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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

خلود جب�ر : ي�سييعى البع�ض للو�سييول اىل الكم�ل متن��سيين اأنهم ب�رش واخلط�أ 
�سمتهم .

 �سييعد �سييعيد : ليتنيي� نعرف كمية النف�ييي�ت التي نرتكه� عنييد االخرين، حن ال 
نت�رشف معهم بتح�رش!

  ازه�ر �سبيح :  عزيزتي..
حينم� اأُبدي اأن� اأو �ِسَواي راأيً�، مف�ده:

اأن )�ض( من الن��ض ذكي/ية اأو مهذب/ية مثاًل..
هذا ال يعني �سمنً�، اأنِك غبية اأو �سمجة ب�ل�رشورة.

لكن فهمِك الق��رش هذا، يف�سح ولالأ�سف..
عن اأنِك بح�جة اإىل �سيٍء من الُن�سج، والكثري من الثقة ب�لنف�ض.

 قي�ض عبد املغني : ت�أتن كوم�سٍة يقن نّزت من وجه قمر ُمثخن ب�لو�س�ية
ت�أتن مت�أنقًة ب�سجرك 

مت�سمخًة بن�سي�ٍن مقلد..
حتطن على كف االإبه�ر كخرافة تبحث عن ع�ض فقد ذاكرة الفق�ض،

مل اأفهم ف�ست�نك جيداً..
و مل اأُنبهك اإىل �سحوب "اأُحبَك" التي طبعته� على �سفتي

عند ال�رشير اأي�سً� مل األكز فطنتك لتلحظ كيف اأن الرغبة ثرثرت اأكرث مم� فعلن� 
كيف اأن ال�سمت اأفرط يف احت�س�ئن� 

حتى �س�ل ال�سغف على االأر�سية دون اأن ننتبه
ثم اأنِك م�سيت..

خملفة وراءك اأدلًة تغط يف الدوار و اخلدر
ل�سُت حزينً� الأنِك -بتعمٍد- تركِت مذاقك يلهو و يكرب يف دمي

بل حزيٌن الأنِك -ب�سهٍو م�كر-
َن�سيِت اأني�بِك الغ�سة مغروزًة يف عنقي.

 علي �سيي�م : موقع التوا�سييل االجتم�عي هذا قّدم يّل وب�لت�أكيد لغريي فر�سة مل 
تكيين مت�حة الأجدادنيي� فنحن اليوم نتعرف على االف الب�رش لي�ض ب�سييكل ك�مل 

لكن كوم�س�ت-جملة هن� و�سورة وردة هن�ك.
يف ال�سيينوات التي ق�سيييته� يف الكت�بة واحلوار مّر علّي االف الب�رش-هن�ك من 
ا�سييت�ء مني ومن و�سييفني ب�أنني نبي وهن�ك من ق�ل اإنني ر�سول جديد ثم ع�د 

بعد ب�سعة اأ�سهر وق�ل اإنني م�ستهرت، ط�مع ب�ل�سهرة وغبي.
حيين اعييود بذاكرتي اىل تلك اللحظيي�ت التي وقفت فيه� مع نف�سييي ملراجعته� 
ب�سبب حوار مع �سخ�ض اخر، اأجد ان م� اوقفني يف اأكرث االأحي�ن �سخ�ض ا�ست�ء 
مني ورمب� مت�دى لكنه اأي�سيي� ق�ل كلّم� ينغ�سييه مني وبعد ان ا�سييع ال�سييتيمة 

ج�نب� اأجد يف الكالم نقدا ثمين� ي�ستوقفني.
النقييد �سيييء ثميين جدا ومن يرف�ض �سييم�عه ال يريييد ان يتعّلييم ويف الكثري من 
ق�س�ض الت�ريخ واحلروب جند ان تطورا علمي� كبريا حدث على اجل�نبن وهّم� 
يبحث�ن عن طرق االنت�سيي�ر على العدو في�سييبح اخل�سييم والعدو والغرمي اأف�سل 

