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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

قي�س عبد �ملغني : �أكتب �ل�شعر الأنني ال �أملك ثمن مزهرية جديدة 
�أكتبه م�شطر�"

كي ال يطرق �أحدهم �لباب يف �لثانية �شباحا"
لي�شاألني 

 �إن كان كل �شيٍء على ماير�م .

طيب��ة �ل��ر�وي : �أعرف جي��د�ً �أّن �لليل حني تب��د�أ ظلمت��ه تتقّل�س م�شاحة 
كب��رة م��ن �لطماأنينة يف د�خل��ي، ذلك �أّنه ميدين د�ئم��ًا بخياالت مرعبة 
لي���س لها وجود �أحيانًا ، ما يجعلني �أتكّور حول نف�شي باحثًة عّما يجعل 

�لليل ينتهي باأق�شى �رسعة.
 �أذك��ر �أنن��ي عندما كنت �شغرة، �رتع��ب من �لباب �مل��وؤدي �إىل �حلديقة 
�خللفي��ة ، فمج��رد فك��رة �لذه��اب �ليها جتعلن��ي �أرجتف كث��ر�ً، وعندما 
يتنف���س �ل�شب��اح �أذهب �إىل �حلديقة ب��كل حب وينتابي �شع��ور غام�س ، 

ملاذ� ؟
يبدو �أن هذه �لليلة كئيبة للغاية، �أطلُّ من �لنافذة الأتفقد �لهدوء �ل�شاحب، 
�أ�شع��ر �أن حرك��ة غريبة حت��دث يف �ل�ش��ارع فاأرجتف، �أرى �م��ر�أة تهرول 
�رسيع��ًا ترتدي ماب�س �لبيت وحتمل طف��ًا ر�شيعًا وتتكّلم ب�شوت حزين 
وغا�ش��ب ولكنن��ي ال �أفهمها ، ث��ّم تدخ��ل �إىل بيتها وتغلق �لب��اب بقّوة ، 
�ح��ّدق طوي��ًا منتظ��رًة نهاي��ة �مل�شه��د فاأ�شمع ب��كاء �لطف��ل و�رس�خها 

و�أ�شو�ت خميفة �أخرى.
�أغل��ق �لناف��ذة فاأجه�س بالبكاء و�نا �أفكر بها ، ما �لذي يجعلها تخرج يف 

منت�شف �لليل بهذه �لهيئة؟ 
 مثل كل مرة يتجدد فيها خويف ، �أ�شمع ت�شابيح �أمي فجر�ً ف�شوتها وهي 
تق��ر�أ �لقر�آن يهبني ر�حة غريبة الأن �أنام بعمق ودفء . ولكنها هذه �ملرة 

م�شافرة، فكيف يل �أن �أ�شعر بوجودها؟
 ت���رسق �ل�شم���س فاأ�شع��ر �أنها ت�رسق يف روح��ي للم��ّرة �الأوىل، �إال �أن هذ� 
�ل�شع��ور يتكرر د�ئم��ًا كلما �شعرت بثقل �لليل ، �ل�شع��ور باإ�رس�قة �ل�شباح 

ُيبدد كل �خلوف، �أ�شتعيد قو�ي ومي�شي �ليوم كاأّن خوفًا مل يكن.

ه�ش��ام �لها�شمي : 1.�لعاد�ت �ملو�شلية مرتبطة �رتباطا وثيقا بالتعددية 
و�لتن��وع ومن يعّر���س عاد�ت �ملو�شليني ملغامر�ت��ه فعليه �أن يدرك، �أن 

كل ما فعلته بربرية د�ع�س مل توؤثر يف عادتهم وحب �لعر�ق فيهم.
 ٢.ت�شاع��د ظاهرة ت�شب��ع �لبع�س بانت�ش��ار�ت معارك نين��وى، وخا�شة 
�لفئ��ة �ل�شيا�شية ذ�ت �لتخابر �خلارج��ي، وحديثهم عن �لن�رس، دليل عدم 
��شتيعابهم طبيعة �هايل �ملو�شل �لذين �بتاهم �هلل باحتال د�ع�شي قذر.
 ٣.ع��ادة ما تكون �لعاق��ات �ل�شيا�شية غر م��ررة وال منطقية، وحتتاج 
زمن��ًا وكيفًا حتى ت�شتوعبه��ا �ل�شعوب، �لتح��والت �ل�شيا�شية ذ�ت �لتاأثر 
�لعام ينبغي عدم �إهمال مقارنتها بحو�دث �شابقة حتى ال يتكرر �خلطاأ.

