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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

يد واحدة الت�صفق ..لكنها 
تكتب وحترث وتزرع فتح�صد ..اليد الواحدة ان مل جتد 
جتديد  علينا  ..يجب  وحيدة  متوت  انها  اليعني  اخرى 

املفاهيم التي مل تورثنا اال ال�صلبيات .

 قالوا في صفحاتهم 

علي �صام 
اأغنياء العامل الكبار اقلية وكّما تقول نظريات املوؤامرة فهم 
اأقلية ت�صيطر على العامل دون ان نعرفهم ونعرف اأ�صمائهم 
فهوؤالء لي�صوا قادة الدول بل هّم قادة االقت�صاد وحمركيه.

عاملية  وا�صتثمارات  كثرية  �صركات  العامل  اغنياء  لدى 
فلديهم اأ�صهم يف �صركات النفط والطاقة واالعمار وال�صالح 
واالعالم واالأدوية والزراعة والدفاع وما �صابه وما �صاكل.
اأ�صدقائنا االأغنياء مهتمون جدا بدخلهم لكنهم ال يهتمون 
باحلرب  ك�صبوا  فاإن  بها  يك�صبون  التي  بالطريقة  كثريا 
ان  هو  فح�صنة-املهم  بالبناء  ك�صبوا  واإن  الله  من  فنعمة 

ي�صتمر �صيل املال بالو�صول اىل بحريات كنوزهم.
لك اأن تعرت�ض ولك ان تعار�ض لكن على العاقل اال يرف�ض 

اأن ياأخذ قوة هوؤالء يف احل�صبان.
العراق  �صا�صة  تاأثر  اأن  وبعد  البحري  ال�صندباد  بالد  يف 
النفط  يوؤمموا  اأن  قرروا  ادمغتهم  �صاحت  حتى  بال�صم�ض 
ل�صنا  ال  وال  للعراق  العراق  تقول-نفط  �صعارات  ورفعوا 

�صريانا ي�صخ النفط للعامل.
هكذا وبكل ب�صاطة طردنا �صركات عمالقة من حقول النفط 
العراقية وقطعنا رزق االأقوياء الذين جل�صوا يف مكان اقل 
قالوا- ثم  بروية  دوالراتهم  وح�صبوا  العراق  من  حرارة 
لي�صت هناك م�صكلة، اإن مل تاأتي االموال من النفط ن�صتثمر 

يف احلرب ونبيع ال�صالح.
اأ�صبحنا نرفع ال�صعارات الوطنية ونرفع �صعارات معادية 
اإن هناك من يريد ان يتهجم  لالإمربيالية و�صعارات تقول 
على ديننا وا�صتمرت احلرب يوما بعد يوم حتى ا�صتمرت 
ال  الأننا  ا�صكالها  اأجمل  بالدنا  فيها  خ�صرت  عاما  اأربعني 
ون�صرتي  قليال  فننحني  االأقوياء  قوة  نحرتم  ان  نعرف 
منهم اأدوات زراعية ونفتح مدننا ل�صركات االعمار ونعطي 

�صركات النفط ن�صيبها.
نحن ال نريد ان نفهم اإن التعاقد مع االأغنياء ل�صراء ماكينة 

ال�صالم والزراعة والنفط هي طريقة لوقف احلرب.
م�صادر  ونحرتم  ننحني  ان  من  كربياء  اأكرث  ال—نحن 
مبادئ  اأ�صحاب  فنحن  االمر  تطلب  اإن  لها  ونغني  القوى 

وتقاليد وفخر.
كم قامة �صحقت الأننا نرف�ض ان ننحني؟

ما هو دور ال�صيا�صي اإن مل يكن درء احلرب؟

تفتح باب الطلب المسبق 
على "إكسبريا إكس زد بريميوم" 

