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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

غرائب الدنيا
اأم تكت�شف اأن جنينها اأرنب!

حتلم كل ام���راأة حامل اأن تكت�شف ما جن�س مولودها وحل لغز اجلنني 
قب���ل الوالدة، حيث تك���ون بكامل حيويته���ا ولهفتها لتجهي���ز واختيار 
م���ا ينا�شب طفلها الق���ادم، لكن هذه املرة خمتلف���ة عندما جتد اأن جن�س 

املولود “اأرنب”!
فموؤخ���ًرا، ن�شرت ام���راأة حامل من والية فلوري���دا �شورة التقطت عرب 
جه���از الت�شوي���ر التلفزي���وين” ال�شون���ار” جلنينها، وق���د ظهر خالل 
ال�ش���ورة اأمرغ���ر طبيعي حينما ظه���ر اأن اجلنني ي�شب���ه اأرنب باأذنني 

طويلتني واأربع اأرجل.
وعلقت االأم احلامل على ال�شورة التي ن�شرتها عرب ح�شابها 
حت���ت ا�ش���م م�شتخ���دم “NetteFraulein”، ممازحًة: 

“ذهب���ت الإج���راء اأول �شورة باملوجات ف���وق ال�شوتية..تبني بعدها 
اأنني حامل باأرنب”.

وو�شف���ت االأم ذات ال����33 عاًم���ا والت���ي مل ترغ���ب بك�ش���ف ا�شمها عن 
ال�شدم���ة الت���ي تعر�شت لها، قائلًة: “اأعتق���دت اأن االأمر كان م�شحًكا”، 
واأ�شافت “كنت قلقة للغاية الأننا فقدنا طفالن فيما م�شى، لكني �شعرت 
باالرتي���اح حينم���ا راأي���ت نب�شات القل���ب ت�ش���ل اإىل 163، اإ�شافة اإىل 

معدالت �شربات قلب �شليمة”.
واأردف���ت: “بعدها الحظنا اأنه اأرنب، حينها انتابتنا نوبة من ال�شحك، 

والتقطت هذه ال�شورة بعد م�شي 7 اأ�شابيع على احلمل.”
واأحياًن���ا تلج���اأ بع����س ال�شي���دات احلوام���ل الإج���راء جمموع���ة م���ن 
االختب���ارات ملعرفة جن�س اجلنني اأه���و ذكر اأم اأنثى، فهنالك العديد من 
االأ�شاط���ر واحلكايات ح���ول كيفية معرفة جن�س اجلن���ني ذكرًا كان اأم 
اأنثى كاأن تقي�س معدل �شربات القلب، فاإن كان معدل دقات قلب اجلنني 
اأق���ل من 140 يف الدقيقة فاأنت حام���ل ب�شبي، كما اإذا كان �شكل بطنك 
ا اإىل االأ�شفل وتبدين م�شرقة ومتاألقة فانت  ظاهًرا اإىل االأمام ومنخف�شً

حامل ب�شبي.
وبالعك����س بالن�شبة لالأنثى، فاإن كانت دقات قلب طفلك اأ�شرع من 140 
يف الدقيق���ة، و�شكل بطنك دائري ومرتفع، وفقدت اإ�شراقتك وحيويتك 

اأثناء احلمل فاأنت حامل باأنثى.
وق���د تكون ه���ذه جم���رد خراف���ات وتكهنات ت�ش���ل ن�شب���ة �شحتها اإىل 

.20%
 

�شوق خ�شار وفاكهة على �شكل حمطة ف�شائية
م�ش���روع "ماركث���ال" يبدو وكاأن���ه حمطة لكائن���ات ف�شائي���ة، لكنه يف 
الواق���ع �ش���وق للخ�شار والفاكه���ة، وياأخ���ذ م�شروع "ماركث���ال" �شكل 
�شال���ة هائلة ملح���ال البقالة الت���ي تعر�س منتجات اخل�ش���ار والفاكهة، 
ف�شال عن اأنه م�شروع �شكني، افتتح يف وقت �شابق من ال�شهر اجلارى، 
يف مدين���ة روتردام الهولندية ي�ش���م ماركثال 100 حمل للبقالة حتت 
قب���ة عمالقة مزينة باألوان زاهي���ة، وت�شم 228 �شقة �شكنية، وي�شيف 
امل�شروع اجلديد ميزة جديدة وجذابة يف مدينة روتردام، حيث �شمم 
من قبل �شركة الهند�شة املعمارية الهولندية "اإم يف اأر دي يف" ويعترب 
ه���ذا امل�ش���روع ه���و امل���كان االأول فى الع���امل ال���ذي ي�شم مبن���ى �شكنيا 
و�شوق���ا لالأغذية الطازجة واملطاعم ومواق���ف ال�شيارات، ح�شب موقع 

العربية.  cnn

اجمل تعليق

قليل دائم خر من كثر منقطع..

