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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

حي���در عل���ي : تع���ايل نت�شارك ك���وب القهوة كم���ا ت�شاركن���ا الكثري من 
اال�شي���اء فيما م�شى ، دعينا جنل�س بهدوء يف زاوية ما من املقهى وال 

نهتم ل�شيء �شوى احاديثنا التي ال تنتهي ، 
دعيني اكلمك عن اال�شياء التي ال يهتم لها غريك ، وا�شرد عليك احداث 

فلٍم او رواية ما لكونديرا او كامو او غريهم من الذين اف�شلهم ، 
واتركي ا�شابعي مترح مع خ�شالت �شعرك بكل حرية ، وابت�شمي يل 

لكي ا�شعر باأين مازلت حيًا ...
حمم���د م�شك���ور : م���ن اأروع اأ�شاليب احلي���اة التي ميك���ن لالإن�شان اأن 

يعي�شها، هي اأن يكون الجئًا.
الالجئ احلقيقي هو الذي لي�س له وطن، ال هوية، ال انتماء، تخلى عن 
اأي �ش���يء مي�شخه وي�شوه وجوده، واكت�شف اإن�شانيته التي هي فوق 

كل العناوين وكل ال�شعارات.
الالجئ احلقيقي اإن�شان يتميز عن باقي الب�شر على كونه حر، ال يقيده 
انتماء وال يلتزم ب�شعار اأو وطن، وطنه العامل و�شعبه اجلميع، �شعبه 

الب�شر واحليوانات والنباتات. 
وطنه الك���ون وكل االكوان املجاورة، ال رقعة جغرافية �شغرية تقا�س 

بعدة كيلومرتات.
غالب���ًا ما يف�ش���ح الالجئ النوعي���ات االخرى من الب�ش���ر، فيك�شف عن 
�ش���وء تعامله���م اأو ازدرائه���م له اأو النظ���ر اإليه على اأنه اأدن���ى منهم اأو 

اأقل �شاأنًا.
باخت�ش���ار، الالجئ يخت���ر اإن�شاني���ة االآخرين وي�شعه���ا على املحك، 
فاإم���ا اأن تتعام���ل مع���ه اإن�شاني���ًا، اأو اأن تتعامل ب�ش���كل وطني وقومي 

وهوياتي، فتف�شل اإن�شانيًا، وتنجح يف التطرف.
 قي�س عبد املغني : هييه

اأنت اأيتها اجلميلة 
اأفيقي

ا�شتيقظي االآن 
اأنه�شي و اأرتدي مالحمك ب�شرعة 

انتعلي ق�شوتك حاال"
ثمة من يطلق بوقا" باالأ�شفل 

هييه
ا�شتيقظي ..ا�شتيقظي

اإنها حافلة غيابك .
�شعد �شعيد : امراأة من نار..

اأنا ذاهب
ال تقّدي قمي�شي من دبر اأرجوك

ويحَك!
وجتروؤ على ادارة ظهرك يل!

فق���ار فا�شل : كلما مرت طائرة من فوق بيتنا ،طاردتها اأمي بال�شتائم، 
کانت تعتقدها هي التي قتلت اأخي يف احلرب .

يف املط���ار ،عندم���ا اأردن���ا ال�شفر بها م���ن اأجل الع���الج، رف�شت ركوب 
الطائرة، ظلت تبكي وت�شرخ "هي التي قتلت ولدي" .

حامد الرواي: االأ�شياء الرخي�شة ممتعة حقا ؛ 
الأنها ال ت�شتحق اأن نحتفظ بها طويال.

اجمل تعليق

واالأجمل اأي�شًا ..
اأن تكون �شنيعة نف�شك .