ن��سح ومعّلم ودافع.
كل هييذا يقودين اىل االعتق�د ان التعددية الثق�فية والفكرية واالجتم�عية وحق 
النقد املفتوح وحرية الكت�بة وت�سييكيل مع�ر�سيية �سي��سييية حقيقية هو ال�سبيل 

الوحيد لالرتق�ء ب�ملجتمع.
ي�ميي� تعّلم الروميي�ن من الفر�ييض وهّم يح�ربونهييم وي�م� تعّلييم االمريك�ن من 

الرو�ض واال�سرتاكية من الراأ�سم�لية واملوحدون من اال�رشاك.
حرية، هذه الكلمة التي م�سييخت يف بالدن� لي�سييبح معن�ه� اب�حية -حرية هي 
ال�سييبيل الوحيد لل�سييم�ح بوجود من ينتقدين ومن يع�ر�سني ويقود اىل تغريي 
وتفكري ومراجعتي لذاتي دون ح�جة اىل ان مي�سييخني الأكون ن�سييخة مكررة ال 

تنفع وال تغني.

اجمل تعليق

الطرب ُيرقُق القلب.

تعتزم توصيل الطلبات إلى القمر
سناب شات على أندرويد يتجاوز 
500 مليون تنزيل

تطلق اثنين من هواتفها 
الذكية الفاخرة

ك�سييفت تق�رير اإخب�رية النق�ب عن تقدمي �رشكة "بلو اأوريجن" 
لل�سييواريخ الت�بعيية للملي�ردييير االأمريكي جيف بيزو موؤ�سيي�ض 
�رشكيية اأميي�زون للتجيي�رة االإلكرتونية ورقة بي�سيي�ء �رشية اإىل 
وك�لة الف�سيي�ء والطييريان االأمريكية "ن��سيي�"، تعر�ض خططه� 
الإق�مة م�سييتعمرة على �سطح القمر مب�س�عدة من �رشكة التج�رة 
االإلكرتونييية اأميي�زون. وبح�سييب الورقيية التييي قدمتهيي� �رشكة 
"جيييف بيييزو" اإىل وك�ليية "ن��سيي�" واإدارة الرئي�ييض االأمريكي 
دون�لد ترامب، ف�إن "بلو اأوريجن" تقرتح اإق�مة م�سييتعمرة على 
�سييطح القمر. وذكرت �سييحيفة اأمريكية، اأن الوثيقة املكونة من 
7 ورق�ت تركز على مهم�ت ال�سحن اخل��سة بنقل الب�رش.  يذكر 
اأن "بلو اأوريجن" لي�سييت جمرد �رشكة ت�سييمم ال�سواريخ وتدير 
الرحييالت التجريبية لرحالت الف�سيي�ء التج�رية. وك�نت �رشكة 
ال�سيين�ع�ت اجلوييية االأمريكييية "بوينج" قييد اأعلنييت اعتزامه� 
ا�سييتخدام اأكرث من 600 قطعة م�سيينوعة بتكنولوجي� الطب�عة 
ثالثية االأبع�د يف اإنت�ج �سيي�روخ الف�سيي�ء الذي تعتزم اإنت�جه 

"�ست�راليرن".

