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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

اأحلى ان تكون من�سيا" "ما 

قالوا في صفحاتهم

•زه��ر اجليزاين : الفوالذ ميكن اأن يكون باأي �س��كل تريد اإذا كنت 
تريد

لكنه لن يكون اإذا اأنت ال تريد
العبودية مثاال.

• لطفي��ة الدليم��ي : عندم��ا تكون حرا ت�س��تطيع اأن تق��اوم العزلة 
وخ��راب الع��امل ، وح�س��ة االإن�س��ان ال ميك��ن جتاوزها الأن الوح�س��ة 
اإمن��ا بو�سعن��ا   ، العي���ش  االإن�س��ان يف  عر���ش وج��ودي ملغام��رة 
التخفي��ف منها عن طري��ق احلب والت�ساند االإن�س��اين واالألفة ، احلب 
لي���ش مبظاه��ره العاطفي��ة اله�س��ة القائم��ة عل��ى اللوع��ة والتمل��ك 
والهذيان��ات الغرامية، اإمنا بكون��ه اأ�سلوبا للتوا�سل وطريقة للحوار 

بني العقول واالأرواح واالأج�ساد 
،العالق��ة االن�ساني��ة و احل��ب الذي يقوم على الرغب��ة وحدها دومنا 
ح��وار فكري وتوا�سل ثقايف وجتديد للتفا�سيل ال�سغرة يف احلياة 
، ينته��ي مثل هذا احل��ب اإىل االإعاقة و العجز عن التحليق ثم الذبول 

واجلفاف ..
اأنت خ�سي�سا لنف�سك : روؤاك يا �سديقي �سممتها  •�سعد �سعيد 

اياك اأن تتبع روؤى االخرين ان كنت متتلك عقال، بل اتبعها
على �رشط

اأن تتقبل النتائج، مهما كانت.
•عب��د العظي��م فنج��ان : لطامل��ا متني��ت اأن اأكتب ق�سي��دة ت�سمن 
خلوده��ا ع��ر ب�ساطته��ا ، ولذل��ك اأغرم��ُت كث��را بج��اك بريف��ر ، 
لك��ن ه��ذا الغرام �رشع��ان ما تراج��ع اأمام �سع��ر رينيه �س��ار ، الذي 
يتمت��ع مب�سحة من الغمو�ش تفت��ح افقا كبرا من التاأويل ، عر لغة 

ا�ستعارية مكتظة بعنا�رش الطبيعة ، وب�سّدة الع�رش .
كل ه��ذا ال ي��زال واقع��ا حتت رحم��ة املرتجم��ني ، اعن��ي اأن معظم 
انطباعات��ي ه��ي وليدة قراءة �سعر مرتج��م ، يختلف من مرتجم اإىل 

اآخر :
ال اأع��رف مل��اذا ب��داأت اأع��ود اإىل بريف��ر ، ت��اركا بورخ���ش ، مي�سو 

وكفايف ، مهِمال اأ�سعار �رشكون بول�ش اأو موؤيد الراوي .
م��ا زلت اح��اول ا�ستع��ادة حلمي الق��دمي : ق�سيدة ب�سيط��ة كما قلم 

الب�سمة ، متى احقق ذلك ؟
ذات �سباح يف �سوء ال�ستاء اآالف واآالف ال�سنواتال تكفي لتقول

اأبدية تل��ك الثانية ال�سغرةالتي قبلتني فيه��اذات �سباح يف �سوء 
ال�ست��اءيف حديقة مانت�س��وري يف باري�سفي باري�سعل��ى االأر�سعلى 

االأر�ش التي حتولت اىل كوكب ..
•نا�رش العتابي : لن تنجو ..مياُه الفكرة عميقةو�رشوح جماذيفَك 
ق�سرةرمّبا..ل��و افرت�س��َت اأنَّ �سف��ًة اأخرىغامرت بااليح��اء لَكاأنَّ 
الكذبَةل��وُح جن��اٍة طاٍف�ستقوُل حتم��ًا :اإنَّ ال�سدَقغ��رٌق اآخريف زورِق 

جناة.
•حي��در  عل��ي : خذيني ، فهذا العامل حفل��ة تفاهة ، حيث جتديهم 
ينزل��ون للق��اع واحداً تلو االخ��ر ، يت�سابقون الثب��ات ايهم ا�سخف ، 

ولنحاول االنعزال معًا بعيداً عن حفلتهم ال�ساخبة هذه .

