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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

لوحة اليوم من الر�سامة 
�سرى اخلفاجي 

ق�ستها ..
�سف���ت �سوارب���ه وتغزل���ت بيه 
لوم���ا �سواربه ما چن���ت الفيه 

... ق���س��ه م��ث����ل :
يحكى ان امراأة جميلة وثرية 
ترمل���ت ، فتق���دم اليه���ا الكثري 
م���ن الرجال خلطبته���ا وكانت 

تراهم فرتف�سهم جميعاآ ...
رج���ل  تق���دم  م���ده  بع���د  و 
ف���ارع  فراأت���ه   ، خلطوبته���ا 
الطول عري����ض املنكبني قوي 

ال�ساعدي���ن ، عين���اه. وا�سعت���ان ينبع���ث منهم���ا الع���زم و احل���زم و له 
�سارب���ان طويالن وترت�س���م على وجهه اإمارات الرجول���ة و ال�سجاعة ، 
و مالب�س���ه تدل على اناقة وذوق وحديثه مع�سول ، فاأحبته من النظره 
االوىل ومتلكه���ا �سعور قوي باأنه اح�سن من تقدم خلطبتها ، فقبلت ان 
تتزوجه ، فتزوجته وبعد الزواآج ظهر لها خالف ما راأت و انه �سعيف 

يف كل �سيء فتحطمت اآمالها وندمت على فعلتها و قالت ..
�سفت �سواربه وتغزلت بيه لو ما �سواربه ماچنت الفيه

و من حينها ت�سمن قولها بهذا املثل ..

 فنان روسي يحول السيارات المتسخة إلى 
لوحات فنية متحركة

لي����ض  الع���امل  اأغل���ب دول  يف 
ت���رى  اأن  م���ن  اأ�س���وء  هنال���ك 
يف  لك���ن  مت�سخ���ة  �سي���ارة 
رو�سيا االأم���ر  خمتلف فهنالك 
من يت�سيد ال�سي���ارات القذرة 
فني���ة  لوح���ة  عليه���ا  لري�س���م 
تغ�سله���ا  اأن  م���ن  مينع���ك  م���ا 
فني���ة،  اأخرى.�سي���ارات  م���رة 

�سيارات مت�سخة، 
“نكيت���ا  املدع���و  فالفن���ان 

غولوبيف” يحب ا�سطياد ال�سيارات املت�سخة ليخرج مهارته وموهبته 
يف الر�سم ويحول هذه االأدوات املعدنية اإىل لوحات فنية رائعة جدا.

ه���ذا الفنان يق���وم بن�سر �سور ال�سيارات الت���ي ر�سم عليها يف �سفحته 
على مواقع التوا�سل االإجتماعية.

واالآن عزي���زي املتابع فاأنت اأ�سبحت متتلك عذرا كبريا ملن يقول لك اأن 
�سيارت���ك مت�سخة فكل ما عليك هو اأن جتيبه اأنك تركته قذرة عمدا الأنك 

تدعم اأ�سحاب مواهب 
الر�س���م لكن هذا يف ال���دول الكربى اأما نحن يف دولن���ا العربية فكل ما 

�ستجه مكتوبا عليها.

اجمل تعليق

من تتفوق عليه ب�سيء رمبا يتفوق عليك باألف �سيء ..
فال ت�ستهني بقدرات اي �سخ�ض .

