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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�سامي مهدي 
ق�سيدة

املب�سرون
اإىل جنود التحرير وقادته

ُي�سعلوَن الهواْء
بقذائفهم ،

وُي�سيئون �سرَح ال�سماْء .
اإنهم اأّوُل الطالعني من اجلبِّ

والنازحني من الظلماْت
اإنهم ملُح اأرغفِة الأمهاْت

وحماريُث ما ير�سُف ال�سفهاُء
على حائِط الفتنِة الدموّيِة من تّرهاْت .

اإنهم خجُل الأر�ِض من عاِر باعتها للغريْب
خجُل احلّر والقّر ، والزرِع وال�سرِع ،

والقّط والفاأِر ، والكلِب والعندليْب
وهم النحُو حني َيحاُر النحاْة

وهم الفقُه اإذ يع�سُر الأمُر اأو ي�ستدقُّ على الفقهاْء .
ه�سام الها�سمي 

#تهريج
الإعالم البديل بعد �سنوات من التحديثات للتطبيقات اأ�سبح يف غاية 
التي�سري والتنوع ومن اأبرز مظاهر التي�سري اأنه متاح وباملجان لكل 
اىل  التقليدي  الإعالم  من  انتقلت  التحزب  اأمرا�ض  م�سرتك.  ولكن 
الإعالم البديل، وا�سبح التهريج املتبادل بني املحتزبني من املنتمني 
�سوى  عالج  له  ولي�ض  مقلق  والثقافات  والأحزاب  التيارات  لهذه 
بتقنني هذه احلريات غري الواعية ب�سوابط قانونية تنا�سب اأحرتام 

حريات النا�ض وحمايتها، ول بد من توعية النا�ض باحرتامها.
والتناق�سات  التجاذبات  �ست�ستمر  احلزبي  التهريج  تقنني   وبدون 
كل  ال�سائعات و�سيعمل  والفربكة و�سناعة  ال�سيطنة  ت�سل حد  التي 
حزبي خبيث على توظيف الظروف ال�سيا�سية والطائفية والقومية 

والنف�سية لت�سفية ح�ساباته مع املناف�ض الخر.
 التهريج والتهريج امل�ساد لن يوؤدي اىل زوال الآخر، حتى لو اختفى 
موؤقتا ب�سبب �سدمات الهجوم عليه، ف�ستتجدد ظروف تعيد تن�سيطه 
الكراهية،  من  الكثري  فيها  انتقامية  فعل  وبردات  طائفيا  اأو  حزبيا 

واملجتمع هو من يتحمل ال�سرر.
حمتل  عدو  والتهريج  �سر�ض  خ�سم  الإعالم  يف  وان�سارها   داع�ض 
لالإعالم البديل، املوقف جتاه اأحدهما ل يغري املوقف جتاه الخر، من 

يعتقد غري ذلك فهو واهم.
اخرى  اعتبارات  اي  من  اهم  للبلد  العليا  :امل�سلحة  دنيز  هزار   
وحرية  ال�سخ�سية  احلرية  بني  حدًا  تقف  وال�سوابط  القوانني 
الفنت  التي تعمل على اجنرار املجتمع خلف  الفو�سى  التعبري وبني 
والنعرات الطائفية ..كلنا نعلم ان الكثري من ال�سفحات خلفها احزاب 
وك�سب  النتخابية  م�ساحلها  وخدمة  خلدمتها  ال�سفحات  تلك  جتند 
قاعدة جماهريية باأي طريقة كانت حتى ولو ب�سق ال�سفوف وحتويل 

ال�سعب اىل اعداء يكره بع�سه بع�سا
بهذه الطريقة هم باقون ونحن زائلون ..

 
اجمل تعليق

قف امام العقبات واجعل منها �سلما ت�سل به اىل القمم ..

هاتفك بوضعية الطيران 
وتضعه بجوار سريرك

تكشف النقاب عن تصميم 
Ataribox جهازها الجديد

الهواتف الذكية أكثر ما يشتريه جيل 
األلفية الخليجي عبر اإلنترنت

  ح��ذرت جمل��ة "فرويندين" الأملانية من خط��ورة و�ضع الهاتف الذكي 
عل��ى املن�ضدة املج��اورة لل�رسير اأو عل��ى ال�رسير نف�ض��ه، حيث يتعر�ض 
امل��رء با�ضتم��رار اإىل الإ�ضع��اع ال�ض��ادر ع��ن الهاتف الذك��ي، والذي قد 
ي��وؤدي اإىل حدوث تغريات بخاليا املخ، والت��ي بدورها ميكن اأن تت�ضبب 
يف الإ�ضاب��ة بال�رسط��ان.  واأ�ضاف��ت املجلة يف موقعه��ا على الإنرتنت 
اأن �ضب��ط الهاتف الذكي على و�ضع الط��ريان ل ميثل حاًل لهذه امل�ضكلة، 
ف�ضحي��ح اأن الإ�ضع��اع ي�ض��ري �ضعيف��ًا يف و�ض��ع ال�ضبط ه��ذا، اإل اأنه ل 

