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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 
فر�سة  ال�سهداء،  بدماء  املعّمد  الن�رص  هذا  كهذه،  م�سبوقة  غري  حلظٍة  يف 
لتحقيق عراق اآخر، وجديد، عراق املواطنة، ال جتعلوا دماء ابنائنا تذهب 
هباًء، فر�سة كهذه لن تتكرر، ان ن�سيد وطنًا: نحب، ونغني، ونكتب ال�ِسْعر، 
ونعي�ش فيه كما يليق باإن�سان من هذا الزمن، لكن ب�رصط - واأنا الذي ال 

ي�سرتط- اطردوا هوؤالء من امل�سهد: 
منهم  وجعلوا  و�رصدوهم  ال�سنة  ا�ساعوا  فا�سدون  وكلهم  ال�سنة  �سا�سة 
طارق  اأمثال  اعني  مكرمني،  اأعزًة  كانوا  ان  بعد  ونازحني  الجئني 
الها�سمي، �سالح املطلك، النجيفيني والكربولّيني ووحدة، وخمي�ش ورافع، 

ومثلهم كثريون.
�سا�سة ال�سيعة كلهم ممن ابتلعوا طائفتهم واأهانوا الت�سيع العراقي املهذب، 
اآل  االأ�سدي،  ال�رصاق، والقتلة، االأعرجي، املالكي،  اأعني  ال�سيعة،  و�سيطنوا 

الدبا�ش، حممد احل�سن، حنونة، و�سلتها الغبية، ومثلهم كثريون .
تكون  ان  معنى  يدركون  وال  ي�ستحقون  ال  قذرون،  حروب  اأمراء  هوؤالء 

ان�سانًا �سويا.
اقبلوها مني، اأنا الذي اأكلت هذه املحرقة اأربعة من �سباب بيتي، ت�ساموا 

على جراحكم، واقبلوها بال �ستائم وبال الفاظ ال تليق بكم.
العزة للعراق.
�سامي مهدي

حكاية �سداقة معلقة
با�سمه حتى طلب �سداقتي  اأ�سمع  ومل   ، قط  به  األتق  ومل   ، اأعرفه  اأكن  مل 
على الفي�سبوك منذ ثالثة اأعوام اأو اأربعة ، اأظنه من ال�سعراء ، واإن مل اأر له 
ق�سيدة من�سورة فاأقراأها ، ولكنني قراأت اأغلب من�سوراته يف هذا الفي�ش ، 
اأنه مل ي�ستح�سن  ، رغم  ا�ستح�سنت بروح مو�سوعية  وا�ستح�سنت منها ما 
الرجل  باأن  اأ�سعر  �رصت  حتى   ، من�سوراتي  من  من�سور  اأي  على  يعلق  اأو 
اأنه موتور مني ل�سبب  ، وبدا يل  ، فتجاهلتها  يق�سدين ببع�ش تلميحاته 
اأجهله ، واإن كنت اأرجح اأنه �سبب �سيا�سي ، هذا مع اأنه ممن يقولون بحق 
االختالف وقبول االآخر ، ويقدم نف�سه على اأنه مبدئي ، واأخالقي ، يتعاىل 

على الرتهات . 
على هذا احلال مرت االأعوام الثالثة اأو االأربعة ، ولكنني توقفت عند موقفه 

ال�سلبي هذا اأم�ش . ف�ساألت نف�سي : ملاذا طلب هذا الرجل �سداقتي اإذن ؟
حقًا ملاذا طلبت �سداقتي يا رجل ؟ العالقة يف الفي�سبوك ي�سمونها �سداقة 

، فهل اأنت �سديق اأم خ�سم اأم ف�سويل اأم متفرج اأم عابر �سبيل ؟!
يف  عليها  وافقُت  قد  دمُت  ما  جانبي  من  العالقة  هذه  اأنهي  اأن  اأحب  ال 
اأقرب اإىل ال�سدق  ! �سيكون هذا  اأنت  البداية ، فحبذا لو تنهيها من طرفك 

مع النف�ش ومع االآخر .
نعمة رزاق

ال�سعر العظيم ال ي�سوغ ل�ساحبه اخليانه ...ال يربر اال�ستخفاف بت�سحيات 
االخرين...كان ميكن ان نحيا من دون ق�سائد �سعدي يو�سف لكن ما كان 
...ال�سعر  ورفاقه  ال�ساعدي  ت�سحيات  دون  من  املو�سل  ن�سرتد  ان  ممكنا 
كقيمة جمالية ميكن تلم�سه يف �سلوكيات عبد الوهاب ال�ساعدي اي�سا..ثم 
ان ال�سعر مل يعد امتيازا ل�ساحبه على االخرين لكل منا منجزه االبداعي 
يف �سياق تخ�س�سه ..للمهوو�سني ب�سعدي يو�سف اقول : اقراأوا �سواه فلدينا 
كم جيد من كتاب ال�سعر ..بدال من اأن تدوروا ميينا و�سماال للتهوين من 

