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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

اجمل تعليق
اأع��ُر عليِك يف ق�ص�ئ��د الآخرين ، ف�أفرح لأن��ِك امللكة اأبدا ، 

واأتهدُم من الي�أ�س لأنِك ل�صِت يل ..

قالوا في صفحاتهم

عب��د العظي��م فنج���ن: ك�ن امل��اُك يف ال��وردة ، وال�صيط�ُن 
يف احلديق��ة ، وكن��ِت تف�ح��ة يف خميلت��ي ، وكن��ُت اأجل���ُس 
يف التف�ح��ة . عندم��� اأخ��ذُت ق�صمتي من جم�ل��ِك ، واأخذِت 
ق�صمت��ِك من حن�ين ، �ص�رت املخيل��ة �صجرة ، وخرجت من 
ال�صج��رة األف تف�حة ، فف��س الن��ور ُ، و�صع�ّت الرغبة ، حتى 

خرج املاُك من الوردة ، وفرَّ ال�صيط�ُن من احلديقة ..
كن��ِت تف�ح��ة يف املخيلة ، وكن��ُت احلُم داخ��ل التف�حِة انِك 
تف�ح��ة ، وك�ن املاُك يف ال�صج��رة ، وال�صيط�ن يف احلديقة 
.عندم��� لعب��ُت مع��ِك ب�جل�صد ، وتربعم��ْت رغبت��ي ، ارتع�َس 
الع���مل ، وف��س احللم عن احلل��م ، وراأيتِك ففر ال�صيط�ن من 

احلديقة ، وهبط املاك من ال�صجرة.
عم���ر ال�ص��واد : ي� �ص�ح��ب اأخط�ئن��� التي مل نرتك��ب؛ اأنت 
وح��دك الاه��ي ب�ألع�ب��ك، �ص�ح��ب ال�صئلة املح��ّ،ة، اأنت 
ال�صعي��د ب�ختب���ر احج���رك املوزع��ة على رقع��ة املت�هة، 
ت�صن��ع اللحظ���ت العنيفة ت�صم��ع ال�صخب داخ��ل املربع�ت 

املت�ص�بكة، ومنحني�ت املك�ن ت�صّج ب�لعويل...
ي� �ص�حبن�؛ نحن اخلط�أ الذي ارتكبَت.

عل���س ال�ص��وداين : �ص�أ�صف الزق�ق ب�أنه مظل��ٌم ، واأّن القنديل 
ال�ص�ئ��خ املزروع يف منت�صفه قد ل يوؤدي وظيفته املنتظرة 
، واّن الوغ��د املتكىء على ح�ئط من�ص��ّي عند ح�وية الزبل ، 
رمب� هو من �صنف الك�ئن املري�س يف رائعة دي�صتوفي�صكي 
" اجلرمي��ة والعق�ب " وقد تكون وجه��ة م�صد�صه قبل اأذان 
الفج��ر ب�ص�عة هو راأ�س اأم غ�يب ، تلك العجوز الوحيدة التي 
لي�س مبقدورك اأن حتبه��� لع�رشة اأ�صب�ب ، منه� لون �صعره� 
امل�صت��ل م��ن لون روث البق��ر الب�ئت ، و�صوته��� الذي ي�صبه 
�ص��وت �صي�رة الزيل التي ك�نت تنقل الق�صعة والر�ص�ئل اىل 

اجلنود املرتوكني يف الأر�س احلرام .
ح�صني عطية : ان تتح�يل

يعني ان تتق�صد طرق الب�ب ثاثً�
قبل اخراج املفت�ح من جيبك لفتحه..

ان تتن��ص��ى اأخذ املن�صفة معك ، ثم تخرج ع�ريً� كفر�س نهٍر 
.. جتلبه

ان ت�صع ك�أ�صني على الط�ولة
و�رشير بو�ص�دتني

واأقرا�س CD ملطرٍب �صعبي مغمور
وتلتزم بب�قة الورد الأبي�س كل يوم

للمراأة التي تعلق �صورته� على احل�ئط.
حيدر علي : 

اذا رفرف��ت الفرا�ص��ة جن�حيه��� يف الوق��ت املن��ص��ب ، ويف 
املك�ن املن��ص��ب مت�مً� ، فمن املمكن ان تت�صبب يف حدوث 

