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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

زيد احللي
من ذاكرة الزمن : 

 )�سندوق ال�سعادة ( الغائب !
يف بداية �ستينيات القرن املن�رصم ، كانت �سهرته عند البغداديني 
بل   .. بغداد كبرية  تلفزيون  بث  ت�ستلم  التي  املحافظات  وبع�ض 
على  ُيبث  الذي  التلفزيوين  برناجمه  كان  وحينما   .. جدا  كبرية 
حدثت  قد  جتول  منع  حالة  ان  يعني   ، خمي�ض  كل  م�ساء  الهواء 
امام  الكل   .. املركبات  ومن  املارة  من  تخلو  تكاد  فال�سوارع   ،
يوقف  كان   ، قا�سم  الكرمي  عبد  الزعيم  ان  ويقال   ، التلفزيون 
جوالته اليومية اثناء عر�ض الربنامج ، كما انه ميتنع عن مزاولة 
بوزارة  مكتبه  يف  وجوده  حالة  يف   ، للوزراء  كرئي�ض  مهامه 
الدفاع .. ف�سغفه بالربنامج ، وا�سع املدى ، وقد متثل بتكرمياته 
امل�ستمرة على الهواء، للبارزين من امل�ساركني فيه..) وهل نن�سى 
الطيب فخري  ، �سديقي  الرحمة للكبري   ) العبقري عادل �سعالن 
.. االن�سان والفنان والكاتب .. ونحن لن نن�سى  الزبيدي ابا علي 
برناجمه ) �سندوق ال�سعادة( الذي ا�سبح نواًة لربامج م�سابقات 
لزهر م�سطفى دخان   . ال�سنني  ، ورمبا عاملية يف الحق  عربية 
اأنتظر  لن  الوحيد  و�سوف  اأملي  يا  الربيد  غادر  �ساعي  يا  غادر 
الظرف الفل�سطيني  و�ساأتنازل للموت  و�سي�سجن �سكيني  ورمبا 
�سيندم عن عروبته ال�سهيد واإذا عدت  اأح�رص يل معك عينًا اأقراأ بها 

بدل الغزواية االأ�سلية التي قتلها الدمع
فماتت واإنف�سلت عن الوريد  واأ�سبحت اأعمى حتا�رصه اإ�رصائيل 

والنظام واملتفجر من الرباميل 
والعميل قليل االأدب والن�سيد

ها اأنا ... و�ساأ�ست�سهد 
باأمر الدولة املحتلة 

التي يف يدها كفن  ويف يدها االأخرة مالب�ض للوطن 
وهل يلب�ض الوطن غري حلل الن�رص اجلديد

دعني اأيها االإنقالب 
دعني ايها االنقالب  الأن النخلة يل 

والفهم العربي يل 
وال اأقاد يف هذه االأر�ض بفهم العبيد

�ساأ�سل اإىل العا�سمة 
و�ساأوا�سل فيها وحولها

عربي معروب عربي وله قد�ض 
وال قد�ض الإ�رصائيل وهذا اأكيد

يف ظل الباطل ال اأمتدد
رغم اأين بالزوال مهدد 

ورغم اأين ب�سبب عبادتي هلل مت�سدد 
�ساأ�سل اإىل العا�سمة 

واأفتح فمي لل�سماء واأ�رصب املاء 
واألف�ض اأنفا�سي االأخرية كعادتي  �سعيد و�سعيد و�سعيد 

اجمل تعليق 

 ، �سهرة  متنحك  قد  بهم  باهتمامك  التبجح  اأو  امل�ساهري  �سداقة 
لكنها موؤكدا لن جتعل منك �ساعرا اأو كاتبا مهما .

كل عمل جمايل يبداأ من الداخل ، من العزلة ، من عدم اال�سغاء 
اىل اخلارج ..