تعرض تقنية لشحن السيارات 
الكهربائية السلكيًا  

البيانات الشخصية ألكثر من 17 
مليون مستخدام لموقع زوماتو

�أعلنللت �رشكة "�صوين" �أنه �أ�صبح باإمكان �لعمللاء يف خمتلف �أنحاء دولة 
�لإمللار�ت �لعربيللة �ملتحللدة �لتقللدم بطلللب م�صبق ل�للرش�ء هاتفهللا �لذكي 
�لأحدث "�إك�صبرييا �إك�س زد برمييوم" )Xperia XZ Premium( عرب 
�لإنرتنللت وبع�س �ملتاجر �ملختارة �عتبار�ً مللن 20 مايو )�أيار( �جلاري. 
وقالللت �ل�رشكللة �إن �لعماء �لذيللن ي�صرتون "�إك�صبرييا �إك�للس زد برمييوم" 
 Sony XB950BT( صللوف يح�صلللون جمانللًا علللى �صماعللات �لأذن�
Bluetooth( عند �لقيام بعملية �حلجز �مل�صبق لهذ� �لهاتف �لذي يبلغ 
�صعره 2.699 درهمًا �إمار�تيًا. ويتميز "�إك�صبرييا �إك�س زد برمييوم" �أي�صًا، 
وللمللرة �لأوىل علللى �لإطاق يف عللامل �لهو�تف �ملحمولللة، ب�صا�صة عر�س 
)4K HDR( )ذ�ت �ملللدى �لديناميكللي �لعللايل بدقللة 3840×2160 
بك�صللًا( وبقيا�س 5.5 بو�صات. كمللا ي�صم �لهاتف �أحدث معاجلات �رشكة 
كو�لكللوم، �صنابدر�غللون 835، �إ�صافللة �إىل منفللذ )USB C(. ويبد�أ طرح 
"�إك�صبرييللا �إك�للس زد برمييوم" �ملتوفللر باللونني �لكللروم و�لأ�صود وفقًا 
للطلللب �مل�صبق يف �لإمللار�ت �عتبار�ً من 20 مايو )�أيللار( �جلاري ولغاية 
31 مللن �ل�صهللر، يف حللني �صوف يطرح هذ� �لهاتللف يف �ملتاجر �لعادية 

�عتبار�ً من �لأ�صبوع �لثاين من �صهر يونيو)حزير�ن( 2017.

قالللت �رشكللة كو�لكوم �خلمي�للس، �إنها عر�صت كيف ميكللن �صحن �ل�صيار�ت 
�لكهربائيللة ل�صلكيًا �أثناء �لقيللادة، وهي �لتقنية �لتي يعتقللد �لبع�س �أنها 
�صت�صاعللد يف ت�رشيللع �عتماد �ل�صيللار�ت ذ�تيللة �لقيادة. و�أ�صافللت �ل�رشكة 
�لأمريكيللة �ملتخ�ص�صللة يف �صناعللة �لرقائللق �لإلكرتونيللة �أن مللا ي�صمى 
بللل "�ل�صحللن �لديناميكي" �أُجللري على م�صللار �ختبار يف فر�صللاي بفرن�صا. 
و�ُ�صتخدمت يف �لختبار �صيارتا رينو كانغو ت�صري�ن فوق من�صات مدجمة 
يف �لطريللق تنقل �لطاقللة �إىل بطاريللات �ل�صيار�ت مع معللدل لنقل �لطاقة 
بلللغ 20 كيلللوو�ط مع �رشعللات �لطللرق �ل�رشيعللة. ُي�صللار �إىل �أن كو�لكوم، 
�لتللي ت�صنع معاجلات �لهو�تللف �لذكية و�لأجهزة �للوحيللة �لعاملة بنظام 
�لت�صغيللل �أندرويللد وكذلك ل�رشكة �أبل، ت�صري على �لطريللق �ل�صحيح لت�صبح 
�ملللورد �لرئي�صي ل�صوق رقائق �ل�صيار�ت �رشيللع �لنمو نظر�ً �إىل ��صتحو�ذها 
NXP Semicondu c  على �رشكة �صناعة �أ�صباه مو�صات �ل�صيار�ت
tors مقابللل 38 مليار دولر �أمريكي. وو�صف �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة 
كو�لكللوم �صتيفن مولنكوبف تقنية �ل�صيار�ت و�إنرتنت �لأ�صياء، وهو مفهوم 
ي�صمل �لأ�صياء �ملنزلية مثل �ل�صيار�ت و�لثاجات و�أجهزة �لتكييف وغريها 

�ملت�صلة بالإنرتنت، "فر�صة هائلة" بالن�صبة لل�رشكة.

