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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

اغبطهم كثرياً .. 
اأولئك املنبهرين ب�أي �شيء ، واملعجبني بكل �شيء .

قالوا في صفحاتهم 
 

• قي�س عبد املغني : يف حفلتك
اأن� ح�شد احل��رضين جميع�"

اأن��� الذي��ن اإذا اأح�طوا ب�أبت�ش�متك الليلية اأهرق��وا ال�شعر و اأ�ش�لوا الدمع 
و الأغني�ت 

اأق�م��وا �شع�ئ��ر لنه�ي�ته��م و  األتف��وا ح��ول �شحكت��ك  اإذا  اأن��� الذي��ن 
طقو�ش�"اأحتف�لية لأنهي�راتهم..

الذي��ن اإذا اأ�شتعل��وا برق�شت��ك �شفق��وا كوؤو���س اإرحت�لته��م و ذابوا يف 
مق�دير ن�شوتهم 

اأن� كل هوؤلء الذين �شيحيطون بف�شت�ن �شهرتك الأ�شود 
و الذي��ن �شيفرطون يف �رضب تف��شيله كي يخ���رضوا الطريق اإىل نه�ية 

ال�شهرة. 
اأن� الذين �شيهدرون جذواتهم يف �شبيل فر�شة يخربونك فيه� 

ب�أنك كنت جميلة يف تلك احلفلة ب�لرغم من اأنك مل ت�أتي.
اأن� 

كل هوؤلء الذين ل اأطيقهم 
لأنهم
مثلي

م�ش�بون بخرافتك.
 • ابراهي��م ه��ش��م : نح��ن مل نول��د �رضقي��ني ذكوري��ني متع�شبني، بل 
تعلمن��� ذلك .. و لط�مل� �ش�همت الأمه�ت يف تربية اأجي�ًل تظلم املراأة، 
حتى ان الأم تعلم اإبنته� كيف تظلم نف�شه� م�شتقباًل .. يف ح�ل مل ينجح 

الرجل يف ذلك ..
رمب��� لكي تتحرر املراأة يف هذا املجتمع يجب اوًل ان نحرره� او حترر 
نف�شه��� من �شفة النق�س التي األ�شق��ت به� .. و من الفك�ر ال�شيئة التي 

تنكر طبيعته� .. و تلغي امتي�زاته� ..
كل تل��ك ه��ي بذور ف��ش��دة ُزرعت فين�، و لأن املراأة ه��ي اأول من يزرع 
الب��ذور، فيج��ب اأن تغ�ش��ل يديه��� جيداً من اأج��ل ان تتح��رر، فحم�قتن� 
لط�مل� �شممت ه�تني اليدين، منذ ع�رض اجل�هلية و حتى هذه اللحظة ..
لذل��ك اعتقد ان امل��راأة التي تقراأ اليوم و تقوم بتطوي��ر نف�شه� و عقله�، 
التي تتعلم و تعمل و تكون افك�ره� اخل��شة، التي تثق بنف�شه�، و ترفع 
�شق��ف طموح�ته� قلياًل، و حت�ول ان تقف منت�شبة ام�م الرجل قلياًل .. 

هي التي �شيكون له� الدور الكرب يف حترير املراأة غداً ..
 • عب��د العظي��م فنج�ن : ل اأعرف كيف اأو مل���ذا األقى القدُر بوجهِك يف 
مراآتي ، فراأيُت م� راأيُت حتى ك�رضُت املراآة وت�شظيُت يف كل فكرة ، ومل 
اأتوق��ف فت�شعب��ُت يف كل م��راآة ، اإىل اأن �رضُت عميق� ك�ل���رّض ، وب�شيط� 
كقطرة دمع . ل اأعرُف كيف اأو مل�ذا عدُت اإىل اخللف فراأيُت ال�شومريني 
ير�شمون��ِك على األواحهم ، وراأيُت البدو يحملون مت�ثيلِك وي�شجدون له� 
، فيم��� ال�شحراء تب�ركهم ب�لغب�ر وب�ملطر ، حتى �ش�روا مت�ثيل ل�شدة 
م��� ط���ل وقوفهم حت��ت �شم�شك . ل اأع��رف كيف و�شل��ُت اإىل امل�شتقبل 
وراأيتن��ي وحي��دا ، اأتنقل ب�شمت ب��ني الأدي�ن واخلراف���ت والأ�ش�طري ، 
ك�ش�ه��د على جم�ل��ِك الذي ل ميكن لأي��ة لغة اأن تكتب��ه دون اأن يدّوي 
املعنى فين�شف اللغة واملعنى ..  اأنِت الإ�ش�رات ، اخلطوط املبهمة التي 
تركته��� �شيول العواطف على ال�شخور ، عندم� مل يكن الإن�ش�ن بح�جة 
ة اجل�شد عندم�  اإىل اللغ��ة ، لأنِك ع�شي��ة على التداول اأو التدوين ، كخ�شّ

تطيح به الن�شوة ، و تهزمه الرغبة ..

