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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

نظرية امل�ؤامرة
 ، التناق�ضات  فيه  تكرث  عامل   . التعقيد  �ضديد  بل   ، معقد  عامل  يف  نعي�ش  نحن 
وت�ضطرع امل�ضالح ، وت�ضتبك الإرادات ، ويتناف�ش املتناف�ض�ن . ثمة تناف�ش بني 
الكتل الدولية ، وبني الدول ، وبني ال�رشكات ، وبني الأحزاب ، وبني اجلماعات 
الب�رشية ، وبني الع�ضابات ، وبني الأفراد ، وبني .. وبني .. وبني . ثمة �رشاعات 
بني امل�ضالح املتناق�ضة ، �ضغريها وكبريها ، وهي �رشاعات ي�مية ، بع�ضها 
. وثمة خطط لإدارة هذه  ، وبع�ضها ناعم وبع�ضها عنيف  ظاهر وبع�ضها خفي 
ال�رشاعات ، واأجهزة جت�ض�ش جلمع املعل�مات وا�ضتثمارها يف حلبات ال�رشاع ، 
وو�ضائل �ضتى للإيقاع باخل�ض�م واإحلاق الهزمية بهم . فالأم�ر ل جتري ب�ض�رة 
الإخفاقات  على  ترتتب  التي  اخل�ضائر  لأن   ، وتدبري  بتب�رش  بل  تلقائية  عف�ية 
ب�ض�رة   ، ن�ضتبعد  ال�ضذاجة مبكان حني  نك�ن من  ولذا    . بل جد كبرية   ، كبرية 
مطلقة ، وج�د م�ؤامرة يف هذه الق�ضية اأو تلك ، وخا�ضة يف اخلطري من الق�ضايا . 
اإن طبيعة ع�رشنا تفرت�ش وج�د امل�ؤامرات واملتاآمرين يف كل �ضاأن ، وتتطلب 
يتج�ض�ش  فلماذا  واإل   ، بها  ال�ث�ق  قبل  �ضلمتها  من  والتاأكد  النيات  فح�ش 

ال�ضديق على ال�ضديق واحلليف على احلليف يف هذا العامل ؟
_ هل يف هذا كله اأي جديد ؟ _ ل !

ومع ذلك ياأتيك من يق�ل لك م�ضتغربًا :
_ اأما زلت ممن يق�ل�ن بنظرية امل�ؤامرة ؟!

_ وهل كان ميكن اأن يحدث لبلدنا ما حدث دون م�ؤامرة اإقليمية - دولية  من 
ذاكرة الزمن :

زيد احللي 
ري�ضان مطر ... الغائب ، احلا�رش!

�ضمعته من اذاعة بغداد نهاية �ضتينيات القرن املن�رشم ، قارئًا لن�رشات الخبار 
، مل يكن �ض�ته متميزا ، ل�ضيما ب�ج�د مذيعني ) ا�ضط�ات ( امثال قا�ضم نعمان 
و�ضعاد  ال�ضاحب  عبد  ور�ضدي   ، في�ضل  وغازي   ، ال�احد  عبد  وبهجت   ، ال�ضعدي 
العام  وبعد   .. املايكرف�ن  عن  غاب  ثم   .. وغريهم  اخل�ضاب  اهلل  ومال  الهرمزي 
1971 تعرفُت عليه �ضخ�ضيا ، حني ُنقلت خدماته من التعليم اىل دائرة الذاعة 
 ، اجلماهري  �ض�ت  اذاعة  يف  ال�ضيا�ضي  الق�ضم  برئا�ضة  تكليفه  ومت   ، والتلفزي�ن 
وا�ضتمر   .. م�ضاء اخلري(   ( بعن�ان  الذاعة  ي�ميا يف  برناجما  تقدميه  اىل جانب 

