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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عمر �سالم : ال بقاء يف حياتنا 
ال بقاء لنا 

ننتظر يف طابور املوت "العراقي باإمتياز"
نحلم بطريقة جديدة للموت �سيخرتعها العراق لنا....

علي ال�سوداين : " ال يا �سديقي ، اأنت مْل تفَهْمني "
هييذه واحييدة من اجلمل التي اأكرههييا واأمقت قائلها ، واأمتنى له اأن ي�سيير 
ب�سييحراء الهبة ، وقبل اأن ميوت من العط�ش اأو تقر�سييه اأفعى اأُم راأ�سيين ، 
يرى �سيياحنة قريبة واقفة فيذهب ويتظلل بفيئها ، وي�رشب من خزان ماء 
بييارد معلق على خا�رشتها ، فرتاح ويخدر ج�سييمه وينام . وبعد �سيياعة 
�سييخر هانئة ، �سييتتحرك ال�سيياحنة العمالقة ، من دون اأن يتنبه ال�سييائق 
لوجود هذا الكائن حتتها ، فت�سييعد على رجليه من حّد الركبتن ، ويعي�ش 

ما تبقى من عمره فوق كر�سي عتيق من �سنف " ن�ش عمر "

�سعد �سعيد : كل القلوب يف العامل اأذينان وبطينان
فكيف ا�سفت اليهما ولدين وبنت يا قلب؟!

قي�ييش عبد املغنييي : لدي قناعة تامة باأن املنتحرين الذين كتبوا ر�سييائل 
وداع 

مل يقتلوا اأنف�سهم بل تعر�سوا للقتل
املنتحر �سخ�ش عرف حقيقة وجوده 

و بلييغ من الن�سييج ما يكفييي لالأن�رشاف بهدوء دون اأثارة جلبة اأو �سييفقة 
اأو حزن

املنتحيير �سييخ�ش ال يطيق التهريج  لهذا اأن�سييحك اأيها العييامل املتح�رش : 
اأك�ييرش اخلزائيين املقفلة  اأفتح امللفييات القدمية املن�سييية حقق جمددا" يف 

جرائم املنحورين غيلة وتاأكد.. القتلة اأمهر من يجيد ر�سائل الوداع

اية من�سييور : على عك�ش العادة مع الذين ي�سييادفون قلبي. مل ابحث يوما 
عن �سبب حبي ل�سيلفيا بالث، وكاأنها قد كانت جارتي يف احلياة القريبة، 
و�ساأعمل على ا�سكات طفليها بعد انتحارها. "مهمة �ساقة لكنها �ست�ستحق 

وقتها"
مل تتعامل مع كاآبتها يوما بزيف، انها خمل�سة متاما الوجاعها، تتحدث 

عن احلزن كما لو كان قرينها.
ق�سييائدها توؤملني وتفزعني، وكاأنها ترمي بي نحو �سييباك لبيت مهجور 
ميين اجييل ان يخرج ذلك ال�سييبح اخلجول. ان ال ت�سييعر بروحك وهي ُتقذف 
نحو هاوية اأخرى بقدر ما ي�سييدك -بحما�ش- ذلك ال�سييقوط. حينها. يبدو 
داخلي متورما دون االح�سييا�ش باالمل، هكذا متاما، مهجورا. وال ينق�سني 
�سييوى املزيد من الق�سائد، ليكرب الفراغ، حتى اجلاأ اليه وحده، ق�سائدها، 

وحدها من يفهمني. 
ذلييك ان احلياة اي�سييا يا �سيييلفيا، فن، ككل �سيييء اآخر. لكنهييا "فن رديء 
احيانا" وهذا ما دفعك لالبتعاد عنها. اتفهم قرارك احيانا واجده ت�رشفا 
�ساذجا احيانا اخرى. وا�ستمك احيانا حن ال اجد ق�سيدة جديدة لك، هذا 

كله ال ي�ستطيع ان يلغي حبي لك. حبي الكبر لك وكرهي لتيد هيوز.