 اأظهر متجر غوغل بالي اأن عدد مرات تنزيل تطبيق الرتا�سل امل�سور 
�سيين�ب �س�ت على نظ�م الت�سييغيل اأندرويد قد تخطى الي 500 مليون، 
وذلييك ب�لتزاميين مع اإعالن �رشكة �سيين�ب امل�لكيية للتطبيق عن طرح 
اأ�سهمه� لالكتت�ب الع�م.  ومع اأن م�ستخدمي �سن�ب �س�ت على اأندرويد 
ي�سييتكون من كرثة امل�سييكالت يف التطبيق، واأنه ال يرقى اإىل التجربة 
التي تقدمه� ن�سييخته على نظ�م الت�سغيل اآي اأو اإ�ض، يرى م�ستخدمون 
اأن هذا االإجن�ز قد يدفع ال�رشكة اإىل الرتكيز اأكرث على ن�سخة اأندرويد. 
واإىل ج�نب النج�ح الذي ي�سييهده تطبيق �سيين�ب �سيي�ت على اأندرويد، 
حتتفييل �رشكة �سيين�ب ب�الإقبيي�ل الكبري الييذي القته اأ�سييهمه�، بعد اأن 
اأعلنييت ر�سييميً� يوم اخلمي�ييض امل��سييي طرحه� لالكتتيي�ب الع�م يف 
بور�سيية نيويييورك، والذي تخطييى املبلغ املييراد حت�سيييله بع�رشات 
املييرات، االأمر الييذي جعل موؤ�س�سييي ال�رشكة من اأ�سييح�ب امللي�رات. 
وارتفع �سييعر �سييهم ال�رشكة عند اإدراجه يف بور�سيية نيويورك، ب�سكل 
ف�ق التوقع�ت، حيث قفز �سعر �سهم ال�رشكة من 17 اإىل 25.1 دوالر 
اأمريكييي، وفقييً� للعر�ض والطلب على اأ�سييهم ال�رشكيية، على الرغم من 

اأنه� مل حتقق اأي اأرب�ح من قبل. 

�سيي�يرت �رشكيية ويكو االجتيي�ه احل�يل نحييو تركيب ك�مريا بعد�سييتن 
يف اجل�نييب اخللفييي للهواتف الذكييية، واأعلنت ال�رشكة الفرن�سييية عن 
طييرح اثنن من هواتفه� الذكييية الف�خرة. واأو�سييحت �رشكة ويكو اأن 
املوديييل اجلديييد يحمل ا�سييم Wim وي�أتي مزودا بك�مييريا مزدوجة 
بدقة و�سييوح 13 ميغ�بك�سييل، والتي متت�ز ب�إمك�نية التق�ط ال�سييور 
بدقيية األييوان ع�لية حتى يف ظل ظروف االإ�سيي�ءة ال�سيييئة. وتت�سييمن 
ب�قيية التجهيزات التقنية لله�تف الذكي Wim اجلديد �س��سيية قي��ض 
5.5 بو�سة تعمل بتقنية الدقة الف�ئقة الك�ملة 1920x1080 بك�سل 
وبط�رية ب�سييعة 3200 مللي اأمبري/�سيي�عة وذاكرة داخلية ب�سعة 32 
اأو 64 غيغ�ب�يييت، مييع اإمك�نييية زي�دة ال�سييعة التخزينييية عن طريق 
بط�ق�ت الذاكرة اخل�رجية حتى �سعة 128 غيغ�ب�يت، كم� تبلغ �سعة 
ذاكرة ع�سوائية 4 غيغ�ب�يت. واأ�س�فت �رشكة ويكو اأن املوديل الث�ين 
االأ�سييغر يحمييل ا�سييم Wim Lite ومييزود بك�مريا رئي�سييية ع�دية 
بدقة 13 ميغ�بك�سييل، مع ذاكرة و�سييول ع�سييوائي ب�سعة 3 غيغ�ب�يت 
وبط�رية ب�سييعة 3000 مللي اأمبري/�س�عة، وذاكرة داخلية ب�سعة 16 

غيغ�ب�يت. 

ويكوأمازون تطبيق

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 هييو الييذي كلم� طيي�ل ق�رش o يرافق االن�سيي�ن 
طوال حي�ته ويراه ولكنه ال ي�ستطيع اأن مي�سكه

