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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�أ�ضدقاء من ق�ضبان:  : • حممد م�ضكور 
�أنت م�ض��جون، و�أنت �لذي �ض��جنت نف�ضك، �أنت من جمعت ق�ضبان 

�ل�ضجن و�أنت من �أقمتها حولك.
�أ�ضدقاوؤك هم �ضجنك، �أخالقياتهم ومبادوؤهم قيودك و�أغاللك.

ر�أيك ينحت قبل �أن تتفوه به.... 
نعم، �أن��ت �لنحات �لذي ير�عي كل هر�ءهم، يخاف معار�ض��تهم، 
وي�ض��تحي من �لنز�هة.  كلما ز�د �أ�ض��دقاوؤك، ز�دت �أغاللك، وقلت 
حريت��ك. �نتب��ه، �أنت يف �ض��جن، ال ت��زد عقلك �أغ��الاًل �أخرى، حرر 

نف�ضك من �آر�ئهم، كن �أنت.
ال تخف من �إن�ض��انيتك، ال ت�ض��تحي منها، قل ما ت�ضتهيه، �ن�رش ما 
ترتاأيه. �أيها �جلبان، كن �ض��جاعًا ولو ملرة، ال تخف من خ�ض��ارة 

�ل�ضجن، فللحرية ثمن: �لغربة و�لوحدة.
ك��ن ح��ر�ً فيما تن�رش، ق��ل كلماٍت بذيئ��ة ودعها ت�ض��بح كلماتك، 
فالبذ�ءة هي �أن تتفوه �رش�ً وتخفى علنًا، �لبذ�ءة يف �أن يالحقونك 

�أنت، �أعد�ء �لنز�هة هوؤالء.
�أي �ملجتمع��ات ظلم��ًا وقه��ر�ً حزن��ًا؟ هي تلك �لت��ي يكرتث فيها 
�جلمي��ع باجلميع، وحت�رش �أنوف �جلميع بحياة �جلميع، وتو�ض��ع 
�ملعاي��ر �لكربى و�الخالق �لكربى و�لق�ض��ايا �لكربى، فت�ض��بح 

�أنت �ضغر�ً �أمام كل "كربى" ي�ضعونها!
�أي حياة هي �الأتفه؟ تلك �لتي يكرتث فيها �ضاحبها باأ�ضدقائه، 
على ح�ض��اب عقله ول�ضانه، فيخ�رش نز�هته، ويربح �ضجنًا و�أغالاًل 
ونفاق��ًا. �فه��م ه��ذ� قبل �أن تغ��ادرين: �ض��تموت �أنت، و�ضتتف�ض��خ، 
�فهم ذلك جيد�ً: �حلياة ق�ض��رة.  ال تكرث من �الأ�ض��دقاء، فاأغلبهم 
قي��د، ورقاب��ة، و�رشطة �أخ��الق، و�رشطة عق��ل، ومكافحة جنون، 
ومكافح��ة فردية. �خرت م��ن �لنا�س �ملختل��ف، و�ملنفرد، ال �لذي 

ي�ضر كخروف خلف �جلميع، فاخلر�ف للم�ضلخ، و�أنت للحياة.
لن تكون حيًا و�أنت حماط باجلميع، �ض��تكون حيًا فقط �إن �أحطت 

نف�ضك. و�الآن �ذهب، �ذهب حيث �أر�ك حر�ً.
: َيهُبَك ف�ضاًء ِمَن �لعدِم •نا�رش �لعتابي 

يد�سُّ يف �ضّلِة يومَك بي�ضًة فا�ضدًة ويقرتُح ل�ضرِبَك ، ع�ضبَة �لوهِم
باأذرعِه �ملمتدِة �لطويلِة .. يق�رّشُ حلاَء �لنهار�ِت �لنا�ضجِة

يعب��ىُء �لهو�َء برئ��اٍت �ض��غرٍة يعّلُقها يف رقبِة �لغ��رِق كاأحزمِة 
�أماِن  ويحّثك د�ئمًا.. على �لتّنبِه و�لتدّبِر و�نَت حتاوُل مالم�ضَة

