
 �إذ� كن��ت يف عجل��ة م��ن �أم��رك، ف�إنك حتر�ص 
عل��ى �ل�ضغط بقوة عل��ى زر "�إغالق �لب�ب" يف 
�مل�ضع��د حت��ى يت��م غلق �لب���ب ب�ض��كل �أ�رسع 
ويب��د�أ �مل�ضع��د يف �لتح��رك لك��ي يو�ضلك �إىل 

وجهتك يف وقت قي��ضي.
ولكن، �ضت�ضدم حق��ً� عندم� تكت�ضف �أن قي�مك 
به��ذ� �لت�رسف غ��ر جمٍد وال يعن��ي �ضيئً� على 
�الإط��الق، الأن �ل�ضغ��ط عل��ى هذ� �ل��زر ال يدفع 

ب�ب �مل�ضعد لالنغالق ب�ضكل �أ�رسع.
فقد �ع��رف �لكثر من عم�ل �ضن�عة و�ضي�نة 
�مل�ض�عد موؤخ��ر�ً، �أن هذ� �لزر ال يقوم بت�رسيع 
عملية غل��ق �لب�ب، فقد مت �إلغ�ء هذه �خل��ضية 
من��ذ حقب��ة �لت�ضعيني���ت يف �لق��رن �مل��ضي، 
وب�لت���يل �أ�ضب��ح ه��ذ� �الأزر�ر موج��ود للزينة 

فقط دون �أن ��ضتخد�م حقيقي.
ولك��ن، ظل م��ك�ن هذ� �ل��زر يف لوح��ة �لتحكم 
ب�مل�ضع��د رغ��م ع��دم ف�ئدت��ه، وب�لت���يل ظن 
�لن��ص �أن��ه ذ� ف�ئدة حقيقي��ة ب�لن�ضبة لهم يف 

ت�رسيع عملية حترك �مل�ضعد.

��ضتم��ر�ر  عل��ى  �حلر���ص  �أن  �خل��ر�ء  ويوؤك��د 
�إ�ض�ف��ة هذ� �لزر للوحة مف�تيح �مل�ضعد يعطي 
�يح���ًء مل�ضتخدمي��ه �أنه��م ميتلك��ون �ل�ضيط��رة 

عل��ى �الأم��ور د�خ��ل �مل�ضع��د، الأن �لكثري��ن 
ي�ض�ب��ون ب�لتوتر �إذ� �ضع��رو� �أنهم ال ميتلكون 

تلك �ل�ضيطرة.
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م���ذ� ميكنك فعله كي حت�ضل عل جه���ز �آيفون؟ رمب� ب�لغن�ء �أو 
�لرق���ص �أو م��� �إىل ذلك، �و رمب� ب�أن تغ��ررّ ��ضمك مثل م� ق�م به 
�ض���ب �أوكر�ين حيث غر ��ضمه ق�نوني� ليف��وز ب�أحدث �إ�ضد�ر�ت 
�الآيف��ون.  فقد �أ�ضب��ح �ألك�ضندر تورينو ح�مال ال�ض��م "�آيفون �ِضم 
)�آيف��ون �ضبعة("، بع��د �أن عر�ص متج��ر لالإلكروني�ت يف كيف 
تق��دمي ه�تف �آيفون 7 الأول خم�ض��ة �أ�ضخ��ص يغرون �أ�ضم�ءهم 
�إىل ��ض��م �جله���ز، وفق��� مل��� ذكرت��ه وك�ل��ة "�أ ف ب". و�عرف 
�ل�ض�ب �لب�لغ من �لعمر 20 ع�م� �أنه رمب� ي�ضتعيد ��ضمه �الأ�ضلي 
عندم��� ي�ضبح لديه �أطف�ل، ف�له�ت��ف �جلديد من �آبل يبلغ �ضعره 
850 دوالر� يف �أوكر�ني��� �أم��� تغي��ر �ال�ضم فال يكلف �ضوى 2 
دوالر فقط، لذلك ك�ن �الأمر �ضهال للغ�ية ب�لن�ضبة لع�ض�ق �آيفون. 
هو���ص �ل�ضب�ب مبنتج���ت �رسكة “�آب��ل” لي�ص جدي��ًد�، �إذ ذكرت 
وك�ل��ة “بلومب��رغ” لالأنب���ء �أن �أول �ضخ�ٍص وق��ف �أم�م متجر 
“�آبل” يف نيويورك ب�نتظ�ر �ضدور ن�ضخة “�آيفون 7، ك�ن يف 
25 �آب، �أي قبل 23 يوًم� من طرحه� يف �الأ�ضو�ق، لي�ضبح �أول 
م��ن يت�ضل��م �لن�ضخة �جلدي��دة. وبح�ضب �لوك�ل��ة، عر�ص عدد من 
�الأ�ضخ����ص، عند �ض��دور “�آيفون 7 ،  �لوقوف ب�لط�بور بداًل من 
�الأ�ضخ��ص غر �ملتفرغني، مق�بل ثالثة �آالف دوالٍر �أمريكي، �أي 

