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تطلق روبوتا عمالقا إلعادة 
تدوير اآليفون

حميد المطبعي.. شبه الوطن بالمالئكة وأرخ لمفكريه وكتابه

الطب يكتشف تأثير المكسرات على القلب 

عالج للصداع النصفي يثبت 
فعاليته رغم فشل عالجات أخرى

 "هاتف" لكنه أقوى من أي 
حاسب محمول!

أفضل أجهزة الب توب فى العالم؟

بغد�د – متابعة :ك�شفت �رشكة �أبل �لأمريكية عن روبوت جديد مهمته �إعادة 
تدوي��ر هو�ت��ف �آيفون �مل�شتعمل��ة، يف خطوة تهدف لتقلي���ص تاأثري �ل�رشكة 

�ل�شلبي على تغري �ملناخ و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية.
وطبق��ا ملوقع "م�شابل" �لأمريك��ي �لتقني، فقد �أطلقت "�أب��ل" على �لروبوت 
�جلدي��د ��شم "Daisy ، م�شرية �إىل قدرته على ف�شل �أجز�ء هاتف "�لآيفون" 

على نحو �أكرث فعالية من �لب�رش.
وبو�شع �لروبوت �ل�شخم �لتعامل مع 200 هاتف يف �ل�شاعة �لو�حدة، بحيث 
تف�شل �لأجز�ء �لد�خلية، ومن ثم يتم فرزها يف �أكو�م ت�شهل عملية معاجلتها 

وتاليا ��شتخد�مها يف هو�تف جديدة.
وبو��شط��ة هذ� �لروبوت، ف��اإن "�أبل" �شت�شبح قادرة عل��ى معاجلة عدد �أكرب 

 "Liam" من �لهو�تف �مل�شتعملة، من ذلك �لذي يعاجله �لروبوت �ل�شابق
ويق��ول موق��ع "م�شاب��ل" �إن هذ� �لروبوت ب��د�أ �لعم��ل يف 2016، لكن نقطة 

�شعفه تتمثل يف قدرة على معاجلة هاتف �آيفون 6.

�جري��ت در��ش��ة �ش��ارك به��ا60  �أل��ف 
�شخ���ص من �ل�شوي��د يف �شن 45-83 

�شنة. 
عاد�ته��م  ع��ن  �ملتطوع��ون  �أخ��رب 
�لغذ�ئية و�أ�شل��وب حياتهم، وبعد ذلك 
ر�قب �لأطباء �شحتهم ملدة 17 عاما، 

بح�شب ما نقلته"يورك �ألريت".
وح�ش��ل خ��ال ه��ذ� �لوق��ت 4983 
�شخ�ش��ا على نوبة قلبية ومنهم 917 

حالة قاتلة و3160 حالة ف�شل �لقلب و7550 حالة �لرجفان 
�لأذين��ي )وهو ن��وع من عدم �نتظ��ام �رشبات �لقل��ب(. ووجد 
�لأطباء �أن حمبي �ملك�رش�ت �أقل تعر�شا لاإ�شابة بف�شل �لقلب 
بن�شبة 20 يف �ملئة، يف نف�ص �لوقت تناول �ملك�رش�ت من مرة 
�إىل ث��اث م��ر�ت يف �ل�شهر يقلل من خط��ر �لإ�شابة بالرجفان 

�لأذيني بن�شبة 12-18%.
وب���نّ �لأطب��اء �أن �ملك���رش�ت ه��ي م�ش��در �لده��ون �ل�شحي��ة 
و�ملعادن وم�شاد�ت �لأك�شدة، ولها تاأثري �إيجابي على �جلهاز 

�لقلبي �لوعائي.

ط��ور باحثون عاجا جدي��د� لل�ش��د�ع �لن�شفي، هو 
�لأول م��ن نوع��ه من��ذ 20 �شن��ة، ميك��ن �أن يخف�ص 
�حل��الت �ل�شديدة �لتي يعاين منها مر�شى ��شتنفدو� 
جمي��ع �لعاجات �لأخ��رى �ملتاح��ة. ودر�ص �لبحث 
�لأخري حالت �ملر�ش��ى، �لأكرث �شعوبة يف �لعاج، 
مم��ن قامو� بتجربة 4 �أن��و�ع خمتلفة من �لعاجات 

