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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�سامي مهدي
�سوقي واجلواهري 

مل اأجه����ر براأي����ي ال����ذي �ساأديل ب����ه االآن اإال نادرًا . كنت اأت����ردد ، وما زلت ، 
الأجتن����ب اخلو�����ش يف نقا�����ش عقي����م قد تطف����و عل����ى �سطح����ه الع�سبيات 

وت�سيع احلقيقة املو�سوعية .
خال�سة هذا الراأي اأن �سعر اأحمد �سوقي اأغنى ثقافيًا من �سعر اجلواهري 

، وهو اأكرث تنوعًا يف مو�سوعاته ، واأ�سل�ش يف لغته واأ�سفى . 
واأرى اأن اأخط����ر عي����ب يف �سع����ر اجلواه����ري لغته . فهي وع����رة ، ع�سرية 
الرتكيب يف اأحيان كثرية ، حتى لتح�ش واأنت تقراأ �سعره مبا عاناه وهو 

يبلغ بجملته املعنى الذي يريده ، وخا�سة يف �سعره املتاأخر .
اجلي����د يف �سع����ر اجلواه����ري كث����ري دون ريب ، وم����ن اأف�سل ما ق����راأت له 
يف راأي����ي ق�سائ����ده : يف األفية �سيخ املعرة ، ويف تك����رمي ها�سم الوتري ، 

واأطبق دجى ، وكلها ق�سائد بائية 
ح����دث ذات ي����وم اأن قط����ع اجلواه����ري عل����ّي حديث����ي يف اجتم����اع للهيئة 
االإداري����ة الحتاد االأدب����اء يف مطالع ال�سبعينيات فقال : اأنت .. اأنت .. ملاذا 

تكرهني ؟!
كان ه����و رئي�����ش الهيئة وكن����ت ع�سوًا فيه����ا ، وكنت اأحت����دث يف �ساأن من 
�س����وؤون االإحت����اد ال عالق����ة له ب����االأدب اأو باجلواهري ، ففوجئ����ت وُبهّت ، 
وُبهت احل�سور ، ولكنني تداركت فقلت : وكيف يل اأن اأكرهك يا اأبا فرات 
واأن����ت اأ�ستاذنا ومفخرة من مفاخرنا الوطنية ؟! فت�ساحك وقال : ال اأدري 
! فت�ساحك����ت اأن����ا االآخ����ر وقلت : هذا حم�����ش وهم يا اأبا ف����رات ! وانربى 

احل�سور بتدارك املوقف ، ف�سكت و�سكّت ، ثم ا�ستاأنفت حديثي .
ولكنن����ي بقيت ، بعد االإجتم����اع ، اأقلب االأمر واأبحث عن ال�سبب الذي دفع 
الرجل اإىل هذا القول ، فلم اأجد �سوى مقالة يل ن�سرت قبل �سهر اأو نحوه 
م����ن هذه الواقعة ، وجئ����ت فيها عر�سًا براأي مقت�سب يف �سعره مل يعجبه 

كما يبدو ! 
وم����ن يومه����ا �سرت اأحتفظ وال اأحت����دث عن �سع����ره اإال يف اأحوال خا�سة 

وجل�سات �سيقة .
رحم الله اأبا فرات .

