيى من �أجل �أن يكتمل معناه �ذ� نق�ص ، و �أن ي�ستعيده �إذ� �ساع ، و�أن 
يتعافى �ذ� مر�ص ، و�أن يتوهج �ذ� خبا ، لهذ� نعي�ص قلقنا �ليومي ، كجدر�ن 

ت�سكنها �لريبة من �أن جذورها لن ت�سمد ...
ح�سني علي �سريف

�أوؤمن مبا يعتقد ) باختني ( �إن �لن�سان يولد مرتني ، �لولدة �لوىل مادية 
�لثانية  و   ، �لتاريخ  يدخل  ل  �لذي  �حليو�ن  �ساأن  �ساأنها  هي  و  بيولوجية 

�لولدة �لجتماعية ليكون كائنا ع�سويا يتم �أدجلته ..
و �أقول ...

�لولدة  يف  ُع�سر  من  لدينا   - �ي�سا  �ملجتمع  و   - �لفرد  يعانيه  ما  �كرث  ما 
�لجتماعية .. 

�لقابالت  كرثة  ب�سبب   .. �ل�سدد  هذ�  يف  �لولدية  �لت�سوهات  �كرث  ما  و 
�لتوليد  عملية  يف  �مل�ستخدمة  �لأدو�ت  و  �ملو�د  تلوث  و   .. �ملاأذونات  غري 

) �لجتماعي ( ..
�إن هي �إّل وجهة نظر ..

 �سامي مهدي
ملحمة �ملو�سل

حترير  معارك  يف  و�ملدنيني  �ملقاتلني  من  �ل�سهد�ء  �آلف  قدمنا  �أننا  �أعرف 
�ملو�سل ، و�أن �لبنى �لتحتية للمدينة قد دمرت تدمريً� كاماًل �أو �سبه كامل 
ما  �أن  و�أعرف   ، وممتلكاتهم  �ملو�طنني  بيوت  من  يح�سى  ل  عدد  ومعها   ،
يقرب من مايوين ن�سمة عانو� من حمنة �لتهجري و�لنزوح ، �أعرف كل ذلك 
وغريه ، ورغم ذلك تبقى عملية حترير �ملو�سل ملحمة عظيمة ل مثيل لها 
يف �لتاريخ �حلديث ، مبا يف ذلك معارك حترير �أوربا يف �حلرب �لعاملية 
�لثانية ، ملحمة جديرة بالفخر و�لعتز�ز ، فهل لنا �أن جنعل من �إعادة �إعمار 

�ملدينة ملحمة �أخرى ؟!
حيا �لله رجال �لتحرير بكل عناوينهم ، وكل مر�تبهم ، ورحم �ل�سهد�ء من 

�ملقاتلني و�ملدنيني و�أعان �ملهجرين و�لنازحني .

�جمل تعليق

من ر�َم و�سل �لُعلى فليحتمل م�ساق طريقه ..

تسد ثغرات أمنية خطرة في آي 
Boot Camp تيونز وبرنامج

لفحص حرارة معالج حاسبك 
جهاز يضم "غوغل أسيستنت"المحمول بنظام ويندوز

 �أ�ش��ار �ملكتب �لحت��ادي لأمان تكنولوجيا �ملعلوم��ات، �إىل قيام �رشكة �أبل 
 Boot Camp ب�ش��د ثغر�ت �أمنية خط��رة يف برنامج �آي تيون��ز وبرنامج
حلو��شيب �ملاك، ولذلك يتعني على �مل�شتخدم تنزيل �لإ�شد�ر�ت �جلديدة على 
وج��ه �ل�رشعة. وين�ش��ح �خلرب�ء �لأمل��ان بتحديث برنام��ج �إد�رة �مللتيميديا 
�آي تيون��ز �إىل �لإ�ش��د�ر 12.6.2 ل�ش��د ثغ��رة �أمنية خط��رة، و�لتي قد جتعل 
�مل�شتخدم عر�شة لهجمات �لقر�شنة �لإلكرتونية عند ت�شفح متجر �آي تيونز. 
كم��ا يتوجب عل��ى �مل�شتخدم حتدي��ث برنام��ج Boot Camp، �لذي يتيح 
�إمكاني��ة تثبي��ت نظ��ام ت�شغيل مايكرو�شوف��ت ويندوز عل��ى حو��شيب �ملاك، 
�إىل �لإ�ش��د�ر 6.1، م��ع حتديث بر�م��ج ت�شغيل �شبك��ة WLAN �لال�شلكية. 
و�أكد �ملكتب �لحتادي لأمان تكنولوجيا �ملعلومات، �أن �لإ�شد�ر�ت �جلديدة 
تعمل على منع �لقر��شنة من �لقيام باأية �أو�مر ذ�ت حقوق مو�شعة على نظام 

ت�شغيل �ملاك.

