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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�سامي مهدي 
احلنني اإىل املا�سي

التي  الأنظمة  حول  الأخرية  الأيام  خالل  دار  الذي  اجلدل  اأن  اأظن 
فهو مل   . عقيمًا  يكون جدًل  يكاد  الع�سر احلديث  العراق يف  حكمت 
منه  العربة  لأخذ  للما�سي  ومو�سوعية  واأمينة  دقيقة  مراجعة  يكن 
عاطفية  واأحكام   ، اأحيانًا  املر�ض  حد  ي�سل  فيه  مبالغ  حنني  بل   ،
وانفعالية ) �سلبية كانت اأم اإيجابية ( على الأحداث وعلى �سخ�سيات 
احلاكمني ، يخالطه جهل بوقائع وتفا�سيل مهمة ، اأو جتاهل مق�سود 
لها ، رغم دورها الكبري يف توجيه الأحداث اإىل هذه الوجهة اأو تلك ، 
وبذلك ابتعدت الأحكام عن ال�سواب واملو�سوعية يف حالت كثرية .
وله   ، واأ�سبابه  اخلا�سة  ظروفه  التاريخ  اأحداث  من  حدث  لكل  اإن 
�سياقه يف اأحداث زمانه املحلية منها والإقليمية والدولية ، وعزله عن 
، ل يقودان  ، وقطعه من �سياق الأحداث يف زمانه  ظروفه واأ�سبابه 

اإىل اإ�سدار اأحكام مو�سوعية من�سفة .
احلا�سر  بوؤ�ض  نتائج  من  نتيجة  فهو  املا�سي  اإىل  احلنني  هذا  اأما 
وقبحه ، فلو كان هذا احلا�سر م�سيئًا وجمياًل ومزدهرًا لن�سغلنا به ، 

وملا التفتنا اإىل املا�سي وبحثنا فيه عن نقطة �سوء ت�سعدنا !

حميد قا�سم
عن عراقيني ل اعرفهم احتدث، ل عن نف�سي

�سيا�سي  و�سع  بيتنا..،  يف   )١٩٧٩( ال�سبعينيات،  نهاية  �سباط 
مرتبك، واأنا اأكرث ارتباكًا، قبل ل ت�سري �ساعة ١٢ مت قطع فلم ال�سهرة 
مبنا�سدة للتربع بالدم من �سنف o+ باعتباره دمًا نادرا، لطفل ي�سارع 
املوت يف م�ست�سفى ) الطفل العربي( يف كرادة مرمي...ا�ستاأذنت اأمي 
تو�سلني  �سيارة  ل�ستاأجر  لل�سارع  وخرجت  اأبي  معطف  وا�ستعرت 
للم�ست�سفى، اتفقت مع ال�سائق على الأجرة وان ينتظرين ليعود بي 
اىل "زيونه" وكعادة ال�سواق �ساألني عن �سبب ذهابي للم�ست�سفى يف 
له باإيجاز، املهم و�سلت امل�ست�سفى لأجد  هذا الوقت املتاأخر فحكيت 
املوظف  �ساألني  حمتجني،  يغادرونه  بينهم  رابط  ل  ممن  الع�سرات 

اخلفر: ًوين رايح؟
قلت له : اأكو طفل حمتاج دم ) اأو بوزتف( وانا دمي من هذا ال�سنف..
رد بهدوء: كل هوؤلء جاءوا ليتربعوا، لكن احدًا �سبقهم، هو خمرج 
فلم  ت�سغيل  واأعاد  ال�ستغاثة،  اعالن  اأنهى  بغداد،  تلفزيون  البث يف 
ال�سهرة، وجاء للم�ست�سفى من ال�ساحلية لكرادة مرمي وتربع قبلكم..
اي�سا،  والفخر  القهر،  من  ميت  واين  رجعني  التك�سي  �سايق  املهم 

ورف�ض ياخذ مني كروة...!
اللي  بابا  قا�سم:  يل  قال  احلكاية،  لأولدي  حكيت   ٢٠٠٦ �سباط  يف 
اجوا للم�ست�سفى مًنو يعرف م�سيحيني لو م�سلمني لو �سبة ؟ رد عليه 

جمد: لك هم كانوا يعرفون املري�ض من يادين يامذهب يا قومية؟
�ساعتها فقط دمعت عيني، حينها كان عراقيون غري اأ�سوياء يقتلون 

اخوة لهم، عراقيني مثلهم ب�سالح وحتري�ض ومتويل اأجنبي..

اجمل تعليق 

ال�سجعان  لل�سجعان  طوبى  للظروف  ولير�سخ  لينك�سر  ملن  طوبى 
فقط ..