حجر �لنجاة يف �رشيِح �ملحاولة.
  • عب��د �لعظي��م فنجان : �أن��ِت تنهد�ُت �لنب��ع : جرياُن �لدفء يف 
نه��ٍر من �لب�ضا�ض��ة . �أنِت �ض��دوٌد من �حلنان : خيط ٌ م��ن �لطفولة ، 
مل ي��زل يرتفع من �أجل طائرت��ي . �أنِت �أجمُل �رشقاتي من �لكتِب : 
ز�دي �أنِت ، ومتعتي عندما ت�ض��طُع �ضم�ُس �الفال�س ، ويخرُّ �لت�رّشُد 

�ضعقا من جيوبي .
�أنِت هروبي من �لثكنات : متاهتي �أنِت ، وحدودي .

�أنِت منفاي : وطني �لذي ولدُت فيه مقذوفا �إىل خارج �لعامل .
 

اجمل تعليق

ال معجزة تزيل �الرث �ل�ضيء
كاجرت�ح �الأف�ضل منه.

تختبر أنموذجين 
من هاتف آي فون 8

تضيف ميزات جديدة بعد تخطي 
قصصها 200 مليون شخص يوميًا

تطور تقنية لمتابعة 
مرض السكري

 �أ�ض��ار تقرير �ض��در حديثًا �إىل �أن �رشكة �آبل تعكف يف �لوقت �لر�هن على �ختبار 
منوذجني من هاتفها �لر�ئد �ملنتظر �آي فون 8، حيث يتميز �لنموذج �الأول بوجود 
قارئ ب�ض��مات �الأ�ض��ابع يف �جلزء �خللف��ي، بينما يتو�جد �لق��ارئ يف �لنموذج 
�لثاين حتت �ضا�ض��ة �لعر�س، مم��ا يعني وجود بع�س �الختالفات �لرئي�ض��ية بني 
�لنموذجني �ملذكورين يف �لتقرير. وي�ض��ر �لتقرير �جلديد �إىل �أن هاتف �آي فون 
8 �ضوف ياأتي ب�ضا�ضة تغطي �جلهة �الأمامية للهاتف ب�ضكل كامل، و�أن �ل�رشكة 
�الأمريكي��ة ما تز�ل تخترب كل �الأفكار �ملمكنة. وتزد�د حدة �ل�ض��ائعات بالظهور 
مع �قرت�ب موعد �لك�ض��ف عن �لهاتف �لر�ئد �ملنتظر، حيث �أ�ضار تقرير �آخر �ضدر 
يف �ل�ض��هر �ملا�ضي عن �أن �ل�رشكة قد تلجاأ �إىل و�ضع م�ضت�ضعر ب�ضمات �الأ�ضابع 
�خلا���س به��ا TouchID يف �جل��زء �خللفي من �جلهاز بداًل من و�ض��عه حتت 
�ل�ضا�ض��ة، وهو �حل��ل �لذي ترددت حوله �لكثر من �ل�ض��ائعات من��ذ فرتة طويلة.  
وتعد فكرة و�ض��ع م�ضت�ضعر ب�ضمات �الأ�ضابع TouchID حتت �ضا�ضة �لعر�س 
�أمر مثر الهتمام م�ضتخدمي �آبل، ولكن يبدو �نه من �ل�ضعوبة مبكان تنفيذ هذه 
�لفك��رة �لتقني��ة من �لناحي��ة �لعملية، وظهرت �ض��ابقًا �لعديد م��ن �الدعاء�ت �أن 
�ضام�ضونغ حتاول �أن تفعل نف�س �ل�ضيء مع هاتف غاالك�ضي �إ�س8 �لر�ئد �إال �أنها 

تخلت عن ذلك �الأمر يف �للحظة �الأخرة.

