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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

انت ال�ضحية , التي اتعبت  جالدها....

قالوا في صفحاتهم

• عمار ال�ضواد : مع الفجر, اأيقظني الرعد, ليدعوين اىل الوقوف قرب النافذة, 
متاأم��اًل نخل��ة ترتاق�ص حتت زخات املط��ر, والأفق البعي��د وكاأنه وجه طفلة 

يحاكي الربق بكثري من البت�ضامات وقليل من العتب.
�ضاأترك النافذة م�رشع��ة, واأعود لزاويتي التي اأعتدت, لأكتفي مب�ضاهدة لوحة 

من فرح ال�ضماء وحفلها البهيج واأ�ضطح املنازل وهي ت�رشب ماء هذا املطر.
"كاظم حمدان ال�ضعيدي" • نور جمال : كان جدي 

جندي مرتني 
مرة يف اجلي�ص العراقي, 

ومرة يف حياة اأمي "جناح كاظم حمدان"
اأمي التي مل تلتقي بِه اأبداً,

حتى اأنُه مل يرتك لها �ضورة, ذكرى, اأو حتى ر�ضالة حتمل كِلمة ما رمبا كانت 
�ضتغيث اأمي يف عموم احلياة التي عا�ضتها من بعدِه, حتى اأنُه مل يرتك اأخاها 
الوحيد منُه, بل اأخذُه معه كما لو كان ياأخذ قوته املعتاد حني يذهب جلبهته, 
فاأكلته��م احلرب معًا, لأن معدة احلرب كانت ت�ض��د جوعها بالأباء لإنها تعلم 

اأنهم الأد�ضم يف حياتنا..
جدي كاظم كان بطل حتى يف هزائمِه

كان يع�ض��ق الفنان��ة اللبنانية "جناح �ضالم" وبالفعل فَع��ل احلب فعلتِه اطلق 
هذا الأ�ضم على اأمي,

اإل اأنهم وقت ذاك مل يعجبهم اأ�ضم اأمي فجمعوه و�ضار "جنوح" ..
جناح اأو جنوح كانت حتمل من اأ�ضمها الن�ضيب الأكرب

تفوقت يف اأن ت�ضبح اأول طبيبة يف "ع�ضريتها"
و اأم خلم�ضة اأولد اأنا كبريتهم ورجل يدعى "جمال عبد احلميد",

وم��ن بعده��ا كانت تتناوب يف اجلهاد م��ع اأبي �ضد اأيام اجل��وع لت�ضرتي لنا 
�ضقٌف وخبز ..

حتى اأنت�رشت و
�ضارت �ضديقة احلياة الأوفى على رغم جميع مواقف احلياة معها ..

جناحي يف احلياة كان وجوده , اأمي جناح .....
 • عب��د العظي��م فنجان : كنُت اأنا الولد الوقح ال��ذي , يف ظهائر متوز , ي�ضغط 
زر اجلر���ص ويه��رب , ل ل�ضي , اإل من اأجل اأن تبداأ تل��ك املطاردة ال�ضاحرة يف 
الأزق��ة , حيث اأب��وِك يالحقني, و يلعن �ضامتا اأ�ضاليف واأ�ضالف , الذين خرجِت 

من �ضلبهم : 
ت�ضحكني , 

واأنا ام�ضُك اأطراف ثوبي باأ�ضناين , يف �ضباق �ضيبقيني طفال , يخرتق الع�ضور 
, اإىل اآخر دقيقة يف احلياة ..
 • �ضعد �ضعيد : حني تغيبني

ت�ضاب جنوم الليل بالكَابة من روؤيتي م�ضهداً!
 • قي�ص عبد املغني : اأت�ضفح األبوم �ضورك املخفي يف راأ�ضي 

يف اإحدى ال�ضور  اأتاأمل فتنتك التي جتل�ص مبا�رشة بجوار اأمك 
اأمك الأنيقة بف�ضتانها الأبي�ص اخلالب 

تر�ضف��ان النبي��ذ مع��ا" وترتا�ضق��ان مب��رح بع���ص الدعاب��ات والأبت�ضامات و 
األتماع��ات احلب, اأغلق الألبوم بهدوء  اأن�ضحب من راأ�ضي  ويف ال�ضارع املوؤدي 
اإىل من��زيل اأفك��ر  اأي ح��ظ عظي��م نالته تلك امل��راأة كي حتظى بذل��ك الأقرتاب 

الهائل و املخيف منك,
اأ�ضي��ف اإىل فكرت��ي  و اأن��ا اأهوي اإىل ال�رشير : اجلنة لي�ض��ت فح�ضب حتت اأقدام 

الأمهات 
اإنها هناك اأي�ضا" على ي�ضارهن فاتنة  و �ضا�ضعة .

