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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

حتجرت قلوبنا منذ اأن اخرجنا الروح من احلجر.

قالوا يف �صفحاتهم 

• نا���ر العتاب��ي : ميوُت ال�صاع��ر وعينه �صاخ�صة. يخ�ص��ى اأْن مترَّ احلياة دوَن 
اأْن ينتبه لها اأحد.  

• قي�س عبد املغني : اأ�صتند اإىل حزين  حتى و اأنا اأحبك اأنه الأمر الوحيد الثابت 
يف حياتي.

• ميثم را�صي : مل ي�صبع منها
ومل ت�صب��ع من��ه .. كان��ت تنتظ��ر .. لت�صق��ط اأ�صنانه ب�صب��ب كل اولئك الق�ص��اة الذين 
م�صغه��م طوال عم��ره ثم ل يكون هناك �ص��يء ي�صتطيع تناول��ه .. �صوى قطعة من 
روحه��ا املنقوعة بالدمع جي��داً وكان ينتظر كمملحة .. بكل الثقوب التي �صنعتها 
احل��روب والب��اد يف راأ�صه .. اأن يهبط �صغطها ب�صب��ب اولئك الباهتني الذين كانت 

تتناولهم كل يوم. 
اأنيقة على ج�صٍد ُم�صّجى…  • ن�صال العيا�س : كبدلةٍ 

ك�صاعرٍ  يقف اأماَم مدينة حترتق ..
كدموع يف زنزانة الإعدام… 
ك�صورةٍ مع حبيبة قدمية… 

ْقبلةٍ على جبني مّيت…..
نْفخٍ يف وطنٍ ُمّزق… .

اعنذارٍ عن جرمية قْتل… .
جناةٍ دون اأهل… .

ربيعٍ يطّوق اأر�صًا تلتهمها القذائف…
لجدوى منك اأيتها احلياة…… ..

 • رنا جا�صم : قدر المكان عي�صوا واقعكم احلقيقي اكرث من عاملكم الفرتا�صي.
 • حيدرعلي : لنجل�س يف تلك الزاوية البعيدة ، 

لنتحا�ص��ى جمي��ع النظ��ار .. دعين��ا نبتع��د ون�صاه��د ه��ذا املجتمع وه��و ميار�س 
م�صاهده التمثيلية .

 • �صف��اء �صكنور : ربيعك مقبل ايتها ال�صامق��ة، ال�صاخمة حد ال�صماوات، الباذخة 
يف العط��اء، الوارف��ة يف الظ��ال، املوغل��ة يف ال�صرب، امل�رف��ة يف املحبة... متى 

نتعلم الدر�س منك اأخيتي، نحن الأبناء ال�صالني لتلك الم العظيمة : الطبيعة. 
 • لطفية الدليمي : الفي�س بوك جمهورية الكمال !

يف ه��ذه اجلمهوري��ة لاأحد يعرتف بالأخط��اء اجلميلة والزلل املمت��ع وال�صقطات 
الت��ي ينه���س املرء بعده��ا - الكل مول��ودون يف قال��ب الكمال الرج��ال والن�صاء 
والمه��ات والآب��اء واحلبيب��ات وال�صديق��ات والأ�صدق��اء ،،،،،ال��كل مكتمل والكل 
�صوب��ر كائنات فاجدوى من اي �صعي للتطور او التغيري ومعاينة اخللل والخطاء 

وال�صقطات ومراجعة النف�س..
احلي��اة لتكتمل ولتدوم اإل ب�صل�صلة من التج��ارب و الزلل والأخطاء التي ن�صحك 
بعده��ا م��ن اأنف�صنا ، ولت��دوم م�صريتن��ا اإن مل تتخللها ال�صقط��ات واخليبات التي 

