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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

احمد الكرعاوي 
#ان�صاف_الطالبة_اية_توفيق

اي���ه توفيق من �صكنة حمافظة الب�صرة تعي�ش حتت ظل الظروف املعي�صية 
القا�صية من �صكن ال ي�صلح للعي�ش وانقطاع الكهرباء وبدون مولده �صحب 
و�ص���وء الو�صع املادي ورغم هذه املعاناة احرزت معدل  % 93 وبجهودها 

ال�صخ�صية .
نح���ن كنا�صطني العراق اجمع نطالب اجله���ات املعنية عامة ووزير الرتبية 
خا�ص���ه بان�صافه���ا وقبولها �صم���ن املجموع���ة الطبية لتحقي���ق حلمها لكي 

تتمكن من تغيري و�صعهم املعي�صي 
راج���ني منكم النظر بحالتها وحال اهلها وكان حلم ايه تكون دكتوره حتى 

تقدر من معاجلته ابي املري�ش.

طيبة كرمي
مااأعظم غربتي حني اأتي اإليك

كغريب، اأمل تكن يل وطناآ؟
مل اأعي يوماآ اأن االأوطان موؤقتة

لها مدة �صالحية و�صارفت على االإنتهاء
ما اأعيه حقا هو اإننا من اإنتهى دورنا فيك

واأ�صبحنا ككلمات خطت بخط جميل
حتى اأتت ممحاة بلون الزهر �صارعت م�صحها
ما تبقى منها �صوى ب�صع من اأثار وقع خطاها

لتهم�ش اأنني كنت هنا يوما يل دار ووطن
واليوم احمل غربتي على اأكتايف 

واأم�صي دونك،دون ذكرياتي،وع�صقي معك
اأم�صي واأنا مثقلة باحلنني 

كغيمة �صوداء جتتاح �صماء مدينة غادروها َاهلها
واأ�صبحت ار�صها ك�صحراء قاحلة

حتتاج ان ترتطم لتمطر ويخف حملها..
فما اأعظم غربتي؟؟

ح�صني علي هارف
اأوؤم���ن مبا يعتقد ) باختني ( اإن االن�صان يولد مرتني ، الوالدة االوىل مادية 
بيولوجي���ة و هي �صاأنه���ا �صاأن احليوان الذي ال يدخ���ل التاريخ ، و الثانية 

الوالدة االجتماعية ليكون كائنا ع�صويا يتم اأدجلته ..
و اأقول ...

م���ا اك���ر ما يعانيه الف���رد - و املجتمع اي�ص���ا - لدينا من ُع�ص���ر يف الوالدة 
االجتماعية .. 

و م���ا اك���ر الت�صوهات الوالدي���ة يف هذا ال�ص���دد .. ب�صبب ك���رة القابالت 
غ���ري املاأذون���ات .. و تلوث املواد و االأدوات امل�صتخدم���ة يف عملية التوليد 

) االجتماعي ( ..
اإن هي اإاّل وجهة نظر ..

اجمل تعليق 
حب ماتعمل حتى تعمل ماحتب .. 

لوحة اليوم
 من الفنانة  نور قا�صم بعنوان

 "ن�صاء من ال�صم�ش" 

تقيل مهندسًا تحدث عن عدم المساواة 
ألسباب تعود إلى جنس الموظف

ما ستفعله عند إنسكاب المياه 
على هاتفك الذكي

LastPass تضاعف تكلفة 
االشتراك السنوي

�أقالت �رشكة غوغل �لعملقة للإنرتنت مهند�سًا �أثار جلبة كبرية يف "�سيليكون 
فايل" يف �لأيام �ملا�س��ية ب�س��بب مذك��رة د�خلية كتبها و�أكد فيه��ا �أن �نعد�م 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف قطاع �لتكنولوجيا يرجع لأ�سباب بيولوجية.
و�أك��د جيم���س د�م��ور �ل��ذي كت��ب �ملذك��رة �إقالت��ه قائ��ًل يف ر�س��الة بالربيد 
�لإلكرتوين �إىل رويرتز �أم�س �لثنني �إنه �أقيل ب�س��بب "تكري�س �ل�س��ور �لنمطية 
عن �جلن�س��ني". و�أ�س��اف �أن��ه يبحث كل �حلل��ول �لقانونية �ملمكن��ة و�أنه �تهم 
قب��ل �إقالته �إد�رة غوغ��ل �لعليا �أمام �ملجل�س �لقومي �لأمريكي لعلقات �لعمل 
مبحاولة �إجباره على �ل�سمت. وقالت غوغل، وهي �إحدى وحد�ت �رشكة �ألفابت 
ومقرها ماوننت فيو يف كاليفورنيا، �إنه ل ميكنها �حلديث عن حالت فردية.