تطلق الب توب بماسح ضوئي توقف وظيفة المجلد العام
ألوردة اليد

أمنية خطرة بإصدارات الويب 
من واتس آب وتليغرام

اأعلن��ت �رشك��ة دروب بوك���ص ع��ن اإيق��اف املجلد الع��ام  جلمي��ع م�ضتخدمي 
احل�ضاب��ات املجانية, التي مت اإن�ضاوؤها منذ 4 اأكتوبر )ت�رشين الأول( 2012. 
واأكدت ال�رشكة الأمريكية على حتويل املجلد العام املوجود بالفعل اإىل جملد 
خا���ص افرتا�ضي.  واأو�ضحت �رشكة دروب بوك�ص اأن جميع امللفات املخزنة 
يف املجلد العام  �ضتظل حمفوظة, ولكن الروابط العامة اخلا�ضة بهذه امللفات 
لن تعمل, فاإذا رغب امل�ضتخدم يف الو�ضول اإىل اأحد امللفات يف املجلد العام 
ع��ن طري��ق راب��ط, ف�ضوف تظه��ر له ر�ضال��ة خط��اأ.  واإذا رغ��ب امل�ضتخدم يف 
اإتاح��ة امللف��ات للم�ضتخدمني, فيمك��ن القيام بذلك حاليا ع��ن طريق وظيفة 
امل�ضارك��ة فق��ط, وهذا يعني اأن��ه ي�ضط��ر اإىل اإعادة م�ضارك��ة جميع امللفات 
املخزن��ة يف املجل��د العام عن طريق راب��ط امل�ضارك��ة. وبالإ�ضافة اإىل ذلك, 
ف��اإن جميع الروابط القدمي��ة اخلا�ضة باملجلد العام فق��دت �ضالحيتها بدءا 
م��ن 15 مار�ص )اآذار( 2017. واأ�ض��ارت �رشكة دروب بوك�ص اإىل اأنه ُي�ضتثنى 
م��ن اإيقاف املجلد العام امل�ضتخدمني, الذين قاموا باإن�ضاء ح�ضاباتهم قبل 4 
اأكتوب��ر )ت�رشين الأول( 2012, حيث يظل املجلد العام اخلا�ص بهم متاحًا, 
وم��ع ذلك ل��ن يتمكنوا من ا�ضتعم��ال الروابط العامة, الت��ي مت ن�رشها منذ 3 

اأكتوبر )ت�رشين الأول( 2016 يف مت�ضفح الويب.

ك�ضف��ت �رشكة فوجيت�ضو ع��ن لب توب جدي��د ب�ضا�ضة قيا�ص 13 
بو�ضة ووزن 920 غرامًا فقط, وذلك خالل م�ضاركتها يف معر�ص 
تكنولوجي��ا املعلومات "�ضيبيت" مبدين��ة هانوفر الأملانية حتى 
24 مار�ص )اآذار( اجلاري. واأو�ضحت ال�رشكة اليابانية اأن جهاز 
"لي��ف بوك U937" اجلديد, الذي ياأتي يف ج�ضم م�ضنوع من 
املغني�ضي��وم, ميتاز مبا�ضح �ضوئي لب�ضم��ة الأ�ضابع, اإىل جانب 
ما�ض��ح �ضوئ��ي لر�ض��د اأوردة اليد ب��دون تالم���ص بالإ�ضافة اإىل 
ق��ارئ البطاقات الذكية. وت�ضتمل باقة التجهيزات التقنية جلهاز 
الالب توب اجلديد على معالج اإنتل "كور اآي 7" من اجليل ال�ضابع 
"بيب��ي ليك" مع اأقرا�ص احلالة ال�ضاكنة "اإ�ص اإ�ص دي", وتروج 
ال�رشك��ة الياباني��ة جلهازها اجلديد, ال��ذي ل يتجاوز �ُضمكه 1.6 
�ض��م, من خ��الل تزويده بتقني��ة "اإل تي اإي" ومنف��ذ "اإت�ص دي اإم 
اآي". واأ�ضارت �رشكة فوجيت�ضو اإىل اأن فرتة ت�ضغيل بطارية الالب 
ت��وب متت��د اإىل 11 �ضاعة, وم��ن املقرر طرح جه��از "ليف بوك 
U937" مع ن�ضخة ويندوز "برو 10" يف الأ�ضواق العاملية يف 

اأبريل )ني�ضان( املقبل.

