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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

علي �سام
�إن  وذلك  �لفائقة  ب�ساطته  رغم  �لكثريون  يفهمه  ال  �سيء  هناك 

للحياة دورة ال تقت�سر على �ملوت و�لوالدة.
هناك دورة �ملاء �لذي يتبخر من دجلة ثم ي�سبح غيمة متطر يف 
لندن �أو �الأمازون �و �لرنويج �و قطعة ثلج يف ع�سري طفلة يف 
�فريقيا وهناك دورة �ملعرفة �لتي يتعّلم فيها �الوروبيون علوما 
��سياد  ي�سبحون  ثم  و�مل�سلمني  و�الأتر�ك  و�لفر�س  �لعرب  من 

�لعلوم بعد ب�سعة ع�سر�ت �ل�سنني.
هناك �أي�سا دورة �لطعام وهذ� ما فكرت فيه �ليوم و�نا �قر�أ نقال 
عن تقرير لهيومن ر�يت و��س �إن هناك جثثا تطفو يف نهر دجلة 

ل�سباب مع�سوبي �العني و�أذرعهم مربوطة خلف ظهورهم.
�إن  �لتقرير  ويقول  �ملو�سل  يف  �أعدمو�  لب�سر  متف�سخة  جثث 
حالة  فرتة  بعد  و�أ�سبحت  �لربيع  يف  بالظهور  بد�أت  �جلثث 
يومية يعرفها من يعي�س جنوب �ملو�سل وينكرها جتار �ل�سمك.
ال يحتاج �الن�سان �ىل خيال عظيم ليفهم م�سلحة جتار �ل�سمك 
�إن  �آخر  �سيء  ككل  ُتعّلمنا  �لتي  �حلالة  �حلالة-تلك  �إنكار  يف 

للحياة دورة وهذه �لدورة ت�سمل �ملوت و�لغذ�ء و�حلرب.
و�خلا�سرون  �ملن�سحبون  لها،  �ملطبلني  وكافة  �حلروب  جتار 
كيف  يعرفو�  لن  بالن�سر  و�ملحتفلون  و�لفارون  و�لكارون 
و�لذين  �ملقد�س  �لنهر  من  و�لدم  �ل�سمك  من  �ملوت  يخرجو� 
تعمدو� يف جنوب �لعر�ق وطلبو� من عامل �النو�ر �ن يعطيهم 
�ن�سان  و�سر�خ  �ملوت  ب�سر  خمتوما  ماء�  �سربو�  �حلكمة  �سر 

يغرق.
�لنا�س  يجل�س  قد  بعد  ياأتي  مل  وزمان  بعد  تاأتي  مل  �ساعة  يف 
�سبية  و�والد  ومغت�سب  ومقتول  قاتل  �حفاد  من  �سوية-ب�سر 
ورمبا �سيفهمون �إن �لن�سر هو نهر مل يلوث وعا�سفة دون تر�ب 

حمبو�س حتت جنازير �لدبابات.
عبد �لعظيم فنجان

يا �ساهدة على �نهياري
يا قوية ، كناي

كناي مك�سور ، كاأغنية .
يا خاطفة كفر��سة ، كفر��سة تاأكلها �لنار ، وال تكف عن �خرت�ق 

�حلريق .
من  كقبائل  مت�سي  �جلميع  �ساهدها  كامر�أة   ، كامر�أة  �مر�أة  يا 

�لن�ساء .
يا متفرقة ، يا و�حدة ، يا يتيمة ، يا معبودة ، يا مطرودة من 

�لقطيع ، يا مك�سورة ، يا �ساحرة ..
من ) �ملالك يف �لوردة و�ل�سيطان يف �حلديقة ( قيد �الجناز

