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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

هوبي العرقي 
كي���ف تعرف انك حٌر او مربمج؟ اذا كنت مربجما �ستنزعج من اي �سلوك 
يخالف ما اعتدت عليه .. اذا كنت حرا �ستتقبل االخرين مثل ماهم دون اأن 
تنزع���ج من اختالفهم اذا كنت مربجما فاإنك حتب اأن يكون االخرين كلهم 
ن�س���ٌخ منك يلب�سون ماتلب�س ياأكلون مات���اكل يفكرون كما تفكر يحتفلون 
مبا حتتفل اذا كنت حرا �ستحب ان ترى االختالف بني االخرين وتعتربه 
�سن���ة طبيعية من �سنن الكون.. اذا كنت مربجم���ا �ستحب دائرة االرتياح 
التي حتيط بها نف�سك وحتارب وتخاف التجديد اذا كنت حرا فاأنت حتب 
دائم���ا ك�سر دائرة ارتياح���ك اي كان نوعها وحتب اخلروج منها وجتربة 
�س���يء جديد اذا كنت مربجما فاأنت حتب تكرار مايقوله االخرين وحتب 
ان مت�س���ي وراء القطي���ع بالتفك���ر او نقا����س اذا كن���ت ح���را فاأنت حتب 

التفرد والتميز وحتكم عقلك وت�ستفتي قلبك...
�سامي مهدي 

املقامات العراقية
اأحببت املقامات العراقية مثل كثر من اأبناء كرخ بغداد . واملقامات �سكل 
قدمي من اأ�سكال الغناء يف العراق ، كانت تغنى يف احلفالت اخلا�سة يف 
البي���وت ويف املقاهي واملوالد ، ث���م يف االإذاعة والتلفزيون ، وحتى عهد 
قريب كانت تغنى يف بغداد واملو�سل والب�سرة وكركوك ودياىل ، ورمبا 
يف حمافظات اأخرى بدرجة اأقل ، وكان لبع�س املحافظات طابعها املحلي 
يف اأدائه���ا . واملقام���ات العراقية يف جوهرها موؤلف���ات غنائية مو�سيقية 
كال�سيكي���ة غر مدون���ة يف اأ�سولها ، ثم جرت حماول���ة لتدوينها قام بها 
ال�سيد ثامر عبد احل�سن العامري قبل ما يقرب من اأربعة عقود ، ون�سرها 
يف كتابه ) املقام العراقي ( ال�سادر عام 1980 .  هذا ويختلف كل مقام 
ع���ن االآخر ، وتتداخل يف كل مقام جمموع���ة من االأنغام واحلركات التي 
ين�سجم بع�سها مع بع�س حتى تتكامل يف ت�سكيل نغمي مييزه عن غره 
، وينف���رد العراق بهذا ال�سكل من الغناء ب���ني �سائر االأقطار العربية . اأما 
موؤلف���و املقام���ات فمجهول���ون . ولهذا ال�س���كل من الغناء قواع���د �سارمة 
فه���و غن���اء مدين معق���د . مبني على نظام خا����س له ت�سميات���ه منذ البدء 
) التحري���ر ، اأو الب���دوة ( حت���ى النهاي���ة ) الت�سلي���م ، اأو اخلتم���ة ( . وله 
اأي�س���ًا طريقة خا�سة يف االأداء ) ميانات ، قرارات ، جوابات ، وو�سالت 
وانتق���االت مر�سومة م���ن نغم اإىل اآخر ( ولذا يتوج���ب على من يغنيه اأن 
يلت���زم بقواعد اأدائه ويتقنها ، وهو ال ي�ستطي���ع ذلك ما مل ميتلك م�ساحة 
�سوتي���ة متميزة ذات حالوة ومرونة ، وما مل يتعلم قواعد اأداء املقامات 
ويت���درب عليه���ا ويتمك���ن منه���ا . واملقام���ات العراقي���ة نوع���ان : اأ�سلية 
وفرعي���ة . اأم���ا االأ�سلي���ة فهي �سبعة تغن���ى بق�سائد ) اأبي���ات ( من ال�سعر 
العرب���ي الف�سيح ) التقليدي ، العمودي ( . واأما الفرعية فتعد بالع�سرات 
وتبل���غ ح�سب بع�س العارفني نحو �سبعني مقام���ًا وهي تغنى مبواالت ) 
زهري���ات ( . وقد اختلف يف تاريخ ظه���ور هذا النوع من الغناء ، فهناك 
م���ن يرى اأنه ظهر يف الع�سور العبا�سية ، وهو االأرجح يف راأيي ، ولكن 
هن���اك من يرى اأنه ظهر منذ اأربعة ق���رون ، واأح�سب اأن تاريخ املقامات ، 
واملقامات نف�سها ، ما تزال بها حاجة اإىل درا�سة علمية ، الأن ما كتب عنها 