 هاتف ذكي فاخر بعدسة زايس
لمتابعة مسابقات كرة القدم 
األوروبية على أندرويد وآي فون

"2 Mi Mix" تستعد إلطالق
 مع شاشة من دون حواف

دفع الله ما كان أعظم !

اأو�شح��ت ال�رشك��ة الفنلندية نوكي��ا اأن الهاتف الذكي اجلدي��د ميتاز ب�شا�شة 
قيا���س 5.3 بو�ش��ة بعد�ش��ة زاي���س و�شع��ة تخزينية كب��رة. وت�شتم��ل باقة 
التجهي��زات التقنية جلهاز نوكيا 8، امل��زود بج�شم م�شنوع من الألومنيوم، 
عل��ى معال��ج كوالك��وم Snapdragon 835 الفاخ��ر، وذاك��رة و�ش��ول 
ع�شوائ��ي �شعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية �شعة 64 جيغابايت للتطبيقات، 

وتعمل ال�شا�شة بدقة الو�شوح الفائق QHD )2560 x 1440 بيك�شل(.
 HMD وعل��ى غ��رار الكث��ر م��ن الهوات��ف الذكية الفاخ��رة قام��ت �رشكة
Global بتجهي��ز هات��ف نوكي��ا 8 بكامرا مزدوجة ت�ش��م كامرا األوان 
وكام��را اأحادية، وحتمل عد�شة الكامرا �شعار زاي���س، ويتيح هاتف نوكيا 
8 اإمكاني��ة ت�شجي��ل فيديو متزامن مع الكام��رات الأمامية، وتظهر اأهمية 
ه��ذه الوظيفة اجلدي��دة، التي تعرف با�ش��م Dual Side عند البث املبا�رش 

للفيديو.

 تطبي��ق La Liga:التطبي��ق الر�شم��ي لل��دوري الإ�شباين عل��ى الهواتف 
الذكية، ويتيح التطبيق متابعة اأهم الأخبار حول الدوري وكذلك مواعيد 
املباريات ونتائج الفرق ومتابعة النادي املف�شل اأو الالعبني املف�شلني 
بالن�شب��ة بك، اإ�شافة اإىل احل�شول عل��ى اإ�شعارات الأهداف اأثناء املباراة 
عل��ى هاتف��ك الذكي اإىل جانب اإ�شع��ارات اأخرى حية مث��ل حالت الطرد 
وال�شتب��دال ونهاية املباراة.تطبيق FotMob:يوف��ر التطبيق النتائج 
احلي��ة للمباري��ات وكذل��ك اأهم الأخب��ار وقائمة الهداف��ني واإح�شائيات 
لفريق��ك املف�شل من جمي��ع الدوريات الكربى مبا فيها الدوري الإ�شباين 

والإجنليزي والإيطايل والفرن�شي والأملاين.
تطبيق Onefootball:يوفر التطبيق كل ما حتتاجه من معلومات عن 
اأي م�شابقة كروية تتابعها، بدًء من النتائج الفورية مع الإ�شعارات مروراً 
بالأخبار اليومية وو�شوًل اإىل اأهم مقاطع الفيديو من كافة امل�شابقات.

 ن���رش م�شم��م املنتج��ات الفرن�شي ال�شه��ر، فيلي��ب �شتارك، مقط��ع فيديو 
ق�ش��راً مل��ا بدا اأن��ه اجليل الثاين من هات��ف �رشكة �شاوم��ي عدمي احلواف 
"مي ميك�س Mi Mix"، مما ي�شر اإىل اأن ال�رشكة تقرتب من الإعالن عنه.
ويظه��ر يف الفيدي��و، الذي ن���رشه �شتارك عرب �شفحت��ه الر�شمية على موقع 
التوا�شل الجتماع��ي في�س بوك ول تتجاوز مدته 40 ثانية، هاتف تغطي 
ال�شا�ش��ة كامل واجهته، واأ�شفل الفيديو تظهر عبارة "مي ميك�س 2" واأ�شفل 
منها ت�شمي��م منتج خيايل. وكان �شتارك قد �شمم لل�رشكة ال�شينية اجليل 
الأول م��ن هاتفه��ا الذكي، الذي يعود له الف�ش��ل يف انطالق �رشارة ال�شباق 
املحموم بني �رشكات �شناعة الهواتف الذكية يف تقدمي هاتف ذكية تغطي 
�شا�شت��ه اأكرب م�شاحة ممكنة م��ن الواجهة. وجاء "مي ميك���س"، الذي اأُعلن 
عن��ه يف اأكتوبر)ت�رشي��ن الأول( 2016، م��ع �شا�شة بقيا���س 6.4 بو�شات 

ت�شكل ما ن�شبته %91.3 من م�شاحة اجلهاز.

شاومينوكيا 8  3 تطبيقات

متقاطعة

وعبرة قصة 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.

