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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

قالو يف �صفحاتهم
عبد العظيم فنجان 

�صمنُت اأن كل امراأة هي اأنِت ، واأنِك ل�صِت امراأة واحدة ، وال متعددة .
ب يف  �صمن���ُت اأنِك �صعي���دة بي ، ك�صاعر يلعُب باللغة ، م���ن اأجل يخ�صّ

اأر�ض نومِك حلمه الع�صي على التحقق ..
�صمن���ُت اأنِك خملوق���ة من اأجل اأن اأرف�َض املدر�ص���ة ، البيت ، واأن اأهدم 
متاثي���ل �صجدُت له���ا كثريا ، منه���ا : اأنِت ، معبودتي الت���ي تتمرد على 

الطني الذي �صنعتها منه .
�صمن���ُت اأن���ِك ، كل ليل���ة تنامني ، م���ع اجلنود يف الثكن���ات ، وترافقني 

ال�صعراء يف احلانات واملقاهي .
�صمن���ُت اأنن���ي �صاأطوف العامل ، متعقب���ا اآثارِك ، واأن���ِك ل�صِت يل ، 

اأبدا..
علي ال�صوداين 
دفرت التلفزيون

ممثلت���ان وحيدت���ان جميلت���ان ظهرت���ا يف ه���ذا ال�صري���ط املمت���ع وقد 
اأحببتهما معا، ول���و كانت واحدة منهن ابنة خايل والثانية ابنة عمي 

لتزوجتهما بليلة واحدة.
يحدث ه���ذا دائما. رمبا كثريا ولي�ض دائم���ا. اأ�صغل التلفزيون وبقوة 
امل�صادف���ة وح�ص���ن احل���ظ، �صاأحظى مب�صاه���دة �صريط رائ���ع عنوانه 
ه���ذه املرة “الكلم���ات” وف���ق ترجمتي القادم���ة من ال�ص���ف ال�صاد�ض 
االبتدائ���ي. اأظن اأن الفيلم كان قد بداأ بثه قبل ع�صر دقائق، لكن هذا مل 

يثلم �صيئا من متعة امل�صاهدة.
كان���ت الق�ص���ة م�صّوق���ة وتتح���دث ع���ن كاتب غ����ض مغم���ور وفا�صل، 
ت�ص���رتي ل���ه زوجته حقيب���ة عتيق���ة م���ن دكان اأنتي���كات، ويف واحدة 
م���ن ال�صبحي���ات املباركات، يه���م الكاتب االأحمق بو�ص���ع بع�ض هراء 
م�صودات���ه فيع���ر على خمطوط روائ���ي ويبداأ بقراءت���ه بلذة وده�صة 
�صيطاني���ة، فيقرر �صرقته وانتحاله ون�صره با�صمه فينال ب�صببه �صهرة 

عظيمة وماال كثريا.
الثيمة هنا مربوطة بواقعة حقيقية وقعت ل�صاحب “ال�صيخ والبحر” 
اأرني�ص���ت همنغواي، لكن لي�ض ه���ذا باأمر هام بالن�صبة اإيل على االأقل، 
اإذ كنت اأتلذذ باحلوار الهائل واالأداء الرائع جلوق املمثلني الذين كنت 

تفرجت على �صرائط اأخرى لهم لكنني ال اأعرف ا�صما واحدا منهم.
تتعق���د اأحداث الفيلم �صيئا ف�صيئا وتتحول اإىل ق�صة داخل ق�صة ثانية 
والثاني���ة ت�ص���ري ثالث���ة، وهذا اأم���ر اأكرهه ج���دا الأنني اأف�ص���ل االأفالم 
ال�صخيفة البلهاء على االأعم���ال التي ت�صتدعي كدا فكريا قويا ومزاجا 

رائقا ال ينام بخانة التنبلة التي اأنا عليها الليلة.

