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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

يف وادي الفرا�ش راأيته يجمع ال�ضوء والورد ..

قالوا في صفحاتهم

نا�صصر العتابي : لأجتنَب حا�ضية العثار اأحر�ُش اأن اأحت�ض�َش  مالمح 
ال�ضصصوء باأنامل العتمة وب�ضبب ذلك.. يرى الأ�ضدقاء اإنيّ اأ�ضتغرُق يف 

ال�ضمِت طوياًل قبل البدء بتحريِك م�ضبحة الكالم.
 عبد العظيم فنجان : اأ�ضمِك اإىل كل خمتلف لت�ضمله عدواك .

اأ�ضيفك اإىل حروبي لتكون اأنيقة كروحك الطائ�ضة !
اأ�ضعِك قرَب الهالك لي�ضتقيم بوقفته .

اأكتبِك على اخلريف ليحلم ب�ضكل الوردة .
اأكتبِك على ال�ضدى ليتناغم ال�ضوت مع بحة الكمان .

اأكتبِك على ال�ضهاد لياأتي النوم مكتظا باأحالم الطفولة .
اأر�ضمِك على �ضطح البحر لينجو جميع الغرقى .

اأعطفِك على العا�ضفة لت�ضري حنونة ، لت�ضري عطوفة ،
لت�ضري ريحها طائرات ورقية ، وزوارق ..

ب علصصى احلب اأجهصصد روحي كثصصريا مثل منلة   عصصالوي كاظصصم : اأتصصدريّ
ت�ضعصصد مرتفعا كم املصصراآة �ضادقة مثل قلب عا�ضقصصة كل ما احتاجه 
ب على احلب لو فتح  امصصراأة ومراآة لكي يف�ضصصح النهر اأكرث لكي اأتصصدريّ
ابصصو العصصالء �ضجنصصه اأمام امصصراأة لأ�ضبحصصت ق�ضائده نايصصات ي�ضعف 
�رطصصي مرور اأمام �ضيارة تقودها امصصراأٌة ت�ضتعل احلروب والكراهية 
لأن ال�ضعصصوب ل تتدرب على احلب جيصصدا اأتدرب على احلب مثل طفل 

�ضغوف بطائرته الورقية يرك�ش ويعرث اأتعلم منك اأيتها املراأة جدا
. و�ضوحي وافت�ضاح غ�ضون واأتدرب على احلبيّ

 �ضالح ح�ضن : كان وجهي نافذة
مصصن �رق احلدائق من حتتهصصا؟ من ك�ريّ اأ�ضلع الريح؟ واأ�ضمت البحر 
ب�راعصصي؟ كانصصت اأنفا�ضصصي مليئة بري�صصش الع�ضافري، كانصصت الوجوه 
ت�ضصصفيّ عصصن احلدائق واحلدائصصق  تغت�ضصصل بب�ضريتي كل �ضبصصاح. هذه 

ال�ضماء رئة اهلل فكيف اختنق وجهي اأمامها.
 �ضعصصد �ضعيصصد : العبقرية هبة حتتاج اىل �صصروط لتنمو ول اأت�ضور اأن 
الصصذي منحها م�ضاب بعقدة جندرية فقط دعصصوا الن�ضاء تعي�ش حياة 

طبيعية كالرجال و�ضرتون عدد العبقريات!
  علصصي �ضصصام : املجهصصول هصصو رحلتي احلقيقيصصة والوعي هصصو متاعي 

الوحيد.  
علصصي ال�ضصصودان : حصصدث هصصذا املصصوت النبيل قبصصل �ضت ع�صصرة �ضنة ، 
وا�ضتعدنصصا وجعه بيصصوم الأم : �ضاأحب�ش الدمعات بقوة ال�ضرب اجلميل 
، و�ضاأتصصرك اأخوتي ي�ضيلون النع�ش ويبكصصون نيابًة عني . تلفون اآخر 
يرنيّ يف و�ضل الليل . اإنه جعفر ثانيًة . قال اإنيّ اأمنا ماتت وهي را�ضية 
عنك ، لكنها قلقة جداً عليك وقالت اإنيّ وليدي �ضيعي�ش �ضيمًا عظيمًا 
. اأمل اأقصصل لكصصم اأنني اأكرث حظًا منكم بهصصذه الأم الكرمية الباذخة . اأنا 
مل اأرهصصا وهي حتت�صصر ومت�ضك بيدي مثل حبل انقصصاٍذ اأخري . مل اأ�ضم 
رائحصصة الديتصصول يف غرفة امل�ضفى . مل اأر وجصصه الطبيب وهو يتناول 
ها  ع�ضاءه ويب�ضم فوق ورقة الوفاة . مل ات�ضع�ضع مثل اأخي وهو يلفيّ
ببطانية امل�ضفى . مل اأزرع فوق كتفي خ�ضبة التابوت . مل اأتلف مثل 
اأخوتي وهم يعودون اىل الصصدار ، ويلملمون ثيابها ويطوون �ضجادة 

�ضالتها ، لتنفتح قديّامهم كليّ ترانيمها واأدعيتها وجروح الأيام .

