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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ل�ؤي العبادي
عامل_النظافة

مل ن�سعر ي�مًا باأهمية )عامل النظافة( اإال يف الفرتة ال�سابقة حني 
�سرف  عدم  الأ�سباب  العمال  عدد  لقلة  مهمته  ي�ؤدي  اأن  ي�ستطع  مل 
بابل  املحلية ملحافظة  قبل احلك�مة  املا�سية من  للأ�سهر  رواتبهم 

بحجة عدم ت�فر االأم�ال الأ�سباب تتعلق بامل�ازنة .
عامل  مهنة  اأن  م�ست  التي  القليلة  االأ�سهر  مدى  وعلى  وتاأكدنا 
النظافة هي من اهم املهن يف حياة مدينتنا ونظافة بيئتنا ال بل 
اأن احلياة بدونه يف املدن ال تطاق فاأك�ام النفايات تف�سد كل �سيء 
، حيث  بنا  ما يحيط  كل  على  ال�سلبية  واآثارها  روائحها  وتغطي 
اأن عدد عمال النظافة الذين يعمل�ن االآن اليكفي يف رفع النفايات 
يفتقد  اليزال  االأحياء  وبع�ض  ال�س�ارع  اغلب  وحال  املرتاكمة 

للكثري من النظافة .
م�س�ؤولية  وبيئتنا  �س�ارعنا  نظافة  اأن  نعرتف  اأن  علينا  وهنا 
مدينة  �ساكني  فنحن   ، النظافة  وعامل  امل�اطن  بني  م�سرتكة 
امل�سيب وال�سائرين يف هذا ال�سارع اأو ذاك �سنظل نعي�ض هاج�ض 
النظافة اإن مل نبادر باأنف�سنا باالهتمام بهذه امل�ساألة ، اإ�سافة اىل 
حث االآخرين على التعاون وتعليم ع�ائلهم واأبنائهم كيف يهتم�ن 
اأنف�سهم ونظافة ما ح�لهم . ويف الع�دة اىل ماحدث يف  بنظافة 
تنظيف  بحملت  �سبابها  قيام  من  م�ؤخرا  الهندية  �سدة  مدينة 
ملدينتهم فرنى من ال�سرورة �سد الهمة والتعاون مع عمال النظافة 
بعدم رمي النفايات اإال يف اماكنها املخ�س�سة لها لتخفيف العبء 
النظافة املت�اجدين حاليًا  الرفع من معن�يات عمال  عنهم وكذلك 
يف �س�ارع املدينة الذين يعمل�ن بدون رواتب لعدة اأ�سهر و�سحذ 
اللطيفة ب�جه عمال  هممهم من خلل الكلم اجلميل واالإبت�سامة 

النظافة وما لهذا من تاأثري معن�ي لهم .
له�ؤالء  ع�نًا  جميعنا  نك�ن  واأن  نظيفة  مدينتنا  تظل  اأن  ونتاأمل 

العمال من اأجل نظافة مدينة امل�سيب العريقة بتاريخها امل�سرف . 

�سامي مهدي
خدمة اإليكرتونية

هل   : اأخرى  مرة  اأت�ساءل  اأحاديث  من  ح�لها  يدور  ما  ملنا�سبة 
االأحزاب  جندتها  التي  االإلكرتونية  امللي�سيات  يف  اخلدمة  تعد 
والزعامات ال�سيا�سية ، هل تعد خدمة جهادية ، وهل ي�ستفاد منها 

الأغرا�ض العلوة والرتفيع ؟!
 

حامد الراوي 
اإحدى عجائب الزمن العراقي اجلديد ، اأن ما مت تاأ�سي�سه ليك�ن 
عامل تط�ر وازدهار ، �سار عامل ب�ؤ�ض و تخلف ، بدءا مبجال�ض 
احلكم يف املحافظات و لي�ض انتهاءا بالهيئات امل�ستقلة . فما تق�له 

الثمار يختلف متاما عن ذاك الذي قالته اجلذور
  

اجمل تعليق
االن�سان حيث ي�سع نف�سه...ان ارتفع بها ارتفعت واإن ات�سع بها 

ات�سعت .

