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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

اجلمال يختبئ يف كل �شيء فقط تعلم كيف تالحظ ..

قالوا في صفحاتهم

عم��ار ال�ش��واد :الأيوب��ي ور�ش��م الرم��وز بري�ش��ة حمب��ة 
الكراهيات

ج��دل كبري اأثري ح��ول ما قال��ه الكاتب امل���ري يو�شف 
زيدان ع��ن �شالح الدي��ن الأيوب��ي، وو�شفه اأي��اه باأحقر 

�شخ�شية. 
بالطب��ع كلم��ة اأحق��ر، تبدو غ��ري لئقة برجل ينت��ج الفكر 
اأو ال���رد، لأنها حكم "�شوارع��ي" ل يرقى اىل عملية نقد 
حقيقية. لكن من حيث املبدا يحتاج بقية ما قاله، اىل ان 
يق��راأه ممجدو موؤ�ش�س ال�شلطنة اليوبية بعني ل تقف عند 

امل�شبقات. 
اإن تخلي��د اليوبي جاء �شناعة منحي��ني، الول ا�شالمي 
�ش��د ال�شليبي��ة، و�شن��ي �ش��د ال�شماعيلي��ة، اي اأن اه��م 
العنا���ر املتحكم��ة ب�شناع��ة ا�ش��م الرج��ل يف زمانن��ا 
احلا���ر، تنتم��ي اىل ا�شق��اط فئ��وي حمك��وم بكراهيات 
م�شبق��ة ل يختلف كثريا عن متجي��د ال�شفوية. ي�شبه الأمر 
الدفاع عن رمزية �ش��دام باعتباره حارب اإيران ال�شيعية 

اأو ال�شد كونه ت�شدى مل�روع اخلليج ال�شني.
ل�شت ماهرا يف تفح�س احلروب ال�شليبية، ول املك منها 
ال بقاي��ا من مطالعات قدمي��ة واي�شا حما�رات ل�شهيل 
زكار يف اأحد املحافل حول كتابه عن احلروب ال�شليبية، 
ام��ا فيل��م �شاه��ني - مظه��ر، فه��و ل يرقى حت��ى اىل ان 
يك��ون مو�شوع��ًا، لن��ه متخم بخط��اب قوجم��ي ممتزج 
ب��ني النا�ري��ة والبعثية، وكاأن كاتب��ه �شاطع احل�ري 

ومي�شيل عفلق وحممد ح�شنني هيكل ال�شتيني. 
اليوب��ي لي���س رم��زا لفك��رة الم��ة اجلامعة بق��در ما هو 
رم��ز للكراهي��ات املنفلتة، القت عليه ع���رات امل�شميات 
حلظ��ة  يف  انتاج��ه  واع��ادت  والو�ش��اف،  واللق��اب 

�راعات مع الغرب وا�رائيل وايران. 
فل��و توقفن��ا عن��ده مليًا، لن جن��ده خمتلفًا ع��ن موؤ�ش�شني 
قتلة كابو العبا�س ال�شفاح، وا�شماعيل �شاه، و�شليم الول، 
او جزاري��ن كبار مثل احلجاج ب��ن يو�شف او ع�شد الدولة 
البويه��ي، ه��م �شخ�شي��ات قد ي�شته��وون زمن��ا حا�را، 
ب�شب��ب ال��ذل والهوان، لكنه��ا جمرد �شخو���س لعبت دورا 
مركزي��ا يف �شناعة اخل��وف والق�ر العقائ��دي وفا�شت 

الأزمنة الغابرة بهم ظلما ودماًء!
م��ا قال��ه يو�ش��ف زي��دان، ينتم��ي اىل �شل�شل��ة اراء نقدية 
م�ري��ة �شادمة �ش��د �شخ�شيات "اخل��ط الحمر"، وهي 
اراء قالها امثال �شيد القمني وا�شامة انور عكا�شة وجنيب 
حمفوظ وتوفيق احلكيم وفرج فردة... قبلت ام رف�شت هي 
عمل �روري لقلب القراءات الفئوية ومرويات املنت�ر. 
وم��ا مواجهته��ا باأنه��ا م�ش��ت املقد�ش��ات، ال ا�شتخفاف 
بعق��ل الب���ر، لأن ال�شالطني مل يكونوا يوم��ا مقد�شني ال 

باأذهان وعاظهم.