٤. �إذ� �أردن��ا فه��م ظاهرة ت�شب��ع �ل�شيا�شي مب��ا ال يعط ، وتوق��ع م�شتقبله 
وم�شتقب��ل حركته وحزب��ه، فا بد من �الهتمام بق��ر�ءة �شرته وتاأريخه، 
�ل��ذي من خاله بد�أ �شيا�شي��ا و�أ�شبح قوة فاعلة كبقي��ة �أحز�ب �ل�شيا�شة 

و�الإد�رة و�لقيادة يف �لعر�ق.
 ٥.هناك �شفة م�شرتكة بني معظم �حلركات �ل�شيا�شية يف �لعر�ق، تتلخ�س 
يف مر�هنتها على ذ�كرة �ل�شعب �لعر�قي، وبذلك ت�شمن عدم �شعود قوى 

جديدة على �مل�شهد �ل�شيا�شي �لعر�قي.
 

اجمل تعليق على الفيسبوك
�جلوع هو �لطفل يف �أح�شاِء �مر�أٍة مت�شولة

 اإلفراط في طهي البطاطا 
قد يسبب السرطان

 تأسيس 
عصبة األمم

 ال تقلقي من هذه
 األعراض وأنت حامل

�أظهرت جتارب حديثة �أن طهي �أنو�ع معينة من �ملو�د �لغذ�ئية كالبطاطا 
يف درجات حر�رة مرتفعة وملدة طويلة، يت�شبب يف �إنتاج مادة �الأكرياميد 

�لتي قد تكون مرتبطة بازدياد خطر�الإ�شابة مبر�س �ل�رسطان.
ق��ال علم��اء تابع��ون للحكوم��ة �لريطاني��ة �إن طهي �لبطاط��ا و�خلبز يف 
درجات حر�رة عالية، ولفرتة طويلة قد يزيد من خطر �الإ�شابة بال�رسطان 

لدى �الأ�شخا�س �لذين يتناولون هذه �الأطعمة بانتظام. 
وقال��ت وكالة معاير �لغذ�ء �لريطانية �إن جتارب �أجريت على حيو�نات، 
�أظه��رت �أن م��ادة ت�شم��ى �أكريامي��د، تنتج ع��ن حتمي�س �أو قل��ي �أو �شوي 
�لن�شويات يف درجات حر�رة مرتفعة لفرتة طويلة، تزيد من خطر �الإ�شابة 

بال�رسطان. 
�رسوط وحماذير

و�أ�شاف��ت �لوكالة يف بيان قوبل بانتقاد�ت من بع�س �خلر�ء �مل�شتقلني، 
�أن��ه للحد من هذه �ملخاطر يتعني على �مل�شتهلكني طهي هذه �الأطعمة يف 
درج��ات ح��ر�رة �أقل و�أكلها عندما ي�ش��ل لونها �إىل �لذهب��ي ولي�س �لبني. 
وتاب��ع: "�تف��ق �لعلم��اء عل��ى �أن �الأكريامي��د ميك��ن �أن ت�شي��ب �الإن�شان 

بال�رسطان".

750 - �نت�شار �لعبا�شيني على �الأمويني يف معركة �لز�ب �لكرى ونتج 
عنها �شقوط �لدولة �الأموية �لتي ��شتمرت 88 �شنة.
1890 - �فتتاح حديقة �حليو�ن باجليزة مب�رس.

1915 - �ألك�شن��در غر�ه��ام بي��ل يفتت��ح �أول �ت�ش��ال هاتف��ي عر قارة 
�أمريكا �ل�شمالية.

1919 - تاأ�شي�س ع�شبة �الأمم.
1939 - زل��ز�ل يف ت�شي��ان بت�شيل��ي بق��وة 8.3 عل��ى مقيا���س ريخرت 

يخلف 28000 قتيل، وهو �أحد �أخطر زالزل �لعامل.
1942 - تايان��د تعلن �حلرب على �لواليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 
وذل��ك بعد �أن تع��اون رئي�س وزر�ئها مع �لياباني��ني �لذين وعدوه باإعطاء 

تاياند جزء من �أر��شي �ل�شني وذلك �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية.
1952 - �الإجنلي��ز يقتحم��ون مدين��ة �الإ�شماعيلي��ة �مل�رسي��ة، ورج��ال 
�ل�رسط��ة �مل�رسية يرف�شون ت�شليم �أ�شلحته��م، و�أدى ذلك �إىل وقوع معركة 
باالإ�شماعيلي��ة قت��ل فيها 50 جن��دي م���رسي و�أ�شيب 80 �آخري��ن و�أ�رس 

�لباقون.
�أوغند�. �أوبوتي بانقاب يف  �أمني يطيح مبيلتون  1971 - عيدي 

تع��ود معظ��م �لتغ��ر�ت �أو �أعر����س �حلم��ل �إىل �رتف��اع م�شت��وى بع�س 
�لهرمونات، وقد تعاين بع�س �لن�شاء من �أعر��س مكّثفة، و�لبع�س �الآخر 
بدرج��ة �أقل.  ه��ذه �الأعر��س و�لتغ��ر�ت عادية �أثناء �حلم��ل: * �ل�شعور 
بالغثي��ان يف �أي وق��ت من �لي��وم، و�لنفور م��ن بع���س �لرو�ئح خا�شة 
خ��ال �لثل��ث �الأول من �حلم��ل. * ��شته��اء بع�س �الأطعم��ة، و�الإح�شا�س 