لقطة اليوم من الفنانة التشكيلية 

�سماح االلو�سي بعنوان 
" االرهاب  "الن�سرعلى 

اجمل تعليق 

كن طيب الذكر حتيا العمر من�سعدَا

مفاتيح "جي بورد" تتيح الوصول 
المباشر إلى يوتيوب وخرائط غوغل

جديد من سامسونغ بسرعة 1.2 
غيغابت/الثانية لألجهزة المحمولة

ترفع أسعار عضوية 
بالي ستيشن بالس

    اأطلق��ت �رشك��ة غوغل حتديث��ًا جديداً للوحة املفاتيح التابع��ة لها "جي بورد"، 
على نظام الت�ص��غيل اآي اأو اإ�س، يجلب معه مزايا جديدة.  وياأتي الإ�ص��دار اجلديد، 
ال��ذي يحم��ل الرق��م 1.8، من تطبيق "جي ب��ورد" مع اإمكانية الو�ص��ول املبا�رش 
اإىل خرائط غوغل وموقع يوتيوب، وذلك بغية ت�ص��هيل م�صاركة املوقع واملحتوى 
املرئ��ي، وف��ق ما قال��ت غوغل. وذكرت عم��اق التقني��ة الأمريكي��ة اأن التحديث 
اجلديد ياأتي مع ميزة جديدة، اأطلقت عليها ا�ص��م "اإنك"، وهي تتيح للم�ص��تخدمني 
الر�ص��م وم�ص��اركة الر�ص��ومات من لوحة املفاتي��ح مبا�رشًة. وما على امل�ص��تخدم 
للو�ص��ول اإىل ه��ذه امليزة اإل النقر على زر "الرم��وز التعبريية" ثم النقر على رمز 
القلم. ُي�صار اإىل هذه املزايا ل تتوفر بعد على ن�صخة نظام اأندرويد التابع جلوجل 
م��ن تطبيق لوح��ة املفاتيح، وذلك ا�ص��تمراراً لنهج ال�رشكة يف تق��دمي املزايا اأوًل 
مل�صتخدمي نظام اآي اأو اإ�س امل�صغل لأجهزة �رشكة اأبل الذكية. وميكن مل�صتخدمي 
الإ�ص��دار 9.0 وم��ا بعده م��ن نظام اآي اأو اإ���س تنزيل التطبيق ال��ذي ياأتي بحجم 

اآب �صتور. 148 ميغابايت من متجر 

    ط��ورت �رشك��ة �صام�ص��ونغ مودمات ل�ص��بكات اجليل الراب��ع "اإل تي اإي" 
ق��ادرة على توف��ري �رشعات تنزي��ل للبيان��ات ت�ص��ل اإىل 1.2 غيغابت يف 

الثانية، يف تطور جديد يجلب ال�رشعات الفائقة اإىل الأجهزة املحمولة.
وقال��ت عم��اق الإلكرتونيات ال�ص��تهاكية، يف بي��ان اإن التقنية اجلديدة 
ملودمات اجليل الرابع والتي �ص��وف ُت�صمن يف اجليل القادم من معاجلات 
الأجهزة املحمولة التابعة لها، تعد الأوىل يف ال�صناعة يف دعم 6 عرو�س 

نطاق ملا ُيعرف ب� "جتميع املوجات احلاملة".
واأو�ص��حت �صام�صونغ اأن "جتميع املوجات احلاملة" يقوم على اجلمع بني 
ع��دد معني م��ن املوجات احلاملة م��ع عرو�س نطاق خمتلفة، مما يح�ص��ن 
مع��دلت نقل البيانات واأداء ال�ص��بكة. ومن خال زي��ادة القدرة التجميعية 
لعرو�س النطاق اخلم�ص��ة ال�صابقة للنموذج ال�ص��ابق اإىل 6 عرو�س، �صتقدم 
تقني��ة م��ودم اجلي��ل الراب��ع اجلدي��دة عملي��ات نقل بيان��ات اأ���رشع واأكرث 

ا�صتقراراً.

    اأعلنت �رشكة �صوين عن الأ�صعار اجلديدة خلدمة باي �صتي�صن با�س، 
والتي �ص��يتم تطبيقها بدءا من 31 اأغ�صط�س )اآب( اجلاري، حيث �صتزيد 
تكلفة ال�ص��رتاك ال�ص��هري اإىل 9.99 دولراً اأمريكيًا، بينما يتعني على 
عماء ال�صرتاك الربع �ص��نوي دفع 24.99 دولراً اأمريكيًا. كما قامت 
ال�رشكة اليابانية بزيادة ال�ص��رتاك ال�ص��نوي يف خدمة باي �صتي�ص��ن 
با���س اإىل 59.99 دولر اأمريك��ي، ويف حالة عدم موافقة امل�ص��تخدم 
على الأ�ص��عار اجلديدة، فاإنه ميكنه اإلغاء ال�صرتاك يف اخلدمة قبل 48 
�ص��اعة من الدف��ع الت��ايل اأو التحديد التلقائ��ي للع�ص��وية يف اإعدادات 

احل�صاب.
وجتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن خدمة باي �صتي�ص��ن عبارة عن خدمة اإ�صافية 
مدفوع��ة لأ�ص��حاب اأجهزة باي �صتي�ص��ن، والت��ي تتيح له��م اإمكانية 
الو�ص��ول اإىل وظائ��ف الويب لعدة لعبني، والطاع على الإ�ص��دارات 

التجريبية واملحتويات الأخرى.

سونيلوحة مودم

متقاطعة

غــــريب عالم 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.

