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توا�صل
اإعداد :فدى د ّبو�س

هذه ال�سفحة
لم تعد وسائل التواصل االجتماعي عالما ً افتراضيا ً
ف �ح �س��ب ،ي�ع�ي��ش م��ن خ��ال��ه ال��ن��اس ح �ي��اة افتراضية
عبر ش��اش��ة ،ي�ق��رأون ع�ب��ارات ال منطق لها .فاألزمات

وال �ث��ورات واآلراء ال�ف��اع�ل��ة وال�ن��اش�ط��ة ال ت�ج��د وسيلة
أس��رع من انتشارها عبر ه��ذه الوسائل .آراء الشارع
العام ومواقف السياسيين والناشطين والفنانين عبر

«لأيمتى رح تبقى �ساكت»؟!

«فايسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«واتس أب» وغيرها
من وسائل التواصل ،موضوع حديثنا في هذه الصفحة.
للتواصلFedadabbous@gmail.com :

من اأين لك هذا؟!
ي��ب��دو أن ق��ص��ص «داع���ش»
ّ
تخطت ح���دود االه��ت��م��ام ،إذ إنّ
أكثر ما اهت ّم به الناشطون أمس
على مواقع التواصل االجتماعي،
ساعة «أبو بكر البغدادي» التي
أش��ارت إليها صحيفة «صنداي
تلغراف» البريطانية.
انتشرت على مواقع التواصل
ص��ورة «الخليفة الداعشي» أبو
بكر البغدادي مرتديا ً ساعة بيده
رجحت المصادر أ ّنها من
اليمنى ّ
ط���راز «رول��ك��س» أو «أوم��ي��غ��ا»،
ّ
تتخطى قيمتها س ّتة آالف دوالر
أم��ي��رك��ي .وف���ور ان��ت��ش��ار ص��ورة
الساعة كثرت تعليقات الناشطين
ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر» و«ف��اي��س��ب��وك»،
واختلفت اآلراء ،فالبعض قال:
«خليفتنا رضي الله عنه يرتدي ساعة سويسرية ،لكن السؤال :ما ماركتها؟ ومن أين جاء بثمنها؟» .أ ّما البعض
اآلخر كانت لهم تعليقات أخرى نعرضها هنا.

ابنة علم الدين حامل!

على خلفية ما يحدث في البلد من أمور يجب على المواطن أال يبقى صامتا ً حيالها ،خصوصا ً
بعد طرح موضوع اله ّزات والكوارث الطبيعية وعدم وجود أيّ إجراءات وقائية في لبنان غير
القادر على تح ّمل هذا النوع من الكوارث الطبيعية ،أطلق الناشطون على «تويتر» «هاشتاغ»
جديد عنوانه «أليمتى رح تبقى ساكت يا لبناني؟!» ،وطالبوا جميع الناشطين بالمشاركة في
هذا ال�«هاشتاغ» بكثرة للوصول إلى نتيجة مرضية ،ولتحويل هذا ال�«هاشتاغ» إلى «ترند».
وقد تن ّوعت التغريدات التي حكت عن أمور الفساد واألمور األخرى التي يعاني منها المواطن من
فقر وغيره .وهنا بعض التغريدات.

منذ أن انتشر خبر خطوبة ابنة علم الدين إلى الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني،
لم ّ
يكف الناشطون عن إطاق تعليقاتهم الخاصة في هذا الشأن .وعلى رغم تو ّقف التعليقات
وانشغال الناشطين بالمونديال ،فإنّ خبرا ً صغيرا ً كان كافيا ً للعودة من جديد إلى «القيل والقال»
وبشكل غير مسبوق.
فور انتشار خبر حمل أمل علم الدين من جورج كلوني قبل الزواج ،بدأت التعليقات تنهال
من كل حدب وصوب على مواقع التواصل االجتماعي .بعض الناشطين تمنوا على كلوني عدم
زيارة بيصور خوفا ً عليه ،والتعليق األكثر تميّزا ً والذي حقق نسبة «توب تويت» ،كان إلحدى
الناشطات تقول إن اإلعام اللبناني يبارك لحمل علم الدين من دون زواج ،وينتقد قبلة لممثلة في
درامي ،فأين المنطق في هذا؟
عمل
ّ

Post
لِم التساؤل عن سعر الساعة وكيفية قدرة البغدادي على شرائها ،اإلجابات بسيطة :من يم ّول البغدادي لقتل األبرياء
ونشر الفوضى في بادنا ،لن يبخل عليه بساعة «رولكس» أو غيرها ،أو ر ّبما هي من غنائم الحرب ...أال يحقّ للخليفة ما ال
يحقّ لغيره؟!

