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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
حامد الراوي 

ق�ضيت عمري واأنا اأحب النمل ، بل اأحرتمه كثريا ، اأكرث بكثري من النحل 
والأ�ض���ود والأرانب ، و كنت اأحر�ص على اأن اأحتا�ض���ى الإ�ضاءة اإليه ، اأو 
اإعاقت���ه يف عمله ال���دوؤوب ، لكن منل هذا العام اأرغمني على اأن اأ�ض���تبدل 
الكره باحلب " الباء ت�ض���احب املرتوك اأو ما يتم التخلي عنه " فهو منل 
�ضره يرك�ص يف كل اجتاه ، منل �ضغري يكاد ل يرى ، ينغ�ص عليك جل�ضة 
هانئ���ة هادئ���ة ، فيدب ف���وق اأطرافك ، و حت����ص به يرك�ص خل���ف اأذنيك ، 
و ق���د يد����ص اأنف���ه يف اأنفك ، حتى اأ�ض���بحت رهني فوبي���ا النمل ، و بت ل 
اأجل�ص اإل وقرب يدي مر�ض���ة معباأة باخل���ل الأبي�ص واملاء لأبعده عني ، 
ع���ن حدود ج�ض���مي ، و ل يعنين���ي بعد ذلك اأن ي�ض���تعمر اأرجاء البيت ، و 

ل اإخالها تفلح ..

لوحة تحمل قصة
كوثر حممد

عجيب هذا العامل
ف�ضيح جدا لدرجة ال�ضياع

واحيانا �ضغري جداااا لدرجة
الختناق.

 
حممد غازي الخر�ص

احلرب 
نعم، ما كانت تلك احلرب عابرة اأبدا بالن�ض���بة لنا. متاما مثلما هي حرب 
اأولدنا هذه الأيام. يف كّل مكان ثمة �ضاهد، ويف كل يوم هناك نواح يهّد 
الروح، نواح عليك الإن�ض���ات له وترجيعه ب�ضمت. كل ليلة، ياأتي القتلى 
م�ض���رجني بدمائه���م. قوافله���م تتعجل الو�ض���ول لأبواب ال���دور. ياأتون 
عل���ى قمارات �ض���يارات الك���راون. هم قتل���ى مرعوبون من م�ض���هد املوت 
ال���ذي راأوه. لرمب���ا خي���ل اإيل، تلك الأي���ام، اأنهم ينوح���ون يف التوابيت 
ويرجتفون غ�ض���با لأنهم ترك���وا حبيباتهم يف الأ�ض���واق. كانوا كثريين 
حتى اأنهم بدوا اأكرث ممن بقي حيا بعدهم. هل بقينا اأحياء بالفعل؟ اأ�ضك 
بذلك ك�ضكي من حياة �ضبان اليوم. فهم اأي�ضا حمدودبو الظهور من حمل 
توابيت اأ�ض���دقائهم. اأتراهم اأحياء فعال؟ هل هم اأ�ضوياء؟ هل ثمة عراقي 

�ضوي؟  ل اأدري!
 علي وجيه

ذك���رى وفاة حممود دروي�ص، و�ض���اعر طفولتنا �ض���ليمان العي�ض���ى، رغم 
اأّن م���ا يجمعهما هو ذك���رى الوفاة فق���ط، لكنني َمديٌن لكليهما، �ض���ليمان 
العي�ض���ى وهو يو�ضلنا اىل الطفولة، ودروي�ص وهو يو�ضلنا اىل الفكرة 
وروح الكلم���ة. "ال�ض���عراء ل ميوت���ون، هم يّدع���ون امل���وت"، ل اأعلم ملَن 
العب���ارة، لك���ن مبجلداتهم ال���� 12 )من املفارق���ة اأن اأعمالهم���ا، لكّل واحٍد 

منهما، �ضّتة جمّلدات!( يحتّلون م�ضاحًة كبرية من الروح والعقل..
اأرّدُد مع العي�ض���ى: "من تطوان اإىل بغداد �ض���اَر قطاري يا اأولْد" واأعوُد 
مع دروي�ص لأقول: "مّر القطاُر �ضريعًا، كنُت اأنتظُر وان�ضرَف امل�ضافروَن 
اإىل اأّيامه���م، واأن���ا ما زلُت اأنتظُر. كاَن احلننُي اإىل اأ�ض���ياَء غام�ض���ٍة يناأى 
ويدنو فال الن�ض���ياُن ُيق�ض���يني ول التذّكُر ُيدنني من امراأٍة اإن م�ّضها قمٌر، 

�ضاحْت:  اأنا القمُر".
* بورَك القطاران، وال�ضاعران!

