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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�سامي مهدي
 الذوق ال�سعبي والنقد الأدبي

ثمة فرق كبري بني ما يعجب به الذوق ال�سعبي من ال�سعر ، وما 
يراه النقد الأدبي الر�سني ويثني عليه وي�سيد بجماله .

فالذوق ال�سعبي ي�ست�سيغ ما يفهمه من الن�سو�ص فهمًا مبا�رشاً 
 ، النف�سية  ، وي�ستجيب حلاجاته  ، وما يتفق واأهواءه وعواطفه 
معايريه  مع  وين�سجم   ، وم�ستواه  الثقايف  تكوينه  مع  ويتالءم 

اخلا�سة الب�سيطة ، ورمبا ال�ساذجة ، للفن واجلمال . 
ر�سينة  معرفية  قاعدة  على  فيقوم  الر�سني  الأدبي  النقد  اأما 
وحتليله  ال�سعري  الن�ص  درا�سة  يف  علمية  اأدوات  وي�ستخدم   ،
لغته  يف  واجلمال  الفن  مواطن  واكت�ساف  دللته  ي  وتق�سّ

و�سوره وحركة اخليال فيه .
هذا ما كان يخطر يل كلما مّر علي ن�ص من ن�سو�ص اأحمد مطر 

.
وهذا ما خطر يل واأنا اأتابع تعليقات بع�ص الأ�سدقاء على ما 
" التي  " الأطالل  وق�سيدته  ناجي  اإبراهيم  ال�ساعر  كتبته عن 

غنتها اأم كلثوم .
وهو ما خطر يل اأي�سًا حني اطلعت على ن�ص ق�سيدة " اأنا وليلى 
" التي تن�سب اإىل �ساعر مغمور يدعى ح�سن املرواين ، والتي مل 

تعرف ومل ت�ستهر اإل بعد اأن غناها املطرب كاظم ال�ساهر .
فهاتان الق�سيدتان �سعيفتان يف معايري النقد ، ولكن املعجبني 
بهما كثريون ، لالأ�سباب التي مر ذكرها ، ولأنهما ت�ستجيبان 
حلاجاتهم النف�سية خا�سة ، حاجات القلوب الك�سرية والأرواح 

املحبطة .
اأما ن�سو�ص اأحمد مطر فهي تنف�ص عن مكبوتات النا�ص حيال 
حكامها الطغاة امل�ستغلني ، بينما هي يف معايري النقد الأدبي 

�سيء اآخر .
وبعد ، فاإنني اأرى اأن كل خالف يف هذا ال�ساأن هو خالف طبيعي 

، وذلك لختالف الثقافات والأذواق واملعايري بني القراء .
جا�سم احللفي 

القلب  التي تطرز انت�سارت ت�رش  ثقتنا عالية بقواتنا امل�سلحة 
الفرحة  خرب  زفة  �سماع  �ساعة،  كل  ونرتقب  الروح،  وتنع�ص 
الرهاب  لداع�ص  تواجد  اي  من  الربيعني،  ام  بتطهري  الكبرية 

والتخلف والظالم. 
نتابع معارك انت�ساراتنا مع المل الذي يعت�رش قلوبنا للكلفة 
ال�سباب  واجلرحى،  ال�سهداء  احلرب،  لهذه  والعالية  الغالية 
اىل  العراق،  و�سالمة  امن  اجل  من  بحياتهم  �سحوا  الذين 
جانب اخل�سائر املادية الكبرية، التي كان ميكن انفاقها للبناء 

والتعمري والتنمية.
ومراتب،  قيادة  ابطالنا،  يكرم  ان  يجب  نقوم  انت�سار  كل  مع 

على حتقيق هذا الن�رش، الذي يليق بالعراق. 
كما ون�ساأل متى يعر�ص امل�سببون ب�سقوط املو�سل للم�سائلة؟ 

اجلرمية  هذه  عن  امل�سوؤولني  مبحا�سبة  ال  الفرحة  تكتمل  ل 
الكبرية.

