
اوجد الفرق

تبحث �رشكة �سام�سونغ �س��حب �أحدث منتجاتها، 
هات��ف "غاالك�س��ي ن��وت 7"، وذل��ك بع��د ت��و�رد 
�الأنب��اء عن �حرت�ق بطارية بع�ض �الأجهزة، �الأمر 
�لذي ت�س��بب بخ�سائر �س��خمة من �لقيمة �ل�سوقية 

لل�رشكة.
ونقل��ت روي��رتز عن م�س��ادر مقربة م��ن �ل�رشكة 
�لعملق��ة للإلكرتونيات قولها �إنها مل تتخذ قر�ر� 
ب�س��اأن �أمور معين��ة مثل �جلدول �لزمني لل�س��حب 

�ملحتمل �أو عدد �لهو�تف �لتي قد تتاأثر بالقر�ر.
و�متنع��ت �سام�س��ونغ ع��ن �لتعليق عل��ى �أي خطة 
تتعلق ب�سحب هذه �لهو�تف �ملتطورة، �لتي كانت 
حم��ور �س��كاوى عل��ى �الإنرتن��ت من م�س��تخدمني 

قالو� �إن هو�تفهم �حرتقت �أثناء �ل�سحن.
ويتوق��ع حمللون حل م�س��اكل "ن��وت 7" �رشيعا، 
لك��ن �مل�س��اكل �لقائمة ق��د تعرقل �نتعا�ض �س��وق 
هو�تف �سام�س��ونغ بعد �سل�س��لة جناحات عو�ست 

تقل�ض ن�سيب �ل�رشكة يف �ل�سوق.
ويف �الأيام �لقليلة �ملا�سية، ن�رشت تقارير و�سور 
ت�سري �إىل ��ستعال �لنار يف �أجهزة "غاالك�سي نوت 

7"، وح��ذر م�س��تخدمون يف لقط��ات فيديو على 
موقع "يوتيوب" من �لهاتف �جلديد.

وعق��ب ه��ذه �ملعلومات، �أ�س��ارت تقاري��ر �إىل �أن 
�ل�رشك��ة خ���رشت 7 ملي��ار�ت دوالر م��ن قيمتها 

�ل�سوقية،
وذك��رت �ل�رشك��ة �لكوري��ة �جلنوبي��ة، يف وق��ت 
�س��ابق، �أنه��ا �أجل��ت ط��رح �س��حنة جدي��دة م��ن 
"غاالك�س��ي ن��وت 7" الإخ�س��اعها الختبار�ت 
لوقائ��ع  �لتعر���ض  دون  ج��ودة،  مر�قب��ة 
�الح��رت�ق. ويف �ملقاب��ل، قالت �رشك��ة "�إ�ض 
�مل�س��نعة  "�سام�س��ونغ"  �رشيك��ة  �آي"  دي 
للبطاري��ات، �إنه��ا مل تتل��ق �أي معلوم��ات 
ب�س��اأن "بطاريات معيب��ة" الأحدث هو�تف 

�ل�رشكة.
وكان��ت �ل�رشكة �لكوري��ة �جلنوبية تعلق 
�آماله��ا على هو�تف "ن��وت 7" للحفاظ 
عل��ى ق��وة دف��ع مبيعاته��ا �لقوية يف 
�لن�سف �لثاين من �لعام �أمام مناف�سة 

�سديدة من �رشكات مثل �أبل.
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��س��تل �أمريك��ي م��ن جنوب والي��ة فلوري��د� كان يعم��ل �رشطيا يف 
�ل�س��ابق م�سد�سا ووجهه نحو �س��ائق عندما توقف �الأخري ب�سيارته 

عند مدخل منزل ذلك �لرجل ليلعب "بوكيمون غو".
و�أفاد "موقع �س��ن �س��نتينل" ، نقل عن حم�رش �رشط��ة، باأن جو�د 
�أو�ن، 26 �سنة، كان يلعب بالتطبيق �ل�سهري بو��سطة هاتف حممول 
يف 12 �أغ�س��ط�ض عند مدخل منزل جيفري غولد�س��تاين يف ر�ن�سيز 
جنوب��ي غرب كاليفورنيا عندما �س��حب غولد�س��تاين م�سد�س��ا من 

حز�مه.  
وق��ال غولد�س��تاين �إن��ه كان��ت هناك �سل�س��لة م��ن جر�ئ��م �قتحام 
�ملن��ازل يف �جل��و�ر و�أن �أو�ن مل يو�س��ح مل��اذ� كان يتع��دى عل��ى 

ممتلكات �لغري
وفت�ض غولد�ستاين ، جيوب �أو�ن عن �أ�سلحة قبل �أن يطلب �ل�رشطة.

