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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

حالة نادرة.. طفلة ال ت�شبع �أبدً� مهما �أكلت
هذه حالة نادرة لطفلة يف �ل�شاد�شة من عمرها، لها �شهية �شر�شة، فهي جائعة 
با�شتمر�ر ب�شبب ��شطر�ب نادر مما يعني �أنها ال ت�شعر بال�شبع �لكامل �أبد�.
وتعم����ل عائل����ة �لطفل����ة ميغان �آد�م����ز- فيتزجري�ل����د على �إخف����اء �لطعام عنها 

ب�شكل م�شتمر، ولكن دون جدوى، فهي تلجاأ �إىل تناوله �شر�.
وقد حظ����ر �لد�ها �لنطق بكلمات مث����ل “وجبة خفيفة” و”�لع�ش����اء” �أمامها، 

الأنها مبجرد �شماعها ت�شعرها باالأ�شى، �إذ� مل ي�شمح لها بتناول �لطعام.
وتع����اين ميغ����ان م����ن متالزمة ن����ادرة تع����رف با�شم “ب����ر�در- ويل����ي )بو�س( 
يتميز  ن����ادر  ��شط����ر�ب خلق����ي  Prader-Willi syndrome وه����ي 

�شاحبه ب�شهية �شر�شة مما يجعله جائعا با�شتمر�ر.
وعلى �لرغم من �أن وجبات �لطعام يتم تقدميها يف �لوقت �ملحدد 
للطفل����ة، �إال �أن ذل����ك مل يح����ل �شيئ����ا، ويخ�ش����ى �أن ت�ش����اب �لطفلة 

بال�شمنة �ملفرطة.
وتقول و�لدته����ا ما�شي فيتزجري�لد، �لبالغة من �لعمر 35 �شنة، من بيلتون: 
�أمامها وال  “�إن هاج�����س ميغان �الأ�شا�شي يف �حلي����اة هو �لطعام.. ال ناأكل 

ننطق بعبار�ت ت�شري للطعام و�إال كان ذلك مبثابة حتفيز �شلبي لها”.
وتع����رف �الأم باأن هذه �ملتالزم����ات معقدة بح�شب �الأطب����اء، �شو�ء من حيث 

�أ�شلوب �لرعاية �ملطلوب �أو �لعالج.
وتوؤث����ر هذه �ملتالزمة على و�حد من ب����ن 15000 �شخ�س، وهي باالإ�شافة 
للج����وع �مل�شتمر، ت�شب����ب �أي�شا �لتاأخر يف �لنمو، �شعوب����ات �لتعلم، و�لعناد 

ومز�ج �شريع �لتقلب.
 معاناة ميغان

فميغان وقد بلغت �ل�شاد�شة ال ت�شتطيع �أن تنطق �شوى كلمات قليلة مثل بابا 
وماما، كما �أنها تعاين وتكافح يف �مل�شي حيث تتعب �شريعا.

وتق����ول �الأم: “�أ�شعر �أحيان����ا بال�شيق وتاأنيب �ل�شمري عندم����ا تريد �أن تاأكل 
وال �أقدم لها �لطعام، ويف �لوقت نف�شه �أبحث عن م�شلحتها”.

وت�شي����ف: “م����ر�ت �أ�شع����ر باأن ه����ذ� �لتعام����ل قد يجعله����ا تت�شاي����ق مني وال 
حتبني”.

وتاأم����ل �الأم مع �لتج����ارب و�لت�شخي�س و�الأدوية ومزيد م����ن بحوث �الأطباء 
�لو�شول �إىل عالج للحالة �لتي تعاين منها طفلتها.

 #�أنك_حبيبتي_كما_كل_لوحاتي 
�أنِت �أمر�أٌة ال تتكرر يف تاريخ �لورِد

ويف تاريخ �ل�شعرِ 
ويف ذ�كرة �لزنبقِ  و�لريحان

  
جذوع �الأ�شجار..مقابر للر�شع يف �إندوني�شيا!

