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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

علي��ك �أن تن��ال �ملاج�س��تري بالعزل��ة و�لوح��دة قب��ل �أن تفك��ر بنيل 
�لبكلوريو�س بال�سد�قة.

قالوا في صفحاتهم

• �بر�هي��م ها�س��م : �القوي��اء ال يحب��ون �س��ماع ق�س���س �البطال 
�خلارقني، وحدهم �ل�سعفاء يفعلون ذلك ..

م��ن يثق بنف�س��ه وبقدر�ته، م��ن ميتلك كر�مت��ه و يعي�س ح��ر�ً .. من 
ميتلك حا�رض�ً و م�ستقباًل، ال ميجد �ملا�سي.

من يحرتم �الن�سان الأنه �ن�سان لي�س بحاجة �ىل �الديان.
�ل�سادق��ني قليل��ي �ل�س��ك، �الوفي��اء ال يعط��ون �لكثري م��ن �لوعود، 
�ل�سجع��ان يتكلمون بلغة هادئة، و �الحر�ر �حلقيقيون ال يقبلون �ن 

يظلم �حٌد �مامهم.
�لذي��ن يفهم��ون �حلياة بحق، ه��م �ولئك �لقادرين عل��ى فهم �ف�سح 

�للغات : �ملو�سيقى.
�ولئ��ك يعرفون ذ�كرة �الن�سان جي��د�ً، و يعرفون كيف حتلق �لطيور، 
وكي��ف تنم��و� �الزه��ار .. و هم لذل��ك يعرفون ملاذ� يج��ب �ن نحرر 

��سو�ت �لن�ساء، و �رو�حهن، و قلوبهن ..
�جمل �لنا�س هم �ولئك �لذين يبت�سمون لنا بال �سبب، و بال غاية ..

 • عبد �لعظيم فنجان : كان ممكنا �أن �أكتبِك بطريقٍة �أخرى ، لوال �أّن 
حاجَة �ل�سعر �إىل �لغليان �أخذتني �إىل �الأعمق ، فالتقيتِك يف �ملفرتق 
.. حيث مل َيُعْد ممكنا �إال �أْن �أرنَو �إىل وجهِك ب�سمت ، مكتفيا �أنِك كنِت 
يل مرة ، ول�سِت لهذ� �أو لذ�ك �أبد� ، رغم �أنِك تعي�سني �إىل جو�ري و�إىل 

جو�رهم ، رغبًة منِك بالعي�س عن قرٍب �أو عن ُبعد .
ق�سائ��دي ، كّل ق�سائ��دي ، هي ع��ن ذلك �مُلفرتق ، ع��ن ذلك �لقرِب 

�لع�سّي على �لفهم ، �لذي ال ُيكتب �أو ُيقال ..
 • �سعد �سعيد : �أحتاج رفقة �اَلخرين طبعًا

ولكن منهم
من يجعلني �أقّد�س وحدتي!

  • نا�رض �لعتابي : ِمثَل كلِّ يوٍم ..
�أنه�ُس ُمبّكر�ً ،

الأعرت�َس طريق �حلياة ..
ومثَل قطار د�هَمُه �لل�سو�ُس

ال �أ�سادف � غالبًا � غرَي
ُمفل�سني مثلي ..

يرّددوَن حكاياٍت �سعيدًة
عن قطاٍر �سيتوّقُف يومًا

بالقرب من حقائب حياتهم �لثقيلة .
 • عل��ي �س��ام : �لب���رض ��س��كال خمتلفة وهن��اك �ختالف��ات ال تدرك 

�أهميتها حني تتعرف على �لنا�س.
�أنا مل �أكن �أدرك �أهمية �سباح �خلري يف يومي!

�أن تفي��ق فتج��د �إن �الن�س��ان �لذي �فاق يف �لبيت مع��ك مبتهج الأنه 
وع��ى وجوده من جدي��د. هناك ب�رض ال يحب��ون �ل�سباح وال يحبون 

�سباح �خلري وال حتى كلمة �حبك يف �ول دقائق �ليوم.
ه��ل خطر يف بالك �ن ت�ساأل �ن�سانا �إن كان يبت�سم حني يفتح عينيه 