وعندما و�س��ل �ل�س��باط، وج��دو� �أو�ن عل��ى �الأر�ض. وق��ال رقيب 
�ل�رشطة مارك ليون �إن �سوء �لتفاهم كان ميكن �أن يتفاقم.

وق��ال �أو�ن �إن��ه مل ي��درك �إنه يف ممتل��كات خا�س��ة. ومل توجه �أي 
�تهامات.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:
علي �سام 

كن��ت ��س��اهد لقاء� م��ع �س��ديقي ومعلمي �ل��ذي مل �لتقيه يف 
حيات��ي �ل�س��اعر حممود دروي�ض وكان �للقاء يف ��س��توديو �ل� 

�م بي �سي يف �لت�سعينيات.
�ساأله �أحد �حل�سور عن ر�أيه يف �نت�سار �لرو�ية وهيمنتها على 
�ل�س��عر فق��ال دروي�ض �نه �س��عيد ج��د� بهذ� �لتط��ور �لذي يعده 
مظهر� من مظاهر تطور �لثقافة �لعربية وخروجها من �ل�س��عر 

�ىل �لق�سة �لق�سرية و�لرو�ية و�ملقالة.
�أبد�أ كلمي بهذه �ل�سطور لكنني �ريد �ن �أقول �سيئا �آخر- قبل 
ف��رتة ال �أتذكر �س��هورها ق��ال �أح��د �مل�س��وؤولني �الإير�نيني �ن 
�لع��ر�ق جزء قدمي من بلد فار���ض فتربع �لعر�قيون بالهجوم 
عليه �و تربير ر�أيه وقيل فيما قيل �إن �حل�س��ارة �لعر�قية �أقدم 

من ح�سارة فار�ض ولوال �لعر�ق لكان �لفر�ض حفاة. 
مل �فهم يف حينها �سبب �لتعميم ومل �فهم ملاذ� يتعامل �لنا�ض 
مع ت�رشيح �س��خ�ض حتى لو كان م�س��وؤوال وكاأنه ميثل �إير�ن 

كلها بعمق تاريخها �لطويل؟ 
ملاذ� نحتاج �ن يكون �أحدنا �أف�س��ل من �الخر وملاذ� نرد على 
ت�رشيح فيه روح قومية �سوفينية بت�رشيح من ذ�ت �لروحية؟
م��اذ� يخ�رش �لعر�ق �ن كانت �حل�س��ارة �لفار�س��ية �أقدم وماذ� 

يخ�رش �ن كانت �إير�ن متعافية وم�ستقرة ومتقدمة؟
ه��ذه �الأيام هناك ذ�ت �ل�رش�ع م��ع دول �خلليج وقبلها وبني 
ثناياها لدينا �رش�ع مع �لفل�سطيني ومع �لكوردي و�لرتكي-

ما هي �حلكاية؟
ماذ� يخ�رش �ساعر مثل حممود حني تنتع�ض �لرو�ية؟

ماذ� يخ�رش �لعر�قي حني يكت�س��ف �لفرن�سي دو�ء لع�رش �له�سم 
وماذ� نخ�رش حني تتقدم �المار�ت وقطر و�لبحرين؟

�لفك��ر �لقوم��ي �لعرب��ي كان يج��ب �ن ينح���رش م��ن �جل فكر 
عاملي ولي�ض من �جل فكر حملي وحتى �ملحلي يا �أ�س��دقائي 

ال يحتاج �ىل �ن يكون �رش�عا مع جري�ن �ملحلة.
�ملهم �ن ننتج �س��يئا جميل يحبه �الخر-�ملهم �ن ن�سعى بجد 

لنحب �الخر ونتمنى له �خلري و�لربكة.