 �أعلن��ت �رشك��ة في���س ب��وك ، ع��ن و�ض��ول عدد م�ض��تخدمي ق�ض���س 
خدمتها مل�ض��اركة �ل�ض��ور �إن�ض��تغر�م �إىل 200 مليون �ض��خ�س ن�ضط 
يوم��ًا، وذلك بع��د مرور ثمانية �أ�ض��هر على �إطالق �خلدم��ة بتاريخ 2 
�أغ�ض��ط�س )�آب( 2016، وكانت �الإح�ضائيات �ل�ضابقة ت�ضر �إىل 150 
مليون م�ضتخدم ن�ضط يوميًا، بعد مرور �أربعة �أ�ضهر على توفر �مليزة. 
وت�ض��هد خدم��ة م�ض��اركة �ل�ض��ور من��و�ً م�ض��تمر�ً يف عدد م�ض��تخدمي 
ميزة �لق�ض���س �مل�ض��ابهة مليزة �لق�ض���س يف تطبيق �لرت��ضل �ضناب 
�ض��ات، ولالحتفال بهذه �ملنا�ضبة وت�ض��جيع �مل�ضتخدمني على زيادة 
�ال�ض��تعمال ف��اإن �ل�رشكة �ململوك��ة لفي�س بوك �أطلق��ت جمموعة من 
�الأدو�ت �جلدي��دة مثل مل�ض��قات �ض��يلفي و�إمكانية تثبيت مل�ض��قات 
على فيديوهات �لق�ض���س. كم��ا عملت �خلدمة على تو�ض��يع �إمكانية 
�لو�ض��ول �إىل �ملل�ض��قات �جلغر�فية لت�ض��مل �ض��يكاغو ولندن ومدريد 
وطوكيو، بحيث يجري دمج �ملزيد من �مليز�ت �ملوجودة يف �ض��ناب 
�ض��ات �ض��من تطبيق م�ض��اركة �ل�ض��ور، وحتاول �خلدم��ة �لعمل على 
م�ض��اركة �ملزيد م��ن �الأعمال �لفني��ة و�الإبد�عي��ة و�لتعبرية لزيادة 

تعلق و�هتمام �مل�ضتخدمني بها.

 تط��ور �رشك��ة �أبل �لعمالق��ة للمعلوماتية منذ �ض��نو�ت ويف �رشية تامة، 
تقنية تهدف �إىل ت�ضهيل �إمكانية متابعة مر�س �ل�ضكري عرب جم�ضات.

 وقالت �ملحطة �لتي �أكدت �أنها ت�ض��تند �إىل ثالثة م�ض��ادر من دون ذكر 
��ض��مها، �إن �مل���رشوع ين��درج يف �إطار فك��رة �أطلقها موؤ�ض���س �رشكة �أبل 
�لر�حل �ض��تيف جوبز �لذي كان يدر�س �إمكانية ��ضتخد�م بع�س �الأجهزة 
مثل �ض��اعة مو�ض��ولة لقيا�س بع�س �ملوؤ�رش�ت �جل�ض��دية مثل �ل�ض��كري.  
ومن �ضاأن هذه �لتقنية �ل�ضماح ملري�س �ل�ضكري �لتحقق ب�ضكل متو��ضل 
من ن�ض��بة �ل�ض��كري يف دمه ويتجنب �أن يوخز �إ�ض��بعه ال�ضتخر�ج قطرة 
دم يف كل م��رة.  وقالت �ملحطة  �إن �مل�رشوع �نطلق قبل �أكرث من خم�س 
�ض��نو�ت وب��ات يف مرحلة متقدمة ت�ض��مح الأبل باجر�ء جت��ارب جدوى. 
وق��د تويف جوب��ز يف �لعام 2011.  ويب��دو �أن للم�رشوع فريقًا خا�ض��ًا 
ي�ض��م نحو ثالثني �ضخ�ض��ًا يعمل م��ن مكاتب على بع��د كيلومرت�ت من 
مقر �ملجموع��ة يف كوبرتينو )كاليفورنيا(. وهذه �لتقنية �لتي ت�ض��تند 
على ما يبدو على جم�ض��ات ب�رشية وتعمل خ�ضو�ض��ًا على �ضاعات "�أبل 
ووت�س" �لتي �طلقت �لعام 2015، �ضتجعل �أبل تدخل مبا�رشة يف جمال 

تخو�ضه "غوغل" منذ �ضنو�ت.