يتوقف متامًا. 
كم��ا ح��ذرت "فرويندين" من �ضح��ن الهات��ف الذكي اأثن��اء و�ضعه على 
ال�رسي��ر، خا�ض��ة اإذا متت تغطيت��ه بو�ضادة اأو مب��الءة، حيث يعمل �ضحن 
البطاري��ة على توليد قدر كبري م��ن ال�ضخونة، التي يتعذر ت�رسيفها، مما 

يرفع بدوره خطر ا�ضتعال حريق بالفرا�ض. 

ك�ضفت �رسكة اأتاري Atari اليوم الإثنني عن ال�ضور الأوىل للت�ضميم اخلا�ض 
بجهازها اجلديد لألعاب الفيديو امل�ضمى "اأتاري بوك�ض" Ataribox، حيث 
اأك��د فري��د �ضي�ضناي�ض الرئي���ض التنفيذي لل�رسك��ة ال�ضهر املا�ض��ي اأن �رسكته 
تعمل على جهاز األع��اب جديد، وقد اأر�ضلت ال�رسكة ال�ضور لأولئك الأ�ضخا�ض 

الذين ا�ضرتكوا للح�ضول على التحديثات عرب موقع "اأتاري بوك�ض".
 ،Atari 2600 ويب��دو اأن الت�ضمي��م م�ضتمد ب�ضكل وا�ضح من جه��از ال�رسكة
بحي��ث اأن الت�ضمي��م اجلديد عب��ارة عن اإع��ادة ت�ضميم ع�رسي��ة جميلة لذلك 
اجلهاز، وتاأتي وحدة الألعاب اجلديدة ب�ضكل غري مربع يرتفع ب�ضكل تدريجي 
يف اخللف مع خطوط اأفقية، ويحتفظ اجلهاز بواجهة خ�ضبية اإىل جانب وجود 
ن�ضخة بديلة حديثة باللون الأ�ضود مع �ضعار اأحمر وظهر اأحمر. وتاأمل ال�رسكة 
يف اأن يعي��د اجلهاز اجلديد اأجمادها القدمي��ة و�ضعبيتها الوا�ضعة مثلما فعلت 

�رسكة نينتندو مع جهازها لالألعاب NES بن�ضخته التقليدية.

   اأظهر ا�ضتطالع للراأي اأجرته �رسكة "يوغوف" YouGov اأن الهواتف 
الذكي��ة تعد م��ن اأكرث الأ�ضياء الت��ي ُيحتمل اأن ي�ضرتيه��ا جيل الألفية يف 
دول جمل���ض التع��اون اخلليجي عرب الإنرتن��ت، يف حني تاأتي الزهور يف 
املرتب��ة الأخ��رية. وبح�ض��ب ال�ضتط��الع الذي ج��اء حتت عن��وان: "كيف 
يت�ض��وق جيل الألفي��ة يف دول جمل�ض التعاون اخلليج��ي عرب الإنرتنت"، 
حتت��ل الأدوات الإلكرتوني��ة يف املرتب��ة الأوىل بن�ضب��ة %20 ل��كل م��ن 
الهوات��ف الذكي��ة وكل ما يخ�ض احلوا�ضب من برام��ج واأجهزة. ثم جاءت 
املع��دات الإلكرتوني��ة، ثم الألعاب الإلكرتونية، تله��ا الكتب الإلكرتونية، 
بن�ضب��ة %17 و %13 عل��ى الت��وايل، وذل��ك يف ق�ضم م��ن املحتمل جداً 
اأن ُي�ض��رتى ع��رب الإنرتن��ت، اأما ق�ضم "من غ��ري املحتم��ل اأن ُي�ضرتى عرب 
الإنرتن��ت" ج��اءت املنتج��ات ال�ضحي��ة بالدرج��ة الأوىل بن�ضب��ة 7%، 

والفيديو والدي يف دي بذات الن�ضبة.