ما جمعه
فرقه
المونديال ّ
اللبنانيون!
ف����رح ال��ج��م��ي��ع م���ع ب��داي��ة
ال��م��ون��دي��ال ب��ان��ش��غ��ال ال��ن��اس
بالتعليقات الخاصة بكرة القدم
والفرق ،متجاهلين السياسة إلى
ح ّد ما ،كما فرح كثيرون ب�«وحدة»
اللبنانيين لم ّرة واحدة حول أمر
واحد ال عاقة له بالسياسة .لكن،
وبما أننا شعب اعتاد االنقسام
والتفرقة ،فا نستغرب إن دارت
المشاكل المتعدّدة حول موضوع
ي��ج��ب أن ي��ك��ون ع���ادي���اً ،لك ّنه
لألسف غير عادي في لبنان .أصبح
اللبنانيون اليوم أش ّد انقساما ً بين ألمانيا والبرازيل ،لدرجة وصلت ح ّد الشتائم في ما بينهم ،واالنقسام لطالما كان
بين فريقين ،فإن لم يكن االنقسام بين  8و 14هو اليوم بين ألمانيا والبرازيل ...لكن المضحك المبكي أن البعض
م ّمن ال يفقه في الروح الرياضية شيئاً ،ربط الفِرق أيضا ً بالطوائف ،فباختصار« ،الشيعي مع البرازيل ،والس ّني مع
ألمانيا» ...وهنا حدّث وال حرج!

�سعب المبالغات
ّ
المحق ،نشعر أن هناك شيئا ًَ من المبالغة في التعاطي مع األمور .فعلى
لدى قراءة هذا التعليق
سبيل المثال ،في لبنان ال يحصل أمر معيّن لم ّرة واحدة فحسب ،فالتفجيرات تكثر وال تتوقف،
والفراغ الرئاسي يتك ّرر ،واألزمات تج ّرنا إلى أزمات أخرى .وحتى اله ّزات األرضية الطبيعية،
فإننا اآلن على موعد مع ه ّزات أخرى ،ربّما تهدّم آخر ما تبقى في لبنان ،فهل يعتبر هذا مبالغة
كما وصفته الناشطة؟ أم أنها حقيقة ُم ّرة ال يمكننا الخروج من دائرتها طالما أننا في لبنان؟

ل حياة من دون اإ�سرار...
في الحياة معجزات كثيرة ،وأمور تثير اهتمامنا وتجعلنا نف ّكر في ما نملك
ونسعد به .لكن فور رؤيتنا هذه الفتاة في الصورة ،فإننا نشعر بعظمة الحياة
وأهمية األمل واالندفاع .هنا فتاة عادية ،لكنّ القدر حرمها اليدين ،وطموحها
ّ
تخطى حواجز صنعها لها القدر ،فاستعاضت عن يديها برجلها لتمارس هوايتها،
ّ
أو باألحرى فنها الذي ال يمتلكه كثيرون .تحدّت وواجهت ورسمت برجلها ما يعجز
كثيرون عن رسمه بأيديهم ،وهنا أثبتت الفتاة أنّ اإلرادة أه ّم من أيّ شيء ،وال
مستحيل في الحياة.

Post
ً
لألسف ،إن لم نجد ما ننقسم عليه في النهاية ،نخترع أمرا للصراع حوله ،أصبحنا اليوم كاألفعى التي تأكل نفسها بعد
يأس من الحياة.

لوحة متعدّ دة
الأوجه!
ح��ق��ق تسجيل فيديو
فني،
ال ُتقط ف��ي م��ع��رض
ّ
ان���ت���ش���ارا ً واس���ع���ا ً على
«يوتيوب» ،إذ تظهر لوحة
يحتمل محتواها أش��ك��اال ً
مختلفة ،بحسب الزاوية
التي يُنظر إلى اللوحة من
خ��ال��ه��ا .ي��ص��ع��ب وص��ف
م��ا ج��اء ف��ي ه��ذا الفيديو
بالكلمات ،لكن مشاهدته
للم ّرة األول��ى � بك ّل تأكيد �
ستدفع إلى إعادة الك ّرة لم ّرات عدّة .ح ّقق هذا التسجيل قرابة مليون و 300ألف مشاهدة في غضون  4أيام من نشره.
عنوان الفيديو:
Weird perspective of a painting found in Windsor, England
لمشاهدة الفيديو الذهاب إلى الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=Eu1klHizoDM