الذكية أذرع تحكم في بالي 
ستيشن 4

آي باد برو الجديدة قد تسبب 
الغثيان

غطاء هاتف ذكي فاخر 
بعد 72 ساعة

    اأعلن��ت �رصكة �س��وين اأن الهواتف الذكي��ة واالأجهزة اللوحية ميكن اأن 
ت�س��بح مبثاب��ة اأذرع حتكم يف جه��از االألعاب بالي �ستي�س��ن 4، حيث 
ُي�س��رط لذل��ك اأن يقوم امل�س��تخدم بتنزي��ل تطبيق والتحك��م يف لعبة 

م��ن �سل�س��لة األع��اب �س��وين Playlink اجلدي��دة. وحتم��ل 
اأول لعب��ة من هذه ال�سل�س��لة ا�س��م "That's You!"، ومن 
املق��رر طرحها يف 4 يوليو )متوز( املقبل، وهي م�س��ممة 
مل��ا ي�س��ل اإىل 6 العبني، على غرار جميع األعاب ال�سل�س��لة 
Playlink. وباالإ�س��افة اإىل ذلك �سيتم اإطالق جمموعة 
 Singstar" م��ن االألع��اب اجلماعية االأخرى الحقا مث��ل

 Knowledge" اأو   "Celebration i s
Power"، كم��ا اأعلنت �رصكة �س��وين عن 

 Hidden" املغام��رة  لعب��ة  اإط��الق 
االألع��اب  �سل�س��لة  �س��من   "Agenda

.Playlink

    اأ�س��ارت بواب��ة التقني��ات "م��اك اآن��د اآي" اإىل اأن مودي��الت اجلهاز 
اللوحي اآي باد برو اجلديدة من اأبل ذات �سا�سة قيا�ض 10.5 و 12.9 
بو�س��ة متتاز مبعدل تن�سيط لل�سورة ي�سل اإىل 120 
هرت��ز، وبالتايل فاإنها ت�س��من عر�ض املحتويات 
املتحركة ب�سال�سة غري معتادة، وهو ما قد يوؤدي 
لدى بع�ض امل�س��تخدمني اإىل ال�سعور بالغثيان اأو 

ال�سداع اأو التوعك.
 واإذا ظه��رت مث��ل ه��ذه املتاع��ب لدى امل�س��تخدم 
فاإن��ه يج��د يف قائم��ة االإع��دادات مفتاح��ا، حت��ت 
بنود "ع��ام/اأدوات م�س��اعدة اال�س��تخدام/مواءمة 
ال�سا�س��ة"، ميك��ن من خالل��ه حتديد معدل تن�س��يط 
ال�سورة على قيمة ال تتجاوز 60 �سورة يف الثانية، 
وبع��د ذل��ك لن يظه��ر ما يع��رف با�س��م دوار احلركة 

.Motion Sickness

حق��ق غطاء الهاتف الفاخ��ر STRATOZY �س��راتوزي الذي طرح يف 
اأ�سواق املنطقة اأخرياً جناحًا مبهراً م�سجاًل مبيعات عالية يف اإ�سداره االأول.  
وقال��ت ال�رصك��ة اإن الكمية االأوىل نف��دت يف اأقل من 72 �س��اعة منذ حلظة 
االإع��الن عن��ه، مما يوؤكد االإقب��ال الكبري على هذا املنتج الفاخر الأ�س��حاب 
الذوق الرفيع. ومت ا�ستيحاء ا�سم الغطاء- امل�سغول يدوًيا بالكامل من اجللد 
الطبيعي الفاخر- من الوظيفة التي تقدمها طبقة �سراتو�سفري وهي اإحدى 
طبق��ات الغ��الف اجلوي التي حتتوي عل��ى طبق��ة االأوزون، اإذ اأنها طبيعية 
وتقدم احلماية. وكذلك هو احلال مع غطاء �س��راتوزي، فهو طبيعي ويقدم 
احلماية جلهاز الهاتف. ويتمتع االإ�سدار االأول من الغطاء بخطوط ت�سميم 
كال�س��يكية ت�س��في عليه اأناقة وا�س��حة من جهة والع�رصي��ة واحلداثة من 
جهة اأخرى، ليتنا�سب مع معظم االأجواء واالأذواق. وياأتي الت�سميم ليعك�ض 
احل�رصي��ة الكامل��ة، والفخام��ة، والع�رصي��ة، ال�س��يما مع اجلل��د الطبيعي، 

واخليوط ذات اجلودة العالية، ومل�سات ال�سغل اليدوي الوا�سحة.

