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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

اغرب االبتكارات احلديثة : منبه القهوة

ه����ل تخيلت يوًم����ا ان عندم����ا ت�ستيق����ظ لتجد فنجان م����ن القهوة 
بانتظارك ، معظم املدمنني للقهوة ال�سالحية ي�ستهون فنجاًنا من 
القهوة بال�سباح الباكر عند اال�ستيقاظ مبا�سرة لذلك قام امل�سمم 
الربيط����اين  joshua renouf بابتكار مذهل عبارة عن منبه 
باإمكانه عمل فنجان من القهوة لك عند اال�ستيقاظ كل ما عليك هو 
�سب����ط املنبه عل����ى امليعاد الذي �سوف ت�ستيق����ظ فيه لتجد فنجان 
م����ن القهوة ذات الرائحة املنع�سة بانتظ����ارك ، املنبه م�سنوع من 
م����ادة خفيفة احلركة من الف����والذ املقاومة لل�س����داأ بع�ض الكرات 
الفوالذي����ة التي تقوم بغل����ي املاء مع ا�سافة ال�سك����ر و احلليب و 
القهوة ال�ستخدامها بالي����وم التايل يقوم املنبه على ح�ساب وقت 
اال�سرتخ����اء الذي يك����ون اجل�سم م�ستعد لال�ستيق����اظ بيه لتقدمي 
فنج����ان القه����وة ، فرائح����ة القه����وة نف�سه����ا كفيل����ة لك����ي ي�ستطيع 

ال�سخ�ض اال�ستيقاظ دون ال�سعور باخلمول او االإرهاق .
قرية مبنية من الزجاجات البال�ستيكية

يف بنم����ا �س����وف يت����م بن����اء اأول قري����ة يف العامل م����ن الزجاجات 
البال�ستيكية املنازل �سيتم بنائها مباليني الزجاجات البال�ستيكية 
وتق����ع القرية يف جزيرة كولون و�س����وف تتكون من 120 منزال 
كل بي����ت ل����ه عوار�����ض م����ن ال�سل����ب واجل����دران م����ن الزجاجات 
البال�ستيكية،والت����ي يتم تغطيتها م����ن خالل مزيج من اخلر�سانة 
وه����ذه الطريق����ة ف����ى البناء له����ا فوائد عدي����دة هى اإع����ادة تدوير 
البال�ستيك واي�سا الأن العزل من الزجاجات ي�سمن درجة حرارة 

داخلية مبقدار 17 درجة .
 لوحة اليوم من 

الناي 
يف مرفاأ عينيك االأزرق 

اأرك�ض كالطفل على ال�سخر
ا�ستن�سق رائحه البحر

واأعود كع�سفور مرهق
يف مرفاأ عينيك االأزرق
اأحلم بالبحر واالأبحار

واأ�سيد ماليني االأقمار وعقود اللوؤلوؤ والزنبق
لو اأين بحار لو اأين بحار 

لو اأحد مينحني زورق
ار�سي قلوعي كل م�ساء 

يف مرفاأ عينيك االأزرق

تفعيل خاصية عدم اإلزعاج تخصيص اإلشعارات على تويتر
أثناء القيادة في "آي فون"

المفاتيح الميكانيكية أطول عمرًا 
وأكثر دقة

متالزمة اإلعجاب أو حب المشاهير إلى درجة الهوس

   اإن كان��ت تغريدات��ك حتظى ب�صعبية على �صبكة التدوين امل�صغر تويرت فرمبا 
قد ت�صعر بالإزعاج من الإ�صعارات التي ت�صلك عندما يقوم �صخ�ص ما بتف�صيل 
كنك بب�صاطة وق��ف الإ�صعارات التي ت�صلك  التغري��دة اأو اإع��ادة التغريد.  لذا يمُ
عن��د التف�صيل اأو اإعادة التغري��د والكتفاء بالإ�صعارات التي يتم الإ�صارة اإليك 
كن  داخله��ا مثل الردود اأو تخ�صي�ص الإ�صع��ارات بالطريقة التي تنا�صبك. ويمُ
مل�صتخدم��ي هوات��ف اأندرويد واآي ف��ون تخ�صي�ص الإ�صع��ارات يف تويرت من 
خالل اخلطوات التالية:  يف القائمة العلوية، انقر فوق �صورة امللف ال�صخ�صي 
اخلا���ص بك، اأو عل��ى اأندرويد من خالل قائمة التنقل. م��ن القائمة املن�صدلة، 
ا�صغ��ط الإعدادات واخل�صو�صي��ة "Settings and privacy" ا�صغط على 
Push not i" ثم اخرت التنبيهات الفورية "Notifications"  التنبيهات

اأندرويد تكون حتت ا�صم التنبيهات العاجلة. fications" … على 
م��ن قائم��ة التنبيه��ات الفوري��ة "العاجل��ة" �صيك��ون بو�صعك اإيق��اف ت�صغيل 

الإ�صعارات على الردود والتف�صيل.

