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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ه�شام الها�شمي 
خي���ار االأن�شط���ار احلزبي ال عالق���ة له بالفك���ر اأو املنهج التنظيمي 
اإمن���ا تفر�شه طبيع���ة العالقات مع دول التموي���ل، وهذا اخليار له 
�شروطه وظروفه وغالبا ما تتاأخر ثماره قيا�شا على مرحلة ما قبل 

االأن�شطار.
 ولي����س هن���اك اي قرين���ة ت�شح���ح نظري���ة التح���ول الفك���ري عند 
االأحزاب االإ�شالمية جتاه العلمانية او الليربالية، رمبا هي خطوة 

للتفاهم والتن�شيق املرحلي وامليداين مع ال�شباب املدين احلر ! 
وق���ادة االأح���زاب االإ�شالمي���ة يعلم���ون اأن قوتهم و�شب���ب جناحهم 
باالأنتخابات ح���ن يبنون �شيا�شاته���م اال�شرتاتيجية والتكتيكية، 

بدعاية وغطاء ديني مقّد�س حتى النخاع بدعم �شعبي.
 االأحزاب االإ�شالمية العراقي���ة متنح املنطقة مكا�شب جيو�شيا�شية 

ترتب عليها الف�شل بن االأحزاب االإ�شالمية واالآخرى حتى االآن.
�شامي مهدي 

م�شاحلات وت�شويات
مل اأفه���م بعد ما يق�ش���د اأ�شح���اب م�شاريع امل�شاحل���ة والت�شوية . 
م���اذا يق�ش���دون ؟ م�شاحلة من م���ع من ؟ وت�شوية م���اذا حول ماذا 
؟ امل�شاحل���ة ب���ن ال�شيا�شين ، اأم بن الطوائ���ف ، اأم بن الع�شائر 
والبيوتات ؟ ثم متى وكيف ؟ ن�شمع بامل�شاحلة وال نراها ، ون�شمع 

بالت�شوية وال ت�شوية .
 زيد احللي

ر�شال���ة بريئة : �شف���ة )�شيا�شي( م�شوؤولية كب���رة ، اما ان تهديك 
االفق ، او جتعلك ا�شحوكة!! عد العظيم فنجان  حياتي النحيفة ، 
عر اأن اأخ�شرِك ، اأن ت�شطفي قلبِك من الياأ�س  كما الناي  لعله من ال�شِ
يف نه���ر اآخ���ر ، اأن ت�شكن���ي بيتا اأك���ر اأمانا من عا�شفت���ي املتقلبة 
امل���زاج ، واأن ُتخيطي ال�ش���ق الكبر يف ثوب حيات���ِك مبو�شيقى ، 
ال تعزفه���ا حياتي النحيفة كما الناي ، فاأن���ِت املالك ، واأنا الر�شول 
ال���ذي ال يحمل ، من ال�شماء ، اأي���ة ر�شالة ! لننظر اإىل اجلانب غر 
املرئ���ي م���ن الغيمة ، فلوال اأنِك رحلِت دون كلم���ة ، ولوال اأين تاأملُت 

، ملا كان هذا اجلم الغفر من االأ�شى ، وملا كانت هذه الق�شيدة !
حامد الراوي

ممتلئون و ثقيلون كاأكيا�س الرمل  “ الرجال اجلوف “ 
الرجال الذين مل ي�شتوعبوا بعد كيف اأننا مل نتنا�شل جيدا

و مل ننجب مزيدا من العاهات و مل نقبل على موائدهم
ب�شهية �شبع حروب 

و خم�شن هزمية

اجمل تعليق 

ج�ميل اأن ت�بق���ى و�ش�طاآ ب�ن االإق�رتاب واالبتعاد.. ف�ال ت�كن ب�عيداآ 
ف���� ت�ن�شى وال ق�ريب���اآ ف� ي�كتفي م�ن���ك ..ب�ل ك�ن م�تزن���اآ ب�ن ال�غياب 