وقال رئي�س غوغل �لتنفيذي �س��ند�ر بيت�ساي �أم�س �لثنني يف ر�سالة للعاملني 
�طلع��ت عليها رويرتز �إن �أجز�ء من �ملذكرة �ملناه�س��ة للتنوع "تنتهك مدونة 
�ل�س��لوك �خلا�س��ة بنا وتتجاوز �خلط بتعزيز �س��ور منطية �سارة عن �جلن�سني 

يف �أماكن عملنا".

   ذكرت جملة "كونكت" �أنه ل ميكن �لوثوق بالهو�تف �لذكية، �لتي تعر�ست 
لن�سكاب �ل�سو�ئل عليها، حتى �إذ� كانت تبدو باأنها �سليمة من �لوهلة �لأوىل.
وعلل��ت �ملجل��ة �لأملانية ذل��ك باأن �ل�س��و�ئل قد تتوغ��ل �إىل د�خ��ل �لأجهزة 
�جلو�ل��ة وتت�س��بب يف �س��د�أ �مللم�س��ات ومو��س��ع �للح��ام دون ملحظ��ة 
�مل�س��تخدم، وتظهر �لأ�رش�ر �جل�سيمة بعد عدة �أ�سابيع من خلل حدوث قفلة 
كهربائية �أو تعطل �جلهاز متامًا. و�إىل جانب �رشورة �إجر�ء عمليات �لن�س��خ 
�لحتياط��ي للبيان��ات �ملخزنة على �لهات��ف �لذكي ب�س��ورة منتظمة، فاإنه 
لبد من �ل�س��تجابة ب�رشعة حلالت �ن�س��كاب �ل�س��و�ئل عل��ى �لهاتف �لذكي 
�أو تعر�س��ه للغم��ر يف �ملي��اه، حي��ث يتعني على �مل�س��تخدم �إيق��اف �لهاتف 
�لذك��ي على �لف��ور، ثم �إز�ل��ة بطاق��ة SIM وبطاقة �لذ�ك��رة �خلارجية، مع 
خلع �لبطارية. وبعد ذلك، يتم جتفيف �لهاتف بو��سطة �ملنا�سف �لورقية، ثم 
لفه مبن�س��فة ورقية وو�سعه يف كي�س بل�س��تيكي ي�ستمل على �أرز، مع و�سع 

�لكي�س يف مكان د�فئ.

�أ�س��ارت جملة "ماك فيلت" �لأملانية �إىل قيام خدمة LastPass مب�ساعفة 
تكلفة �ل�سرت�ك �ل�سنوي �ملدفوع لي�سبح حاليًا 24 دولر�ً �أمريكيًا.

ونظري �لزيادة يف �ل�س��عر �سيح�سل �لعملء على �إمكانية �لو�سول يف حالت 
�لط��و�رئ وخدم��ة �لدع��م �لفن��ي وميزة �مل�س��ادقة ثنائي��ة �لعام��ل وذ�كرة 
�س��عة و�ح��د غيغابايت، مع �إمكانية م�س��اركة بع�س كلم��ات �ملرور مع عدة 
م�س��تخدمني، بالإ�س��افة �إىل جميع وظائف �لإ�س��د�ر �ملج��اين، ومع ذلك لن 
يح�سل �مل�س��رتكون على وظائف جديدة، علوة على �أنه ل توجد خ�سومات 

للعملء �حلاليني.
وعل��ى �جلان��ب �لآخ��ر، قام��ت خدم��ة �إد�رة كلم��ات �مل��رور بتقلي���س حجم 
�لوظائ��ف يف �إ�س��د�ر LastPass �ملج��اين، حي��ث مل تع��د هن��اك وظيف��ة 
�لو�س��ول يف حال��ة �لط��و�رئ يف �لإ�س��د�ر �ملج��اين، وه��ذه �ملي��زة ت�س��مح 
للم�ستخدم بتحديد جهة �ت�سال يتم �إر�سال كلمات �ملرور و�لبيانات �مل�سفرة 

�إليه يف حالة �لطو�رئ.