ببغاء يكشف امرأة قتلت 
زوجها

حفرة رملية تفوح 
منها رائحة زكية

1 دول��ة افريقي��ة فيه��ا منب��ع الني��ل العظيم o ما 
يرتكه ال�صابقون ملا يليهم )معكو�صة(

o نوع من اخل�صار o مت�صابهان  اأعرف   2
o مربح 3 من �صفن اخلليج القدمية 

4 اأحد )مبعرثة( o ا�ص��م حلم م�ص��وي معلق اأ�ص��له 
تركي

o يراع مبعرثة اأ�صحية  5 ذبح 
o من دولة خليجية. 6 مزارع الفاحني 

7 اأ�ص��در اأزي��زا o �ص��حايف يف موؤ�ص�ص��ة اإخبارية 
ي�صافر كثريا

o وحدة وزن اإذا تعدى اثنني �صاع )معكو�صة(   8
9 ال�رشك�ص��ي �ص��لطان الدي��ار امل�رشي��ة يف ع�رش 

املماليك بنى قلعة م�صهورة يف ال�صكندرية.
10 قائد نادي الهال واملنتخب ال�صعودي �صابقًا

1 لع��ب جزائ��ري فاز ب��دوري اأبط��ال اأوروبا مع فري��ق بورتو 
الربتغايل

2 دلله��ي عل��ى الأحرار دي��ون ل بد من �ص��دادها o من مهنته 
ال�صقاية.

3 البل��د التي ا�صت�ص��افت كاأ���س العامل o 2006 حت��ت اأقدامها 
اجلنة.

 o ح�ص��ل عل��ى o 4 تكل��م �ص��وءا ع��ن �ص��خ�س م��ا يف غياب��ه
مت�صابهان

o جيب التمام يف الريا�صيات اأداء العمل  5 مراقب وموجه 
6 ح�صارة عريقة يف اأمريكا الو�صطى واجلنوبية. o رطب باملاء

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

o �صهر بداية الربيع 9 طري ا�صطوري 
10 اإمارات��ي ح��از عل��ى جائ��زة اأف�ص��ل لعب يف كاأ���س العامل 

لل�صباب عام 2003

وج��دت هيئة املحلف��ني اأن ام��راأة اأمريكي��ة مذنبة بجرمية 
قتل م��ن الدرج��ة الأوىل، حي��ث اأطلقت النار عل��ى زوجها، 
يف ح�ص��ور ببغاء كان ال�ص��اهد على ما ح��دث. وقال موقع 
“usa today” اإن هيئ��ة املحلف��ني يف مقاطعة نيوايغو 
غرب ولية مي�ص��يغني قد تداولت الق�ص��ية لثماين �ص��اعات، 
قب��ل اأن تثب��ت اجلرمية على غلين��ا دورام البالغة من العمر 
49 عام��ًا. حي��ث اأقدمت عل��ى قتل زوجه��ا مارتن دورام 
البالغ من العمر 46 عامًا، باإطاق خم�س ر�صا�صات عليه، 
واأ�ص��يبت ه��ي بج��روح يف راأ�ص��ها يف ، فيما و�ص��ف باأنه 
حماول��ة انتح��ار مل تنجح. وقال��ت زوجة القتيل ال�ص��ابقة، 
كري�ص��تينا كيلر، التي ح�صلت على الببغاء بعد وفاة طليقها 
اإذ مل ت��رد القاتل��ة الحتف��اظ به، باأنه كان يك��رر دائمًا “ل 
تطلقي النار” ب�ص��وت مارتن، ف�ص��لمته اإىل ال�رشطة ليجري 

فتح التحقيق من جديد وتعرتف املراأة بجرميتها.

باأح��د الق��رى ب��داأت رائحة زكي��ة كرائحة امل�ص��ك 
والع��ود والعن��رب تفوح م��ن احدى احلف��ر الرملية، 
انت�رشت الإ�ص��اعة ب�رشعة الربق ب��ني افراد القرية 
وه��م م�ص��تغربني م��ن هذا احل��دث و�ص��ن البع�س 
اأن املنطق��ة مبارك��ة ومقد�ص��ة، فذه��ب اىل مكان 
احلف��ر وف��د م��ن النا�س ليك�ص��فو مايح�ص��ل هناك 
واذا به��م اخذو ميلوؤون الأكيا���س والعلب بالرمال 
وياأخذونه��ا لبيوتهم تربكًا بها اميانا منهم باأنها 

مباركة ..
و�ص��ل الم��ر اىل جهات املعني��ة  وُعرفت احلكاية 
فاأر�صل جهاز �صوؤون حماية البيئة فريقًا ي�صتك�صف 
املنطق��ة املباركة ملا �ص��معوه من ال�ص��كان ، فاإذا 
به��م يج��دون اأن احلف��رة عبارة عن مك��ب نفايات 

اإحدى �رشكات ال�صامبو...


