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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

نحن نعي جيداً ما ميثلة املوت ,
 لذلك مقابرنا �صحراء

قالوا في صفحاتهم 

زيد احللي : كيف ابداأ �صطوري, واملو�صوع الذي اختمر 
يف ذهن��ي بعيداً عن التن��اول ال�صحف��ي واالجتماعي, 
ويب��دو ان امره يحم��ل يف طياته رهبة وخوف وقناعة 
باأن ال فائدة من اال�صارة اليه, بعد ان ا�صبح واقع حال 
موؤملًا, بائ�صًا, حيث مل يلتفت اليه من بيدهم االمر, رغم 
انه م�ص��تقرهم النهائي وال فكاك من املكوث فيه حتى 

قيام ال�صاعة !
واعني بهذا مقربة )وادي ال�ص��ام( يف النجف اال�رشف, 
وهي اكرب مقربة يف العامل ويعود تاريخها اىل 1400 
�ص��نة وت�ص��م نحو 6 مايني م��ن رفات امل�ص��لمني من 
العلم��اء االفا�ص��ل ومل��وك واأم��راء و�ص��اطني ..ه��ذه 
املق��ربة تعاين االهمال الوا�ص��ح يف بنيتها الهند�ص��ية 
وتخلو من اخلدمات واالنارة املنا�ص��بة, وكل �صوارعها 
ء, حيث ان م�ص��احتها ال�صا�صعة  ترابية وتفتقر اىل االدالاّ
التي ت�صل اإىل 1485.5 فداّان, بحاجة اىل ع�رشات من 
االدالء املتمكن��ني م��ن اأداء دوره��م وال�ص��يما يف ايام 

اخلمي�س واجلمع واملنا�صبات الدينية ..
تتمي��ز اأر���س النج��ف اال���رشف عموما ومق��ربة وادي 
ال�ص��ام على وجه اخل�صو�س, باالرتفاع عما جاورها, 
وبرتبته��ا الرملية ث��م اىل عمق مرتين ورمبا اأقل بقليل 
يف بع�س اأالأماكن تظهر �ص��خور �ص��لدة ممتدة ب�ص��كل 

ملحوظ, اإىل جانب اجلفاف الدائم ..
ل��ن نعتب على الع��امل, فقد ادى دوره, ولنا حق ال�ص��كر 
له, حي��ث وافقت منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقاف��ة ) اليون�ص��كو( يف حزي��ران 2010على اإدراج 
مق��ربة )وادي ال�ص��ام( يف النج��ف يف الئح��ة ال��رتاث 
العاملي .. لكن عتبنا االكرب على ابناء الوطن وم�صوؤوليه 
الذي��ن مل يقوم��وا بدورهم يف جعل هذه املقربة ب�ص��كل 
يليق بتاريخها, ورعايتها كمنفذ اقت�صادي كبري يغذي 
حمافظ��ة النجف بكامل احتياجاته��ا, حيث يوؤمها يف 
كل حلظة و�صاعة ويوم, املئات من العوائل واملجاميع 
الب�رشي��ة الت��ي ت�ص��اعد يف دف��ع عجل��ة االقت�ص��اد يف 
املدينة املقد�ص��ة .. طيبو الراوي : ت�ص��عر باأال�صف النك 
يف الوق��ت االخ��ري قررت ان تف��رح , حتزن الأن ا�ص��ياء 
مبهجة كثرية قد فاتتك عندما كنت يف عزاء مع حزنك 
, حزن��ك الذي مل تخرته ان��ت ومل تكن لديك القدرة على 

التخل�س منه.

بوصول سعر "آي فون 
8" إلى ألف دوالر

جديدة لمراقبة مستويات الدواء 
في جسم اإلنسان

على شكل سمكة لمراقبة 
معدالت تلوث المياه

قب��ل نح��و 4 اأ�ص��هر م��ن ط��رح �رشك��ة االإلكرتوني��ات االأمريكي��ة 
العماق��ة اأبل الأح��دث اأجيال هاتفها الذك��ي "اآي فون" وهو "اآي 
فون 8" اأ�ص��در بنك "جولدمان �ص��اك�س" اال�ص��تثماري االأمريكي 
تقري��راً توقع فيه اأن يبداأ �ص��عر الهاتف اجلدي��د من 1000 دوالر 
مقاب��ل 649 دوالراً للجي��ل احل��ايل "اآي ف��ون7 اإ���س". وبح�ص��ب 
"اأبل فاإن "اآي فون 8" �صيكون مزوداً ب�صا�صة مقا�س 5.8 بو�صة 
تعم��ل بتكنولوجيا "اأو اإل اإي دي" اإىل جانب اإمكانيات ما يعرف 
بالواق��ع املع��زز ثاث��ي االأبعاد وه��و ما يوؤك��د ال�ص��ائعات التي 
ترددت كثرياً عن خ�ص��ائ�س هذا الهاتف.  وذكر املوقع اأن هناك 
تقارير ت�صري اإىل اأن اأبل �صتطرح جيًا جيداً من الهاتف الذكي "اآي 
فون 7" با�ص��م "اآي فون7 اإ�س" و"اآي فون 7 اإ�س بل�س" وبال�ص��عر 