خدمةغوغل هذا

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.

�أ�س��ل   o 1 مبعنى رحلة و�أ�س��لها من كلمة �س��فر 
Amber كلمة

2 �لن�سبة �إىل جمموعة �لدول o من �أ�سماء �ل�سيف 
مبعنى �ل�سيف �لقاطع

3 منا�سلة جز�ئرية �سد �لحتلل �لفرن�سي
4 �أ�سل كلمة Gap o رد دفاعا عن �ل�سيء وذود� 

�أمر ما o �سعور بال�سيق من 
Cut �أ�سل كلمة   Zero o �أ�سل كلمة   5

Tamarind �أ�سل كلمة   o 6 دق �جلر�س 
7 جمموع��ة �لن��وق و�جلمال o عك���س حر o ثلثا 

و�سل
Canal o بيت �لدجاج �أ�سل كلمة   8

9 من تطلب �سهادته
كلم��ة  �أ�س��ل   Bouquet o كلم��ة  �أ�س��ل   10

Crimson

1 حاجز للماء o �أ�سل كلمة Castle o �أ�سل كلمة
Gap

�أغ�سان  o 2 فم 
Algebra o طويل �ل�سجر جميله �أ�سل كلمة   3

o مرتفع �سغري �أ�سماء �لغز�ل  4 من 
5 ميتنع عن �لأكل طوعا

Solid o �ملاء �ملن�ساب �ل�سايف �أ�سل كلمة   6
o قط �أنت�رش وتغلب على   o �أخت �لأب   7

8 جمموع ما كتب يف مقال �أو كتاب o �أ�س��ل كلمة 
Cotton o من �لأطر�ف

Down �أ�سل كلمة   o 9 �سجاع 
10 ف�س��د وتعفن o �أ�س��ل كلمة Chemise o ثلثا 

�سيف

ي��روى و�لعه��دة على م��ن روى �أن��ه يف ق��دمي �لزمان ويف 
قري��ة نائية يف �لعر�ق يعي�س �أهلها �لب�س��طاء على �لفلحة 
و�ل�س��يد وكلهم �أميني ليح�س��نو� �لقر�ءة و�لكتابة، ويعي�س 
معه��م رج��ل يدعى مل ح�س��ن �أخذ من �لدي��ن غطاء� جلهله 
و�أميته، و�سور نف�سه للقرويني باأنه يقر�أ ويكتب ويفهم يف 
�أ�سول �لدين و�لفقه، و�سدقو� �لقرويني باأدعائاته، وتكفلو� 

مب�سكنه وماأكله وم�رشبه وبقية �أحتياجاته..
وهكذ� عا�س مل ح�س��ن �سنو�ت �س��عيدة، يعني )نامي بر�أ�س 
�جلماع��ة( وفج��اأة ط��رق �س��مع مل ح�س��ن خرب� يفي��د باأن 
�حلكوم��ة يف بغد�د عازمة على �يف��اد معلم لغة عربية �إىل 
تل��ك �لقرية لتعليم �ألأطفال، وثارت ثائرة مل ح�س��ن وجن 
جنونه و�س��عر باأن و�س��ول �ملعلم �ىل �لقري��ة يعني نهاية 
لدجل��ه وخد�ع��ه لأه��ل �لقري��ة و�رشب��ة قوي��ة مل�س��احله 
ولدخل��ه من �أه��ل �لقرية، و�أخ��ذ ي�رشب �أخما�س باأ�س��د��س 
ويفك��ر ويرتب���س ويحي��ك �ملوؤ�م��ر�ت حت��ى و�س��ل لفكرة 
وحيل��ة خبيثة يتخل�س بها من �ملعل��م �لقادم من �ملدينة، 
وهك��ذ� �أ�س��تعد مللقاة �ملعل��م و�أنتظر على �أح��ر من �جلمر 
يوم و�س��وله �ىل �لقرية، وو�س��ل �ملعلم و�أ�س��تقبلته �لقرية 
وذهب مبا�رشة مل�س��يف �س��يخ �لقرية وفرح به كبار �لقوم 

