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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ُخْذ قلبًا مثل هذا
وا�شنع لنف�شَك ما �شئت من احلرية والقلق.

قالوا في صفحاتهم

 ،، اأغني  • زينة م�شطفى : وعن القرب الطليق كالع�شفور 
ما غاَب حلظًة يف غيابِه ،،،

فمن فرط الو�شال بدا البعُد اأجمل ،، 
كاأين اأُنادي عليه با�شمي ،،، وي�شمعني

 • عم��ار ال�ش��واد : ت�شن��ع جتاربن��ا العميق��ة متغ��ريات ملمو�ش��ة يف 
قناعاتنا و�شلوكنا ونظرتنا اإىل اأنف�شنا وحميطنا.

 • علي �شام : لي�س طريقا بل متاهة.
اأعرف اأنك قد ال ت�شمعني لكنني احتاج ان اخربك: ال تدخل الطريق وال 

ت�شع قدمك على اوله.
يف البداي��ة �شت�شمع دليال يخربك اإن جمموعة معينة من الب�رش خطرة 
عل��ى االن�شاني��ة، رمب��ا �شت�شمع اأنهم ي�شيط��رون على اأم��وال العامل او 

يديرونه ورمبا �شت�شمع اإنهم يعتدون على ن�شائهم.
ق��د يخ��ربك عقل��ك اأن حادث��ا واح��دا او حادث��ن لي�شا دلي��ال التهام 
جمموع��ة لكن��ك بعد ف��رتة �شترتك تل��ك الفك��رة وتاأخذ خط��وة ثانية 
يف املتاه��ة. �شتت�ش��ور ب��اأن تطهري العامل م��ن تل��ك الوحو�س واجب 
ك��ل ان�شان. نع��م وحو�س فاأن��ت �شرتف���س ان ت�شدق اإنه��م ب�رش الأنك 
يف اعماق��ك ترف���س قتل االن�شان وله��ذا �شت�شلبهم م��ن ان�شانيتهم او 
ب�رشيته��م بحجة ع��دم امتالكهم لها و�شتق��ول باأنه��م داء ووباء واإن 
الع��امل لن يعت��دل بوجودهم. ها انت قد اأ�شبحت يف منت�شف املتاهة 
واخلروج من هنا لن يتحقق �شوى باخلروج من الوح�س الذي دخل يف 
فكرك. اأنت االن اعمى ينظر اىل ب�رش فال يرى �شوى فكرة م�شبقة عنهم.
لي���س طريقا بل متاهة فال تدخل الن اخل��روج �شيحتم عليك ان تك�رش 
الوح���س ال��ذي اقفل قلبك واغلق عينيك.   مازن املعموري : ال اأدري مَل 

عندما نلتقي معًا يختفي ظّلي  كنُت اأرجوُه اأْن يتوقَف عن الهروب 
لكنُه ال يتحمُل االنتظار 

َثّبّتُه بوتٍد خ�شبٍي عتيٍق كما لو اأنني بدوي قدمي 
اأنتظ��ُر خروَج��ِك من املدر�شِة الأح�شَل على تف�ش��رٍي واحٍد يوؤكُد اإنَّ ظّلي 

ي�شتطيُع اأن يغادرين ب�شهولٍة غريبة .
 علي ازحاف : ان حتلم احلياة

دون راأ�شم��ال اأو زوادة مليئة، برياح احلكايات  و�شطح اخليال ، ذالك 
هوالطريق  امل�شتقي��م االق�رش نحو الهاوية، ونقطة ال�شفر التي تتعب 

القلب، وتنهي قطر الدائرة.
  • ميثم العتابي : نبدُد اأيامنا

يف العم��ل، يف جم��ع الُكتب، يف اأحاديث عابرة يف الن��وِم، ويف النوِم 
م��رة اأخ��رى. نبددها يف اللح��اِق مبوكب االأيام الفخ��م ونحن نرك�ُس 

م�شدوهن بلمعاِن الزمن.
نبدُد االأيام

دون اأن ناأخذ كفايتنا من مراقبِة عينيِك
وهما ت�شعراِن بالنعا�ِس مثاًل

وهما تتاأمالن
غزااًل مرَّ وحيداً يف املخيلة. 

