
يعت��ر غوغ��ل م��ن اأه��م حم��ركات البحث يف 
�شبكة الإنرتن��ت، فهو يكر�س كل قدراته ليقدم 
ل��ك نتائ��ج عم��ا تبح��ث عن��ه، اإل اأن ذل��ك قد 
ي�شعك اأمام لغم الف�شول.مهما كانت حاجتك 

للمعرفة، ل ت�شاأل غوغل عما يلي:
اأخ�رس وزنا؟ 1. كيف 

املغلوط��ة،  املعلوم��ات  م��ن  الكث��ر  هن��اك 
بالن�ش��ب  تق��وم  الت��ي  اخلادع��ة  واملواق��ع 
والحتي��ال على النا�س بتق��دمي حبوب عديدة 
خل�ش��ارة الوزن ووعود واهية قد توؤدي بك اإىل 
يف  حت��ى  اأو  املر���س 
احل��الت  بع���س 

اإىل املوت.
ت�ش��األ  2.ل 
ق��د  عم��ا 

يجرمك
البديه��ي  م��ن 
ت�ش��األ  ل  اأن 
غوغ��ل ع��ن كيفي��ة 
ارت��كاب  اأو  قنبل��ة،  �شن��ع 
جرمي��ة من اأي ن��وع، اأو حت��ى كيفية حت�شر 
للم�شاءل��ة  يعر�ش��ك  ذل��ك  ف��اإن  املخ��درات، 

القانونية.

اأعرا�س ال�رسطان؟ 3. ما هي 
يف كل م��رة تبحث فيها عن اأعرا�س الأمرا�س 
التي ت�شيبك، �شت�شب��ح اأكرث هو�شا بها، وذلك 
لن يجلب لك �شوى ال�ش��ك والهم ووجع الراأ�س، 

لذا من الأف�شل اأن ت�شت�شر طبيبا.
اأنا؟ 4. من 

ل ت�ش��األ ع��ن اأي معلومات تتعلق ب��ك، فقد ل 
يعجبك م��ا �شيظهر ل��ك، ويف معظ��م الأحيان 
كث��ر من مرت��ادي الإنرتنت مييل��ون للأفكار 
ال�شلبي��ة وال�رسي��رة، ل��ذا قد جت��د اأن كثرا من 

النا�س يكتبون عنك ما ل يعجبك.
اأمر نيجريا؟ 5. من هو 

ه��ذا ال�شوؤال تك��رر كثرا يف قاع��دة معلومات 
غوغ��ل، وال�شب��ب اأن هن��اك طريق��ة للحتيال 
الري��د  عل��ى  لل�شخ���س  تاأت��ي  م��ا  غالب��ا 
الإلكرتوين على �شكل ر�شالة من اأمر نيجري 
يرغب باإعطائك اأموال طائلة يف مقابل مادي 
�شغ��ر، ل ت��رد عل��ى ه��ذه الر�شائل اأب��دا، ول 

تر�شل اأي اأموال لأي �شخ�س ل تعرفه.
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�ش��ن وزي��ر الأم��ن الداخل��ي الإ�رسائيل��ي، جلع��اد اإردان، 
هجوما على �رسكة في�شبوك وموؤ�ش�شها مارك زوكربرغ، 
وا�شفا موقع التوا�ش��ل الجتماعي ب�"الوح�س املخيف" 
ال��ذي يعرق��ل الأم��ن. وا�شتبق��ت احلكوم��ة الإ�رسائيلي��ة 
ت�رسيحات اإردان بالقول اإن في�شبوك ي�شتخدم للتحري�س 
عل��ى �شن الهجمات، وعليه فاإنها تعد ت�رسيعا ميكنها من 
اإجبار مواقع التوا���س الجتماعي على اإزالة املحتويات 
زوكرب��رغ  اإن  اإردان  وق��ال  تعتره��ا حمر�ش��ة.  الت��ي 
م�ش��وؤول عن �شيا�ش��ة في�شبوك، ودعا "مواطن��ي اإ�رسائيل 
لأن يلحق��وه يف كل مكان حمتمل مبطلب مراقبة املنر 
ال��ذي اأ�ش�شه والذي يجن��ي من ورائه امللي��ارات". وردت 
في�شب��وك على ل�شان املتحدث با�ش��م املوقع يف اإ�رسائيل 
بالقول اإن ال�رسك��ة ل تعلق على ت�رسيحات الوزير. ويف 
مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية الإ�رسائيلي قال اإردان 
"نرى وبكل اأ�شف اأن في�شبوك.. اأ�شبح اليوم وبكل ب�شاطة 