هواتف نوكيا الجديدة في 
120 سوقًا مختلفًا

أمنية خطرة بكاميرات غوغل 
نيست

جديدة تزيد سرعة شبكة واي فاي 
أكثر من 100 مرة

اأعلنصصت �ركصصة اإت�ش اإم دي العاملية اأنها ب�ضدد اإطالق هواتف نوكيا اجلديدة 3 
و5 و6 يف 120 �ضوقصصًا خمتلفصصًا يف الفرتة بني �ضهري اأبريصصل )ني�ضان( ويونيو 
)حزيران( املقبلني. وبح�ضب موقع فون اآرينا فاإن هواتف نوكيا اجلديدة �ضوف 
جتذب الكثري من الهتمام من حمبي العالمة التجارية وع�ضاق نظام اأندرويد، 
حيصصث تعترب الهواتف خيارات رائعصصة للهواتف الذكية ذات امل�ضتوى املنخف�ش 
اإىل املتو�ضصصط، و�ضتكون تكلفة الهواتف كالآتي:  هاتف "نوكيا 6" ب�ضعر 247 
دولر والصصذي �ضيظصصل متاحصصًا فقط يف ال�ضصصني. هاتف "نوكيصصا 3" و"نوكيا 5" 
�ضتكصصون تكلفتهصصم اأقل مصصن 200 دولر.  يذكر اأن هاتف "نوكيصصا 3" ب�ضا�ضة 5 
بو�ضات بدقة اإت�ش دي وكامريا اأمامية بدقة 8 ميغابك�ضل، وذاكرة ع�ضوائية 2 
غيغابايصصت، و�ضعة تخزين داخلية 16 غيغابايت، اأما هاتف "نوكيا 5" فياأتي 
ب�ضا�ضصصة 5.2 بو�ضصصة بدقة اإت�صصش دي وكامريا خلفيصصة 13 ميغابك�ضل، واأمامية 
بدقصصة 8 ميغابك�ضل، ونف�صصش �ضعة التخزين والذاكصصرة الع�ضوائية لهاتف "نوكيا 
3".  وبالن�ضبصصة لهاتصصف "نوكيصصا 6" فياأتي ب�ضا�ضصصة 5.5 بو�ضة بدقة و�ضوح 
كاملصصة وذاكصصرة ع�ضوائية 3 غيغابايت و�ضعصصة تخزين داخليصصة 32 غيغابايت، 
وكامصصريا خلفيصصة بدقصصة 16 ميغابك�ضل واأماميصصة بدقة 8 ميغابك�ضصصل وبطارية 

�ضعتها 3000 ميللي اأمبري، و�ضيتوفر بن�ضختني.

ذكرت جملة الأملانية اأن الباحث الأمريكي جا�ضون دويل اكت�ضف العديد من 
الثغصصرات الأمنيصصة اخلطرة يف كامريات املراقبة غوغصصل ني�ضت.   واأكد الباحث 
املتخ�ض�صصش يف اأمان تكنولوجيا املعلومصصات اأنه قام باإبالغ �ركتي غوغل 
وني�ضصصت ب�ضاأن هذه الثغصصرات يف اأكتوبر )ت�رين الأول( من عام 2016، غري 
اأنصصه مل يتصصم اتخاذ اأية اإجراءات من قبل ال�ركتصصني ل�ضد هذه الثغرات الأمنية، 
فمصصا كان من الباحث اإل اأن قام بالإعصصالن عنها للجمهور. واأ�ضاف جا�ضون 
دويصصل اأن هناك ثصصالث ثغرات اأمنية يف اإ�ضصصدار الفريموير 5.2.1 للكامريات 
موديصصل Dropcam و Dropcam Pro، وقصصد يتمكصصن القرا�ضنصصة عصصن 
طريصصق اثنني من هذه الثغرات من تعطيصصل الكامريا من خالل اإر�ضال بارامرت 
SSID اأو بارامرت لكلمة مرور �ضبكة الواي فاي اأطول مما ينبغي عن طريق 
تقنيصصة البلوتوث منخف�ضصصة الطاقة، ويف كلتا احلالتني يتصصم تعطيل الكامريا 
واإعصصادة ت�ضغيلها من جديد.  وقد يتمكصصن القرا�ضنة عن طريق الثغرة الأمنية 
الثالثة من اإر�ضال بارامرت SSID جديد، وهنا حتاول الكامريا اإن�ضاء ات�ضال 
جديصصد. ونظرا لأن البارامرت SSID اجلديد غصصري موجود اأ�ضاًل، فاإن الكامريا 
تظل ملدة 90 ثانية حتاول اإن�ضاء الت�ضال املزعوم، قبل اأن تعاود الت�ضال 

مرة اأخرى بال�ضبكة ال�ضابقة.

