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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

كن متفائال .. فمهما تلبدت ال�ش��ماء بالغيوم �شت�رشق بعدها ال�شم�س 
يف ال�شماء ومهما كرثت االوجاع �شتزول وت�رشق �شم�س روحك ..

 
قالوا في صفحاتهم 

من ي�سمع .. من يرى؟ 
زيد احللي 

هي  رمبا  م�ستنكرًا،  نف�سي،  مع  قلت  و�سمعته،  �ساهدته  ما  ا�سدق  مل 
الف�سائيات  احدى  قدمته  ما  عر�ض  اعادة  عند  لكن  الثامنة(  )العجيبة 
ان هذه احلالة  تيقنت  بال�سوت وال�سورة،  قبل مدة وجيزة،  العراقية 
وطن  العراق،  املرة  هذه  وموطنها  اجلديدة،  العجائب  احدى  هي 
االن�سانية واحل�سارات الذي حتول اىل وطن، بو�سف اآخر مع اال�سف !
�ساب ثالثيني، بكامل عنفوان الفتوة، يطلب من ابيه امل�سن بع�ض املال، 
ابنه،  طلب  تلبية  عن  اليد  ذات  ل�سيق  ال�سن،  كبري  االب،  يعتذر  وحني 
يقوم االبن، املبتلى بتعاطي املخدرات، ب�سحب )ي�سماغ( االأب، ثم يلفه 
بق�سوة على رقبة ابيه العاجز عن احلراك، حتى تزهق الروح، وتذهب 

اىل بارئها، �ساكية جحود اأبن �سال ..
موؤخرا  الفيحاء  الب�سرة  �سهدت  التي  احلالة  هذه  عن  احتدث  لن 
الرئي�سة،  م�سبباتها  اىل  ا�سري  لكني  فردية،  جرمية،  بو�سفها  امثالها، 
ات�ساع رقعة اجلرائم مبختلف  )نتائجها( اخلطرة،  وهي م�سببات، من 
بالقتل، مرورا  تنتهي  بال�سرقة، وال  تبداأ  .. جرائم  ال�سنوف واالنواع 
باملحرمات كافة ..اإنها )املخدرات( التي اخذت تع�سف بعقول املواطنني 
ال�سيما فئة ال�سباب، ب�سكل بات يهدد بكارثة جمتمعية عميقة اجلذور.. 
الكربى(  )الطامة  هذه  ب�ساأن  ال�سحفيني  الزمالء  من  كثري  كتب  لقد 
من  ع�سرات  ونبه  االخرى،  واملحافظات  الب�سرة  ب�سباب  تع�سف  التي 
ان  اجد  لكني  املخدرات،  وباء  عن  االجتماعي  البحث  يف  املخت�سني 
املخدرات  عا�سفة  مب�ستوى  تكن  مل  التنفيذيني،  امل�سوؤولني  ا�ستجابة 
وال�سقوط  املوت  معها  حاملة  �سريع،  ب�سكل  جتتاحنا  التي  ال�سوداء، 
االخالقي . ان املخدرات توؤثر ب�سورٍة �سلبية على الفرد، �سواء يف عمله 
النا�ض به، وهي جتعل من  اأم و�سعه االجتماعي، وعلى ثقة  اإرادته  اأم 
ال�ّسخ�ض املتعاطي اإن�سانًا ك�سواًل مهماًل يف اأداء واجباته وم�سوؤولياته، 
ذا مزاج ُمنحرف، و�سلوك عدواين خطر، اإذ ال يدرك املُتعاطي ت�سرفاته، 
الأنه يكون يف حالة الالوعي، ويفتقر اىل احلما�سة واالإرادة يف حتقيق 
ان�سانيته، وبالن�سبة اىل املدمنني من املتزوجني ، فان املخدرات توؤّدي 
اإىل �سوء العالقة الزوجية واالأ�سرية، فتتزايد ن�سبة الطالق وانحراف 

االأطفال، واأعداد االأحداث امل�سّردين .
باإعداد  اال�سراع  بالدي،  يف  ال�ساأن  ذوي  من  وب�سرعة  اطالب،  وهنا، 
برنامج اجتماعي للخال�ض من هذه االآفة املتمثلة باملخدرات ، والعودة 
اإىل  يهدف  برنامج   … ال�سابق  يف  كان  مثلما  منها،  خال  وطن  اىل 
وكيفية  الظاهرة،  لهذه  االجتماعية  املخاطر  مفهوم  وت�سخي�ض  حتليل 
االأزمات  اأوقات  يف  لي�ض  وحتديدها  االجتماعية،  بال�سيا�سات  دجمها 
والكوارث، ح�سب واإمنا ملواجهة التحديات امل�ستقبلية يف هذا املجال، 
وكيفية ال�سيطرة عليها، وعلى بيئة عملها وعنا�سرها الرئي�سة، وكيفية 
يف  انت�سارا  االجتماعية  امل�ساكل  اأكرث  ان  الإدارتها….  التخطيط 
اىل  فلن�سع  العنكبوتية،  و�سبكاتها  )املخدرات(  هي  العامل،  جمتمعات 

حماربتها بكل قوة . 

