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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

يف  ينالهم   ، واملبدعني  الكتاب  :باخت�صار:بع�ض  الربيعي  �صباح 
الدنيا يف  ، تنقلب  ، وعندما يتوفاهم اهلل  والتنا�صي  حياتهم االهمال 
ذلك  يعرفون  كانوا  لو  وهم   ، وابداعاتهم  وماآثرهم  حما�صنهم  ذكر 
معهم  يح�صل  واالدباء  الكتاب  وبع�ض   !! مبكرا  املوت  لتمنوا  م�صبقا 
كل  على  ال�صوء  وت�صليط  واملتابعة  االهتمام  ي�صغلون  فهم   ، العك�ض 
ماي�صدر عنهم يف حياتهم ، بغ�ض النظر عن قيمته الفكرية واجلمالية ، 
انهم جنوم اليوم وال�صاعة ، وهوؤالء حني يرحلون تلفهم �صتائر الن�صيان 
لهم  ولي�ض   ، �صيئا يف حياتهم  يكونوا  ، وكانهم مل  الغريب  والتجاهل 
غار�صيا  "غابرييل  رحيل  بعد  هذا  اقول   ... وادبهم  بفكرهم  يهتم  من 
ماركيز" الذي رحل ب�صمت ، ومل يتذكره احد ، وكانه مل يكن �صيئا ذا 
بال ، وكانه مل يكتب " مائة عام من العزلة " رائعة الواقعية ال�صحرية 

! التي ح�صد عنها " نوبل " عن جدارة..
هل ي�صح هذا املوقف الغريب ؟ وهل انقلبت املوازين را�صا على عقب !!
اىل  فيها  اأدخل  مرة  اأول  تاأريخ  كان  املا�صي  ال�صبت  :يوم  �صام  علي 
ال�صريك يف حياتي ورغم اإنني ُبهرت برباعة البهلوانات وقدرتهم على 
الت�صلق والقفز والتوازن اإال اإنني �صعرت اأي�صا اإن يوم ال�صبت مل يكن اأول 
مرة اأرى فيها ال�صريك. يف بغداد كان التلفزيون يبث حلقات دورية من 
ال�صريك الرو�صي الذي ُيعترب اأعظم �صريك يف اأوروبا وانا وجدتني اعود 
اىل طفولتي واتذكر براعة مدربي الكالب والقفازات وال�صحرة وكاأنني 
كنت اجل�ض هناك. رمبا الفرق الوحيد هو اإن اجللو�ض يف اخليمة اعطاين 
�صعورا بالرهبة وانا اأرى االرتفاع الذي و�صلت اليه تلك ال�صيدة ال�صابة 
حبيبها  من  حمراء  وردة  وت�صتلم  رفيع  بحبل  تتعلق  وهي  يدها  لتمد 

الذي كان معلقا بقدميه.
احلديث  فاأخذنا  �صاهدناه  عّما  الرنويجي ماد�ض  اأحدث �صديقي  كنت 
اىل املو�صيقى وعدنا �صوية اىل اأيام مراهقتنا يف الثمانينيات. حتدث 
عن  حتدثنا  ثم  اأغانيه  اأغني  انا  فبداأت  ترافلتا  جلون  غري�ض  فلم  عن 
ان  اأخربته  �صوية.  وغنينا  مايكل جاك�صن  اأغاين  اىل  وو�صلنا  البيجيز 
واأ�صبحت  العراق  �صباب  يتبعه  تراثا  اأ�صبح  جاك�صن  مايكل  رق�ض 
عينيه  ففتح  مثله  يرق�صون  وهّم  �صباب  جماميع  البيوت  بني  جتد 
له  قلت  اأي�صا.  هنا  حدث  ما  فهذا  الرنويج  عن  تتحدث  وقال-وكاأنك 
اإن هناك اأ�صياء عاملية كثرية وانا ا�صتغرب دائما حني اأجد حمبي فرق 
مو�صيقية كالبنك فلويد يف طهران ويف اأمريكا وافريقيا. هناك اأحداث 
تدفع ال�صباب حول العامل اىل التعّلق بذات الرق�صة او الفكرة او الفريق 
الريا�صي فاأنا كنت اأ�صجع الربازيل يف كاأ�ض العامل عام ٨٦ واأ�صبحت 
اأحد ال�صباب الذين ع�صقوا ماردونا واليوم يت�صارع ال�صباب حول العامل 
على من ي�صجع الريال ومن ي�صجع بر�صلونا. املالكم الراحل حممد علي 
كان حالة عاملية و�صور برو�صلي كانت تباع يف بغداد. قبل ان يرتكني 
�صديقي قال يّل-مل اأكن اعرف كم كنا متقاربني يف اأيام املراهقة وال 
كنت اعرف اننا نحفظ ذات االأغاين! �صديقي كان يت�صور اإننا مل نغني 
ومل نرق�ض ومل نحب ما احبه غرينا ولالأ�صف هناك يف بالدنا من ال 

يريد لل�صباب ان يكونوا بقرب اغنية ل�صباب العامل حولهم.
 

