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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�سامي مهدي
احلر بني اأم�س واليوم

منذ فليل كتب ال�سديق ال�ساعر عبد الزهرة زكي من�سوراً قال فيه :
) يف مثل هذه اجلو ال�ساخن الذي ال يطاق فاإين كثريا ما اأفكر بالزمن 

املهدور على هذه االأر�س ل�سعوب املنطقة عرب خمتلف الع�سور.
ميكن تقدير اأن ثلث عمر االإن�سان يكون فيه معطاًل متامًا عن اأي اإجناز 
يف هذه البيئة غري االإن�سانية، ومبا يعني اأن ثلث عمر �سعوب املنطقة 

م�ساع. كم خ�رسنا ك�سعوب من فر�س وزمن بفعل ق�سوة املناخ!
اأتذكر دائما باإعجاب منقطع النظري جهود كبار املو�سوعيني العرب 
واالأ�سفهاين  والفراهيدي  اجلاحظ  اأمثال  العظيمة  الكتب  موؤلفي 
للثقافة  اإخال�س  واأي  عبقرية  اأية  و�سواهم..  واخلوارزمي  و�سيبويه 
اأ.  كانا وراء حتديهم لهذه الظروف ول�سواها ليخلفوا لنا ما خلفوا. ( 

هـ .
مل  املا�سي  يف  احلرارة  درجات  اأن  هنا  ال�ساعر  �سديقي  فات  ما 
تكن تبلغ يف ال�سيف ما تبلغه اليوم . اأذكر اأنها يف طفولتي مل تكن 
لت�سل الـ 45 درجة يف اأ�سد االأيام حرارة . كانت اأزقة بغداد املت�سلة 
املتداخلة حتجب ال�سم�س وحرارتها ، وكانت بغداد حماطة بالب�ساتني 
اأحياء  واملزارع فت�سهم يف تلطيف اجلو وتخفيف حرارته ، ومل تكن 
املدينة لتبعد كثرياً عن دجلة . فامل�سافة بينها وبني اأبعدها عن النهر 
االأر�س  ، وفوق هذا كله مل يكن مناخ  لتزيد عن كيلومرتين  مل تكن 
قد �سهد ما ي�سهده يف زماننا هذا من حتوالت ، وهذا يعني اأن �سيف 

املو�سوعيني العرب كان ربيعًا .

اياد العنبكي
قلقي 

ع�سافري تزقزق
حتت جلدي 

وجتوب ا�سالعي وت�رسب ماء عرقي
قلقي اأنا 

وجع مبِد اإثر مد 
من اأخم�س القدمني حتى 

قحف راأ�س م�ستبد !
وياله منك وياله مني

وياله من قلب اأحبك رغم عني !!
حامد املالكي

اخراج  يتم  عندما  حزنا  يتقطع  قلبي  كان  �سغريا  كنُت  ومذ  واهلل   
اال�سالمية،  الرتبية  ح�سة  يف  ال�سف  من  )ازاد(  امل�سيحي  �سديقي 
لهذا  تربيتنا...  الديني،  للف�سل  ا�س�س  من  نحن  منك�رسا،  يخرج  كان 
الدينية وا�ستبداله بدر�س تاريخ  الرتبية  الغاء در�س  ادعوا دائما اىل 
االديان واالخالق، اجلامع هو من يدر�س الدين ملن ي�ساء... ال�سي�سي 
مفرداته  الن  علينا  �سعبا  در�سا  كان  م�رس...  يف  الدر�س  هذا  منع 
اللغوية �سعبة، وكان �سعبا على وا�سعي املنهج النهم ي�سطرون اىل 
املجاملة وازاحة كل اخلالفات اال�سالمية جانبا، فمثال ال يتطرقون 
�سنو  الخ...  واجلمل  �سفني  وحرب  عثمان  مقتل  اىل  وال  ال�سقيفة  اىل 

هال�سدة، �سيلوا الدر�س وف�سوها.