رابط
قريباً ،تغزو الطائرات من دون طيار منازلنا لخدمتنا وتلبية طلباتنا .فقد طور مص ّمم
أوكراني مفهوما ً فريدا ً من نوعه يأخذ طائرات «درون» إلى منحى آخر يُستخدم في
الخير وخدمة اإلنسان:
http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=89231&SectionId=59

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

 .1زعيم لبناني ومؤسس حزب عريق
 .2دولة عربية ،غنجناه
 .3بلدة لبنانية ،يحسن إلى
 .4خاف الضيّق ،أكبر واشهر مدن التاريخ القديم
 .5إبن الفرس ،ثابت ،رجع
 .6غير مطبوخ ،أبله ،القلب
ّ
مرطب بالماء ،واحة في الحجاز ،نوتة موسيقية
.7
 .8والدهن ،لسق الشيء ببعضه
 .9تقفله ،حرف نصب ،مدينة فرنسية
 .10ذو أهمية ،بارعات
 .11مدينة بلجيكية ،مقتنا
 .12ربط وشدّ ،يشحذ ،رجاء

 .1ي��وم مشؤوم في تاريخ الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي
 .2صاح التيس ،لسان النار ،نبال
 .3آل��ة ط��رب ذات عنق طويل لها أوت��ار من نحاس،
صارعت
 .4دفنا البنت وهي حية ،االحسان ،سقي
 .5نصاهره ،تركت دون عناية
 .6مرحه وممازحته ،من اسماء الذئب
 .7خاف صديق ،جعلنا رأسه على عقبه
 .8من مؤلفات االديب اللبناني الراحل جبران ،نضرب
بالرجل
 .9أرشد ،تناول الطعام ،مقياس مساحة
 .10قائد قرطاجي فينيقي االصل ،قصدتها للزيارة
 .11بلدة لبنانية ،وشى
 .12قضى الليل من غير نوم ،إمارة عربية ،عطاء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،692347581 ،378152694
،913725468 ،154689237
،786413925 ،245968173
،431276859 ،527891346
869534712

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1البر كلميت ،دب  ) 2ي ي،
المانيا  ) 3تماسيح ،بدأ  ) 4اول،
متأسف ،ين  ) 5ينمان ،لبنان ) 6
ريجينا ،متن  ) 7لبينا ،سنين ) 8

باخ ،ربو ،نحلم  ) 9ان ،اوماها ،م
م  ) 10ردود ،بنادقي  ) 11واسينا،
تمرنا  ) 12عنب ،اف ،بات.
عموديا:
 ) 1ايتاي البارود  ) 2ليمون،
ب��ان��دا  ) 3ال��م��ري��خ ،وس���ع ) 4

رأس ،اين ،ادين  ) 5كليمنجارو،
ن��ب  ) 6ل��م��ح��ت ،ب��م��ب��ا  ) 7م��ا،
النسوان  ) 8يناسبان ،هاتف )9
ت��ي ،ف��ن ،ينادم  ) 10اب ،امنح،
قرب  ) 11دينت ،لمينا  ) 12بنان،
نرمم ،ات.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Jump Street 22
فيلم كوميدي بطولة جوناه
هيل من اخراج فيل لورد .مدة
العرض  109دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،الس ساليناس،
ابراج ،اسباس).
Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
ك ��اي ��ن م� ��ن اخ�� � ��راج س ��ان ��درا
نيتلبيك .م ��دة ال �ع��رض 116
دقيقة( .سينما سيتي).

Chef
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب��ط��ول��ة
واخ� ��راج ج ��ون ف��اف��ري��و .مدة
العرض  115دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
دي��ون��ز ،غ��االك�س��ي ،سينمال،
فوكس).
How to Train Your
Dragon 2
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
ج��ون��اه ه �ي��ل م��ن اخ� ��راج دين
ديبلويس .م��دة العرض 102
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،س �ي �ت��ي
كومبلكس ،ديونز ،اسباس).

A Million Ways to
Die in the West
فيلم كوميدي بطولة اماندا
س �ي �ف��ري��د .م ��ن اخ � ��راج سيث
ماك فارلين .مدة العرض116
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
اب � � ��راج ،س �ي �ت��ي كومبلكسن
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،دي� ��ون� ��ز،
غاالكسي).