 تعت��رب درجة حر�رة معال��ج �لكمبيوتر من �لأمور �ملهمة ج��د�ً للمحافظة على 
�أد�ئ��ه، فاإذ� �رتفعت ت�شببت يف حدوث م�شاكل عدي��دة �أثناء �لعمل، مثل �لتجمد 
�أو �إيق��اف �لت�شغي��ل �أو �إع��ادة �لت�شغي��ل �لتلقائي وغرها من �مل�ش��اكل. لذ� من 
�ل�رشوري فح�ص ومر�قبة حر�رة �ملعالج �خلا�ص بالكمبيوتر لتتجنب �لوقوع 
يف ه��ذه �مل�ش��اكل، �إ�شافة �إىل معرف��ة درجة �حلر�رة �لق�ش��وى للمعالج و�لتي 
ك��ن �أن جتده��ا من خ��الل �لبحث عن نوع جه��ازك �ملحمول عل��ى �لإنرتنت  يمُ
و�لذه��اب ل�شفح��ة �ملو��شف��ات م��ن موق��ع �ل�رشك��ة. وللقيام بفح���ص حر�رة 
�ملعال��ج يج��ب عليك تثبيت �أحد �لرب�م��ج �ملتخ�ش�شة يف ه��ذ� �ملجال �أبرزها: 
برنام��ج Open Hardware Monitor برنامج جماين ومفتوح �مل�شدر 
يتي��ح ل��ك مر�قب��ة درجة ح��ر�رة �ملعالج و�رشعة �مل��ر�وح و�لفولتي��ة. ويكنك 
عر���ص �لقيم �ملر�شودة على �ل�شا�ش��ة �لرئي�شة من خالل ويدجت خا�ص ل�شطح 

�ملكتب وتخ�شي�شه بح�شب رغبتك من خالل �إظهار و�إخفاء قيم معينة.

   �أعلن��ت �رشك��ة غوغ��ل ع��ن �أكرث م��ن 100 ملي��ون جهاز ي�ش��م م�شاعدها 
�لرقم��ي "غوغل �أ�شي�شتن��ت"، �لأمر �لذي يعني �أنها تق��رتب من �لتفوق على 
�ملناف�ش��ني يف �ش��وق و�عد تتهافت علي��ه معظم �ل���رشكات �لتقنية �لكربى. 
وم��ع �أن �رشك��ة �أمازون ل ت��ز�ل يف �شد�رة �ش��وق �مل�شاع��د�ت �لرقمية مع 
جهازه��ا �ملنزيل �إيكو وم�شاعدها �لرقمي �أليك�شا، �إل �أن غوغل ت�شر بخطى 
ثابت��ة وتقرتب م��ن �لتفوق عليها وعل��ى �ملناف�شني، معتم��دة يف ذلك على 
�نت�شار نظام �أندرويد، وكذلك خدماتها �لأخرى. وخالل �لإعالن عن �لنتائج 
�ملالية ل�رشكة �ألفابت �أم�ص �لإثنني، �أعرب �لرئي�ص �لتنفيذي لغوغل، �شوند�ر 
بيت�شاي عن تفاوؤله ب�شاأن �إمكانات وم�شتقبل "غوغل �أ�شي�شتنت"، وجهازها 
�شار  تحكم به عن طري��ق �لأو�م��ر �ل�شوتية. يمُ �ملن��زيل "غوغ��ل هوم" �ل��ذي يمُ
�إىل �أن �ش��وق �مل�شاع��د�ت �لرقمية �أ�شبح ي�شهد مناف�ش��ة حممومة على مدى 

�لعامني �ملا�شيني.

100 مليونأبل برامج

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

موسيقيون مسلمون يجب معرفتهم

 o �لكهربائ��ي  �ملوت��ور  خم��رتع   1
�شحب

2 خمرتع �لغ�شالة.
3 خمرتع �لنظارة �لطبية.

4 مت�شابه��ان o �لكل ي�شعى �إليه يف 
�ل�شباقات.

o ن�شف نرحل. 5 قام بهمة ون�شاط 
 o 6 �شج��ر معمر مع��روف يف لبنان
�شال o زهر نذكره يف حتية �ل�شباح.

o خمرتع �لال�شلكي. 7 مت�شابهان 
o ع�شب )معكو�شة(. 8 رفاهية ز�ئدة 

9 دو�ء لوجع �لر�أ�ص
10 خمرتع �ملدف��ع �لر�شا�ص o لعبة 

كرة �مل�رشب.