أبلأبل إنستغرام

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

رحباين وحلنها  مالئكي  �صوتها   o ان�صت   1
)معكو�صة( العني  فوق   o مهجري  لبناين  �صاعر   2

لق���ب   o املعن���ى  يف  لال�ص���هاب  ت�ص���تخدم  كلم���ة   3
اجتماعي اجنليزي o زهر يذكر يف حتية ال�صباح

 o اأذك���ى املخلوقات  4 حي���وان بحري ي�ص���نف من 
وحدة العملة اللبنانية

حب  o مت�صابهان   5
طرف  o اجلن   o ا�صت�صلم  وما  يئ�س  ما   6

ي�صحب  o لبنان  يف  �صهل   7
لبنان يف  �صهري  فل�صطيني  خميم   8

 o الهادئة  اللين���ة  ا�ص���م موؤن���ث مبعنى اخلفيف���ة   9
مدينة اأثرية يف البقاع اللبناين مهمة

10 دول���ة عربي���ة ا�ص���ل ا�ص���مها مبعنى ل���ون اللنب 
لك���رة الثل���وج يف جباله���ا o قري���ة يف ق�ص���اء املنت 

بجبل لبنان

نجوم دفاعًا عن البيئة
 جي�ض��يكا �ألب��ا  بع��د �أن ول��دت طفلها �أ�ض��بحت �ملمثلة 
جي�ض��يكا �ألب��ا تهتم كثر�ً بالبيئة فطل��ت منزلها بطالء 
مع��اد  باأخ��رى  مقرو�ض��اتها  وبّدل��ت  للبيئ��ة  �ض��ديق 

تدويرها.
 ر��ض��يل ماكاأد�م��ز  تتنق��ل �ملمثل��ة ر��ض��يل مكاأد�م��ز 
بالدر�جة �لهو�ئية بداًل من �ل�ض��يارة حر�ض��ًا منها على 
�لبيئة وهي متطوعة �أي�ضًا يف �مل�ضاريع �لد�عمة للبيئة.
 ج��وين ديب  منزل �ملمثل جوين دي��ب يقع على جزيرة 
وهو يعمل على �لطاقة �ل�ضم�ضية وقد قام باإمد�د �لطاقة 

على كامل �جلزيرة للحفاظ على �لبيئة.
 جوليا روبرت�س 

منزل �ملمثلة جوليا روبرت�س �ضديق للبيئة وهي تقوم 
بحمالت للدفاع عنها ب�ضكل م�ضتمر.

  بر�د بيت  يعمل �ملمثل بر�د بيت على بناء 150 منزل 
�ضديقًا للبيئة وهو مهتم مب�ضاريع مفيدة لها.

 o اأو ال�صناعة  1 و�ص���ل درجة عالية من ح�صن الأداء 
ن�صف �صابر o ثلثا جبل

o حالة  اأو لأجل �صيء ما  اأو و�صيلة  2 مبعن���ى طريق 
الإ�صابة مبكروب اأو عفونة يف اجل�صم

3 عك�س حلو o مطرب راحل �صاحب اغنية بنات املكال
– قرية لبنانية وقعت   o 4 عرو�س امل�صايف اللبنانية 

�صحية غدر املحتل
– طاف يف املكان   o 5 ا�ص���م حرف من ح���روف اللغة 

وبحث بنظره
متزوج غري   6

مت�صابهات  o اآخر  �صيء  مكان  �صيئا  ي�صعون   7
لالآخرين اأو  لنف�صه  يقراأ   o �صيد  ثلثا   o وخ�س  هز   8

ببع�صها الأ�صياء  ي�صبك   o وفائ�س  كثري   9
اللبناين عند جبل �صنني  البقاع  قرية وق�صاء يف   10

هجم  o مت�صابهان   o

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.


