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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ح�سني علي هارف
����ْعْر  َوْقُع ُخطاِك ... �أروُع مو�س����يقى  ُتطربني ... نغٌم  �أجمُل تفعيالت �ل�سِ
تعزفُه  �إْذ ت�سحْك  �سفتاِك  �أبلُغ �سردياٍت ُتِتُعني  ما حتكيه ب�سمٍت عيناِك 

.. نعيم �ساجت
رغم_كل_�ملاء

�لعذب �لذي ت�س����به �ل�س����ماء يف �لبحر �ال �أنه يبقى ماحلًا  الترهق نف�س����ك 
فالبع�ض اليتغريون مهما حاولت !!؟

ت����ار� �س����اكر تلَك �لت����ي ُتخربِك �نه����ا �بلت ب�س����ورة �س����يئة باالأمتحان ثم 
حت�سل على �إمتياز  هي ذ�تها �لتي �ستخربِك الحقًا �ن زوجها حقود خائن 
بخي����ل �حمق تنوي �لطالق من����ه عّما قريب رغم �جنابه����ا منه 7 �أطفال و 
حملها بال 8  هي ذ�تها �لتي �س����تخربك �أن �س����غارها م�س����ابون بنق�س����ان 
�ل�س����هية رغم �نه����م يبتلعون �الأخ�س����ر و�لياب�ض ولو �س����ادفوك الأبتلعوك 
�ي�س����ًا هي ذ�تها �لتي �س����تحكي لِك ع����ن حياتها �لروتيني����ة �ململة رغم �نها 
ت�س����افر �أكرث من م�س����وري �لناي�س����ونال جيوغر�فيك ال حل لها .. ال عالج 
لها �ستالحقك حتى بعد مماتك لتخربِك �ن قربها م�ساحته ��سيق من قربك

علي �سام 
هن����اك من يرى ب����اأن دعاة �حلرية يف �س����لبهم دعاة لل�س����كر  و�لتخلي عن 
�لقيم وهذه نظرة فيها �س����يء من �حلق الن دعاة �حلرية ال يطالبون مبنع 
�ل�س����ر�ب وال يريدون قانون����ا يفر�ض قتل من ترك دين����ه. يف هذه �لنظرة 
�لكث����ري م����ن �خلطاأ �أي�س����ا الأن �لكثريين من دعاة �حلرية لي�س����و� من رو�د 
�حلان����ات و�ملالهي �لليلية والأنهم ال يرون �إن �حلرية تخت�س����ر يف �س����كل 

معني فمعنى �حلرية يعود �ىل قر�ر�ت �لفرد ولي�ض لتعريفات �ملجتمع.
�لفرق �حلقيقي هو �إن دعاة �حلرية ال يريدون قو�نني تفر�س����ها �س����لطات 
�منية كال�س����رطة �الأخالقية عل����ى �لنا�ض، ال يريدون من يقف يف �ل�س����ارع 
لي�س����رب ب�س����لطة �لقان����ون بع����د �كم����ام ث����وب �م����ه ع����ن �أ�س����ابع يديها وال 
يري����دون من ي�س����رب �لنا�����ض �ن تركو� �ل�س����الة. �لقانون مهم����ا كان و�ن 
�س����مح بال�سر�ب �و مل ي�س����مح يجب �ن يفر�ض وهذ� و�جب �لدولة ودعاة 
�حلرية ال يريدون �ن يكون و�جب �لدولة تعيني قو�ت �منية ل�س����م �فو�ه 
�لنا�ض لتح�س�����ض ر�ئحة خمر. هناك فرق كبري �خر وهو �إن دعاة �حلرية 
و�ملنا�س����لني من �جلها يرف�سون فكرة و�س����اية �ن�سان على �خالق �ن�سان 
بال����غ ف����اإن ق����رر �الن�س����ان �ن يغني يف حم����ام بيته فهذ� �س����اأنه و�ن �س����فر 
وه����و ينتظ����ر بائع �خلب����ز فهذ� �س����يء ال حتكم����ه �لدولة. دعاة �لو�س����اية 
وهذ� ��س����مهم �ل�س����حيح و�ل�س����ريح مهما كانت خلفيته فال ف����رق هنا بني 
�ال�س����ر�كيني و�لقومي����ني و�لدينني يرون جمتمعا طبقي����ا يقف يف �أعاله 
خليفة �و قائد همام �و قي�س����ر ويكون �لب�س����ر مبجمله����م ماأمورين باأمره 
الأنه و�سي عليهم ب�سلطة �لقانون �ل�سماوي �و �لثوري �و �لربوليتاري.

