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كاريكتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ل�ؤي العبادي 
التكن�قراط

"فني  ِتكني  هما  كلمتني  من  ي�ناين  اأ�صلها  كلمة  التكن�قراطية 
وتقني" وكرات��س "�صلطة وحكم"، وباعتبارها �صكال من اأ�صكال 
حك�مة  اأدق  ب�صكل  اأو  التقنية  حك�مة  حرفيا  تعني  احلك�مة، 

الكفاءات.
التكن�قراط هم النخب املثقفة الأكرث علما وتخ�ص�صا يف جمال 
وبذلك  لالأحزاب،  منتمني  غري  غالبًا  وهم  بهم،  املن�طة  املهام 
املتخ�ص�صة  الفنية  العلمية  الطبقة  حكم  تكنقراط  معنى  يك�ن 

املثقفة.
علميا  تخ�ص�صا  املتخ�ص�صني  حكم  تعني  التكن�قراط:  حك�مة 
تك�ن  وغالبا  عملهم  جمالت  يف  الكبرية  اخلربات  وذوي  عاليا 
غري حزبية فهي ل تهتم كثريا بالفكر احلزبي واحل�ار ال�صيا�صي، 
مع  يتفق  باخت�صا�صاتهم  تتعلق  مبهام  تكليفهم  فان  ولذلك 
على  غريهم  من  اأكرث  وقادرون  م�ؤهل�ن  لأنهم  العلمي  املنطق 

ت�يل م�ص�ؤوليات مهمة كال�زرات والإدارات العامة.
اإل اأن هنالك اإ�صكالية كبرية يف تنفيذ هذا الأمر تتمثل يف كيفية 
اختيارهم، فاإذا ما مت تر�صيحهم من قبل الكتل ال�صيا�صية اأو من 
قبل رئي�س ال�زراء اأو من اأية جهة كانت، فان الأمر ل يختلف عن 

ال��صع احلايل لن تبعيتهم �صتبقى للجهات التي ر�صحتهم.
ولأجل ذلك فاإن احلل الأف�صل ه� اأن ت��صع م�ا�صفات وم�ؤهالت 
و�رشوط مهنية فنية تخ�ص�صية حمددة لي�س لها عالقة بانتماء 
املر�صح الديني اأو العرقي لإ�صغال كل من�صب من املنا�صب على 
تت�فر  الذين  امل�اطنني  من  الراغبني  جلميع  الرت�صيح  يتاح  اأن 
فيهم هذه امل�ا�صفات لكل من�صب على حدة ومن دون اأن يحدد 
اأعلى لعدد املر�صحني للمن�صب ال�احد حتى ل� كان العدد  �صقف 
الأكرب للمر�صحني من اقل املك�نات اأو ا�صغر ال�حدات الإدارية . 

ول�صمان اكرب قدر من ا�صتقاللية ال�صخ�س الذي يتم تعيينه يجب 
من  م�صتقال  املر�صح  يك�ن  اأن  وهي  اأخرى  �رشوط  ت�صاف  اأن 
الناحية ال�صيا�صية وغري حائز على جن�صية بلد اأخر غري وطنه الأم 
وغري مرتبط باأي عمل قد ي�ؤثر على ا�صتقالليته املهنية وال�طنية 

.
من املمكن اختيار املتخ�ص�س ل�صاحب املركز عن طريق م�صابقة 
خطط العمل التي يقدمها املر�صحني وتق�م لحقا جلنة من الق�ى 
ال�صيا�صية وجلنة من املخت�صني وامل�صت�صارين باختيار الأف�صل 

منها.
 عبد العظيم فنجان 

جمالِك الداخلي يتكفل بِك كغريبٍة يف قافلة ط�يلة من الن�صاء ، 
كنجمة ل ُتطاق ، اأو كعطر هارب من كل وردة ، لكنه الفـنُّ الذي 

يجعلِك قريبة :
�صتاأخذِك احلياة اإىل الزواج ، فيك�ن لِك بيٌت من التقاليد ، زوٌج 
هابٌط ، و�صي�لد لك اأبناء مي�ت�ن يف احلرب ، اأّما ال�ِصعر ف�صيت�جِك 
ملكة على �صعب من ال�صائرين يف ن�مهم ، و�صتلبثني خالدة هناك 

، فه�ؤلء لي�ص�ا عر�صة لالنقرا�س ، اإذ لن مي�ت�ا اأبدا 

اجمل تعليق 

ال�صخ�س الكرث حرية يف العامل ه� الذي لي�س لديه �صيء يخيفه 

شخص حول العالم يملك كل 
منهم هاتفًا محموال

تعلن  هاتفيها الجديدين "موتو 
إي4" و"موتو إي4 بلس"