تتعاون مع شاومي لجلب جهاز 
Android One القادم

جامعة نيويورك أبوظبي يطورون 
تقنية فريدة لحماية رقائق الحاسوب

يضيف قسم "األخبار العاجلة" إلى 
نسخة الويب وتطبيقه المحمول

5حكام عرفوا بتصرفاتهم المجنونة وأفعالهم الغريبة 

 ت�ص��ر �ملعلوم��ات �إىل �أن �رشكة غوغ��ل تتعاون ب�صكل وثيق م��ع �رشكة ت�صنيع 
�لأجه��زة �لذكية �ل�صيني��ة �صاومي من �أجل جلب هاتف م���رشوع "�أندرويد ون" 
Android One �لق��ادم للأ�ص��و�ق، وذل��ك بح�ص��ب تقرير جدي��د �صادر من 
�أندوني�صي��ا، ويف حال كان��ت معلومات �لتقرير �صحيحة فه��ذ� يعني �أن �لهاتف 
�لذك��ي �جلدي��د �ص��وف يعم��ل بو��صط��ة ن�صخة خ��ام من نظ��ام ت�صغي��ل �لأجهزة 
�ملحمول��ة �أندروي��د ويدع��ي �لتقري��ر �أن �لهات��ف �ص��وف يكون �أق��رب �إىل هاتف 
�رشك��ة �صاوم��ي Mi 5X، و�لذي طرحته �ل�رشكة للم��رة �لأوىل �أخر�ً يف �ل�صوق 
 Full ل�صيني��ة، بحي��ث يتميز �لهاتف ب�صا�صة عر�ش من قيا���ش 5.5 �إن�ش بدقة�
HD، ويعم��ل بو��صطة معالج �رشك��ة كو�لكوم Snapdragon 625، مع 4 
غيغاباي��ت من ذ�ك��رة �لو�صول �لع�صو�ئ��ي، وكامر� خلفية مزدوج��ة، وبطارية 
ب�صع��ة 3080 ميلي �أمبر. وتو�صح �ملعلوم��ات �أن �رشكة �صاومي قد تطلق على 
�لهات��ف �جلدي��د ��ص��م Xiaomi A1، و�أن �ل�رشكة �صوف تعمل بن��اء على ذلك 

على �إعادة �إطلق هاتف Mi 5X وتوفره للأ�صو�ق �لعاملية.

    ك�صف باحثون من خمترب "�ين فور �إك�صيلن�ش" �لتابع جلامعة نيويورك 
�أبوظب��ي عن �بت��كار تقنية جديدة يف جم��ال تكنولوجي��ا رقائق �أجهزة 
�لكمبيوت��ر، و�لت��ي من �صاأنه��ا �أن تقدم �إجناز�ت هامة غ��ر م�صبوقة يف 
جمال تعزيز �أمن تكنولوجيا �ملعلومات، بح�صب بيان �صحفي للجامعة. 
وتزود �لرقائ��ق �جلديدة ذ�ت "�لقفل �ملنطق��ي" �مل�صتخدمني ب�صمانات 
فري��دة من نوعها تكفل حماية �أجهزته��م، بف�صل �إغلقها مبفتاح ت�صفر 
���رشي، بحيث ميكن للم�صتخدمني �مل���رشح لهم فقط ��صتخد�مها، �إ�صافة 

�إىل متكينها من �صد عمليات �لهند�صة �لعك�صية.
ونظ��ر�ً لتز�يد �لهتمام �لع��ام باأمن تكنولوجي��ا �ملعلومات، خا�صة يف 
�أعق��اب �لهجم��ات �لأمني��ة �لإلكرتونية �لأخ��رة مثل برجمي��ات �لفدية 
"و�نا كر�ي WannaCry" و"بيتيا Petya"، مت �إجر�ء بع�ش �أبحاث 
�حلل��ول �لأكادميية به��دف حماية �لأنظم��ة �مل�صتقبلية م��ن �ملخرتقني 

وقر��صنة �لإنرتنت.

 ب��د�أ موق��ع م�صارك��ة �لفيديو �ل�صهر يوتي��وب �ختبار ق�صم جدي��د على ن�صخة 
�لوي��ب وتطبيقه على �لأجه��زة �ملحمولة، يعر���ش للم�صتخدمني �لفيديوهات 
�خلا�صة بالأخبار �لعاجلة، وفق ما �أفاد عدد من �مل�صتخدمني على �لإنرتنت. 
وكان موق��ع "�أندرويد بولي�ش Android Police"، �ملتخ�ص�ش يف �أخبار 
نظ��ام �لت�صغي��ل �أندرويد، �أول من ر�صد �مليزة �جلدي��دة، �إذ قال: "تكون معظم 
عملي��ات �لتحديث من جانب �خلادم ليوتيوب حمدودة �إىل حد ما، ولكن يبدو 
�أن هذ� �لإ�صد�ر �لأخر و��صع �لنت�صار". و�أ�صاف �ملوقع �أن ق�صمًا جديد�ً با�صم 
"�لأخبار �لعاجلة Breaking News" �صمن �ل�صفحة �لرئي�صية ليوتيوب 
ظه��ر للكثرين، وه��و ي�صم جمموعة م��ن �لفيديوهات �لتي تتعل��ق بالأخبار 
�لعاجل��ة حول �لع��امل. ويظهر يف ق�صم �لأخبار �لعاجل��ة �جلديد 7 فيديوهات 
ب�ص��كل �أفق��ي ميك��ن �لتنق��ل بينها، وتك��ون تلك �لفيديوه��ات ذ�ته��ا بالن�صبة 
للم�صتخدم��ني �لذين ينتم��ون �إىل منطقة جغر�فية و�ح��دة، وميكن للم�صتخدم 