اأحببت كثريا الكاتب االأ�صلي للرواية ونفرت من الكاتب الذي �صرقها. 
مل اأتعاط���ف اأب���دا مع الكات���ب الثالث ال���ذي كان يق�ض عل���ى اجلمهور 
املنده����ض، حياة ال�صارق وامل�ص���روق، كدت اأ�صم اأنفا�ص���ه املنتنة وهو 

ينفخ بوجه فتاةخال�صية كانت جتري معه لقاء اأدبيا
يبداأ احل���دث بباري�ض مدينة االأدب���اء والفنان���ني وال�صعاليك النبالء، 
وينتهي بنيويورك التي كانت رحيمة وطّيبة وهي تد�صن اأربعينياتها 

باالأ�صود واالأبي�ض.

لوحة اليوم 
من التك�صيلية نور قا�صم

عنوانها "احلب والت�صالح" 
 

اجمل تعليق
 

الفر����ض اجلميل���ة يف  ا�صتثم���ر 
حياتك النها التتكرر دائما ..

مجانية ومفيدة ينبغي لمستخدمي 
ويندوز تثبيتها

تدخل موسوعة غينيس 
 OLED بأكبر شاشة

جدها بالسكري.. فابتكرت 
تطبيقًا لحمايته من العمى

احتفل العالم بيوم  لـ"األعسر".. هذه أشهر 10 شخصيات تعتمد على يدها اليسرى.. 

    تتوفر الكثري من الربامج املجانية املفيدة مل�ستخدمي نظام ويندوز، وفيما 
يل��ي ن�ستعر���ض معكم 3 برامج جماني��ة مفيدة و�رضوري��ة لكافة م�ستخدمي 

ويندوز.
Ninite برنامج

اإن كن��ت ت�ستخ��دم العديد م��ن الربامج عل��ى حا�سبك ال�سخ�س��ي، فرمبا يجدر 
ب��ك تنزيل برنامج Ninite الذي ُي�سه��ل عليك تنزيل براجمك املف�سلة دفعة 
واح��دة. يتي��ح التطبي��ق اأي�سًا الق��درة على حتدي��ث الربامج ب�س��ورة تلقائية 
ودفعة واحدة، وبالتايل عدم احلاجة لتفح�ض حتديثات الربامج يف كل مرة.

LibreOffice برنامج
يعت��رب برنام��ج LibreOffice اأحد البدائ��ل املجاني��ة واملوثوقة لربنامج 
مايكرو�سوفت اأوفي�ض ال�سه��ري، وُيقدم الربنامج حزمة مكتبية �ساملة وداعمة 
ملختلف اللغات الأ�سا�سية ت�سمل حترير الن�سو�ض واإن�ساء العرو�ض التقدميية 

وحتليل البيانات وغريها.

    اأعلن��ت �رضك��ة اإل ج��ي الي��وم الأح��د ع��ن الك�سف ع��ن �سا�س��ة جدارية 
كب��رية جداً يف مدينة دب��ي، قالت "اإنها متتاز بكونها اأكرب �سا�سة "اأوليد" 
OLED واأكرب جدار فيديو عايل الو�سوح يف العامل". واأ�سافت عمالق 
التج��ارة الإلكرتوني��ة الكوري��ة اجلنوبي��ة يف بي��ان اأن ال�سا�س��ة الهائل��ة 
عت يف "دب��ي مول" املتاخم لربج خليفة، تتكون من  امل�ساح��ة، التي و�سُ
820 �سا�سة "اأوليد".  وقد تعاونت اإل جي مع �رضكة "اإعمار انرتتينمنت"، 
وه��ي ال�رضك��ة امل�سغلة لدب��ي لالأحوا���ض املائية، لإمتام ه��ذا امل�رضوع 
الرائ��د. وي�س��ار اإىل اأن �سا�سات "اأوليد"، التي تو�س��ف باأنها اجليل القادم 
م��ن ال�سا�سات، متتاز عن �سا�س��ة "الكري�ستال ال�سائ��ل" LCD التقليدية 
باأنه��ا تقنية باعثة، وه��ذا يعني اأن ال�سا�سة تبع��ث �سوءها اخلا�ض بها، 
مما يلغي احلاجة اإىل الإ�ساءة اخللفية ال�سخمة وغري الفعالة، ثم اإن هذه 
ال�سا�س��ة توفر جتربة لونية اأقرب اإىل احلقيقة بف�سل التباين بني الألوان، 

وتقدمي لون اأ�سود طبيعي. 