�لوقائية لل�شيطرة على هجمات �ل�شد�ع �لن�شفي.
وعان��ى �مل�شاركون م��ن 9 حالت �ش��د�ع �لن�شفي 
يف �ل�شه��ر، يف �ملتو�شط، ولكن بعد �خل�شوع للعاج 
�شه��د �أك��رث م��ن �لثل��ث، �نخفا�ص عدد �حل��الت �إىل 
�لن�ش��ف. ويعم��ل ه��ذ� �لدو�ء ع��ن طري��ق ��شتهد�ف 
وحج��ب جزيء م�شوؤول ع��ن �لأمل يف �لدماغ، ي�شمى 
�لببتيد �ملت�شل بالكال�شيتون� )GGRP(. وميكن 

�أن يك��ون جن��اح ع��اج erenumab، مبثابة 
�رشي��ان �حلياة بالن�شبة حلو�يل 8.5 مليون 

�شخ�ص يعانون م��ن �ل�شد�ع �لن�شفي يف 
بريطانيا بحلول �مل�شتقبل.

ويف جترب��ة �ملرحلة �لثالثة، مت �إعطاء 
246 من �مل�شاب� بال�شد�ع �لن�شفي 

حقن��ة erenumab، �أو دو�ء وهمي��ا 
م��رة و�ح��دة يف �ل�شه��ر مل��دة 3 �أ�شه��ر. 

وم��ن ب��� �مل�شارك���، عول��ج 39% 
منه��م ب�ش��كل غ��ري ناج��ح 

�أخرى،  �أدوية  با�شتخد�م 
�أدوي��ة   3 ب���  و38% 
�أدوي��ة.   4 ب���  و23% 
�لتي  �لنتائج  وج��اءت 
قدم��ت، يف 17 �أبري��ل 
�جل��اري،  ني�ش��ان   /
�ل�شنوي  �لجتم��اع  يف 
�لأمريكية  لاأكادميي��ة 
لط��ب �لأع�ش��اب لع��ام 

جترب��ة  م��ن   ،2018
��شتم��رت مل��دة 3 �أ�شه��ر 

بغ��د�د - وكالت:طرح��ت �رشكة �شينية نا�شئة ما و�شفته تقارير �إخبارية باأنه "هاتف 
�أقوى من �أي حا�شب حممول )لبتوب( ميكن �أن تر�ه. و�أطلقت �رشكة "يولفون" �ل�شينية 
هاتف��ا جديد� حتت ��شم "ب��اور 5"، يتميز ببطارية جبارة �أقوى م��ن �أي بطارية حا�شب 

حممول، بح�شب موقع "بي جي �آر" �لتقني �ل�شيني �ملتخ�ش�ص.
ويتمي��ز "ب��اور 5"، باأن بطاريته بقوة 13 �ألف ميللي �أمب��ري يف �ل�شاعة، �أي �أنها قادرة 

على �أن تعمل ملدة 7 �أيام كاملة باأق�شى قدرة للت�شغيل.
ول حتتاج �لبطارية ل�شحنها �إل �شاعت� و3 دقائق فقط، بف�شل تقنية �ل�شحن �لفائقة.

ودعمت �ل�رشكة �ل�شينية �لهاتف ب�شا�شة كبرية بقيا�ص 6 بو�شات فائقة �لدقة و�جلودة، 
وزودته بذ�كرة و�شول ع�شو�ئي ب�شعة 6 غيغابايت، وذ�كرة د�خلية ب�شعة 64 غيغابايت.
وياأت��ي �لهاتف بكامري� خلفية مزدوجة �إحد�ها بدقة 21 ميغابيك�شل، و�لأخرى بدقة 5 
ميغابيك�ش��ل، وكام��ري� �أمامية مزدوجة �إحدها بدق��ة 13 ميغابيك�شل، و�لأخرى بدقة 5 
ميغابيك�ش��ل. ومت تزويده �أي�شا مب�شت�شعر قارئ ب�شم��ة �لأ�شبع، وبرنامج للتعرف على 