زي��د �حلل��ي: �حيت �لقاه��رة يف فعالية وفاء كب��رية ، �لذكرى 
�لعا�رشة لرحيل �ملبدع ، �س��احب جائزة نوبل جنيب حمفوظ 
، و�س��ط �ج��و�ء من �ال�س��تذكار �ملفعم بال��ود و�لتقدير للكاتب 

�لكبري .
وجني��ب حمف��وظ �ل��ذي �لتقيت��ه ، وحاورت��ه م��ر�ت ع��دة يف 
�لقاه��رة �ي��ام زم��ان ، هو �ل��ذي ��س��تطاع �أن ير�س��م بالورقة 
و�لقلم �س��ورة �ملجتمع �مل�رشي كلها، و�أن كل �سخ�س��ية من 
�سخ�س��يات رو�يات��ه كانت تنب���ض باحلياة على �ل��ورق قبل 
�أن ي�س��عى �ملخرجون الإعادة بعثها على �سا�س��ة �ل�سينما مرة 
�أخرى جم�س��د�ً �لعديد من �ل�سخ�س��يات د�خل �لو�قع �مل�رشي، 

متاأثر�ً ببيئته �ل�سعبية �لب�سيطة وبعمقها �الأ�سيل.
باملنا�س��بة ، علين��ا �لتذك��ري باأن �مل��ر�أة عند جني��ب حمفوظ 
له��ا ن�س��يب كبري من �الهمي��ة ومذ�ق خمتلف ، فقد ��س��تطاع 
بعبقريت��ه �أن يوظ��ف �مل��ر�أة يف كل �أعماله وحّملها ر�س��ائله 
للقر�ء. فاملر�أة عنده �إن�س��ان عظيم يحمل �لتاريخ و�جلغر�فية 
و�النت�س��ار�ت و�النك�س��ار�ت و�الأمن و�الأم��ان و�لثور�ت �لتي 
عا�س��تها م���رش و�لتي كتب عنه��ا، فكان د�ئما م��ع �ملر�أة يف 

كافة حقوقها وحقها يف جميع �ملز�يا �ملوجودة باملجتمع.

أجمل تعليق في الفيس بوك
م��ا معقولة تبق��ى متفرج! خليك �س��احب موق��ف، �ي موقف 
حتى لو مع نف�س��ك �و يف بيتك، �ملوقف "قول" يحقق فكرة �ن 

�الن�سان حيو�ن ناطق، �نطق ال ت�سكت.

رسالة إلى العالم وإلى أوباماالمهن في العالمالطبيب والوزير
�لدكتور �سامل �ل�سامر�ئي 2014-1921 طبيب ووزير 
عر�قي �سابق، ولد يف �سامر�ء عام 1921، �أكمل �لدر��سة 
�البتد�ئية يف �س��امر�ء و�نتقل �ىل بغد�د ليكمل �لدر��س��ة 
�ملتو�سطة و�لثانوية يف ثانوية �لكرخ ببغد�د.عمل وزير� 
لل�س��حة يف عه��د �لرئي�س��ني عبد �ل�س��لم حمم��د عارف 
1966-1963 وعب��د �لرحم��ن حممد عارف -1966

1968 .. �أنهى �ل�س��امر�ئي در��سته �جلامعية يف �لطب، 
ق��رر �لع��ودة �إىل �لع��ر�ق ع��ام 1952 و�لتح��ق بكلي��ة 
�ل�س��باط �الحتياط ببغ��د�د، وتخرج برتب��ة نقيب وعمل 
طبيبًا يف م�ست�س��فى �لر�س��يد �لع�س��كري. وبع��د ت�رشيحه 
م��ن �جلي���ض عم��ل طبيب��ا يف م�ست�س��فى �لكاظمية ثم مت 
نقل��ه �إىل د�ر �ملعلم��ني �لعالية حما�رش�ً ملادة �ل�س��حة 
�لعام��ة يف ق�س��م علوم �حلي��اة يف �لد�ر �ملذك��ورة )كلية 
�لرتبية حاليا(. ن�س��األ �هلل له �لرحمة كان �لدكتور �سامل 
�ل�سامر�ئي عروبيا يف فكره وقد قدم �لكثري لبلده و�أمته .

