
 ت�س��در فيلم "ذا �سيكرت ليف اأوف بيت�س" اإيرادات ال�سينما الأمريكية هذا 
الأ�س��ب�ع، باإي��رادات بلغت 103.2 ملي�ن دولر لي�ؤكد و�س��عه بني الكبار 
من اأ�س��هر اأفالم الر�س���م املتحركة. ويدور الفيلم وه� من بني الأفالم التي 
جتذب كل اأفراد العائلة ح�ل �سل�ك الكالب والقطط وغريها من احلي�انات 
املنزلي��ة الأليف��ة وم��ا تفعله يف غي��اب اأ�س��حابها عن املن��زل. واأزاح "ذا 
�س��يكرت لي��ف اأوف بيت�س" ب�س��ه�لة فيل��م "فايندنغ دوري" الذي ت�س��در 
�س��باك التذاكر خالل الأ�س��ابيع الثالثة املا�س��ية لينتقل اإىل املركز الثاين 
باإيرادات بلغت هذا الأ�س��ب�ع 20.4 ملي�ن دولر. وو�سل اإجمايل اإيرادات 
فيل��م "فايندن��غ دوري" اإىل 442.2 ملي���ن دولر ليتف���ق على مناف�س��ه 
"كابنت اأمريكا: �س��يفل وور" وي�س��بح اأعلى فيلم من حيث الإيرادات هذا 
الع��ام على امل�س��ت�ى املحلي. كما تف���ق "فايندنغ دوري" على مناف�س��ه 
"ت���ي �س��ت�ري 3" ليح���ز لقب اأعلى اإي��رادات لفيلم ر�س���م متحركة يف 
اأمريكا ال�س��مالية. وجاء يف املركز الرابع فيلم "اأ�سط�رة طرزان" باإجمايل 
اإي��رادات بلغت 81.4 ملي���ن دولر. وحلقه يف املرك��ز اخلام�س "ذا بريج: 
عام النتخاب" باإيرادات 11.7ملي�ن دولر هذا الأ�سب�ع واإجمايل 58.1 

ملي�ن دولر.
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 اعتقلت ال�سلطات الرو�سية ق�سا اأمريكيا يدعم حق�ق 
املثليني، و�سدرت له اأوامر مبغادرة البالد. واأفادت 
حماميته الأحد، باأن الق�س جيم م�لكاهي، 72 �سنة، 
من كني�س��ة ح��ي مرتوب�ليتان فر�س��ت عليه غرامة 
تعادل 30 دولرا ومنح مهلة خم�س��ة اأيام ملغادرة 
رو�س��يا. وقال��ت �س��بكة املثلي��ني الرو�س��ية، وه��ي 
منظمة غري حك�مية، على �س��فحتها على الإنرتنت 
جمتم��ع  مرك��ز  يف  ال�س��بت  اعتق��ل  م�لكاه��ي  اإن 
املثليني يف مدينة �سامراء ال�اقعة على نهر الف�لغا. 
وقالت حماميت��ه، كارينا اأروتي�نيان، ل�كالة تا�س 
اإن حمكمة يف املدينة ق�س��ت ب��اأن م�لكاهي انتهك 
�رشوط تاأ�س��ريته ال�سياحية بالنخراط يف ن�ساطات 
ديني��ة. وت�اج��ه رو�س��يا انتق��ادات غربي��ة ب�س��بب 
ق�انني ت�س��تخدم لفر�س قي�د على حق�ق الأقليات 

الدينية واملثليني.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم 
عل��ي وجيه: مالحظة �س��غرية: عدم اإعمار مكان التفج��ريات يف الكرادة، 
�س��ينهي دور الك��رادة القت�س��ادي، وح�س���رها يف حي��اة البغدادي��ني، 
ب��س��فها �س��ارعًا حّي��ًا. تري��دون ان تخّل��دوا العت��داء؟ افتح���ا حتقيق��ًا 
بامل��س�ع، وعاقب�ا املق�رشين، اما اإبقاء قلب الكرادة مظلمًا، وحمطمًا، 
لن ي�س��هم ال ب�س��يء واحد: جناح داع�س بهدفها باإنه��اء حياة الكراديني 