 ."X لوجوه م�شابهه للتقنية �لتي دعمت بها "�أبل" هاتفها "�آيفون�

 هن��اك مناف�ش��ة قوية ب� �ل�رشكات من �أجل �إنتاج �أجه��زة لب توب متميزة جتذب �هتمام 
�مل�شتخدم���، وحديث��ا ف��ازت �رشك��ة لينوف��و بت�شنيف��اتLaptop Mag's Best  و
Worst   Brand  للم��رة �لثاني��ة على �لتو�يل، وتر�جعت �رشكة �أبل �لتي كانت ت�شيطر 
عل��ى ه��ذه �لقائم��ة �إىل �ملركز �ل�شاب��ع يف �لت�شنيف �لعامل��ي، وهذ� �لت�شني��ف يعتمد على 
ع��دة معايري مثل �لبت��كار و�لت�شميم و�لدعم، وجودة �ملنتج، وغريه��ا من �لبنود، وجاءت 
  Asusو  Acer يف �ملركزي��ن �لثاين و�لثالث بينم��ا جاءت �رشكات  Dellو  HPرشكت��ا�
وMicrosoft  وRazer وMSI  و�شام�ش��وجن يف مر�ك��ز خمتلف��ة د�خ��ل �لقائمة. ووفقا 
ملوقع tomshardware، تتمتع لينوفو ب�شمعة جيدة، نظر� لرتكيزها على عمر �لبطارية 
�لطويل و�شهولة �ل�شتخد�م ب�شكل كبري، وهذ� ظهر يف عدد كبري من �أجهزة �لاب توب �لتي 
طرحتها خال �لفرتة �ملا�شية، وح�شلت جمموعة كبرية من �أجهزتها على تقييم مرتفع من 
قبل �ملو�قع �لتقنية و�مل�شتخدم�. وعلى �لطرف �لآخر، تو��شل �أبل �لنخفا�ص، فابا�شتثناء 
�أجه��زة MacBook Air �لقدمي��ة، حتتوي جميع �ألجهزة �ملحمولة �حلالية على لوحات 
مفاتيح م�شطحة ومو�شات Thunderbolt 3/USB Type-C كمنافذها �لوحيدة.

من يصنع"أبل"  االسم

متقاطعة كلمات

عزي��زي ب��رج �ل�رشط��ان، كل �ش��يء �شه��ل يف �لوق��ت �حل��ايل و�أنت 
��ا ور�ئك  ت�شتمت��ع حًق��ا بالأم��ور �لتي تق��وم بها. �ش��وف ترتك �أي�شً
�أث��ر م��ن �جلاذبية �لإيجابي��ة. ل تتعجب عندما يق��رتب منك من هم 
حول��ك ويبوح��ون لك باأفكاره��م. لكن ل تكن مغ��روًر� – ��شرتك يف 
�مل�رشوع��ات �ملختلفة لأنها قد تقدم لك �لإلهام فيما يخ�ص خططك 

�خلا�شة.

عزيزي برج �لدلو، �شيتم �إعادة بحث وتقييم �أر�ءك �أو �أعمالك ب�شكل 
م��ن �لأ�ش��كال. �ذ� مل تكن �لأم��ور ت�شري على ما ي��ر�م، قد متيل �إىل 
�إرج��اع �ل�شب��ب �إىل خط��اأ �شدر م��ن �لآخري��ن �أو كنتيجة للظروف 
�حلالي��ة. من �لأف�ش��ل �لحتياط و�لتحلي بال�ش��رب: بالإ�شافة �إىل 

�بتهاجك بالنت�شار على هذه �لأزمة �حل�شا�شة بدون عو�قب.

عزي��زي برج �حل��وت، �أ�شبحت يومياتك �ش��ارة ومبهجة 
يف طبيعته��ا حيث �أنك تتفاهم جي��ًد� مع جميع �لأطر�ف 
وكل م��ن تتقاب��ل مع��ه. ��شتمتع به��ذه �لف��رتة �لتي فيها 
يعك���ص ل��ك �جلمي��ع تعاطفه��م، و�نتفع من ه��ذه �لطاقة 
�لإيجابية للتخل�ص من �ل�شغط �لتي تو�جهه خال �ليوم 

و��شرتجاع هدوئك.

عزي��زي ب��رج �جلدي، ن��ادًر� ما متر مبث��ل هذه �حلالة م��ن �لو�شوح 
و�له��دوء �لت��ي مت��ر به��ا �لي��وم. �ش��وف ي�شاعدك ه��ذ� عل��ى ت�شوية 
خافات قدمية مع زماء �لعمل �أو �لأقارب. فوق هذ�، �شوف تختفي 
�مل�شكات يف �لعاقات �ملتبادلة و�لتي كنت تظن �أنها لن حتل �أبًد�.