نتجاوزها وننه�س ومن�صح الغبار والدموع عن وجوهنا ومن�صي..
الكمال م�صجر وبليد مثل متثال اغريقي جامد من رخام بارد، والطرق امل�صتقيمة 
لمفاج��اآت فيها ولتزودنا بقوة التحدي كما تفع��ل الطرق الوعرة، ادعاء الكمال 

منق�صة !
 •  عل��ي �ص��ام : لب��د اإن ه��ذا واحد م��ن اول اكت�صاف��ات الب�ر. اأبني ج��دارا حولك 
و�صتك��ون اآمنا من احليوانات املفرت�صة. اأبني جدارا و�صتكون اآمنا من الب�ر الذين 

يريدون ان ياأخذوا طعامك او غرفتك او ثيابك.
القناع��ة باأن��ك خمتل��ف ع��ن الخرين �ص��ور من نوع خمتل��ف لكنها ه��ي الأخرى 
ت�صتعم��ل من اج��ل احلماية فاأنت اإن �صارك��ت الخرين بكاف��ة قناعاتهم فقد جتد 
نف�ص��ك يف خطر حقيقي فبع���س النا�س انتحاريني وبع�صهم يتناولون الهروين او 

مي�صون على حبال ل ت�صتطيع انت ان تتوازن عليها.

خدمة "غوغل توك" نهائيًا 
في يونيو المقبل

هاتفك الذكي إلى حاسب لوحي مع 
Super screen شاشة

تتيح مشاركة الموقع ضمنيًا عبر 
تطبيق خرائطها

اأعلن��ت �رك��ة غوغ��ل عزمه��ا اإيق��اف خدم��ة الرتا�صل الف��وري "غوغ��ل توك" 
Google Talk اأواخ��ر يوني��و )حزيران( القادم، وذل��ك بعد اأكرث من ع�ر 
�صن��وات عل��ى اإطاق��ه. وقال��ت عماق��ة التقني��ة الأمريكي��ة يف من�ص��ور عل��ى 
مدونته��ا اإن جمي��ع م�صتخدم��ي برنام��ج "غوغ��ل ت��وك" �صُينقلون ق���راً اإىل 
برنام��ج الرتا�ص��ل هانغ اآوت���س، اعتباراً من يوم 26 يوني��و )حزيران( 2017. 
وكان��ت غوغ��ل اأطلقت برنام��ج "غوغل ت��وك" يف 2005، وكان خ��ال العقد 
الأول م��ن الألفية اجلدي��دة اأحد اأكرث تطبيقات الرتا�صل الف��وري ا�صتخدامًا، اإىل 
جان��ب هومتيل م�صنجر وياه��و م�صنجر، وكان يتي��ح مل�صتخدمي خدمة الربيد 
الإلك��رتوين جيميل التوا�ص��ل مع بع�صه��م. ويف 2013، اأطلقت ال�ركة خدمة 
هانغ اآوت�س كبديل غني باملزايا التي تتواكب مع التقنيات احلديثة، ومع ذلك 
مل توق��ف غوغل برنامج "غوغل توك" �صم��ن خدمة الربيد الإلكرتوين جيميل. 
وم��ع الوق��ت، عملت غوغل على تعزي��ز مزايا هانغ اآوت�س، مب��ا يف ذلك القدرة 
على اإج��راء املكاملات املرئية اجلماعية ودجمها م��ع منتجاتها الأخرى.ومع 
اإط��اق خدمت��ي "هانغ اآوت���س مي��ت" Hangouts Meet و"هان��غ اآوت�س 
�ص��ات" Hangouts Chat، اللت��ان جتلب��ان حت�صين��ات اأك��رث مل�صتخدم��ي 
خدمات غوغل الإنتاجية، قالت ال�ركة "اإنه حان الوقت لإيقاف غوغل توك".