المقبل بـ "أجنحة مطاطية" 
تجعله طافيًا فوق سطح الماء

تكشف عن البيانات التي 
يجمعها ويندوز 10

تعثر على ثغرة 
في رقائق واي فاي

 ح�شل��ت �رشك��ة اأبل على براءة اخرتاع جديدة من �شاأنها حماية هواتفها الذكية 
"اآي فون" حال انزالقها من اأيدي امل�شتخدمن و�شقوطها يف املاء، فهي عبارة 
ع��ن نظ��ام امت�شا�س قوي م�ش��اد لل�شدمات، ُيحول الهيك��ل اخلارجي للهاتف 
اإىل خم��دات حتول دون اأن ينغمر داخل حمام �شباحة اأو بحر اأو مرحا�س، ليبدو 
وكاأنه طافيًا على �شطح املاء.    وبح�شب براءة االخرتاع التي تقدمت بها ال�رشكة 
االأمريكية يف ماي��و )اأيار( 2014، وح�شلت على املوافقة يف 4 اأبريل )ني�شان( 
2017، فاإن الغطاء اخلارجي للهاتف �شيحول دون �شقوطه يف قاع حمامات 
ال�شباح��ة اأو البح��ار، وذلك بف�شل ما �شّمته "االأجنح��ة املائية" التي �شُتدمج يف 
اجلوانب االأربعة للهاتف، والتي جتعله طافيًا على �شطح املاء.  واأو�شحت براءة 
االخ��رتاع اأن نظام ممت�س ال�شدمات م��زود باأجهزة ا�شت�شعارية تتعقب حركات 
الهات��ف حال حدوث تغريات يف �رشعة حركة الهاتف ت�شري اإىل �شقوطه، لتنطلق 
االأجنح��ة االأربع��ة املوجودة يف الزواي��ا االأربعة للهاتف لتعم��ل مبثابة خمدات 
واقية جتعله يطفو فوق �شطح املاء.  ووفقًا ملوقع "�شيليكون بيت"، فاإن خمدات 
االمت�شا���س م�شنوع��ة اإما من مادة رغوي��ة اأو بال�شتيكي��ة اأو مطاطية اأو مواد 
اأخرى م�شادة لل�شدم��ات، ومن املحتمل اأن تكون املخدات ملونة بلون خمتلف 
عن الهاتف وقابلة للطي داخل ج�شم الهاتف اأو اخلروج حال ا�شت�شعار ال�شقوط.

 ت�شتع��د �رشك��ة مايكرو�شوف��ت م��ع حل��ول االأ�شب��وع احل��ايل لب��دء اإ�شدار 
"حتدي��ث املبدع��ن" )Creators Update( م��ن نظامه��ا الت�شغيل��ي 
االأحدث وين��دوز 10، حيث يعطي هذا التحديث اجلدي��د م�شتخدمي النظام 
العدي��د من اخليارات املتعلقة باخل�شو�شية واحلماية، والتي ميكن التحكم 
به��ا م��ن اأج��ل تخ�شي�س مق��دار البيان��ات ال�شخ�شي��ة التي ميك��ن ل�رشكة 
الربجمي��ات جمعه��ا.   واأعلن��ت مايكرو�شوف��ت ، اأنه��ا �ش��وف ت�ش��ارك ك��ل 
البيان��ات التي ميكنها جمعها ع��ن م�شتخدمي ويندوز 10، كما اأنها �شوف 
تعم��ل على تق��دمي العديد من اخلي��ارات الإيقاف تلك امل�شارك��ة، وذلك رداً 
على ال�شجة احلا�شلة اأخرياً فيما يخ�س الو�شول اإىل بيانات امل�شتخدمن 
احلا�شوبي��ة بعد اإ�شدار الرئي�س ترامب ق��راراً ي�شمح ملزودي اخلدمة بجمع 
وبي��ع تلك البيانات. وتو�شح القائمة الكامل��ة للبيانات الت�شخي�شية، على 
الرغ��م من اأن معظم فئات املراقبة يف وين��دوز 10 ميكن اإيقافها، م�شتوى 
التفا�شي��ل الت��ي يعم��ل نظام وين��دوز عل��ى مراقبتها مبا يف ذل��ك عادات 
احلو�شب��ة اخلا�ش��ة مب�شتخدم��ي النظ��ام، بحيث ميك��ن على �شبي��ل املثال 
لنظ��ام الت�شغيل اإر�شال معلومات اىل مايكرو�شوفت عن عدد االأغاين �شمن 

مكتبة املو�شيقى التي مت �رشاوؤها.