م� يع�دل �أربعة �أ�ضع�ف �ضعر �جله�ز �الأ�ضلي.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حممد خلف: عندي �أخ ��ضغر مني بع�رس �ضنني تقريب�، بطفولته چ�ن عنيد وف�ص 
وحت��ى عنيف يعني من تتع�ضب علي��ه يتع�ضب عليك ومن تغلط عليه يغلط عليك 

ومن ترزله يرزلك و�ذ� ت�رسبه ممكن ي�رسبك "�ذ�" 
�ين چن��ت �ضخ�ص نظ�مي، يعني �فر�ص علي��ه يدر�ص و�فر�ص عليه يحرم �لكب�ر 
و�رزله و��ضيح عليه حتى �جره يحرمني وال يج�وبني وال يرفع �ضوته مع �نه 
�ين �رف��ع �ضوتي و�رزل��ه !  و��ضتمر ع ه�حل�لة و��ضتمري��ت �ح�ول ��ضويه نظ�مي 
�ىل �ن و�ض��ل مرحل��ة �ملر�هق��ة ،  بعدي��ن فك��رت �ن��ه �لطفل ت�رسف�ت��ه �نعك��ص 
لت�رسف���ت �مل�ضوؤول عنه، تع�مل��ه بحب يع�ملك بحب، تع�مل��ه ب�حر�م يع�ملك 

ب�حر�م  �لطفل م�يفهم و�من� يح�ص 
كم��ت �ع�مل��ه ع ه�ال�ض����ص و�ي �ض��ي �حچي وي���ه �حچيه بعط��ف و�فتهمت �نه 
م�ي�ض��ر �ج��ره و�فر���ص عليه كل �ضي ب���ص الأنه ه�ل�ض��ي �ين ��ضوف��ه �ضح ومو 
مه��م ه��و �ضنو ي�ضوف و�فتهمت �نه هو مو م�ضكلت��ه �ذ� �كو �ضي يحبه ب�ص ه�ل�ضي 
يزعجن��ي! بعده� ك�م يح��رم ر�أيي ويحب ي�خذ ر�أيي وي�ض��وي �ضغالت م�يحبه� 

ع مودي 
م��ر�ت من ك��ر حبن��� لل�ضخ�ص نح���ول ن�ضوي��ه مث�يل ب���ص م�نفكر �ن��ه هو هم 
يري��د ي�ضر مث�يل ح�ض��ب فكرته عن �ملث�لية وفكرته تختل��ف عن فكرتن� و�حنة 

مبح�والتن� رح نخليه يعترن� ع�ئق بطريقه مو �ضخ�ص ي�ض�نده

ك�ظ��م موز�ن: ت�بع��ت جل�ضة �لرمل���ن �للبن�ين النتخ�ب �لرئي���ص عون وتذكرت 
م�ضطلح لبننة �لعر�ق �لذي كن� نرف�ضه ب�ضدة ...

