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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

انت النعيم , واالخرون هم اجلحيم ...

قالوا يف �صفحاتهم
 

• عل��ي �ص��ام : كان مي�صي امامي يحمل ع�ص��ا بيده وكان يتوقف 
ب��ني احلني وب�صع��ة خطوات ليزيح اأوراق االأ�صج��ار من طريق املاء 

اجلاري يف ال�صواقي ال�صغرية.
يف تلك اخلطوات راأيت حياتي كلها.

اأن��ا اأت�صور اإنني خمدوع من��ذ طفولتي فذلك املاء الذي يجري حتت 
الثلوج التي يقبلها دفء الربيع الرنويجي هو ذات املاء الذي جرى 

يف يوم خمتلف يف النيل او الفرات او االمازون.
ماء كرتنا االأر�صية مل يتغري منذ بدايته-منذ اول الكائنات وال�صم�س 

مت�صح بخاره براحة �صوئها وتنقله من �صجرة اىل رحيق قبلة.
ه��ذا املاء كاأنه دم االن�ص��ان يدور بني خالياه ونح��ن كاأننا خاليا 
الوج��ود نتب��ادل فيم��ا بينن��ا ونخ��دع بع�صن��ا ح��ني نت�ص��ور اإننا 

منف�صلون وان قدر اأحدنا خمتلف عن قدر االخر.
نحن كائن واحد يتنف�س هواء ال يتغري وماء ال يتوقف عن اجلريان.
نحن وعّي واحد ين�صاب مع افكارنا ليفند نف�صه وينتقدها ويراجعها.
ال اأح��د ينت���ر على اأح��د وال اأحد يخط��اأ يف حق اأحد-نح��ن اأفكار 

الكون.
 • عم��ار  ال�صواد : االنتقال من الوحل اىل اال�صفلت يرتك اأثراً تزيحه 
العوا�ص��ف, بينم��ا ي��رتك ال�ص��ري يف اأر���س الطني خط��وات �صتبقى 

طوياًل, عندما جتففه العوا�صف وحرارة ال�صم�س!
 • �صعد �صعيد : الرجل الطيب

هو الذي ت�صعر معه املراأة باالمان
حتى حني تكون رهن رحمته!

 • قي�س عبد املغني : اأ�صتند اإىل حزين 
حتى و اأنا اأحبك

اأنه االأمر الوحيد الثابت يف حياتي.
 • ه�صام الها�صمي : تلميح

لي���س م�صتغرب��ًا يف احلرب اأن يكون هناك تراج��ع من اأجل م�صلحة 
عام��ة امام املحتل املج��رم, فهم الواقع �صم��ن ح�صابات امل�صالح 
واملفا�ص��د هو امت��داد لل�صيا�ص��ة الواعي��ة ح�صب املدر�ص��ة الواقعية, 

والن�ر على العدو يحتاج اىل هذا النوع من الفهم!
 لي���س كل تريث ع�صكري يعد �صيئ��ا �صيا�صيًا ولي�س كل ن�ر ع�صكري 
عاجل يعد نافعًا ا�صرتاتيجيًا, وعلينا تذكر اأمر مهم جداً اأن التحرير 
يعن��ي �صالم��ة الرهائن م��ن االأهايل الذي��ن اأكرهوا عل��ى اأن يكونوا 

دروعا ب�رية للدواع�س!
 االأه��ايل حتت النار بال حول اأو ق��وة, وكل من يحاول الهروب يقتل 
بن��ريان قنا�صة داع���س, وكل عملية هروب يحققونه��ا ال تخلوا من 
�صق��وط �صهداء وجرح��ى, عملية حترير ال�صاح��ل االأمين حتت �صغط 
هذه املعادل��ة حتتاج اىل و�صع خطة غري تعجيزية من اأجل �صالمة 
االآه��ايل والقوات املحررة, م��ع افرتا�س اأن وح��دات داع�س الياأ�صة 
م��ن النجاة �صوف تقاتل حتى اآخ��ر حلظة من حياتها العدمية وهي 

ت�صّدر االأزمات والدمار واملوت لكل من حولها.