يف �ل�سباح �و يقول �سكر� وهو ي�سعر بامتنان عميق؟

تجعلك تتجول داخل غرف 
الفنادق الختيار األنسب

قد يأتي بميزة 
التوصيل الذكي 

الصوتية عبر تطبيق 
"ديو" متاحة اآلن 

تعمل حاليًا وكال��ة �إك�سبيديا لل�سفر و�ل�سياحة على �الإنرتنت على 
تق��دمي خدمة مميزة لعمالئها حول �لعامل وحاًل مبتكر�ً ي�سمح لهم 
بالتج��ول د�خل غ��رف �لفن��ادق الختي��ار �الأن�س��ب و�الأف�سل قبل 
�الإق��د�م على عملية �لدفع، بينما يجل�سون على �أريكتهم مبنازلهم، 
وذل��ك بف�سل تقنيات �لو�قع �الفرت��سي. من هذ� �ملنطلق، �سيكون 
باإم��كان �ل�سياح �أو �ل��زو�ر تفقد غرف و�أجنح��ة �لفندق عن طريق 
نظار�ته��م �الفرت��سي��ة "يف �آر" م��ن د�خ��ل منازله��م قب��ل �لدفع 
ع��ر �الإنرتنت، ليكون مبقدورهم �ختب��ار طلة �لغرفة قبل حجزها 
و�ختي��ار �الأن�سب له��م. و�أو�سحت �ل�رضكة �أن��ه با�ستطاعة �لزبائن 
�لتفاع��ل مع غرف��ة �لنوم وفتح �لباب و�لدخ��ول فيها وت�سفح كل 
ز�وي��ة بها وكذلك �ل�رضفة و�إطاللته��ا، وكاأنه يتجول د�خل �لغرفة 
و�قعي��ًا، بح�س��ب موقع م�ساب��ل �الإلكرتوين. ومل يقت���رض �الأمر عند 
هذ� �حلد، بل تتطلع �ل�رضكة �أي�سًا �إىل حت�سني خدماتها للحجوز�ت 
عن طري��ق �الأجهزة �لذكي��ة �ل�سوتية مثل �أم��ازون �إيكو، ليدر�سو� 
�إمكاني��ة ��ستخد�مها يف ت�سهيل عملية �حلجز �أونالين عر �الأو�مر 

�ل�سوتية.

�أ�س��ار تقري��ر �س��ادر حديث��ًا �إىل �إمكاني��ة �حت��و�ء هات��ف �آيف��ون 8 
iPhone، وه��و هات��ف �رضك��ة �آب��ل �الأح��دث �ملنتظر، عل��ى ميزة 
Smart Connector �ملوج��ودة عل��ى ظه��ر  �لتو�سي��ل �لذك��ي 
�لهات��ف و�لت��ي تظهر على �سكل ث��الث نقط على غر�ر نق��ط �لتو�سيل 
�لذكية �ملوجودة على �أجهزة حو��سيب �آيباد برو �للوحية و�لتي ميكن 
��ستعماله��ا لتو�سيل نظارة �لو�قع �الفرت��سي و�لو�قع �لغامر. ويزعم 
�لتقري��ر �إمكاني��ة �أن يت�سم��ن هات��ف �آيف��ون 8 �جلدي��د مو�سل ذكي 
لل�سحن �لال�سلكي لت�سغيل نظ��ار�ت �لو�قع �الفرت��سي و�لو�قع �لغامر 
حي��ث تبح��ث �ل�رضكة عن طرق مبتك��رة لتمييز نف�سها ع��ن �ملناف�سة، 
وهي �مليزة �لتي �نت�رضت حولها �ل�سائعات على نطاق و��سع ومتوقع 
تو�جده��ا بقوة �سم��ن �لهاتف، كما ميكن ��ستعم��ال هذه �مليزة لربط 

�مللحقات �الأخرى.
  وق��د �أهملت �ل�رضكة ب�سكل كبري مي��زة �لتو�سيل �ملغناطي�سي �لذكي 
�ملوجودة على حو��سيب �آيباد برو �للوحية من قيا�س 12.9 �إن�س منذ 
�إطالقه��ا يف �لع��ام 2015، حيث �قت�رض ��ستعماله��ا على �الإك�س�سو�ر 

�لر�سمي �لوحيد من �ل�رضكة وهي لوحة �ملفاتيح �لذكية من �آبل.

�أعلنت �رضكة جوجل عن توفر ميزة �الت�سال �ل�سوتي �جلديدة عر تطبيق 
�لرت��سل �ملرئي “دوو” Duo جلميع �مل�ستخدمني حول �لعامل، وذلك بعد 