وال�ح�شور

تختبر منتجًا مدفوعًا لجلب المزيد 
من المتابعين

تستعد لتبسيط خدماتها 
الموسيقية

 "iPod Nano" تنهي رسميًا أجهزة
"iPod Shuffle"و

تخت��ر من�شة التدوين امل�شغرة تويرت ب�شكل ه��ادئ منتجًا مدفوعًا يعمل على 
تعزي��ز الو�ش��ول اإىل امل�شتخدم��ن امل�شاهر وال���ركات ال�شغ��رة واحل�شول 
عل��ى املزيد من املتابعن يف حماولة من قب��ل ال�ركة التي تكافح لال�شتفادة 
م��ن جمموع��ة اأكر م��ن املعلنن، حي��ث ي�شته��دف الرنامج اجلدي��د ال�ركات 
ال�شغ��رة والأف��راد ولي���س العالمات التجاري��ة الكرى، وياأتي ذل��ك بعد مرور 
ي��وم واح��د على قيام املن�شة بالك�شف عن اأن قاع��دة م�شتخدميها راكدة ب�شكل 
مل يح��دث �شابقًا. وبداأت ال�ركة بدع��وة امل�شتخدمن لختبار خدمة ال�شرتاك، 
والت��ي تعمل عل��ى الرتويج تلقائي��ًا للتغريات واإي�شالها جلمه��ور اأو�شع مقابل 
ر�ش��وم �شهري��ة تبلغ 99 دولر اأمريك��ي، وح�شل العديد من ال���ركات والأفراد 
�شب��اح اجلمعة، على ر�شائل بريد اإلكرتوين تدعوهم اإىل امل�شاركة يف الرنامج 
التجريب��ي اخلا�س، ورف�س متح��دث با�شم تويرت توفر بيان ر�شمي ب�شاأن هذه 
امل�شاأل��ة، اإل اأن ال�شفح��ة الت��ي ميك��ن للمدعوين ال�شرتاك فيه��ا اأظهرت بع�س 

التفا�شيل حول الرنامج.

  ت�شتع��د �رك��ة غوغل لتب�شي��ط خدماته��ا املو�شيقية من خ��الل التخطط 
 )Play Music( "لدم��ج خدمتي البث بح�ش��ب ال�شرتاك "بالي مي��وزك
و"يوتي��وب الأحم��ر" )YouTube Red(، وذل��ك وفقًا مل��ا اأكده املدير 
التنفي��ذي للمو�شيقى يف يوتي��وب، ليور كوهن، خالل جل�شة نقا�س تابعة 
ملوؤمت��ر املو�شيقى اجلديدة يف نيويورك، واأ�ش��اف اأن ال�ركة بحاجة اإىل 
دمج اخلدمتن واإن�شاء خدمة بث جديدة للم�شاعدة يف تثقيف امل�شتهلكن 
واإدخ��ال م�شرتك��ن ج��دد. وتعمل خدمة الب��ث اجلديدة النا�شئ��ة من دمج 
اخلدمت��ن على ال�شماح لالأ�شخا�س ببث مقاطع الفيديو والأغاين على حد 
�ش��واء، واأ�شاف ليور اأنه ينبغي على ال�ركة اأن جتمع بن مو�شيقى غوغل 
و"يوتي��وب الأحمر" لت�شهيل التحر والت�شوي���س احلا�شل لدى الأ�شخا�س 
فيم��ا يخ���س خدمتي الب��ث املختلف��ن. واأ�ش��اف كوهن "ال�ش��يء الأول 
والأه��م ه��و اجلمع بن مو�شيقى يوت��وب الأحمر ومو�شيق��ى جوجل بالي 

وتوفر خدمة واحدة".

 )iPod Shuffle( "اأعلن��ت �ركة اآبل اخلمي�س، اأنها اأوقف��ت اأجهزة "اآي بود 
و)iPod Nano(، وذل��ك تبع��ًا للت��زام ال�رك��ة امل�شتم��ر اإجت��اه منتجه��ا 
الرائ��د اآي ف��ون، وياأت��ي هذا الإيقاف بع��د قيام ال�ركة بتحدي��ث ت�شكيلة "اآي 
 iPod( "ب��ود" اخلا�شة به��ا ليبقى منوذجن فقط من اأجه��زة "اآي بود تات�س
Touch( �شم��ن املتج��ر ب�شعر يبداأ م��ن 199 دولر، مع م�شاعفة م�شاحة 
التخزين الداخلية التي كانت متوفرة �شابقًا. وحظيت هذه الأجهزة املو�شيقية، 
جنب��ًا اإىل جن��ب م��ع "اآي تونز"، عل��ى �شهرة وا�شع��ة النطاق م��ع النتقال اإىل 
املو�شيق��ى الرقمي��ة يف اأوائل القرن ال���20، حيث �شاعد اأول جه��از "اآي بود"، 
وال��ذي ك�شفت ال�ركة النق��اب عنه يف عام 2001، على تعزيز انتعا�س �ركة 
اآب��ل حتت قيادة املوؤ�ش���س امل�شارك �شتيف جوبز. وباع��ت ال�ركة 2.6 مليون 
جه��از "اآي ب��ود" مع ح��ول �شه��ر اأكتوب��ر )ت�ري��ن الأول( 2014، وهو الربع 

الأخر الذي ك�شفت فيه ال�ركة عن مبيعات اأجهزة "اآي بود".

آبلتويتر 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.