و�صعت �رشكة اأبل الأمريكية من مزايا خا�صية عدم الإزعاج يف نظام 
"اآي اأو اإ���ص 11" باإ�صافة ميزة ع��دم الإزعاج اأثناء القيادة، حيث 
بات بالإمكان اإيقاف ت�صغيل التنبيهات تلقائيًا عند قيادة ال�صيارة.  
ك��ن لهوات��ف اآي فون العامل��ة بنظام "اآي اأو اإ���ص 11" ا�صت�صعار  ويمُ
الأوق��ات التي يكون فيه��ا امل�صتخدم من�صغاًل بالقي��ادة ومنع تلقي 
الإ�صعارات والتنبيهات تلقائيًا. وفيما يلي اخلطوات التي يجب عليك 
اتباعه��ا لتفعيل املي��زة اجلديدة: الذهاب اإىل "اع��دادات" ثم اختيار 
"عدم الإزعاج"Do Not Disturb" i" مرر لالأ�صفل و�صتالحظ 
 Do Not" – "ظه��ور خيار جدي��د "عدم الإزع��اج اأثن��اء القي��ادة
 i"تن�صيط" Disturb While Driving" ال�صغط على مفتاح 
اأ�صفل اخليار ال�صابق  بعدها يجب عليك  "Activate" الذي يظهر 
الختي��ار من ب��ن 3 اأو�صاع متوف��رة خلا�صية ع��دم الإزعاج اأثناء 

القيادة .

ذك��رت جمل��ة "كمبيوت��ر بيلد.دي" اأنه ق��د ل تظهر فروق نوعي��ة بن لوحات 
املفاتيح املتوفرة يف الأ�صواق من الوهلة الأوىل، ولكن الختالفات اجلوهرية 
تختفي حتت الأزرار. واأو�صح اخلرباء الأملان اأن هناك قبة �صغرية من املطاط 
اأو ال�صيليك��ون )قبة مطاطي��ة( تختفي حتت كل زر يف معظم لوحات املفاتيح 
املتوفرة يف اأ�صواق الإلكرتونيات، وعمل هذه القبة على ارتداد الزر لأعلى عند 
ال�صغ��ط علي��ه.  وبالإ�صافة اإىل ذلك، يوجد ما يع��رف با�صم لوحات املفاتيح 
امليكانيكي��ة، والتي يتم فيها تركيب مفتاح بزنربك معدين )Switch( حتت 
كل زر م��ن اأزرار لوح��ة املفاتي��ح، وتكفل هذه النوعية م��ن لوحات املفاتيح 
�صع��وراً ثابت��ًا بالكتابة، عالوة على اأنه��ا متتاز باأنها اأكرث دق��ة واأطول عمراً 
مقارن��ة بلوح��ات املفاتيح املزودة بقبة مطاطي��ة. وحتظى لوحات املفاتيح 
امليكانيكي��ة باإقبال كبري من امل�صتخدمن كث��ريي الكتابة وع�صاق الألعاب، 
عالوة على اأنها توفر العديد من املزايا الأخرى، حيث يكن ال�صغط على عدة 

اأزرار يف نف�ص الوقت، دون حدوث اأي فقدان ملعلومات املدخالت.

لوحاتكيفية كيفية

متقاطعة

وغرائب عجائب السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

 متالزمة الهو�ص بامل�صاهري :  بالرغم من اأنها لي�صت حديثة 
و لك��ن مل ي�صته��ر هذا امل�صطلح اإل يف ع��ام )2003( حيث 
اأن اأول م��ن حتدث عنه��ا الكاتب “جيم���ص �صامبان ” حتت 
ا�ص��م عب��ادة امل�صاهري” يف ع��ام )2003( من خالل مقالة 
يف �صحيف��ة الديلي مي��ل ، و لكننا ل نف�صل م�صطلح عبادة 
امل�صاه��ري لأن العب��ادة هلل وحده و لذل��ك ن�صتخدم م�صطلح 
الهو���ص بامل�صاهري ، و خالل حديث جيم���ص �صامبان عنها 
يف مقالت��ه ن���رش درا�صة ن�رشته��ا جملة علمي��ة حتدثت عن 
التف�ص��ري العلم��ي للمواق��ف وال�صلوكي��ات املرتبط��ة بهو�ص 
امل�صاه��ري، بعد اأن ظهر م�صطلح “عب��ادة امل�صاهري” للمرة 
الأوىل ع��ام )2000(. تاريخ ظاهرة الهو�ص بامل�صاهري : و 
بالرغ��م اأن كما ذكرنا من قب��ل اأن الهو�ص بامل�صاهري لي�ص 
ظاه��رة جديدة على �صبيل املث��ال اإذا رجعنا للتاريخ �صوف 
جن��د قبل التط��ور التكنولوجي و ظهور التلف��از و الإذاعة و 
و�صائ��ل التوا�صل الجتماعي كان هناك هو�ص بال�صعراء ، و 
هناك ق�صة تاريخية م�صهورة جداً تعود اإىل �صاعرة و مغنية 