بيع أول كمبيوتر صنعته آبل 
بـ 110 آالف يورو

 تويتر تحذر مستخدمي فاين: 
بياناتكم سربت

فرنسا: اكتشاف طريقة لمواجهة 
فيروس واناكراي من دون فدية

   باعت اإحدى دور املزادات االأملانية اأم�س جهاز كمبيوتر "اآبل 
اآي" اأح��د اأجهزة �رشكة اآبل العاملية القدمية واملعدودة التي ال 
ت��زال تعمل، ويرج��ع تاريخ ت�ش��نيعه اإىل نهاية ال�ش��بعينيات 
مقابل 110 األف يورو. واعرتف امل�شوؤول بدار مزادات "بريكر" 
اوي بريكر اأن ال�ش��عر النهائي مل يرتق اإىل حجم توقعاته حيث 
ق��در بيع اجلهاز مببلغ 300 األف يورو. ويعترب املبلغ املدفوع 
لي���س كثرياً بالن�ش��بة الأح��د 8 اأجهزة كمبيوتر من اأ�ش��ل 200 
يرجع تاريخ �ش��ناعتها لنهاية ال�ش��بعينيات وم��ا زالت تعمل 
حتى االآن، باالإ�شافة اإيل اأنه منذ 4 اأعوام مت بيع اأحد االأجهزة 

املماثله له يف اأحد املزادات مببلغ 516 األف يورو. 
واأ�ش��اف بريك��ر اأن اجلهاز مت بيعه ب�ش��هادة �رشاءه االأ�ش��لية 
وكتي��ب التعليم��ات اخلا���س ب��ه وبع�س م�ش��تنداته االأ�ش��لية 
االأخ��رى. ويعت��رب "اآب��ل اآي"، الذي يت�ش��من يف هيكل��ه اأجزاء 
خ�ش��بية، عالمة يف تاري��خ اأجه��زة الكمبيوتر، باعتب��اره اأحد 
اأوائل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�ش��ية واأول جهاز اأ�شدرته �رشكة 

اآبل. 

اأر�شلت �رشكة تويرت ر�شائل جماعية اإىل م�شتخدمي خدمة م�شاركة 
الفيديو الق�شري املنتهية "فاين" Vine حتذرهم فيها من اأن ثغرة 
يف اخلدمة قد تكون ت�ش��ببت يف ك�ش��ف عناوي��ن الربيد االإلكرتوين 
اخلا���س بهم، وكذل��ك اأرقام هواتفه��م. وكانت توي��رت، التي تعاين 
حاليًا وتعمل على التخفف من اأعبائها لتح�شني اأعمالها، قد اأعلنت 
اأواخر �ش��هر اأكتوبر )ت�رشين االأول( املا�شي عن نيتها اإغالق فاين، 
اإ�ش��افة اإىل ت�رشي��ح ما ُيق��در بنحو %9 من قوته��ا العاملة، وذلك 
بعد ف�ش��لها يف اإقناع ال�رشكات االأخرى باال�شتحواذ عليها. وقالت 
خدمة الين يف من�ش��ور عرب ح�ش��ابها على من�ش��ة التدوين ال�رشيع 
"ميديوم" Medium: "نود اأن نعلم جمتمع فاين اأننا قد ُنبِّهنا 
وقمنا على الفور باإ�ش��الح ثغرة اأثرت على اأر�ش��يف فاين ملدة تقل 
ع��ن 24 �ش��اعة".  اأما بالن�ش��بة لالأ�رشار الناجمة ع��ن الثغرة، فقد 
اأك��دت فاين اأي�ش��ًا اأنها مل تلحظ ما ي�ش��ري اإىل اأن اأي من معلومات 
امل�ش��تخدمني املتاأثرين بهذا احلادث قد اأ�شيء ا�شتخدامها، حمذرة 
امل�ش��تخدمني من ر�ش��ائل الربي��د االإلكرتوين اأو الر�ش��ائل الن�ش��ية 

الواردة من جمهولني.

