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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

مزحة احدهم
كان هن����اك رج����ل ينوي االنتحار ف�صعد اإىل �صخ����رة عمالقة ، فربط حباًل 
بعنق����ه وربط����ه بال�صخرة ، تناول قلي����اًل من ال�صم ثم و�ص����ع مادة �صريعة 
اال�صتع����ال على ج�صم����ه فحرق نف�صه وقف����ز من على ال�صخ����رة ! ويف تلك 
اللحظ����ة اأطلق على نف�صه النار لكن الطلقة اخطاأت الهدف وقطعت احلبل 

املربوط بال�صخره !
حينها

جن����ا م����ن ال�صن����ق ، ووقعه يف البح����ر اأطف����ئ الن����ار ! وبلعه للم����اء جعله 
ي�صتف����رغ ويتخل�����ص م����ن ال�ص����م .. راآه �صي����اد فاأنق����ذ حياته واأخ����ذه اإىل 

م�صت�صفى الريموك يف بغداد فتويف هناك ب�صبب �صوء اخلدمات.

حممد مو�صى
ابنة رئي�����ص �صركة اخلطوط الكورية اجلنوبية. ه����ذه الفتاة ت�صببت يف 
تاأخري اإحدى رحالت ال�صركة ملدة ع�صرين دقيقة النها اهانت امل�صيفة على 
الطائ����رة ، الأن امل�صيف����ة مل حت�صر لها اجلوز الذي طلبت����ه على �صحن بل 

يف ورقة.
وعمل����ت بعدها على طرد امل�صيفة من ال�صرك����ة . حني علم اأبوها باحلادث 
طل����ب عقد موؤمتر �صحايف يف مكان عام واح�صره����ا اإىل املوؤمتر واعتذر 
اأم����ام امل����الأ قائال : اعتذر ج����دا الأنني مل اأربيها تربي����ة ح�صنة واطلب منكم 

ال�صفح واملغفرة ... انها اخالق تذكرنا باخالق االخرين.

كاظم العامري 
مو�صم التمر 

العراقي����ون م����ع ارتف����اع درجات احل����رارة مغرمون باكل التم����ر ، وقدميا 
يطل����ب التم����ر يف هج����ر ، واليوم التم����ر يف الب�ص����رة ، والف����رات ، عمتنا 
النخلة تطعمنا وتوحدنا كل العراقيني يتماثلون بال�صفاة يف حب تناول 
التم����ر و�ص����رب ال�صاي والعي�����ص يف مقالة حر ال�صيف م����ع انقطاع التيار 
الكهربائ����ي ، والنخلة العراقية ت�صبه امل����راأة العراقية ، معطاء تعبة قوية 
�صاخم����ة ، وكثريا ما ي�صبهونها بال�صفاة م����ع النخلة عيطاء �صمراء فارعة 
الطول تعي�ص ب�صعادة يف ا�صواأ االحوال ، هي دعوة لكل مواطن ان يزرع 
نخل����ة يف داره او ب�صتان����ه اما اجلهات الر�صمي����ة ال يرجتى منها االهتمام 
بزراع����ة النخيل اال بع�����ص دوائر بلديات املدن ، على الرغم من ان بع�صها 
�صمح لتزحف االبنية ال�صوهاء على املتنزهات ومناطق النخيل اخل�صراء

�صرى اخلفاجي
اللوحة بعنوان بتهوفن وياين 

بتهوف����ن  اللوح����ة  ت�صمي����ة  تعم����دت 
وي����اين الن كل واحد بيه����م امتعنا 

باأن����واع خمتلف����ه م����ن املو�صيق����ى 
ال�صاح����رة وتعم����دت ع����دم ر�صم 

يد لبتهوفن النه من غري ع�صر 
وي����اين ال  وف����ارق واحلي����اة 

مبو�صيق����اه  ميتعن����ا  ي����زال 
اجلميلة ..

  
اجمل تعليق

 
قل خريا او ا�صمت ..

فالبع�ص يحتاج اىل كلمة تفاوؤل واحدة..

 العقاقير المخفضة 
للكولسترول قد تكون قاتلة

أكس تستعد إلطالق أول 
صواريخ "فالكون هيفي"

تستعد إلطالق منصة "آبل تي في" 
HDR4 وK تدعم تقنيتي

   ت�س��ري درا�سة جديدة اإىل اأن التوقف عن تن��اول العقاقري املخف�سة للكول�سرتول 
ب�سبب اآالم يف الع�سالت اأو يف املعدة، ميكن اأن ميثل خطراً على املدى الطويل.