ذكي يعيد الحياة إلى لوحة 
المفاتيح التقليدية

معظم هواتف أندرويد ال تقوم 
بتنزيل حزم التحديث األمنية

إلكتروني مجاني من غوغل يساعد 
في تحديد مواقع األشخاص

 من��ذ اأن انطلق��ت الهواتف الذكي��ة العاملة ب�صا�صة مل���س, اأً�صبح من 
الن��ادر جداً ا�صتخ��دام الهواتف الت��ي حتمل لوحة مفاتي��ح تقليدية.  
هاتف "Gemini PDA" الذكي ُيقدم للم�صتخدمني جتربة جتمع 
ب��ني الكتابة على لوحة مفاتيح كاملة اإىل جانب االحتفاظ بتجربة 
العم��ل عل��ى �صا�صة اللم�س وباالعتماد عل��ى ت�صميم يوافق الهواتف 
الذكية يف االأ�صواق من حيث احلجم. والهاتف موجه ب�صورة اأ�صا�صية 
للمدون��ني واملبدع��ني الذين يحتاج��ون اإىل الكتابة عل��ى هواتفهم 
ب�ص��ورة دائمة وكذلك االأ�صخا�س الذين يحتاجون ا�صتخدام الهاتف 
بكرثة للرد على الربيد االإلكرتوين واإن�صاء وحترير امل�صتندات. وي�صم 
الهات��ف, ال��ذي تبل��غ �صماكته 13.5 مل��م, �صا�صة مل���س قيا�س 5.7 
اإن���س بدقة QHD وكامريا اأمامية بدق��ة 5 ميجابيك�صل ومكربات 
�ص��وت �صترييو اإىل جانب بطارية ب�صعة 8000 ميلي اأمبري.  ويعمل 
الهات��ف باأحدث اإ�صدار من نظام ت�صغي��ل اأندرويد ومبعالج ع�صاري 
الن��واة م��ن ن��وع "MediaTek Helio X25" وبذاكرة و�صول 
ع�صوائ��ي قدره��ا 4 جيجابايت مع �صعة تخزي��ن داخلية قدرها 64 

جيجابايت. 

 ك�صفت درا�صة اأن قرابة ثالثة اأرباع االأجهزة املحمولة التي تعمل باأنظمة 
ت�صغيل اأندرويد على اأكرب خم�س �ركات ات�صاالت يف الواليات املتحدة, 
تعتم��د على حزم حتدي��ث اأمنية قدمية مل يتم حتديثه��ا منذ �صهرين على 
االأق��ل, مما يزيد م��ن خماطر تعر�صه��ا لهجمات القر�صن��ة االإلكرتونية.  
واأف��ادت الدرا�ص��ة الت��ي اأجرتها �ركة "�ص��كاي كي��ور" املتخ�ص�صة يف 
اأمن تكنولوجي��ا املعلومات باأن 71 % من الهواتف التي تعمل باأنظمة 
اأندرويد مل يتم حتديث براجمها االأمنية منذ �صهرين, مما يجعلها عر�صة 
للهجم��ات. وتو�ص��ل التقري��ر ال��ذي اأورده املوقع االإلك��رتوين "كمبيوتر 
ورل��د" املتخ�ص�س يف جمال الكمبيوتر وتكنولوجي��ا املعلومات اإىل اأن 
مدين��ة بو�صط��ن االأمريكية �صه��دت اأكرب زيادة يف مع��دل الهجمات التي 
تتعر�س لها الهواتف الذكية وغريها من االأجهزة املحمولة, من بني 11 
مدين��ة رئي�صية يف الواليات املتح��دة. وارتفع معدل هجم��ات القر�صنة 
االإلكرتوني��ة يف بو�صطن بن�صبة 960 باملئة خالل الربع االأخري من عام 
.2016 وت�صتند البيانات التي وردت يف التقرير اإىل املاليني من قراءات 
املواق��ع على االنرتنت التي ت�صتطلعها �ركة �ص��كاي كيور على م�صتوى 

العامل.