وح�شا خميفا منذ �شعود جنم داع�س وموجة الإرهاب".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 
عل��ي �شام: لي���س هناك �ش��كل واحدا للإن�ش��ان فلكل من��ا �شكله ولي�س 
هن��اك فك��را واح��دا فلكل منا عقل��ه. حني نتقب��ل هذه الفك��رة �شنتقبل 
معه��ا تعددية خي��ارات الب�رس ال�شخ�شية و�شنتوق��ف عن جرمية احلكم 
عل��ى �شلوكهم. هناك �شياع كبر يف الوق��وف ك�رسطي يراقب من اكل 
وم��ن �رسب ومن رف��ع راأ�شه اىل ال�شماء ومن حك موؤخرته. حني نحرتم 
خي��ارات الن�ش��ان ونحرتم ان الظروف التي ن�ش��اأ فيها والظروف التي 
يعي�شه��ا ق��ادت وتق��ود اىل فك��ر يختلف ع��ن فك��ري او فكرك-حينها 
ن�شتطي��ع ان ن�شمع��ه رغ��م اختلفه الظاه��ر عنا ونتفاع��ل معه ونحبه 
ونتمن��ى ل��ه اخلر فيم��ا يريد بدل ان نتع��اىل عليه ونت�ش��ور اإن علينا 
اإخراجه من و�شعه. لي�س هناك حب اإن كان دور الن�شان هو ان ي�شبح 

القا�شي واجللد واحلاكم.

�شت��ار البغ��دادي: تذك��رُت مث��ًل �شامي��ًا، ل اعتق��د ان��ه مت��داول كثراً 
عندن��ا، يق��ول: �شايل ال�شّل��م بالعر�س وما�شي فيه. هن��اك عامل يحكم 
العلق��ة الن�شبية بني القاع��دة وال�شتثناء )ال�ش��واذ(، عامل ل يجب ان 
ي�شط��ب اخلط العام للغة والت�رسف املنطقيني لأنه يحّوله اىل ممار�شة 
لل�شتخف��اف بعق��ول الخري��ن ..عل��ى كل ح��ال، املثل اإ�ش��ارة لبع�س 
الت�رسفات التي ا�شتجّدت على جمتمعنا، لكن يبقى ل يعيه غر احلليم.

عل��ي وجيه: انفجار الكرادة.اجلرحى راأيتهم امامي، منقولني ب�شيارات 
ال�رسط��ة اىل م�شت�شفى ال�شيخ زايد.احلياة هي تلك اللحظات القليلة بني 
مفخخت��ني، الأوىل انفجرت بعد مرورك، والثانية انفجرت قبل و�شولك 

اإليها. كما ي�شر عبد الزهرة زكي، بت�رسف.

غ��زوان جا�شم: الكرامة لي�س لها ���رسوط ... مثل ما زلت اأقول ان علينا 
ان نتدخ��ل يف �ش��وؤون اجلمي��ع لطامل��ا يتدخل هو وه��ذا المر ل ميكن 
ربط��ه بحال��ة البلد القت�شادية او اخلدماتي��ة او ال�شيا�شية ... كن كرمي 
نف�س مهما كان و�شعك فالكرامة ل ت�شرتيها الأموال كذلك يف العلقة 
م��ع ال��دول لي�س بال���رسورة ان ن��وازي اخلليج اأعم��ارا وخدمات حتى 
ن�شتطيع ان نرد عليهم او نوقف تدخلهم عندما يتهجم وزير اخلارجية 
البحرين��ي وه��و يعي�س يف بلد م�شط��رب منذ ٢٠١١ فالأم��ر مل يكلفه 
�ش��وى تغري��دة وت�رسي��ح ومل��ن ل يعل��م يف البحري��ن م�ش��اكل كبرة 
جعل��ت احلياة فيها اأ�شب��ه بال�شجن الكبر وكذل��ك ال�شعودية ففيها من 
م�ش��اكل داخل العائلة احلاكمة والن�شي��ج الجتماعي الداخلي قد يفوق 
م��ا يجري يف العراق ولك��ن ماذا تفعل هذه الدول ه��ي ت�شدر ازماتها 
اىل اخل��ارج بخلق ع��دو وهمي لل�شع��وب ال�شوت الذي يق��ول ان علينا 
ان نلتف��ت اىل م�شاكلنا الداخلية اول قب��ل ان نرد على اخلارج اأقول له 
ان��ه خمطئ م�شاكل الداخل هي ب�شبب تدخ��لت اخلارج اأ�شل، الكرامة 
حتت��اج رج��ال �شجعان فاكرث مما نحن فيه ل��ن يح�شل كوبا امل�شتبدة 
بق��ت طوال عق��ود تواجه امركا فقط من اج��ل كرامة مفرت�شة اجرت 
اوبام��ا ان يزوره��ا حينما ق��رروا طوي �شفحة املا�شي ب��ل ان راوؤول 
كا�ش��رتو اأ�شمئز م��ن حركة اوباما بان يربت على كتف��ه لأنه �شعر انها 