�إخفاء هذ� �لق�صم من خلل �لنقر على زر "x" على �أجهزة �صطح �ملكتب.

يوتيوبغوغل باحثو

متقاطعة

السودوكو وعجائبغرائب

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 خمرتع �لطباعة
o ج�صم 2 خمرتع �لرب��صوت 

o خمرتع �ملفاعل �لنووي 3 ن�صف رتبت 
o جو�ل 4 دكاكني �صناعة خفيفة 

o مر�صد 5 جتنح لل�صلم 
6 لعبة من لعبات �لطاولة

o 7 ع�صا يف �لأر�ش ت�صد بها �خليمة 
 من �ل�صاحل �ل�رشقي للمتو�صط قدميا

o 8 �دخرت 
 من �حليو�نات ذ�ت �جللد �ملرتفع �لثمن
o حرف عطف 9 ��صم موؤنث )معكو�صة( 

 o 10 مكت�ص��ف �ملوج��ات �لكهرومغناطي�صية
خمرتع قلم �لر�صا�ش

o حمب �إىل درجة �لوله 1 قوة طاغية 
�أول من �خرتع ماكنة �خلياطة  2

3 ن�صف تامر o خمرتع �حلرير �ل�صطناعي
o ك�صب م�صابقة o مت�صابهان  4 مت�ص�ابهان 
بي��ت   o ومبت�صم��ا  مرحب��ا  وجه��ا  �ظه��ر   5

�لدجاج o ف�صل و�صنف
 o 6 يلب���ش ثياب��ا جميل��ة ومريح��ة وطويلة

خمرتع �صاعة �ليد )معكو�صة(
7 من عنا�رش ماء �لبحر

8 خمرتع ماكنة �لت�صوير �مللون
9 م��ادة �حلياة �حلمر�ء o خ�صوع وهدوء يف 

�ل�صلة
10 خمرتع �صماعة �لطبيب

كلنا نعرف �أن �لروؤ�صاء وجب �أن يكونو� يف خدمة �صعوبهم 
ويعملو� على �زده��ار  �أوطانهم لكن هنالك روؤ�صاء وملوك 
عرف��و� بجنونه��م وت�رشفاته��م �لغريب��ة ج��د�، فمنهم من  
تعرتي��ه فك��رة �لقت��ل وكف��ى، ومنه��م م��ن ل يهم��ه �صعبه 
ب��ل يريد فق��ط �أن يجمع �لأم��و�ل على  ح�صاب��ه. ويف هذه 
�لتدوين��ة �صنعرفك��م على جمموع��ة من �ملل��وك و�لروؤ�صاء 

�لذين كانو� 
معروفني بت�رشفاتهم �لغريبة و�لتي ل يعرفها �جلميع.

ني��ازوف  �صابارم��ور�ت  تركمان�صت��ان:  جمهوري��ة   -  1
لدول��ة  �صابق��ا  رئي�ص��ا  كان  ني��ازوف  �صابارم��ور�ت 
�لإحت��اد  حت��ت   منظوي��ة  كان��ت  و�لت��ي  تركمان�صت��ان 
�ل�صوفيات��ي، ه��ذ� �لرئي���ش كان م�صاب��ا بجن��ون �لعظمة، 
تخي��ل معي �أنه �أطل��ق �إ�صمه  على جميع �ل�ص��و�رع �لكربى 
يف �لب��لد، كم��ا �أن �صهر يناير �أي�صا غره با�صمه ويف �أحد  
�لأي��ام ملا ن��زل نيزك من �ل�صماء �أ�صم��اه با�صمه.  كان هذ� 
�لرجل �صغوفا بالتماثي��ل بحيث �أن متاثيله �لذهبية كانت 
يف كل م��كان. وق��د �أّلف  ه��ذ� �لرجل كتاب��ا بعنو�ن "روح 
نام��ة". يتحدث فيه ع��ن تقاليد وتقافة بل��ده وكل من �أرد 

�أن  يتق��دم لوظيف��ة يج��ب �أن يخت��رب يف �ملعلوم��ات �لتي 
بد�خل هذ� �لكتاب.