 ك�صف��ت �رك��ة غوغل االأمريكي��ة العمالقة خلدمات االنرتن��ت النقاب عن 
تطبي��ق اإلكرتوين جم��اين, ي�صمح للم�صتخدم��ني بتبادل املعلوم��ات ب�صاأن 
اأماك��ن تواجده��م م��ع االأ�صخا���س الذي��ن يثقون به��م.  ويحم��ل التطبيق 
االإلك��رتوين ا�صم trusted contacts. ويف حال��ة اإذا ما قام امل�صتخدم 
بت�صني��ف ا�صم ما على التطبي��ق باعتباره "حمل ثقة", فمن املمكن عندئذ 
روؤي��ة موقع��ه عل��ى الهاتف الذك��ي, ومعرف��ة م��ا اإذا كان قد غ��ري مكانه 
موؤخ��را اأو م��ا اإذا كان مت�ص��ال ب�صبكة االنرتن��ت.  واإذا ما �صع��ر امل�صتخدم 
اأن��ه يف م��كان غري اآم��ن على �صبيل املث��ال, فيمكنه اأن يبع��ث بر�صالة اإىل 
ال�صخ���س ال��ذي يري��ده الإبالغ��ه مبوقعه لفرتة م��ن الوقت.وعندم��ا يتعذر 
حتدي��د املوقع احلايل للم�صتخدم بدقة, يق��وم التطبيق بت�صجيل اآخر موقع 
ظه��ر فيه امل�صتخدم.وجتدر االإ�صارة اإىل اأن هذا التطبيق الذي ميكن تنزيله 
عل��ى الهواتف الت��ي تعمل بنظام الت�صغيل اأندرويد ق��د يكون له تاأثري على 
العالق��ات االجتماعية ب��ني االأفراد.وتن��ذر اإمكانية حتديد مواق��ع االأفراد 
باحتم��ال ح��دوث بع���س امل�ص��كالت ال�صيم��ا بالن�صبة لالأ�صخا���س الذين 
يف�صل��ون عدم الك�صف عن اأماك��ن تواجدهم طيلة الوقت, وهو ما قد يوؤدي 

اإىل �صوء فهم اأو مزيد من امل�صكالت االأمنية.

تطبيقهاتف دراسة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 مدين��ة فل�صطيني��ة )مبعرثة( o اط��ول اخللفاء 
الرا�صدين مدة يف اخلالفة

o من يقرع الطبل 2 مت�صابهان 
 o 3 م��ن الزه��ور وين�ص��ب اإليها من يح��ب نف�صه

وقع
o دفرت 4 ن�صور 

o ح�صم االأمر 5 يطبخ 
6 ممث��ل ج�ص��د �صخ�صي��ة عم��ر املخت��ار o ب��راد 

)باالجنليزية(
o دولة تقع فيها �صد�س م�صاحة الياب�صة 7 دفن 

اأيام احلر اأجهزة للرتويح   o 8 معظم ال�صيء 
9 تق��ال عن��د ال�صج��ر o ال�صيخ الرئي���س الطبيب 

الفيل�صوف
o طرف 10 تقينا الربد واحلر 

نجوم فقدناهم خالل األشهر األولى 
من العام 2017

بي��ل باك�صتون :املمثل املحبوب تويّف عن عمر يناهز ال� 60, 
بع��د م�صاعف��ات عملّية قل��ب اأجراها يف اأواخ��ر �صهر �صباط/ 

فرباير.
ج��ون هارت :املمّثل الذي لع��ب دور غاريك اأوليفاندير , بائع 
الع�ص��ا ال�صحري��ة يف �صل�صل��ة اأف��الم ه��اري بوت��ر , تويّف عن 
عم��ر يناهز ال� 77 يف كان��ون الثاين/ يناي��ر, بعدما �ُصّخ�س 

ب�رطان البنكريا�س يف العام 2015.
NCIS: Los Ang -“  ميغيل فريير:خ�رت اأ�رة م�صل�صل
les” اأحد اأبطالها, املمّثل ميغيل فريير, فارق احلياة يف عمر 
ال��� 61 يف التا�صع ع�ر من كان��ون الثاين/يناير بعد معركة 

طويلة مع �رطان احلنجرة.
 The Battlestar “ ريت�ص��ارد هات�س :ممّثل فيلم و�صل�صل��ة
Galactia” ت��ويّف عن عمر ال��� 71 يف فرباير/�صباط بعد 
معاناة مع �رط��ان البنكريا���س, وكان مديراأعماله قد اأعلن 

خرب الوفاة.

o عتمة 1 قلم 
o خاف ب�صكل مفاجئ 2 وجدك 

اأ�صهر رحالة عربي  3
4 جد �صيدنا يعقوب عليه ال�صالم o والد
فق��ط   o واحلكم��ة  العق��ل  �صي��اع   5

)عامية(
6 حرك��ة ف�صيولوجي��ة ملقاومة املر�س 

o من الف�صيلة ال�صنورية )معكو�صة(
7 اإرجع اإىل عقلك o جزيرة فرن�صية يف 

البحر االأبي�س املتو�صط )مبعرثة(
o و�صادات 8 خمادع 

9 اأول من ق�صم اأيام االأ�صبوع على �صبعة 
اأيام

اأق�صاط من الراحة 10 لنيل 

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.