 اجمل تعليق

 لت�ضت�ض���لم لتقل مل اعد قوى لتلق اللوم على احد ..اذا كنت فعال تريد 
ان ت�ضل ف�ضتجد  الو�ضيلة ..فقط ا�ضتمر 

يتيح دعوة صديقك 
لمشاركتك في البث المباشر

نسخ الصور في غوغل درايف 
تؤمن حسابك على فيس بوكتلقائيًا

    اأعلن��ت �صبك��ة ان�صتغ��رام عن حتدي��ث جديد خلا�صّية الب��ث امُلبا�رش 
تتي��ح للم�صتخدم��ن دعوة اأح��د اأ�صدقائهم للم�صارك��ة يف البث احلي. 
وتخت��ر ال�صبك��ة حاليًا املي��زة اجلديدة يف نطاق �صي��ق يقت�رش على 
ع��دد م��ن امل�صتخدمن املختاري��ن، حيث ت�صمح املي��زة للم�صتخدمن 
اختي��ار اأي �صخ���ص ي�صاهد البث املبا�رش لدعوت��ه للم�صاركة "اليف"، 
وتت��م تق�صي��م ال�صا�صة بالت�ص��اوي بينهما على الهاتف��ن يف اآن واحد. 
واأو�صح��ت ال�صبكة اأنه باإمكان امل�صتخدم��ن اأثناء البث املبا�رش اإزالة 
اأو اإ�صاف��ة اآخري��ن، وعقب االنتهاء م��ن البث احل��ي، باإمكانهم اإعادة 
الب��ث اإىل احلكاي��ات اأو حذفه بالكام��ل. وال تزال املي��زة اجلديدة قيد 
التطوي��ر واالختب��ار، فيما ���رشح متح��دث با�صم ال�صبك��ة ملوقع "تك 
رادار" املعن��ي باالأخب��ار التقني��ة، باأنه من املتوق��ع اإطالق التحديث 
اجلديد عامليًا وو�صوله اإىل كافة امل�صتخدمن حول العامل يف غ�صون 

االأ�صهر املقبلة. 

   ن�صح��ت جمل��ة "ب��ي �ص��ي فيل��ت" االأملانية امل�صتخ��دم باإج��راء عمليات 
الن�ص��خ االحتياطي لل�صور املخزنة على الهاتف الذكي عر خدمة احلو�صبة 
ال�صحابي��ة ل�رشك��ة غوغل، حت��ى ال تتعر�ص هذه البيان��ات الهامة للفقدان 
متام��ًا يف ح��ال �رشقة الهاتف الذك��ي اأو فقدانه. وميك��ن للم�صتخدم �صبط 
تطبي��ق ال�ص��ور غوغ��ل "فوت��وز" بحي��ث يتم تخزي��ن كل ال�ص��ور ولقطات 
ال�صا�ص��ة، الت��ي يتم تنفيذه��ا بوا�صطة هواتف اأندروي��د، يف خدمة احلو�صبة 
ال�صحابي��ة غوغ��ل دراي��ف تلقائي��ًا. وللقيام بذل��ك يتعن عل��ى امل�صتخدم 
فت��ح تطبيق غوغ��ل "فوت��وز"، والنقر على اخلط��وط االأفقي��ة الثالثة لفتح 
القائم��ة، ث��م حتدي��د بن��د "االإع��دادات" واختيار بن��د "الن�ص��خ االحتياطي 
ومزامن��ة البيانات"، ويتم تفعي��ل وظيفة الن�صخ االحتياط��ي التلقائي من 
خ��الل حتريك املوؤ���رش االنزالقي.وباالإ�صافة اإىل ذل��ك، ميكن حتديد بع�ص 
التطبيق��ات واملجل��دات االإ�صافية الإج��راء عملية الن�ص��خ االحتياطي، مثل 

تطبيق "هانغ اآوت�ص" وجملد لقطات ال�صا�صة والتنزيالت. 