�جمل تعليق 

طاملا قلبك ينب�س باحلياة ..فاأنت ت�ستطيع �سنع �مل�ستحيل فقط 
دعك من خماوفك  

إلكتروني يغير مجرى 
حياة فاقدي السمع

ينقذك من مواقف محرجة بسبب 
رائحة العرق

تقدم بالي ستيشن ناو 
لعشاق األلعاب؟

 �بتك��ر فري��ق من �لباحث��ن يف جامع��ة كاليفورني��ا �لأمريكية قف��از�ت �إلكرتونية 
ميكنه��ا حتويل ح��ركات لغة �لإ�ص��ارة �لأمريكية، �لتي ي�صتخدمه��ا �ل�صم و�لبكم يف 
�لتعب��ر عن �أنف�صه��م، �إىل ن�صو�ص مكتوبة تظه��ر على �صا�ص��ات �لهو�تف �ملحمولة 
و�أجهزة �لكمبيوتر. ويتاألف �لبتكار �جلديد من قفاز�ت ريا�صية قيا�صية مثبت فيها 
وح��د�ت ��صت�صعار مرنة يف م��كان مف�صالت �أ�صابع �ليد. وعندم��ا يحرك �مل�صتخدم 
�أ�صابع��ه، تتم��دد وحد�ت �ل�صت�صع��ار وت�صدر عنه��ا �إ�صارة كهربائية يت��م �لتقاطها 
وتف�صره��ا �إىل لغ��ة مكتوب��ة بو��صط��ة تطبي��ق �إلك��رتوين خا�ص. كم��ا يحتوي ظهر 
�لقف��از عل��ى وحد�ت ��صت�صع��ار حركية لتحديد م��ا �إذ� كانت �ليد ثابت��ة �أو متحركة، 
وهي خا�صية �رضورية للتفريق بن �حلروف �ملت�صابهة �أثناء ��صتخد�م لغة �لإ�صارة، 
فعل��ي �صبيل �ملثال، تت�صابه طرق �لتعبر بالأ�صاب��ع عن �حلرفن "�أي" و"جي" يف 
لغ��ة �لإ�صارة، ولكن �لخت��الف بن �حلرفن يكمن يف ���رضورة حتريك �ليد ب�صورة 

د�ئرية عن �لتعبر عن �حلرف "جي" وتثبيتها عند �لتعبر عن �حلرف "�أي".

    ط��ورت �رضك��ة "كوني��كا مينولتا" �لياباني��ة، جهاز�ً ينبه �لإن�ص��ان �إىل �أن 
ر�ئح��ة ج�صم��ه �أ�صبح��ت غ��ر مقبول��ة �أثناء �لي��وم، قب��ل �أن يلتف��ت �إىل ذلك 
�لآخ��رون.. ويق��ول موق��ع "�صي نت دوت ك��وم" �ملتخ�ص���ص يف مو�صوعات 
�لتكنولوجي��ا، �إن��ه يف ذروة ف�ص��ل �ل�صي��ف و�رتفاع مع��دلت �لتعرق نتيجة 
درجات �حلر�رة �ملرتفعة، فاإن �ملرء قد يجد �صعوبة يف �لقرت�ب من �صخ�ص 
�آخر يف نيويورك مثال مل�صافة 20 قدم ب�صبب ر�ئحة �لعرق. وبح�صب �صحيفة 
"غاردي��ان" �لربيطانية فاإن �جلهاز �جلديد "كون كون بودي" يحتوي على 
وح��دة ر�ص��د خمفية تت�صل بالهات��ف �خلا�ص بامل�صتخدم م��ن خالل تطبيق 
مع��ن حيث تق��وم باإر�ص��ال ر�صال��ة �إىل �لهاتف عندم��ا ت�صب��ح ر�ئحة ج�صم 

�مل�صتخدم غر مقبولة نتيجة �لعرق.
ويرك��ز �جلهاز عل��ى 4 مناطق من ج�ص��م �مل�صتخدم وه��ي �لإبطن و�لقدمن 

و�لر�أ�ص وخلف �لأذنن.

    �أ�ص��ارت �رضك��ة �صوين �إىل �أن من�صة ب��الي �صتي�صن ناو �جلديدة تتيح 
لع�ص��اق �لألع��اب �إمكانية �ل�صتمت��اع بالألع��اب �ملخ�ص�صة جلهازي 
بالي �صتي�صن 3 و 4 دون �حلاجة �إىل تنزيل هذه �لألعاب على �لأجهزة.
بالإ�صاف��ة �إىل �إمكاني��ة ��صتدع��اء �لألع��اب على �حلو��صي��ب �ملكتبية 
�مل��زودة بنظ��ام مايكرو�صوف��ت وين��دوز و�أجه��زة �لتلفزي��ون �لذكي��ة 
�ملتو�فق��ة معه��ا، غر �أنه يف بع���ص �لأحيان قد تفتق��ر �لألعاب، �لتي 
يت��م تدفقه��ا عرب �لويب �إىل بع�ص �لوظائف، �لت��ي تكون متو�فرة على 

�إ�صد�ر�ت �لأ�صطو�نات.
وتن�ص��ح �ل�رضك��ة �ليابانية ب���رضورة تو�فر �ت�ص��ال بالإنرتنت ل تقل 
�رضعت��ه عن 5 ميغابايت يف �لثانية، ويف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
يتكل��ف �ل�صرت�ك �ل�صنوي يف خدمة ب��الي �صتي�صن ناو حو�يل 99.99 

دولر�أمريكي.