يف �إح����دى �لقرى �الإندوني�شي����ة يقوم �الأهايل بو�ش����ح �أطفالهم �ملوتى د�خل 
هذه �جلذوع كي متت�شهم �لطبيعة بح�شب �عتقادهم.

قري����ة "تانا تور�جا" "جنوب �إندوني�شي����ا"، يخ�ش�شون هذه �ملد�فن للر�شع 
�لذي����ن مل تب����زغ �أ�شنانه����م بعد؛ حيث يقوم����ون بعمل جتاوي����ف د�خل جذوع 
�الأ�شج����ار ، وبعده����ا يقومون بل����ف �لر�شيع مبالب�س نظيف����ة وو�شعه د�خل 
�لتجوي����ف، ث����م يغلقون����ه ب�ش����كل حمك����م؛ م�شتعين����ن ب����ورق �شع����ف �لنخيل 
ويعتقدون �نها �شت�شاهم يف �مت�شا�س �لطبيعة الأج�شاد �أطفالهم؛ فيما تقوم 

�لرياح بحمل �أرو�حهم.

اجمل تعليق 

�ذ� مل ت�شتطع �البت�شامة ..فاأر�شم �بت�شامة وحاول �ن تقلدها 

قد تتمكن من شحن 15 مليون 
ساعة ذكية في 2017

S8 هاتف أندرويد األكثر مبيعًا 
في الربع الثاني من العام

يتبرع بأكثر من 4.6 مليار دوالر 
في أكبر تبرع له منذ عام 2000

قصة حذاء أبي القاسم الطنبوري 

    اأ�سبح��ت �رشك��ة اآب��ل اأكرب �رشكة لبي��ع ال�ساعات الذكي��ة القابلة لالرتداء 
 Apple بف�س��ل زي��ادة الطل��ب الأخ��رة عل��ى مبيع��ات �ساعته��ا الذكي��ة
A p وت�سر التقارير اجلديدة الواردة من تايوان اإىل اأن �ساعة ،Watchh
ple Watchh �سوف ت�سهد مزيداً من الرتفاع من حيث مبيعاتها حتى عام 
2018، حيث يتوقع اأن تزيد �سحنات ال�ساعة الذكية اإىل 4.5 مليون �ساعة 
يف الرب��ع الراب��ع من هذا العام، مم��ا يجعل �سحناتها ت�س��ل اإىل 15 مليون 
بحل��ول نهاي��ة العام. وكما يتوق��ع، وبح�سب التقرير امل�ستن��د يف معلوماته 
عل��ى م�سادر من �سمن �سل�سلة التوريد، اأن ت�سل �سحنات ال�ساعة الذكية اإىل 
20 مليون قطعة خالل عام 2018، واأن اأحد اأهم الأ�سباب التي قد ت�ساعد 
يف ارتف��اع مبيعات ال�ساعة هو الإ�سافة املتوقع��ة لت�سالت اجليل الرابع 
4G LTE، مما يعني اأن ال�ساعة لن حتتاج اإىل القرتان بهاتف اآيفون من 
اأجل العمل. وقد حت�سل �ساعة اآبل الذكية على حتول كبر اأي�سًا، رغم اأنه هذا 

الحتمال ما زال �سعيفًا.