الذين ا�ست�سهدوا، والكراديني الباقني على قيد احلياة.
را�س��م من�س���ر: مازال حممد ابن �س��ديقنا الفنان الدكت�ر بال�س��م حممد 
يت�س��ل برقم �س��ديقيه ) علي وح�س��ن( الذين اأحرتق�ا يف فاجعة الكرادة 

.كان قادمًا لهم وقبل و�س�له بدقائق حدثت الفاجعة.
حممد يق�س��ي ليله كله يت�س��ل ب�س��ديقه علي وه� يتمتم ) ّرد علي ومن 
ثم يكتب له :علي لي�س ما ترد؟  ويت�س��ل بح�س��ن ومن ثم يكتب له: ح�س��ن 
لي���س مات��رد؟ والد حمم��د الدكت�ر بال�س��م يلط��م خده حلال��ة ابنه حممد 
وت�رشف��ه الالعقالين ولفقده ابناء جار عمره و�س��ديقه وا�س��دقاء ولده. 
حممد بال�س��م حممد �ساب �س��غري مل يبلغ الع�رشين من العمر وبداأ حياته 

ب�سدمة ب�سديقيه.

عبا�س احلمداين: قيادة احلرب او املعركة وفل�سفتها تختلف عن م�س�ؤولية 
حفظ المن الداخلي.. يف الوىل انت تدير حترك مدفعية وجن�د وتتعامل 
مع نف�س��ية مقات��ل ويف الثاني��ة انت تتعامل م��ع ق�انني وانظم��ة واآلية 
تطبيقه��ا وتتعامل مع جمتم��ع كامل متن�ع وخمتل��ف وعليك ان تعرف 
عنه الكثري رغم اختالف اجنا�س��ه وعلي��ك ان تعرف الق�انيني جيداً واآلية 
تطبيقها ..عندما ينجح فريق ركن يف ادارة معركة م�س��اة او ا�ستخبارات 
يف احل��رب م��ع اي��ران ثم يك���ن حمافظ ناج��ح لكربالء لي���س لنه رجل 
م��س���عي او )طماط��ة يره��م على كل�س��ي( وامن��ا لن��ه ادارة املحافظة 
بان�س��باط الع�س��كر واحبه اهلها لعت��دال اخالقه لي���س ال .. علينا ان ل 
ن�سيء فهم جتارب ال�سابق وعلينا ان ل نفهم ان جناح الفرد يف ميدان ما 
ممكن ان يجعله قادر على النجاح يف ميدان اخر مغاير متامًا لل�سابق ..

مهند الغزي: �س��تك�ن قاعدة القيارة اجل�ية مفتاح التحرك نح� امل��سل 
كما كانت قاعدة �سبايكر مفتاح التحرك نح� تكريت

وقاعدة طارق واملزرعة مفتاح التحرك نح� الفل�جة.
جا�س��م احللفي: اأخطر �س��الح عن��د داع�س ه� الطائفية، ك�رش هذا ال�س��الح 
ممك��ن وذل��ك ب�حدتنا ال�طني��ة، التي ت�س��تدعي عدم الجنرار للت�س��عيد 
الطائفي. ال�س��هداء عراقي�ن، وهبة ال�س��تنكار والت�سامن ق�تها بتن�عها 

وتعدد ال�انها، وخرجت للعراق الذي ل وطن لدينا �س�اه.

أجمل تعليق في الفيس بوك:
-اك��� نا���س اهلل خالقه��ا من طني ، واك��� نا�س ه��م اهلل خالقها من طني 
النا�س الولنيني طينهم تراب ومي ، والنا�س الثانيني طينهم تراب ومي 
ورد .اك� نا�س ثالثني طينهم تراب ومي ورد وا�س��تكان حليب معقم .ب�س 
اك��� نا�س رابعني ، طينهم تراب ومي ورد وا�س��تكان حليب معقم وملعقة 
�س��غرية ڤانيال .امل�س��كلة باخلام�س��ني ، طينهم تراب ومي ورد وا�ستكان 
حليب معقم وملعقة �سغرية ڤانيال وخم�سني غرام ثعلبية ه�لندية. لي�س 