تدع��ى عريب ول��دت �صنة 181ه� ح�صن��اء ذات جمال بارع 
متي��زت ب�صعرها الطويل و الثقيل و يق��ال اأن من �صدة طوله 
اإذا كان��ت �صعرت بالربد كانت تغل��ف �صعرها مكان الغ�صلة 
ب�صت��ن مثقال م�ص��كًا وعنرباً وتغ�صله م��ن جمعة اإىل جمعة 
فاإذا غ�صلته اأعادته وتق�صم اجلواري غ�صالة راأ�صها بالقوارير 
وما ت�رشحه بامليزان ، و لي�ص جمالها فقط ما ميزها فكانت 
مميزة مبوهبتها الرائعة يف اإلقاء ال�صعر و �صوتها العزب يف 
الغناء و لذلك تقول كتب التاريخ اأنها كانت اأغلى جارية يف 
هذا الوقت حيث و�صل ثمنها اإىل مائة األف درهم حيث كان 
اأخ��ر من اأ�صرتاها بهذا الثمن املعت�صم باهلل واأعتقها فما اإذا 
ق��راأت �صريتها ب�صكل جيد و بكل ما حدث يف حياتها ب�صبب 
موهبته��ا يف ال�صعر و الغناء اإىل جانب جمالها �صوف تدرك 
اأن ه��ذا املر�ص لي�ص حديث��ًا كان هناك الكثري من اجلواري 
اجلميلة و لكن الذي جعلها الأغلى يف الثمن بهذا ال�صكل هو 
فنها ، و بالطبع تكرر هذا الأمر مع الكثري من امل�صاهري عرب 
الع�ص��ور من اأب��رز هوؤلء امل�صاهري كوك��ب ال�رشق اأم كلثوم 

ال��ذي كانت الرجال يرمون حتت اأقدمها الطرابي�ص اخلا�صة 
به��م و الت��ي كانت يف هذا الوقت رمز لهيب��ة الرجل كما اأن 
هن��اك م��ن �صعد اإىل امل���رشح من اأجل اأن يقب��ل قدميها ، و 
اأي�ص��ًا طلب منها ال��زواج الكثري من املل��وك و الأمراء حول 
الع��امل و بالرغم اأنها كانت لي�صت بارعة اجلمال مثل عريب 
و لكن كان �صوتها بارع اإىل درجة اأن الكثري يري اإىل اليوم 

اأن مل ياأتي اأف�صل منها يف الغناء .
iالقت��ل :نعم ل ت�ص��دم كثرياً قد ي�صل الأم��ر اإىل القتل مثل 
م��ا حدث مع النجم راغب عالم��ة يف اأحدى ال�صنوات عندما 
ح��اول اأح��دى معجبي��ه قتل��ه يف الأردن ! ، و لي�ص هذا فقط 
فهن��اك م��ن يحاول قتل نف�ص��ه  و حدث بالفع��ل من ب�صعة 
�صن��وات عندما رحل عن��ا املطرب الذي اأي�ص��ًا يعد اأ�صطورة 
الط��رب عب��د احللي��م حاف��ظ و يف جنازت��ه ق��ام الكثري من 
معجبيه باإلقاء نف�صه من �رشفة منزله لينهي حياته من كرث 
احل��زن على رحيل عبد احلليم حافظ و بالطبع كان اأكرثهم 

اأو جميعهم من الن�صاء !

لعبة

عموديًا اأفقيًا
o ت�رشيح باحلاجة اإىل 1 �صوت الرعد 

2 عك���ص حل��و o جوهر )ال�ص��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ص لها يوم زواجها

3 من طيور الن�صف اجلنوبي للكرة الأر�صية ول يطري 
ولكنه �صباح ماهر

4 ي�صبح ن�صيطا
o �صوت  5 مقدمة راأ�ص احليوان حيث يو�صع الزمام 

الع�صافري
o للنداء o �صوت النحل )معكو�صة(  6 قط 

o كثري ال�صرب. 7 �صوت احلمام )معكو�صة( 
o ن�صف �صبغة. اأنكر الأ�صوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �صن الفيل
o �صوت الذئب 10 �صوت البالبل 

1 �ص��وت النعام��ة o لي�ص ل��ه قيمة عند 
الغري

o �صوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ص خري 3 �صجاجيد 

4 ح�ص��ى كب��رية مل�صاء o �ص��وت الفيل 
)معكو�صة(.

5 يجل���ص اجلم��ل على الأر���ص من حالة 
الوقوف

6 �ص��ع مق��دارا زائ��دا o مر���ص و�صعف 
)معكو�صة(.

o �صياح الديك. 7 �صوت ال�صفادع 
 o ص��وت الظبي� o )8 �صن��ور )معكو�ص��ة

ف�صاء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �صوت اجلمل 10 �صون البط 