اهانة لكوبا العظيمة يف نظره ونظر اوباما اي�شا ..

أجمل تعليق في الفيس بوك:
-ول اأق�شى على الدنيا، من ذكِر طيِب الأموات يف َح�رسِة الأحياِء

-احلم��د هلل مت اإنق��اذ كل من كان على �شط��ح �شنرت هادي املكان الذي 
ح�ش��ل ب��ه النفج��ار )ليل��ة ال�شب��ت(. الدفاع امل��دين بذل جه��داً كبراً. 
طائ��رات هليكوبرت ل اعرف لأية موؤ�ش�شة تابعة �شاهمت باإنقاذهم عر 
اإ�ش��اءة امل��كان ومراقبة �شلم��ة املحا�رسين.�شكراً ل��كل اجلهود التي 

بذلت لإنقاذهم .الرحمة ملن غادرنا اليوم

"رعاع. أغبياء""من المسؤول؟""حرب الثالثين عاما"
)ح��رب الثلث��ني عاما )ه��ي �شل�شلة �رساع��ات دامية مزق��ت اأوروبا بني 
عام��ي 1618 و1648م، وقعت معاركها بداي��ًة وب�شكل عام يف اأرا�شي 
اأوروب��ا الو�شط��ى العائ��دة اإىل الإمراطوري��ة الروماني��ة املقد�شة، ولكن 
ا�شرتكت معظم القوى الأوروبية، فيما عدا اإنكلرتا ورو�شيا. خلل �شنواتها 
الثلث��ني تغ��رت تدريجيا طبيعة ودوافع احلرب: فق��د اندلعت احلرب يف 
البداي��ة ك���رساع ديني ب��ني الكاثولي��ك والروت�شتان��ت وانتهت ك�رساع 
�شيا�شي م��ن اأجل ال�شيطرة على الدول الأخرى، ب��ني فرن�شا وهاب�شبورغ، 
ب��ل ويع��د ال�شب��ب الرئي�شي يف نظ��ر البع���س، ففرن�ش��ا الكاثوليكية حتت 
حك��م الكردينال ري�شيليو يف ذل��ك الوقت �شاندت اجلان��ب الروت�شتانتي 
يف احلرب لإ�شعاف مناف�شيهم اآل هاب�شبورغ لتعزيز موقف فرن�شا كقوة 
اأوروبي��ة ب��ارزة، فزاد هذا م��ن حدة التناح��ر بينهما، م��ا اأدى لحقا اإىل 
ح��رب مبا�رسة بني فرن�شا واإ�شباني��ا. اإلقاء ممثلي المراطور من النافذة 
يف ب��راغ كان ���رسارة اإ�شعال احل��رب ولكنه مل يكن ال�شب��ب احلقيقي لها، 
كان الأث��ر الرئي�شي حل��رب الثلثني عاما والت��ي ا�شتخدمت فيها جيو�س 
مرتزق��ة على نطاق وا�شع، تدمر مناطق باأكمله��ا تركت جرداء من نهب 
اجليو���س. وانت���رست خللها املجاعات والأمرا�س وه��لك العديد، بينما 

اأُفقرت العديد من القوى املتورطة يف ال�رساع.