تو�س��ل باحث��ون اإىل اأن املر�سى الذي��ن يتوقفون عن تن��اول العقاقري املخف�سة 
للكول�س��رتول ب�سب��ب اأعرا�ض جانبي��ة، تزيد لديهم عل��ى االأرجح ن�سب��ة الوفاة اأو 
االإ�ساب��ة باأزم��ة قلبي��ة، اأو التعر�ض جللط��ة على م��دار ال�سنوات االأرب��ع التالية 
مقارنة مع املنتظمني يف تناول هذه العقاقري. وقالت املراكز االأمريكية ملكافحة 
االأمرا���ض والوقاية منه��ا اإن مثل هذه العقاقري تعمل على تثبيط قدرة الكبد على 
اإنت��اج الكول�س��رتول، كما ت�ساعده اأي�س��ًا يف التخل�ض من الده��ون املوجودة يف 
الدم. وي�سف االأطباء يف اأنحاء العامل هذه العقاقري ملر�سى القلب. واإ�سافة لذلك 
تو�س��ي بها اأي�سًا فرق��ة اخلدمات الوقائية االأمريكية ملن ت��رتاوح اأعمارهم بني 
40 و75 عامًا ولي�ض لهم �سجل مر�سي مع القلب اأو لديهم عامل واحد اأو اأكرث 
من العوامل املوؤدية لالإ�سابة بالقلب اأو تكون ن�سبة االإ�سابة املحتملة بالقلب اأو 

بجلطة خالل ع�رش �سنوات ع�رشة باملئة على االأقل.

   اأعل��ن الرئي���ض التنفيذي واملوؤ�س�ض ل�رشكة تي�س��ال Tesla لل�سيارات الكهربائية 
الفاخ��رة و�رشكة �سبي�ض اإك���ض SpaceX للف�ساء، اإيلون ما�سك، عرب ح�سابه على 
من�س��ة التدوي��ن امل�سغرة تويرت اأن �رشك��ة الف�ساء SpaceX �س��وف تعمل على 
اإط��الق اأول �سواريخه��ا م��ن ن��وع Falcon Heavy يف �سه��ر نوفمرب )ت�رشين 
الثاين( القادم، وهو ال�ساروخ الكبري الذي ميكنه نقل طواقم البعثات اإىل املريخ. ، 
وذلك على الرغم من اأن االإطالق �سيكون جمرد بداية اختبار الطريان، ومن اجلدير 
بالذك��ر اأي�س��ًا اأن ال�س��اروخ اجلدي��د Falcon Heavy ميتلك اأه��داف االإطالق 
املبدئية التي مل توؤت ثمارها �سابقًا، وظهر الحقًا اأن التحدي الهند�سي لل�ساروخ 
الثقي��ل Falcon Heavy كانت اأكرب بكثري مم��ا كان متوقعًا من قبل مهند�سي 
�رشك��ة SpaceX، بحي��ث اأنه ميتل��ك 27 حمركًا وهو رقم اأك��رب بثالث مرات من 
حم��ركات �س��اروخ ال�رشكة االأ�سه��ر فالكون Falcon 9، ويج��ب اأن تعمل جميع 
تل��ك املح��ركات ب�سكل متزام��ن وبعناي��ة للو�س��ول اإىل عملية االإط��الق الناجح.

ملخ�ض حتريري ملخططه الذي عر�سه يف �سهر �سبتمرب )اأيلول(.

ت�ستع��د �رشكة اآبل الإطالق اإ�س��دار جديد من من�سة التلفاز خا�ستها، "اآبل تي يف" 
Apple TV، يدع��م املحت��وى فائ��ق الو�سوح بتقنيت��ي 4K وHDR، وذلك 
بح�س��ب تقرير جدي��د ن�رشه موقع "ماك روم��رز" MacRumors. وذكر املوقع 
املتخ�س���ض يف اأخب��ار اآبل اأن متج��ر "اآيتونز" iTunes بداأ اإظه��ار االأفالم على 
اأنه��ا تدعم تقنيتي 4K وHDR يف �سجل م�سرتي��ات امل�ستخدمني، مما يعني اأن 
واجه��ة اآب��ل الرقمية، وعلى االأرج��ح اأجهزتها، ميكن اأن تدع��م الفيديوهات فائقة 
الو�س��وح قريب��ًا. ي�س��ار اإىل اأن احلديث ع��ن اإ�سدار جديد من من�س��ة "اآبل تي يف" 
تدع��م 4K وHDR ب��داأ قب��ل اأ�سه��ر، ورمب��ا قبل ذلك بكث��ري، ولك��ن تقرير "ماك 
روم��رز" ي�س��ري بق��وة اإىل اأن ال�رشكة تقرتب م��ن اإطالق هذا االإ�س��دار من املن�سة. 
وم��ن اجلدير بالذكر اأنه ال توجد يف الوقت الراهن و�سيلة لتحميل االأفالم بتقنيتي 
4K وHDR ع��رب اآيتون��ز، اإال اأنها االآن بداأت اإظهار ذلك يف �سجل ال�رشاء فقط، 
 4K ويعتقد اأن اآبل مل ت�سف ذلك عن غري ق�سد اإذا كانت ال تعمل على تقدمي اأفالم

وHDR يف وقت ما يف امل�ستقبل.

آبلدراسة سبايس

متقاطعة

مشاهير 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.