تؤكد بيع هواتف غاالكسي 
نوت 7 المعاد تجديدها

ماسنجر يتيح مشاركة الموقع 
لمدة ساعة

تطلق نظام "آي أو إس 
10.3" الجديد

اأعلن��ت �رشك��ة �سام�سون��غ الكورية اجلنوبي��ة يف بيان ر�سم��ي لها، اأنها 
�س��وف تعم��ل يف امل�ستقب��ل القريب على بي��ع النماذج املع��اد جتديدها 
 Galaxy 7 م��ن هاتفها الذكي الرائ��د من فئة فابليت غاالك�س��ي نوت
Note، فيما يبدو باأن ال�رشكة امل�سنعة للهواتف لي�ست على ا�ستعداد 
للتخل��ي ع��ن هاتفها الذكي   وق��د واجه الهاتف م�س��اكل ج�سيمة والتي 
ظهرت على �سكل ارتفاع يف درجة حرارة البطارية وانفجارها واحرتاق 
اجله��از واإحل��اق االأذى بامل�ستخدم��ني وممتلكاتهم املادي��ة مما ا�سطر 
ال�رشك��ة لفتح عملي��ة ا�ستبدال للهواتف للتخل�ش م��ن هذه امل�سكلة التي 
ا�ستم��رت ودفعت ال�رشك��ة الإعالن ايقاف بيع وت�سني��ع الهاتف و�سحب 
جمي��ع الوح��دات املوجودة يف ال�س��وق. وكانت املعلوم��ات التي ظهرت 
ت�س��ر اإىل قي��ام ال�رشك��ة قريب��ًا باإ�سدار حتدي��ث هوائ��ي للهاتف ينهي 
اإمكاني��ة �سحن االأجهزة املتبقي��ة املوجودة منه والتي مل يقم اأ�سحابها 
باإعادته��ا لل�رشك��ة، حيث تتواجد اأغل��ب تلك االأجه��زة يف البلد االأ�سلي 
لل�رشك��ة كوري��ا اجلنوبية. وقد ظهرت العديد م��ن ال�سائعات �سابقًا التي 
تفيد بع��ودة الهاتف على �سكل جهاز معاد جتديده واآمن الأ�سواق نا�سئة 

مثل اندوني�سيا والهند، 

اأعل��ن موق��ع التوا�س��ل االجتماعي في���ش بوك ، ع��ن طريقة جديدة 
مل�سارك��ة موق��ع امل�ستخ��دم ع��ر دع��م من�ست��ه للرتا�س��ل املبا�رش 
Live L o "املوقع املبا�رش"  )ما�سنجر(، للميزة اجلديدة امل�سماة
cation، بحي��ث ميكن م�ساركة املوقع اجلغ��رايف للم�ستخدم مع 
االأ�سدق��اء للم�ساعدة يف اإجراء اللقاءات يف احلياة الفعلية.وتوا�سل 
ال�سبكة االإجتماعية عملية اإ�سافة امليزات اجلديدة ملن�سة ما�سنجر 
F8 d o  اخلا�سة بها يف االأ�سابيع التي ت�سبق موؤمترها للمطورين
veloper، الذي ينعقد يف مدينة �سان فران�سي�سكو يف كاليفورنيا 
ملدة يومني متتالني هما 18 و19 من �سهر اأبريل )ني�سان( القادم، 
وخم�س���ش للمطوري��ن ورج��ال االأعم��ال الذي��ن يبن��ون املنتجات 
واخلدمات يف جميع اأنحاء املوقع.وتعمل ال�رشكة حاليًا على توفر 
املي��زة اجلديدة live location جلميع م�ستخدميها على ال�سعيد 
العامل��ي، على اأن تك��ون متاحة مل�ستخدمي تطبيقه��ا الر�سمي على 
نظام��ي الت�سغي��ل اأندرويد واآي اأو اإ���ش iOS، وتوفر امليزة اإمكانية 
م�ساركة املوقع اجلغرايف للم�ستخدم ملدة ت�سل اإىل 60 دقيقة، كما 

ميكن اإنهاوؤها يف اأي وقت.

