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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

  #معلومات_مهمة
#اطفال_ال�شارع

هل تعلم ان ت�ش���رد االطفال ووجودهم يف ال�ش���ارع لي�س من ال�ش���روري ان يكون مرتبط 
ب�ش���وء احلالة االقت�ش���ادية لال�ش���رة وامنا هو مرتبط بعدة عوامل ؟؟؟ والدليل ان هنالك 
ق�شما من اطفال ال�شارع هم ابناء ا�شر مي�شورة احلالة ولديها مكانة اجتماعية كبرية ؟؟؟

مثال طفل والده موظف كبري يف احدى الهيئات امل�ش���تقلة او والده �ش���يدالين او حمامي 
او �ش���يخ ع�ش���رية كما يدعي او �شيخ معمم او ا�شتاذ جامعي او تاجر او �شاحب مكتبة او 

او او .....الخ .
ال�ش���بب االول / ت�ش���رد االطفال هو �ش���وء املعاملة التي يتلقاها الطفل يف البيت اذا كانت 
من قبل االب وزوجته بعد االنف�ش���ال عن االم او االم وزوجها بعد االنف�ش���ال عن االب او 

العم وزوجته او اخلال وزوجته يف حال كونه يتيما ...
ال�ش���بب الث���اين / وهو اليقل اهمي���ة عن االول وهو زوجة االب القا�ش���ية والتي 
اعتربها ومن خالل عملي مع االطفال خالل 14 �شنة من اهم اال�شباب التي زادت 

من اعداد االطفال يف ال�شارع...
ال�ش���بب الثال���ث / هو تخل���ي بع�س من االباء واالمهات عن دورهم االن�ش���اين اال�شا�ش���ي 
يف تربي���ة واحت�ش���ان اطفاله���م وفقدانهم ذل���ك االح�ش���ا�س بالعاطفة واحلنان وامل�ش���اعر 

الوجدانية اجتاه االبناء ...
ال�ش���بب الرابع / هوغياب دور املوؤ�ش�شات ذات العالقة او �شعف االداء فيها واي�شا غياب 
القانون وعدم وجود عقوبات رادعة بحق من ي�ش���رد االطفال ويتخلى عن رعايتهم وعدم 
وجود فقرة جترم الت�شول يف القانون العراقي وبذلك فان من يدفع باالطفال اىل ال�شارع 

يكون مطمئنا بانه لن يالحق قانونيا ...

 لوحة اليوم

 من الفنانة الراحلة  و�شماء االغا 
بعنوان 
"الزعل"

 
حيدر جا�شم 

راأي
الي���وم املرحل���ة الراهن���ة التي نعي�ش���ها هي 

مرحلة مليئة بالتناق�ش���ات والهزات االر�شية العميقة يف كل جوانب احلياة، ال�شيا�شية ، 
والفكرية ، واالجتماعية ، واالخالقية والخ ... 

فمجتمعنا يواجه حالة من الت�شرذم االخالقي يف ال�شوارع و االأماكن العامة. 
املرحلة احلالية تتطلب روؤية ع�شرية ودميقراطية �شاملة، 

و�ش���ياغة جديدة لالأف���كار واالأهداف االن�ش���انية وواجب الثقافة لي����س التعبري عما يدور 
ويجري على اأر�س الواقع من هموم واأزمات، 

واأمنا البحث عن حلول ومفاتيح للم�شاكل وامل�شائل العالقة والق�شايا املطروحة والبحث 
عن ّافاق واأفكار جديدة والتب�شري باالتي، 

والعم���ل عل���ى التغيري وبن���اء املجتمع املدين الدميقراطي االن�ش���اين واحل�ش���اري، الذي 
ي�ش���من كرام���ة وحق���وق االن�ش���ان وامل�ش���اواة الكامل���ة ب���ن امل���راأة والرج���ل ، وحتقي���ق 
الدميقراطية والتعددية احلزبية � ال�شيا�ش���ية وامل�ش���اركة ال�ش���عبية الوا�ش���عة يف التفكري 
والتخطي���ط والتنفي���ذ، واحرتام ح���ق الفرد يف التعبري ع���ن مواقفه الفكري���ة ومعتقداته 