ع��رت �رشك��ة جوجل ع��رب فريقه��ا االأمن��ي Project Zero على 
ثغ��رة �شم��ن �رشائح االت�شال الال�شلكي واي ف��اي التي تعمل �رشكة 
Broadcom على توفريها للعديد من م�شنعي االأجهزة املحمولة 
الذكية مثل اآيف��ون ونيك�شو�س و�شام�شوجن. ما يعني اأن املالين من 
الهوات��ف واالأدوات الذكي��ة مبا يف ذل��ك اأجهزة نظام اآب��ل اآي اأو اإ�س 
والعديد م��ن اأجهزة اأندرويد من خمتلف ال�رشك��ات امل�شنعة عر�شة 
لعملي��ة االختطاف الهوائي من دون وجود اأي تفاعل من امل�شتخدم. 
ويع��د هذا االكت�شاف االأح��دث للفريق االأمني التاب��ع ل�رشكة جوجل 
Project Zero، وال��ذي متك��ن يف االآون��ة االأخ��رية م��ن ك�ش��ف 
النق��اب عن العدي��د من االأخطاء والثغرات املتط��ورة لدى العديد من 
ال�رشكات مثل Cloudflare وLastPass. ودفع هذا االأمر �رشكة 
اآب��ل اىل اإ�شدار ت�شحيح اأمني على �شكل حتدي��ث لنظامها الت�شغيلي 
يوم اأم���س االأربعاء يحمل رقم البن��اء iOS 10.3.1، والذي ينبغي 
عل��ى م�شتخدمي ال�رشكة تثبيته ب�شكل فوري، واأو�شح اأحد الباحثن 
م��ن فريق جوج��ل االأمني عملي��ة اال�شتغالل بالتف�شي��ل عرب مدونة 

ن�رشها. 

جوجلآي فون مايكروسوفت

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 ممث���ل �ص���وري مثل �صخ�صي���ة كوميدية وبيع 
من قبقابه مئات االآالف

2 ل���زم الفرا����ش o ثعب���ان �صدي���د ال�صمي���ة ذو 
قدم���اء  مقد�ص���ات  م���ن  كان  منتفخ���ة  اأوداج 

امل�صريني
افريقي  o حي���وان حافري متوح�ش  3 مبعنى 

)كلمتان(
مت�صابهان  o بليغ  ن�صف   o قطع   4

منازلة  5
6 يف اعلى البيت م�صيئة o ذو �صلطة و�صطوة
o ثعبان  النب���ي حمم���د )����ش(  م���ن ا�صم���اء   7

�صخم ها�صر
ا�صقر ن�صف   o حجاب   o وردع  دافع   8

نوبل جائزة  حائز  عربي  اأديب   9
االأحمر البحر  على  خليج   10

7 أفالم كتبت خصيصًا لـ أحمد زكي 
وذهبت إلى نجوم آخرين

• ع��ادل اإمام، خطف من زك��ي دوراً ، ال يقّل اأهمّية عن 
ي�شًا  احلّريف وهو "االإرهابي"، فقد ُكت��ب ال�شيناريو خ�شّ
م��ن اأجل زك��ي، وكان على و�شك اط��الق دعاية الت�شوير، 
ولك��ن �شدفة جمعت املخرج نادر جالل بالزعيم ، جعلت 
ال�شحف كّلها تكتب يف اليوم التايل عن توقيع عادل اإمام 

لبطولة الفيلم، واأ�شيب زكي وقتها بحالة حزن �شديدة.
 • ال�شدم��ة الك��ربى يف حياة اأحمد زكي كانت مع املنتج 
رم�شي���س، اأثن��اء التح�ش��ري لبطولت��ه االأوىل اأم��ام �شع��اد 
ح�شن��ي "الكرنك"، فقد كت��ب الفيل��م ال�شيناري�شت ممدوح 
الليث��ي ور�ش��ح زك��ي للبطول��ة ولك��ن ن��ور ال�رشي��ف قام 

ببطولة الفيلم.
 • النجم الكبري حممود حميدة َمدين بالف�شل اي�شا للنجم 
اأحم��د زكي، فلوال ا�شتبعاد االأخري من بطولة فيلم "فار�س 

املدينة" ملا حظي حميدة على البطولة اأبداً.

)معكو�صة( االأ�صابع  اأحد   o نقود   1
2 من����و وتق����دم ح�ص����اري o اأذاع عرب االأث����ر o كذب وادعاء 

ما لي�ش حقيقيا
مت�صابهان  o والفاأر  االأرنب  مثل  حيوان   o االأطراف  من   3

4 مقت�صر على o مادة ت�صتخدم يف جتبر الك�صور )معكو�صة(
للتنقي����ب عن النفط  م����ن احلكومات  5 ح����ق يعط����ى لل�صركات 

مثال )معكو�صة(
�صاطئ  o ق�صة   6

نق����ل   o اآل����ة مو�صيقي����ة الكرتوني����ة ذات مفاتي����ح كالبيان����و   7
ال�صيء اإىل اأعلى

8 طائ����ر ليل����ي )مبعرثة( o املدينة ال�صهباء يف �صوريا o ثلثا 
�صوق

o يقوم بالعمل ب�صكل  9 يف بط����ن املراأة حيث تتكون احلياة 
متوا�صل دون انقطاع

هادف �صعودي  كوميدي  10م�صل�صل 

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.