اجمل تعليق في فيسبوك

ثمن ال�سواب التعايف من نوبات الندم
وثمن االأخطاء التعايف من ندوب التجربة

10 يواجه مجددًا
 االنتقادات المتعلقة بالخصوصية

تكشف عن
 الهاتف الذكي نوفا اليت

يمكنك تحويل 
األموال رسميًا عبر فيس بوك

توا�سييل �سييلطات حماية البيانات �سييمن االحتيياد االأوروبي اإبداء 
خماوفهييا املتعلقيية باإعدادات اخل�سو�سييية �سييمن اأحييدث واأكرب 
اأنظمة ت�سييغيل �رشكة مايكرو�سييوفت امل�سييمى وينييدوز 10، وذلك 
ب�ييرشف النظر عيين قيام ال�رشكيية االأمريكية ببع�ش االإ�سييالحات 
فيما يتعلق باإعدادات خ�سو�سييية م�ستخدمي النظام بعدما اأثرت 

العديد من االنتقادات واملخاوف يف العام املا�سي.
وركييزت املخيياوف على حجييم البيانييات التي يتم جمعها ب�سييكل 
افرتا�سييي �سييمن وينييدوز 10، وفيمييا اإذا كانييت مايكرو�سييوفت 
حت�سييل علييى موافقة من امل�سييتخدمن جلمع ومعاجليية البيانات 

اخلا�سة بهم.
وكانت ال�رشكة قامت يف ال�سييهر املا�سييي بتح�سن االإعداد، حيث 
اأ�سارت اإىل اأنها ب�سطت م�ستويات البيانات الت�سخي�سية وحدت من 

البيانات التي يتم جمعها يف امل�ستوى االأ�سا�سي.
ون�ييرشت اجلماعيية املدافعيية عيين حماييية البيانييات يف االحتيياد 
االأوروبي على موقعها االإلكرتوين يوم اأم�ش ر�سالة اأر�سلتها ال�سهر 

املا�سي اإىل �رشكة مايكرو�سوفت حول تلك املخاوف.

 Nova ك�سييفت �رشكة هييواوي عيين الهاتف الذكييي اجلديد، نوفييا اليت
lite، وهو الهاتف الذي يدعم االت�سييال ب�سييبكات اجليل الرابع، ويتيح 
ا�سييتخدام �رشيحتي ات�سييال، ومدعييوم مبعالج ثماين النواة من ت�سيينيع 
ال�رشكة ال�سييينية. وياأتي الهاتف نوفا اليت مبعالج كرين 655 املزود 
باأربعيية اأنوية ب�رشعة 2.1 جيجاهرتز، واأربعة اأنوية اأخرى ب�رشعة 1.7 
جيجاهرتييز، وامل�سيينوع مبعمارييية 64 بت، هييذا باالإ�سييافة اإىل ذاكرة 
تخزين ع�سييوائي �سييعة 3 جيجابايت. وزود الهاتف اجلديد كذلك ب�سا�سة 
من نوع اإل �سي دي قيا�ش 5.2 بو�سة، تعمل بدقة FullHD، ومدعومة 
بتقنية IPS للعر�ش بزوايا وا�سييعة، وبكثافة بك�سالت تبلغ 423 بك�سل 
لكل بو�سة. وي�سييم الهاتف كامرا خلفية بدقة 12 ميجابك�سل، واأخرى 
اأمامييية بدقيية 8 ميجابك�سييل، بجانييب ذاكييرة تخزين داخلية �سييعة 16 
جيجابايييت مع اإمكانية اإ�سييافة بطاقة ذاكرة خارجييية من نوع ميكرو 
اإ�ييش دي حتى 128 جيجابايت. ودعمت هواوي هاتفها بقارئ لب�سييمة 
االأ�سييابع موجود يف اجلهة اخللفية من اجلهاز، وببطارية �سييعة 3000 
ميلييي اأمبر، وهو الهاتف الييذي يدعم تقنية بلوتوث 4.1، ويعمل بنظام 
ت�سغيل اأندرويد 7، و�سيتوافر بثالثة األوان هم االأبي�ش واالأ�سود والذهبي.