ال�ضديق " ري�ضان مطر " بهذا العمل ، حتى ت�ضنمه مديرية التلفزي�ن الرتب�ي ..
علمُت م�ؤخرا ، ان ال�ضديق " ري�ضان مطر" ت�فاه اهلل قبل مدة .. فلروحه الرحمة 
وال�ضكينة... ويف هذا اجل� اللهب حت�رشين حكاية بطلها املرح�م ري�ضان مطر ، 
ففي العام 1973 مت ايفاده اىل اليابان مدة ثلثة ا�ضابيع ، عاد بعدها مبه�را 
او يجال�ضه   ، يزوره  ... واخذ يكرر �رشد م�ضاهداته ملن  البلد  اليه هذا  مبا و�ضل 
، م�ضاعدته  ارادت واحدة من مذيعات الذاعة   ، .. ويف احدى املرات  يف غرفته 
يف معرفة كيفية التقدمي للدرا�ضات العليا يف اليابان ، فاأبدى ا�ضتعداده للذهاب 
وا�ضتقبلهما   ، �ض�ية  ذهبا  وفعل   ، بغداد  يف  اليابانية  ال�ضفارة  مقر  اىل  معها 
املذيعة  يل  روتها  كما   ( املفاجاأة  حدثت  وهنا   .. ال�ضفارة  يف  الثقايف  امللحق 
يل لحقا ( ... حيث قام ال�ضتاذ ري�ضان بال�ضلم احلار ، حمت�ضنا بلهفة امللحق 
الثقايف الذي كان يتحدث العربية ، قائل : ) ا�ضل�نك ا�ضتاذ .. خ� ما نا�ضيني ... اآين 
كنت �ضيفكم يف ط�كي� قبل مدة .. تتذكر عندما قدمت لك علبة متر عراقي ، عند 
زيارتي للق�ضم العربي يف اذاعة ط�كي� ( واىل اآخر مثل هذا الكلم .. فقال امللحق 
الياباين ) ا�ضتاذ انت غلطان ( لكن الخ ري�ضان قال : ) ل م� غلطان ...انه انت ( 
فاأجابه الياباين، جمامًل : ) رمبا ه� ي�ضبهني ( غري ان الخ ري�ضان مل يقتنع .. 

نا�ضيا ان اليابانيني لهم �ضحنات مت�ضابهة .. رمبا متطابقة.

اجمل تعليق

ملِئ ال�ضنابل تنحني بت�ا�ضٍع ..والفاغات روؤو�ضهن ن�اطُح

هاتف بشاشة عرض مجسمة 
ثالثية األبعاد

الكهربائية تسيطر على الطرق 
بحلول 2040

 Moto" تستعد لطرح هاتف
"G5S Plus

 RED ك�ض��فت �رشكة ت�ض��نيع كامريات ال�ض��ينما الرقمية الراقية ريد    
 ،Hydrogen One ع��ن خططه��ا لإط��لق هاتف ذك��ي يحم��ل ا�ض��م
ويعمل الهاتف اجلديد ب�ا�ض��طة نظام ت�ضغيل الأجهزة املحم�لة اأندرويد، 
ويفرت���ش اأن ي�ض��ل اإىل امل�ض��تخدمني يف وق��ت مبكر من الع��ام املقبل، 
وتعترب امليزة الأ�ضا�ض��ية لهات��ف Hydrogen One اأنه يحت�ي على 
�ضا�ض��ة عر���ش جم�ض��مة ثلثي��ة الأبع��اد 3D دون احلاج��ة اإىل نظارات 

ل�ضتعماله.
وياأت��ي هيكل الهاتف م��ن الأل�مني�م اأو التيتاني�م، ويبداأ �ض��عر الهاتف 
ذو هي��كل الأل�مني�م من ح���ايل 1200 دولر اأمريك��ي، يف حني ميكن 
احل�ض���ل على الهاتف بهيكل من التيتاني�م مقابل 400 دولر اأمريكي 
اإ�ضافية، وي�ضري البيان الذي اأ�ضدرته ال�رشكة اإىل اأن الهاتف يحت�ي على 
�ضا�ض��ة جم�ض��مة ثلثية الأبعاد 3D بقيا�ش 5.7 اإن�ش قادرة على عر�ش 
ال��ض��ائط املتعددة بالأبعاد الثنائية 2D ب�ضكل عادي، وو�ضائط متعددة 