نحو ع�رضين يوًما من دعمها على نطاق حمدود.
 وكان��ت عمالق��ة �لتقني��ة �الأمريكية قد �أطلق��ت �أو�خر �سه��ر �آذ�ر/مار�س 
�ملا�س��ي حتديًثا جديًد� لتطبيق “دوو” على نظام��ي �أندرويد و�آي �أو �إ�س 
ي�سمح باإج��ر�ء �ت�سال �سوتي فقط، وتوفرت �ملي��زة مل�ستخدمي �لتطبيق 
يف �لر�زي��ل فق��ط، وه��ي �الآن متاحة جلمي��ع �مل�ستخدمني ح��ول �لعامل. 
وق��ال رئي�س �لفري��ق �ملطور للتطبي��ق، جا�سنت �أوبرت��ي، يف تغريدة عر 
توي��رت: “مي��زة �الت�س��ال �ل�سوتي �جلديدة م��ن جوج��ل دوو �الآن متاحة 
حول �لعامل!”.وجاءت ميزة �الت�سال �ل�سوتي عر تطبيق “دوو” لت�سهيل 
��ستعم��ال �ملكامل��ات �ل�سوتي��ة �الأ�سا�سي��ة عندما ي�سعب �إج��ر�ء مكاملة 
مرئي��ة ب�سب��ب �سعف �الت�س��ال باالإنرتنت �أو تعذر �إجر�ئه��ا عندما يكون 
�مل�ستخ��دم يف مكان مزدح��م بالنا�س.وكانت جوجل ق��د �أعلنت منت�سف 
�سه��ر �آب/�أغ�سط�س �ملا�س��ي عن �إطالق تطبيق �لرت��س��ل �ملرئي “�لب�سيط 
جًد�” لنظامي �أندرويد و�آي �أو �إ�س، وذلك بعد نحو ثالثة �أ�سهر من �الإعالن 

.Google I/O 2016 عنه خالل موؤمتر �ملطورين �خلا�س بها

المكالماتشركة آيفون 8

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

الطباعة خمرتع   1
ج�سم  o الربا�سوت  خمرتع   2

النووي. املفاعل  خمرتع   o رتبت  ن�سف   3
جوال  o خفيفة  �سناعة  دكاكني   4

مر�سد  o لل�سلم  جتنح   5
الطاولة لعبات  من  لعبة   6

7 ع�س���ا يف الأر����ض ت�سد بها اخليمة o من ال�ساحل 
ال�سرقي للمتو�سط قدميا

8 ادخرت o من احليوانات ذات اجللد املرتفع الثمن
عطف حرف   o )معكو�سة(  موؤنث  ا�سم   9

o خمرتع  الكهرومغناطي�سية  املوج���ات  10 مكت�سف 
قلم الر�سا�ض

ضرائب نجوم الفن المصري بالماليين
• �لفنان عادل �إمام يعّد �ساحب �أعلى جنوم �لتمثيل 
لدرج��ة  �ل�رضيبّي��ة،  �مل�ستحق��ات  قيم��ة  حي��ث  م��ن 
�أّن��ه �س��ّدد م��ا علي��ه ب�"�لتق�سي��ط" ، حيث بلغ��ت قيمة 
�ل�رض�ئ��ب 5.4 ملي��ون جني��ه، دف��ع 3 مالي��ني جنيه 

كدفعة �الأوىل و2 مليون جنيه ق�سطًا ثانيًا.
•�لنجم �لر�حل حممود عبد �لعزيز متت ت�سوية ملفاته 
�ل�رضيبّي��ة بع��د �سد�د 2 ملي��ون جنيه، وبعده��ا �سيتّم 

�إغالق �مللف بالكامل.
• و�ملفاج��اأة �أّن �ملرتب��ة �لثالث��ة كان��ت من ن�سيب 
�لنجم��ة ي���رض�، فرغم ع��دم م�ساركته��ا �إاّل يف م�سل�سل 
و�ح��د فقط وه��و "ف��وق م�ست��وى �ل�سبه��ات"، �إاّل �أنها 
�سّددت 1.1 مليون جنيه، و�سّددت �ملمثلة نيللي كرمي 
�رض�ئ��ب بقيمة 872 �أل��ف جنيه، وعبل��ة كامل 826 
�أل��ف جنيه، وخالد زك��ي 668 �ألف جنيه، يليه �ملمثل 

�أحمد عز، 490 �ألف جنيه.

الوله درجة  اإىل  حمب   o طاغية  قوة   1
اخلياطة ماكنة  اخرتع  من  اأول   2

o خمرتع احلرير ال�سطناعي 3 ن�سف تامر 
م�سابقة ك�سب   o مت�سابهان   o مت�س�ابهان   4

بي���ت   o ومبت�سم���ا  مرحب���ا  وجه���ا  اظه���ر   5
الدجاج o ف�سل و�سنف

 o 6 يلب����ض ثياب���ا جميل���ة ومريح���ة وطويلة
خمرتع �ساعة اليد )معكو�سة(

البحر ماء  عنا�سر  من   7
امللون الت�سوير  ماكنة  خمرتع   8

o خ�س���وع وهدوء  م���ادة احلي���اة احلمراء   9
يف ال�سالة

الطبيب �سماعة  خمرتع   10

عموديًا اأفقيًا

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.