عندما دخلت الق��وات الأمركية بغداد واأ�شقطت متثال املقبور 
�ش��دام ح�شني يف �شاح��ة الفردو�س، توقع كث��ر من العراقيني 
اأن ي�شب��ح العراق الولية الأمركية ال���51 من حيث الكهرباء 
وامل��اء وتط��ور البن��ى التحتي��ة وقطاع��ات امل��ال والتجارة، 
لي�شب��ح العراق مناف�ش��ا لبع�س دول املنطق��ة  .تلك التوقعات 
والطموح��ات تل�ش��ت بانفج��ار اأول عب��وة نا�شف��ة و�شي��ارة 
ملغوم��ة وعملية اغتيال بكامت �شوت اأدخلت العراق يف دوامة 
عن��ف مل تنت��ه بع��د، فاأ�شبح نباأ مقت��ل فلن وقط��ع راأ�س اآخر 
ج��زءا من حياة العراقي��ني اليومية واأمرا طبيعي��ا بالكاد يولد 
ردة فع��ل م��ن املتلقي. اأم��ا �شيا�شيا، فق��د اأثر التن��وع العرقي 
والدين��ي والطائفي على �شكل احلكومات املتعاقبة منذ انتهاء 
حك��م الدكتات��ور، فق��د اعتمد القائم��ون على الق��رار يف البلد 
نظ��ام املحا�ش�شة. ه��ذه الأو�شاع املعق��دة، جعلت العراقيني 
يطرح��ون العدي��د من ال�شتفهام��ات حول ماذا تغ��ر بعد عقد 
م��ن الزم��ن على ان��دلع احل��رب يف بلده��م؟ وخ�شو�شا بعد 
ان�شح��اب الق��وات الأمركية اأواخر 2011، فم��ن امل�شوؤول عن 

الو�شع الذي اآل اإليه العراق؟

خرج��ت العوائل م�ش��اء يوم ال�شب��ت، وتوجه��ت اىل الأ�شواق 
وامل��ولت لإ�شف��اء فرح��ة العي��د على اأج��واء بيوته��م التي 
ل تخل��و م��ن �ش��ورة �شهيد اأث��ر ح��ادث انفج��اري، اأو �شهيد 
اأ�شت�شه��د يف �شاحات القت��ال، ويف زحمة امل��ولت انفجرت 
�شي��ارة، راح �شحي��ة النفجار ع���رسات من الأبن��اء والباء 
والأمه��ات، منطقة الكرادة ت�شم كافة الأطياف العراقية من 
�شن��ة و�شيعة وم�شيح، ولقد تبنى تنظيم داع�س الإرهابي هذا 
التفج��ر، ون���رس اخلر حتت عنوان )قتل 40 م��ن الراف�شة(، 
ه��ذا التنظيم هل ي�شم جمموعة م��ن الرعاع اأم هم جمموعة 
م��ن الرعاع تقودهم اأفعى طائفية، كي��ف عرفوا باأنهم قتلوا 
40 من الراف�شة هل قاموا بعمل جرد ل�شهدائنا الأبرار الذي 
راح��وا �شحي��ة لأجرامهم الق��ذر الغادر، منطق��ة الكرادة يف 
بغ��داد ت�شم اأطياف ال�شعب العراقي من �شنة و�شيعة وم�شيح، 
كتب��وا اأي�ش��ا يف نف�س اخلر اأن م��ن قاد ه��ذا العمل اجلبان 
اأح��د فئرانهم امل�شمى )اأبو مها( وبغباء ل متناهي يعتقدون 
اأن اهلل �شيتقبل��ه، كونوا عل��ى يقني يا رعاع داع�س اأن اهلل لن 