 اأ�ض��ارت جمل��ة  املاني��ة اإىل قي��ام �رشك��ة "ت�ضي��ك بوين��ت �ضيكيورتي" 
باكت�ض��اف ثغرة اأمنية خطرة يف اإ�ضدارات الوي��ب من تطبيقات الرتا�ضل 
الف��وري وات���ص اآب وتليغرام. وع��ن طريق هذه الثغ��رة الأمنية قد يتمكن 
القرا�ضنة م��ن اخرتاق ال�ضور اأو مقاطع الفيديو, التي يتم م�ضاركتها يف 
ح��وارات الدرد�ضة امل�ضفرة, وكدليل على ذلك قامت �رشكة "ت�ضيك بوينت 
�ضيكيورتي" باإر�ضال �ضورة تبدو �ضليمة يف و�ضع املعاينة, ولكن مبجرد 
النق��ر عليه��ا فاإنها تنقل امل�ضتخدم اإىل موقع وي��ب به الكثري من الأكواد 
ال�ض��ارة والربجميات اخلبيث��ة. وبعد ذلك, يتمك��ن القرا�ضنة من التحكم 
يف ح�ض��اب امل�ضتخدم ع��ن ُبعد, مبا يف ذلك الر�ضائل وحمتويات امليديا, 
الت��ي مت م�ضاركته��ا يف الأوق��ات ال�ضابقة, وقد مت اإبالغ ���رشكات وات�ص 
اآب وتليغ��رام ب�ض��اأن هذه الثغرة يف 7 مار���ص )اآذار( اجلاري, ومت اتخاذ 
التداب��ري املنا�ضب��ة, ويكفي امل�ضتخ��دم اإعادة ت�ضغي��ل املت�ضفح من اأجل 
تثبي��ت الإ�ضدار اجلديد من وات�ص اآب ويب وتليغرام ويب. وتن�ضح �رشكة 
"ت�ضيك بوينت �ضيكيورتي" ب�رشورة فح�ص اأجهزة الكمبيوتر, التي يتم 
ا�ضتعماله��ا مع وات�ص اآب وتليجرام, م��ن وقت اإىل اآخر, عالوة على اأنه ل 

يجوز فتح امللفات املريبة اأو املثرية لل�ضكوك على الكمبيوترات.

دروب 
بوكس

ثغرة فوجيتسو

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

o البيه البواب 1 والد الوالد 
2 ف��رك ال�ض��يء بال�ضيء o ا�ضم يع��رف به ال�ضخ�ص 

غري ا�ضمه الر�ضمي o عك�ص ميت
3 فيلم م�رشي )1955( من اإخراج هرني بركات و 

بطولة عبد احلليم حافظ و اإميان
4 �ضخ�ص من مدينة ال�ضباب

5 ممثلة �ضورية لقبها م�رشي
6 ثلثا بلح o ثمر منه زيت مذكور يف القراآن )مبعرثة

o ين�ضف )معكو�ضة( 7 للنداء 
o مت�ضابهان o من الأطراف  8 مت�ضابهان 

9 كومي��دي م�رشي راحل �ضمي م�رشح هام با�ضمه 
يف القاهرة )بدون ال� التعريف(.
o الفن ال�ضابع 10 ملك الطيور 

فنانات انهارت نجوميتهن 
بعد الزواج

ع��دد م��ن النجم��ات الع��رب  انه��ارت جنوميته��ن بعدما 
ق��ررن ال��زواج والإجن��اب, البع�ص اأعلن اعت��زال الفن يف 
قمة جمدهن, والبع�ص الآخر يحاول العودة اإىل ال�ضفوف 
الأوىل للنجومي��ة, بينما هناك من اكتفني بالتواجد على 

ال�ضاحة من خالل اأدوار ثانية.
يف بع�ص الحيان كان العتزال �رشط من �رشوط الزوج, 
ويف الغال��ب يتم اتخاذ القرار قبل الزواج مبا�رشة, بينما 
هناك جنمات ان�ضغلن بالزواج والإجناب وف�ضلن الأ�رشة 
على الفن, ولكن عندما قررن العودة مل ي�ضتطعن ال�ضعود 
اإىل قمة املج��د مرة اأخرى وانهارت هذه النجومية منهن 
ب�ضمة  التي ابتعدت عن الفن بعد الزواج والإجناب واي�ضا 
�ضوفي��ا املري��خ اعتزل��ت بع��د زواجه��ا من رج��ل اأعمال 
مغرب��ي يف 2013  ولنن�ضى ب�ضمة بو�ضيل التي  خ�ضعت 

لطلب زوجها تامر ح�ضني بالعتزال .

1 ممث��ل �ض��وري ممي��ز �ض��ارك يف التغريبة 
الفل�ضطينية

2 غوار الطو�ضة
3 ال�ض��م الث��اين ملمث��ل م�رشح��ي كوميدي 

م�رشي o ثلثا دار
اأحمد حلمي 4 ممثلة م�رشية متزوجة من 

5 طع��ام يق��دم بعد الوجب��ة الرئي�ضة o قراأ 
وفح�ص ومتعن يف مو�ضوع ما

 o اإلينا  o عائد  6 يعمل ولكن انتاجه قليل 
مت�ضابهان

o جملة مو�ضيقية o �ضئم  اإمارة عربية   7
o والدة 8 احقاق العدل 

9 يو�ض��ع لتجميل الع��ني o ممثلة م�رشية 
متزوجة من نقيب الفنانني

10 حروف مت�ضابهة

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.