ا�ساءاته املتكررة لنا كاأمة ارت�ست ان تلت�سق بهده االر�ش

اجمل تعليق 

قبل ان ت�ست�سلم ..فكر ملاذا متا�سكت كل هذه املدة 

ذكية تتصل بالشرطة وتنقذ 
امرأة من القتل

تعلن رسميًا عن هاتفها الذكي 
"كيو 6"

البيانات في وان درايف 
تقتصر على ملفات 

جنحت �سماعة منزلية ذكية يف اإنقاذ حياة مك�سيكية من املوت بعد تهديدها 
بالقت��ل من قب��ل �سديقها باإج��راء ال�سماعة مكاملة هاتفي��ة عاجلة لل�رصطة، 
االأم��ر الذي يثري ت�ساوؤاًل هام��ًا حول اإذا كان با�ستطاع��ة امل�ساعدات املنزلية 
الذكي��ة احل��د من وق��وع اجلرمي��ة يف امل�ستقبل وم�ساع��دة ال�رصط��ة يف اإلقاء 
القب���ش عل��ى الفاعل��ني متلب�س��ني يف مكان احل��ادث قبل ارت��كاب جرميتهم 
واإنق��اذ حياة العديد م��ن االأرواح؟  ويف التفا�سيل متكنت ال�رصطة املك�سيكية 
م��ن اإلقاء القب�ش على املتهم اإدواردو بارو�ش )28 عامًا( الذي هدد �سديقته 
وابنته��ا داخ��ل منزلهما بالقتل حام��اًل يف يده م�سد�سًا، وتف��وه اأثناء التهديد 
جمل��ة "هل �ستقومني باالت�سال بال�رصطة؟"، وم��ا اإن �سمعت ال�سماعة الذكية 
املرتبطة بنظام �سوتي حميطي داخل املنزل بهذه اجلملة، حتى قامت بطلب 
)911( عل��ى اعتب��ار اأنها تلقت اأم��راً من اأحد اأفراد املن��زل، وبالفعل ح�رصت 

ال�رصطة على الفور عقب تلقيها نداء اال�ستغاثة، وقب�ست على بارو�ش.

   اأعلن��ت �رصكة اإل ج��ي ر�سميًا عن هاتفها الذكي اجلديد "اإل جي كيو 6"، 
الذي يعد الن�سخة امل�سغرة من هاتفها الذكي الرائد للعام احلايل، "اإل جي 
ج��ي6" الذي اأطلقته يف االأ�س��واق يف وقت �سابق من العام احلايل. وقالت 
عمالق��ة االإلكرتونيات الكورية اجلنوبية يف بيان عل��ى مدونتها "اإن كيو 
Ful 6 جزء من �سل�سلة كيو اجلديدة، وهو اأول هاتف ذكي يقدم �سا�سة -
Vision بعد اإل جي جي6". واأ�سافت اإل جي اأن �سل�سلة كيو تعد اأحدث 
�سل�سل��ة لل�رصكة من الهواتف الذكي��ة القوية ومتو�سطة املوا�سفات. وت�سم 
ال�سل�سلة اجلديدة ثالثة هواتف، هي )Q6، و +Q6، و Q6α(، تختلف عن 
بع�سه��ا يف يتعلق بذاكرة الو�سول الع�سوائية وم�ساحة التخزين الداخلية.  
واأو�سح��ت ال�رصك��ة اأن "+Q6 يق��دم ذاك��رة و�س��ول ع�سوائ��ي بحج��م 4 
غيغابايت، و 64 غيغابايت من م�ساحة التخزين الداخلية، اأما Q6 فيقدم 

32 غيغابايت من الذاكرة. 3 غيغابايت من الرام و 

   اأعلنت �رصكة مايكرو�سوفت عن اإيقاف دعم و�سائط البيانات املن�سقة 
بوا�سطة نظام امللفات FAT32 اأو exFAT خالل االأيام املا�سية.
وبالت��ايل �سيتمك��ن م�ستخدمو خدم��ة مايكرو�سوف��ت وان درايف من 
مزامن��ة االأقرا�ش ال�سلبة واأقرا���ش احلالة ال�ساكنة وبطاقات الذاكرة 
املن�سق��ة بوا�سط��ة نظ��ام امللف��ات NTFS فق��ط، ويف البداية كانت 
تظه��ر ر�سال��ة حتذيري��ة ح��ول هذا ال�س��اأن، اأم��ا االآن ف��اإن خدمة وان 
 .NTFS دراي��ف ت�س��ري اإىل ���رصورة التحوي��ل اإىل نظ��ام امللف��ات
ويتمكن معظ��م م�ستخدمي نظام مايكرو�سوفت وين��دوز من التحويل 
اإىل نظ��ام امللفات املطلوب بدون اأية م�سكالت، اإال اأنه قد تظهر بع�ش 
ال�سعوب��ات مع الكثري من بطاقات الذاكرة، ف��اإذا رغب امل�ستخدم يف 
تو�سي��ع ال�سعة التخزينية بجه��از الالب توب عن طريق بطاقة الذاكرة 

SD اخلارجية.