تطبيق غوغل 
إيرث ألجهزة أبل

التخلص من اإلعالنات في 
تختبر تقنية "سريعة" للنشرمتصفح الهواتف الذكية

�أطلق��ت �رشك��ة غوغل �إ�ص��د�ر�ً جدي��د�ً من تطبي��ق "�إي��رث" للأجهزة 
�جلو�ل��ة �ملزودة بنظام ت�ص��غيل �أب��ل "�آي �أو �إ�س"، وذل��ك بعد قيامها 
بطرح �لإ�صد�ر �جلديد للمت�صفح بالأجهزة �ملكتبية و�أجهزة �أندرويد.
و�أو�صحت �ل�رشكة �لأمريكية �أن �لإ�صد�ر 9.0.78 �جلديد ي�صتمل على 
�لعدي��د م��ن �لوظائف �ملتطورة مثل �جل��ولت �لتفاعلية �ملوجهة مع 
 3D مل�صافر وبطاقات �ملعرفة و�مل�صاهد �لبانور�مية ثلثية �لأبعاد�
و�لغنية بالتفا�صيل. ومن �صمن �لتغيري�ت �ملهمة �أن �لإ�صد�ر �جلديد 
من تطبيق غوغل Earth يدعم تقنية 64 بت، وبالتايل فاإنه يتو�فق 
مع نظام �لت�ص��غيل "�آي �أو �إ���س 11" و�ملتوقع طرحه على هو�تف �آي 
فون خلل ف�صل �خلريف �لقادم، و�أعلنت �رشكة �أبل من قبل �أن نظام 
�لت�ص��غيل �جلديد لن يدعم تطبيقات 32 بت.  وليتمكن �مل�ص��تخدم من 
��ص��تعمال تطبي��ق Earth 9.0.78 م��ن غوغ��ل فاإنه ي�ص��رط تو�فر 

نظام ت�صغيل "�آي �أو �إ�س 9" على �لأقل.

عادة ما متثل �لنو�فذ �ملنبثقة �لإعلنية �إزعاجًا كبري�ً للم�ص��تخدم، وخا�ص��ة 
عندم��ا تت�ص��بب يف تعذر ��ص��تعمال �صا�ص��ة �لهو�ت��ف �لذكية. وين�ص��ح مكتب 
حماية �مل�ص��تهلك بولية �صمال �لر�ين و�صتفاليا �لأملانية ب�رشورة �لت�رشف 
ب�صكل �صليم عند ظهور �للفتات �لإعلنية، �لتي ت�صغل م�صاحة �ل�صا�صة فجاأة.
 وملن��ع مثل هذه �ملخاطر ينبغي على �مل�ص��تخدم طلب تفعيل خطر �ل�رشكات 
�لأخ��رى لدى �ل�رشكة �ملقدمة للخدمة. وغالبًا ما يتمكن �مل�ص��تخدم من �إز�لة 
�للفتات �لإعلنية �ملزعجة عن طريق حذف ذ�كرة �لتخزين �ملوؤقت �خلا�س 
باملت�ص��فح، �ل��ذي يتم ��ص��تعماله، ويتم ذل��ك يف هو�تف �أندروي��د من خلل 
��ص��تدعاء �ملت�ص��فح �ملعن��ي يف قائم��ة "�لإعد�د�ت/�لتطبيق��ات"، وبعد ذلك 
يت��م �لنقر على بند "�إفر�غ ذ�كرة �لتخزين �ملوؤق��ت"، ثم حذف ملفات تعريف 
�لرتباط "�لكوكيز" يف �إعد�د�ت �ملت�ص��فح مبا�رشة. ويتعني على �مل�ص��تخدم 
هنا �أن يقوم ب�صبط خيار عدم قبول �أية ملفات كوكيز من �ل�رشكات �لأخرى، 

بالإ�صافة �إىل �رشورة �إز�لة جميع ملفات �لكوكيز عند �إنهاء �ملت�صفح.