 ليتن� تلبنن� مثل لبن�ن
ومل نت�ضودن مثل �ل�ضود�ن

ن����رس وع��د: �جلمعة �ملب�ركة �لتي جتمع �لن��ص كم� ي��دل عليه� ��ضمه� ��ضبحت 
مفرقة فبع�ص �لبيوت تفرغ بحيث يذهب كل �ضخ�ص �ىل مق�ضده ، و�حد للمتنبي 
و�لث���ين للج�مع و�لث�ل��ث للب�له و�لر�بع يزور وو�حد للفي��ر وهكذ� .. وب�لنتيجة 

التز�ور بني �لن��ص يف �جلمعة �ملب�ركة
مثنى علي: �ب�رن� �لتي حترق

حرق �ب�ر �لنفط �لعر�قية لي�ص رد� �نتق�مي� تقوم به د�ع�ص خل�ض�رته� �ملدن �لتي 
ك�نت حتت �ضيطرته� و�من� دليل على �لبعد �خلفي حلروب د�ع�ص �ملتمثل ب�لع�مل 
�القت�ض�دي ولل�ضيطرة على �ضوق �لنفط و�لغ�ز و�ملو�نئ وتقوية �لنفوذ بو��ضطته� 
، فجميع دول �ملنطقة �لتي متلك نفط وغ�ز ومو�نئ �م� �نه� تعي�ص ح�لة حرب �و 
م�ضتفي��دة وحمر�ضة على ��ضتمر�ر �حلرب ، ويف �لوقت نف�ضه يتعر�ص �بن�ء �لدول 
�لعربي��ة و�ملح�فظ���ت �لعر�قية �لتي حت��رق �ب�ره� �ليوم من ليبي��� �ىل �لعر�ق 
م��رور� ب�ضوري� و�ليم��ن )وهي �لدول �الرب��ع �لتي يحرق نفطه��� وتعطل مو�نئه� 
( �ىل �ضي��ل من �ملعلوم���ت �خل�دعة و�مل�ضللة �لتي تف�رس �ل���رس�ع ببعده �لديني 
و�لط�ئف��ي فق��ط .. و�ضيدرك �جلميع وبعد فو�ت �الو�ن ه��ذه �خلديعة �لكرى �لتي 
ت�ضف��ك فيه� �لدم�ء وت�ضيع فيه� �ل��رو�ت وتدمر �لدول ب�أن لي�ص للدين و�ملذهب 
�ي��ة م�ضلحة به��� ، وم� ت�أجيج ن���ر �لط�ئفية و�ث���رة �خل��الف �لت�ريخي �ل�ضني 
�ل�ضيع��ي ب��ني ) �لرو�ف�ص و�لنو��ض��ب ( �ال غط�ء حمكم مل���رسوع ينفذه �ملغفلون 
و�الغبي���ء يف هذه �الأم��ة �لت�ئهة و�ملخدوعة �لتي تلدغ م��ن �جلحر �لف مرة وال 

ت�ضتفيق ..
وح�ضبن��� يف �لع��ر�ق �نن� �ضعب يد�فع عن �ر�ضه وعر�ض��ه وم�له و�ملقتول دف�ع� 
ع��ن �ر�ضه وعر�ضه وم�له هو �ل�ضهي��د �حلقيقي عند �هلل ، ومن �جل ذلك �مل�رسوع 
تق�ت��ل د�ع���ص ومن يق��ف يف خندق د�ع���ص بق�ض��د وتخطيط �و بت�أث��ر �خلديعة 

و�لت�ضديق ب�أنهم �ملد�فعون �لوحيدون عن �هلل ور�ضوله ؟

اجمل تعليق على الفيسبوك
 �ل�ضمت جت�ه ت�رسف�ت �الآخرين �أقوى جو�ب على م� بدر منهم من �ضف�هه ..