عزي��زي برج �لثور، �شيط��ر�أ على حياتك تغيري ل��ن ت�شتطيع جتنبه 
لف��رتة طويل��ة، كما �أنك تتمت��ع باحلما�ص و�لثق��ة �لازم� لتنفيذ 
م�رشوعات��ك. وِظف تلك �لطاقة لتخطو �خلط��وة �لأوىل. حتدث عن 
ذل��ك م��ع �ملقرب��� �إلي��ك و�أ�شدقائك، و�ش��وف يقدمون ل��ك �لدعم 

بحما�ص وبكل �ل�شبل �ملتاح لديهم .

عزي��زي ب��رج �حلم��ل، خ�ش�ص �لف��رتة �لقادم��ة لإع��ادة �لت�شال 
باأف��ر�د عائلت��ك، فانغما�ش��ك وم�شاركت��ك يف ح��و�ر�ت م��ع �أفر�د 
�لعائلة �شيلقى ��شتح�شان وترحاب حار من �جلميع. �ذ� كان هناك 
�أي خاف��ات عائلية مل ت�ُحل بع��د، فهناك تنبوؤ باأن �لآن هو �لوقت 

�لأمثل للتوفيق وح�شم �لأمور.
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عزي��زي برج �ملي��ز�ن، يف �لوقت �حلايل، يب��دو �أن حجم 
�مل�ش��كات يف تز�يد، ولكن يج��ب �أن ل تطغى �مل�شكات 
عليك. فقط عندما تو�جه م�شكلة و�حدة تلو �لأخرى �شوف 
تب��د�أ يف �ل�شعور بال�شع��ادة مرة �أخرى. من �ل�رشوري �أن 

تت�رشف يف �حلال، و�إل ف�شوف تو�جه تعقيد�ت �أكرث.

عزيزي برج �جلوز�ء، �لوقت منا�شب جًد� جلميع �لعاقات �ل�شخ�شية، 
�ش��و�ء كانت جدي��دة �أو قدمية. �شوف جتد عملي��ات �لتو��شل مع من 
حول��ك ملهمة وغنية لأفكارك �خلا�شة. لك��ن يجب �أل تفكر فقط يف 
ا على  �ملز�ي��ا �لتي يجلبها لك هوؤلء �ملعارف، وحاول �لتفاعل �أي�شً
�مل�شت��وى �لعاطف��ي، و�إل ف�ش��وف تك��ون م��دة �ل�شتف��ادة و�لتناغم 

ق�شرية.

عزيزي برج �لأ�شد، يف بع�ص �لأحيان، يجب �أن تتعامل 
م��ع �لف�ش��ل يف �لعم��ل. ك��ن �شجاًع��ا و�نظ��ر �إىل ه��ذه 
�لنتكا�ش��ات على �إنها فر�ص للتغي��ري �إىل �لأح�شن. �إذ� 
قمت بذل��ك، ف�شوف تخرج من �أعم��اق �لياأ�ص يف حالة 

�أف�شل. �شوف تتخذ قر�ر�ت قريًبا يف حياتك �خلا�شة.

عزي��زي برج �لعذر�ء، �أنت ناج��ح يف �لعمل – حتى و�إن 
مل ياح��ظ �أح��د ذلك �أو يظهر ل��ك �لتقدير. �ش��وف يفيدك 
�أن تظ��ل م�شتعًد� مل�شاعدة ودع��م �لآخرين. يريد �أحباوؤك 
ا يف �لوقت �حلايل. �إذ� مل يكن هناك �أحد يف  دعم��ك �أي�شً

�ل�شورة، رمبا حان �لوقت للبحث عن حبك �حلقيقي.

عزي��زي برج �لعقرب، ت�شتحق ق��وة عزميتك �لثناء، ولكنك 
تن�ش��ى �أن �حلي��اة حتم��ل �أ�شياًء �أخ��رى غري �لنج��اح. �أنت 
��ا تقبل �لنك�شات.  ت�شع��ى مبثاب��رة �شديدة ولكن عليك �أي�شً
�عِط لنف�شك �ملزيد من �لوقت للو�شول �إىل �أهد�فك بطريقة 

�أكرث ر�حة.