 تطبيق يجمع لك 
القصص في مكان واحد

اأظهــر اأحدث تقريــر دويل اأن "العامل �صــجل اإجنازاً تقنّيًا جديــداً، وذلك مع بل�غ 
عدد الأ�صــخا�س الذي ميلك�ن ات�صــاًل هاتفيًا متنقاًل اأكرث من خم�صــة مليارات 
علــى ال�صــعيد العاملي، اأو ما يقدر بثلثي �صــكان العامل". وجــاء هذا الإعالن من 
"جي اإ�س اإم اأي اإنتيليجن�س" GSMA Intelligence، وه� الذراع البحثية 
التابعــة للهيئة التجارية التي متثل م�صــالح �صــبكات الهاتــف النقال يف جميع 
اأنحــاء العامل، بح�صــب الب�ابة العربية لالأخبار التقنيــة، الثالثاء. وتعر�س "جي 
اإ�س اإم اأي" تعقبًا حلظيًا ملجم�ع الت�صالت وامل�صرتكني الفريدين على م�صت�ى 
العامل، والذين اأ�صــبح عددهم يتجاوز الآن اأكرث من 5 مليارات م�صــتخدم متنقل 
يف جميــع اأنحــاء العــامل. وحت�صــب "جــي اإ�ــس اإم اأي" الرقم با�صــتخدام "قاعدة 
بيانات وا�صعة من الإح�صاءات املتنقلة والتنب�ؤات" التي يجري حتديثها ي�ميًا. 
وعلــى الرغــم مــن اأن البيانات ُتظهــر اأن هناك اأكــرث من 8.1 مليارات ات�صــال 
متنقل على م�صت�ى العامل، وهذا الرقم ي�صمل ات�صالت ما ُيعرف بـ "اآلة اإىل اآلة" 
M2M. وتقدر "جي اإ�س اإم اأي" اأن هناك بالفعل 7.7 مليارات ات�صال متنقل 

.)M2M يف جميع اأنحاء العامل )مبا ل ي�صمل ات�صالت

اأعلنــت �رشكــة لين�ف� اأم�س الإثنني عن هاتفني جديديــن، هما "م�ت� اإي4 
Moto E4"و "م�ت� اإي4 بل�س Moto E4 Plus"، اللذين ينتميان اإىل 
فئة اله�اتف املنخف�صة وي�صتهدفان امل�صتهلكني من ذوي الدخل املحدود، 
اإذ ل جتــاوز �صــعر اأف�صــلهما 180 دولراً اأمريكيــًا. ويقــدم "م�تــ� اإي4" 
�صا�صــة بقيا�ــس 5 ب��صــات وبدقة 1280×720 بك�صــل، وذاكرة و�صــ�ل 
ع�صــ�ائي "رام" بحجم 2 جيجابايت، وم�صــاحة تخزين داخلية بحجم 16 
جيجابايت، وياأتي الهاتف يف خيارين فيما يتعلق باملعالج، الأول ي�صــم 
معاجلًا من ن�ع ك�الك�م �صنابدراج�ن 425، يف حني ي�صم الآخر معاجلًا 
من ن�ع ك�الك�م �صــنابدراج�ن 427. مع العلم اأن كال املعاجلني هما من 
املعاجلــات رباعيات الن�ى ويعمالن بــرتدد 1.4 جيجاهرتز، ولكن الفرق 
يف اأنهمــا يدعمان �صــبكات اجليــل الرابع ب�رشعات خمتلفــة. وميلك "م�ت� 
اإي4"، الــذي يعمل بالإ�صــدار 7.1.1 "ن�جا" من نظام الت�صــغيل اأندرويد 
من غ�غل، كامريا خلفية بدقة 8 ميجابك�صــل مع فتحة عد�صــة f/2.2، اإىل 