تطلق تطبيقًا جديدًا لمنصة 
ألعابها "سويتش أونالين"

تعلن "بالخطأ"عن هاتفها 
الذكي المرتقب "نوكيا 8"

المورد الحصري لبطاريات آي 
فون عام 2018

    اأعلن��ت �رشك��ة نينتن��دو ع��ن اإط��اق تطبي��ق جديد خلدم��ة الويب 
اخلا�س��ة بجه��از الألعاب "�س��ويت�ش". ويحمل التطبيق اجلديد ا�س��م 
نينتن��دو "�س��ويت�ش اأوناي��ن" ويتي��ح لأ�س��حاب الهوات��ف الذكي��ة 
امل��زودة بنظام غوغ��ل اأندرويد اأو اأب��ل اآي اأو اإ�ش، دعوة الأ�س��دقاء 
عرب �س��بكات التوا�سل الجتماعي لا�ستمتاع بالألعاب اأو ا�ستعمال 
الدرد�سة ال�سوتية اأثناء اللعب. ولكي يتمكن امل�ستخدم من ا�ستعمال 
التطبيق اجلديد فاإنه يتعني عليه ت�س��جيل الدخول بح�س��اب نينتندو 
يف التطبيق، وبعد ذلك يتم ربطه بجهاز الألعاب. وميكن للم�ستخدم 
حالي��ًا ا�س��تعمال التطبيق اجلديد وخمتلف خدمات من�س��ة الألعاب 
املخ�س�س��ة جلهاز "�سويت�ش" جمان��ًا، غري اأن الو�سع �سيتغري خال 
2018، حي��ث �ست��رتاوح تكلفة ال�سرتاك يف اخلدمة من 4 اإىل 20 

دولراً اأمريكيًا.

   ن���رشت �رشك��ة نوكي��ا "باخلطاأً" �س��وراً لهاتفها الذك��ي الرائد املرتقب 
"نوكيا 8" على اأحد مواقعها الإلكرتونية، وذلك قبل اأن حتذف ال�سفحة 
�رشيع��ًا، ولك��ن هن��اك من متكن م��ن الحتفاظ به��ا. وميث��ل "نوكيا 8"، 
ال��ذي ت�سنع��ه �رشك��ة "اإت���ش اإم دي جلوب��ال" الفلندي��ة، اأق��وى الهواتف 
الذكي��ة العاملة بنظام الت�سغيل اأندروي��د، وُينتظر اأن يلعب دوراً كبرياً يف 
اإع��ادة عامة نوكي��ا التجارية اإىل �سوق الهواتف الذكي��ة. وكانت نوكيا، 
الت��ي هيمنت على �سوق الهواتف املحمول��ة خال العقد الأول من الألفية 
اجلدي��دة، ق��د خرجت من ال�سوق بع��د ظهور وهيمنة الهوات��ف الذكية من 
���رشكات مث��ل �سام�سونغ واأب��ل، مما ا�سطره��ا لبيع هذا القط��اع ل�رشكة 
مايكرو�سوف��ت يف الع��ام 2014 مقاب��ل نحو 7.2 ملي��ارات دولر. ويف 
العام املا�سي، اأعلن��ت ال�رشكة الفلندية اأن عامتها التجارية �ستعود اإىل 

�سوق الهواتف املحمولة.

ذكرت �سحيفة كورية ، اأن �رشكة "اإل جي كيم LG Chem" الكورية 
اجلنوبي��ة �سوف تتوىل ح�رشي��ًا م�سوؤولية اإنتاج بطاري��ات هاتف اآي 
ف��ون 9 اأو اآي ف��ون 8 اإ�ش، الذي ُيحتم��ل اأن تطلقه �رشكة اآبل يف العام 

املقبل.
وق��د ا�ستثم��رت �رشك��ة "اإل ج��ي كي��م"، وه��و ال��ذراع امل�س��وؤول ع��ن 
ال�سناعات الكيميائية لإل جي، مئات املليارات من الوون الكوري يف 
خ��ط اإنتاج خم�س�ش له��ذا الغر�ش، و�سوف تنت��ج بطاريات على �سكل 
حرف "L" لآي فون العام املقبل، وفًقا ملا ذكرته �سحيفة "اإكونوميك 
ديل��ي" Economic Daily" الكوري��ة نق��ًا ع��ن م�س��در للم��واد 
الكيميائي��ة مل يك�سف عن ا�سمه.  وُيعتق��د اأن تقرير ال�سحيفة الكورية، 
الت��ي قال��ت اإن اإنتاج تل��ك البطاريات �سوف يبداأ خ��ال العام احلايل، 

وجيه لأن اآبل معروفة با�سرتاتيجية تعدد املوردين ملكوناتها. 

"إل جي"نينتندو نوكيا

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

عم�ديًا 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.