نجمات متشابهات بشكل ال يصدق

اإلهة احلب واجلمال عند اليونان  1
2 مت�شابه��ان o �شخ���س ثقيل الظل يتدخل 

فيما ل يعنيه
3 وعاء o خط حقيقي اأو وهمي ي�شر عليه 

ال�شائرون
اأبداأ يف عمل �شيء   o 4 تخزن عليه ال�شياء 

اأو منحنى بالقلم o م�شتقيم 
o �شاب قوي 5 من ايطاليا )معكو�شة( 

6 يف الأف��الم امل�ري��ة اأ�شبح من البهوات 
ولعب الدور الراحل احمد زكي

7 ف��م o اله ال�شم�س عن��د قدماء امل�رين 
اأراد وطلب  o

8 م��ن ا�شماء الأ�ش��د o غ�شبه على قبول اأو 
عمل �شيء

o من �روط احلج والعمرة 9 من الأطراف 
اإىل �شنة كاملة لتن�شج 10 ثمرة حتتاج 

o ظلم وهوان 1 كوكب قريب من الأر�س 
o �شخ�س واحد اأكلة �شعبية   2

اأهرب واأتوارى عن الأنظار كالثعلب  3
الكهربي��ة  الطاق��ة  قيا���س  وح��دة   o 4 خفا���س 

)مبعرثة(
5 ليون��اردو اليطايل ر�شام املوناليزا o اأ�شكال 

اأو اإ�شارات معرة عن معان معينة
 o 6 ت�شتخ��دم للتف�ش��ر وال�شتط��راد اأثناء الكالم
مرتبة معينة يف العدد من 1 اىل o 5 مت�شابهان

لتاأم��ن  o ي�شتخ��دم  ال�ش��وء في��رق  7 يعك���س 
املمتلكات �شد ال�رقة

8 ذك��ر املاعز o متخلق باأخالق اإن�شانية عالية 
ويجيد الكر والفر

9 امتحان
o م��ن  الن�ش��ان  قل��ب  اأ�شخ��م �ري��ان يف   10

ا�شماء الأ�شد

 لق��د لحظن��ا م�شبق��ا اأوج��ه الت�شاب��ه الكبر ب��ن امل�شاهر 
ال�شغ��ار واأمهاته��م، ولكن الت�شابه الكب��ر ل يكون فقط بن 
اأف��راد العائلة، فمثال هناك ت�شابه كب��ر بن اأمل، واآن وبيال 
وجينيفر، ونق��دم لكم يف املقال التايل النجمات وامل�شاهر 

املت�شابهات:
اآميي اآدمز واإ�شال ميلر

اإن اأوجه الت�شابه بن هاتن الفتاتن اجلميلتن تبدو غريبة 
بع���س ال�شيء. وحتب املمثل��ة ال�شرتالية اإي�ش��ال في�ر وجه 
الت�شاب��ه الكب��ر بينها وبن النجم��ة اآميي اآدم��ز. يف الواقع 
متكن��ت في�ر من خداع عائلته��ا واأ�شدقائها عندما و�شعت 
�ش��ورة اآدمز على بطاقة عيد امليالد التي ار�شلتها لعائلتها، 

طبقا لأمريكا اليوم
 مارغو روبي وجيمي بري�شلي

ه��ل �شب��ق وارب��كك ال�شبه ب��ن  جيم��ي بر�شلي الت��ي مثلت 
 )My Name is Earl( "دور البطول��ة يف "اأ�شم��ي اإي��رل
مع جنم��ة )Wolf of the Wall Street Star(؟ فعلى 

الرغ��م م��ن اأن  ف��ارق  يبل��غ ثالث��ة ع���ر عام��ا، ال اأنه من 
ال�شهولة مبكان العتقاد اأن مارغو روبي هي تواأم م�شتن�شخ 

من جيمي بري�شلي.
 The New" وجنم��ة "frie works" يج��ب على مغني��ة
Girl" تبديل الأماكن ليوم واحد مع زوي دي�شانيل، لنعرف 
ه��ل ن�شتطي��ع التفريق ب��ن النجمتن ام ل. متل��ك النجمتان 
عين��ن زرقاوين، بالإ�شافة لأوجه الت�شابه الأخرى الكثرة 
ا عندم��ا ت�شبغ  ب��ن كيتي ب��ري وزوي دي�شني��ل، خ�شو�شً
ب��ري �شعره��ا بالل��ون الداك��ن، ه��ذا بالإ�شاف��ة ل�ش��رتاك 
الفنانت��ن باملوطن، حيث تنحدر كل منهما من كاليفورنيا، 

ول نن�شى اأنهما مغنيتان ولكن باأ�شوات واأ�شاليب خمتلفة.
بيال حديد وجنيفر لورن�س

و�شل��ت كل م��ن هات��ن العار�شتن احلائزت��ن على جوائز 
اأو�ش��كار، قم��ة ال�شهرة يف وق��ت مبّكر، ولكن لي���س هذا الأمر 
الوحي��د ال��ذي يجمع بينهم��ا، حيث متلك كل م��ن النجمتن 

بنية ج�شدية مت�شابهة، وعيوًنا زرقاء و�شفاًها متقدة. 

ّ