اجمل تعليق 

كن نف�سك ولتكن ن�سخة اخرى عن غريك فالتقلييد ليولد غري 
الف�سل 

جديدة على آي فون يجدر بك 
تجربتها

تبحث عن طريقة لمكافحة 
األخبار المزيفة

تعتزم التصدي لـ"تعليقات 
الكراهية"

 Poly Bridge بع��د النجاح الذي حققت��ه لعبة :Poly Bridge لعب��ة 
عل��ى احلا�سب ال�سخ�سي، ها هي اللعبة حتط رحالها على متجر اآب �ستور، 
حي��ث بات بو�سع م�ستخدم��ي اأجهزة اآي فون واآي ب��اد ال�ستمتاع باللعبة 
والبدء يف بناء اجل�س��ور واإطالق العنان لإبداعاتهم الهند�سية يف ظل بيئة 

The House of da Vinci ذات ت�سميم اأنيق. لعبة
 The House of الع��ام املا�س��ي، جنح��ت لعب��ة الألغ��از واملغام��رات
da Vinci يف جم��ع التموي��ل الالزم لبدء عملية التطوير على احلا�سب 
ال�سخ�س��ي ع��رب من�س��ة كيك �ستارت��ر للتموي��ل اجلماع��ي، والآن اأ�سبحت 

اللعبة متوفرة لكافة امل�ستخدمني على متجر اآب �ستور ب�سعر 5 دولرات.
خ��الل اللعبة �ستقوم بحل الألغاز امليكانيكي��ة، واكت�ساف الأ�سياء اخلفية، 
األع��اب الألغ��از اخلفيف��ة، فيمكنه��م الآن  Windin:اأم��ا حمب��ي  لعب��ة 
ال�ستمت��اع بلعب��ة Windin والت��ي �ستق��وم خالله��ا بو�س��ع الأحجار 
بطريق��ة �سحيحة على الل��وح، وب�سكل ي�سمن لك احل�س��ول على 3 اأحجار 

من نف�ص اللون يف �سف واحد لإن�ساء التطابق.

تبح��ث من�سة التدوين امل�سغ��رة تويرت اإمكانية اإ�سافة مي��زة جديدة تتيح 
من خاللها للم�ستخدمني الإبالغ عن التغريدات التي حتتوي على معلومات 
م�سلل��ة اأو كاذب��ة اأو �س��ارة، وما تزال ه��ذه امليزة �سمن مرحل��ة النموذج 
الأويل كم��ا اأنه قد ل يجري اإطالقها اأب��داً، وذلك وفقًا لأ�سخا�ص على دراية 
مب�ساري��ع ال�رشكة حتدث��وا ب�رشط عدم الك�سف عن هويته��م لأنهم مل يكونوا 
خمول��ني للت�رشي��ح عن مث��ل هذه التفا�سي��ل. وتعترب هذه املي��زة جزء من 
املعرك��ة ال�ساقة الت��ي تقودها ال�رشكة �س��د العتداء املتف�س��ي على من�سة 
التوا�سل الإجتماعي التابعة لها، حيث قد تبدو هذه امليزة على �سكل عالمة 
تبوي��ب �سغرية تظهر �سمن القائمة املن�سدلة جنبًا اإىل جنب مع التغريدات. 
وعان��ت املن�سة من العديد من الق�ساي��ا وامل�ساكل مثل احل�سابات الوهمية 
الت��ي ميكن احل�سول عليها باأ�سع��ار زهيدة، حيث تعمل تلك احل�سابات على 
ن���رش الر�سائ��ل التلقائية والق�س���ص الكاذبة والأخبار امل�سلل��ة، اإىل جانب 
ا�ستعم��ال املتطرفني له��ذه املن�سة كاأداة جتنيد، كما ج��رى ا�ستعمالها من 

قبل املت�سيدين الذين يحر�سون على الكراهية �سد الأقليات.

   اأعلن��ت �سبك��ة اإن�ستغرام لت�سارك ال�سور، اململوك��ة من في�ص بوك، عزمها 
الت�س��دي للتعليق��ات املنطوية على كراهي��ة عرب ا�ستخ��دام تقنيات الذكاء 
ال�سطناع��ي يف جت�سي��د جديد ملح��اولت املجموع��ات الإلكرتونية للحد 
م��ن املحتويات الإ�سكالية. وكت��ب رئي�ص اإن�ستغرام واأح��د موؤ�س�سيها كيفن 
�سي�س��رتوم عرب املوقع: "كثريون قالوا لن��ا اإن التعليقات ال�سلبية والعدائية 
كان��ت متنعه��م من ال�ستف��ادة بالكام��ل من اإن�ستغ��رام والتعب��ري بحرية". 
وق��ال: "مل�ساعدتهم على ذلك، اأوجدن��ا اأداة ت�سفية حلظر بع�ص التعليقات 
العدائي��ة عل��ى املن�س��ورات والت�سجي��الت امل�س��ورة املبا���رشة"، مو�سحًا 
اأن امل�ستخدم��ني �ستك��ون له��م حري��ة تفعيل ه��ذه اخلدمة اأو عدم��ه. ولفت 
�سي�س��رتوم اإىل اأن ه��ذه الأداة �ست�سم��ل بداي��ة التعليقات باللغ��ة الإنكليزية 
عل��ى اأن يتم تو�سيعها لت�سمل لغ��ات اأخرى. واأ�ساف امل�سوؤول: "فريقنا علم 
اأنظمتن��ا التع��رف على بع�ص اأن��واع التعليقات العدائي��ة ب�سكل يحول دون 
روؤيتك��م له��ا". وت�ستخ��دم ال���رشكات العمالق��ة يف جمال الإنرتن��ت ب�سكل 