ال�شيا�شية. 
اأن القوى الع�شرية الدميقراطية يجب اأن ال متتع�س فقط ، 

وتنتك�س تاركة ال�شاحة للتع�شب وال�شعوذة وال�شلفية ، 
بل يجب اأن ت�شارع الجناز الثورة االجتماعية املدنية الدميقراطية ، 

التي توؤ�ش����س ملجتمع عراقي مدين وح�ش���اري تعددي يعاي�س ويجاري ال�ش���عوب للتقدم 
االجتماعي واالقت�شادي والثقايف يف ظل الدميقراطية التي اأتتنا من بعد ٢٠٠٣.

اجمل تعليق 

وقوفك حيدا خري لك من وقوفك مع ا�شخا�س يوؤذونك ..

يرفضون ربع مليون دوالر عرضتها 
قناة أميركية الستعادة وثائقها

جديدة من أدوبي لبرامج 
فالش بالير وريدر

 VR 55 يشغل محتويات
في النظارة مباشرة

 عر�صت �صبكة التلفزة االأمريكية "ات�ش بي اأو" مبلغ 250 األف دوالر لقرا�صنة 
�رسق��وا بيانات ووثائق �رسية، من بينها �صيناري��و حلقات غري معرو�صة من 
م�صل�ص��ل "غيم اأوف ثرون��ز". ونقلت جملة "فارايت��ي" اأن املحطة التلفزيونية 
عر�ص��ت هذا املبلغ على القرا�صنة الذين متكن��وا من اخرتاق نقاط �صعف يف 
نظ��ام املعلوماتي��ة فيه��ا. لكن هذا العر�ش ال يب��دو اأنه اأقن��ع القرا�صنة الذي 

يطالبون مباليني الدوالرات مقابل عدم ن�رس هذه الوثائق.
ويف ر�صال��ة م�ص��ورة ن�رست عرب االنرتنت موجهة لرئي���ش قناة "ات�ش بي او" 
ريت�صارد بليبلر، اأكدت جمموعة القرا�صنة اأنها "ح�صلت على معلومات ثمينة" 
خ��الل هجوم معلوماتية �صمح له��ا باال�صتيالء على حواىل 1.5 تريابايت من 
البيان��ات. ويوؤكد قرا�صنة املعلوماتية اأنهم ميلك��ون وثائق وبيانات "فائقة 
ال�رسي��ة" مبا ي�صمل عق��وداً وم�صتندات �صخ�صية. وطالب��وا يف ر�صالتهم مببلغ 

يوازي "�صتة اأ�صهر من الرواتب"، اأي اأكرث من �صتة ماليني دوالر.

   اأعلن��ت �رسك��ة اأدوب��ي ع��ن اإط��الق حتديث��ات اأم��ان �صامل��ة لربام��ج 
امللتيميدي��ا اخلا�ص��ة به��ا، حي��ث اأك��دت ال�رسك��ة االأمريكية اأنه��ا قامت 
ب�ص��د اثنني من الثغ��رات االأمني��ة يف برنامج فال�ش بالي��ر ال�صهري بكرثة 
تعر�صه لالخرتاق وهجم��ات القر�صنة االإلكرتوين. و�صنفت �رسكة اأدوبي 
التحديث اجلديد الإحدى الثغرتني باأنه حرج، يف حني جاء التحديث االآخر 
بت�صني��ف "مهم". كما طرح��ت حتديثات مهمة وحرج��ة لربنامج اأدوبي 
ري��در Reader اخلا�ش مبعاينة م�صتن��دات PDF، وتتوافر التحديثات 
اجلدي��دة للكمبيوترات املزودة بنظ��ام مايكرو�صوفت وين��دوز ولينوك�ش 
واأجهزة املاك. وميكن للم�صتخدم التعرف على اإ�صدار برنامج فال�ش بالير 
املثبت على حا�صوب��ه من خالل زيارة موقع الويب اخلا�ش بالتحديثات 
م��ن اأدوبي ، وعند تنزي��ل االإ�صدار اجلديد يتعني عل��ى امل�صتخدم مراعاة 

عدم تنزيل اأية برامج اأخرى غري مرغوبة.

