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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

و�شادقام�شروع  عمليا  تبنى  الذي  ال�شحن:من  �شالح 
 .. معاناتهما    ظل  يف  والطفل  املراة  ورعاية  حماية 
التخلف  ..وعلى  واملجرمني  ال�شراق  على  يق�شي  من 
يفرق  ان  ي�شتطيع  ومن  واملزورين  والزور  واملتخلفني 
بني الك�شاىل واملبدعني   ..وهل ينفع ان جنري م�شابقات 
بني الوزارات واملوء�ش�شات العامة واخلا�شة. كم�شابقة 
الخرتاع اأو الإبداع اأو حت�شني الأداء اأو املنجز اجلديد 
وغريها من امل�شميات هل ينفع هذا ؟وقبل هذا وذاك هل 
ا�شت�شاريني وجمل�س  اأو  البالد جمل�س خرباء  يوجد يف 
متقدم يخت�س بتقدمي الأفكار واملقرتحات لتطوير عجلة 
؟هل  ميادينها   ومبختلف  ب�شلة  لها  ميت  ما  بكل  احلياة 
يوجد مثل هذا الت�شكيل ؟ اعود واأقول م�شى ن�شف عام 
من ال�شنة ول زال اإيقاع احلياة بطيئا .. ل زالت الأمور 
مت�شي دون اأدنى اكرتاث ..وبدون مفاجات اإيجابية  عدا 
اٍلرهاب      القتال �شد  �شخونة احلياة اجلارية يف جبهات 
هذا  من  نحن  اأين  ولكن   .. ت�شحيات  من  يقدم  وما 
عال  قدر  مب�شتوى  نكون  وكيف   .. عليه  نحافظ  ؟وكيف 
يجعلنا  مبا  احلياة   ادارة  يف  الن�شانية  امل�شوؤولية  من 
تبدل وتغري وتطور   ما  العامل بكل  يف متا�س مبا�شر مع 
وو�شل اىل ما و�شل اليه .. ن�شف عام م�شى وملمَ مي�شي 
الأحرار   النا�س  ين�شف  ال�شر والأ�شرار ولي�س هناك من 
من  وم�شافة  بعد  على  ونحن  وعام  عام  من  اكرث  م�شى 

اتخاذ القرار
زيد احللي 

 هذيان ما قبل الفطار !!
 : فاأجيب   ، الكتاب  حتب  ملاذا   : ا�شدقائي  ي�شاألني  دائما 
اأحب الكتاب، لي�س لأنني زاهد يف احلياة ، بل لأن حياة 
واحدة ل تكفيني ، وا�شيف : اذا �شعرمت ا�شدقائي واأنتم 
تقلبون ال�شفحة الأخرية يف الكتاب الذي تقروؤونه اأنكم 
اأنكم ، قراأمت كتابًا رائعًا ،  فقدمت �شديقًا عزيزًا، فاأعلموا 
اأندر من الكتاب اجليد ، هو القارئ اجليد ،  وادركوا ان 
تنقلنا بعيدًا.... بعيدًا اىل  كالكتاب،   ، فلي�س ثمة �شفينة 
دنيا من املروج وال�شكينة واحلب .. فما احالها من دنيا !

 اجمل تعليق 

حلظة  تعي�س  ان  ..بل  احلزن  عدم  لتعني  اليجابية 
اجلوانب  ترى  وان  فيها  الغرق  دون  بعقالنية  احلزن 

اليجابية رغم حزنك 

غطاء هاتف ذكي وآلة 
لصنع اإلسبرسو معًا

على واتس آب.. 
احذفها فورًا

نينتندو تطلق لعبتها 
الجديدة "بوكالند"