اأعلن��ت �رشكة اأبل ع��ن اإطالق االإ�سدار 10.3 م��ن نظام ت�سغيل 
"اآي اأو اإ�ش" اخلا�ش بالهاتف الذكي اآي فون واجلهاز اللوحي 
اآي ب��اد وم�سغ��ل املو�سيق��ى اآي ب��ود تات�ش.واأو�سح��ت ال�رشكة 
 APFS االأمريكي��ة اأن االإ�سدار اجلديد يت�سمن نظ��ام امللفات
اجلدي��د. ونظ��راً الأن تثبيت النظ��ام اجلديد �سي��وؤدي اإىل حتويل 
كل امللف��ات املخزن��ة عل��ى االأجهزة اجلوالة، فاإن��ه يتعني على 
امل�ستخدم اإجراء عملي��ة ن�سخ احتياطي من امللفات قبل تثبيت 
 APFS االإ�س��دار اجلديد. واأ�سافت �رشكة اأبل اأن نظام امللفات
ال يتواف��ق م��ع ال�سيغ��ة HFS+ القدمي��ة، وبالت��ايل اإذا حدث 
خط��اأ اأثناء التحديث، فاإن االأمر قد ي��وؤدي يف اأ�سواأ احلاالت اإىل 
فق��دان امللفات.ويزخر االإ�س��دار اجلديد بالعدي��د من الوظائف 
اجلدي��دة، حي��ث يتمك��ن امل�ستخدم بع��د تثبيت نظ��ام الت�سغيل 
اجلدي��د من تعقب �سماعات AirPod على اخلريطة عن طريق 
تطبي��ق البح��ث بهات��ف اآي ف��ون، اأو ت�سغيل ال�س��وت امل�سموع 
بوا�سطة ال�سغ��ط على االأزرار، وهو ما ي�ساعد العثور عليها مرة 

اأخرى.

أبلسامسونغ فيس بوك

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اأمركي م�سلم معتزل 1 مالكم 
2 جدي��د باللغة الفرعونية القدمية o اأول من اكت�سف 

كروية االأر�ش عمليا
o �سوت ال�سحك 3 يهنب بال مقابل 

o يخبئ �سيئا خل�سة 4 هلن الرتاب )فى البئر( 
o حرف جزم 5 مار�سن 

6 يجمع��ون امل��ال والذه��ب )معكو�س��ه ( o دار حول 
ا�سيء

7 حياه )مبعرثة( o مواطنو اأكر دولة اآ�سيوية م�ساحة
8 اأر�س��د اإىل ال�س��يء املطلوب o ا�سم فر�ش ت�سببت يف 

حرب 40 �سنة بني القبائل العربية
9 ع���رش مئ��ات o – م��ا ي��دره الث��دي قبي��ل ال��والدة 

وبعدها مبا�رشة
10 من مكونات الدم ونق�سه ناجت عن االنيميا

نجمات خاصمهن الجمهور بعد 
"قص الشعر"

"ني��و ل��وك جديد بداية حلياة جدي��دة"، هذا ما �سّدقته 
الفنان��ة �سرين عبد الوهاب، الت��ي ظنت اأن عودتها عن 
ق��رار اعتزال الغناء حتتاج الإطاللة جديدة و�سابة. ولكن 
الري��اح تاأتي مب��ا ال ت�سته��ي ال�سفن! ففور ن���رش ال�سور 
احلديث��ة، تلّقت �سرين تاأنيب��ًا عنيفًا من جمهورها على 

ق�ّش �سعرها.
 النجمة �سرين عبد النور كانت اأوفر حظًا من زميلتيها، 
فقد ظهرت بق�سة �سعره��ا اجلديدة، اأثناء م�ساركتها يف 
احللقة االأخرة من برنام��ج "الكوميدي"؛ ولهذا مل تتلقَّ 

�سرين اإال تعليقات عتاب رقيقة.
ت �سعرها حتت �سعار "جمر    النجمة يا�سمني رئي�ش ق�سّ
اأخوك ال بطل"، واالأغرب اأّن من قام باملهّمة هو زوجها 
املخ��رج الباج��وري، بزع��م اأّن دوره��ا يف فيل��م هيبتا 

يحتاج اإىل ذلك. 

o �رشخ با�سمه 1 على راأ�ش العمل 
2  عامل م�رشي حا�سل على نوبل

3 ن�ساحك ونلقي الطرائف بيننا
4 ذات حنان ومودة

 o 5 ح�رشات ذات نظام اجتماعي دقيق
ن�سف قالت o نظف القطن من البذور

 o ينفي علمه بال�سيء o 6 مت�سابه��ان
ثلثا ثلة

7 يعم��ل بتع��ب وك��د o م��ادة مطه��رة 
للجروح توجد يف ماء البحر

8 حلقات معدن مت�سابكة o من اأقطاب 
البطارية

o ودى o �سئم  9 ن�سف واحد 
غ��ر  مقاتل��ون   o االأو�س��اخ  نزي��ل   10

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.