   اأعلن��ت موؤ�ص�ص��ة موزي��ال اأنه��ا قام��ت يف االإ�ص��دار 55 اجلدي��د من 
مت�صفح فايرفوك�ش بدمج واجهة WebVR، وبالتايل ميكن ت�صغيل 
حمتوي��ات الواق��ع االفرتا�ص��ي املوج��ودة يف مواقع الوي��ب مبا�رسة 
ع��ن طري��ق بع���ش نظ��ارات VR املو�صل��ة بالكمبيوت��ر. ويف ح��ال 
تواف��ر حمتويات واقع افرتا�صي VR مبوق��ع الويب، �صيقوم مت�صفح 
فايرفوك���ش باإظهار اأيقونة النظ��ارة، واإذا مت النقر على هذه االأيقونة 
�صيت��م ت�صغيل اللعبة اأو التطبيق على الف��ور يف النظارة، دون احلاجة 

اإىل تنزيل املحتويات وتثبيتها كما كان احلال يف ال�صابق.
ويدع��م مت�صف��ح فايرفوك���ش حالي��ًا نظ��ارات الواق��ع االفرتا�ص��ي 
Mozvr. ويتوافر عرب موقع ،Vive واإت�ش تي �صي Rift اأوكولو���ش
W e صفحة جتريبية تو�صح للم�صتخدم طريقة عمل واجهة� com

bVR يف مت�صفح فايرفوك�ش.

فايرفوكسقراصنة تحديثات

متقاطعة

عامة معلومات 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.

اأمانع  o 1 ن�صف الن�صف 
اأعلو  o 2 جمموعة من حمموعات متتالية 

3 ن�ص��ف من��ار o الع��ب تن���ش اأمريكي م��ن اأ�صول 
ايرانية

o كثري هطول املاء. 4 مت�صابهة 
o قراأ o تخطى مرحلة الطفولة  5 �صال )مبعرثة( 

6 اأث��ار انتباه��ه o رم��ي الرم��اد يف العيون o نعم 
)مبعرثة(.

 o 7 ذرة م��ن امل��ادة فق��دت اأو اكت�صب��ت الكرتون��ا
ن�صف منا�ش o حرف ن�صب.

o ت�صتحق ال�صفقة. 8 هدم و�صوى باالأر�ش 
o مل يعد يذكر. 9 قارة 

10 الع��ب ك��رة �صع��ودي �صاب��ق �صجل ثال��ث اأف�صل 
هدف يف تاريخ كاأ�ش العامل �صد بلجيكا.

1 جنم التن�ش اال�صباين.
2 ا�صطورة التن�ش االملاين.

 o ماكن��ة بح��ث انرتن��ت عاملية o 3 ازدح��م
ن�صف وا�صل.

o حرف للتاأكيد على �صحة راأي. 4 مبعنى 
5 ك��ون �صيئا من املعدن o اختلف عن البقية 

o �صال
6 العب تن�ش اأمريكي معتزل حقق 14 لقبا يف 

تاريخه الريا�صي
7 دهن الطعام)معكو�صة( o يعود عن راأيه وال 

يحقق ما وعد )معكو�صة(.
o �صهولة 8 العب تن�ش برازيلي معتزل 

.1990 9 بطلة كاأ�ش العامل يف كرة القدم 
10 لقب املنتخب امل�رسي لكرة القدم.

eتبلغ ع��ني االإن�صان 576 ميجابيك�صل بينما  االآيفون 
يحتوي على كامريا 8 ميجابيك�صل اأي اأن عني االإن�صان 

72 �صعًفا !
eيف ع��ام 1997 رف�ص��ت �رسك��ة ياه��و ���رساء حمرك 
البح��ث جوجل مببل��غ مليون دوالر ، ولك��ن اليوم تبلغ 
قيم��ة جوج��ل 200 مليار دوالر ، ام��ا قيمة ياهو تبلغ 