�أفاد م�صدر مطلع باأن �رشكة غوغل تعكف حاليا على تطوير تكنولوجيا متكن 
�ل�رشكات �لإعلمية من �إنتاج مو�ص��وعات مماثلة لتلك �ملوجودة على منتدى 
"دي�ص��كفر" �لتابع ل�ص��ناب �صات. وذكر �مل�صدر، �لذي حتدث �رشيطة عن ن�رش 
��ص��مه، �أن م�رشوع غوغل �مل�ص��مى "�ص��تامب" يف مر�حل �لختبار �ملبكرة مع 
�لنا�رشين. وت�ص��ابق �رشكات �لتكنولوجيا مثل غوغل وفي�صبوك و�رشكة �صناب 
�ملالك��ة ل�ص��ناب �ص��ات �لزمن لتطوي��ر �أدو�ت ن���رش لل���رشكات �لإعلمية مللء 
تطبيقاتها �خلا�ص��ة بالأخبار و�لرفية  و�لريا�صة وغريها. و�لتحدي بالن�صبة 
لأدو�ت من هذ� �لقبيل هو جعلها �أ�رشع و�أ�صهل ��صتخد�ما من حمركات �لبحث 
ويف �لوق��ت ذ�ت��ه توفر للم�ص��تخدمني جتربة �ص��يقة. وتتميز تقنية "دي�ص��كفر" 
�لتابعة ل�ص��ناب �ص��ات باأنها تدمج �ملقاطع �مل�ص��ورة مع �لن�صو�س و�ل�صور، 
مما ي�صمح للم�ص��تخدمني بالو�صول �إىل مو�صوع جديد �أو �إعلن بلم�صة �إ�صبع. 
وكانت "وول �صريت جورنال" �أول من �أورد نباأ تطوير غوغل لتقنية �صتامب، 

�جلمعة، نقل عن م�صادر مطلعة.

Googleتحديث كيفية

متقاطعة

سوالف عراقية   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.

الفلس األحمر

o حب �صديد 1 قائم يف �لليل 
2تتك��ون م��ن ��ص��كتلند� و�جنل��ر� 

وويلز
o �لقمر وقت �كتماله 3�صكني 

جبل��ني  ب��ني   o خ��ر�يف  4ط��ري 
)مبعرثة( o �صفار
5عا�صمة رومانيا

o تدفع لأهل �مليت 6عك�س حزن 
o وعاء 7فاكهة �صفر�ء 

8�أتباع
 o 9يهبط ب��ه �جلندي من �لطائرة

�رش�س
10جبل ر��صخ o لب�صه �لنا�س �أيام 

�لأتر�ك خ�صو�صا

 o ص��احب �ص��يء وم�ص��وؤول عن��ه� o 1 ق��ذف بالكلم��ات
معنوياته يف �حل�صي�س

o حرف عطف �أهر�مات م�رش  �أكرب   2
o جو�ب o يف �لقلدة  3 يغطي �لطيور 

 o تق��ال عند �ل�ص��عور بالربد o 4 تو�ص��ع فيه��ا �ل�ص��ور
مت�صابهان

o يتعاطاه بع�س �لريا�صيني لتحقيق �لفوز 5 حار�س 
6 حيو�ن منقر�س

7 جترب وتكرب وظلم o ��ص��م مبد�أ يف �لريا�صيات )للقوة( 
o قال كلما �رشيحا

o تلف يف د�ئرة 8 مو�صيقى �مريكية لل�صود 
9 �صائل حي �أحمر �للون o عملة �ليابان o ن�صف �صو�صي
10 ق�ص��ة ممثل��ة �أم��ام �جلمه��ور o �أ�ص��بح غ��ري عاق��ل 