 جنح��ت فتاة هندية عمره��ا 16 عامًا يعاين جدها من مر�ض اعتالل 
ال�سبكي��ة ال�سكري، يف اخرتاع تطبي��ق اإلكرتوين ب�سيط ورخي�ض الثمن 
ي�ساع��د يف ت�سخي�ض هذا املر���ض لتجنب الإ�ساب��ة بالعمى يف حال 
التاأخ��ر بت�سخي���ض املر���ض يهدد مر���ض اعت��الل ال�سبكي��ة ال�سكري 
امل�سابني بال�سكري بفقدان الب�رض نظراً لتلف ال�سعريات الدموية التي 
تغ��ذى �سبكية العني. ويعت��رب الفح�ض الطب��ي والت�سخي�ض املبكر من 
اأهم العوامل التي ت�ساعد يف عالج هذه امل�سكلة واحليلولة دون حدوث 
امل�ساعفات اخلطرية التي توؤدي اإىل فقد الب�رض. ب�سيط وقليل التكلفة
ونقل املوقع الإلكرتوين الأمريكي "�ساين�ض األريت" املعني بالأبحاث 
العلمي��ة والتكنولوجي��ا عن الفت��اة وتدعي كافيا كوباراب��و قولها اإن 
"ت�سخي�ض املر�ض ميثل اأكرب التحديات التي تواجهنا، حيث توجد يف 
الهند برامج لإر�سال الأطباء اإىل القرى واملناطق الفقرية، ولكن هناك 

عدد كبري من املر�سى وعدد حمدود من اأطباء العيون".

أصيببرامج إل جي

متقاطعة

عامة معلومات 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.

1 نبت��ة ع�سبية جبلي��ة تو�سع لتزكي��ة ال�ساي اأو 
للعالج o قوام

o ن�سف فارغ اأر�سد   o 2 ف�سة �سائلة 
o كثري جدا 3 طائر ا�سطوري يحيا بعد احرتاق 

اإمارة عربية  4
5 ماكنة حترك ما نركبه برا وبحرا وجوا

 o ن�س��ف راي��ة o 6 انخفا���ض درج��ة احل��رارة
العزوة واملكانة العائلية

o ياب�سة o �سباحك مثله  7 احد الوالدين 
8 نبات طيب يف ال�سلطة o منطقة متنازع عليها 

يف جنوب م�رض
9 قبول ح�سن

10 مث��ل عربي ق��دمي يقال يف تواف��ق اثنني يف 
ال�سكل اأو ال�سخ�سية

o نبات  1 وح��دة معلوم��ات يف الكمبيوتر 
�سحراوي

 o م�س��وؤول   o الأم��ان  ويعط��ي  ي��وؤوي   2
مت�سابهان

3 عمل��ة عربي��ة )جم��ع ومعكو�س��ة( o دمر 
وقلب راأ�سا على عقب

o فول �سوداين 4 موؤن�ض 
o ندرة )معكو�سة( اآدم  5 من اولد 

o ا�ستح�سنه 6 من الطراف 
o وزراء امللك وحا�سيته 7 تدعو للخجل 

o وبخ 8 جهنم )معكو�سة( 
9 توق��ف o م��ن يعطي النا���ض دينا مقابل 

فائدة
10 جمموعة )كلمتان(

هن��اك العديد من القي��ادات وال�سخ�سيات املوؤثرة فى العامل 
�سيا�سي��ا وفني��ا واإعالمي��ان كان��وا يعتم��دون عل��ى يده��م 
الي���رضى، وتبل��غ ن�سبة الأ�سخا���ض ال��ذى ي�ستخدمون يدهم 
الي�رضى حواىل %10 من �سكان العامل، لذا فقد قدمت جملة 
"تامي" الأمريكية اأ�سهر 10 �سخ�سيات فى التاريخ ت�ستخدم 