اجمل تعليق

التعاتب اجلاهل على قوله ..فلوال جهله ملا جهل مايقول 

المستمر ينذر 
بمشكلة خطرة

فالتر إنستغرام الجديدة تحظر 
التعليقات المسيئة والبريد 

حفظ المنشورات المهمة في 
فيس بوك

 اأو�ســت جملــة "ال�سيدليــات احلديثة" باأخــذ ال�سعال امل�ستمر علــى حممل اجلد 
نظــراً الأنه ينذر مب�سكلة �سحية خطــرية.  واأو�سحت املجلة االأملانية اأن ا�ستمرار 
ال�سعال بعد التهاب ال�سعب الهوائية على �سبيل املثال الأكرث من 3 اأ�سهر يعني اأن 
املــرء يعاين من م�سكلة خطرية، حيث عادة ما ي�ستمر ال�سعال ملدة اأ�سبوعني، ثم 
تتال�سى االأعرا�س.  وال�سعال امل�ستمر له اأ�سباب عدة، ففي الغالب يرتافق ال�سعال 
امل�ستمــر مع الربو التح�س�ســي اأو مرحلة متهيدية للربو. وقد تت�سبب حرقة املعدة 
يف ال�سعال. ويف معظم احلاالت يرجع ال�سبب اإىل التهاب ال�سعب الهوائية املزمن. 
ويف %80 مــن احلــاالت يكون التدخــني هو امل�سوؤول عن ال�سعــال امل�ستمر، لذا 
فــاإن االإقــالع عن التدخني وحده ي�ساعد يف احلد مــن انت�سار االلتهاب. وتو�سي 
املجلــة االأملانية بااللتزام بتعاطي االأدوية املو�سوفــة من الطبيب، كما يتعني 
علــى امل�سابني التطعيــم كل عام �سد مر�س االإنفلونزا، ويف�ســل اأي�سًا التطعيم 

�سد املكورات الرئوية )البكترييا امل�سببة لاللتهاب الرئوي(.

    اأعلــن كيفني �سي�سرتوم، ال�رسيك املوؤ�س�س خلدمة اإن�ستغرام ال�سهرية، 
عــن اإطالق اثنــني من الفالتــر اجلديدة، التــي تتيــح للم�ستخدم حظر 
التعليقــات امل�سيئــة اأو ر�سائــل الربيــد املزعــج مــن �سبكــة التوا�سل 

االجتماعي.
وي�ساعد الفلرت االأول، املتوافر للتعليقات باالإجنليزية فقط، امل�ستخدم 
يف حظــر التعليقات، التي حت�س علــى الكراهية اأو التعليقات امل�سيئة 
حتت ال�سور اأو مقاطع الفيديو املبا�رسة، وميكن تفعيل هذا الفلرت عن 

طريق االإعدادات حتت بند التعليقات.
ويقــوم الفلرت الثاين بالبحث عن الربيــد املزعج والتعليقات امل�سللة، 
والتــي يتم التعرف عليها عن طريق تقنيــات التعلم االآيل وت�سنيفها، 
ويعمل فلرت الربيد املزعج مــع التعليقات املكتوبة باللغة االإجنليزية 

واالإ�سبانية واالأملانية.

    يرغــب امل�ستخــدم يف بع�ــس االأحيان يف حفظ املن�ســورات املهمة 
علــى �سبكــة في�س بوك للرجــوع اإليها يف وقت الحــق، دون اأن ي�سطر 
اإىل ت�سفح �سبكة التوا�سل االجتماعي كثرياً من اأجل الو�سول اإىل هذا 

املن�سور.
وميكــن للم�ستخــدم حفــظ مثل هــذه املن�ســورات بنف�ــس طريقة حفظ 
العالمات املرجعية يف مت�سفــح الويب، حيث يقوم امل�ستخدم بالنقر 
علــى اأيقونة الثالث نقاط املوجودة اأعلى اجلانب االأمين من املن�سور، 

وبعد ذلك يتم حتديد اخليار "حفظ الرابط".
ويتــم الو�ســول اإىل هــذا املن�ســور ب�رسعــة مرة اأخــرى، عندمــا يقوم 
امل�ستخــدم با�ستدعاء بند "املحفوظات" يف قائمة التطبيقات، واإذا مل 
يظهــر املن�سور، فيمكــن تو�سيع الالئحة من خــالل حتديد بند "اإظهار 

الكل".