عزي��زي ب��رج �لقو���ص، �ش��وف تو�ج��ه �لي��وم بع���ص �ملو�ق��ف �لتي 
�شتخت��ربك �إىل �أق�شى ح��د، ومن �ملهم �أن ل تفق��د �لثقة يف قدر�تك. 
�أن��ت متلك �لقدرة على تغيري ه��ذه �لظروف. �إذ� كنت تو�جه م�شكات 
يف �لعم��ل كذلك، حاول �أن ل تفقد �ل�شيط��رة و�كت�شف �أف�شل طريقة 

حلل �مل�شكات �لقائمة.

علي  بن  علي  حممد  �ل�شيخ  بن  "حميد  هو  �ملطبعي،  حميد 
وباحث  و���ش��اع��ر،  وك��ات��ب،  �أدي���ب،  �لنجفي،  �ل�شحاف"، 
ومو�شوعي عر�قي، ولد يف مدينة �لنجف يف 1942، وتعلم 
يف مدر�شة "�لغري" �لأهلية، ومتو�شطة "�خلورنق" �مل�شائية، 
�لفل�شفة،  فدر�ص  �لعلمية،  معاهدها  يف  در��شته  و��شل  ثم 
�لزجناين"  �لكرمي  "عبد  يد  على  تتلمذ  وقد  �لعربية،  و�للغة 

�شاحب نظرية �لتقريب ب� �ملذ�هب.
و�إر�دة  جميل،  و�شرب  عجيبة،  بذ�كرة  �ملطبعي  يتمتع  كان 
تامة  ومعرفة  �لأح��د�ث،  متابعة  على  فائقة  وق��درة  قوية، 
و�لقت�شادية  و�ل�شيا�شية  �لثقافية  و�لرموز  بال�شخ�شيات 
�لعر�ق  �أعام  "مو�شوعة  �لعر�قية �ملعا�رشة، كتب مو�شوعة: 
يف  �ملو�شوعة  وطبعت  جملد�ت  بثاث  �لع�رشين"  �لقرن  يف 
د�ر �ل�شوؤون �لثقافية �لعامة �لتابعة لوز�رة �لثقافة و�لإعام 

�لعر�قية خال �ل�شنو�ت من 1995 1998-.
"�لكلمة"  جملة  و�أ�شدر  �ل�شحافة،  يف  �ملطبعي  حميد  عمل 
وفكرية مهمة.  ثقافية  1975-1967، وهي جملة  ما ب� 
و�لأدباء  �ملفكرين  "مو�شوعة  �شنو�ت،  قبل  ن�رشه  ما  و�أبرز 
�أعام  ومو�شوعة  جزء،   20 من  �أكرث  يف  وتقع  �لعر�قي�"، 
�لعر�ق يف �لقرن �لع�رشين �لتي �أ�شدرها �شدت حاجة �لباحث� 
وطلبة �لدر��شات �لعليا ملو�شوعة ت�شم �أدباء ومثقفي �لعر�ق 
عمل  حيث  �ملطابع،  يف  لعمله  باملطبعي،  �شمي  �ملعا�رش. 
ميتلكها  �لتي   ،1920 عام  �ملوؤ�ش�شة  "�لغري"  مطبعة  يف 
وجريدة  �ل�شرت�كي"،  "�لعامل  جريدة  حترير  وتر�أ�ص  و�لده، 
كانت  مهمة،  وفكرية  ثقافية  جملة  �أ�شدر  كما  "�لنقابي"، 
وقد  "�لكلمة"  جملة  �أ�شماها  طليعية،  �أدبية  حلركة  م�رشحا 
�لي�شار و�ملارك�شية، وكانت تتحدث عن  �جتهت �ملجلة نحو 
�لُكتاب  من  �لكثري  فا�شتقطبت  �لكلمة،  وحرية  �لدميقر�طية 
نز�ر  �أمثال،  وخارجه،  �لعر�ق  د�خل  من  و�ل�شعر�ء  و�لأدب��اء 
�خل�شريي،  �لو�حد  وعبد  و�أدوني�ص،  يو�شف،  و�شعدي  قباين، 
�لقي�شي،  وجليل  طهمازي،  �لرحمن  وعبد  �لب�شتاين،  وب�رشى 
وحممود  �حل��ي��دري،  ويو�شف  �إ�شماعيل،  فهد  و�إ�شماعيل 
جند�ري. و�أ�شدر 30 كتابا، منها: ع�رشون جزء�ً من مو�شوعة 
يف  �لعر�ق  �أعام  ومو�شوعة  �لعر�قي�،  و�لأدب��اء  �ملفكرين 
مميز�  عما  �عتربها  �لتي  �أج��ز�ء،  ثاثة  يف  �لع�رشين  �لقرن 
وثمرة جهد و�جتهاد م�شن، ل يعلمه �إل من تابعه بتفا�شيل 
�أعام  بع�ص  لغياب  مربر�  و�شع  �أنه  ومع  �ليومية،  م�شاقه 
و�لعلم ممن  و�ل�شيا�شة  و�لأدب  �لفكر  �أهل  �لعر�ق وخ�شو�شا 
"منهم  �لع�رشين �شنة �ملا�شية، ح� قال  �لباد يف  غادرو� 
�شعبة  عناوينهم  وباتت  بعيدة،  �أماكن  �إىل  عنا  �رحتل  من 
�أ�شهم  �ل�شحف وقد  5000 مقالة يف  �أكرث من  �ملنال". وله 
و�لفنون  �لآد�ب  ندوة  ومنها،  �لأدبية  �ملجال�ص  تاأ�شي�ص  يف 
�لر�حل  �لكبري  �لأ�شتاذ  �ملعا�رشة. وقال عن حميد �ملطبعي 