اليد الي�رضى وهى:
1 - الرئي�ض الأمريكى باراك اأوباما: واأوباما لي�ض الرئي�ض 
الوحي��د فى هذا الأمر فقد �سبقه روؤ�س��اء اأمريكيون كثريون، 
منه��م بي��ل كلينتون وج��ورج بو���ض الأب ورونال��د ريجان 
وجريال��د ف��ورد وه��ارى ترومان وهرب��رت هوف��ر، ويعتقد 
بع���ض اخل��رباء اأن ال�سب��ب ال��ذى يدف��ع لنتخ��اب اأ�سحاب 
الي��د الي���رضى ه��و ا�ستعداده��م الق��وى ف��ى مه��ارات اللغة، 
والت��ى ميكن اأن ت�ساعدهم عل��ى �سياغة اخلطاب ال�رضورى 

للمن�سب ال�سيا�سى.
2 - بي��ل جيت���ض: اأح��د اأغن��ى اأثري��اء الع��امل، وم��ن اأ�سهر 
ال�سخ�سي��ات القت�سادي��ة اىل ت�ستخدم يده��ا الي�رضى، وقد 
وج��دت درا�س��ة اأمريكي��ة اأن الرج��ل الأع���رض يف��ل التفك��ري 

املتباي��ن، وهو �سكل من اأ�سكال الإبداع ينتقل فيه العقل من 
املعرف��ة التقليدي��ة اإىل الربط غري امل�ستك�س��ف، ورمبا يكون 
هذا ما يلزم لتكوين ثروة قدرها 57 مليار دولر، هى جممل 

ما ميتلك بيل جيت�ض.
3 - اأوب��را وينف��رى: مب��ا اأن الدرا�س��ات العلمي��ة اثبتت اأن 

احتم��الت اأن يك��ون الأع�رض رجل اأكرث م��ن اأن يكون امراأة، 
فه��ذا ما يجعل ملك��ة التو �س��و الأمريكية اأك��رث تاأثريا، فيما 
تع��د جوليا روبرت�ض واأجنيلينا جوىل م��ن ال�سخ�سيات التى 

تعتمد على اليد الي�رضى اأي�سا.
4 - لعب البي�سبول الأمريكي ال�سهري بابي روث.

5 - نابليون بونابرت
6 - الر�س��ام الإيط��ايل ال�سهري ليون��اردو دافن�سى: هو اأحد 
اأك��رث الرجال املوؤثرين ف��ى التاريخ، وكان يكتب من اليمني 
اإىل الي�س��ار، عك���ض املاأل��وف، وو�س��ع املوؤرخ��ون نظريات 
ع��دة لتف�سري الكتابة باملراأة التى اتبعه��ا دافن�سى، منها اأنه 
كان يح��اول اأن ي�سع��ب عل��ى النا���ض معرفة م��ا يكتبه فى 

مالحظاته.
7 - عامل��ة الفزي��اء ال�سهرية مارى ك��ورى: وكان زوجها 
الع��امل باي��ري ك��ورى اأع���رض اأي�س��ا، وه��ى لي�س��ت العامل��ة 
الوحي��دة الت��ى ا�ستخدمت يده��ا الي�رضى، ولك��ن كان األربت 
اأين�ستاي��ن ونيوت��ن وموؤ�س���ض عل��م الكمبيوت��ر احلديث األن 

تورجن من اأ�سحاب اليد الي�رضى.