جانب كامريا اأمامية بدقة 5 ميجابك�صل، 

 ميزة الق�صــ�س Storeis اأ�صــبحت يف كل مكان، فبعد طرح �صــناب �صــات 
مليزة الق�ص�س للمرة الأوىل، راأينا امليزة ُت�صتن�صخ يف التطبيقات الجتماعية 
الأخــرى مــن بينها اإن�صــتغرام ووات�س اب وم�صــنجر وحتى �صــكايب. تطبيق 
Snappd يطمح باأن يك�ن "ي�تي�ب الق�ص�س" واأن يجمع كافة الق�ص�س 
املنت�رشة على ال�صــبكات يف مكان واحد. ومُيكن للم�صــتخدمني عرب التطبيق 
ا�صتك�صاف الق�ص�س املميزة اأو احلديثة املن�ص�رة على ال�صبكات الجتماعية، 
وكذلك متابعة من�صئي املحت�ى املف�صلني بالن�صبة لهم وم�صاهدة ق�ص�صهم 
اأوًل باأول. وي�فر التطبيق عدة فئات خمتلفة ل�صتك�صــاف الق�صــ�س املميزة 
مثــل ال�صــياحة وامل��صــيقى والتكن�ل�جيــا والتعليــم والريا�صــة والأعمال 
وغريها، كما اأنه يدعم اإمكانية م�صاركة الق�ص�س على ال�صبكات الجتماعية 
والربيد الإلكرتوين وكذلك ت�صمني الق�ص�س يف امل�اقع الإلكرتونية. وبنف�س 
الآليــة التــي تعمل بها م�اقع م�صــاركة الفيدي� مثل ي�تيــ�ب، فاإن التطبيق 
يتيح ملن�صئي املحت�ى رفع ق�ص�صهم ال�صابقة التي يرغب�ن مب�صاركتها مع 

الآخرين عرب التطبيق.

5Snappd مليارات لينوفو

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 �ساعدت واأعطت o انتهاء وتوقف
2 اأول من ا�ستخدم اال�سفلت يف تعبيد الطرق
3 م���ن موالي���د قرط���اج وم���ن اأعظ���م الق���ادة 

الع�سكريني يف التاريخ
4 بحر o للتعريف o يف الفم

5 حتفر عميقا ال�ستخراج معدن ثمني
6 اأحد ملون فرن�سا

7 خمرتع الديناميت
8 مكافاأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان

9 األوان ما بعد املطر o زيت �سبب احلروب
10 �سرب وط���رق o للك�سور o تو�سع عليه 

االأ�سياء

 Jennifer Lawrence جنت املمثلة الأمريكية ال�صهرية جنيفر ل�رن�س
مــن كارثة، بعد اأن تعر�صــت مل�قــف خطري ومرعب اأ�صــابها بالهلع. فقد 
ا�صــطرت اإىل الهب�ط ال�صــطراري بطائرتها اخلا�صــة خالل رحلة ج�ية، 
ب�صــبب ف�صــل املحرك املزدوج.وذكرت و�صــائل اإعالم اأمريكية، اأّن النجمة 

البالغة من العمر 26 عاًما، مل ت�صب باأي اأًذى يف احلادث.

ت�صــدرت مغنيــة البــ�ب الأمريكيــة هالــزي Halsey قائمة بيلب�رد لأف�صــل 
 Hopeless Fountain" 200 األب�م غنائي، يف ال�ليات املتحدة باألب�م
Kingdom ". وعلى ذلك، اأ�صــبحت النجمــة التي تبلغ من العمر 22 عاًما، 
اأول مغنيــة منفردة تعتلــي القائمة يف 2017، بعد اأن و�صــلت مبيعات الألب�م 
اإىل 106 اآلف ن�صــخة يف الأ�صــب�ع الأول. وكانــت اآخــر مغنيــة تت�صــدر قائمة 
بيلب�رد 200 هي ليدي غاغا Lady Gaga يف ت�رشين الثاين 2016، باألب�م 
 Closer" ي�صار اإىل اأّن هالزي ا�صُتهرت بف�صل اأغنيتها املنفردة ." Joanna"
"، وقد اأظهرت بيانات �رشكة "نيل�صن �صاوند�صكان" اأّن مبيعات ثاين األب�مات 

هالزي "Badlands "، و�صلت اإىل 115 اآلف وحدة.

1 للق�سم o اأ�سعل
2  مت�سابهان o للبيع وال�سراء

o مدين���ة عربي���ة عل���ى املحي���ط  ا�ستي���اق �سدي���د   3
االطل�سي

4 اأول بلد عربي عرف الطباعة o نظر بطرف عينه
5 بلد اآ�سيوي يعني بلد االأحرار o األقى وطرح

6 مت�سابهان o نقول اأهال و�سهال ومرحبا
7 امل�ستغلون

8 حي���وان يح���ك اأذن���ه باأنف���ه o تفت���ت واختف���اء يف 
ال�سوائل

9 مت�سابهان o اأحد جنوم ال�سماء o هرب
10 اأداة نافية نا�سبة o قال كالما o قطع

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.

جنيفر لورنس تنجو من كارثة

هالزي تتغلب على ليدي غاغا وتتصدر قائمة بيلبورد

ً


