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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

�أجمُل ما ِفيَك هو َعَدَمَك.
�أن تكون �أنت �لكون و�أن تكونُه ِبُدوَنَك.

قالوا في صفحاتهم

• حتلم بها، ثم ت�سحو على نغمة ر�سالة منها، تقول:
هل ما زلت غا�سب �أو حزين؟

دعيني �أجيبِك يا حلوتي: 
�أنا غا�سب لأن �لليل �سديقي، ولأن �ل�سباح �سارق.

كن��ت �أتوق��ع حلمًا كهذ�، كنت معِك، قبلت يديِك �لتي �أ�س��افحها يف كل مرة نلتقي 
فيه��ا، �س��فتيِك �لت��ي �أر�قبها خل�س��ة وهي تخرج كلماتِك، وكنا على �س��فا ح�س��ن، 
ف�رسق مني �ل�س��باح ذلك �ل�س��قوط، و�أهد�ين �س��وؤ�ًل غريبًا: هل ما زلت غا�س��ب �أو 

حزين؟
كيف ل �أغ�سب و�لوعي عقاب، و�حللم ثو�ب �ملذنبني بالإعجاب؟ كي ل �أحزن و�أنا 

�أر�ِك تتوغلني يّف كل يوم �أكرث.
كيف يكون "�لالوعي" من�س��فًا لهذه �لدرجة، ملاذ� ل ننام �إىل �لأبد؟ ملاذ� ن�سحو 

كل �سباح؟ 
ملاذ� ل يكون و�قعنا �أحالمنا؟ 
ملاذ� ل نغني لفريوز يف �لليل؟

�أحتبينه حقًا؟ ما هو �حلب؟ ملاذ� هو؟ ما �لذي مييزه؟ كيف يفكر؟ ملاذ� هو؟ ملاذ� 
هو؟

ه��ذ� هو �حلب: �أن تلتقي ب�س��خ�ص ما، يف مدة زمنية ت�س��بق لقاءك ب�س��خ�ص �آخر، 
فتحب �لأول لأنه �أقدم زمنيًا من �لثاين! ولأن �لوقت و�لظروف �ساعدته على ذلك. 
هذ� هو �حلب: لي�ص زمني، بل زمن �لآخرين، �أ�س��ل متاأخر�ً، لأ�سرتي بنف�سي تذكرة 

�لدخول، و�أ�ساهد و�أر�قب فقط.
: �أتذكُر ط�َرقا خفيفا على زجاج �لنافذة   : •عبد �لعظيم فنجان 

�أتذكُر كم كان غريبا : �لرجل �لذي تو�رى يف �ملطر 
�أتذكُر كيف كان مبت�اّل مثلي ، �ساحبا ويافعا ، متو�زنا وم�سطربا ، عندما ت�سللُت 

�إىل باطنه ، و�سكنُت �أبد� فيه ..
�أحت�سد لأجلك هذه �لليلة  : •قي�ص عبد �ملغني 

�أنظ��م مبف��ردي تظاهرة �س��خمة جتوب �س��و�رع �ملدين��ة و متر بر�س��اقٍة من �أمام 
منزلك..

دعيني �أ�ساهد �إطاللتك �ملرتابة من خلف �ستارة نافذتك 
دعيني �أعرف 

�إن كان مبقدورك �لتعرف علّي من بني جموعي..
•زين��ة م�س��طفى : وقد قال كل م��ا يهو�ه عني بها ،،، ويجود ب��كل �نو�ع �لغزل 
�لتي ت�س��بهني ،، وي�س��ف وجهها دون �سك وهو يتلم�ص مالحمي با�سابع قلبه ،،،، 

ويتهجى حروف ��سمها ب�سوت م�ستعار وربكة غري مدرو�سة ،،، 
�أمل �أقل �أن �لبلد�ن كانو� حبيبات ؟

�أنت. : تبقى  •علي �سام 
تل��ك �للعن��ة �لغريب��ة �لت��ي ُتعّلمنا �أن نتم�س��ك بفك��رة فنتمنى �أن نبق��ى حتى بعد 

�ملوت-�أنا و�نت!
�لطري��ق يلت��ف حول كاحلي��ك ومينعك من �له��روب منه ومن �مل�س��ي �ىل �حلاجة 

ل�سقف وك�رسة خبز-هل �سعرت �إنك تريد �أن تتبعرث؟
هذ� ما �متناه-�ن �أكون فقاعة �ل�سابون وهي تتناثر قطر�ت على �لع�سب و�لأر�ص 

و�نف طفلة �سغرية نفخت علّي.
�أن �أكون �أنا

تل��ك بد�ي��ة �لعن��ف و�خل��وف و�ل�س��عار�ت �ملّدوية "وطن��ي"، "ديني"، "�ر�س��ي"، 
"حقوقي". "كر�متي"، 

�نا نهاية �حلرية، حرية �أل �أكون.