�ملهنة من �متهن �ل�سيء عمل �لرجل يف �سنعته �أو خدمته و�ذلها بفطنته وبر�عته ، وقر�أت 
مو�س��وعا ع��ن �مله��ن يف �لعامل وج��دت �ن بع�ض �ل�س��عوب �لفرد فيها يغ��ري مهنته خلل 
عمره على �قل تقدير �سبعني مرة وجب �ن يعد نف�سه للمهن بتدريب عال ال �أن ي�سخم وجهه 
وي�س��بح حد�د� وقر�أت يف �ليابان �ذ� �متهن �الن�سان عمل عاما �وخا�سا يف �رشكة وف�سل 
يعاق��ب م��ن مدير �رشكة �ىل مدير مطعم �ل�رشكة ذ�تها وذ� ف�س��ل ي�س��ل به �المر �ىل غ�س��ل 
�ل�س��حون �و م�س��ح �الر�ض على �ن اليقطع رزقه وينهى عقده �أما �لنا�ض عندنا يبقى طول 
�لعمر مبهنة و�حدة وال يوؤهل نف�س��ه الأخرى فلن �بو �ل�سكنات وعلن �بو �ل�سلة ..... وقليل 
منا من يدخل معهد� علميا ليعد نف�س��ه ملهنة جديدة حتى �ن ماتت مهنته يتحول الخرى 
للعي���ض ويطل��ق علماء �الجتم��اع على هذه �لظاهرة عن��د �لعر�قي برغب��ة مقاومة �لتغيري 
حتت مثل �ل�سني �لتعرفه �ف�سل من �لزين �ملاتعرفه و�م�سي �سهر وال تعرب نهر �ي ال تغامر 
، وبق��ي �لقلي��ل �لقليل مم��ن يتحول من مهنة �ىل �خرى وينجح به��ا و�لذي يخرب باملهنة 
�جلديدة وال يجيد �سنعتها يطلق عليه �لنا�ض ) �سغل عوده بيده ( ، �ما هذه �اليام كثري من 
�لن�س��ابني يغريون مهنهم �كرث من مرة باليوم �لو�حد مرة تاجر �س��بو�ض و�خرى حمامي 
وثالثة دالل ور�بعة مقاول وغريها من �ملهن وكلها الحتمل �ال عنو�ن ملهنة و�حدة وهي 

ن�ساب �بعدكم �هلل من فهلوة و�العيب �لن�سابني فهم كرث يف هذه �اليام .

من مو�طن عادي عر�قي..الميلك طلقه �و�ساروخ عرب �لقار�ت �و�سلح 
حم��رم دوليا.ميلك قلبا يح��وي �لعامل باأ�رشه. �ن خلع ثوب �لكر�هية و 
طم��اع �لق��ذرة..و�أن يحرتم فيه �الن�س��ان كنظ��ريه يف �خللق. ال من  �الأ
�ج��ل �نتم��اءه �ىل قارة �ودي��ن �و عرق �و مذهب. وكم��ا خلقنا �خلالق 
لكي نتعاي�ض ونعي�ض..و�أن �طعم �حد� �خيه �و نظريه..ال لكي �ن ي�س��ع 
له �س��مًا يف �لع�س��ل. �و يبت�س��م �ليه فياأمن منه لكي يطعنه يف �لظهر. 
و�أن يكون فيه �الن�س��ان �ن�س��ان لكي يقف مع �الن�س��ان..)ال كاحليو�ن 

�ملفرت�ض ليقف مع �حليو�ن ليقتل �ن�سان(.
فيما يخ�ض �ل�سيد �وباما وقبل رحيله من �لبيت �الأبي�ض �ن يجعل منه 
وقلبه �بي�ض. ليقول الأمريكا وكن�سيحة �ن تعي وعي �ل�سعوب وحترتم 
قياد�تها �لوطنية. لتحقيق �لعد�لة. وتاأمني �مل�سالح �مل�سرتكة.. ولي�ض 
بطريقة زرع �نظمة فا�سده وعميلة..فان �خت�رشت ثقافتها على نتاج 
زرعها..�ست�سعف وتت�س��ائل قدرتها..و�أن مل تت�سائل.. �ستتفوق عليها 
قوة م�سادة تكون �أكرث منها وعيا وتاأثري�. وهذ� ما تقر به كل �الديان 

�ل�سماوية.. وتتحكم فيه �لقوى �لغيبية �اللهية.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلمات

ت�س��نع بع�ض كربى �ل���رشكات يف �لعامل منتجات 
�لتجمي��ل �حل��لل مثل كرمي��ات �لب�رشة و�ل�س��امبو 
�إندوني�س��يا، يف �إط��ار م�س��عى جل��ذب  لبيعه��ا يف 
�مل�س��تهلكني �مل�س��لمني �لذين تتز�ي��د �أعد�دهم مع 

تر�جع �ملبيعات يف �لعديد من �لدول �لغربية.
و�أ�س��بحت �أ�س��ماء كب��رية يف جم��ال �لتجميل مثل 
يونيليف��ر وباير�س��دورف ولوري��ال ب��ني �ل�رشكات 
متع��ددة �جلن�س��يات، �لت��ي ت�س��تهدف �إندوني�س��يا، 

�إحدى �أكرب �لدول �الإ�سلمية من حيث عدد 
�ل�سكان.