نفادالهواتف أجهزة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 اأق�سى املواد يف الطبيعة o يرق ويتقبل التغيري
2  اأرق اأنواع احلرير o يف اأقدام اخليل

3 اأعلن���ت للملأ o خ���ريات يهبها اخلال���ق ملخلوقه 
ويزيدها

4 ليث )معكو�سة( o ثلثا واد
5 نعمل عمل ونداوم على عمله o عك�س

6 بقاي���ا زائ���دة يف اآخ���ر الطع���ام o م���ن اأط���راف 
االن�سان

7 ثلث���ا جاد o رم���ز الكربيت يف الكيمياء o تقوى 
ومراقبة احكام الدين

8 تقال للموافقة o ا�سناد o دافع وحمى
9 اأمرية ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك

10 م���ن م�ستق���ات احللي���ب )معكو�س���ة( o وا�سع 
نظرية التطور

اعتنق البع�ض من م�س��اهري بوليوود االإ�سالم، بعد اأن كانوا من ديانات خمتلفة. ويف 
�سهر رم�سان املبارك نعر�ض باالأ�سماء وال�سور جنوم ال�سا�سة الهندية الذين اختاروا 
الدين االإ�س��المي: اآي.اأر. رحمان، هو موؤلف ومغّن هندي، اعتنق االإ�س��الم بعد اأن كان 
هندو�س��يًا، وتاأثر كثرياً باالأمة والطقو�ض االإ�س��المية. عائ�س��ة تاكيا، جنمة ولدت يف 
عائلة هندو�س��ية وتزوج��ت من فرحان عزمي بعد اأن اأ�س��لمت، وكان زفافها حم�رّصاً 
عل��ى الطريقة االإ�س��المية والع��ادات املعروفة يف عق��د القران. دارمن��درا ديول، جنم 
هندي اعتنق االإ�س��الم عام 1979، وهو واحد من اأكرث املمثلني �س��هرة يف ال�س��ينما 
الهندي��ة يف الق��رن املا�س��ي. �س��ارمال ظاغ��ور SharmilaTagore ول��دت يف 
عائل��ة هندو�س��ية، لكنها حّولت ا�س��مها اإىل عائ�س��ة بيغوم بع��د اأن تزوجت من النجم 
من�س��ور عل��ي خان، وهي والدة النجم �س��يف علي خ��ان Saif Ali Khan.  اآمريتا 
�س��ينغ Amrita Singh ولدت يف عائلة ال�سيخ وامل�سلمني، واعتنقت االإ�سالم قبل 
زواجها من النجم �س��يف علي خان Saif Ali Khan لكنهما انف�س��ال عام 2004. 
مامتا كولكارنى، اعتنقت االإ�سالم يف حني كان زوجها معتقاًل يف االإمارات العربية 
املتح��دة بتهم��ة تهريب املخدرات. النجم هن�ض راج هن�ض، كان �س��يخي الديانة لكنه 
اعتن��ق االإ�س��الم بعد ان در�ض االأدب االإ�س��المي على اأ�س��وله، وهو يفتخ��ر باعتناقه 
الدين االإ�س��المي. يوفان �س��انكار راجا، هو اأ�س��غر ملحن ومو�س��يقي هن��دي، اعتنق 
االإ�سالم وهو يف عمر ال�23، اكت�سف قربه من الدين وروحانيته عندما توفيت والدته.

1 يف الفم o نوع �سغري من اجلراد
2 قارب مبحرك o من اأوزان ال�سعر

3 معلمات o غفا )معكو�سة(
4 العودة عن راأي خاطئ

5 م���ن �سف���ات النظ���م الدكتاتوري���ة والعن�سري���ة 
واملحتلة

6 ود �سديد
7 عن�سر م�سع

8 وزن )معكو�سة( o من جواهر البحر o ثلثا عون
9 يجتم���ع للمناق�سة لتحقيق اأك���رب ك�سب o حديث 

وفيه �سمات االع�سر
10 ن���زوره ونرتدد عليه o اأعلن �سدور اأو االنتهاء 

من عمل �سيء جديد

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.

مشاهير بوليوود الذين اعتنقوا اإلسالم

  

مسرحية داعش