تخطط إلنشاء محطة 
فضائية

تعود بهاتف جديد 
يتمتع بنظام أندرويد 

تطلق مساعدًا صوتيًا يعاونك 
على اختيار المالبس المناسبة

 ق�ل مدير برن�مج الف�ش�ء ال�شيني امل�أهول، اإنه بعد اأن اأكلمت اأول �شفينة 
�شحن ف�ش�ئية غري م�أهول��ة مهمته� بنج�ح، ف�إن ال�شني م�شتعدة للتحرك 
نحو اإن�ش���ء حمطته� الف�ش�ئي��ة. وا�شتكملت مركبة ال�شح��ن "تي�نت�شو 1"، 
الت��ي يعني ا�شمه� )ال�شفين��ة ال�شم�وية(، والتي اأطلق��ت الأ�شبوع امل��شي، 
مهمته��� الرئي�شي��ة وه��ي تزويد خمت��رب الف�ش���ء "تي�نغون��غ 2" الذي مت 

اإطالقه يف �شبتمرب )اأيلول( ب�لوقود، وفقً� لهيئة الف�ش�ء ال�شينية.
 وق���ل ن�ئ��ب رئي���س اإدارة الف�ش���ء الوطني��ة ال�شيني��ة وموؤ�ش�ش��ة عل��وم 
وتكنولوجي� الف�ش���ء اجلوي ال�شينية، ي�نغ ب�و هوا،  يف موؤمتر �شح�يف، 
اإن عملي��ة "الت��زود ب�لوقود تعد تقدمً� ه�مً� للغ�ي��ة، اإنه� اخلطوة الأخرية 
احل��شم��ة الت��ي يج��ب اأن ننته��ي منه��� قب��ل اأن نب��داأ يف بن���ء املحط��ة 
الف�ش�ئي��ة". وق���ل مدير وك�لة ال�ش��ني للف�ش�ء امل�أهول وان��غ ت�ش�و ي�و، 
اإن ال�ش��ني هي ث�لث دولة بعد الولي�ت املتحدة ورو�شي� تتقن تكنولوجي� 

التزود ب�لوقود يف الف�ش�ء، وهو اأمر �رضوري لبن�ء املحطة الف�ش�ئية.
 وت�بع وانغ "لدين� الآن القدرة على بن�ء وت�شغيل حمطة ف�ش�ئية"، م�شرياً 
اإىل اأن بن���ء املحطة الف�ش�ئية �شيبداأ ع�م 2019، ومن املتوقع اأن ينتهى 

بحلول ع�م 2022. 

 اأعلن��ت �رضكة اللكرتوني�ت ال�شيني��ة TCL عن بدء بيع ه�تف بالك 
ب��ريي يف اأ�ش��واق الولي���ت املتح��دة الأمريكي��ة وكندا ي��وم 31 م�يو 
)اأي���ر( املقب��ل، وذلك بعد ت�أخر غ��ري متوقع لله�تف ال��ذي ك�شفت عنه 
لأول م��رة يف �شهر فرباير امل��شي، والذي ك�ن من املفرت�س اأن يطرح 
ع�ملي��ً� يف �شه��ر اأبري��ل احل���يل ب�شع��ر ي�ش��ل اإىل 550 دولر. ويعترب 
ه�ت��ف KeyOne اأول ه�ت��ف ذك��ي تطلق��ه �رضك��ة TCL ال�شينية 
برتخي���س من عالمة ب��الك بريي، وهو راب��ع ه�تف لل�رضك��ة الكندية 
يعم��ل بوا�شط��ة نظ�م ت�شغيل الأجه��زة املحمولة اأندروي��د، حيث يتميز 
اله�ت��ف ب�إط���ر م��ن الألومني��وم املوؤك�ش��د ومظه��ر مت��ني و�ش��شة من 
قي����س 4.5 اإن�س بدقة 1620×1080 بيك�ش��ل وبكث�فة 434 بيك�شل 
ب�لإن�س. كم� يعمل اجله�ز بوا�شطة مع�لج Snapdragon 625 من 
كوالكوم م��ع �رضيحة ر�شومي�ت Adreno 506. كم� يحتوي اجله�ز 
عل��ى 32 غيغ�ب�ي��ت م��ن م�ش�حة التخزي��ن الداخلي��ة املدعومة مبنفذ 
3 جيج�ب�يت من ذاكرة  MicroSD لبط�قة الذاكرة اخل�رجية، مع 
الو�ش��ول الع�شوائ��ي، وبط�رية ب�شعة 3505 ميل��ي اأمبري، والتي تعترب 

اأكرب بط�رية من حيث ال�شعة �شمن هواتف بالك بريي ب�شكل ع�م.