اأطلقييت �رشكيية تران�سييفر وايييز TransferWise لتحويل االأمييوال خدمة 
جديدة ت�سييمح مل�سييتخدمي في�ش بييوك بتحويييل االأموال عامليييًا عرب تطبيق 
الرتا�سل الفوري ما�سنجر التابع ل�سبكة التوا�سل االجتماعي، وياأتي ذلك مع 
احتدام املناف�سيية يف جمال املدفوعات االإلكرتونية. وقالت ال�رشكة النا�سئة 
التييي تتخييذ من لندن مقييراً لها اإنها طورت روبوت درد�سيية كتابية “ت�سييات 
بوت” عرب تطبيق الرتا�سييل الفوري لفي�ش بوك ميكن اأن ي�سيياعد امل�ستخدمن 
على التوا�سييل مييع ال�ييرشكات وتنفيذ معامالت مثييل ال�رشاء عييرب االإنرتنت. 
وتتيييح اخلا�سييية التي طورتها تران�سييفر وايييز للعمالء اإر�سييال االأموال اإىل 
اأ�سييدقائهم واأقاربهييم بيين الواليييات املتحييدة وبريطانيا وكندا واأ�سييرتاليا 
واأوروبا عرب تطبيق الرتا�سل الفوري لفي�ش بوك ما�سنجر، كما ميكن ا�ستخدام 
هذه اخلا�سية يف تلقي اإ�سعارات باأ�سعار ال�رشف. وي�سمح في�ش بوك بالفعل 
مل�ستخدميه باإر�سال االأموال حمليًا يف الواليات املتحدة عرب تطبيق الرتا�سل 
الفوري لكنه مل يد�سيين خدمات مماثلة على امل�سييتوى الييدويل. وقالت �رشكة 
تران�سييفر وايز التي تاأ�س�سييت يف عام 2011 وتقدر قيمتها باكرث من مليار 
دوالر بان خدمتها �ستكون االأوىل التي تف�سح املجال اأمام اإجراء التحويالت 

الدولية لالأموال بالكامل عرب تطبيق الرتا�سل الفوري ما�سنجر.

اآلنويندوز هواوي
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مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

الطباعة خمرتع   1
ج�سم  o الربا�سوت  خمرتع   2

النووي املفاعل  خمرتع   o رتبت  ن�سف   3
جوال  o خفيفة  �سناعة  دكاكني    4

مر�سد  o لل�سلم  جتنح   5
الطاولة لعبات  من  لعبة   6

7 ع�س���ا يف الأر����ض ت�س���د به���ا اخليمة o من 
ال�ساحل ال�سرقي للمتو�سط قدميا

8 ادخرت o من احليوانات ذات اجللد املرتفع 
الثمن

عطف حرف   o )معكو�سة(  موؤنث  ا�سم   9
 o الكهرومغناطي�س���ية  املوجات  مكت�س���ف   10

خمرتع قلم الر�سا�ض

أخطر الشائعات التي هددت سمعة النجوم
اإيدز عمرو دياب

ميين اأخطيير ال�سييائعات التي اطلقييت، هي �سييائعة مر�ش 
املطرب عمرو دياب باالإيدز.

عادل اإمام واحلكومة امل�رشية
ميين اأغرب ال�سييائعات التييي انت�رشت هييو الت�رشيح الذى 
ن�سييب اىل الفنان عادل االمام، قال فيه اأنه م�ستعد ل�سداد 
ديييوان م�ييرش اخلارجييية باأكملهييا ب�رشط اأن يتم و�سييع 

�سورته على العملة امل�رشية الورقية.
راغب واأقبح الن�ساء

فوؤجئ الفنان راغب عالمة يف فرتة ما بانت�سار ت�رشيح 
علييى ل�سييانه يقول فيييه اإن فتيييات وبنات اإحييدى الدول 

العربية، هن اأقبح فتيات يف العامل العربي.
جنون اأحالم

دائمييا ما تلت�سييق ال�سييائعات الغريبة باملطربيية اأحالم، 
ففييي عام 2014، انت�رش خرب بيياأن الفنانة اأحالم دخلت 

م�ست�سفى لالأمرا�ش العقلية والع�سبية.

الوله درجة  اإىل  حمب   o طاغية  قوة   1
اخلياطة ماكنة  اخرتع  من  اأول   2

ال�سطناعي احلرير  خمرتع   o تامر  ن�سف   3
م�سابقة ك�سب   o مت�سابهان   o مت�س�ابهان   4

5 اظهر وجها مرحبا ومبت�سما o بيت الدجاج 
و�سنف ف�سل   o

 o ثياب���ا جميل���ة ومريح���ة وطويلة  يلب����ض   6
خمرتع �ساعة اليد )معكو�سة(

البحر ماء  عنا�سر  من   7
امللون الت�سوير  ماكنة  خمرتع   8

o خ�سوع وهدوء يف  9 مادة احلياة احلمراء 
ال�سالة

الطبيب �سماعة  خمرتع   10

عموديًا اأفقيًا 

هذه ال�س����بكة مكّونة م����ن 9 مربعات كبرية 
خان����ات   9 اإىل  مق�ّس����م  كب����ري  مرب����ع  وكل 
�س����غرية. من �س����روط اللعبة و�سع الأرقام 
من 1 اإىل 9 �سمن اخلانات بحيث ل يتكرر 
الرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي 

اأوعمودي.