مزامنةسماعة إل جي

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 spider man" فيلم canberratimes اختار موقع
2" والذى طرح عام 2004، ليكون هو االأف�سل من بني 
االأف��الم التى كان بطلها �سخ�سي��ة الرجل العنكبوت، وهو 
الفيلم ال��ذى قام بطولة توبى ماجواي��ر وكري�سنت دان�ست 
وجيم���ش فرانك��و، ودارت اأح��داث اجلزء الثان��ى من فيلم 
اأح��داث  "Spider-Man" بع��د م�س��ى عام��ني عل��ى 
اجلزء االأول حيث يعانى بيرت )توبى ماجواير( من حياته 
املزدوج��ة كبطل خارق يكافح اجلرمي��ة وتاأثري ذلك على 

حيات��ه ال�سخ�سي��ة؛ حي��ث ال ي�ستطي��ع احلف��اظ عل��ى 
Sp -  وظيف��ة ثابتةكم��ا يعان��ى اأي�سا  ج��اء فيلم
der Man: Homecoming والذى يعر�ش 
حالي��ا ف��ى دور العر���ش ال�سينمائ��ى ف��ى املركز 

الثان��ى، بينما جاء فيلم Spider Man والذى 
ط��رح عام 2002 باملركز الثال��ث، وهو العمل 

الذى حقق 821 ملي��ون دوالر اأمريكى وجاء 
اقتبا�س��ًا ع��ن �سل�سل��ة الكوميك���ش ال�سه��رية 
الرج��ل العنكب��وت تدور اأح��داث الفيلم حول 

)بيرت بارك��ر( الطالب اليتيم الهادئ الفقري اخلجول 
ال��ذى يتعر�ش فى اأحد املعار���ش العلمية لع�سة 
عنكبوت مع��دل وراثيًا مما يعطيه قدرات خارقة، 

بينما يح��ب بيرت )ماري( ف��ى �سمت الأنها 
ترافق �سديقه )هارى 
جن��د  اأوزب��ورن(، 
اأن )نورم��ان( وال��د 

املليون��ري  ه��ارى 
ي��ب  غر

االأط��وار ي�ستخ��دم نوًعا جديًدا من خم��درات تعزيز 
االأداء لي�سب��ح العفريت االأخ���رص، في�سبح لزاما 
عائلت��ه  الإنق��اذ  مواجهت��ه  بي��رت  عل��ى 
لو�س��ى  بطول��ة  وم��ن  واأ�سدقائ��ه، 
الول�ش وتوبى ماجوي��ر وجيم وارد 
اأم��ا  واأ�سل��ى يدن��ري  
املركز الرابع فكان 
م��ن ن�سي��ب فيل��م 
The Ama -"
ing Spider-
وال��ذى   "Man 2
اإي��رادات  حق��ق 
مالي��ني   708 ل���  و�سل��ت 
دوالر ف��ى 2014    وج��اء 
ف��ى املرك��ز اخلام���ش فيل��م 
The Amazing Spider-"

 2012 Man" والذى عر�ش فى 

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.

spider man تعرف على األسوأ واألفضل فى تاريخ سلسلة أفالم

1 خمرتع الطباعة
o ج�سم 2 خمرتع الربا�سوت 

o خمرتع املفاعل النووي. 3 ن�سف رتبت 
o جوال 4 دكاكني �سناعة خفيفة 

o مر�سد 5 جتنح لل�سلم 
6 لعبة من لعبات الطاولة

7 ع�س��ا يف االأر�ش ت�س��د بها اخليمة o من 
ال�ساحل ال�رصقي للمتو�سط قدميا

اجلل��د  ذات  احليوان��ات  م��ن   o ادخ��رت   8
املرتفع الثمن

o حرف عطف 9 ا�سم موؤنث )معكو�سة( 
 o الكهرومغناطي�سية  10 مكت�سف املوجات 

خمرتع قلم الر�سا�ش

o حمب اإىل درجة الوله 1 قوة طاغية 
اأول من اخرتع ماكنة اخلياطة  2

o خمرتع احلرير اال�سطناعي 3 ن�سف تامر 
o ك�سب م�سابقة o مت�سابهان  4 مت�س�ابهان 

 o o بيت الدجاج  5 اظهر وجها مرحبا ومبت�سما 
ف�سل و�سنف

6 يلب���ش ثيابا جميلة ومريحة وطويلة o خمرتع 
�ساعة اليد )معكو�سة(

7 من عنا�رص ماء البحر
8 خمرتع ماكنة الت�سوير امللون

o خ�س��وع وه��دوء يف  9 م��ادة احلي��اة احلم��راء 
ال�سالة

10 خمرتع �سماعة الطبيب