 )Galaxy S8( يوا�س��ل هات��ف �سام�سونغ الذك��ي الرائد من فئ��ة جالك�س��ي
 Strategy( جناح��ه، وذل��ك بح�سب اأح��دث تقرير م��ن �رشكة اأبح��اث ال�س��وق
Analytichs(، بحي��ث اأ�س��ار التقرير اإىل اأن مبيع��ات اجلهاز تفوقت على اأي 
هات��ف اأندرويد اآخر يف الربع الثاين من ع��ام 2017، وكان ذلك وا�سحًا نوعًا 
م��ا منذ الإط��الق الكبر لهواتف )S8( و)+S8( باملقارن��ة مع هواتف ال�رشكة 
ال�سابق��ة. ومتتلك �رشك��ة اأبحاث ال�س��وق )Strategy Analytichs( �رشاكات 
م��ع خمتل��ف منافذ البي��ع بالتجزئة، بحيث ميكنه��م تقدير ع��دد الأجهزة التي 
يت��م �سحنها وبيعها خ��الل فرتة معينة من الزمن، ورغم اأن الأرقام قد ل تكون 
دقيق��ة مئ��ة يف املئة، اإل اأنها تعطينا فكرة تقريبية حول ما يجري يف �سناعة 
الهوات��ف الذكي��ة يف اأي وق��ت م��ن الأوقات. وميتن��ع معظم م�سنع��ي الأجهزة 
الذكي��ة عن الك�سف عل��ى بيانات املبيعات اإل اإذا كانوا يحاولون احل�سول على 
العناوين الرئي�سية يف الأخبار، اإل اأن هذه الأنواع من الأبحاث التقديرية تعترب 

الأقرب ملا ميكننا احل�سول عليه ب�سكل كبر.

ك�سف��ت وثائ��ق مالية ُن�رشت اأن بيل جيت�س تربع بنحو 64 مليون �سهم من 
اأ�سهم��ه التي ميلكه��ا يف �رشكة مايكرو�سوفت، وذل��ك يف اأكرب تربع له منذ 

عام 2000، والذي ُيعتقد اأنه �سوف ُي�رشف يف اجلهود اخلرية.
واأظه��ر اإيداع ن�رشته هيئة الأوراق املالية والبور�سة الأمريكية اأن جيت�س، 
ال��ذي يعد اأغنى رجل يف العامل، تربع بنح��و 64 مليون �سهم ت�سل قيمتها 
اإىل اأكرث من 4.6 مليار دولر اأمريكي. ومل ُيعلم بعد ما هي اجلهة امل�ستفيدة 
م��ن التربع، ولكن جيت�س اعت��اد التربع ملوؤ�س�سته اخلرية “بيل اآند ميليندا 
جيت���س فوندي�س��ن” Bill & Melinda Gates Foundation التي 
اأ�س�سه��ا م��ع زوجته ميليندا.ومنذ ع��ام 2000، يعد الت��ربع ال�سخي اجلديد 
الأك��رب جليت���س، ال��ذي يبل��غ م��ن العم��ر 61 عاًما، م��ن اأ�سهم��ه يف �رشكة 
مايكرو�سوف��ت التي اأ�س�سها. فق��د تربع يف عام 1999 مبا ي�سل قيمته اإىل 
16 ملي��ار دولر م��ن الأ�سهم ثم تربع يف الع��ام التايل بنحو 5.1 مليار 

دولر.

جيتسآبل غاالكسي

متقاطعة

عراقية سوالف السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

1 ثوب يلب�سه الرجل و املراأة يف املغرب العربي 
o غطاء للراأ�س تلب�سه املراأة امل�سلمة

اأغلق  o 2 �سقى نف�سه 
 o 3 رداء يلب���س يف الن�سف العلوي من اجل�سم

طر ليلي )مبعرثة(
4 مت�سابهان o ينت�سب للبالغة واأهلها )انت�ساب 

ولي�ست �سفة(
5 لبا���س للراأ���س اأحمر الل��ون كان يلب�س قدميا 

يف ال�سام وم�رش وال�سودان o حلة موحدة
6 للدللة على املعنى او ال�سرت�سال o ذو كرم
7 زخرفة كاحلناء على اجل�سم o ال�سخ�س الذي 

ير�سم الو�سم
8 معطف طويل لل�ستاء

 o 9 ح��ذف ورمى وو�سع يف مكان غر مكانه
حركة اأجنحة الطر

10 ع��دد من القطب على القما�س o تلب�س على 
الراأ�س

1 البقية اجلافة من ح�ساد القمح o قما�س داخلي للثوب من اأجل 
ملم�س مريح اأو حلفظ احلرارة