ه� كل طني .. طني ؟؟
-كن وفيا لدماء العراقني وارواحهم ول تنتخب فا�س��د، ل جتامل كذاب، 
ل تبت�س��م ب�جه �سارق، لحترتم عميل، ل ت�س��فق لطائفي، ل تتخلى عن 
اب�س��ط واجباتك يف بقاء ال�س��ارع نظيف من الو�ساخ، ل تتجاوز القان�ن 
..لحت��ب حزبك اك��ر من وطنك، لتك��ن طائفيا تلغي غ��ريك كن متدين، 

ولتكن متدين ليكن دينك عبادة ولي�س ت�سقيط،
ل تبحث عن م�س��لحتك على ح�س��اب �سلب حق غريك، لتن�رش يف حائطك 
عل��ى الفي�س ب�ك اق���ال واحاديث عن الكراهية او ام�ر ل�س��ت جمرب على 

ق�لها لتك�ن مربر جلاهل يعمد لهراق دمائنا او حماربتنا.

"مبدع""تناقض""حقيقة"
 املعروف اأن اأبا العالء املعري كان نباتّيًا )اأي اأنه كان يعي�س 
على الأطعمة النباتية فقط؛ ول ياأكل اللح�م( حيث كان يدرك 
باأن احلي�ان -كالإن�س��ان -يح�س وي�س��عر ب��الأمل عند ذبحه؛ 
ولذا امتنع املعري من اأكل حل�م احلي�انات اأو منتجاتها. ويف 

نهاية عمره مر�س مر�سًا �سديداً
 ف��راآه الأطباء وو�س��ف�ا له حلم فروج )وه� �س��غار الدجاج(، 
فطب��خ اأهله له فروج��ًا وقّدم�ه له، ولأن املع��ري كان اأعمى، 

فقد مل�س الطعام بيده، وعرف اأنه دجاجة �سغرية
فرف�س اأن ياأكلها وقال بحزن: 

"ا�ست�س��عف�ك ف��سف�ك ... هاّل و�س��ف�ا �سبل الأ�سد " مبعنى 
اأن الأطب��اء مل ي�س��ف�ا اب��ن الأ�س��د عالج��ًا ملر�س��ي؛ لأنهم ل 
يج��راأون على ال��س���ل اإلي��ه وذبحه، لكنهم و�س��ف�ك اأنت يا 
ف��روج يا �س��عيف حيث اإنهم ق��ادرون على اإم�س��اكك وذبحك 
و�س�اٌء اتفقنا مع اأبي العالء يف نباتّيته اأم ل، اإل اأنه يبقى يف 
كالمه الكثري من ال�اقع واحلقيقة، فال�سعفاء هم امل�سح�ق�ن 

دائمًا يف هذه احلياة.

 خطرت يف بايل فكرة �ساردة ثم خطرت بعدها فكرة تعار�سها.
ه��ذه لي�س��ت اأول مرة تاأت��ي الأفكار مع نقائ�س��ها فاأن��ا حني اأرى 
ذباب��ة تاأتي اىل عقلي �س���رتان واح��دة تق�ل "اأقتله��ا" والثانية 
تق���ل "ما حاجتك بهذا الجرام؟". بعد ذلك تاأتي �س���ر اأخرى عن 
النظ��ام الغريب الذي يعمل به عقلي او فائدة قتل الذبابة او تركها 
بل وحتى اأ�سئلة عن طبع الكائن الذي يجد ن�س�ة يف قتل ذبابة واإن 
كان هن��اك من ه� اق�ى مني بكثري في�س��حقني دون ان ي�س��معني 
كم��ا ا�س��حق ان��ا منل��ة دون تاأنيب �س��مري. ه��ذه الأف��كار الغريبة 
واملت�س��اربة هي ما مينعني م��ن تقدي�س اف��كاري وكالمي لأنني 
اأع��رف اإن كلم��ة مثل "ل تقتل كائنا اآخر" لي�س��ت �س���ى احدى تلك 
الأفكار التي خطرت يف بايل ثم قدمتها لك واخفيت الخريات. اأنا 
ل اري��د ان اأعي���س دون تناق�س الأفكار التي تاأتي ايّل كل ي�م ففي 
التناق�س م�س��احة رائعة للمقارنة ونقد الذات. انت اأي�س��ا ت�ستطيع 
ان ت�س��غي للتناق���س يف راأ�س��ك يا �س��ديقي .ا�س��مع بحرية كاملة 
لت�س��بح افكارك ن�اب��ا يف برملان يعمل بحري��ة كاملة فيق�ل اول 
الن�اب انا طائفي ويق�ل الثاين ما اأب�س��ع العن�رشية التي متلكتني. 