2 - غيني��ا �لإ�صتو�ئية: فر�ن�صي�صكو ما�صيا�ش نغوميا هو 
�أح��د �لروؤ�صاء �ل�صابقني لغينيا �لإ�صتو�ئية، هذ� �لرجل كان 
جمنونا باأمت �لكلمة فلقد  �أغلق كل �ملد�ر�ش و�مل�صت�صفيات 
كما منع ��صتر�د �لدو�ء من �لدول �لغربية وطلب من  �صعبه 
�لت��د�وي بال�صحر و�ل�صعودة. ورغم كل هذ� فلقد �أعلن نف�صه 
�إلها على �صعب��ه ومنع  ��صتقد�م �ملو�د �لبيرتولية و�لزيوت 
�للزم��ة لتوليد �لكهرباء م��ن �لدول �لأخ��رى. هذ� �حلاكم 
�ملجن��ون كان معروفا بتناول��ه �لطعام لوحده و 8 �أطباق 
�أخ��رى بجانب��ه عل��ى �لطاول��ة وكان يتحدث م��ع �ملقاعد 

�لفارغة. يف �لنهاية مت �عد�مه رميا بالر�صا�ش.
3 - جمهوري��ة �لدوميني��كان: رفائي��ل تروخيو  يف عهد 
ه��ذ� �لرجل �لقا�صي عا�ص��ث جمهورية �لدوميني��كان �أ�صوء 
ف��رت�ت تاريخها. فلقد ق��ام  بتعيني �بنه كعميد يف �جلي�ش 
بالرغ��م م��ن �أنه ل ي��ز�ل يف �ملدر�ص��ة �لثانوي��ة، كما قدم  
�لر�ص��اوي من �أجل �أن تنال زوجته جائزة نوبل يف �لآد�ب 
لك��ن دون جدوى. بعدها عمل �مل�صتحيل لنيل جائزة نوبل 

يف �ل�ص��لم وعندما ف�صل يف �حل�ص��ول عليها قام مبذبحة 
يف  ح��ق �صعبه �صميت مبذبحة "بار�صل��ي" دهب �صحيتها 
50 �أل��ف �صخ���ش. وق��د مت �غتي��ال هذ�  �لظ��امل يف عام 

1961. حكام جمانني، غر�ئب وعجائب
4 - بورما: ين ون

ين ون حكم بورما لأكرث من 24 �صنة وقد كان يوؤمن كثر� 
باخلر�ف��ات بحي��ث كان  ي�صتح��م بدماء �لدلف��ني ويعترب 
�لرق��م 9 هو رقم �حلظ بالن�صبة ل��ه، ما جعله ي�صدر �لكثر  
م��ن �لفئات و�لقطع �لنقدي��ة �لقابلة للق�صم��ة على 9 وهذ� 
�أدى بانهي��ار وعج��ز يف �لإقت�ص��اد  ومعان��اة �لكث��ر من 

�ملو�طنني من �لفقر.
5 - كوري��ا �ل�صمالي��ة: كيم ج��وجن �إيل هذ� هو و�لد زعيم 
كوري��ا �ل�صمالي��ة �حل��ايل كي��م جون��غ، ه��ذ� �لرج��ل كان 
ديكتات��ور� ب��كل م��ا  حتمل��ه �لكلم��ة م��ن معنى فق��د كان 
يقت��ل كل م��ن ي�صتقبل قن��و�ت �أجنبي��ة يف جه��ازه �أو من  
يبح��ر يف �لأنرتنت. �أما بخ�صو�ش �ل�صيا�صيني �ملعار�صني 
فح��دث ول حرج فقد قتل كلهم  و�أع��دم كل من غلبه �لنوم 

يف �لإجتماعات �لر�صمية.