للأ�صياء حوله

قد ل يعرف �لكثريون �أن )�لفل�س( هو عملة كانت متد�ولة 
يف �لعر�ق ب�ص��كل رئي�ص��ي يف �ل�ص��ابق، وذل��ك لقلة قيمته 
ولع��دم وج��ود �ص��يء ميك��ن �ن ُيب��اع بفل���س و�ح��د لذلك 
كان��ت هن��اك ويف �لعهود �مللكي��ة عملة ت�ص��مى )�لعانة( 
وه��ي ما ت�ص��اوي )4 فلو�س(، وج��اء عبد �لكرمي �لقا�ص��م 
ليلغ��ي )�لعان��ة( ويزيده��ا فل�ص��ًا �آخ��ر فت�ص��بح عملة من 
فئ��ة )5 فلو�س( ك��ي تكون لها م�ص��اعفات منطقية وهي 
)10 فلو�س( و )25 فل�س( و) 50 فل�س وي�ص��مى درهم( ثم 
)100 فل���س( هذه كلها كانت عمًل حديدية بني مقرن�س 
وم��دّوركان عم��ري 6 �ص��نو�ت رمب��ا حينم��ا ��ص��طحبني 
و�لدي معه لدفع فاتورة �لكهرباء، وحني و�صولنا �أعطاين 
�لفات��ورة و�أم��رين �أن �ذه��ب �أنا لدفعها يف ق�ص��م للجباية 
�صغري يف منطقة ر�غبة خاتون كان ولنهاية �لثمانينيات 
موجود� يف نف�س مكانه قرب �صيدلة عّمار ملن يتذكر تلك 
�ملنطق��ة... �ملهم �أنني �أخذت �لفات��ورة ومعها مبلع 100 
فل�س ووقفت حتت �ص��باك �لدفع �لذي �أ�صار يل و�لدي عليه 

و�ل��ذي كانت يدي ل تطال��ه لق�رش طويل... كانت حماولة 
م��ن و�لدي رع��اه �هلل كي ي��زرع �لثقة يف نفو�ص��نا ونحن 
�ص��غار ويعلمنا كيفية �لتعامل مع �لنا�س و�لعتماد على 
�لنف�س كاأ�صلوب تربوي.فهم �ملوظف �مل�صوؤول ق�صد و�لدي 
و�أخرج ر��ص��ه من �ل�ص��باك ومد يده يل لياأخذ �لفاتورة يف 

�لوق��ت �لذي مددت له ي��دي دون �أن �أنط��ق بكلمة و�حدة، 
هممت باخلروج �إل �أن �ملوظف �صاح بي: "تعال عمو �أخذ 
�لباقي"رجع��ت و�أخذت باقي �ملبلغ بيدي لأعطيه لو�لدي 
وكان �صمن �ملبلغ �ملرجوع )فل�صان( وكان لون )�لفل�س( 
�أحمر�ً لأنه م�ص��نوع من �لنحا���س... وكمكافاأة يل �أعطاين 
و�لدي �لفل�ص��ني كي �أجمعها يف )�لقا�صة( خا�صتي.ومنذ 
ذل��ك �حل��ني بد�أت ��رش عل��ى و�لدي باأن �أذه��ب �أنا لأدفع 
�لفات��ورة كل �ص��هر �ص��عور�ً من��ي بالثق��ة �لعالي��ة وكوين 
�أ�ص��بحت كبري�ً و�أدفع فاتورة �لكهرباء.. وكذلك طمعًا يف 
.... )�لفل�س �أو �لفل�ص��ني( و�لتي �أ�ص��بحت د�ئما من ن�صيبي 
�ل�صهريتذكرت تلك �لق�صة و�أنا �أرتب بني �أغر��صي �لقدمية 
لأج��د علب��ة معدنية حتوي تلك )�لِفل�ص��ان �حلم��ر�ء( �لتي 
جمعته��ا منذ �أن كن��ت يف �ل�ص��ف �لأول �لبتد�ئي لتبقى 
�ص��اهد�ً عل��ى ف��رة م��ن حيات��ي كان )�لفل�س( ل��ه قيمته 
بال�ص��كل �ل��ذي يجع��ل موظ��ف �لكهرب��اء يرجع��ه كباقي 

�ملبلغ حينما ي�صتلم قيمة فاتورة �لكهرباء.