اإع�ص�ر على بعد اآلف الأمي�ل ،

الحاسوب تهدد طفلك 
بالسكري

تطور تقنية تشل عمل الهواتف 
الذكية خلف مقود السيارة

غوغل تتيح إمكانية التقاط 
صورة ليلية رائعة

 ح��ذرت الرابطة الأمل�نية لأطب�ء الأطف���ل واملراهقني، من اأن اجللو�س اأم�م 
ال�ص��ص���ت ملدة ث��اث �ص�ع�ت اأو اأكر يوميً�، يرفع خط��ر الإ�ص�بة ب�ل�صكري 
ل��دى الأطف���ل. واأو�ص��ح اخل��رباء اأن اجللو���س لف��رتات طويلة اأم���م �ص��ص�ت 
الكمبيوت��ر واله�تف الذك��ي والأجهزة اجلوالة يت�صب��ب يف ن�صوء عوامل تزيد 
م��ن خط��ر الإ�ص�بة ب�ل�صكري، مث��ل زي�دة الوزن ومق�وم��ة الأن�صولني، الذي 
يحدث عندم� تتوقف اخلاي� عن ال�صتج�بة لاأن�صولني، وهو الهرمون، الذي 
يفرزه البنكري��س لل�صيطرة على م�صتوي�ت ال�صكر يف الدم. وقد ق�م الب�حثون 
بتقيي��م عينة م��ن حوايل 4500 ط�لب يف �صن الت��صع��ة والع��رشة يف 200 
مدر�صة خمتلفة. وا�صتملت هذه الدرا�صة على ت�صجيل م�صتوى الدهون يف الدم 
ومق�وم��ة الأن�صول��ني وم�صتوى ال�صك��ر يف الدم )على الري��ق( وقيم اللته�ب 
و�صغ��ط ال��دم وحمت��وى الده��ون يف اجل�صم. كم��� �ص���أل الب�حث��ون الأطف�ل 
امل�ص�رك��ني يف الدرا�صة عن وق��ت جلو�صهم اليومي اأم���م �ص��ص�ت احل��صوب 
والتلف�ز واأجهزة الألع�ب.  وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأنه كلم� ط�ل وقت اجللو�س 
اأم���م ه��ذه ال�ص��ص�ت، زادت الآث���ر ال�صلبية على اجل�صم وعل��ى دهون اجل�صم، 
وعل��ى م�صتوى هرم��ون الليبتني )الهرمون الذي يتحك��م يف ال�صهية(، وكذلك 

على م�صتوى ال�صكر "على الريق" ومق�ومة الأن�صولني.

ابتك��ر ب�حث��ون بريط�نيون تقنية جدي��دة تق�صي على "وب���ء" ا�صتخدام 
الهوات��ف الذكية اأثن�ء القي�دة، م��ن �ص�أنه� حجب اإ�ص�رات الهواتف الذكية 
مت�م��ً� عن العم��ل، بحيث ل ميكن لق�ئ��دي ال�صي�رات ا�صتخ��دام اأجهزتهم 
خل��ف املق��ود ب���أي �ص��كل م��ن الأ�ص��ك�ل، وب�لت�يل حت��ل م�صكل��ة ت�صتت 
النتب���ه الت��ي ينتج عن��ه ح��وادث مرورية ج�صيم��ة. واأو�ص��ح الب�حثون 
ل��دى �رشكة ني�ص�ن الي�ب�نية اأن تقنيته��م اجلديدة ت�صتند على تكنولوجي� 
قدمي��ة من��ذ 180 ع�م اأي م��ن القرن ال��� 19، وت�صمى "قف���س ف�راداي" 
اأو "اأ�صطوان��ة ف���راداي" التي ابتكره� الكيمي�ئ��ي والفيزي�ئي الإجنليزية 
م�يكل ف�راداي، والتي تعتمد على منع ال�صحن�ت الكهرب�ئية الن�جتة عن 
املج�لت الكهرب�ئية اخل�رجية من الدخول اإىل القف�س عن طريق توزيع 
ال�صحن���ت على الهي��كل اخل�رجي للقف�س. وا�صتن���داً اإىل مبداأ تكنولوجي� 
ف���راداي، طور ب�حثو ني�ص���ن تقنية اأطلقوا عليه� ا�ص��م "�صيجن�ل �صيلد"، 
تخلق منطقة اآمنة مت�مً� حول ق�ئد ال�صي�رة، وتتمركز هذه املنطقة داخل 
امل�صن��د املوجود بج��وار ق�ئد ال�صي���رة، حيث تقوم ه��ذه املنطقة مبجرد 
و�ص��ع اله�ت��ف داخ��ل امل�صند بحج��ب جميع اإ�ص���رات اله�ت��ف اخلليوية 