 م��ع �صا�ص��ة "Super screen" ل��ن يكون هناك حاجة ل���راء حا�صب لوحي 
اإىل جان��ب الهاتف الذكي، حيث مُيكن م��ن خالها اأن حت�صل على نف�س جتربة 
احلا�ص��ب اللوحي ب�صا�صة كبرية بالعتماد عل��ى هاتفك الذكي. فهي عبارة عن 
�صا�صة عالية اجلودة قيا�س 10.1 بو�صة بدقة 2560 * 1600 بيك�صل مُيكنها 
ب��ث �صا�صة هاتفك الذكي ل�صلكيًا ب�رعة فائقة ومل�صافة 30 مرت، كل ما عليك 
فعل��ه هو تنزيل التطبي��ق اخلا�س بال�صا�صة على هاتفك الذك��ي بنظام اأندرويد 
اأو اآي اأو اإ���س وم��ن ث��م مزامنة الهاتف م��ع ال�صا�صة فقط وحينه��ا �صتتمكن من 
ال�صتمت��اع بتجرب��ة ت�صفح على �صا�صة كبرية. واملي��زة الرائعة هنا اأن ال�صا�صة 
متنح��ك اأدوات حتك��م كامل��ة و�صبيهة متام��ًا بتجربة التحك��م بالهاتف الذكي 
لك��ن على �صا�ص��ة اأكرب، ول تقت�ر على ب��ث ما يعر�صه الهاتف عل��ى ال�صا�صة، 
وبالت��ايل �صيكون بو�صع��ك مثًا ت�صفح الويب مبا�رة من خ��ال ال�صا�صة دون 
احلاج��ة للعمل على الهاتف.  وت�صم ال�صا�صة كامريا خلفية بدقة 5 ميغابيك�صل 
واأخ��رى اأمامي��ة بدقة 2 ميغابيك�صل وه��و الأمر الذي يتي��ح للم�صتخدم التقاط 
ال�ص��ور با�صتخدام ال�صا�صة وحفظها تلقائيًا على الهاتف الذكي، وتاأتي ال�صا�صة 
ببطاري��ة ب�صعة 6000 ميل��ي اأمبري ومبكربات �صوت �صتريي��و اإىل جانب منفذ 

.mm jack  3.5 USB Type-C ومنفذ �صماعات 

حدثت �ركة غوغل تطبيق خرائطها "ماب�س" باإ�صافة ميزة م�صاركة 
املوق��ع ب�صكل مبا�ر ع��رب التطبيق، ويرتافق ذلك م��ع اإعان ال�ركة 
الي��وم خال ح��دث اأقامته يف مدينة �ص��او باول��و الربازيلية عن عدد 
وPhotos.وي�صب��ح   Duoو  Allo لتطبيق��ات  التحديث��ات  م��ن 
باإم��كان امل�صتخدم��ني بعد و�صول امليزة اإىل نظام��ي اأندرويد واآي اأو 
اإ���س ال�صم��اح لتطبيق اخلرائ��ط "ماب�س" مب�صارك��ة موقعهم اجلغرايف 
لف��رتة زمنية حم��ددة مثل ن�صف �صاعة اأو �صاع��ة، كما ميكنهم اإيقاف 
مي��زة م�صاركة موقعهم اجلغ��رايف مع اأ�صخا�س معين��ني يف اأي وقت 
من الأوقات.وميكن للم�صتخدم اختيار م�صاركة موقعه اجلغرايف اأثناء 
تواجده وجتواله يف اأماكن معينة ومن ثم اإيقاف ميزة م�صاركة موقعه 
اجلغ��رايف عند و�صوله اإىل املكان املن�ص��ود، كما ميكن بالإ�صافة اإىل 
ذلك التخل�س من اإ�صارت املوقع اجلغرايف لاأ�صخا�س الذين ي�صاركون 
موقعه��م اجلغرايف م��ع امل�صتخدم.ويعمل تطبي��ق اخلرائط ب�صكل دائم 
عل��ى اإخبار امل�صتخدم متى تتم م�صارك��ة معلومات موقعه اجلغرايف، 
وتظه��ر املعلومات اخلا�صة مب�صاكة موقع امل�صتخدم اجلغرايف �صمن 

لوحة التحكم اخلا�صة بالن�صاطات My Activity من غوغل.