أبل تحدث "آي كالود" و"آي 
تيونز" ألجهزة ويندوز

3 ألعاب جديدة يجدر بك تجربتها 
اآلن على أندرويد وآي فون

على شكل سمكة لمراقبة 
معدالت تلوث المياه

حتديث اآي كالود لأجهزة ويندوز حتديث اآي كالود لأجهزة ويندوز
حتديث��ات  اإط��الق  ع��ن  اأب��ل  �رك��ة  جدي��دة اأعلن��ت  اأم��ان 
احلو�شب��ة  خدم��ة  م��ن  وين��دوز  بي��ة لإ�ش��دارات  ل�شحا ا

"اآي تيونز"، ون�شح  "اآي كالود" وبرنامج 
املكت��ب الحت��ادي لأم��ان تكنولوجيا 
املعلومات ب�رورة تثبيت الإ�شدارات 

اجلدي��دة عل��ى وج��ه ال�رعة ل�ش��د بع�س 
الثغرات الأمنية.

 واأك��د اخلرباء الأملان اأن القرا�شنة قد 
يتمكن��ون م��ن ا�شتغالل ه��ذه الثغرات 

الكمبيوت��رات  اخ��راق  يف  الأمني��ة 
الهام��ة  البيان��ات  عل��ى  والتج�ش���س 

واملعلومات ال�شخ�شية اأو ت�ريب اأكواد خبيثة 
واإحل��اق ال�رر باحلوا�ش��ب، وميكن للم�شتخ��دم تنزيل اإ�ش��دار "اآي تيونز 
12.6.1" و"اآي كالود 6.2.1" لالأجه��زة امل��زودة بنظام مايكرو�شوفت 

ويندوز 7 و 8 و 10   

 Faraway يف لعبة Faraway وفيم��ا يلي فك��رة عن هذه الألع��اب:  لعب��ة
�شت�ش��ري على خط��وات والدك ال��ذي كان جامعًا لالأث��ار والقطع الفني��ة الرائعة 
واملفق��ودة من��ذ ع�رات ال�شن��ني، حيث �شتخو���س مغامرة ممتع��ة وت�شتك�شف 
خاللها اأط��الل املعابد الأثرية القدمية املليئة بالتحدي��ات والألغاز الغام�شة. 
تاأخ��ذك اللعبة يف رحلة عرب ال�شحاري والواحات اإىل اأطالل احل�شارة القدمية 
الغام�شة، والذين �شمم �شاكنوها األغازاً لكي يروا اإذا كنت ت�شتحق هذه الأ�رار، 
ول��ن يكون اأمامك يف ه��ذه الرحلة �شوى حل الألغاز املحرية للهروب من داخل 

املعابد الكربى املليئة بالأ�رار.
لعب��ة Kill Shot Virus ه��ي لعب��ة اأك�ش��ن �شتق��وم خاللها بقت��ال جحافل 
املوت��ى الأحياء "الزومبي" ومهاجمتهم بكل قوة منعًا لنت�شار الفريو�س الذي 

اأ�شابهم.
متتاز اللعبة بر�شومات مميزة وتوفريها لت�شكيلة وا�شعة من الأ�شلحة والعنا�ر 
اإىل جان��ب دعمها لإمكانية املناف�شة املبا���رة لأ�شخا�س اآخرين من خمتلف 
اأنح��اء الع��امل. لعب��ة Injustice 2 بالتزامن مع اإ�شدار اللعب��ة على من�شات 
الألعاب املنزلية واحلا�شب ال�شخ�شي، طرحت �ركة Warner Bros "وارنر 

برذرز" لعبتها اجلديدة Injustice 2 على الهواتف الذكية.

ابتكر فريق من الباحثني بجامعتي بوليتكنيكا الأ�شبانية وفلورن�شا 
الإيطالي��ة روبوتًا جديداً على �ش��كل �شمكة ملراقبة درجة احلمو�شة 
ومع��دلت التل��وث يف املي��اه. واأفاد املوق��ع الإلك��روين الأمريكي 
)�شاين���س ديل��ي( املتخ�ش�س يف الأبح��اث العلمي��ة والتكنولوجيا 
باأن الروبوت اجلديد يحت��وي على وحدات قيا�س وا�شت�شعار حيوية 
لختبار جودة املياه، ومت ت�شميمه على �شكل �شمكة بحيث ل ي�شبب 
اأي ازع��اج للكائن��ات البحري��ة اأثناء اج��راء عملي��ات القيا�س. ومن 
املعروف اأن الرثوة ال�شمكية اأ�شبحت من اأ�رع قطاعات الغذاء منواً 
يف الع��امل، ولذلك يتعني توف��ري متابعة دائمة ملعدلت تلوث املياه 
والأمرا���س التي ت�شيب الأ�شماك مع �شم��ان وجود عنا�ر مغذية 
لالأ�شم��اك يف املياه، من اأجل احلفاظ على �شالمة املنظومة البيئية 
البحري��ة يف العامل. ويبلغ الطول الإجم��ايل للروبوت اجلديد حوايل 
ثالث��ني �شنتيمراً بدون الذيل، ويتكون من ج�شم مرن قابل لالإثناء، 
ومت تزويده بهيكل اإ�شايف داخلي من الأ�شالع لتوفري الدعم للج�شم 
امل��رن للروبوت، وه��و مزود اأي�ش��ا بجهاز لقيا���س درجة حمو�شة 

املياه.