و�أ�س��تقبلوه �أ�س��تقبال لئقا، وكان من �س��من �مل�س��تقبلني 
مل ح�س��ن..! كان م�س��تاء� جد� ويبدو �حل��زن عليه وخائفا 
من ف�س��ل فكرت��ه، وبعد �أن �س��ّلم �ملعلم على رج��ال �لقرية 
وتعرف على �أ�س��مائهم و�أخ��ذ يحدثهم �أحادي��ث للمجاملة 
وعن �لتعليم و�لقر�ءة و�لكتابة، ت�سجع مل ح�سن و�أ�ستجمع 
قو�ه وبادر �ملعلم ب�سوؤ�ل ��ستفز�زي مل يدر يف خلد �لأ�ستاذ 
�أن يف يوم ما �س��يوجه له هكذ� �ل�س��وؤ�ل، فلن�سمع �سوؤ�ل مل 
ح�س��ن للمعلم، مل ح�س��ن: �أ�س��تاذ ل�أعتقد بل �آنا على يقني 
باأن��ك لجتي��د �لق��ر�ءة و�لكتاب��ة! و�أحت��د�ك �أن تكتب كلمة 
و�حدة؟ فاأ�س��تغرب �ملعلم وده�س من هك��ذ� حتدي و�أجاب 
قائل: يامل ح�س��ن كي��ف تتحد�ين بهذ� �ل�س��كل و�آنا خريج 
معه��د �ملعلم��ني يف بغد�د ق�س��م �للغ��ة �لعربية، لب��د و�أنك 
يام��ل ح�س��ن فق��دت ق��و�ك �لعقلية لتتح��د�ين بهذ� �ل�س��كل 
�لأ�ستفز�زي؟ فاأجاب مل ح�سن: يا�أ�ستاذ �أنك تريد �أن ت�ستغل 
�أمية رجال �لقرية لت�سيطر عليهم من خلل �أدعاءك باإجادة 
�لق��ر�ءة و�لكتابة، و�أحتد�ك �أن تكتب كلمة و�حدة؟ بل �أطلب 
من��ك �أن تكتب كلم��ة حية و�آن��ا �أكتب كلمة حي��ة )�فعى �أو 
حن���س كما يقول �لأخوة �مل�رشيني و�ملغاربة( ونعر�س��ها 
على �لقوم وهم �س��يقررو� من منا يجيد �لق��ر�ءة و�لكتابة؟ 

فذه��ل �ملعل��م من طلب مل ح�س��ن، بل �أ�س��تهز�أ م��ن طريقة 
كتابة حية و�أعترب �أن �لأمر �س��ينتهي ل�ساحله!! وو�فق على 
طل��ب مل ح�س��ن، و�أحظرو� له��م ورقتني وقلم��ني لكليهما، 
وبدء �ملعلم يكتب حية، وكذلك قام مل ح�سن بكتابة حية!! 
وبعد �لنتهاء من �لكتابة قدم �لأثنان ورقتيهما �ىل رجال 
�لقرية، و�أخذ �لقوم يتد�ر�س��و� ويتباحثو� عن من كتب كلمة 
حية ب�س��كل �ل�س��حيح، وبعد فرتة قرر �أهل �لقرية باأن حية 
مل ح�س��ن كتبت بال�سكل �ل�س��حيح،و�أن حية �ملعلم لمتت 
�ىل ف�سيلة �لأفاعي ب�سلة...!! فهجمو� على �ملعلم و�أ�سبعوه 
رف�س��ا وركل ) وبهذل��وه( وط��اردوه حافيا خ��ارج �لقرية، 
و�س��كرو� مل ح�س��ن على �نقاذه��م من �رش �ملعل��م، وز�دو� 
عطائ��ه و�أكرم��وه �أكرث من قبل، فماذ� فعل مل ح�س��ن لكي 
حت�سي حيته باأعجاب �لقرية وتفوز فوز� ماحقا على حية 
�ملعلم؟ هذ� ماح�س��ل: �ملعلم وبح�س��ن نية كتب حية كتابة 
�أما مل ح�س��ن فر�س��م خط متمايل على �سكل حية!! ومبا �أن 
�أه��ل �لقرية كلهم �أمي��ون مل يفهمو� كلمة حية �ملكتوبة بيد 
�ملعلم، بل حية مل ح�سن كانت �أقرب لعقليتهم باأعتبارها 
ر�سم ي�سبه �حلية، وهكذ� جنا مل ح�سن وحافظ على موقعه 

يف �لقرية و��ستمّر يف خد�ع �ل�سّذج..