تطلق اإلصدار 52 من فايرفوكس
تطلب مواصلة مشاهدة 
يأتي بنظام ملفات جديدالفيديوهات غير المنتهية

 �أعلنت �رسكة موزيال عن �إطالق �لإ�سد�ر 52 �جلديد من مت�سفح 
فايرفوك�ص �ل�س��هري.  و�أو�س��حت �ل�رسكة �لأمريكية �أن �ملت�سفح 
�جلديد يتع��رف فور� على �س��بكات WLAN �لال�س��لكية، �لتي 
Ca -  تتطلب ت�س��جيل �لدخول �أو ما يعرف بالبو�بات �ملقيدة
tive Portals، وعندئ��ذ يت��م فت��ح �س��فحة ت�س��جيل �لدخول 
�ملعني��ة تلقائي��ا يف عالم��ة تبوي��ب جدي��دة، ث��م يت��م �إخب��ار 

�مل�ستخدم بذلك.
 و�أ�س��افت موزيال �أن �لبو�بات �ملقيدة قد تظهر بها �س��عوبات؛ 
نظر�ً لأنه لي�ص من �ل�س��هل �لعثور على �س��فحة ت�س��جيل �لدخول 
�ملعنية، �إذ� مل يتمكن نظام �لت�سغيل من �لتعرف عليها تلقائيًا. 

وغالب��ًا ما يحاول �مل�س��تخدم فتح موقع �لوي��ب، ولكن تظهر له 
يف �لنهاية ر�سالة خطاأ. ومن �سمن �لوظائف �جلديدة يف �إ�سد�ر 
 ،WebAssembly فايرفوك�ص 52 دعم وظيفة جمع �لأو�مر
�لتي �ستحل حمل لغة جافا �سكريبت، وت�ساعد على ت�رسيع وترية 
تنزي��ل وتنفيذ �ل�س��فحات. كما يعمل �لإ�س��د�ر �جلديد على �س��د 

�لعديد من �لثغر�ت �لأمنية.

تخترب �س��بكة في���ص بوك �لجتماعي��ة ميزة جديدة تدع��ى “متابعة 
�مل�س��اهدة” ، و�لت��ي تعمل عل��ى �لطلب من �مل�س��تخدمني مو��س��لة 
م�س��اهدة �لفيديوهات �لتي روؤها �س��من خال�سة تغذية �لأخبار ومل 
ينتهو� منها بعد، ووفقًا ملتحدث با�سم �ل�رسكة فاإن �مليزة �ختبارية 
وتظهر �س��من �جلزء �لعلوي من خال�س��ة �أخبار بع�ص �مل�ستخدمني 
حالي��ًا. وتعمل �مليزة �لختبارية حاليًا على ن�س��خة �لويب فقط من 
في�ص بوك، ويعترب �لهدف �لأ�سا�س��ي لهذه �مليزة جعل �مل�س��تخدمني 
ي�س��اهدون �ملزيد من مقاطع �لفيديو عرب �ل�س��بكة �لإجتماعية، كما 
�نها تتما�سى مع ��سرت�تيجية في�ص بوك فيما يخ�ص مقاطع �لفيديو، 
حي��ث تطلب �ل�س��بكة من �لنا�رسين مقاطع فيدي��و �أطول على �أمل �أن 
ي�س��اهدها �مل�س��تخدم على �أجه��زة �لتلفزيون �لتقليدي��ة. وكان د�ن 
روز نائ��ب رئي���ص �ل�رسكة لل���رس�كات قد حتدث عند �إطالق �ل�س��بكة 
�لإجتماعي��ة ع��دد�ً من تطبيقاته��ا �ملرتبطة باأجه��زة �لتلفاز خالل 
�ل�س��هر �ملا�س��ي عن �إمكانية �ن تتحول �لنا�ص �إىل ��س��تعمال من�سة 
�آب��ل ت��ي يف ومن�س��ة �أمازون فاير ت��ي يف عندم��ا ل ميلكون �لوقت 

خالل �لنهار لإنهاء م�ساهدة �لفيديوهات.