2 ه��رب o ملع��ان جذاب o اأقرا�س �سغرة اأو غرها لربط اأطراف 
الثوب ببع�سها

o ق�س ال�سوف عن املا�سية 3 �سحن 
4 قطع��ة �سغ��رة يف ماكنة اخلياطة لتلقي��م اخليط بهدف حتقيق 

الغرزة
5 اأداة مو�سيقي��ة هوائي��ة o لبا���س وا�س��ع للرجل )او امل��راأة( كان 

منت�رشا يف بالد ال�سام
6 �سيء لمع يو�سع على املالب�س جتعلها براقة o يت�سبب يف منع 

الآخر عن احلركة
7 نظ��ف ال�س��يء من حوافه o �سيغة و�س��ف حلالة اجلو يف حالة 

املطر العادي
o حالفه التوفيق اأو الرجل  8 ثوب كامل ف�سفا�س تلب�سه املراأة 

 o 9 جه��از غ��زل ال�س��وف عن��د البادي��ة اأو قرى الفالح��ن قدميا
مت�سابهان

10 اأم��راأة م��ن البادية o ما يو�سع على الث��وب من مواد اإ�سافية 

رج��ل يعي���س يف بغ��داد ، وكان ميتل��ك ح��ذاًء يلب�س��ه من��ذ �سب��ع 
�سن��وات، بحي��ث كان كلما متزج من��ه �سيئًا، و�س��ع مكانه رقعة 
اإىل اأن �س��ار ح��ذاءه ثقي��اًل جداً، فاأ�سب��ح النا���س ي�رشبون فيه 
املث��ل، وقد ا�سته��ر اأبو القا�سم بامتالك لكثر م��ن الأموال؛ حيث 
ُيحك��ى اأنه دخل يومًا اإىل �سوق الزجاج، فق��ال له �سم�سار: يا اأبا 
القا�س��م لقد قدم اإلينا اليوم تاجر من مدينة حلب ومعه حمل من 
الزج��اج املذهب، قد ك�س��د فا�سرته منه، واأنا اأبيع��ه لك بعد ذلك، 
فتك�س��ب من��ه ال�سعف �سعف��ن، فا�سرتاه منه ب�ست��ن ديناراً، ثّم 
دخ��ل اإىل �س��وق العطارين ف�سادفة �سم�سار اآخ��ر وقال له: يا اأبا 
القا�سم قد قدم اإلينا تاجر من ن�سبن ومعه حمولة من ماء الورد 
طيب��ة جداً، وه��و يريد اأن ي�ساف��ر ب�رشعًة، هل ميكن��ك اأن ت�سرتي 
احلمول��ة من��ه؟ واأن��ا اتكف��ل ببيعه��ا ل��ك فتك�سب منه��ا ال�سعف 
�سعف��ن، فا�سرتاه��ا اب��و القا�س��م ب�ستن دين��اراً اأي�س��ًا، فو�سع 
الزج��اج وم��اء الورد يف رف من رفوف بيت��ه. وذهب اأبو القا�سم 
اإىل حم��ام املدينة ك��ي ي�ستحم، فدخل اإىل احلم��ام ووجد بع�س 
اأ�سدقائ��ه فتح��دث اإليهم، فقال له اأحدهم: ي��ا اأبا القا�سم ن�ستهي 
اأن تغ��ر حذائ��ك فهو يف غاي��ة الب�ساعة، واأنت متتل��ك الكثر من 
امل��ال م��ن ف�سل اهلل، فاأجاب��ه: احلق معك �سمع��ًا وطاعًة، فذهب 