باجلوع �ل�شديد و�لذي يزد�د مع نهاية �حلمل.
* �لدوخ��ة نتيجة تقلب مع��دل �شغط �لدم، لكن تنبغ��ي مر�جعة �لطبيب 
فق��د يك��ون �ل�شبب �جلي��وب �الأنفية. * فق��د�ن �لوزن خ��ال �لثلث �الأول 
م��ن �حلم��ل. * زيادة �لوزن مبعدل ب��ني 11 و14 كغم خال �حلمل. من 
�ملفرت���س �أن ي��زد�د وزن��ك 2 �أو 3 كغم كل �شهر خ��ال �لثلث �لثاين من 

�حلمل، وما بني 1 و2 كغم خال �لثلث �لثالث من �حلمل.
* حرق��ة �ملع��دة و�الإم�ش��اك. * م�ش��اكل �لب���رسة، مث��ل ح��ب �ل�شب��اب، 
وعام��ات متدد �لب�رسة. * ملعان �ل�شعر وع��دم ت�شاقطه وبالتايل زيادة 

كثافته، ويعتر ذلك �جلانب �مل�رسق من هذه �لتغر�ت.
* �آالم �لظهر، وتوّرم �لقدمني.

* تقّلب �ملز�ج، وعدم �حل�شول على ما يكفي من �لنوم.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

أكثر مخاوف المشاهير غرابة

لعبة

شروط اللعبة

اوجد 

احلبايب �ست   o قدمية  كنعانية  مدينة   1
2 عا�سم���ة توغ���و االفريقية o اأول فدائية يف 

اال�سالم )معكو�سة(
م�سائب  o لينا  اأ�سبح   3

التحكم مركز   o الهوة  ج�سر   4
برد  o �سرقية  اأوربية  دولة   5

ال�سغر متناهية  قيا�س  وحدة   o مت�سابهان   6
)معكو�سة( ظل   o قاطنات   7

البائ�سون( )اأو  البوؤ�ساء  ق�سة  �ساحب   8
 o االجتاه���ات  يف  لتحريكه���ا  ال�سي���ارة  يف   9

ت�سد به اخليمة
املوؤلفة  الكت���ب  ع���دد  بل���غ  لعب���ة من�سدي���ة   10

حولها نحو 330 األف كتاب o حيوان ولود

جوين ديب
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن��ه ي�شته��ر بكون��ه م��ن �أك��ر 
�ملمثل��ني �إبد�ع��ًا و�بت��كار�ً يف �ل�شخ�شي��ات، مثل 
لعبه ل�شخ�شية "�ملهرج" يف �لعديد من �أفامه، �إال 

�أنه يف �حلقيقة يخاف من �ملهرجني، 
وكم��ا ي�شتهر  ديب بعاد�ته �لغريب��ة �ي�شا ، ولكن 
هن��اك ع��ادة ُتع��د �أغربه��ا، فق��د �ع��رتف �ملمث��ل 
�ملع��روف بجمعه لعر�ئ���س "باربي"، ب��ل و�للعب 

بها �أي�شًا.
ميجان فوك�س

 فتكم��ن �أغ��رب خماوفه��ا يف عدم قدرته��ا �لنظر 
ل�شورها ومقاطع �لفيديو �خلا�شة بها.

�أوبر� وينفرى
�م��ا �أوبر� وينفرى �لتي ُتعد من �أهم و�أقوى �لن�شاء 
عل��ى م�شتوى �لع��امل، �إال �أنه��ا تو�ج��ه م�شكلة مع 
�لعلك. فقد �عرتف��ت �أنها �ألقت بطبق يف �لنفايات، 

بعدما ترك �أحد �أ�شدقائها علكة مم�شوغة عليه.

اأثاث  o االنباط  العرب  حا�سرة   1
قدك  o مت�سابهان   2

o نظرت  o علقم )معكو�س���ة(  3 ح���زن �سدي���د 
بانتباه

 o 4 اال�س���م االأول م���ن �ساع���ر عرب���ي تون�سي
يرقى اإليه اليقني
مراعي  o ولد   5

هدية قدم   o ب�سوت  يتاأمل   6
الكوميدي���ا  �ساح���ب  ال�ساع���ر   o ت���اج  ثلث���ا   7

االإلهية
منخف�س مكان   o مت�سابهات   8

اجلاذبية وقانون  نظرية  �ساحب   9
 o 10 �سج���رة تعي�س يف مي���اه البحر املاحلة 

ينام ف�سل ال�ستاء

عموديًا اأفقيًا 

ه����ذه ال�سبكة مكّونة م����ن 9 مربعات كبرية 
خان����ات   9 اإىل  مق�ّس����م  كب����ري  مرب����ع  وكل 
�سغ����رية. من �سروط اللعب����ة و�سع االأرقام 
من 1 اإىل 9 �سمن اخلانات بحيث ال يتكرر 
الرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي 

اأوعمودي.