 لقطة �ليوم
 �لت�سكيلية نور قا�سم 

بعنو�ن
�نت �ساطعة كاحلقيقة ..
جميلة كدعو�ت �المهات 

 
 

اجمل تعليق 
ال يحمل �حلقد من تعلو به �لرتب

وال ينال �لعال من طبعه �لغ�سب .!

تكشف النقاب عن هاتفين جديدين
تعمل على تطوير 
جهاز دردشة فيديوية

تكشف النقاب 
 Z VR عن جهاز

    ك�صف��ت �رشكة ت�صني��ع الهواتف موتوروال التابعة لل�رشك��ة ال�صينية لينوفو 
 ،Moto G5Sو Moto G5S Plus النق��اب عن هواتفها اجلديدة امل�صماة
ويعت��ر G5S Plus اأك��ر م��ن هات��ف G5 Plus اإىل جان��ب امتالكه ملواد 
ت�صني��ع ذات جودة اأعلى وقدرات ت�صوير حم�صنة، كما اأنه يعتر ترقية لهاتف 
 Moto" الذي اأعلنت عنه يف �صهر فراير )�صباط(. ويتميز هاتف Moto G5
G5S" باالآتي:   هيكل معدين و�صا�صة قيا�ش 5.2 اإن�ش بدقة 1080×1920 
بك�ص��ل.  معال��ج ثم��اين االأنوي��ة من �رشك��ة كوالك��وم ب��ردد 1.4 غيغاهريتز.   
كام��ريا خلفية بدقة 16 ميغابيك�صل، وكام��ريا اأمامية بدقة 5 ميغابيك�صل مع 
عد�ص��ة وا�صعة الزاوية وفال�ش ليد. -4 بطارية غري قابلة لالإزالة ب�صعة 3000 
ميلي اأمبري.  يتعرف على االإمياءات عر جهاز ا�صت�صعار ب�صمات االأ�صابع. ومل 
تذك��ر ال�رشكة �صعة الذاكرة الع�صوائي��ة، وتتغري موا�صفات الهاتف تبعًا للتوافر 

االإقليمي.

تعم��ل �رشك��ة التوا�ص��ل االإجتماع��ي في�ش ب��وك عل��ى تطوير جه��از درد�صة 
فيديوي��ة خم�ص���ش للمن��زل بحجم جه��از احلا�ص��ب املحمول، وه��و اأو منتج 
رئي�ص��ي قد ي�صدر من خمتره��ا التجريبي لالأبح��اث Building 8، ويبدو 
اأن ال�رشك��ة عل��ى و�ص��ك اأن تخطو خطوة كب��رية نحو االأجه��زة املادية، وذلك 
وفق��ًا لتقري��ر جدي��د من وكال��ة بلومرج نقاًل ع��ن م�صادر جمهول��ة، وت�صري 
امل�ص��ادر اأي�ص��ًا اإىل اأن ال�رشكة تعمل على تطوير جه��از منزيل �صوتي ذكي، 

واأن االأجهزة ميكن اأن تكون متاحة يف اأقرب وقت خالل ربيع عام 2018.
وياأت��ي هذا اخل��ر بعد مرور يوم واح��د على ا�صتحواذ في�ش ب��وك على �رشكة 
ال��ذكاء ال�صناع��ي النا�صئ��ة Ozlo، وذلك يف �صبيل تعزي��ز فريقها املخت�ش 
بال��ذكاء ال�صناعي وفريق من�صته��ا للرا�صل الفوري ما�صنج��ر، وبعد اأ�صبوع 
عل��ى �صدور عدة تقارير تقنية ت�صري اإىل اأن �رشكة التوا�صل االجتماعي تعمل 