الذكية ليست أدوات تسلية 
أثناء االستحمام

استقراء إحداثيات "جي بي 
إس" بهاتف آي فون

أبل الجديدة تتضمن "أم مرضعة" 
وامرأة محجبة

   قال خبري تكنولوجيا املعلومات ماركو�س مريكله اإن الهواتف الذكية 
واحلوا�صيب اللوحية لي�صت من اأدوات الت�صلية اأثناء اال�صتحمام، وخا�صة 

اإذا كانت هذه االأجهزة اجلوالة مو�صلة بالقاب�س الكهربائي 
لذا ين�ص��ح اخلبري االأملاين ببوابة التقنيات "هاندي �ص��يكتور.دي" بعدم 
ا�ص��تعمال االأجهزة االإلكرتونية اأثناء اال�ص��تحمام للحفاظ على ال�ص��حة 
العامة، حيث ينبغي اأن تظل هذه االأجهزة بعيدة عن املاء، حتى ال ت�صبب 
خطورة اأو م�ص��كالت �صحية للم�ص��تخدم اأو تتعر�س للتلف اأو ال�رضر من 

جراء ال�صقوط يف املاء.
وبالرغم من اأن ت�صغيل الهواتف الذكية بوا�صطة البطارية ال ميثل تهديداً 
لل�ص��حة اإذا �ص��قط يف امل��اء، عل��ى العك�س من الو�ص��ع، ال��ذي يكون فيه 
الهاتف مو�ص��اًل ب�ص��بكة التيار الكهربائي، اإال اأن �ص��قوط الهاتف الذكي 

يف املاء ينجم عنه اأ�رضار باجلهاز.

     ميكن الأ�صحاب هواتف اآي فون ا�صتقراء اإحداثيات النظام العاملي 
لتحديد املواقع "ج��ي بي اإ�س" يف خم�س خطوات، حيث يقوم هاتف 
اأب��ل باإظهار االإحداثيات اخلا�ص��ة ب��ه حتى بدون ت�ص��غيل تطبيقات 

خا�صة.
وللقي��ام بذل��ك يتع��ن على امل�ص��تخدم ت�ص��غيل خدم��ات املوقع يف 
اإعدادات اخل�صو�ص��ية بكل �ص��هولة. وبالن�صبة لتطبيق البو�صلة، فاإنه 
يج��ب فتح البو�ص��لة ومعايرتها، وعندئذ يظهر على احلافة ال�ص��فلية 
لل�صا�ص��ة بعد فرتة ق�صرية اإحداثيات "جي بي اإ�س" احلالية بالدرجة، 

والدقائق والثواين.
وميك��ن للم�ص��تخدم هنا حتديد ه��ذا البيانات واإر�ص��الها يف ر�ص��الة 
اإلكرتوني��ة اأو ن�ص��خها لك��ي يت��م ا�ص��تعمالها ب�ص��كل اآخ��ر يف تطبيق 

املالحة اأو اخلرائط.

   يف اإطار االحتفال باليوم العاملي للرموز التعبريية، ك�صفت �رضكة اأبل 
عن بع�س الرموز التعبريية اجلديدة التي �ص��تدرجها �ص��من اأحدث ن�صخة 
لنظام ت�صغيلها النقال "اآي اأو اإ�س 11"، التي �صتطرح يف اخلريف املقبل 

للعام اجلاري، بالتزامن مع موديالت اآي فون اجلديدة.
وتت�ص��من االإميوجي اجلديدة الأبل، البالغ عددها 69 رمز تعبريي جديد 
مبوافق��ة منظمة يونيك��ود، اأم مر�ص��عة وملتح وامراأة حمجبة و�ص��خ�س 
ميار���س ريا�ص��ة اليوغ��ا وغريها الكثري، كما ت�ص��مل اأي�ص��ًا ج��وز الهند 
ودينا�صور وحمار وح�صي وزومبي وراأ�س ينفجر ووجه �صاحك بنجوم.

ُيذكر اأن اأبل اأعلنت خالل موؤمترها ال�صنوي للمطورين ال�صهر املا�صي اأن 
متجر تطبيقاتها �ص��يطراأ عليه تغيرياً جذريًا من حيث الت�صميم واإ�صافة 
فئ��ات جديدة وحمتوى متخ�ص���س للتطبيقات واالألعاب، مع حت�ص��ينات 

وظائف البحث.