Gu i اأ�شل كلمة – o 1 م��كان البيع وال�رشاء
tar

Leo اأ�شل كلمة   o 2 �شيء قليل 
اإياه 3 ي�شيح عليه طالبا 

Jasmin اأ�شل كلمة   Jar o اأ�شل كلمة   4
o ثالثة حروف من خ�شارة 5 ما يكتب به 

6 م�شد ومل�س الثوب o ا�شم علم مبعنى ال�شخ�س 
الالمتهاون

7 ينفخ بالهواء وذو األوان o من اجلهات الأربع
8 اأ�ش��ل كلم��ة Loafa o �شف��ة الطعم الذي ل 

ي�شت�شيغه البع�س
9 حزم وو�شع يف قطعة من القما�س o – اأ�شل 

Sugar كلمة
Chemistry o خروف كبر  10 اأ�شل كلم��ة 

�شخم

Cable اأ�شل كلمة   o 1 �رش�س 
2 اأ�شل كلمة Vezier o كلمة اجنليزية مبعنى ملاذا
3 اأ�ش��ل كلم��ة Corner o كان ال�شب��ب يف التمكن 

من اإجناز فكرة املحرك البخاري
Coffee اأ�شل كلمة   4

Candle o ثلثا كلمة �شام اأ�شل كلمة   5
o مذكر مراأة اأبو زوجتي )معكو�شة(   6

7 بالعامي��ة مبعن��ى �ش��ه اأو ا�شك��ت o مقابل مادي 
لعمل ما

8 للتعري��ف o اأ�ش��ل كلم��ة Magazine o عملي��ة 
�شناعة النقود

9 اأرواء الزرع o يتعاىل عن ال�شغائر o رمز الكربيت 
يف الكيمياء

 Syrup اأ�ش��ل كلمة o 10 عك���س ذك��ورة )معكو�شة
)معكو�شة

ك��م نح��ن بحاجة لع��ودة ال��روح للن��وادر و الطرائ��ف التي 
تعودن��ا عل��ى �شماعه��ا يف جمال�ش�ن��ا، وخا�ش��ة يف املدن 
ال�شغرة والقرى التي مل يدخلها التلفاز، من اأجل ان نخفف 
م��ن ق�شاوة واقع احلي��اة الأجتماعية يف العه��ود ال�شيا�شية 
املختلف��ة الت��ي �ش���ادت املنطق��ة العربية عموم��ا و العراق 

خ�شو�شا!
ل��ذا عرجت اىل مو�ش��وع النوادروالطرائف واحلدوثات التي 
جمعتها من حديقة العمر يف كرا�ش�ة خا�شة، ون�ش�رت منها 
مقتطف��ات يف ال�شحف املحلي��ة و الألكرتوني��ة، واحاديث 
ال�ش�مر مع الأ�شدقاء من��ذ عدة �ش�نوات ، ومل�ش�ت ا�شتح�شانا 
م��ن العدي��د منه��م ، زاد م��ن رغبت��ي يف تدوينه��ا يف ه��ذا 
الكتي��ب، حت��ى حتفظ م��ن الأندث��ار، اآمال ان ت��روق للقارئ 

الكرمي ، واهلل من وراء الق�شد.
دفع اهلل ما كان اعظم !

نادى املنادي يف �شوارع بغداد يف العهد العبا�شي ليعلن ان 
اخلليفة يرغب ب�شماع �شوت رجل يغني و�شوف يجزل عليه 
الهداي��ا النفي�ش��ة اذا اطربه، ام��ا اذا ازعجه ف�ش��وف يعاقبه 

بعقاب يعلن عنه يف حينه!

تو�شل��ت امراأة رجل ي�شتغل يف احد حمامات بغداد بزوجها 
ليذه��ب اىل ق�رش اخلليفة وي�شرتك يف امل�شابقة! فلم يوافق 

وقال لها ان �شوتي جميل فقط باحلمام!
فقال��ت له زوجته: اذن خذ معك احلب او الزير) وهو الوعاء 
امل�شتعم��ل خل��زن املاء وتربي��ده يف ذلك العه��د وما زالت 
الطريق��ة ت�شتعم��ل يف الكثر م��ن مدن الع��راق اجلنوبية(، 

و�شع راأ�شك به وغني !
مل يواف��ق الرج��ل حيث �شيعترب ذل��ك غ�س! ويعاق��ب عليه، 
وهنا قالت له الزوجة: اذن خذ معك ال�رشبه )القلة( و�شعها 

حتت عباءتك! و�شوف لن يراها احد!
واف��ق الرج��ل وجه��ز نف�شه وف��ق خطة زوجت��ه. وملا حان 
دوره وراح يغن��ي انزع��ج اخلليف��ة و ام��ر اجل��الد ان ميلئ 
ال�رشب��ة باملاء ويغط�س عود اخلي��زران فيها وي�رشب ذلك 
الرجل اىل ان ن�ش�ف املاء منها، ويف كل مرة يقول الرجل : 

دفع اهلل ما كان اعظم !!
ا�شتغ��رب اجلالد وقال للرجل: ملاذا تقول: دفع اهلل ما كان 

اعظم؟ فقال الرجل: احمد اهلل مل ا�شتعمل الزير يف الغناء!!
الزير القله