.Echo Show على جهاز مماثل ومناف�ش جلهاز اأمازون

   اأعلن��ت �رشك��ة اإت���ش بي، الثالث��اء، ع��ن ا�صراتيجية جدي��دة ونهج موحد 
 ،VR وجمموع��ة م��ن املنتج��ات واحلل��ول التجاري��ة للواق��ع االفرا�ص��ي
Z VR Bac -  م��ن بينه��ا جهازها اجلديد املحم��ول للواقع االفرا�ص��ي
pack، وذل��ك يف �صبي��ل جع��ل هذه التقني��ة اأكرث فائدة وميك��ن الو�صول 
اإليها مل�صتخدم��ي املوؤ�ص�صات، وو�صع نف�صها ك�رشيك مف�صل لل�رشكات التي 
ت�صع��ى اإىل تقلي��ل مفهوم اأوق��ات دورة االإنتاج وحت�صني اإج��راءات التدريب 
وتق��دمي جت��ارب غامرة للعم��الء. وك�صفت ال�رشك��ة عن جهاز جدي��د، اإال اأنه 
لي���ش موجه لالعبني هذه امل��رة، وذلك بعد مرور �صهري��ن من اإدخال جهاز 
حا�ص��ب حممول على الظهر للواقع االفرا�ص��ي، ويتم ت�صويق اجلهاز اجلديد 
Z VR Backpack كجه��از حا�صب وحمطة عمل جلميع اأنواع االأعمال 
مث��ل اأعمال احلدائق و�صاالت العر�ش االآيل ووكاالت العقارات واأي �صئ قد 

يحتاج اإىل الواقع االفرا�صي.

إتش بي موتوروال فيس بوك

متقاطعة

سوالف عراقية   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.

الخطابة أيام زمان 

 1 �صج��ن كان رم��زا للطغي��ان والظل��م كان يوم 
اقتحام��ه ي��وم العي��د الوطن��ي حتتفل ب��ه فرن�صا 

كل عام
2 فرا�ش )معكو�صة( o مبعنى حديث باالجنليزية

o نابع عن الود واملحبة 3 احد الوالدين 
4 مزارع الرتقال يف فل�صطني

5 بن��اء حتت��ي اأ�صفل البن��اء االأ�صا�صي o ن�صف 
بلبل

o �صقيا االأر�ش o نتبع نهجا  اأجل  6 من 
o غ�صن اأ�صم ا�صارة مثنى   7

o يف هذا املكان اأعلى   8
9 مل��وؤه االإب��اء وال���رشف )معكو�ص��ة( o ح��رف 

جازم o اليوم ال�صابق
o نبات ي�صتخرج منه ال�صكر 10 حوار للت�صلية 

o ت�صاري�ش بحرية حتتوي على املرجان 1 زخرفة ا�صالمية 
2 دول��ة افريقي��ة ا�ص�صها عبيد اأمريكيون حم��ررون اأرادو العودة اإىل 

اأفريقيا o ياب�صة
o ن�صوب وانتهاء o ن�صف رماد  3 حفظ حق الوالدين واحرامهما 

4 لغ��ة و�صع��ت م��ن االأمم املتح��دة لتك��ون دولية ولكنه��ا ف�صلت 5 
اخلطاط الوزير وا�صع اأ�ص�ش خط الثلث يف الدولة العبا�صية

o ثلثا هام 6 تنتهي حياتها 
7 عن���رش م��ن عنا�رش مياه البحر تداوى ب��ه اجلروح o غري نا�صج 

وغري م�صذب اأو مهذب
8 عن��ده o و�ص��ف يطل��ق على كل م��ن لديه موهبة ميك��ن تطبيقها 

يف عمل ما
9 كلم��ة اأ�صله��ا فار�ص��ي تطل��ق على م��واد التلفزي��ون اأو اجلزء غري 

املرئي من قدرات الكمبيوتر
10 م��ادة تفرزه��ا البنكريا���ش حل��رق ال�صك��ر يف ال��دم o اذا جتاوز 