    �صمم��ت �رشك��ة اإيطالي��ة نوعًا فريداً م��ن اأغطية الهوات��ف الذكية متزج بني 
الغط��اء واالآلة املخ�ص�صة ل�صنع اال�صرب�صو، ليتناول امل�صتخدم العا�صق للقهوة 
م�رشوب��ه املف�صل اأينم��ا كان ووقتما ي�صاء.  واأو�صح��ت �رشكة »�صمارت كيه« 
اأن غطاءها الهج��ني الذي يحمل ا�صم »Mokase« خم�ص�ص به مكان لو�صع 
كب�صول��ة حتت��وي على امل��اء وحبوب القه��وة لتح�صري فنج��ان ا�صرب�صو، وعند 
احلاج��ة يقوم امل�صتخدم بت�صغيل التطبيق الذي يحم��ل ا�صم الغطاء ذاته، للنقر 
عل��ى مفتاح افرتا�صي لطلب فنجان ا�صرب�صو، فيقوم الغطاء باإعداده من خالل 
ت�صخينه عرب نظام تدفئة �صغري مدمج به، يف درجة حرارة 50 اإىل 60 درجة 
�صيلزيو���ص، وبالنقر عل��ى مفتاح اآخر يف التطبيق يتم �صك��ب القهوة من خالل 
ثق��ب موجود اأعلى الغطاء. وقال��ت ال�رشكة اإن االأنبوب الذي مير منه امل�رشوب 
ال�صاخ��ن م�صن��وع من رقائ��ق االألومني��وم وال�صيليك��ون املخ�ص���ص لل�صوائل 
ال�صاخن��ة دون حدوث اأك�صدة اأو ت�رشيب مواد �صامة تتفاعل مع القهوة. وميكن 
طل��ب الغط��اء م�صبقًا عرب موقع ال�رشك��ة ب�صع��ر %56 دوالراً اأمريكيًا، وتتوفر 
كب�صوالت القهوة القابلة لال�صتخدام مرة واحدة داخل عبوات اإما 15 اأو 30 اأو 

اأبل و�صام�صونغ واإل جي. 50 كب�صولة، ويتوافق هذا الغطاء مع هواتف 

   ُيح��ذر خ��رباء االأم��ن املعلومات��ي م�صتخدمي وات���ص اآب من فتح 
راب��ط ُير�ص��ل �صمنيًا مع ر�صال��ة ن�صية وهمية خبيث��ة، تنبههم من 
اأن ا�صرتاكهم يف التطبيق انتهى وحتثهم على احل�صول على عر�ص 
مغ��ري ي�صمل ا�صرتاك مدى احلي��اة بر�صوم زهيدة من خالل التوجه 
اإىل الراب��ط املرفق �صمن الر�صالة. و�صدد خ��رباء االأمن املعلوماتي 
يف بريطاني��ا عل��ى اأن الراب��ط املرفق م��ع الر�صال��ة الزائفة ما هو 
اإال حيل��ة خبيثة من قب��ل بع�ص القرا�صنة لالإيق��اع بامل�صتخدمني 
�صحي��ة وفري�صة �صهلة لالإف�صاح ع��ن بياناتهم البنكية واحل�صابية 

الخرتاقها، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن الر�صالة التي يت��م تداولها حالي��ًا واملكتوب 
فيه��ا "انتهت �صالحية ا�صرتاكك. وللتحق��ق من ح�صابك واال�صرتاك 
مدى احلياة ب� 0.99 جنية اإ�صرتليني فقط ا�صغط على هذا الرابط"، 
انت�رشت مطلع ال�صهر املا�صي، لكن هناك تقارير ت�صري اإىل عودتها 
بق��وة جعل��ت امل�صتخدم��ني يتجه��ون اإىل توي��رت لل�صك��وى وتقدمي 

احللول والن�صائح. 

  اأطلق��ت �رشك��ة نينتن��دو لعبته��ا "بوكالن��د"، وهي لعب��ة جديدة 
من األع��اب البوكيمون على االأجهزة املحمول��ة، وذلك بعد النجاح 
الباهر الذي حظيت ب��ه لعبتها "بوكيمون غو" التي اأطلقتها العام 
املا�ص��ي. وقالت عمالقة التقنية اليابانية على املوقع االإلكرتوين 
الر�صمي للعبة اإن ن�صخة جتريبية اأولية "األفا" من "بوكالند" �صوف 
تتوف��ر اعتب��اراً من الي��وم لنح��و 10.000 �صخ�ص )م��ع اإمكانية 
زي��ادة العدد( من م�صتخدم��ي نظام الت�صغيل اأندروي��د يف اليابان 
فق��ط، عل��ى اأن ت�صتمر ه��ذه املرحلة التجريبية حت��ى يوم 9 يونيو 
)حزي��ران( املقبل. وتع��د اللعبة اجلديد مزيجًا م��ن لعبة بوكيمون 
غ��و و "بوكيم��ون رمب��ل"، اإذ ميك��ن لالعب��ني جم��ع البوكيمونات 
وتدريبه��ا، اإ�صاف��ة اإىل اإمكاني��ة املبارزة مع الالعب��ني االآخرين. 
واأو�صح��ت نينتن��دو اأن املرحلة التجريبي��ة احلالية �صوف تت�صمن 
134 بوكيمونًا متناثرة يف 6 جزر جتمع على 52 مرحلة، و 15 
م�صت��وى خمتلفًا. ونبه��ت ال�رشكة اإىل اأن لعب��ة "بوكالند" اجلديدة 

تتطلب اأن يكون الهاتف الذكي مت�صاًل باالإنرتنت.