وا�ستح��م، وعندم��ا خ��رج وجد بجانب ح��ذاءه ح��ذاًء جديداً فظن 
اأن الرج��ل م��ن �سدة كرمه ا�س��رتاه له، فما كان من��ه اإل اأن لب�سه، 
وع��اد به اإىل منزل��ه. كان احلذاء اجلديد هو ح��ذاء القا�سي الذي 
ج��اء يف ذلك الي��وم اإىل احلمام، فلما خرج بح��ث عن حذاءه فلم 
يج��ده، فلم راأى النا�س حذاء الطنبوري عرفوا اأنه من اأخذ احلذاء، 
فبع��ث القا�سي حرا�سه اإىل منزل الطنبوري، فاأح�رشوه، و�رشبه 
القا�س��ي، وغرمه بع�س امل��ال، و�سجنه فرتة، ث��ّم اأطلق �رشاحه. 
بع��د اأن خ��رج اأبو القا�سم م��ن ال�سجن حمل ح��ذاءه وهو غ�سبان 
علي��ه، فذه��ب به اإىل نه��ر دجلة، واألق��اه فيه، فغا���س يف املاء، 
وعندم��ا كان بع�س ال�سيادين ي�سيدون يف نهر دجلة، رمى اأحد 
ال�سيادي��ن �سباكه فخرج فيه احلذاء، فلما راآه عرفه، وقال: هذاء 
ح��ذاء الطنب��وري، ل بّد اأنه وقع منه يف النه��ر، فاأخذه وذهب به 
اإىل منزل الطنبوري، فقرع الباب، ولكنه مل يجد اأحد، فراأى نافذة 
مفتوح��ًة، فرمى احلذاء منه��ا، فوقع على الرف الذي فيه الزجاج 
وم��اء الورد، فتك�رش الزجاج، وان�سكب ماء الورد. عاد اأبو القا�سم 
اإىل منزل��ه فعرف الأمر، وبداأ يلط��م على وجهه، ويبكي، وي�سيح: 
وافق��راه، اأفقرين هذا احلذاء امللعون، فذهب يف الليل وحفر حفرًة 
لكي يدفن احلذاء فيها، ف�سمع اجلران �سوت احلفر، فاعتقدوا اأن 

اأح��داً ينقب عليهم، ف�سكوه اإىل احلاكم، فاأمر باإح�سار الطنبوري، 
فاأنك��ر التهمة، ولكن احلاك��م �سجنه، وغرمه بع���س املال، وبعد 
اأن خ��رج م��ن ال�سجن، حمل احلذاء اإىل كني��ف اخلان، واألقاه فيه، 
ف�س��د ق�سبة الكنيف، وغ�سب النا�س من الرائحة الكريهة، فبحثوا 
ع��ن ال�سبب فوج��دوا حذاًء ي�س��د الق�سب��ة، فعرفوه، فاأخ��ذوه اإىل 
ال��وايل يف املدينة، واأخ��ربوه بالق�سة، فاأم��ر القا�سي باإح�سار 
الطنب��وري، ف�سج��ن، وغرم��ه بع���س الأم��وال. بعد اأن خ��رج اأبو 
القا�س��م من ال�سجن حمل احل��ذاء معه، وهو غ�سب��ان منه، فقال: 
واهلل م��ا ع��دت اأفارق هذا احل��ذاء، فغ�سله، ونظف��ه، وو�سعه على 
�سطح منزل��ه حتى يجف، فراآه كلب وظنه دمي��ًة، فحمله، وبينما 
هو يعرب به من �سطح اإىل اآخر وقع احلذاء على راأ�س رجل فجرحه 
جرح��ًا عميق��ًا، فبحثوا ملن احل��ذاء فعرفو اأنه للطنب��وري، فرفع 
الرجل الأم��ر لقا�سي املدينة، فاأمر باإح�س��ار الطنبوري، وحكم 
علي��ه بال�سجن، ودفع الغرامة، فلم يبَق لديه من املال �سيئًا. اأخذ 
اأبو القا�سم احلذاء وذهب به اإىل القا�سي، وقال له: اأريد اأن يكتب 
القا�س��ي بين��ي وبن ه��ذا احلذاء مب��اراأة �رشعية عل��ى اأنه لي�س 
من��ي، واأن��ا ل�ست منه، ومهم��ا يفعل هذا احلذاء ف��ال اأوؤخذ به اأنا، 

واأخرب اجلميع مبا جرى، ف�سحك القا�سي وجميع احل�سور.