"إيموجي"الهواتف كيفية

متقاطعة

مشاهير السودوكو
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لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 بع�س جنوم بوليوود اعتربوا اأنف�ص��هم غري 
مالئمن ل��زواج واحد، فتزوج��وا مرتن اأو 
ثالًث��ا ومنه��م 4 مرات. على �ص��بيل املثال، 
ال احل���رض: كي�ص��ور كوم��ار، والك��ي عل��ي، 
و�ص��يدهارث روي كابور، و�ص��اجناي دوت، 
�ص��ينغ  وكاران  �ص��وبرا،  فين��دو  وفيده��و 

غروفر... لنتعرف على تفا�صيل ق�ص�صهم:
1. كي�صور كومار

ت��زوج كي�ص��ور كوم��ار، امللقب كي�ص��ور دا، 
اأرب��ع م��رات. يف البداية تزوج م��ن املغنية 
االأ�ص��طورية روم��ا غوها ثاكورت��ا يف عام 
ثم��اين  مل��دة  زواجهم��ا  ا�ص��تمر   .1950
�ص��نوات، ثم تزوج كي�ص��ور، جميلة ال�صا�ص��ة 
الف�ص��ية، مادباال، يف ع��ام 1960. انتهى 
هذا الزواج بعد ت�ص��ع �صنوات. وكانت زوجة 
كي�ص��ور كومار الثالث��ة، ممثل��ة بوليوودية 
اأخرى، هي يوجيتا بايل، وا�ص��تمر زواجهما 

كي�ص��ور  وق��ع   ،1980 ع��ام  يف  ل�ص��نتن. 
دا م��رة اأخ��رى يف احل��ب م��ع لينا ت�ص��اندا 
ف��اركار، ممثل��ة بوليوودي��ة �ص��ابة اأخرى، 

ا. لينتهي هذا الزواج اي�صً
 2. الكي علي

ورد ع��ن الك��ي عل��ي، وهو رج��ل مبهارات 
متع��ددة قول��ه: "اأن��ا ل�ص��ت مالئًم��ا ل��زواج 
واح��د". كان��ت زوجت��ه االأوىل ميغان جن 
ماكل��ريي، م��ن نيوزيلندا، الت��ي ظهرت يف 
"�ص��نام" ولدي��ه منه��ا  املو�ص��يقي  فيلم��ه 
طف��الن، وله من زوجت��ه الثاني��ة "عناية" 
��ا، طفالن، وت��زوج علي للم��رة الثالثة  اأي�صً
يف ع��ام 2010، م��ن عار�ص��ة بريطاني��ة، 

ا. ولديهما منها ابن اأي�صً
3. �صيدهارث روي كابور

عل��ى الرغ��م م��ن اأن��ه لي���س ممث��اًل، اإال اأّن 
�صيدهارث روي كابور، يف من�صبه كرئي�س 

�رضك��ة برجميات االت�ص��االت اأوت��ف، لديه 
م��ا يكف��ي م��ن النف��وذ. ت��زوج م��ن فيدي��ا 
ب��االن، يف حف��ل زف��اف مبزي��ج تاميل��ي 
بنجاب��ي يف دي�ص��مرب م��ن العام املا�ص��ي. 
زوجة �ص��يدهارث روي كابور االأوىل كانت 
�صديقة طفولته، يف حن كان زواجه الثاين 
من منتجة تلفزيونية انف�صل عنها يف عام 

.2011

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 تزوجوا ثالث مرات وأكثر... تعرفوا إليهم

1 مدينة فل�ص��طينية )مبع��رة( o اطول اخللفاء 
الرا�صدين مدة يف اخلالفة

o من يقرع الطبل 2 مت�صابهان 
 o 3 من الزهور وين�ص��ب اإليها من يحب نف�ص��ه

وقع
o دفرت 4 ن�صور 

o ح�صم االأمر 5 يطبخ 
6 ممث��ل ج�ص��د �صخ�ص��ية عمر املخت��ار o براد 

)باالجنليزية(
7 دفن o دولة تقع فيها �صد�س م�صاحة الياب�صة

اأيام احلر اأجهزة للرتويح   o 8 معظم ال�صيء 
9 تقال عند ال�ص��جر o ال�ص��يخ الرئي�س الطبيب 

الفيل�صوف
o طرف 10 تقينا الربد واحلر 

o عتمة 1 قلم 
o خاف ب�صكل مفاجئ 2 وجدك 

اأ�صهر رحالة عربي  3
o والد 4 جد �صيدنا يعقوب عليه ال�صالم 

o فقط )عامية( 5 �صياع العقل واحلكمة 
 o 6 حرك��ة ف�ص��يولوجية ملقاوم��ة املر�س

من الف�صيلة ال�صنورية )معكو�صة(
7 اإرج��ع اإىل عقل��ك o جزي��رة فرن�ص��ية يف 

البحر االأبي�س املتو�صط )مبعرة(
o و�صادات 8 خمادع 

9 اأول من ق�ص��م اأيام االأ�ص��بوع على �ص��بعة 
اأيام

اأق�صاط من الراحة 10لنيل 