تقنية  روبوتتوقعات

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

هدم  o املتقاطعة  الكلمات  ابتدع  الذي  الأمريكي   1
مت�شابهان  o ومواقع  نزالت   2

ايرلندا جمهورية  عا�شمة   o حب   3
4 نواع���ري o ا�ش���م عل���م موؤن���ث مبعن���ى نظر بحب 

و�شغف.
طموحه. يف  اأو  اأدائه  يف  يرتاجع   o اله   5

ملاليزيا القدمي  ال�شم   6
 o ال�شتم���رار  ع���ن  العم���ل  تعطي���ل  يف  ت�شب���ب   7

مهند�س اأملاين ا�شرتك يف �شنع �شيارة مر�شيد�س
8 وح���دة قيا����س متناهي���ة ال�شغر تع���ادل جزء من 
امللي���ون م���ن املليمرت o حو����س مو�شى بل���دة لبنانية 

تقع يف البقاع �شرقي لبنان
حافظ احلليم  لعبد  اأغنية   9

املعلقات اأ�شحاب  من  جاهلى  �شاعر   10

الفنانون صدموا الجمهور والصحافة 
بزيجات مفاجئة

وف��اء الكيالين وتي��م ح�شن: قبل اإع��الن زواج املمثل ال�شوري تيم 
ح�شن من الإعالمّية امل�رّية وفاء الكيالين، مل يكن قد ت�ّرب اأي 
خرب عن عالقة عاطفّية جتمعهما، فبدا اخلرب اأ�شبه ب�شائعة اإىل اأن 

اأّكدها العرو�شان ون�را �شوراً من عقد قرانهما.
زواج �ش��ادم لوائ��ل كفوري:وائ��ل كفوري ال��ذي لطاملا جنح يف 
اإبع��اد ال�شحاف��ة عن حياته اخلا�ش��ة، مل ُين���ر يف الإعالم خرب 
زواج��ه م��ن اأجنيال ب�ش��ارة اإل بعد ولدة ابنت��ه الأوىل مي�شال يف 

العام 2011، حيث كان اخلرب مفاجئًا للجميع.
مرييام فار���س و�شورة ت�ش��دم جمهورها:الفنانة مرييام فار�س 
بدورها فاج��اأت جمهورها يف �شبتمرب 2014 بن�ر �شورة يدها 
وه��ي ترتدي خامت الزفاف مع يد رج��ل جمهول نق�س ا�شمها بدل 

اخلامت على اأ�شبعه، وكتبت تعليقًا على ال�شورة "�شهر الع�شل".
تام��ر ح�شن��ي وب�شمة بو�شيل:ب�ش��كل مفاجىء، اأعل��ن الفنان تامر 
ح�شن��ي يف الع��ام 2012 ع��ن زواجه م��ن جنمة �شت��ار اأكادميي 
ب�شم��ة بو�شي��ل ع��رب ح�شاب��ه اخلا���س عل��ى الفاي�شب��وك، واأرفقه 

باإعالن اعتزالها الفن ب�شورة نهائية.

1 ذرة م���ن امل���ادة م�شحون���ة ب�شحن���ة �شالب���ة اأو موجب���ة o نبات 
عطري ي�شتخدم مع ال�شاي

حايل  o بيوت   2
ال�شالة. اأثناء  دعاء   o الوالدين  احد   o عطف  حرف   3

o �شاعر فرن�ش���ي معا�شر متيز �شع���ره بالتعقيد  4 نزي���ف الأن���ف 
)بول ....(.

الكيمياء يف  الكربيت  رمز   o ينق�س   o واحد  ن�شف   5
)معكو�شة(. ونفاده  ال�شيء  انتفاء   o )معكو�شة(  الزرع  �شقيا   6

 o 7 حال���ة نف�شي���ة فيه���ا م���ن احلزن وال�شغ���ط والغ�ش���ب الكثري
ي�شبح طريا.

للكمبيوتر كاأوامر  اأو  للرتفيه  الأحداث  من  �شل�شلة   8
والبكم وال�شمم  بالعمى  م�شابة  كانت  اأمريكية  اأديبة   9

مائي  حاجز   o منقر�س  �شخم  زاحف  حيوان   10

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.