 تعر�س موقع "زوماتو" �لإلكرتوين للبحث عن �ملطاعم وتقييم 
خدمتهللا خلللرق معلوماتللي، بعد ت�رشيللب �لبيانللات �ل�صخ�صية 
لأكللر مللن 17 مليللون م�صتخللدم للموقللع، ومقره �لهنللد. وقال 
زوماتللو يف بيللان على موقعه �لإلكللرتوين، �إن �لقر��صنة �رشقو� 
عناويللن بريد �إلكللرتوين وكلمات �رش. و�أ�صللاف �ملوقع: "مل يتم 
�رشقللة �أو ت�رشيللب بيانللات تتعلق بكللروت �لئتمللان" مو�صحًا 
�أنلله مت �إعللادة �حل�صابللات �لتللي تعر�صت للخللرق، كمللا �أنه يتم 
�لعمللل حاليللًا على �صد �لثغللر�ت �لأمنية يف نظاملله. وي�صار �إىل 
مللن  كل  �أ�ص�صلله  �لللذي  زوماتللو،  �أن 
ديبينديللر جويللال وبانللكاج �صاد�ه 
عللام 2008 ليكللون مبثابللة خدمة 
للبحث عللن �ملطاعم، لديه �لآن �أكر 
من 120 مليللون م�صتخدم، وت�رشي 
خدماته يف 23 دولة منها ��صرت�ليا 
�لأمريكيللة  �ملتحللدة  و�لوليللات 

و�لربتغال وبريطانيا وت�صيلي.

تسريب"سوني"  كوالكوم

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�صه���اب  ت�صتخ���دم  كلم���ة   3
اجتماعي اجنليزي o زهر يذكر يف حتية ال�صباح

 o 4 حي���وان بح���ري ي�صن���ف من اأذك���ى املخلوقات
وحدة العملة اللبنانية

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

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

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

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

وفاة �لنجم كري�س كورنيل بعد �صاعات من حفله �لأخري
�صّجة على مو�قع �لتو��صل و�ل�صبب.. �صور فل�صطني على 

ف�صتان يف مهرجان كان
بعللد �أن �أنقذ �لأو�صكار هللذ� �لعام..جيمللي كيميل لتقدمي 

حفل �أو�صكار 2018
100 وردة من و�صام �ملانع لطليقته جانيت جاك�صون

ماريللا كاري خارج �ملعادلة، ونيكللول �صو�رزجنر باقية 
�صمن جلنة "�إك�س فاكتور"

تايلور �صويفت تعي�س عاقة غر�مّية �رشّية
بللارون تر�مللب يلتحق مبدر�صللة يف �صاحيللة و��صنطن... 

وميانيا �ىل �لبيت �لأبي�س
كيفني هارت ينتظر مولوده �لأول

�أنو�صللكا �لهنديللة علللى خ�صبللة م�للرشح مو�زيللن �حتفاًء 
باملو�صيقى �لهندّية �لعريقة

�أميتاب بات�صان �صفرًي� للنو�يا �حل�صنة
�صلمان خان يعود �إىل �ل�صا�صة �ل�صغرية

لورين هيل حتيي ذكرى بوب ماريل

o ن�صف �صابر  1 و�صل درجة عالية من ح�صن االأداء اأو ال�صناعة 
جبل ثلثا   o

o حال���ة االإ�صابة  اأو الأجل �صيء ما  اأو و�صيل���ة  2 مبعن���ى طري���ق 
مبكروب اأو عفونة يف اجل�صم

املكال بنات  اغنية  �صاحب  راحل  مطرب   o حلو  عك�ض   3
– قرية لبناني���ة وقعت �صحية   o 4 عرو����ض امل�صاي���ف اللبناني���ة 

غدر املحتل
5 ا�صم حرف من حروف اللغة o – طاف يف املكان 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�ض  هز   8
ببع�صها االأ�صياء  ي�صبك   o وفائ�ض  كثري   9

10 قرية وق�صاء يف البقاع اللبناين عند جبل �صنني o مت�صابهان 

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.