اثنني �صاع

قوانني فح�ش اجلودة 
يف اربعين��ات وخم�صين��ات الق��رن املا�ص��ي اذا ارادت 
اح��دى العوائل تزوي��ج احد ابنائها فانه��م يبحثون له 
ع��ن فت��اة ذات ا�ص��ل وف�ص��ل وتليق ب��االم واالب قبل 
ان ير�ص��ى ويقتن��ع به��ا بال�صاب ، وتب��داأ احلكاية بان 
تاخ��ذ ام ال�صاب احدى اخوات��ه او عمته او خالته لتبدا 
بالبح��ث ابتداء من اجلريان القريبني ثم االبعد فاالبعد 
وكانت االم تطرق االبواب بحجة انها تريد �رشب املاء 
ل�صعوره��ا بالعط�ش وعن��د خروج �صاحب��ة الدار تقول 
له��ا لق��د ذكروا لن��ا ان عندكم بنتا" لل��زواج وقد جئنا 
لروؤيتها فان كان عندهم بنت فعال فانهم �صيدخلونهم 
او ان يعت��ذروا ويقول��وا لهم ان بيت فالن عندهم بنات 

للزواج...
وبعدم��ا جتد ام ال�صاب ظالته��ا وتقتنع بالفتاة ويتفق 
الطرف��ان تب��داأ جدي��ة العم��ل حي��ث تق��وم ام ال�ص��اب 
بالفح�ش والتمحي�ش والتدقي��ق باحوال الفتاة وعلى 

النح��و التايل • تقرب االم م��ن البنت ومت�صك ب�صعرها 
وجتره بقوة لرى هل هي م�صابة بت�صاقط ال�صعر ام ال.
• بعده��ا ت�ص��ال البن��ت ب�ص��وت خاف��ت ع��ن ا�صمه��ا 
البن��ت م�صاب��ة  تك��ون  فق��د  �صمعه��ا  ق��وة  لتكت�ص��ف 

بالطر�ش.
• ث��م تعطيها ج��وز او بندق وتطل��ب منها ان تك�رشه 

با�صنانها لرى �صالمة ا�صنانها.
• لتب��داأ عملية فح�ش النظ��ر حيث تعطي للبنت خيط 

وابرة وتطلب منها �صك اخليط بها لرى قوة ب�رشها.
• ثم تبدا ام ال�صاب بتبادل احلديث مع الفتاة وتت�صنط 
لن��رات �صوتها خ�صية ان تكون خر�ص��اء او تخنخن او 

تتاأتئ بكالمها.
وبع��د كل ماح��دث تب��دا ام ال�ص��اب بالتفا�صي��ل حول 
املتق��دم واملتاخ��ر وال�ص��د والعق��د لتنته��ي مهمة االم 

لتبداأ جل�صة الرجال للتعرف على بع�صهم....
كل ه��ذا وال�ص��اب مل يلتق��ي او يلق��ي ول��و نظ��رة عل��ى 

خطيبته...
تك��ون  ام��ا  فهن��ا  لزوجه��ا  البن��ت  ت��زف  ان  وبع��د 
املوا�صف��ات كما حكي��ت فتكون الفت��اة مقنعة لل�صاب 

والعك�ش �صحيح وهنا الم�صكلة باالمر...
او تك��ون البنت او ال��زوج على غري م��ا و�صف فتحدث 

ال�صدمة الثانية...
وق��د �صمعت م��ن ابائن��ا ان احدى االمه��ات زفت اخت 
العرو���ش غ��ري اجلميلة ب��دل اختها لك��ي ت�رشفها عن 
راأ�صه��ا قبل فوات االوان في�صط��دم ال�صاب مبوا�صفات 
عك���ش ما�صمعه��ا من اهله ف��اذا كان �صاذجا وم�صكينا 
)م��ن اهل اهلل كما يق��ال( ير�صى بق�صمت��ه وي�صر على 

نف�صه وعلى الفتاة من الف�صيحة ..
ام��ا اذا كان غ��ري ذل��ك لتبدا اح��داث معرك��ة لي�ش لها 

نهاية اال ب�صق االنف�ش.
اما يف ع�رشنا هذا فالكل يعلم كيف تتم عملية اختيار 

الفتاة واخلطبة والزفاف فال حاجة للمقارنة

ّ