حممد بهجت �لأثري: "كاتب من طر�ز خا�ص، معني باأحو�ل 
فل�شفة ما  �إىل  نزعة  بالتاريخ مع  ولع  وله  و�لأدباء  �لعلماء 
�ملطبعي،  "حميد  �ل�شامل":  "عكاب  �لباحث  وقال عنه  يقر�أ". 
باحث موؤرخ، رحالة. در�ص �لفل�شفة و�للغة يف معاهد �لنجف 
�لعلمية. �أ�شدر �أكرث من ثاث� كتابًا يف �لرحات و�حل�شارة 
�أكرث بكتابه �لفل�شفي )ر�شائل �إىل �شقر�ط(.  و�لتاريخ، ويعتز 
ويف حو�ر معه بد�ره �لعامرة، يف 2014، ذكر �ملطبعي �أن 
�إىل جانب كتاباته  )�أح�شِن كتبه( كما قال:  �لكتاب من  هذ� 

�ل�شحفية �ملتو��شلة. مُين بالإن�شان فكر�ً وفل�شفة ومنهجًا".
عقود  ثاثة  من  "�أكرث  عنه:  طالب  عالية  �لرو�ئية  وقالت 
�أحمل �شد�قة فريدة من نوعها تربطني  باملفكر  مرت و�أنا 
و�لتجذر  �لنتماء  ت�شبه  �شد�قة   �ملطبعي  حميد  �لكبري 
و�لتوحد و�لألفة �لعجيبة، يف بد�يات تعريف به بعد عودتي 
من �شنو�ت غربة يف بريوت كان �شديقا ودود� ثم �أ�شبحنا 
باأوقات  لذ�كرتي  بات عاك�شا  ثم  ثنائيا مرت�بطا  �لأيام  مع 

تنفك عن مازمتي  و�أحد�ث وحو�ر�ت ل  و�أمكنة  و�أ�شخا�ص 
�أينما �أكون، وبعدها �أ�شبح هاج�شا من قلق �أخ�شى عليه من 
�أبنا  �أ�شبح  ولحقا  زو�ياه،  �أغلب  يف  ي�شد�أ  بد�أ  زمن  ويات 
من  كائن  على  حنانها  تغدق  �أما  باأنني  �أ�شعر  و�أنا  �أتفقده 
�إىل  يتعد�ها  بل  و�ملكان  �لزمان  تو�شيفات  يحمل  ل  مز�يا 
مديات �أعرف حجم تكويناتها جيد� يف نف�شي، يحمل �لود�عة 
�لن�شطة  و�ل��ذ�ك��رة  و�لفكر  و�ملعرفة  �ملجلجلة  و�ل�شحكة 
�ملتجدد  و�لفهم  �لو�عي  و�لتحليل  �ل�شتب�شارية  و�لروؤيا 
و�ملقدرة على �نتز�ع ما  نتوقف عن �لبوح به لأنف�شنا لكننا 
معه ن�شغي لذو�تنا �لتي تريد �أن تقول كل �شيء دون تردد".