 طور باحثون بجامعة اإيندهوفن الهولندية تقنية جديدة لنقل البيانات 
ل�ضلكيصصًا، تعمصصل ب�ضصصكل اأ�رع مبا يزيد علصصى 100 مصصرة مقارنة بتقنية 
ال�ضبكصصة الال�ضلكيصصة واي فاي املتوفصصرة حاليًا، عالوة علصصى اأنها تتجنب 
امل�ضصصكالت املعروفصصة ب�ضبصصب ال�ضتعمصصال املتزامصصن لنطاقصصات الصصرتدد 
امل�ضتخدمصصة بوا�ضطصصة الكثصصري مصصن الأجهصصزة، وبالتصصايل يحصصدث ت�ضوي�ش 
وتتداخصصل فيمصصا بينهما.  وتتم عمليصصة نقل البيانات بني جهصصاز الراوتر، 
الصصذي يت�ضمن عدة هوائيات ل حتتصصاج ل�ضيانة، وبني الأجهزة املت�ضلة 
بصصه عن طريق تقنية جديدة بوا�ضطة الأ�ضعصصة حتت احلمراء بطول موجي 
يبصصداأ مصصن 1500 نانومرت واأكرث. وقصصد متكن الباحثون خصصالل التجارب 
مصصن الو�ضول اإىل عر�ش نطاق ترددي يبلغ 40 غيغابت يف الثانية، يف 
حصصني اأن الرقم القيا�ضي بلصصغ 42.8 غيغابت يف الثانية من م�ضافة 2.5 
مصصرت. وبالإ�ضافصصة اإىل ذلك، فاإن الأجهصصزة املت�ضلة بال�ضبكصصة الال�ضلكية 
WLAN يف نطاق الرتدد 2.4 و5 غيغاهريتز عادة ما يحدث بينها 
ت�ضوي�صصش وتتداخل فيما بينها، اإل اأن هذه امل�ضكلة مل تظهر مع ا�ضتعمال 
التقنيصصة اجلديصصدة، نظراً لأن كل جهاز مت�ضل ي�ضتخصصدم ال�ضعاع ال�ضوئي 

اخلا�ش به. 

تقنيةإطالق ثغرات

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 – o 1 مدينصصة عربيصصة فيها اأكصصرب موانصصئ العامل
عا�ضمة فنزويال

اأمريكا اجلنوبية 2 تتكلم الربتغالية دون دول 
3 جمموعة متكررة من الت�رفات والأداء ي�ضبق 

عمال معينا o ل�ضباق للخيل
o فاز بال�ضالمة واحلياة 4 مثل الأم 

اأخذ ورد وكر وفر  o 5 قدح 
اإعصصط   o التقنيصصة  عصصايل  العاملصصون يف جمصصال   6

باللهجة امل�رية
o عك�ش برد 7 ال�ضديد ال�ضالبة )معكو�ضة( 

8 اأعطصصى توجيهات ل تقبصصل اجلدل o رد وواجه 
o �ضعف �ضديد

9 معافى
10 لعب كرة اجنليزي يف نادي ليفربول

زواج المطربات بملحنين قصص فاشلة

اأنغام... الزواج الأزمة
فتحت انغام دفاتر ق�ضييّة اخللع من زوجها الثان املوزع 
جته يف �ضهر مايو عام  املو�ضيقى الكويتي فهد، الذي تزويّ
2004، بعد طالقها من مهند�ش ال�ضوت جمدي عارف، 
والد ابنهصصا البكر "عمر"، وانتهت عالقتهمصصا برفع اأنغام 

ق�ضية خلع وح�ضانة.
 �ضريين جتربتان فا�ضلتان

النجمصصة امل�ريصصة �ضرييصصن عبصصد الوهصصاب خا�ضصصت هي 
نني. جت ملحيّ الأخرى جتربتني فا�ضلتني، اإذ تزويّ

 جنات حالة زواج عجيبة
الفنانصصة املغربيصصة جنصصات �ضاحبصصة واحدة مصصن حالت 
صصد  اأكيّ اإذ  الصصزواج العجيبصصة بصصني املطربصصات وامللحنصصني، 
مكت�ضفها حممد �ضياء اأنه تزوجها وهي بعمر 16 عامًا، 
ون�ر ال�ضصصور الر�ضمية حلفل الزفصصاف، واأ�ضار اإىل وقوع 
الطصصالق بعد ثالث �ضنوات، بينما هصصي ت�ريّ على اأنها مل 

تتزوج حتى الآن.

o ت�ضاور يف الأمر 1 ذو رائحة طيبة 
o علمنا به الأكرم 2 كب و�ضب 

3 ملك بابل الذي بنى احلدائق املعلقة
يف  املدفوعصصة  النقصصود  جماميصصع   4

امل�ضاريع ال�ضتثمارية o اأكل بنهم
o البنات ا�ضتمررن 5 ثلثا كا�ش 

اأعناق )معكو�ضة(  o 6 تر�ضل بالربيد 
اجل�ضصصم  يف  حيويصصة  عمليصصات   7

)متابوليزم( o عك�ش حلو
)يف  العصصامل  يف  قمصصة  اأعلصصى  رابصصع   8

اأفريقيا(
o ترك وامتنع اأتقن   9

10 دولصصة اأفريقيصصة يعنصصي ا�ضمهصصا )قمة 
الأ�ضد(

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.