وعن تاريخها ال يخلو من ق�سور علمي ومنهجي .

لوحة اليوم 
 الفنانة  �سهى املحمدي 

وعنوانها :الزعل 

اجمل تعليق 
انت من ي�سنع ال�سعادة التنتظرها 

من احد..

ذهبية لتشغيل األجهزة الكهربائية
 "Ginlo" مفهوم جديد 
لبرامج التراسل الفوري

تختبر وظائف جديدة بمتصفح 
فايرفوكس

    ين�ص��ح اخلب��ري الأملاين يورجن ريبريجر بف�ص��ل الأجه��زة الكهربائية، مثل 
حمم�ص��ة اخلب��ز وجمفف ال�ص��عر، من م�ص��در التي��ار بعد ال�ص��تخدام مبا�رشة، 
نظ��راً لأن��ه يف بع���ض احلالت الن��ادرة توؤدي زي��ادة الرطوب��ة يف الغرفة اإىل 
ح��دوث قفل��ة كهربائية يف الأجهزة، التي ل تزال �ص��اخنة، وبالتايل قد ين�ص��اأ 
خطر ن�ص��وب حريق. واأ�صار ع�ص��و اجلمعية الأملانية للمهند�صني وخرباء تقنية 
املعلومات اإىل اأن هذا اخلطر يزداد ب�صفة خا�صة مع جمفف ال�صعر يف احلمام 
الرط��ب. ومن جانبها، قالت حركة "املن��زل الآمن" الأملانية اإن الأجهزة، التي 
تظل مت�ص��لة ب�ص��بكة التي��ار الكهربائي با�ص��تمرار، مثل اأجه��زة التلفاز، يجب 
تو�ص��يلها مب�ص��رك كهربائي ذي مفت��اح قالب. هناك بع�ض الأجهزة ت�ص��خن 
اأثناء ت�ص��غيلها، وقد تت�ص��بب ال�ص��خونة املراكمة يف تعر�ص��ها لل�رشر، ولذلك 
ينبغي عدم و�ص��ع حمم�ص��ة اخلبز يف املطبخ حتت الرف��وف املعلقة مبا�رشة، 

كما يجب و�صع جمفف املالب�ض يف مكان ي�صمح له بت�رشيف ال�صخونة.

    ته��دف �رشك��ة Brabbler الأملاني��ة اإىل اإقن��اع امل�ص��تخدمني بتطبي��ق 
الرا�ص��ل الفوري Ginlo اجلديد من خالل مفهوم جديد لتطبيقات الرا�ص��ل 
الف��وري، ف��اإىل جانب احلف��اظ عل��ى اخل�صو�ص��ية وحماية البيان��ات يوفر 
التطبيق اجلديد دليل عناوين ومدير لكلمات املرور، بالإ�ص��افة اإىل اإمكانية 
مزامن��ة البيانات ب��ني خمتلف الأجهزة ودمج ح�ص��ابات الربي��د الإلكروين 
وخدمة الن�صخ الحتياطي للبيانات. وقد مت ت�صميم التطبيق Ginlo اجلديد 
كمن�صة م�صفرة با�ص��تمرار وتعتمد على خوادم يف اأملانيا، ل�صمان الت�صال 
ال�رشي والآمن، و�ص��وف يتوافر هذا التطبيق نظري ا�ص��راكات مدفوعة، وَتعد 
ال�رشكة الأملانية بعدم جمع اأية بيانات عن امل�ص��تخدم. واأو�ص��حت ال�رشكة 
الأملاني��ة اأنه ميكن للم�ص��تخدم امل�ص��اركة يف الختب��ار التجريبي املفتوح، 
ولك��ن ي�ص��رط تواف��ر اأجه��زة اأندرويد ب��دءاً من الإ�ص��دار 5، اأما اأجه��زة اأبل 