�إبر�هيم خليل �لعاف يف مقالة له على  ويقول عنه �لكاتب 
مو�شوعة  �ملطبعي..  "حميد  بعنو�ن  �ملتمدن  �حل��و�ر  موقع 
نف�شه،  يقدم  �أن  هو  يحب  كما  �ملطبعي  "حميد  �لعر�ق": 
كما  �لفكر،  جديل   ، بطبعه  ثائر�ً  بالفل�شفة،  م�شغول  �إن�شان 
مل�شاته  ي�شع  حتى  يهد�أ  ول  ي�شتقر،  ل  �لفعل/  جديل  �أن��ه 

�لإد�رة،  يف  ويبحث  �حلرية،  يتناول  له  مقال  مو�شوع  على 
يفرق  ل  �لعر�ق،  �بن  �نه  �لإن�شاين..  �لعطاء  مديات  ويناق�ص 
ب� من ي�شكن �ل�شمال ومن ي�شكن �جلنوب.. �ملعيار عنده هو 
ي�شار  �أن  ي�شتحق  للعر�ق..  يقدم  و�ملقيا�ص هو من  �لإب��د�ع.. 
كتابه  فاألف  �لوحيد،  ، هاج�شه  �حلرية  كانت  بالبنان..  �إليه 
)ر�شالة يف �حلرية( ولكن متى ؟! �نتظر �أكرث من ثاث� عامًا 
ويف   1990 �شنة  �شدر  فالكتاب  �لنور،  �إىل  كتابه  ليخرج 
هذه �لر�شالة قال قولته �ل�شهرية: "�لإن�شان �أقوى من �حلرية، 
�ل�شقوط"..  على  �لإن�شان  تغرى  �أن  من  �أ�شعف  و�حلرية 
ثاث�  من  �أكرث  �أ�شدر  �ملا�شية  �لأربع�  �ل�شنو�ت  وخال 
كتابًا ومو�شوعة.. و�رتبط بعاقات و��شعة مع معظم ممثلي 
�لثقافة �لعر�قية، بتيار�تها �ملختلفة : �لقومية، و�ل�شرت�كية 
يحرتم  ودود�ً،  طيبًا،  �إن�شانا  �أنا،  �أر�ه  و�لليرب�لية..  و�لدينية، 
غريه، ويعرتف مبجهود�ت �جلميع �إىل درجة �أنه روج لأفكار 

و�شري عدد كبري من �أعام �لعر�ق يف �لقرن �لع�رشين".

بغداد – متابعة 

o �لبيه �لبو�ب 1 و�لد �لو�لد 
2 ف��رك �ل�ش��يء بال�شيء o ��شم يع��رف به �ل�شخ�ص 

غري ��شمه �لر�شمي o عك�ص ميت
3 فيلم م�رشي )1955( من �إخر�ج هرني بركات و 

بطولة عبد �حلليم حافظ و �إميان
4 �شخ�ص من مدينة �ل�شباب

5 ممثلة �شورية لقبها م�رشي
6 ثلثا بلح o ثمر منه زيت مذكور يف �لقر�آن )مبعرثة

o ين�شف )معكو�شة( 7 للند�ء 
o مت�شابهان o من �لأطر�ف  8 مت�شابهان 

9 كومي��دي م�رشي ر�حل �شمي م�رشح هام با�شمه 
يف �لقاهرة )بدون �ل� �لتعريف(.

o �لفن �ل�شابع 10 ملك �لطيور 

1 ممث��ل �ش��وري ممي��ز �ش��ارك يف �لتغريبة 
�لفل�شطينية

2 غو�ر �لطو�شة
3 �ل�ش��م �لث��اين ملمث��ل م�رشح��ي كوميدي 

م�رشي o ثلثا د�ر
�أحمد حلمي 4 ممثلة م�رشية متزوجة من 

5 طع��ام يق��دم بعد �لوجب��ة �لرئي�شة o قر�أ 
وفح�ص ومتعن يف مو�شوع ما

 o �إلينا  o عائد  6 يعمل ولكن �نتاجه قليل 
مت�شابهان

o جملة مو�شيقية o �شئم  �إمارة عربية   7
o و�لدة 8 �حقاق �لعدل 

9 يو�ش��ع لتجميل �لع��� o ممثلة م�رشية 
متزوجة من نقيب �لفنان�

10 حروف مت�شابهة

عموديًا �أفقيًا