اجمل تعليق 

عاملًا  كان  من  اال  يتكرب  بنف�صِه..وال  واثقًا  كان  من  اال  يتوا�صع  ال 
بنق�صِه.

 "رمضان صحي" مثالي لكل 
مريض صائم

إكس بوكس "جيم باس" تتيح 
تشغيل األلعاب دون إنترنت

جديد لسماعات "آيربود" 
الالسلكية من أبل

 يقدم تطبيق "رم�صان �صحي" لل�صائمني دلياًل اإر�صاديًا حول االأطعمة 
ال�ص��حية الواجب اأن يتناولها كل �ص��ائم ح�ص��ب حالته ال�ص��حية، فهو 
مث��ايل ل��كل مري�ض �ص��ائم خ��الل ال�ص��هر الف�ص��يل، من خ��الل تقدمي 
ن�ص��ائح يومي��ة من اأطب��اء متميزين حول الع��ادات الغذائية ال�ص��حية 
الت��ي يجب اتباعها يف رم�ص��ان واالأخرى التي ينبغ��ي االبتعاد عنها، 
مرفق��ة بال�ص��ور.  ويعت��رب التطبي��ق اأداة مثالي��ة لتوا�ص��ل الطبيب مع 
مري�ص��ه، اإذ يتطلب من كل من املري���ض والطبيب حتميل التطبيق على 
هاتفه الذكي لت�ص��هيل التوا�ص��ل، لُيتاح للطبي��ب اإمكانية االطالع على 
البيانات ال�صحية اليومية ملري�صه اأواًل باأول، ومتابعة حالته ال�صحية 
وتق��دمي الن�ص��ائح الالزمة التي تت��م عرب الربيد االإلك��رتوين، ولي�ض عن 
طريق التطبيق، للخ�صو�صية. وعلى الرغم من اأن التطبيق يقوم بتخزين 
البيانات ال�صحية على اخلادم اخلا�ض به، اإال اأنه ال ميكن االطالع عليه 
غري �صاحبه والطبيب املعالج. ويقوم املري�ض باإدخال واإمتام بياناته 
ال�ص��حية من �صغط الدم وم�ص��توى ال�صكر ومعدل نب�صات القلب والوزن 
وغريها. ويتوفر التطبيق جمانًا الأجهزة اآي اأو اإ�ض عرب متجر اآب �ص��تور 

باللغتني العربية واالإجنليزية.

   اأ�ص��ارت جمل��ة "بي �ص��ي فيلت" اإىل قي��ام �رشكة مايكرو�ص��وفت 
بك�ص��ف معلوم��ات جديدة ع��ن خدمة اال�ص��رتاك يف االألع��اب اإك�ض 
بوك���ض "جي��م با���ض"، والت��ي �ص��يتم اإتاحته��ا ب��دءاً م��ن 1 يونيو 
)حزي��ران( 2017 لكل اأ�ص��حاب جه��از االألعاب اإك���ض بوك�ض وان 
نظ��ري 9.99 دوالر اأمريك��ي. واأو�ص��حت �رشك��ة مايكرو�ص��وفت اأن 
اال�ص��رتاك يف خدم��ة اإك���ض بوك���ض "جيم با���ض" اجلديدة ي�ص��من 
لع�صاق االألعاب اال�ص��تفادة من كتالوج كبري لالألعاب، والتي ميكن 
الو�صول اإليها ب�ص��كل غري حمدود، وت�صتمل هذه اخلدمة يف البداية 
عل��ى اأكرث م��ن 100 لعبة، ولكن قبل اللعب يتعني على امل�ص��تخدم 
تنزي��ل اللعب��ة وتثبيتها على اجلهاز. واأك��دت ال�رشكة االأمريكية اأن 
ع��دد االألع��اب، التي ميك��ن تنزيله��ا وتثبيتها، غري حم��دود، ولكن 
�ص��عة القر�ض ال�ص��لب �ص��تكون حمدودة عاجاًل اأم اآجاًل، باالإ�صافة 
اإىل اأن��ه ال يل��زم تواف��ر ات�ص��ال دائم باالإنرتن��ت، نظ��راً الأن جميع 
االألعاب ميكن ت�ص��غيلها يف و�صع دون ات�صال باالإنرتنت، واأ�صارت 
مايكرو�ص��وفت اإىل اأنها تعتزم اإ�ص��افة األعاب جديدة كل �ص��هر اإىل 

خدمة اإك�ض بوك�ض "جيم با�ض" اجلديدة.