اجلوالة فيجب اأن يكون مثبت بها اإ�صدار "اآي اأو اإ�ض 9" على الأقل.

اأعلن��ت �رشكة موزيال عن اختبار ثالثة وظائف جديدة يف مت�ص��فح 
فايرفوك�ض ال�ص��هري. واأو�ص��حت ال�رشكة الأمريكية اأن امل�صتخدمني 
امل�ص��اركني يف الختبار ميكنهم حاليا ت�ص��فري البيانات وحتميلها 
عل��ى الوي��ب، ث��م اإر�ص��ال راب��ط تنزي��ل امللف��ات اإىل امل�ص��تخدمني 

الآخرين. 
وم��ن �ص��من الوظائ��ف اجلدي��دة اأي�ص��ا اإمكاني��ة ا�ص��تعمال مفكرة 
مدجمة يف املت�ص��فح، واإمداد حمركات البحث، التي تعمل بالأوامر 
ال�ص��وتية، مب�ص��طلحات البحث، وتقت�رش ه��ذه الوظيفة حاليًا على 

الن�صخة الإجنليزية من الإ�صدار التجريبي للمت�صفح.
واإذا رغب امل�ص��تخدم يف جتريب الوظائ��ف، التي ل تزال يف مرحلة 
التطوير، فاإنه يتعني عليه اإن�ص��اء ح�صاب فايرفوك�ض وتثبيت الأداة 

.Test Pilot الإ�صافية

موزيالنصائح تطبيق

متقاطعة

غرائب 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.

 أغرب طقوس االحتفال بالمولود الجديد في العالم

اأو ع��ال  o ع��ال �ص��وته  1 متعب��د اعت��زل النا���ض 
ال�صوت من حوله o انه�ض

o مركز النور والهداية. 2 ادافع عن 
اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3

 o )4 ا�صم ل�صاحب كفاءة يف جمال ما )معكو�صة
جمموعة متقدمة من اخليل اأو النا�ض اأو نحوها

اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �ص��وتا  اأ�ص��در   5
القرمو�صطي.

o حب 6 متحلل )معكو�صة( 
7 �صجل ملفات o جمموعة البيوت والدور واأهلها 

التي متثل الوطن.
8 خم��رج مث��ري للجدل ل��ه عدد من الأف��الم منها 

حني مي�رشة
o �رشب برغبة �صديدة. 9 مظلة هبوط 

اآثار امل�رشيني القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممثل كوميدي �صعودي يف م�صل�صل طا�ض ما طا�ض.
 o .2 ممث��ل م���رشي راحل ل يك��ذب ولكن��ه يتجمل

ا�صهر الفراعنة واكرب بناء
3 مادة مميتة o نقل املعلومات اإىل احلا�ص��وب عرب 

اأجهزة يدوية.
4 فيلم ج�صد فيه حممود عبد العزيز �صخ�صية ال�صيخ 

ح�صني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�صم
5 ناقلو الأ�صياء.

o تر�صد )معكو�صة(. 6 تقل�ض حجمه 
o ا�صتجابتي لأ�صئلة ما اأ�صابه اجلنون   7

8 ممثلة م�رشية كوميدية خفيفة الظل
9 قط��ع تغط��ى به��ا الأ�ص��طح املائلة اب�ص��ط o واأقل 