20 مليار دوالر !
eا�صدرت دولة اليابان قنونًا لكى مينع ال�صمنة ومينع 

املواطنني من اأن تكون اأوزانهم زائدة !
eثب��ت اأن ر�ش ال�صكر على اجل��روح ي�صاعد على ت�رسيع 

�صفائها وحماربة البكترييا !
 eيف ع��ام 1976 قام رج��ل كان يعمل فى �رسكة اأبل  
ببي��ع ح�صته البالغة %10 من �رسكة اأبل بقيمة 800 
دوالر والي��وم تبل��غ قيم��ة ح�صت��ه املباع��ه 58 مليار 

دوالر !
eاإذا اأردت اإغ��الق ال�صح��اب يف مالب�ص��ك ب�صهول��ه ق��م 

بفرك قطعة �صابون على اأ�صنان ال�صحاب !
eا�ص��رتك ت�صاريل �صابل��ن يف م�صابق��ة “تقليد ت�صاريل 
�صابل��ن” ولك��ن ا�صرتك با�ص��م م�صتعار ولك��ن مل ينجح 

حتى يف التاأهل لالأدوار النهائية
eاملول��ود االأول يف العائل��ه يكون يف الغالب اأذكى من 

باقى االأخوة !
eاأظه��رت االبحاث النف�صية اإىل اأنك عندما التتمكن من 
التوق��ف عن التفك��ري يف �صخ�ش ما ، فاإن ال�صبب هو اأن 

ا ذلك ال�صخ�ش يف يفكر فيك اأي�صً
امل�صل�ص��الت  يف  ت�صمعه��ا  الت��ي  ال�صح��كات  eاأغل��ب 
الكوميدي��ة مت ت�صجيلها يف الق��رن املا�صي معنى ذلك 

ان اغلب الذين ي�صحكون هم ا�صخا�ش ميتون !
%54 م��ن النا�ش ي�صتخدم��ون موقع جوجل للبحث ، 
و %46 ي�صتخدمون��ه للتاأك��د من اأن ات�ص��ال االأنرتنت 

يعمل ب�صكل �صليم
eلو �صافرت  اأ�رسع من ال�صوء اإىل اأحد الكواكب ونظرت 
اىل االر���ش ، ف�صرتى الفراعنه وه��م يبنون االهرامات 

اأوى باملعنى ال�صحيح �صرتى املا�صى !
، تب��داأ عين��اك يف  eعندم��ا ت�ص��اب بالهل��ع والذع��ر 
ا�صتقب��ال املعلومات ب�صكل �رسيع ج��داً  لذا حت�ش باأنك 

ترى مايحدث باالإعادة البطيئة !
eتق�ص��ي املراأه عامًا كاماًل م��ن عمرها يف اختيار ما 

ترتديه !
eيوج��د عنكب��وت اليبعد عن��ك اأكرث من 3 اأمت��ار اأينما 

كنت !
eيف عام 1997 ، �صدر �صوت قوي من اأعماق املحيط 
الهادئ بلغ �صداه 5 االآف كم  ومل يتم حتديد م�صدر هذا 

ال�صوت حتى هذه اللحظه !
e 25%م��ن الن�صاء يعتقدن ب��اأن املال يجعل الرجل 
اأك��رث جاذبيه ، و %45  يتزوجن الرجل من اجل املال 

فقط !
يف %90 من احلاالت ن�صامح ال�صخ�ش املخطئ ل�صبب 

اأننا نريد ا�صتمرار وجوده يف حياتنا
eع��دد �صكان فرن�ص��ا يبلغ نح��و 60 ملي��ون ن�صمة اأما 
ال�صي��اح الذين ي��زورون فرن�ص��ا �صنويًا يزي��د على عدد 

�صكانها.
eالل�صان اأقوى ع�صلة يف ج�صم االن�صان.

eيبل��غ متو�ص��ط ا�صتهالك الفرد م��ن البي�ش نحو 230 
بي�صة �صنويا.

eيوجد يف العامل نحو 2700 لغة خمتلفة معظمها يف 
قارة ا�صيا .