قد تنت�رش فكرة الي�م لكن فكرة اأخرى �ستنت�رش غدا.

 -خمتار ح�س��ني مب��دع عراقي يف الفن معم��اري، مبدع 
ببن��اء اجل�س���ر ال ان��ه ما زال طال��ب يف ثان�ي��ة النجف 
للمتميزي��ن م��ن م�اليد ٢٠٠٠، خمتار �س��يمثل العراق يف 
مهرجان دبي للم�اه��ب العربية، رغم كل ما مير بالعراق 
م��ن ارهاب ل زال الأبداع مت�ا�س��ل، لي�س لنا ال اأن ن�س��د 
عل��ى اأيدي مبدعين��ا، ونتمنى من احلك�م��ة اأن تلتفت اىل 
ه��ذه امل�اهب ال�س��ابة التي �ست�س��اهم يف ازده��ار ال�طن، 
وحتافظ عليهم من اأيدي الرهاب، وت�فر لهم ما يطمح�ن 

اليه يف بلدهم، حتى ل يهاجروا وطنهم.
-اأما يف امريكا جامعة فلربا�س��ي� ت�جت اأ�س��تاذ القان�ن 
دويل  لي��ث     ناج��ح حمي��د العراقي ك�س��احب اف�س��ل بحث 
يف القان���ن الدويل على م�س��ت�ى جمم�عه من اجلامعات 
يف اأمريكا علمًا ان الأ�س��تاذ ليث اأكمل درا�س��ه املاج�ستري 
يف القان�ن الدويل بنف�س اجلامعة و مت اختياره كاأف�س��ل 
بح��ث لعام 2015 وجهت له دع���ة اىل جامعة للتدري�س 

فيها، وي�ستمر الإبداع من قبل العراقيني يف اخلارج.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 اأ�س��بح نظام iOS 10 الن�س��خة التجريبية متاحا 
يف متجر اأبل، وه� النظام الذي يجلب معه جمم�عة 
من امليزات اجلديدة له�اتف iPhone   ول�حيات 
م��ا مل  ولك��ن   .  iPod Touch واأجه��زة   iPad
تكن م��ن عا�س��قي التكن�ل�جيا، رمب��ا عليك تاأجيل 
ذل��ك حتى يتم طرح الإ�س��دار اجلدي��د، بعد اختباره 
ب�س��كل كام��ل والتاأكد من نظ��ام الت�س��غيل كليا يف 
اخلري��ف املقب��ل. ويف ح��ال ق��ررت حتميل��ه، عليك 
الحتفاظ بن�سخة احتياطية لنظام الت�سغيل ال�سابق 
يف اآي تي�ن��ز، ك��ي تتمك��ن من ا�س��تعادة كل �س��يء 
عل��ى هاتف��ك يف حال ح�س���ل اأي م�س��كلة. وميكن 
للن�س��خة التجريبي��ة للنظام اأن تك�ن غري م�س��تقرة، 
واأن تتعطل فجاأة ب�س��كل غري مت�قع، وقد ت�ؤدي اإىل 
تدمري هاتفك. واحدة من الأ�سياء اجلديدة التي جاء 
به��ا نظ��ام iOS 10 اجلديد جند الن�س��خة اجلديدة 
م��ن تطبيق Apple Music، وهي الن�س��خة التي 
تاأتي بت�س��ميم جديد كلي��ا، ومبجم�عة من امليزات 
اجلديدة. وت�س��مل التغيريات قفل ال�سا�سة مع عر�س 
التطبيق��ات،  م��ع  ال�رشي��ع  والتفاع��ل  التنبيه��ات، 