ماذاقفاز جهاز

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�ل�صه��رة  دي��زين  �صخ�صي��ات  �حت�ص��دت 
حل�ص��ور موؤمت��ر �ملعجب��ن فيم��ا ت�صتعد 
�ل�رضكة للرتويج لأفالم جديدة من بينها 
ن�صخ حقيقية من �أفالم �لر�صوم �ملتحركة 
�لناجح��ة )لي��ون كين��ج( و)ع��الء �لدين( 

و)د�مبو(.
و��صطف��ت �صخ�صي��ات مث��ل �أي��رون مان 
و�صباي��در م��ان م��ع فري��ق عم��ل �لفيل��م 
�جلدي��د )�أفينج��رز: �إنفينت��ي وور( عل��ى 

خ�صبة �مل�رضح للتقاط �صورة ذ�تية.
وو�ص��ف كيفن فيج رئي���ص �رضكة مارفل 
�صتودي��وز �لتابع��ة لدي��زين �لفيل��م �ل��ذي 
�صيعر���ص يف ماي��و 2018 باأن��ه �أك��رب 
�إنتاج من نوعه. و�صيجمع �لفيلم �لأبطال 
�خلارق��ن �لذي��ن ظه��رو� عل��ى �صا�ص��ات 
�ل�صينما �لعقد �ملا�صي ومن بينهم كابنت 
�أم��ركا وث��ور وهال��ك ودكت��ور �صرتينج 

ملحاربة �صخ�صية )ثانو�ص( �ل�رضيرة بن 
�ملجر�ت.

و��صتح��وذت دي��زين عل��ى �صب��اك �لتذ�كر 
�لأف��الم  �أو  �ملتحرك��ة  �لر�ص��وم  باأف��الم 
�ل�صخ�صي��ات  ق�ص���ص  عل��ى  �ملبني��ة 
�لكارتوني��ة ومن بينها �صخ�صيات �أبطال 
مارفي��ل مث��ل )�صت��ار وورز( و�لأم��ر�ت 

و�لقر��صنة و�لأفالم �ملو�صيقية.
ووقع �لختيار عل��ى �ملمثل �جلديد مينا 
م�صع��ود ليقوم ب��دور عالء �لدي��ن بعد �أن 
قال��ت تقارير �إعالمي��ة ه��ذ� �لأ�صبوع �إن 
�ل�رضكة وج��دت �صعوب��ة يف �لعثور على 
ناعوم��ي  و�صتلع��ب  �ملنا�ص��ب.  �ملمث��ل 
بينم��ا  جا�صم��ن  �لأم��رة  دور  �صك��وت 

�صيلعب �لنجم ويل �صميث دور �جلني.
وم��ن بن �لأفالم �لقادمة لل�رضكة )عودة 

ماري بوبينز( و)مولن( و)د�مبو(.

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.

شخصيات ديزني تجتمع للترويج لـ"دامبو وعالء الدين"

1 متعب��د �عت��زل �لنا���ص o عال �صوت��ه �أو عال 
�ل�صوت من حوله o �نه�ص

o مركز �لنور و�لهد�ية. 2 �د�فع عن 
�أجاز.  o o ثمر �لنخل  �أغلق )�أذنيه(   3

4 ��صم ل�صاحب كفاءة يف جمال ما )معكو�صة( 
o جمموع��ة متقدم��ة م��ن �خلي��ل �أو �لنا�ص �أو 

نحوها
�أدو�ره  �ب��رز   o كالذب��اب  �صوت��ا  �أ�ص��در   5

�لقرمو�صطي.
o حب 6 متحلل )معكو�صة( 

o جمموع��ة �لبي��وت و�لدور  7 �صج��ل ملف��ات 
و�أهلها �لتي متثل �لوطن.

8 خمرج مثر للجدل له عدد من �لأفالم منها 
حن مي�رضة

o �رضب برغبة �صديدة. 9 مظلة هبوط 
�آثار �مل�رضين �لقدماء. o من  10 يدرين 

1 ممث��ل كومي��دي �صع��ودي يف م�صل�ص��ل طا���ص ما 
طا�ص.

 o .2 ممث��ل م���رضي ر�حل ل يكذب ولكن��ه يتجمل
��صهر �لفر�عنة و�كرب بناء

3 مادة مميتة o نقل �ملعلومات �إىل �حلا�صوب عرب 
�أجهزة يدوية.

4 فيل��م ج�ص��د في��ه حمم��ود عب��د �لعزي��ز �صخ�صية 
�ل�صيخ ح�صني كفيف �لنظر. o 3 حروف من ها�صم

5 ناقلو �لأ�صياء.
o تر�صد )معكو�صة(. 6 تقل�ص حجمه 

o ��صتجابتي لأ�صئلة ما �أ�صابه �جلنون   7
8 ممثلة م�رضية كوميدية خفيفة �لظل

9 قط��ع تغطى به��ا �لأ�صطح �ملائل��ة �ب�صط o و�أقل 
تعقيد�.

10 خم��رج فل��م �حلم��و�ت �لفاتنات متثي��ل ماري 
منيب وميمي �صكيب يف 1953

خدمات مطالبات 