.H4V ثلثية الأبعاد، وحمت�ى �رشكة ريد اخلا�ش

تتجه ال�ض��يارات الكهربائية اإىل ال�ض��يطرة على الطرقات بحل�ل عام 2040، 
بحي��ث اأن غالبية ال�ض��يارات التي ت�ض��ري عل��ى الطرقات قد ت�ض��بح كهربائية 
خ��لل 20 عامًا تبعًا لنخفا�ش اأ�ض��عار البطاريات، وذلك وفقًا لتقرير جديد 
�ض��ادر الي�م عن وكال��ة بل�مربغ، حيث يعترب التقري��ر اجلديد مبثابة حتليل 
لتاأثري ال�ضيارات الكهربائية على �ضناعة ال�ضيارات.  وي�ؤكد التقرير اأن 54% 
من جميع ال�ضيارات املباعة بحل�ل عام 2040 �ضتك�ن كهربائية، اأي بزيادة 
قدره��ا %35 ع��ن تقديرات تقري��ر العام املا�ض��ي، وياأتي معظ��م النم� من 
انخفا���ش اأ�ض��عار بطاريات ليثي�م اي���ن lithium-ion، ويت�قع التقرير 
انخفا�ض��ًا بن�ضبة %70 يف غ�ض�ن 15 عامًا القادمة، حيث ا�ضتندت ال�كالة 
يف ت�قعاتها اإىل انخفا�ش الأ�ض��عار بن�ض��بة %73 لكل كيل� واط �ضاعي منذ 
ع��ام 2010. وتتج��ه ال�ض��يارات الكهربائية بحل�ل ع��ام 2025 اأو نح� ذلك 
اإىل اأن تك�ن اأ�ض��عارها اأرخ�ش من �رشاء �ض��يارات حم��رك الحرتاق الداخلي، 
بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن التقرير ي��ضح اأن املك�نات يف ال�ضيارات الكهربائية 

الهجينة �ض�ف ت�ضبح قدمية وخارج نطاق ال�ضتعمال.

 ت�ض��تعد �رشك��ة ت�ض��نيع اله�اتف م�ت���رول التابع��ة لل�رشكة ال�ض��ينية لين�ف� 
للإع��لن ع��ن هاتفه��ا اجلدي��د امل�ض��مى Moto G5S Plus، وال��ذي يعت��رب 
اأك��رب م��ن هاتف G5 Plus اإىل جانب امتلكه مل�اد ت�ض��نيع ذات ج�دة اأعلى 
وقدرات ت�ض�ير حم�ضنة، كما يعترب ترقية لهاتف Moto G5 الذي اأعلنت عنه 
يف �ض��هر فرباير)�ضباط( املا�ضي، وذلك بعد اأن �ض��هدت ت�ضكيلة ال�رشكة اإ�ضافة 
من��اذج جدي��دة ه��ذا الع��ام متثل��ت به�ات��ف Moto C وC Plus. وجتنب��ت 
ال�رشكة ا�ض��تعمال البل�ض��تيك يف هيكل هاتف G5S Plus وا�ضتعا�ض��ت عنه 
بالأل�مني�م امل�ؤك�ضد، وعلى الرغم من اأن دقة ال�ضا�ضة 1080×1920 بيك�ضل 
مل تتغري منذ هاتف G5 Plus، اإل اأن قيا�ش �ضا�ضة العر�ش ازداد لي�ضبح 5.5 
اإن�ش، بينما احت�ت ه�اتف G5 وG5 Plus على �ضا�ضة بقيا�ش 5 اإن�ش و5.2 
اإن�ش على الت�ايل. وت��ضح املعل�مات اأن الت�ضميم العام للهاتف مل يتغري، كما 
اأن العتاد الداخلي الرئي�ضي مل يتغري مثل معالج Snapdragon 625 ثماين 
الأن�ية برتدد 2.0 جيجاهريتز من �رشكة ك�الك�م، وذاكرة ال��ض�ل الع�ض�ائي 

البالغ حجمها 4 جيجابايت و64 جيجابايت من م�ضاحة التخزين الداخلية.
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شروط اللعبة