كيفيةالسعال السيارات

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اأ�سهر املقتنيات التي تالقي رواجًا وتباع مقابل مبالغ مالية كبرية، تلك 
التــي كانت تنتقيها كوكب ال�رسق اأم كلثوم، فاأحد املناديل اخلا�سة بها، 
بيــع بخم�سة ماليــني دوالر، لرجل اأعمال �سعودي خــالل مزاد علني اقيم 
منــذ �سنــوات يف القاهــرة. فيما بيع عقد مــن اللوؤلوؤ كانــت متتلكه كوكب 
ــا، يف مــزاد اأقيم بــدار كري�ستيــز بدبي، مقابــل مليون وربع  ال�ــرسق اأي�سً
املليــون دوالر اأمريكي. 15 مليــون دوالر دفعها ملياردير اأمريكي ل�رساء 
فيلــم مدتــه 15 دقيقة، للنجمة االأمريكية الراحلــة مارلني مونرو. �سورة 
االأ�سعــة التي اأجراها االأطباء ل�سدر النجمــة الراحلة مارلني مونرو بيعت 
ا، يف مزاد علني مقابل 45 األف دوالر. �رسيطا كا�سيت كانا يف جهاز  اأي�سً
الرد االآيل بتليفون املطربة العاملية مادونا، بيعا مقابل 40 األف دوالر.

�ســورة نــادرة لـ"�سمرية �سعيــد"، يعود تاريخها اإىل عــام 1998، وفيها 
جتل�س �سمرية على كر�سي مرتدية ف�ستاًنا اأ�سود، بيعت بـ 12500 دوالر

ف�ستــان املطربة �سبــاح، الذي �سبق وو�سفته باأنه نــادر واأغلى ما متلك، 
و�ســل ثمنه اىل 2000 دوالر، وا�ســرتاه االيطايل دوناتو. البدلة البي�ساء 
ال�سهرية التي ارتداها فريد �سوقي يف اأكرث من عمل، ومنها البوؤ�ساء، بيعت 
باألــف دوالر �سيارة الفنــان ر�سدي اأباظة ماركة جاغــوار موديل 1963 

عر�سها اأحد اأفراد عائلته للبيع مقابل مبلغ 160 األف فقط !

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.

مقتنيات النجوم في المزادات بـ ماليين الدوالرات

 1 ه�سبة �سورية حمتلة
2 دولة جارة ل�سوريا

3 منطقة �سياحية �سورية o هزار ولعب
o �سوف لن نر�سخ 4 �سخ�س بالغ 

�ســوى  مبعنــى   o �سمــاوي  ج�ســم   5
)مبعرثة(

o تراأ�س 6 امل يف االأعلى 
o نقلم القلم 7 نهر �سغري 

8 اأر�ــس �سبخة مليئة باملاء والنباتات 
o قرية �سورية قرب احلدود اللبنانية

o وحدة عملة اجنبية 9 للنفي 
10 مدينة �سورية جنوب جبال طورو�س 

قرب احلدود الرتكية

 o 1 �ساحــة ال�سهــداء و�ســط دم�ســق
اأهال )بالعامية(

o موبايل 2 ملل 
3 االأ�سا�س واملنبع

4 ال�سخ�س الذي يتوىل االأمور o يف 
ال�سلم املو�سيقي

o الالحرب 5 ثياب 
o �سنف 6 حرف نا�سب 

7 الكاتب اأو اخلطاط املنمق لكتابته 
o نزيل الو�سخ باملاء

8 �ساعر عربي �سوري راحل
9 مملكة �سورية قدمية
اأ�سواق �سوريا اأهم   10