نجوم انفصلوا..  في معارك علنية

1 دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم o ما 
يرتكه ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

o نوع من اخل�سار o مت�سابهان  اأعرف   2
o مربح 3 من �سفن اخلليج القدمية 

4 اأح��د )مبع��رة( o ا�س��م حلم م�س��وي معلق 
اأ�سله تركي

o يراع مبعرة اأ�سحية  5 ذبح 
o من دولة خليجية. 6 مزارع الفاحني 

7 اأ�سدر اأزيزا o �سحايف يف موؤ�س�سة اإخبارية 
ي�سافر كثريا

8 اإذا تعدى اثنني �ساع )معكو�سة( o وحدة وزن
9 ال�رشك�سي �سلطان الديار امل�رشية يف ع�رش 

املماليك بنى قلعة م�سهورة يف ال�سكندرية.
ال�سعودي  الهال واملنتخ��ب  ن��ادي  10 قائد 

�سابقًا

1 لع��ب جزائري فاز ب��دوري اأبطال اأوروبا مع 
فريق بورتو الربتغايل

2 دلله��ي عل��ى الأحرار ديون ل بد من �سدادها 
o من مهنته ال�سقاية.

 o 2006 3 البل��د التي ا�ست�ساف��ت كاأ�ش العامل
حتت اأقدامها اجلنة.

4 تكلم �سوءا عن �سخ�ش ما يف غيابه o ح�سل 
على o مت�سابهان

o جيب التمام اأداء العمل  5 مراقب وموجه 
6 ح�سارة عريقة يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية.

7 لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
8 جزيرة بريطانية.

o �سهر بداية الربيع. 9 طري ا�سطوري 
10 اإمارات��ي حاز على جائ��زة اأف�سل لعب يف 

كاأ�ش العامل لل�سباب عام 2003.

هذه قائمة ببع�ش هذه احلالت التي عا�سها جنوم العامل: 
 روب كاردا�سي��ان وب��اك ت�سين��ا: انته��ت عاق��ة الثنائي 
موؤخ��راً بكث��ري م��ن الف�سائ��ح، حي��ث ن���رش جن��م تلفزيون 
الواق��ع �سورا فا�سحة خلطيبته ال�سابقة واتهمها باخليانة 
وبتعاط��ي املخ��درات، مما جعل احل��رب ت�ستعل بينهما من 
جدي��د، فما كان من اإدارة ان�ستقرام اإل اأن األغت ح�سابه، اأما 
ب��اك فقد جل��اأت اإىل الق�ساء ملحا�سبته ، كم��ا ورّدت عليه 
باأن��ه هو الآخر كان ي�رشبها ب�س��كل م�ستمر وقا�ش وي�سيء 
معاملتها، واأنه خانها م��ع الكثري من الن�ساء، ولهذا ال�سبب 

تركته.
ليند�س��ي لوهان واإيجور تارا�سوف: اعت��دى خطيب النجمة 
الأمريكي��ة عليها بال���رشب على ال�ساطئ، كم��ا اأعاد الكرة 
يف املن��زل حي��ث ا�ستنج��دت حينها باجل��ريان، اإذ اأنه كان 
يهدده��ا بالقتل، وعلى اأثر ذلك �رّشحت باأنه مري�ش نف�سي 

واأنها ل ت�ستطيع العي�ش معه.
جا�س��ن بي��رب و�سيلين��ا غومي��ز: حت��ول احل��ب الكب��ري اإىل 
خافات كثرية بني الثنائي احتدمت على و�سائل التوا�سل 

الجتماع��ي، حيث تهجمت �سيلين��ا على جا�سن و�سديقته 
اجلديدة عار�سة الأزياء �سوفيا ريت�سي على ان�ستقرام، فرد 
عليها هو بطريق��ة قا�سية، ملمًحا اإىل خيانة ح�سلت بينها 

وبني زين مالك �سابًقا.
جنوم وجنمات واعدوا نف�ش ال�سخ�ش اأكر من مرة!

جوين ديب واآمبري هريد:
عّن��ف جوين دي��ب زوجته املمثل��ة الأمريكي��ة اآمبري هريد، 
مم��ا دفع بالأخرية لإقامة دعوى ق�سائية بحقه، م�ستعينة 
ب�س��ور اأظهرت كدمة كبرية عل��ى وجهها، وكذلك زجاجات 
مك�س��ورة، وطالبت��ه بع��دم التعر�ش له��ا وطلب��ت الطاق، 
وبع��د العديد م��ن امل�س��كات ح�سلت على الط��اق وجميع 

م�ستحقاتها منه.
 مادونا و�سون بني: ا�ستهر النجم �سون بني ب�سلوكه العنيف 
مع زوجته مادونا، والذي كان يتطور اإىل ال�رشب يف كثري 
م��ن الأحيان؛ حيث اإن��ه يف اإحدى امل��رات قيدها يف مقعد 
بغرفتهم��ا وعذبه��ا بع��د تناول��ه للكث��ري م��ن امل�رشوبات 

الكحولية، مما جعلها ت�سّهر به وتنف�سل عنه.