اأ�ص��ارت جملة "ماك فيل��ت" اإىل قيام �رشكة اأبل باإطالق اإ�ص��دار جديد من 
برام��ج فريموير جديدة ل�ص��ماعة الراأ���ض Airpods الال�ص��لكية، ويحمل 
االإ�ص��دار اجلدي��د رقم 3.7.2. واأو�ص��حت ال�رشك��ة االأمريكية اأن االإ�ص��دار 
اجلديد ال ي�ص��تمل عل��ى اأية وظائف جديدة، ولكنها قامت باإ�ص��الح بع�ض 
االأخط��اء واالخت��الالت يف االإ�ص��دار ال�ص��ابق، وميكن للم�ص��تخدم التحقق 
م��ن برامج الفريموير ل�ص��ماعات الراأ�ض Airpods الال�ص��لكية من خالل 
اإع��دادات التطبيق ع��ن طريق عالمة التبويب "عام" ث��م بند "املعلومات". 
وبعد ذلك يقوم امل�ص��تخدم باإح�صار �صماعة الراأ�ض Airpods مع غالف 
ال�ص��حن ويفتح��ه، ومبجرد ظه��ور اجلرافيك، ال��ذي يوؤكد عملية االت�ص��ال، 
يتم النقر عليه، وتظهر �ص��ماعات الراأ�ض Airpods الال�ص��لكية حتت بند 
SEID، ومن خالل النقر عليه يتم اإظهار معلومات حول �صماعات الراأ�ض 
الال�صلكية من اأبل. وعندئذ تقوم �صماعات الراأ�ض بتحديث برامج الفريموير 
اخلا�ص��ة بها، ولك��ن البد من ا�ص��تيفاء بع�ض املتطلب��ات، ومنها �رشورة 
وج��ود �ص��ماعة الراأ���ض Airpods وغالف ال�ص��حن بالقرب م��ن الهاتف 
الذكي اآيفون، باالإ�ص��افة اإىل اأنه يجب و�ص��ع �صماعة الراأ�ض الال�صلكية يف 

غالف ال�صحن واأن يكون مت�صال مب�صدر التيار الكهربائي.

فيرمويرتطبيق خدمة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�أو  1 نبت���ة ع�شبي���ة جبلي���ة تو�شع لتزكي���ة �ل�شاي 
للعالج o قو�م

فارغ ن�شف   o �أر�شد   o �شائلة  ف�شة   2
جد� كثري   o �حرت�ق  بعد  يحيا  ��شطوري  طائر   3

عربية �إمارة   4
وجو� وبحر�  بر�  نركبه  ما  حترك  ماكنة   5

 o ر�ي���ة  ن�ش���ف   o �حل���ر�رة  درج���ة  �نخفا����ض   6
�لعزوة و�ملكانة �لعائلية

ياب�شة  o مثله  �شباحك   o �لو�لدين  �حد   7
8 نب���ات طي���ب يف �ل�شلطة o منطقة متنازع عليها 

يف جنوب م�شر
ح�شن قبول   9

يق���ال يف تو�ف���ق �ثنني يف  10 مث���ل عرب���ي قدمي 
�ل�شكل �أو �ل�شخ�شية 

حقيقة زواج ميراندا كير وإيفان سبيجل
ذكرت و�ص��ائل اإعالم عاملّية، اأّن عار�صة االأزياء االأ�صرتالّية ال�صهرية، 
مرياندا كري Miranda Kerr، قد تزوجت من خطيبها رائد اأعمال 
االإنرتنت، و�ص��احب تطبيق "�ص��ناب �ص��ات" ال�ص��هري، اإيفان �صبيجل 
اأّن الزواج اأقيم يف منزلهما  Evan Spiegel  وورد يف التقارير، 
مبدينة لو�ض اأجنلو�ض، يف حفل �صغري ح�رشه اأ�صدقاوؤهما املقربون 

وعائلتهما فقط. 

زوي سالدانا تحاول التوفيق بين األمومة ومهنتها
 اأّك��دت املمثل��ة االأمريكي��ة زوي اأّن عمله��ا واأوالده��ا مهّم��ان كثرياً 
بالن�ص��بة لها.وقالت جناح��ي العملّي واأوالدي اأتوا يف الوقت نف�ص��ه.
ال تتوقع اأن يكون عملك دائمًا على اأح�ص��ن ما يرام، وال ت�ص��تطيع اأن 

ترف�ض فر�صًا ال تاأتي دائمًا". 

وفاة النجم غريغ ألمان عن 69 عاًما 
ت��ويف جن��م مو�ص��يقى ال��روك، ال��ذي ا�ص��ُتهر يف �ص��بعينيات الق��رن 
املا�ص��ي، غري��غ اأمل��ان Gregg Allman ،عن عم��ر ناهز ال� 69 

عاًما، وبعد حياٍة خّيمت عليها املاآ�صي وتعاطي املخدرات.

1 وح���دة معلوم���ات يف �لكمبيوتر o نبات 
�شحر�وي

 o م�ش���وؤول   o �لأم���ان  ي���وؤوي ويعط���ي   2
مت�شابهان

o دمر  3 عمل���ة عربي���ة )جمع ومعكو�ش���ة( 
وقلب ر�أ�شا على عقب

�شود�ين فول   o موؤن�ض   4
)معكو�شة( ندرة   o �آدم  �ولد  من   5

��شتح�شنه  o �لطر�ف  من   6
وحا�شيته �مللك  وزر�ء   o للخجل  تدعو   7

وبخ  o )معكو�شة(  جهنم   8
9 توق���ف o م���ن يعطي �لنا����ض دينا مقابل 

فائدة
)كلمتان( جمموعة   10

عموديًا �أفقيًا

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.