1 خمرتع مقيا�ص �حلر�رة فهرنهايت.
2 �إل��ه �ل�شم�ص و�لريح و�خل�شوبة عند قدماء 

�مل�رشيني o خمرتع �لتكييف )معكو�شة(.
o حرك وخ�ص ب�شدة. 3 رجل )مبعرثة( 

4 م��ن ه��م يف م�شت��و�ه يف �لتفك��ر o غ��ر 
نا�شج.

5 �شع��ف )عامي��ة م��ن �لجنبي��ة( o موقع 
�لنز�ل و�ملناف�شة )معكو�شة(.

o لربط �طر�ف �لقمي�ص. 6 يزيد قليال 
7 هدوء o حيو�ن �أليف من �لعائلة �ل�شنورية.
8 خمرتع �لبندقية o خمرتع فر�شاة �لأ�شنان.
يف  �لور�ثي��ة  لل�شف��ات  �حلام��ل  �مل��ورث   9

�لأحياء o ن�رشب به �لقهوة
10 غ��ر ذي لياق��ة يف �لت���رشف وغر ذي 

هند�م يف �ل�شكل o خمرتع �ملنطاد.

�ملو�شيقي��ني   ه��وؤلء  باأ�شم��اء  �شمعت��م  تكون��ون  ق��د 
�لعاملي��ني �أو تابعت��م �أعمالهم �لغنائي��ة و�ملو�شيقية . 
ولك��ن، ما ل تعرفون��ه عنهم �أنهم م�شلم��ون ويحققون 
جناحات كب��رة يف جمالتهم وبع�شهم لم�ص �ل�شهرة 

�لعاملية . من هم ؟ �إليكم ملخ�شًا عن �شرتهم �لفنية .
yaseen alsalman يا�شني �ل�شلمان

ه��ذ� �ل�شحف��ي �لعر�ق��ي �لكن��دي ل يتوق��ف عمله عند 
كتاب��ة �لأخبار بل يتعد�ه �إىل ع��امل �ملو�شيقى و�لغناء 
. فه��و عن��د �لأد�ء على خ�شبة �مل���رشح يطلق عليه  لقب 
"�لرنج�شي". �أما �أغنيته �لأكرث �شعبية، فهي " �حلمدهلل 
" "Hamdullillah"،  �لت��ي ح��ازت على �أكرث من 
ملي��ون م�شاهدة، مم��ا يرفع من م�شت��وى  �لهيب هوب 
�لعرب��ي. ن�شاأ يا�ش��ني �ل�شلمان  بني �لع��ر�ق و�لإمار�ت 
مدين��ة  �أخ��ر�ً يف  ��شتق��ر  ولكن��ه  �ملتح��دة،  �لعربي��ة 

مونرتيال  �لكندية .
alsarah & nubatones  ل�شارة "و �لنوباتون�"

جت��ول فرق��ة "�ل�ش��ارة"  حاليًا جمي��ع �أنح��اء �أوروبا، 
وتقدم �لنغم��ات �لقبلية �لأكرث جاذبي��ة. تركت وطنها 
�ل�شود�ن، وعانت �شعوبة يف �لتكيف مع �شكنها �جلديد 
يف �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكي��ة. كان��ت �ملو�شيق��ى  
و�شيلة �لر�حة �لرئي�شية خالل �لأوقات �ل�شعبة لتخرج 
باللح��ن �لأ�شه��ر له��ا ""Soukura ويك��ن و�ش��ف 

مو�شيقاها باأنها "بوب" �رشقي.
 youssef islamيو�شف �إ�شالم

مع��روف �شابق��ًا با�شم كات �شتيفنز، يذك��ر باأغان مثل 
Morning Has Br o" و   ،"Wild World"
ken". �عتنق �لإ�شالم يف عام 1977، لي�شبح ��شمه 
يو�شف �إ�شالم. وظن �ملعجب��ون يف �أنه �شيعاود �لعزف 
عل��ى �لغيتار مرة �أخرى، ولكن��ه  قال للجزيرة يف عام 
2012: " �بني هو من �أح�رش �لغيتار �إىل �ملنزل وتركه 
وفوجئ��ت باأنني تذكرت كيفية �لعزف". �شيقوم يو�شف 

�إ�شالم بجولة يف �شهر نوفمرب �ملقبل يف ��شرت�ليا .