اجليل احلايل نف�صه الذي يبداأ من 649 دوالراً.   
وتق��ول جانكوف�ص��كي اإنها ال تعتق��د اأن الهاتف "اآي ف��ون 7 اإ�س 
بل���س" �ص��يكون م��زوداً ب�صا�ص��ة "اأو اإل اإي دي" واأن خ�صائ�ص��ه 
�ص��تكون خ�ص��ائ�س اجليل احلايل نف�ص��ه با�ص��تثناء زيادة �رشعة 

املعالج وحت�صني قدرات البطارية.

تو�ص��ل فري��ق م��ن الباحث��ني فيجامع��ة �ص��تانفورد االأمريكي��ة اإىل تقني��ة جدي��دة 
للم�ص��اعدة يف ح�ص��ول املر�ص��ى عل��ى اجلرعات ال�ص��حيحة م��ن ال��دواء, مما يتيح 
اإمكانية ا�صتخدامها يف �صبط م�صتويات اأدوية العاج الكيماوي داخل اجل�صم.  ونقل 
موقع االإلكرتوين متخ�ص���س يف االأبح��اث العلمية والتكنولوجيا ع��ن الباحث اإت�س 
توم �ص��وه املتخ�ص���س يف جمال الهند�ص��ة االإلكرتونية قوله "هذه هي املرة االأوىل 
على االطاق التي يتمكن فيها �ص��خ�س ما من التحكم ب�ص��كل م�ص��تمر يف م�صتويات 
ال��دواء داخل اجل�ص��م, وهو مفهوم جديد ينط��وي على نتائج كبرية الأنن��ا نعتقد اأنه 
من املمكن اأن نطبق هذه التكنولوجيا يف �ص��بط م�ص��تويات عدد كبري من االأدوية".  
وتتك��ون التقنية اجلديدة من ثاثة عنا�رش اأ�صا�ص��ية, اأولها جهاز ا�صت�ص��عار حيوي 
ملراقب��ة م�ص��توى ال��دواء يف جمري الدم, وثاني��ًا منظومة حتكم الحت�ص��اب اجلرعة 
ال�ص��حيحة من الدواء, واأخرياً م�ص��خة مربجمة ل�صخ جرعة الدواء الازمة واحلفاظ 
على م�ص��توى الدواء املطلوب يف الدم.  واخترب الباحثون التقنية اجلديدة عن طريق 
حقن دواء للعاج الكيماوي يف ج�صم بع�س احليوانات. وعلى الرغم من االختافات 
الف�ص��يولوجية ب��ني كل حيوان واآخر, اإال اأن التقنية اجلديدة ا�ص��تطاعت احلفاظ على 
اجلرعة ال�ص��ليمة للدواء داخل ج�صم كل حيوان, وهي م�صاألة يتعذر حتقيقها بوا�صطة 

و�صائل حقن الدواء املطبقة حاليًا.

ابتك��ر فريق م��ن الباحث��ني يف جامعت��ي بوليتكني��كا االأ�ص��بانية وفلورن�ص��ا 
االإيطالية روبوتًا جديداً على �ص��كل �ص��مكة ملراقبة درجة احلمو�ص��ة ومعدالت 
التل��وث يف املي��اه. واأفاد موق��ع االإلكرتوين متخ�ص���س يف االأبح��اث العلمية 
والتكنولوجي��ا ب��اأن الروب��وت اجلديد يحتوي عل��ى وحدات قيا�س وا�صت�ص��عار 
حيوية الختبار جودة املياه, ومت ت�ص��ميمه على �ص��كل �ص��مكة بحيث ال ي�صبب 
اأي ازع��اج للكائن��ات البحرية اأثناء اجراء عملي��ات القيا�س. ومن املعروف اأن 
الرثوة ال�صمكية اأ�صبحت من اأ�رشع قطاعات الغذاء منواً يف العامل, ولذلك يتعني 
توفري متابعة دائمة ملعدالت تلوث املياه واالأمرا�س التي ت�صيب االأ�صماك مع 
�صمان وجود عنا�رش مغذية لاأ�صماك يف املياه, من اأجل احلفاظ على �صامة 
املنظوم��ة البيئية البحرية يف العامل. ويبل��غ الطول االإجمايل للروبوت اجلديد 
نح��و ثاثني �ص��نتيمرتاً من دون الذيل, ويتكون من ج�ص��م م��رن قابل لاإثناء, 
ومت تزوي��ده بهيكل اإ�ص��ايف داخلي من االأ�ص��اع لتوفري الدعم للج�ص��م املرن 
للروب��وت, وهو مزود اأي�ص��ا بجهاز لقيا�س درجة حمو�ص��ة املياه. وي�ص��تطيع 
الروب��وت اجلدي��د تغيري اأ�ص��لوبه يف ال�ص��باحة ح�ص��ب تغ��ري الظ��روف املائية 
املحيط��ة ب��ه. وباالإ�ص��افة اإىل دوره يف قيا���س درجة تلوث املياه, ي�ص��تطيع 

الروبوت اأي�صًا توفري معلومات ب�صاأن اأماكن تركز الرثوة ال�صمكية.