 Raise 3. ميزةD Touch والت��سع يف ا�ستخدام
to wake والت��ي تق���م بت�س��غيل �سا�س��ة الهاتف 
عندم��ا يتم رفع��ه لالأعلى، لإعطاء ملح��ة عامة عن 
التنبيهات والتحديثات، وتب��دو التنبيهات اجلديدة 
 3D خمتلف��ة ب�س��كل كب��ري، وم��ع ا�س��تخدام مي��زة
Touch ، فيمك��ن الرد والتفاعل م��ع التطبيقات 
ب�س��كل �رشيع. اأم��ا عن الت��س��ع يف ا�س��تخدام ميزة 
3D Touch  على ال�سا�س��ة الرئي�س��ية فيت�س��من 
widgets for apps والت��ي ل تتطل��ب ت�س��غيل 
التطبي��ق، ولك��ن امل�س��تخدم �س��يك�ن ق��ادرا عل��ى 
روؤية الأ�س��ياء مثل اآخ��ر نتائج املباريات من خالل 
تطبي��ق ESPN عل��ى �س��بيل املث��ال دون احلاجة 
لفتح التطبيق. كما قامت اأبل بفتح Siri للمط�رين، 
حي��ث ميكن الآن اأن يطلب من Siri اإر�س��ال ر�س��الة 
WeChat اإىل اأحد الأ�س��خا�س قائال له " �س�ف 
اأتاأخر عنك خم�س دقائق" بكل �س��ه�لة، وه� ما من 
�س��اأنه ت�س��غيل تطبي��ق WeChat مبا�رشة، وهي 
تدع��م العدي��د م��ن التطبيق��ات حاليا مبا ف��ى ذلك 

  WhatsAppو WeChat

روسيا.. طرد قس أميركي تحميل ios 10 أصبح ممكنا.. ولكن!
يدعم المثليين

الحياة السرية للحيوانات اآلليفة
يتخطى 100 مليون دوالر

�أفقيًا 
1 ث���وب يلب�سه �لرج���ل و �ملر�أة يف �ملغرب �لعربي 

�مل�سلمة �ملر�أة  تلب�سه  للر�أ�س  غطاء   o
�أغلق  o نف�سه  �سقى   2

 o �لعلوي من �جل�سم  �لن�س���ف  يلب����س يف  3 رد�ء 
طري ليلي )مبعرثة(

)�نت�ساب  للبالغ���ة و�أهلها  ينت�سب   o 4 مت�سابه���ان 
ولي�ست �سفة(

5 لبا����س للر�أ����س �أحمر �للون كان يلب�س قدميا يف 
�ل�سام وم�سر و�ل�سود�ن o حلة موحدة

كرم ذو   o �ال�سرت�سال  �و  �ملعنى  على  للداللة   6
7 زخرف���ة كاحلناء عل���ى �جل�سم o �ل�سخ�س �لذي 

ير�سم �لو�سم
لل�ستاء طويل  معطف   8

 o 9 ح���ذف ورم���ى وو�س���ع يف م���كان غ���ري مكانه
حركة �أجنحة �لطري

10 ع���دد م���ن �لقطب عل���ى �لقما����س o تلب�س على 
�لر�أ�س

عاموديًا
1 �لبقية �جلافة من ح�ساد �لقمح o قما�س د�خلي 

للثوب من �أجل ملم�س مريح �أو حلفظ �حلر�رة
2 ه���رب o ملع���ان ج���ذ�ب o �أقر�����س �سغ���رية �أو 

غريها لربط �أطر�ف �لثوب ببع�سها
�ملا�سية عن  �ل�سوف  ق�س   o �سحن   3

لتلقيم �خليط  4 قطعة �سغرية يف ماكنة �خلياطة 
بهدف حتقيق �لغرزة

5 �أد�ة مو�سيقي���ة هو�ئي���ة o لبا����س و��سع للرجل 
)�و �ملر�أة( كان منت�سر� يف بالد �ل�سام

6 �س���يء المع يو�سع عل���ى �ملالب�س جتعلها بر�قة 
�حلركة عن  �الآخر  منع  يف  يت�سبب   o

o �سيغة و�سف حلالة  �ل�سيء من حو�فه  7 نظف 
�جلو يف حالة �ملطر �لعادي

 o �لرجل  �أو  �ملر�أة  تلب�سه  ث���وب كامل ف�سفا�س   8
حالفه �لتوفيق

ق���رى  �أو  �لبادي���ة  عن���د  �ل�س���وف  غ���زل  جه���از   9
�لفالحني قدميا o مت�سابهان

o ما يو�سع على �لثوب من  �أمر�أة من �لبادية   10
مو�د �إ�سافية لتزيينه