تعقيدا.
10 خمرج فلم احلموات الفاتنات متثيل ماري منيب 

وميمي �صكيب يف 1953

    الحتفال باملولود يف اليابان
يت��م الحتف��ال باملول��ود يف الياب��ان من خالل و�ص��ع 
احلب��ل ال�رشي يف �ص��ندوق مزين، بالإ�ص��افة اإىل لعبة 
ترت��دي ال��زي الياب��اين، وه��ذا رغبة م��ن ال�ص��يدات يف 
الحتف��اظ بذك��ري من ه��ذا الي��وم، كما اأنه��م يرغمون 
الأطف��ال عل��ى الب��كاء، لأنهم يعتق��دون اأن ه��ذا يجعله 
يتمت��ع بال�ص��حة اجلي��دة، ويتمك��ن م��ن ط��رد الأرواح 
ال�رشيرة خارج ج�صده، فقد جترى العديد من امل�صابقات 
التي تتعل��ق بجعل الأطفال يبكون، ومن يبكي ب�ص��وت 

اأعلى يفز بامل�صابقة.
  الحتفال بالطفل اجلديد يف ماليزيا

توج��د الع��ادات والتقالي��د يف ماليزيا، والت��ي تخت�ض 
بعناي��ة الأم بعد ولدتها، من خ��الل التدليك والأحجار 
م��ن  للتخل���ض  بالكام��ل  اجل�ص��م  وتق�ص��ري  ال�ص��اخنة، 
التغ��ريات الت��ي يتعر�ض لها الطفل بع��د الولدة، ويقوم 
ال��زوج بالعمل يف املنزل بدل م��ن زوجته، لأنها تكون 

يف فرة املعاملة بدلل ورفق.
الهند واإحتفالتها باملولود

حتتف��ل الهند بالطفل من خالل اإلقائه من اإرتفاع كبري، 
مم��ا يكون من العادات اخلط��رية التي توؤثر على حياته، 
فقد يحر�ض �صكان ولية ماهارا�صرا على اإلقاء الأطفال 
م��ن لأعل��ى املعاب��د، حت��ى يكون��وا اأك��ر ذكاء وحكمة 
و�ص��جاعة، ويقوم بع���ض الأفراد من اأ�ص��فل با�ص��تقبال 

الطفل على مالءة، حتى ل يت�صاقط يف الأر�ض.
 يف دولة الباك�صتان

ي�صتقبل الأ�ص��خا�ض املوجودين يف باك�صتان الأطفال، 
من خ��الل ابعاد امل��راأه احلامل عن اأهله��ا، وتنعزل يف 
م��كان بعيدا عن النا�ض، وهذا اعتق��ادا منهم اأن الأم يف 
مرحل��ة الولدة تكون غري طاهرة، وتقدمي الهدايا للطفل 

من الألعاب واملالب�ض اجلديدة اأو النقود.
عادات الربازيل 

ت�ص��تقبل الأم الهدايا التذكاري��ة لكل فرد ياأتي لزيارتها 

بع��د ولدتها لبنها يف الربازي��ل ، وهذا عند الولدة يف 
امل�صت�ص��فى اأو املنزل، ويتم تقدمي هدايا مبثابة ر�ص��ائل 
�ص��كر للزائرين با�ص��م الطف��ل اجلديد، وق��د انت�رشت هذه 
العادة بن�ص��بة كبري يف العديد من الماكن حول العامل، 
فالعدي��د م��ن الأمه��ات يكون��وا مهتم��ني بتجهيز غرف 

ال�صتقبال، من اأجل الزوار.
ا�صتقبال الأطفال يف ترينيداد

ي�صتقبل الأطفال يف هذه الدولة من خالل و�صع الأموال 
يف ايديه��م، وه��ذا من اأجل زي��ادة الرخ��اء والربكة يف 

الأ�رشة، وتباركا يجعل املولود غنيا.
حتتفل اأفريقيا بالعادات الغريبة

خ��الل  م��ن  الأطف��ال  اأفريقي��ا  دول  بع���ض  ت�ص��تقبل 
ال�ص��تحمام بالف��م، والت��ي تتم م��ن خالل و�ص��ع الأم 
املاء اخلا�ض با�ص��تحمام الطفل يف فمها اأول، ويكون 
الهدف من هذا هو زيادة الروابط بني الأم وطفلها بعد 

اأن يكرب.