تو��س��ل �رسكة �آب��ل عملها عل��ى تطوير نظامه��ا �لت�س��غيلي لالأجهزة 
�ملحمول��ة �مل�س��مى �آي �أو �إ�ص iOS، حيث يفرت���ص �أن تطلق �ل�رسكة 
 iOS 10.3 لن�س��خة �ملقبلة من نظامها �لت�س��غيلي �لتي حتم��ل رقم�
يف وق��ت ما يكون قبل نهاية هذ� �ل�س��هر �حل��ايل، على �أن حتتوي تلك 
�لن�س��خة عل��ى �لعدي��د من �ملمي��ز�ت �جلدي��دة �ملخفي��ة. وينبغي على 
�مل�س��تخدمني �لذين يحبذون �لتحديث فور�ً �إىل �أحدث ن�سخة من نظام 
�آي �أو �إ���ص iOS عن��د تو�فره��ا �لقيام بعملية ن�س��خ �حتياطية جلميع 
�مللف��ات �ملوج��ودة عل��ى �أجهزتهم قب��ل �ل���رسوع بتثبي��ت �لتحديث 
و�لتاأك��د ب�س��كل �أك��رب ه��ذه �مل��رة عل��ى �أن ملفاته��م �ملهم��ة حممية 

وحمفوظة يف مكان �آمن.
 وبح�س��ب �ملعلومات �لتي ن�رسها مطورون ميلكون و�سوًل �إىل �لن�سخ 
�لتجريبية فاإن �ل�رسكة �س��تعمل على عر�ص نظام ملفات جديد يحمل 
 ،APFS ويدع��ى �خت�س��ار�ً با�س��م Apple File System س��م��
و�ل��ذي �س��يحل حم��ل �لنظام �لق��دمي �مل�س��مى HFS+، و�ل��ذي جرى 
��س��تخد�مه لنظ��ام �آي �أو �إ�ص وغريه من �أنظمة ت�س��غيل �رسكة �آبل منذ 

عام 1998.

فيس بوك iOS 10.3موزيال

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 نبتة ع�سبية جبلية تو�سع لتزكية �ل�ساي �أو للعالج o قو�م
o ن�سف فارغ �أر�سد   o 2 ف�سة �سائلة 

o كثري جد� 3 طائر ��سطوري يحيا بعد �حرت�ق 
�إمارة عربية  4

5 ماكنة حترك ما نركبه بر� وبحر� وجو�
6 �نخفا���ص درجة �حلر�رة o ن�س��ف ر�ي��ة o �لعزوة 

و�ملكانة �لعائلية
o ياب�سة o �سباحك مثله  7 �حد �لو�لدين 

8 نبات طيب يف �ل�س��لطة o منطقة متنازع عليها يف 
جنوب م�رس

9 قبول ح�سن
10 مثل عربي قدمي يقال يف تو�فق �ثنني يف �ل�س��كل 

�أو �ل�سخ�سية

نجوم اتهموا بتعاطي المخدرات 
غادة �بر�هيم

تورط��ت �لفنان��ة بق�س��ية تعاطي �ملخ��در�ت، ومل جتد حاًل 
�إل طلب �خل�س��وع لتحليل �لدم يف م�سلحة �لطب �ل�رسعي، 
وثب��ت �أن ج�س��دها خ��اٍل م��ن �مل��و�د �ملخ��درة بع��د تكر�ر 
�لتحلي��ل مرت��ني، و�أحيل��ت �ىل �ملحاكم��ة بالتهم��ة �لأوىل 

فقط، وح�سلت بعدها على �لرب�ءة �أي�سًا.
ر�نيا يو�سف 

�أ�س��هر من مت �لزج با�س��مهم ظلمًا يف ق�سية خمدر�ت كادت 
تنهي م�س��تقبلها كله، بعدما �أُلق��ي �لقب�ص عليها يف يونيو 
2012 وبحيازته��ا يف �س��يارتها 40 جر�م��ًا م��ن خمدر 
�حل�س��ي�ص، و�ّتهم��ت وقتها طليقه��ا �لثاين كرمي �ل�س��رب�وي 

بو�سعه �ملخدر يف �سيارتها من دون �أن تعلم.
نهى �لعمرو�س��ي: دفعت هي �لأخرى ثمن ف�س��يحة �لتهام 
بتعاط��ي خمدر �لهريوي��ن ، وظلت �لفنانة يف �ل�س��جن 22 
يوم��ًا على ذمة �لتحقيقات، وبعد �خل�س��وع لتحليل ك�س��ف 

�ملخدر�ت بالدم ، وجل�سات �ملحاكمة، ثبتت بر�ءتها.

1 وحدة معلومات يف �لكمبيوتر 
o نبات �سحر�وي

 o �لأم��ان  ويعط��ي  ي��وؤوي   2
م�سوؤول o مت�سابهان

3 عملة عربية )جمع ومعكو�سة( 
o دمر وقلب ر�أ�سا على عقب

o فول �سود�ين 4 موؤن�ص 
ن��درة   o �آدم  �ولد  م��ن   5

)معكو�سة(
o ��ستح�سنه 6 من �لطر�ف 

7 تدع��و للخج��ل o وزر�ء �مللك 
وحا�سيته

o وبخ 8 جهنم )معكو�سة( 
�لنا�ص  o م��ن يعط��ي  9 توق��ف 

دينا مقابل فائدة
10 جمموعة )كلمتان(

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.