 اأو�صح��ت جمل��ة "ب��ي �ص��ي جمازي��ن" بع���ص اخلط��وات الب�صيط��ة، الت��ي ت�صاعد 
امل�صتخدم على �صبط خيارات اخل�صو�صية واالأمان ب�صفحته على �صبكة التوا�صل 
االجتماع��ي ال�صه��رة. وفيما يلي نظرة عامة تبداأ م��ن التحكم يف عالمات ال�صور 
و�ص��واًل اإىل حتذيرات ت�صجيل الدخ��ول. التحكم يف عالمات ال�صور ال يرغب بع�ص 
امل�صتخدم��ن يف و�صع ا�صمهم على ال�ص��ور املن�صورة ب�صبكة في�ص بوك واأن تكون 
متاح��ة جلمي��ع امل�صتخدمن االآخرين، ولذلك توفر �صبكة في���ص بوك اإمكانية عدم 
و�ص��ع عالمات على ال�صور اإال بعد املوافقة، وميكن �صبط هذه الوظيفة يف قائمة 
االإع��دادات حتت بند "اليومي��ات واالإ�صارات". اخل�صو�صية يتي��ح بند اخل�صو�صية 
يف قائمة االإعدادات للم�صتخدم اإمكانية حتديد االأ�صخا�ص، الذين ميكنهم م�صاهدة 
�صفحت��ه على �صبكة في�ص ب��وك، �صواء كانوا االأ�صدقاء فق��ط اأو اأ�صدقاء االأ�صدقاء 
اأو كل االأع�ص��اء، باالإ�صاف��ة اإىل اإمكانية حتديد االأ�صخا���ص، الذين ميكنهم البحث 
ع��ن امل�صتخدم بوا�صطة البيانات املدونة يف �صفحته ال�صخ�صية �صواء كان عنوان 

الريد االإلكرتوين اأو اال�صم اأو الرقم الهاتفي.

هكذاإنستغرام كيفية

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.

قصة لعبة مريم التي أثارت الجدل في مواقع التواصل االجتماعي 

1 دول��ة افريقي��ة فيها منبع النيل العظيم o ما 
يرتكه ال�صابقون ملا يليهم )معكو�صة(

o نوع من اخل�صار o مت�صابهان  اأعرف   2
o مربح 3 من �صفن اخلليج القدمية 

4 اأحد )مبعرثة( o ا�صم حلم م�صوي معلق اأ�صله 
تركي

o يراع مبعرثة اأ�صحية  5 ذبح 
o من دولة خليجية. 6 مزارع الفالحن 

7 اأ�ص��در اأزيزا o �صحايف يف موؤ�ص�صة اإخبارية 
ي�صافر كثرا

8 اإذا تعدى اثنن �صاع )معكو�صة( o وحدة وزن
9 ال�رشك�ص��ي �صلطان الديار امل�رشية يف ع�رش 

املماليك بنى قلعة م�صهورة يف اال�صكندرية.
10 قائ��د ن��ادي اله��الل واملنتخ��ب ال�صع��ودي 

�صابقًا

1 العب جزائري فاز بدوري اأبطال اأوروبا مع فريق بورتو 
الرتغايل

2 دالله��ي عل��ى االأح��رار دي��ون ال بد م��ن �صدادها o من 
مهنته ال�صقاية.

3 البل��د الت��ي ا�صت�صاف��ت كاأ���ص الع��امل o 2006 حت��ت 
اأقدامها اجلنة.

 o ح�صل على o 4 تكل��م �ص��وءا عن �صخ�ص ما يف غياب��ه
مت�صابهان

5 مراقب وموجه اأداء العمل o جيب التمام يف الريا�صيات
اأمركا الو�صطى واجلنوبية. 6 ح�صارة عريقة يف 

7 لقب املنتخب التون�صي لكرة القدم
8 جزيرة بريطانية.

o �صهر بداية الربيع. 9 طر ا�صطوري 
10 اإماراتي حاز على جائزة اأف�صل العب يف كاأ�ص العامل 

لل�صباب عام 2003.