 اأطلق��ت �رضك��ة اأم���زون جه�زه��� اجلديد الع�م��ل بوا�شط��ة م�ش�عده��� ال�شوتي 
الذك��ي األيك�ش� واملزود بك�مريا والق�در على التق�ط ال�شور وم�ش�ركة فيديوه�ت 
 ،Echo Look مب����رضة من الك�م��ريا اإىل اله�تف وت�شجيالت الفيدي��و امل�شمى
وال��ذي يبلغ �شعره حوايل 199 دولر اأمريكي.  ويعترب اجله�ز اجلديد فئة جديدة 
مت�م��ً� من الأجهزة الع�ملة بوا�شطة امل�ش�عد ال�شوتي الذكي األيك�ش�، حيث يهدف 
اجله���ز اإىل م�ش�ع��دة امل�شتخدم��ني فيم� يخ���س اختي�ر املالب���س املن��شبة لهم 
ب�شكل اأف�شل واإعط�ء ن�ش�ئح تتعلق ب�ملو�شة و�رضاء املالب�س من اأم�زون، بحيث 
ميك��ن للجه���ز اأن يحكم على ال�ش��كل اخل�رجي واملالب�س.  وميك��ن للم�شتخدمني 
تفعي��ل جه���ز Echo Look وجعل��ه يعم��ل ع��ن طري��ق الأوام��ر ال�شوتية كم� 
ميك��ن عرب الأوامر ال�شوتية الطلب من اجله���ز التق�ط �شورة اأو فيديو ب�ملالب�س 
احل�لي��ة، بحي��ث ميكن م�ش�ركة ال�شورة اأو مقطع الفيدي��و على من�ش�ت التوا�شل 
الأجتم�ع��ي، ويوؤدي تكرار هذا الأمر اإىل بن���ء اأر�شيف لأزي�ء ومالب�س امل�شتخدم 
م��ع مرور الوق��ت.   ويقوم اجله�ز اجلدي��د ب��شتعم�ل ال��ذك�ء ال�شن�عي مل�ش�عدة 
امل�شتخ��دم يف اكت�ش�ف العالم�ت التج�رية اجلدي��دة والأ�ش��شيب امل�شتوح�ة من 
�شج��ل �شوره ال�ش�بقة امل�أخوذه عن طري��ق اجله�ز، كم� يوفر ميزة ت�شمح بطم�س 

مع�مل اخللفية يف ال�شور امللتقطة،

أمازونالصين بالك 
بيري

متقاطعة
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حمى تحدي ماء وملح تنتشر 
بين المشاهير

 بع��د اأن قبل��ت الفن�ن��ة اأحالم حتدي جن��م "اآراب 
ايدول" يف مو�شم��ه الخري يعقوب �ش�هني وقبلت 
امل�ش�ركة يف حتدي م���ء وملح، مل�ش�ندة الأ�رضى 
الفل�شطيني��ني يف �شج��ون الإحت��الل الإ�رضائيلي، 
اأعل��ن الدكت��ور علي ج�ب��ر عن قبوله حت��دي م�ء 
ومل��ح ال��ذي دع���ه اإليه ع��رب م��روان الربغوثي، 
وعل��ق عرب ح�ش�به الر�شمي عل��ى " تويرت" "يال ي� 
عرب مع�ك ومع مروان واهلل يخرب بيت الأعداء".
 التح��دي عب�رة عن ك��وب م�ء وملح، لن الأ�رضى 
يعي�ش��ون منذ اكرث م��ن اأ�شبوع على امل���ء وامللح 
ول يت�ول��ون اأي طع���م.  ي�ش���ر اإىل ان ع��دد كبري 
من امل�ش�ه��ري �ش�ركوا يف حتدي م���ء وملح ومن 
بينه��م حمم��د ع�ش���ف واأح��الم ويعق��وب �ش�هني 

وعلي ج�بر.
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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.