مبتكرةأول هذه 

الرسالة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

املخرطة خمرتع   o يتوقف   1
2 ع�ش����فور ج����اء يف اغنية لف����ريوز o الأر�س املمتدة حتت 

القدمني
اأمريكي �شهري  o �شجن  3 طريق مبني بني مكانني مرتفعني 

ا�شبح مزارا لل�شياح ومعناه الق�شر
�شكون ن�شف   o وغريه  الدهن  ج�شمه  على  مي�شح   4

o حيوان يعي�س يف  o مكان وخمزن البيع  5 ن�ش����ف نورة 
الغابات ويف القارة القطبية ال�شمالية

o يرتددن على مكان  6 جمموعة من النا�س منتدبة لعمل ما 
حمدد

 o o مت�ش����ابهان  7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد ه�ش����مه 
اأ�شار بعمل �شيء ما

الأمريكية العملة  وحدة  من  جزء   o النبات  ل�شقي   8
9 ال�ش����م الول ملنا�شل وبطل ال�شتقالل يف جنوب افريقيا 

التلفزيون خمرتع   o –
)معكو�شة( الكامريا  خمرتع   o مفرز  ن�شف   10

بعد 25 عامًا من الشفاء، السرطان يعود ألوليفيا 
Olivia Newton- اأُجربت النجمة العاملّية اأوليفيا نيوتن جون
يف  يونيو/حزي��ران،  يف  املق��ررة  حفالته��ا  تاأجي��ل  عل��ى   John
الوالي��ات املتحدة وكن��دا، اإذ اإّنها بداأت ت�صتعّد للخ�صوع جلولة عالج 
جدي��دة من �رشطان الثدي. وقد ورد خ��رب اإ�صابة النجمة بال�رشطان 
م��ن جديد، على �صفحة املغنّية واملمثلة اخلا�صة على " في�ص بوك"، 
حي��ث جاء يف املن�صور: "اآالم الظهر الت��ي ت�صّببت يف تاأجيل الن�صف 

االأول من جولتها الفنّية

دي نيرو: الواليات المتحدة "كوميديا سوداء غبية"
 Robert De Niro و�ص��ف املمث��ل العامل��ي روب��رت دي ن��ريو

الواليات املتحدة االآن باأنها اأ�صبحت "كوميديا �صوداء غبية".

ريهانا تتعرض لهجوم عنيف بالسكين
تعر�صت النجمة العاملية ريهانا Rihanna ملطاردة خطرة من معجب 
مهوو�ص تعّر�ص لها �صابقًا ومت حب�صه يف وقت �صابق من هذا االأ�صبوع. 
املعجب املهوو�ص �صلمري فرياتوفيت�ص طارد ريهانا البالغة من العمر 29 

عامًا يف منزلها ب�صكل خميف ومرعب حاماًل ال�صكني يف يده. 

املوتور�شايكل النارية  الدراجة  خمرتع   1
الكاتبة الآلة  خمرتع   2

3 خمرتع خط انتاج ال�شيارات o يو�شف به الِعرق 
الب�شري مبعنى اأن له امتداد

4 ه����دم o ال�ش����م الأول ملمث����ل اأف����الم جيم�����س بوند 
�شابق

5 خمرتع ق�شيب منع خطر ال�شواعق o ن�شف ناقد
الثاين  )ال�شم  ال�شوت  الأول ملخرتع مكرب  ال�شم   6

ويرمر(
م����ن  خ����رج  زرع   o اوروب����ي  ار�ش����تقراطي  لق����ب   7

الر�س
 o ا�ش����م بندقية �شيد معروف يف اخلليج العربي   8

خمرتع امل�شعد الكهربائي
9 ن�ش����ف طاقم o رقم )معكو�ش����ة( o �ش����قيا الر�س 

والزرع
داكن ن�شف   o الملاين  ال�شيارة  خمرتع   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.

فساد