قال باحثون فرن�شيون اجلمعة اإنهم تو�شلوا اإىل طريقة متكن الفنيني 
م��ن اإنق��اذ ملف��ات نظام ت�ش��غيل وين��دوز الت��ي ت�ش��فرها برجميات 
واناك��راي يف �ش��باق مع مهل��ة حددها برنامج الفدي��ة اخلبيثة الذي 
يهدد مبنع دخول امل�ش��تخدمني الأجهزة الكمبيوتر التي اأ�ش��ابها قبل 
اأ�شبوع. واأ�شاب فريو�س واناكراي، الذي بداأ يف االنت�شار حول العامل 
اجلمع��ة املا�ش��ية، اأك��رث من 300 األ��ف جه��از يف 150 دولة وهدد 
باإغالق االأجهزة اإن مل يدفع �شحاياه فدية ترتاوح بني 300 و600 
دوالر خالل اأ�ش��بوع من االإ�شابة به. وقال فريق من باحثني اأمنيني 
منت�رش حول العامل اإنه تعاون لتطوير و�شيلة لفك �شفرة نظام الت�شغيل 
للملفات امل�ش��ابة وه��و ما اأكده باحث��ون اأمنيون م�ش��تقلون. وحذر 
الباحثون من اأن احلل الذي تو�ش��لوا اإليه ال يعمل اإال يف ظروفبعينها 
مث��ل عدم اإعادة ت�ش��غيل االأجه��زة اإال بالتوازي م��ع خطوات مواجهة 
الفريو�س واإذا اتبعت اخلطوات قبل تنفيذ التهديد بغلق امللفات. قالت 
�رشط��ة االحتاد االأوروبي عل��ى تويرت اإن مركز اجلرمي��ة االإلكرتونية 
االوروبي اخترب الو�ش��يلة اجلديدة التي تو�ش��ل اإليه��ا الفريق "ووجد 

اأنهاا�شتعادت بيانات يف بع�س احلاالت".

توقعات روبرتتقنية

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

التاج فوق  o يو�سع  للم�سلمني  قبل���ة  اأول   1
راأ�سي

الهادي. املحيط  يف  جزيرة   2
يحتاج  o ال�سوت  هدير  فت�سمعك  تنقرها   3

ابتعدا  o ن�سمات   4
واأ�سرب اأغب   o ال�سعر  يف   5

اأ�ساليب اخلط  من   o الطاقة  قيا�ض  6 وحدة 
العربي

7 ن�سف ولول o معناه كثري الربكة واليمن
8 من انواع اخل�سب o جمهز مواد ملو�سوع 

معني
اخليل. رو�ض  من  اأول   9

ل���الأمم املتح���دة ت���وىل  10 �سكرت���ري �ساب���ق 
من�سبه اأكرث من مرة.

مجوهرات النجمات في مهرجان كان
 تابعن��ا اطالالت رائعة للنجم��ات العامليات يف حفل افتتاح 
مهرجان "كان" Cannes ال�ش��ينمائي يف دورته ال� 70 وقد 
طغ��ى بريق املجوه��رات امُلبهرة عل��ى اطالالته��ن حيث زّين 
اطالالتهن بت�شاميم جموهرات الفتة اأكملن بها اأناقتهن على 
ال�ش��جادة احلمراء للحدث ال�ش��ينمائي االأهم. فتاألقت عار�ش��ة 
االأزي��اء ال�ش��ابة "بيال حديد" يف ف�ش��تان �ش��هرة ناع��م زينته 
بعق��د ُمبه��ر اختارته م��ن دار "بولغاري" ، واخت��ارت النجمة 
"فان بينغ بينغ" جموهرات ناعمة من "دي بريز" ن�شقتها مع 
ف�ش��تانها االأزرق الذي اختارته من "ايلي �ش��عب ، اأما النجمة 
"جي�ش��يكا ت�شا�شتني" فقد اختارت عقد ت�شوكر من "بياجيه" 
مع ف�ش��تانها املعرق بالورود، وزينت "امييلي رتاجكو�شكي" 
اطاللته��ا اجلذاب��ة الب�ش��يطة بعق��د مر�ش��ع باأحج��ار ملون��ة 
املخ�رشمت��ان  النجمت��ان  اأم��ا  "بولغ��اري"  م��ن  اختارت��ه 
"�شوزان �شارندون" ، و"جوليان موور" فقد اختارتا ت�شاميم 

جموهراتهما من دار "�شوبارد" 

 o 450 م�سجدا  فيه����ا  غ����ري عربي����ة  1 مدين����ة 
حتت اأقدامها اجلنة

للتعريف  o معقد  غري   2
3 اأن����واع م�س����روب حمب����ب o ا�س����م فلم ملحمد 

�سعد )مبعرثة(.
والعلو االرتفاع   o العامل  دول  اإىل  من�سوب   4
o �سوق كبري  م����ا يبلغه االن�سان من عم����ره   5

البناء o قمة الطرب
رك�ض  o باالجنبية  نعم   6

7 الع�س����ر ال�سالمي حي����ث كانت اإدارة للحمام 
الزاجل o جمهز مواد للنداءمعني

�سنوات  9 وعمره  مل�سر  ملكا  ا�سبح   8
لدينا  o احلياة  اإىل  اخلروج   9

لتن�سج. كاملة  ل�سنة  حتتاج  ثمرة   10

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.