غوغلإيقاف حول

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 �صكانها الفل�صطينيون o ظرف زمان اأو مكان وفق ما ي�صاف اإليه
o ال�صم القدمي للعا�صمة عمان 2 يخطئ ب�صكل غري مق�صود 

اأو عاما o �صنة  3 مرا�صل )معكو�صة( 
4 عا�صم��ة فل�صط��ني واأوىل القبلتني o عّلم اأو �ص��ق ال�صيء بال�صغط 

عليه بال�صكني
5 ك��ذب عل��ى الب�صط��اء بق�صد الك�ص��ب املادي o فيه عم��ران وتدب 

فيه احلياة
o املراأة تعمل يف التجارة 6 للنهي والنفي 

o ن�صف �صابر 7 ت�رب بها القهوة 
8 مت�صابه��ان o عا�صم��ة الأنب��اط واإح��دى عجائ��ب الدني��ا ال�صب��ع 

اجلديدة
اأو خطب o مو�صوع  9ابن 

10 طب��ق اأرز وحل��م يف الأردن وفل�صط��ني o طبق م��ن خبز الرقاق 
والدجاج واللنب يف فل�صطني والأردن

نجمات وقعن في فضيحة 
"الفساتين المسروقة " 

 دني��ا �صم��ري غامن يف حف��ل زف��اف �صقيقتها اإميي اأك��رب من جمرد 
ف�صيح��ة، واجل��دل حوله��ا �صيتوا�ص��ل، خا�ص��ة اأن امل�صم��م هاين 

البحريي طرفًا يف الأزمة.
 لفنان��ة الكب��رية ليل��ى عل��وي، الت��ي تفاخ��رت بت�صمي��م البحريي 

لف�صتانها يف حفل افتتاح مهرجان القاهرة ال�صينمائي.
  املطرب��ة اأم��ال ماه��ر كان��ت عل��ى موع��د وحي��د م��ع "الف�صاتني 
امل�روق��ة"، ولكنه��ا مل ت��وّرط م�صّمم��ي الأزياء معه��ا، بل اكتفت 
بال�صم��ت عندما ا�صتعلت نار التهام ب�رقتها لف�صتان من ت�صميم 
بيت الأزياء ال�صهري دولت�صي اأند غابانا، مع فارق وحيد وهو تغيري 

الألوان، وانطفاأت الأزمة �ريعًا.
- اآخ��ر فنانة ميكن اتهامها ب�رقة الف�صاتني هي النجمة اللبنانية 
نان�صي عج��رم. ولكّن التهمة حا�رة واملنا�صب��ة كانت اأجمل اأيام 
عمرها، حني اّتهمت باقتبا�س فكرة ف�صتان حفل زفافها من ف�صتان 
اآخر ظهرت به النجمة حائزة الأو�صكار اآن هاثاواي، ثّم تبنّي لحقًا 

اأّنه م�صّمم لهًا بالتحديد.

1 ال�صم الروماين ملدينة عمان
 o 2 الزم��ن الغاب��ر ال�صحي��ق )معكو�صة( 

فاعل لفعل اإجرامي
o بخل 3 حلقات مرتابطة 

4 ثلث��ا ورل o ت�صاب��ه الأ�صي��اء بدرج��ة 
كبرية

الألف��ة   o العم��ق  يف  ويوط��د  يع�ص��د   5
وال�صتئنا�س والعهد

o جانب 6 تكلم عنه يف غيابه 
o كامل 7 ثمن ال�صيء 

o قرب o ن�صف هواة  8 وهب 
9 ا�صته��اء الطعام يف اأول احلمل o قوي 

احل�صور والتاأثري �صكا اأو لونا
10 مدينة اردنية �صمال عمان

عموديًا �أفقيًا

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.