روبوتتوقعات تقنية

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

املخرطة خمرتع   o يتوقف   1
o الأر�ض املمتدة حتت  2 ع�صف���ور ج���اء يف اغنية لف���روز 

القدمني
�صهر  اأمركي  �صجن   o مرتفعني  مكانني  مبني بني  3 طريق 

ا�صبح مزارا لل�صياح ومعناه الق�صر
�صكون ن�صف   o وغره  الدهن  ج�صمه  على  مي�صح   4

o حيوان يعي�ض يف  البيع  o مكان وخمزن  5 ن�ص���ف نورة 
الغابات ويف القارة القطبية ال�صمالية

o يرتددن على مكان  ما  النا�ض منتدبة لعمل  6 جمموعة من 
حمدد

 o o مت�ص���ابهان  الطائر من طعام بعد ه�ص���مه  7 ما يخرجه 
اأ�صار بعمل �صيء ما

الأمركية العملة  وحدة  من  جزء   o النبات  ل�صقي   8
افريقيا  9 ال�ص���م الول ملنا�صل وبطل ال�صتقالل يف جنوب 

التلفزيون خمرتع   o –
)معكو�صة( الكامرا  خمرتع   o مفرز  ن�صف   10

عربّيات أصبحن نجمات في هوليوود
�ص��لمى حاي��ك :ُتع��د �ص��لمى حاي��ك, ابن��ة رج��ل االأعم��ال 
املك�ص��يكي-اللبناين االأ�صل, من اأ�صهر املمثات املعروف 

اأنهناّ من اأ�صل عربي, ومل تخِف حايك هذا االأمر يومًا.
�ص��اكريا  الكام��ل  وا�ص��مها  �ص��اكريا,  :ول��دت  �ص��اكريا 
��ة واأباّ تعود جذوره  ايزابيلمباركريب��ول, م��ن اأماّ كولومبياّ

اإىل لبنان.
ب��اوال عب��دول :اعتم��دت اإدارة مهرجان "ميوزي��ك اأوارد" 
عل��ى املغني��ة وم�ص��ممة الرق�س ال�ص��ورية االأ�ص��ل باوال 
عبود لتقدمي الفنانني العرب لكونها ُتعد �صفرية العرب يف 

هوليوود.
:عليا �ص��وكت:ولدت عليا مارتن �صوكت من اأب عراقي واأماّ 

اأمريكياّة.
�صوفيا بوتلة

لعبت املمثلة الفرن�ص��ية – اجلزائرية االأ�ص��ل دور البطولة 
يف فيلم "The Mummy" اإىل جانب املمثل االأمريكي 

توم كروز.
 ت��ريي هات���رش :ُول��دت املمثل��ة ت��ريي هات���رش يف العام 

اأ�صوٍل �صورية. اأمريكيٍّ واأمٍّ من  اأبٍّ  1964 من 

املوتور�صايكل النارية  الدراجة  خمرتع   1
الكاتبة الآلة  خمرتع   2

o يو�صف به الِعرق  3 خمرتع خط انتاج ال�صيارات 
الب�صري مبعنى اأن له امتداد

4 ه����دم o ال�ص����م الأول ملمث����ل اأف����الم جيم�����ض بوند 
�صابق

5 خمرتع ق�صيب منع خطر ال�صواعق o ن�صف ناقد
6  ال�صم الأول ملخرتع مكرب ال�صوت )ال�صم الثاين 

ويرمر(
م����ن  خ����رج  زرع   o اوروب����ي  ار�ص����تقراطي  لق����ب   7

الر�ض
 o العربي  بندقية �صيد معروف يف اخلليج  ا�صم    8

خمرتع امل�صعد الكهربائي
o �ص����قيا الر�ض  o رقم )معكو�ص����ة(  9 ن�ص����ف طاقم 

والزرع

عموديًا اأفقيًا

ه��ذه الش��بكة مكّونة م��ن 9 مربعات 
كبي��رة وكل مربع كبير مقّس��م إلى 9 
خانات صغيرة. من شروط اللعبة وضع 
األرقام من 1 إلى 9 ضمن اخلانات بحيث 
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي 

كل خط أفقي أوعمودي.