دون �أن ي�أخذو� عليك حرفً� و�حد�ً ال تدرك ع�قبته ..

ماهي أكثر المناطق 
رعبا في العالم

نشوب حرب بين الهند 
وباكستان حول اقليم كشمير

األغنياء يتجاهلون اآلخرين وكأنهم 
سراب

رغ��م من �ضن�عة �ملن�زل �مل�ضكون��ة �لتي ترتب خ�ضي�ض� لالحتف�ل ب�له�لوين 
�ال �ن هن�ك �م�كن حقيقية �أكر �الأم�كن رعب� يف �لع�مل.

ومنه��� من�ض�ة �ض�بقة لالأمر��ص �لنف�ضية بنيت يف ع�م 1930 و�أ�ضبحت �ليوم 
مهجور�، وتو�بيت معلقة يف مدينة �ض�غ�د� ب�لفلبني، وغرفة يف مدينة �الأ�ضب�ح 

يف بريبي�ت يف �أوكر�ني�
 Heilstätten" وم��ن ب��ني تلك �الأم�كن �ملرعبة ح��ول �لع�مل جند م�ضت�ضف��ى
Beelitz" �لع�ضك��ري يف �أمل�ني��� و�لذي بن��ي يف ع�م 1898 لعالج مر�ضى 
�ل�ض��ل. وق��د �ض�ع��د ه��ذ� �مل�ضت�ضفى �لزعي��م �لن���زي �أدولف هتلر عل��ى �لتع�يف 
و��ضرج�ع �ضحته، �أم� �الآن فيحكم هذ� �ملك�ن �ملهجور �ل�ضمت و�أ�ضبح ف�رغ� 

�ه� �ل�ضد�أ. مت�م� فيم� �ملعد�ت �لطبية و�الأ�رسرّة �لقدمية غطرّ
وم��ن بع�ص �ملن�طق �الخرى غ�بة �أوكيغ�ه���ر� و�ملعروفة بغ�بة �النتح�ر يف 
�لع���مل، جث��ة حمنط��ة لطفل ر�ضي��ع يف متحف �رسك��ة دي ال���ص مومي��ص يف 
�ملك�ضي��ك، كذلك �ملقرة �ليهودية �لقدمي��ة يف بر�غ تعود لع�م 1478، ��ض�فة 
�ىل �ضج��ن يف والي��ة فرجيني� �لغربي��ة مت �إغالقه ع���م 1995..وجثث حمنطة 

ومعلقة على جدر�ن يف �رس�ديب يف ب�لرمو �الإيط�لية
كم� ميكنك م�ض�هدة و�حدة من كن�ئ�ص �وروب� بنيت من عظ�م �ملوتى.

ح��دث يف مثل هذ� �ليوم من ع�م 1947 ن�ضوب حرب بني �لهند 
وب�ك�ضت�ن ب�ضبب �لنز�ع على �إقليم ك�ضمر.

وك�ضم��ر هي منطقة جغر�فية تقع �ضم���ل غرب �ضبه ق�رة �لهند 
وب�ك�ضت���ن و�ل�ض��ني يف و�ضط �آ�ضي���. وت�ريخيً� تع��رف ك�ضمر 
ب�أنه��� �ملنطق��ة �ل�ضهل��ة يف جن��وب جب���ل �لهمالي� م��ن �جلهة 
�لغربية. وكم� هو و��ضح من �خلريطة فقد تعر�ضت لالحتالل من 
طرف �ل�ضني و�لب�ك�ضت���ن و�لهند. وتبلغ م�ض�حته� 242،000 
ك��م مربع وع��دد �ضك�نه� 15 مليون ن�ضمة ح�ض��ب تقدير�ت ع�م 
2000، ُتق��درّر ن�ضبة �مل�ضلمني فيه� ب��� 90%، و�أتب�ع �لدرّي�نة 