�سييكرا   o ال�سيي�طئ  قييرب  �سييحلة  م�سيي�حة   2
ب�لفرن�سية

o م� يعرتي  3 ت�أكل منه وال ت�سييتطيع اأن ت�أكله 
الوجه من لون عند اخلوف

4 مدينة فل�سطينبة �سم�لية o ركزت على خم�رج 
الكالم لو�سوحه

o نعم ب�لفرن�سية o قطعه واأدم�ه  اأوى  اأبن   5
o �رشب 6 تكلم )ب�سيغة االأمر( 

7 الر�س�ئل غري املرغوب به� يف الربيد االلكرتوين 
o ن�سف بالغ

8 نييراه يف الليييل ثييالث مييرات ويف النهيي�ر مرة 
واحدة

9 رقييم هييذا اخلط االأفقي يف ال�سييبكة o ري��سيية 
هندية مي�ر�سه� من يريد تعلم قوة الرتكيز

 o 10 كلم� اأخذت منه كرب واإذا و�سعت فيه �سغر
برج ال يعي�ض فيه اإال اثن�ن

نجوم »غضبت« عليهم األوسكار 
ولم يحصلوا عليها

تييوم كروز الفنيي�ن االأكييرث جم�هريييية، اإال اأن تلك 
ال�سييعبية واالأعم�ل املتميزة التي قدمه� مل ت�سييفع 
له ليح�سييل على االأو�سييك�ر على الرغم من تر�سحه 

لنيله� 3 مرات.
 ويل �سميث

يعييد من اأ�سييهر جنوم هوليييوود واأحد اأهييم الوجوه 
التي �سيي�ركت كم� اأنه ر�سييح مرتيين لنيل اجل�ئزة 
ولكنه مل يوفق. وقد لفت �سييميث اأنظيي�ر الع�مل اإىل 
اإعالنييه مق�طعة احلفييل وعدم ح�سييوره نظرا لقلة 

التنوع بن املر�سحن –على حد زعمه.
 بييراد بيت ت�ريخه الفني وحده كفيل ب�إبراز براعة 
هييذا الفن�ن الذي قدم العديييد من االأعم�ل الكبرية، 
اإنييه جنييم هوليييوود برادبيت الذي علييى الرغم من 
جنوميته الكبرية مل يح�سييل على االأو�سك�ر اأبدا يف 

حي�ته حيث تر�سح برادبيت للج�ئزة 4 مرات.

1 حيوان بحري له ثالثة قلوب
2 نبيي�ت يطبخ، من ف�سيييلة الَقرنّي�ت الفرا�سييّية 

ك�لب�زالء o مدة زمنية )معكو�سة(
3 نبيي�ت توؤخييذ جييذوره وتغلى وت�ييرشب مربدة 

خ��سة يف رم�س�ن o بن معنى الكالم
4 للتف�سييري واال�سه�ب o نلب�سييه� ومت�سي وتقف 

ولكن لي�ض له� اأرجل
5 ا�سييم ف�كهيية ميين 4 حييروف الرابييع والثيي�ين 

واالأول ا�سم حيوان ا�سيوي مفرت�ض o بو�سة
o م�سقط م�ء 6 و�سع فوق بع�ض 

7 مليء ب�لثقوب ولكنه مي�سك امل�ء o من �سهور 
ال�سنة امليالدية

 o )8 مكيين املكفوفيين ميين القييراءة )معكو�سيية
ف�كهة ت�سمى ب�الجنليزية ا�سم� يعني ا�س�بع

اأغ� o ثلث�  9 ق�رة 
10 بن�ه الفرن�سيون لقن�ة ال�سوي�ض ولكنه و�سع 
الييذي ال ميكيين  ال�سيييء   o يف مينيي�ء نيويييورك 

تن�وله يف وجبة اإفط�ر اأو ع�س�ء

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.

�سييعدي  علييي  ادم  الطفييل  احتفييل 
بعيييد ميييالده الثيي�ين و�سييط 

فرحة االهل واال�سييدق�ء..
متنييي�ت بيي�ن تكييون كل 
اعوامييه املقبليية م�ييرشات 
قييرة  يكييون  وان  وافييراح 

عيين لوالديييه ..الييف الييف 
اهلل  �سيي�ء  وان  مييربوك 

ال�سييمعة  يطفيي�أ 
املئة.

ميالد سعيد آدم