يتقبل عفنكم.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

اإذا كان الكث��رون يلجوؤون اإىل القرتا�س يف �شبيل 
ملحق��ة �شيح��ات املو�شة وارتداء اآخ��ر ما ا�شتجد 
يف �ش��وق الأزياء، فاإن �شخ�شيات من كبار الأثرياء 
يف العامل تظهر بالثي��اب نف�شها، مف�شلة الحتفاظ 
باأ�شلوب ب�شيط يف احلياة. من بني تلك ال�شخ�شيات، 
موؤ�ش���س موق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي "في�شبوك"، 
م��ارك زوكرب��رغ، ال��ذي يب��دو يف الغال��ب بقمي�س 
ع��ادي ق�ش��ر "تي���رست" بلون رمادي م��ع �رسوال 
جينز. ول��دى �شوؤاله عن �شبب الت�شب��ث بلبا�س واحد 
تقريبا، يف ح��ني اأن بو�شعه الظهور مبلب�س فاخرة 
تب��دو يف منته��ى الأناق��ة، اأج��اب زوكرب��رغ باأن��ه 
حري���س عل��ى اأن مينح وقت��ه للق��رارات التي تخدم 
النا���س، ل اأن يحت��ار ب�ش��اأن م��اذا �شرت��دي. وظل 
موؤ�ش�س �رسكة "اأبل" الراحل، �شتيف جوبز، يظهر يف 
لبا���س متكرر، لي�س �شوى �رسوال جينز اأزرق و�شرتة 
�ش��وداء وحذاء ريا�شي عادي. و�ش��اع اأ�شلوب جوبز 
يف اللبا���س ب��ني موظفي �رسك��ة "اأبل"، علم��ا باأنه 
ك�ش��ف ذات م��رة اأنه فك��ر اأن يفر�س لبا�ش��ا موحدا 
للموظف��ني ب�رسكته، لكن الفك��رة مل تلق قبول، وفق 

م��ا نقل موق��ع "ما�شاب��ل". اأما الرئي���س الأمركي، 
ب��اراك اأوباما، الذي يرتدي بذل��ة زرقاء يف الغالب 
فيق��ول اإن��ه ل يتهم مب��ا �شرت��دي اأو �شي��اأكل، لأنه 
يتاب��ع اأمورا عديدة، اأك��رث اأهمية، يتوج��ب عليه اأن 
ي�شتغ��ل عليها ويبت يف اأمره��ا. وبالرغم من ظهور 
العبق��ري األرت اآين�شتاين ببذل��ة اأنيقة يف كثر من 
ال�ش��ور، اإل اأن��ه كان عا�شقا ل�ش��رتة القطن املريحة 
وح��ذاء ال�شندل اخلفي��ف. يف غ�شون ذل��ك، يكتفي 
املخرتع العاملي، دين كيمن، بقمي�س و�رسوال من 
اجلينز يظهر بهم��ا يف اأغلب الأوقات، بينما يحتفظ 
املدير الإبداع��ي ل�رسكة "�شانيل"، بالأ�شلوب نف�شه، 

بذلة �شوداء مع قفازات ونظارات.  

إسرائيل تهاجملماذا يرتدي أثرياء نفس الثياب يوميا؟
 "الوحش فيسبوك"

5  أسئلة احذر أن تسأل غوغل عنها

�أفقيًا 
عربية دولة  رئي�س   1

)مبعرثة( بلفور   o �لأبوين  �أحد   2
o خملوق  3 �لعمود �لذي يرفع عليه �لعلم 

من نور
4 مف���رد ع���و�مل )معكو�س���ة( o من �أطر�ف 

�جل�سم معكو�سة o من �أ�سمى �مل�ساعر
)مبعرثة( مي�ّسّ   o عرب   5

6 نبع و ��سم موؤنث o جت�س�سو )معكو�سة(
بالنكلي���زي  خط���وة   o �لأبوي���ن  �أح���د   7

)معكو�سة(
8 طريق بالنكليزي )مكو�سة( o �أر�سد �إىل 

�لطريق
�سليبي( ماهر  )زوجة  �سورية  فنانة   9

دمر  o �سغرية  م�ساحتها  عربية  دولة   10

عاموديًا
)لبناين( �ملطربات  مقلد   1

2 �أح���د �لجتاهات �لأربعة o حيو�ن بري 
وقطبي o للتعريف

 o 3 �لأ�س���م �لأول للمط���رب ........عيا�س
طريق

o �لأ�سم �لأول  4 ف�س���ل من ف�سول �ل�سنة 
ملمثل �سوري ........ عقيلي

�أّك���د   o ي�س���يبه  مل���ا  �ملف�س���د  �ل�س���يئ   5
)معكو�سة(

�ملطحونة �لقهوة   o ُطُرق   o للتمني   6
قمح حقل   o بعيدً�  �قذف   7

8 جمع �لتك�سري ل� �سلة o يقتلهم )مبعرثة(
�مل�سبق �ل�سعور   9

�أتى  o �سغري  عك�س   10