أوجد 

يحتفل النجم العاملي �ضيلف�ض��رت �ضتال�ن Sylvester Stallone الي�م 
6 مت�ز- ي�لي� بذكرى ميلده ال� 70. هذا النجم الذي بداأ اإ�ضمه يلمع منذ 
اأن كان يف ال��� 23 من عم��ره، ُولد يف ال�ليات املتحدة الأمريكية من اأب 
اأ�ض���له اإيطالية واأم رو�ض��ية. �ض��تال�ن ق�ض��ى ال� 47 �ض��نة املا�ض��ية من 
حيات��ه- وما زال- يف "خدمة" جمه�ره الذي ي�ض��هد له باأدائه ال�ض��احر 
واأعمال��ه الفنية املميزة والناجحة ب��كل املقايي�ش. ما ل يعرفه الكثريون 
عن �ضيلف�ض��رت �ض��تال�ن، ه� اأن والدته عانت من م�ض��اعفات خطرية اأثناء 
ولدته كانت �ض��ت�دي بحياة اجلنني مما دفع الأطباء اإىل اللج�ء للعملية 
القي�رشية، و�ض���ء ا�ض��تخدام بع���ش الأدوات الطبية اأدى اإىل قطع ع�ض��ب 
خا���ش بالطف��ل عن طري��ق اخلطاأ و ت�ض��ببت هذه الغلطة ب�ض��لل يف اأجزاء 
من وجهه. فاجلانب الأي�رش ال�ض��فلي من وجه النجم ال�ضهري اأ�ضبح م�ضل�ًل 
بالإ�ض��افة اإىل جزء من �ض��فته، ل�ض��انه وذقنه، مما اأعطاه نظراته املميزة 
وطريقة كلمه املختلفة. تزوج املمثل �ضيلف�ض��رت �ض��تال�ن 3 مرات، اأولها 
ع��ام 1974 من Sasha Czack التي انف�ض��ل عنها يف ال� 1985. يف 
 ،Brigitte Nielsen الع��ام نف�ض��ه، اأي بعد طلق��ه الأول، ت��زوج م��ن
Je 1997، ارتبط ر�ض��ميًا ب� -  ودامت علقتهما عامني فقط. ويف �ض��نة

nifer Flavin، ومازالت زوجته حتى الي�م.

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.

سيلفستر ستالون يحتفل بعامه الـ 70.. تعرفوا إلى سّره الشهير!

o من�ض�ب للأب 1 مقط�ع غري مكتمل 
o مت�ضابهان 2 ت�ضليحات 

3 زيارة دينية ملكان مقد�ش o م��ضيقي 
عاملي �ضاحب عدد من ال�ضيمف�نيات
اإىل �ضائل o حت�ل  4 مدينة مغربية 
o مروة بالرتكية 5 الت�ق والتمني 

o مدينة  6 ما ي�ض��يل من ع�ض��ارة الفم 
فرن�ضية �ضاحلية )مبعرثة(

للتف�ض��ري   o )مبع��رثة(  اأمل��اين  نه��ر   7
وال�ضرت�ضال

8 كارثي o مرت� واآخذ كفايته من املاء
9 اإي�ض��ال اأو ت�ا�ض��ل o وح��دة قيا���ش 

الطاقة
10 يغط��ي الط��ري o ذو مي�ل وم�ض��اعر 

غري �ضديقة

بل�ح��ة  يحتف��ظ  حي��ث  فرن�ض��ا  يف   1
امل�ناليزا

2 من معامل دبي العمرانية الأوىل
3 اكتم��ل o رئي���ش اللجن��ة الوملبي��ة 

الدولية ال�ضابق
4 ال�ض��م الآخ��ر للنرتنت o �ض��هام اأو 

اأ�ضهم
o ثلثا ن�ع 5 حذف 

o مراقبة ومتابعة اأكمل   6
7 ي�جهه مفت�ش املباحث يف ق�ضية ما 

o وحدة قيا�ش عاملية
8 غري م�ضذب وناجت عن بيئة خ�ضنة

o العامل�ن يف جمال فني 9 مكتمل 
o ثنية 10 نهر �ضيني 