متزايد الذكاء ال�سطناعي لتنقية امل�سامني.

إنستغرام3 ألعاب تويتر

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 م�ضيق يف اخلليج العربي
2 نظرن اإليه بحدة o في�ض���ان ما بعد املطر 

مثال
3 طباخ o مرجل

4 واحدة
5 ثلث���ا يع���ي o – النهاية الزم���ن o انتفاخ 

مر�ضي يف اجل�ضم )مبعرثة(
6 خط وهمي يت�ضاوى عنده الليل والنهار

7 اح�س بيدي o األهي
8 اأعلى قمة يف اأوروبا

9 و�ضع ال�ضائل يف املاكنة بغر�س �ضيانتها
 o )10 م���رة االح�ض���ا�س بالي���د )معكو�ض���ة

خمزن بذرة احلياة

 Beauty and the Beast و�سل��ت اإي��رادات الن�سخة احلية م��ن فيل��م
اإىل ملي��ار و257 ملي��ون دولر حول العامل يف الوق��ت الذي تكلف العمل 
160 مليون دولر فقط، وهو العمل الذى يعر�ص فى اأكرث من 4000 دور 

.boxofficemojo عر�ص حول العامل، وذلك ح�سبما اأكد موقع

روبوت من فيلم "ستار وورز" يباع بـ 3 ماليين دوالر في مزاد
   

بي��ع الروبوت ال�سه��ري "اآر-2دي2" الذي ا�ستخ��دم يف ت�سوير عدة اأجزاء 
م��ن �سل�سلة "�ست��ار وورز"، بحوايل ثالث��ة ماليني دولر، عل��ى ما اأعلنت 
دار م��زادات اأمريكي��ة. والروب��وت اأ�سط��واين ال�سكل ي�س��در اأ�سواتًا حادة، 
و�سنع من اأجزاء ا�ستخدمت يف الثالثية الأ�سلية التي عر�ست بني عامي 
1977 و1983 ف�ساًل عن جزئني اآخرين لحقني )2005-1999( على 
م��ا اأو�سحت دار "بروفايل��ز اإن هي�ستوري" للمزادت ق��رب لو�ص اأجنلي�ص. 
ويبل��غ ارتفاع الروب��وت مرتاً وهو ي�س��ري على عجالت �سغ��رية وبيع اإىل 
ط��رف مل يك�سف عن هويته مببل��غ 2،76 مليون دولر، وهو تاليًا القطعة 
الأغل��ى ثمنًا الت��ي بيعت خالل هذه امل��زادات املتمحورة عل��ى هوليوود 

والتي ا�ستمرت ثالثة اأيام وحققت عائدات اإجمالية قدرها 14 مليونًا.

1  يف الطبيخ o عك�س متما�ضك )معكو�ضة(
2 ح�ضن اأو احت�ضن اأو جمع o غري �ضالح لال�ضتعمال
3 ي�ض����يل قطرات o مب����داأ يف الفكر املارك�ض����ي باحتاد 

اأمم العامل
4 ممر مائي بني البحرين االأحمر واالبي�س املتو�ضط

5 ثالثة حروف مت�ضابهة o ثلثا باب o ننهي
6 و�ضع �ضيئا يف مكان ما خفية

7 اأخر النهار o جل�س اأر�ضا وو�ضع يديه على ركبتيه
8 ع�ض����ري الزيتون o عملة رو�ضيا o مت�ضابهان o اأمة 
ذات ح�ضارة �ضبيهة بح�ضارة الفراعنة لكن يف اأمريكا 

اجلنوبية
9 نظرية داروين للتطور o قام من فرا�ضه ومن �ضباته 

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.

 Beauty and the Beast مليار و257 مليون دوالر إيرادات

  