حقيقة فيلم التايتنك 

1 دول��ة افريقي��ة فيه��ا منبع الني��ل العظيم o ما 
يرتكه ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

o نوع من اخل�سار o مت�سابهان  اأعرف   2
o مربح 3 من �سفن اخلليج القدمية 

4 اأح��د )مبع��رثة( o ا�سم حلم م�س��وي معلق اأ�سله 
تركي

o يراع مبعرثة اأ�سحية  5 ذبح 
o من دولة خليجية. 6 مزارع الفالحني 

7 اأ�س��در اأزي��زا o �سح��ايف يف موؤ�س�س��ة اإخبارية 
ي�سافر كثريا

o وحدة وزن اإذا تعدى اثنني �ساع )معكو�سة(   8
9 ال�رشك�س��ي �سلط��ان الدي��ار امل�رشي��ة يف ع�رش 

املماليك بنى قلعة م�سهورة يف اال�سكندرية.
10 قائد نادي الهالل واملنتخب ال�سعودي �سابقًا

1 الع��ب جزائ��ري فاز ب��دوري اأبط��ال اأوروبا م��ع فريق بورتو 
الربتغايل

2 دالله��ي عل��ى االأحرار دي��ون ال بد من �سداده��ا o من مهنته 
ال�سقاية.

اأقدامها اجلنة. o حتت   2006 3 ا�ست�سافت كاأ�ض العامل 
 o ح�س��ل عل��ى o 4 تكل��م �س��وءا ع��ن �سخ���ض م��ا يف غياب��ه

مت�سابهان
o جيب التمام يف الريا�سيات اأداء العمل  5 مراقب وموجه 

6 ح�سارة عريقة يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية. o رطب باملاء
7 لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم

8 جزيرة بريطانية.
o �سهر بداية الربيع 9  طري ا�سطوري 

10 اإمارات��ي ح��از عل��ى جائ��زة اأف�س��ل العب يف كاأ���ض العامل 
لل�سباب عام 2003

�سفين��ة التايتاني��ك كان عليه��ا تقريب��ا 2206 �سخ�سا 
، مت اإنق��اذ 706 �سخ���ض فق��ط ... هذا يعن��ي ان 1500 
�سخ�س��ا لق��و حتفه��م ..! يف اح��داث الفيلم م��ات تقريبا 
اغل��ب النا���ض ب�سبب الغ��رق يف ما ان بط��ل الفيلم مات 
بع��د �ساعات ب�سبب الربد القار�ض ولي�ض الغرق ..! ) هذه 
اح��داث الفيل��م ( .. كل من �ساهد هذا الفيلم مل ي�سعر باي 
ن��وع من التعاطف اجتاه املئات الذين ظهروا يف الفيلم 
يغرق��ون بالرغم من ان اغلبهم ن�س��اء واطفال ..! وكانت 
اأمني��ة كل �سخ�ض �ساهد ه��ذا الفيلم هو ان يعي�ض البطل 
والبطل��ة وان ينجوان من الغ��رق .. لكن هل �سالت نف�سك 
ملاذا �سعرت بالتعاطف مع البطل ) الل�ض ومدمن اخلمر 
والع��ب القم��ار ( ومل تتعاط��ف م��ع املئات م��ن الن�ساء 
واالأطف��ال وكب��ار ال�س��ن الذين ظهروا وه��م يغرقون يف 

الفيلم ..!!!
اجلواب :::

ا�ستط��اع املخرج ان ي�سل��ط ال�سوء عل��ى البطل والبطلة 

فق��ط وكاأنهما الوحيدان على منت ال�سفينه وجعلك حتب 
البط��ل وتتعاطف معه بالرغم م��ن كل عيوبه وتتنا�سى 
بنف���ض الوقت االأطف��ال والن�ساء الذين غرق��وا من حوله 
وكانه��م ال وجود لهم وتتمنى من �سميم قلبك ان ينجوا 

البطل دون غريه ممن غرقوا يف تلك ال�سفينة ..
اعلم ..!

هك��ذا يتالع��ب بن��ا االع��الم كل ي��وم ...مئ��ات االأطفال 
والن�س��اء تقتله��م الطائ��رات الفرن�سي��ه واالمريكي��ه يف 
م��ايل واإفريقيا الو�سط��ى والعراق والطائ��رات الرو�سية 
يف �سوري��ا ...واالف املجازر ترتكبها اأمريكا واإيران يف 
الع��راق واالإعالم ال ي�سلط ال�سوء عليها ..!! ولكن االعالم 
�سلط ال�سوء على �سحايا هجمات باري�ض حتى تعاطفنا 
َنا بك��ى من اجلهم ..! نح��ن �سد قتل  معه��م ورمب��ا َبع�سُ
االأبري��اء اأينم��ا كاأنوا ..ولكن يجب علين��ا ان نكون على 
وعي تام مبا يحدث بكل مكان ومن هم املظلومني حقا 

...وال نرى االأمور فقط مبا يريدون ان نراها ..!!