ون بو�حد ب�ملئة. �لهندو�ضية ب� 8% و�لبوذُيرّ
بع��د هزمية �ل�ضيخ يف �أول حرب بينهم وبني �لريط�نيني، وقبل 
���رس�ء �ملنطقة من �لريط�نيني حتت بنود مع�هدة "�أمريت�ض�ر"، 
�أ�ضبح "جوالب �ضينج" ح�كم ج�مو، هو �حل�كم �جلديد لك�ضمر. 
و��ضتم��ر حكم��ه وحك��م ورثته حت��ت رع�ي��ة �لريط�نيني حتى 
ع���م 1947، حينه��� �أ�ضبح��ت ك�ضمر حمل نز�ع���ت بني �لهند 

�لريط�نية، وب�ك�ضت�ن.

وج��د علم���ء �لنف���ص �أدلة و��ضحة عل��ى �أن �الأثري���ء ال يول��ون �الأ�ضخ��ص 
م��ن حوله��م �هتم�م� خ��ض��ة �أولئك �ملنتم��ني �إىل طبق��ة �جتم�عية لي�ضت 
مب�ضتو�ه��م. وبين��ت �لنت�ئ��ج �أن �الأغني���ء يتج�هلون من حوله��م بب�ض�طة، 
حي��ث ق�ل ق�ئ��د فريق �لبحث بي� ديتز من ج�معة نيوي��ورك: "تو�ضلن� �إىل 
هذه �لنت�ئج من خالل در��ض�ت �أجريت عر �النرنت و�ملختر�ت". و�أجرى 
�لب�حث��ون �ضل�ضل��ة من �لتج�رب الختب�ر �لفر�ضي��ة من خالل جمع 61 من 
�مل���رة يف نيوي��ورك، وتزويده��م بنظ���ر�ت غوغل بعد ط��رح جمموعة من 
�الأ�ضئل��ة عليهم لتحدي��د �لطبقة �الجتم�عية �لتي ينتم��ون �إليه�. ومت �إعالم 
�مل�ض�رك��ني �أنهم موج��ودون الختب���ر �لتكنولوجي� �حلديث��ة، وُطلب منهم 
�ل�ضر يف �ل�ض�رع. وق�م �لب�حثون بتحليل لقط�ت �لفيديو �مُل�ضجلة وخ��ضة 
تلك �لتي �ضجلت �أ�ضخ��ض� يف �ل�ض�رع من حولهم. فوجد �لب�حثون �أن �أولئك 
�ملنتم��ني لطبق���ت �جتم�عية ر�قي��ة ��ضتغرقو� وقت� �أط��ول يف �الإ�ض�رة �إىل 
�لتغ��ر�ت يف �لوج��وه مق�رنة ب�لطبق�ت �الأدنى �جتم�عي���. وهذ� يعني �أن 
�الأغني���ء ال يولون �لوج��وه �هتم�م� كم��� �الأ�ضخ��ص �لع�دي��ون. و�أظهرت 
�لتج�رب �أن �الأثري���ء ال يالحظون �أنهم يتج�هلون �الأ�ضخ��ص من حولهم، 

ويبدو �أن �ضلوكهم مت�أ�ضل فيهم روحي� وثق�في�.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 
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مر�، مل تعد مك�ن� للعب�دة فقط 
و�إمن� �أي�ض� مك�ن� لال�ضتج�بة 
ل�"ند�ء �لطبيع��ة" �لذي �أدى 

�إىل ت�آكل ق�عدته�.
وقد ف�ضلت زي�دة �لدوري�ت 
غر�م���ت  وفر���ص  �الأمني��ة 

�نته���ك�ت  م�لي��ة يف وق��ف 
�أولئك �لذين ي�ضتخدمون ق�عدة 

هذ� �ملعلم �ل�ضهر كم��ك�ن للتبول، 
ف�ض�ه��م �ختالط حم���ص �لبول ب�الأمالح 

يف ت���آكل ق�ع��دة �لك�تدر�ئي��ة �ملوؤلفة م��ن �حلجر 
 Südwest" لرمل��ي، وفق��� مل� ذكرت��ه �ضحيف��ة�

."Presse
وق�م��ت �ل�ضلط���ت مب�ض�عفة �لغر�مة عل��ى �لتبول 
يف �لطري��ق �لع���م �إىل 100 ي��ورو ولك��ن ذل��ك مل 
يفع��ل �ضيئ��� يذك��ر لوق��ف مث��ل ه��ذه �ملم�ر�ض�ت. 
وق���ل م�يكل هيلرت رئي���ص �ل�ضي�نة يف �لكني�ضة 

�إن هن���ك ح�ج��ة �إىل �إن�ض���ء دور�ت مي�ه 
للم�ض�ع��دة  �ملنطق��ة  يف  عمومي��ة 
على منع �ملزيد من ت�آكل ق�عدة 

�لكني�ضة ب�ضبب �لتبول.
يف  �لعطل��ة  وخ��الل 
 "Schwörmontag "
هذ� �لع���م، مت �إغ��الق �جلزء 
�جلنوب��ي م��ن �لكني�ض��ة �أم�م 
�ل��زو�ر يف حم�ول��ة ملنع هذه 
�ملم�ر�ض�ت، ولكن هذ� �حلل ف�ضل 
يف حتقيق �مل�أم��ول، وفق� لت�رسيح 

متحدثة ب��ضم �ملدينة.
يذك��ر �أن ك�تدر�ئية "�أومل" ت�ضم �أطول برج لكني�ضة 
يف �لع�مل، وقد جرى متويل بن�ئه� من قبل �ل�ضك�ن 
�ملحليني، وهو ك�ن �ل�ضبب يف �أن ��ضتغرق �إن�ض�وؤه� 
5 ق��رون. فق��د �أجن��ز �لبن���ء نه�ئي� ع���م 1980، 
وب�تت �لك�تدر�ئي��ة �أ�ضهر �ملع�مل يف مدينة من�ضر 
بجنوب �أمل�ني�، كم� �أنه� �أكر كني�ضة بروت�ضت�نتية 

يف �لبالد.
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�أفقيًا 
�لبو�ب �لبيه   o �لو�لد  و�لد   1

�ل�شخ�ص  به  ��شم يعرف   o بال�شيء  �ل�شيء  فرك   2
غري ��شمه �لر�شمي o عك�ص ميت

�إخر�ج هرني بركات  )1955( من  فيلم م�شري   3
و بطولة عبد �حلليم حافظ و �إميان

�ل�شباب مدينة  من  �شخ�ص   4
م�شري لقبها  �شورية  ممثلة   5

�لقر�آن  يف  مذكور  زيت  منه  ثمر   o بلح  ثلثا   6
)معكو�شة( ين�شف   o للند�ء   7

مت�شابهان  o �لأطر�ف  من   o مت�شابهان   8
با�شمه  9 كوميدي م�شري ر�حل �شمي م�شرح هام 

يف �لقاهرة )بدون �لـ �لتعريف(.
�ل�شابع �لفن   o �لطيور  ملك   10

عاموديًا
1 ممثل �شوري مميز �شارك يف �لتغريبة �لفل�شطينية

�لطو�شة غو�ر   2
 o 3 �ل�شــــم �لثــــاين ملمثل م�شرحي كوميــــدي م�شري 

ثلثا د�ر
حلمي �أحمد  من  متزوجة  م�شرية  ممثلة   4

قر�أ وفح�ص   o �لرئي�شــــة  �لوجبة  بعــــد  5 طعــــام يقدم 
ومتعن يف مو�شوع ما

o مت�شابهان �إلينا  o عائد  قليل  �نتاجه  6 يعمل ولكن 
مو�شيقية جملة   o �شئم   o عربية  �إمارة   7

و�لدة  o �لعدل  �حقاق   8
o ممثلــــة م�شرية متزوجة  9 يو�شــــع لتجميــــل �لعني 

من نقيب �لفنانني
مت�شابهة حروف   10