وكذلك الا�صلكية مثل البلوتوث وواي ف�ي،

تعت��رب الك�م��،ات املركب��ة يف الهوات��ف الذكي��ة غوغ��ل "نيك�صو���س اإ���س ب��ي" 
و"بيك�ص��ل" م��ن اأف�ص��ل الك�م،ات املتوف��رة يف ال�صوق ح�لي��ً�، ويرجع ذلك يف 
بع�س الأحي�ن اإىل الربامج امل�صتخدمة.  واأو�صح فلوري�ن ك�ينز، املطور ب�رشكة 
غوغ��ل، يف مدونت��ه على الويب كيفية التق�ط �صور ليلي��ة رائعة بوا�صطة ك�م،ا 
اله�ت��ف الذك��ي. وق�م فلوري���ن ك�ينز بتطوي��ر تطبيق ك�م،ا خ����س به يتيح 
للم�ص��ور اإمك�نية �صبط قيم��ة ح�ص��صية ال�صوء ISO وم��دة التعري�س وم�ص�فة 
الرتكي��ز بنف�صه، وق���م ب��صتخ��دام اله�تف الذك��ي "نيك�صو�س اإ�س ب��ي" وح�مل 
الك�م��،ا ب�لتق���ط 64 �ص��ورة بتعري�س طوي��ل لإحدى املن���رات يف ليلة ك�ن 
القم��ر فيه� ك�مًا، وبعد ذلك ق�م املطور بتحري��ر ال�صور يف برن�مج فوتو�صوب 
م��ن اأجل اإزالة الرتو���س والختاف�ت يف اللون الأ�صود. واأك��د ك�ينز يف مدونته 
اأن ال�ص��ور النه�ئية ك�ن��ت رائعة، كم� مت اإجراء العديد م��ن الختب�رات الأخرى 
م��ع مو�صوع�ت ت�صوير متنوعة بوا�صطة ه�ت��ف غوغل بيك�صل، وب�لرغم من اأنه 
ل ميك��ن الو�ص��ول اإىل النت�ئج النه�ئي��ة اإل من خال اأعم���ل تف�صيلية بوا�صطة 
احلوا�صب املكتبية، اإل اأنه ميكن ا�صتعم�ل اله�تف الذكي لتحرير ال�صور بوا�صطة 
الربن�م��ج املن��صب، ب�لت�يل يتمك��ن امل�صتخدم من التق�ط �صورة رائعة بوا�صطة 

اله�تف الذكي، ولكن الأمر يتطلب دائم� ا�صتعم�ل ح�مل الك�م،ا.
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 o o مفرقعة )باالجنبية(  1 ح�ض���ر يف مكان �ضيق 
حزم �ضيئا يف القما�ش

o اح�ضا�ش ي�ضبب  o �ضمري متكلم  2 ح���رف ن�ضب 
ال�ضيق

)متفرقة( نا�ضلوا   o امل�ضي  عن  اأم�ضك  اأو  نه�ش   3
o جبل يف املدينة �ضميت  4 يح���رك الطري جناحيه 

به معركة يف التاريخ اال�ضالمي )معكو�ضة(
والنهار الليل  عنده  ي�ضتوي  خط   5

ال�ضيء على  واح�ضل  خذ   o )بالعامية(  اأ�ضرة   6
رتبة لالأعلى  تقال   o اجللد  على  الداكنة  النقاط   7

ح�ضام  o )معكو�ضة(  امللك  برعاهم  من   8
األع���اب الت�ضلية على  o م���ن  اآله���ة الفراعن���ة  9 م���ن 

الطاولة o يحدد بالكلمة والن�ش
الب�ضرية  اأم   o النف�ضية  ال�ضخ�ش  حالة   10

أبرز نجوم شارات دراما رمضان 
2017

• املطرب حممد حم�قي:
� عل��ى غن�ء تيرت م�صل�ص��ل "�صبع �صن�يع"،   تع�ق��د ر�صميًّ
من كلم�ت اأحمد عل��ي مو�صى، وي�صم امل�صل�صل جمموعة 
كب،ة من النجوم، الذين يظهرون ك�صيوف �رشف �صمن 

الأحداث، مثل اأحمد ال�صق�، وحممد فوؤاد، ومنى زكي.
 • املطرب ال�صعبّي اأحمد عدوية، 

تع�ق��د ب�لفعل على غن�ء تي��رت م�صل�صل "رم�ص�ن كرمي"، 
م��ن بطولة روب��ي، وريه�م عب��د الغفور، وكت��ب كلم�ت 
الأغني��ة ال�ص�ع��ر اأحم��د عل��ي مو�ص��ى، وي�ص�رك��ه الغن�ء 

النجم ال�صعبّي حممود الليثي.
 •  املخرج حممد النقلي

 اخت�ر جنم الأغنية ال�صعبّية الأ�صيلة املطرب اأحمد �صعد، 
ليغّن��ي �ص�رة م�صل�صل "الدويل"، م��ن بطولة ب��صم �صمرة، 
وراني��� يو�صف، واأحمد وفيق، بعدم� اعتذر �صعد عن غن�ء 
تي��رت م�صل�صل "احل��ال"، للنجم��ة �صمّية اخل�ص���ب، التي 

تذّكرت اأّنه� مطربة، وقررت غن�ء التيرت بنف�صه�.

�ضفقة وعقد  وقع   o حمبب  مذاق   1
ق���ل   o اأثري���ة يف موريتاني���ا  2 مدين���ة 

وغال
ع�ضرة  اال�ضبوع  فيها  كان  3 ح�ضارته���م 

ايام
البن�ضلني خمرتع   4

ماء بال  بحرا  ع�ضر  �ضتة   5
o فرتة  امل�ضابقات  م�ضاعر حتدث يف   6

من الزمان
-  7

العامل يف  للرباكني  جتمع  اأكرب  فيها   8
ال�ضليبيني قاهر   9

يب���ني   o بالن���ار  منه���ا  كامل�ضتج���ري   10
ويو�ضح بالكالم

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.