استطالع:ال تضبط أتاري
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 IIFA جوائ��ز  توزي��ع  حف��ل  انته��ى 
Awards 2017 بن�ضخته ال�18 ال�ضبت 
15 متوز/يولي��و وال��ذي اأقي��م يف قاع��ة 
مدين��ة  يف   "MetLife Stadium  "
نيويورك الأمريكية لأول مرة يف تاريخه، 
حي��ث تاأل��ق في��ه م�ضاه��ري بولي��وود على 
ال�ضج��ادة اخل���رساء كان اأبرزه��م: �ضلمان 
خ��ان Salman Khan، كاترين��ا كيف 
 Alia به��ات  علي��ا   ،Katrina Kaif
Shahid K a ضاهي��د كابور� ،Bhatt
 ،Preity Zinta poor بريت��ي زينت��ا 
 Sonakshi Sinha ضوناك�ضي �ضينه��ا�
وغريه��م.  وق��دم احلف��ل كل م��ن املخ��رج 
Karan J a جوه��ر كاران   الهن��دي 
 Saif  والنجم��ني �ضي��ف علي خ��ان har
V a داه��اوان  وف��ارون   Ali Khan

run Dhawan الذين قدموا من مطار 
مومباي حل�ضور احلفل.

العرو���ض  م��ن  العدي��د  احلف��ل  وتخل��ل 
كالنجم��ني  بولي��وود  لنج��وم  الراق�ض��ة 
ف��ارون داه��اوان وكاترين��ا كي��ف. وهذه 
خم��رج:  اأف�ض��ل  اجلوائ��ز:  باأب��رز  لئح��ة 
 Aniruddha Roy Chowdhury
يف فيل��م "Pink". اأف�ض��ل ممث��ل م�ضاعد 
اأنوب��ام   Anupam Kher )ذك��ر(: 
 M.S. Dhoni: The " خ��ري يف فيل��م 
اأف�ضل ممثل م�ضاعد   ."Untold Story
)اأنث��ى(: Shabana Azmi يف فيل��م " 
 Diljit اأف�ض��ل ممثل مبت��داأ:   ."Neerja
Udta Pu a " Dosanjh يف فيل��م 
 Disha اأف�ض��ل ممثل��ة مبتدئ��ة:    ."jab
 M.S. Dhoni:  " فيل��م  يف   Patani

The Untold Story".  جائزة اأف�ضل 
. Myntra Style Icon: عليا بهات 

)اأنث��ى(:   PlayBack مغني��ة  اأف�ض��ل 
Tulsi Kumar ي فيلم " Airlift"، و 
 Udta " Kanika Kapoor يف فيلم 

."Punjab
 Jim Sarbh :اأف�ض��ل اأداء يف دور �ضلب��ي

."Neerja " يف فيلم

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.

IIFA Awards 2017 هؤالء هم الفائزون في حفل

1 طري��ق معبد ل�ضتخدام الطي��ارات o رقة يف التعامل 
اأو يف ال�ضكل

o مهرجان مو�ضيقي تون�ضي 2 جمموع حربة 
3 يو�ضع على احل�ضان o ممر جبلي حدودي �ضهري بني 

افغان�ضتان وباك�ضتان
o مدينة  4 فعل ا�ضدار ال�ضوت من ح�رسات مثل النحل 

عراقية ن�ضاأ فيها خط من خطوط اللغة العربية املهمة
5 اأطول اأنهار الحتاد الأوروبي والثاين بعد نهر الفولغا
6 فع��ل ما�ض مرتبط بن�ضاط احلرامي )معكو�ضة( o يف 

احلية ويو�ضف بالزعاف )معكو�ضة(
7 ل��ك وي�ضتخدم��ه غ��ريك اأك��رث من��ك o تق��ال يف لون 

العيون
اأو ت�ضويقية  8 احتف��الت تق��ام يف منا�ضبات تكرميي��ة 

وغريها
 o مطرب �ضوري يلقب ب�ضلطان الطرب o 9 ن�ضف واحد

اإله ال�ضم�ض عند الفراعنة
10 باعث النه�ضة املو�ضيقية يف م�رس

1 بح��ر وا�ض��ع o البح��ر العميق وي�ضتخ��دم للدللة 
على كتاب يف اللغة

o نقوم بدر�ضها 2 جواهر 
األوان الب�رسة o ملون بلون من  3 قمة الأ�ضياء 

4 �ضاع��ر لبن��اين مهج��ري o ل��ه عالق��ة بالغالف 
الهوائي حول الأر�ض

o ملك الغابة 5 حالة القعود 
6 الة مو�ضيقية جلدية o رمز الكربيت يف الكيمياء 

o بنت تت�ضم بالعناد
7 عك���ض متما�ض��ك o ".... زاده اخليال" كنا غناها 

حممد عبد الوهاب
o مرتفع )معكو�ضة( 8 مطربة تون�ضية 

9 ك��رة )بلهجة البع�ض( o ا�ض��م علم موؤنث مبعنى 
القردة ال�ضغرية o يف ال�ضلم املو�ضيقي

10 انفج��ار ال�ضب��ح o رج��ل دي��ن م�ضيحي o اآخر 
�ضيء يحمل فيه الإن�ضان اإىل مثواه الأخري