قانون��ا  �إندوني�س��يا  و�ست�س��ن 
ه��و �الأول من نوعه لو�س��ع 

مل�س��قات على �ملنتجات 
�لغذ�ئية لتو�س��يح ما �إذ� 
�ملنتج حلال يف 2017، 
�لتجمي��ل  منتج��ات  ث��م 
�ل�سخ�س��ية  و�لعناي��ة 

يف  و�الأدوي��ة   2018 يف 
.2019

وتقول �ل�رشكات �إن �لطل��ب على منتجات �لتجميل 
�حل��لل �أو ��س��تهد�ف �أ�س��ياء بعينه��ا مث��ل �لعناية 
ب�س��عر �ملحجب��ات �س��يتز�يد م��ع تنام��ي �لطبق��ة 

�ملتو�سطة يف �إندوني�سيا.
وترى �أن �إندوني�س��يا ميكن �أن توؤثر على دول �أخرى 
مثل ماليزيا حيث ت�س��نع �ملنتجات �حللل حمليا 
�أو تنتجها �رشكات �س��غرية يقبل �مل�ستهلكون على 
منتجاته��ا. ويق��در �أن منتج��ات �لتجمي��ل �حل��لل 
متثل نحو 11 يف �ملئة من �ل�س��وق �لعاملية 
للمنتج��ات �حل��لل جت��اوز حجم��ه 
تريلي��ون دوالر يف 2015 وفق 
�ل�رشك��ة ديلويت توهمات�س��و 

لل�ست�سار�ت.
وتتوق��ع �رشك��ة تكنافي��و 
الأبح��اث �ل�س��وق �أن تزي��د 
مبيعات �ملنتجات �حللل 
للعناي��ة �ل�سخ�س��ية بو�قع 
�س��نويا حتى  14 يف �ملئ��ة 

.2019

كاد أن يفقد حياته بسبب شركات كبرى تصنع منتجات تجميل "حالل"
"بوكيمون غو"

خسائر فلكية لسامسونغ.. وبحث سحب "نوت 7"

�أفقيًا 
وتوقف �نتهاء   o و�أعطت  �ساعدت   1

2 �أول من ��ستخدم �ال�سفلت يف تعبيد �لطرق
�لق���ادة  �أعظ���م  وم���ن  قرط���اج  مو�لي���د  م���ن   3

�لع�سكريني يف �لتاريخ
�لفم يف   o للتعريف   o بحر   4

ثمني معدن  ال�ستخر�ج  عميقا  حتفر   5
فرن�سا ملون  �أحد   6

�لديناميت خمرتع   7
وحنان برقة  نظر   o جليل  لعمل  مكافاأة   8

�حلروب �سبب  زيت   o �ملطر  بعد  ما  �ألو�ن   9
10 �س���رب وط���رق o للك�سور o تو�سع عليه 

�الأ�سياء

عاموديًا
�أ�سعل  o للق�سم   1

و�ل�سر�ء للبيع   o مت�سابهان   2
o مدينة عربية على �ملحيط  ��ستياق �سديد   3

�الطل�سي
4 �أول بلد عربي عرف �لطباعة o نظر بطرف 

عينه
�ألقى   o �آ�سي���وي يعن���ي بل���د �الأح���ر�ر  5 بل���د 

وطرح
ومرحبا و�سهال  �أهال  نقول   o مت�سابهان   6

�مل�ستغلون  7
o تفتت و�ختفاء  �أذن���ه باأنفه  8 حي���و�ن يحك 

يف �ل�سو�ئل
هرب  o �ل�سماء  جنوم  �أحد   o مت�سابهان   9
قطع  o كالما  قال   o نا�سبة  نافية  �أد�ة   10