 بع��د اأن انت���رشت العدي��د من االأخبار ع��ن لعبة مرمي 
العربي��ة  اململك��ة  يف  كب��ر  ب�ص��كل  انت���رشت  الت��ي 
ال�صعودي��ة وال��دول العربي��ة، كما اأث��ارت اللعبة جدل 
كبر عل��ى مواقع التوا�صل االجتماع��ي بعد املخاطر 
الت��ي انت�رشت ح��ول اللعبة م��ن انته��اك خل�صو�صية 
�صخ�صي��ة  معلوم��ات  عل��ى  واحل�ص��ول  املواطن��ن 
لالعب��ن، مم��ا اأدى اإىل التحذي��ر منه��ا حفظ��ا عل��ى 

�صالمة من يقوم بتحميل التطبيق عر متجر اأبل.
يف  والتطبيق��ات  االألع��اب  مرجم��ي  بع���ص  وق��ال 
ال�صعودي��ة ب��اأن لعب��ة م��رمي ت�صب��ه ب�صكل كب��ر لعبة 
احل��وت االأزرق الت��ي ظه��رت منذ فرتة يف ع��دة دول 
مث��ل فرن�صا ورو�صيا والتي اأث��ارت جدل كبر يف تلك 
ال��دول، حي��ث ت�صبب��ت اللعب��ة يف اأنتح��ار 150 ممن 
قام��وا بلعبها، لذل��ك فقد حذر ه��وؤالء املرجمن من 
حتميل لعب��ة مرمي اأو لعبها خا�صة م��ن قبل االأطفال 
واملراهق��ن.  وت��دور ق�ص��ة لعب��ة م��رمي ح��ول طفلة 

تدع��ى مرمي تاه��ت عن منزلها وحتت��اج اإىل م�صاعدة 
امل�صتخ��دم الذي يلعب اللعب��ة يف اإعادتها اإىل منزلها 
م��رة اأخ��رى، واأثن��اء رحلة الع��ودة اإىل املن��زل تقوم 
م��رمي ب�ص��وؤال امل�صتخدم ع��دة اأ�صاأل��ة بع�صها خا�ص 
به��ا وبع�صها خا�ص بالالعب وعن حياته ال�صخ�صية 
والبع���ص اأخر �صيا�صي يدور ح��ول الطبيعة ال�صيا�صية 
للدول��ة التي يعي�ص فيه��ا، كما تتحدث على اأزمة دول 

اخلليج مع دولة قطر واأ�صئلة اأخرى.
ليتع��رف  الغ��رف  اإح��دى  اإىل  تدخ��ل  ذل��ك  بع��د  ث��م 
امل�صتخ��دم عل��ى والدها، وتق��وم با�صتكم��ال االأ�صئلة 
مرة اأخرى، حيث يكون لكل �صوؤال احتمال معن، وكل 
�ص��وؤال يكون مرتبط باإجابة ال�صوؤال االآخر، حتى تخر 
مرمي امل�صتخدم بانها �صتق��وم با�صتكمال االأ�صئلة يف 
الغد، وهنا يجب على الالعب اأن ينتظر مدة 24 �صاعة 
ليق��وم بتكمل��ة اللعبة مرة اأخ��رى واالإجابة عن باقي 
االأ�صئل��ة الت��ي تطرحها، وحلت لعبة م��رمي يف املركز 

االأول يف مع��دالت البح��ث على موق��ع تويرت يف دول 
اخلليج.

ج��دل وا�ص��ع حول لعب��ة مرمي عل��ى مواق��ع التوا�صل 
االجتماعي و�رشطة دبي حتذر منها

وف��ور االإع��الن ع��ن اللعب��ة �صه��دت مواق��ع التوا�صل 
االجتماع��ي ن�ص��اط كبر م��ن املغردين حي��ث و�صل 
ها�صت��اغ لعبة مرمي على توي��رت يف املركز االأول من 
عملي��ات البحث يف دول اخلليج، مم��ن يت�صاءلون عن 
طبيع��ة اللعبة ومم��ن يقوم��ون بالتحذي��ر منها ومن 
اأخطارها التي قد ت�صي��ب امل�صتخدمن ب�صكل خا�ص 

والدولة ب�صكل عام.
وقام��ت �رشط��ة دب��ي بن���رش تعمي��م اإىل املواطن��ن 
تطال��ب فيه االأه��ايل بعد ال�صم��اح الأبنائهم مبمار�صة 
تل��ك اللعبة، وذلك الأنها تقوم باإعطاء القائمن عليها 
اأ���رشار �صخ�صي��ة مث��ل اال�ص��م وال�ص��ن وحم��ل ال�صكن 

وغرها باالإ�صافة اإىل معلومات خا�صة بالدولة.


