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كاريكتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

احمد ح�سن مو�سى 
ثالثون يومًا يف خط ال�سد املتقدم

هنا توزعت ايامنا وليالينا داخل الوحدات كافة ..
بني البيوت املفخخة والهاونات وغازات الكلور ..

و�سباب بعمر الورد ي�سكنون ال�سحراء بكل ق�ساوتها ..
ي�سحون بالروح من اجل انقاذ ا�رسة مو�سلية ..

فال �سيء ي�سغلهم �سوى هاج�س االنت�سار ..
واغاثة النازحني واطعامهم وتاأمني �سالمتهم ..
وخيانات تر�سم على بع�س الوجوه �سكل الذل ..

و�سط غياب كامل ل�سيا�سي املو�سل ونوابها ..
ممن يتباكون يف الف�سائيات وعوا�سم املوؤامرة ..

وحدهم �رسفاء املو�سل من يدفع الثمن ..
وو�سمة عار ارتكبت بحق امل�سيحيني وااليزيدية ..

اهل االر�س و�سكانها اال�سليني ..
واقول ب�سوت عاٍل ..

لوال فتوى املرجع ال�سيد علي ال�سي�ستاين ..
وعزم وت�سحيات رجال احل�سد ال�سعبي ..

وامل�سايف املتقدمة للح�سد ال�سعبي فقط وفقط ..
وبطوالت اجلي�س واالحتادية ومكافحه االرهاب ..

و�سقور اجلو الذين يتبارون فيما بينهم للتحليق ..
لهلك العراق )ال �سامح اهلل( ..

والعالمة الفارقة هنا والتي �سكلت ن�سف الن�رس ..
هي مواكب اخلري لتربعات اهايل الو�سط واجلنوب ..

فقد كانت �سوبر ماركت متنوع وجماين ..
انها ال تفرق بني مقاتل او نازح يف العطاء ..

واخرياً ..
مل يكن هدفنا فني اأو ربحي بقدر موؤازرة االبطال ..

و�سعور غامر باملحبة واالمتنان من اجلميع ..
اياد العنبكي 

احلرف �سني يف الريا�سيات هو رمز ل�سيء جمهول القيمة يتوجب 
علينا ا�ستخراجها . ويبدو ان جمهول القيمة هذا اي احلرف �سني 
مل يكتفي بالريا�سيات والفيزياء والكيمياء بل قفز ملا هو ابعد 
ليجد له مكانا مميزا يف خطابات اغلب �سا�سة البالد . فعلى �سبيل 
املثال ويف ت�رسيح الحد امل�سوؤولني ر�سدنا اكرث من �سني بني 
جملة واخرى .. �ســــــنعمل ! �ســــــنبني ! �ســــــــنكون ! �ســـــنحقق 
احلرف  هذا  يف  خمبوءة  لعنة  اي  ادري  وال   ، تطول  والقائمة   !!
القيمة حلد االن  ، فالعمل جمهول  الل�سيق بت�رسيحات �سا�ستنا 
والبناء كذلك والكينونة التي اجتمعوا عليها باتت الجتدي نفعا ، 
وقد يعلم او ال يعلم ال�سيد امل�سوؤول ان )ال�سني( مرادفة لـ )�سوف 
اإىل  توؤدي  )اي احلروف(  املبني  زيادة يف  وان كل   . اللغه  ( يف 
على  تدل  فال�سني   ! املجهول  اىل  تقودنا  وال  املعنى  يف  زيادة 
اأما )�سوف( تدل على اال�ستقبال البعيد فمثال  اال�ستقبال القريب 
لو قلت : )�ساأعمل( فيعني اأنني �ساأعمل االآن ! اأما لو قلت : )�سوف 

اأعمل( فهذا يعني اأن هناك تراخ و متهل بع�س ال�سيء . يتبع 

اجمل تعليق

التناق�س النا�س يف عاقئدهم.. فالعقيدة مبداأ واملبادئ التناق�س 

يربط بين المرضى المحتاجين 
للدم والمتبرعين

طوارئ لويندوز 
إكس بي وفيستا

تطلق فايرفوكس 54 
الجديد

    اأطلقت �رسكة قدرة للربجميات يف الريا�س تطبيقًا �سحيًا فريداً ي�ساعد 
امل�ستخــدم يف معرفة املري�س املحتاج اإىل نف�ــس ف�سيلته يف مراكز الدم 
القريبــة منــه، ليتمكن املتربع مــن الذهاب وتقدمي يد العــون للمحتاجني 
واإنقــاذ حيــاة مر�سى. ويتميز التطبيق الذي اأطلق عليــه ا�سم "وتني" باأنه 
ُيخــرب املتربع عــن املوعد املنا�ســب للتربع بالدم وح�ســاب عدد تربعاته 
ال�سابقــة ومكانها ويعر�س حاالت املر�سى التي بحاجة اإىل التربع داخل 

نف�س املدينة.
كمــا ي�ساعد يف ن�رس حالة املري�س املحتــاج للتربع بالدم، وير�سل اإ�سعار 
واحد اإ�سبوعيًا ملري�س يحتاج نف�س ف�سيلة املتربع، ثم ير�سل للمتربع بعد 

عملية التربع ماذا حدث مع املري�س الذي تربعت له.
ويخرب التطبيق اأي�سًا امل�ستخدم اأي�سًا مبواقع بنوك الدم عن طريق خريطة 
غوغل الرقمية واأبل الرقمية، باالإ�سافة اإىل اأوقات العمل داخل تلك البنوك.
يتوفــر التطبيــق جمانــًا مل�ستخدمــي اأندرويــد علــى متجــر غوغــل بــالي 

ومل�ستخدمي اآي اأو اإ�س على متجر اآب �ستور.

 بالرغــم مــن اأن �رسكــة مايكرو�سوفت مل تعــد تدعم نظــام ت�سغيل ويندوز 
اإك�ــس بــي ووينــدوز في�ستــا منذ نهايــة اأبريــل )ني�ســان( املا�ســي، اإال اأن 
ال�رسكــة االأمريكية اأطلقت حتديث اأمان لهــذه االأنظمة القدمية وغري االآمنة 
يف اإطــار يوم التحديثات ال�سهــري. وتهدف �رسكة مايكرو�سوفت من خالل 
حتديــث االأمان اجلديد اإىل �سد الثغرات االأمنية اخلطــرة، التي مت اكت�سافها 
موؤخــراً على غرار Wanna Cry، والذي اأ�ســاب اأعداداً ال ح�رس لها من 
احلوا�سيب خالل مايو )اأيار( املا�سي، وقام بت�سفري البيانات بهدف ابتزاز 

امل�ستخدمني واحل�سول على فدية نظري فك ت�سفريها.
وتقــوم معظم احلوا�سيب بتنزيل حتديثات االأمــان اجلديدة تلقائيًا، واإذا مل 
يكــن احلــال كذلك فيمكن للم�ستخــدم تفعيل وظيفة التحديــث التلقائي يف 

لوحة التحكم بنظام الت�سغيل.
ومن جهتــه، ين�سح املكتب االحتادي الأمــان تكنولوجيا املعلومات بعدم 
ا�ستعمــال اأنظمــة الت�سغيــل بعد توقف ال�رسكــة عن دعمهــا، واالنتقال اإىل 

االإ�سدارات االأحدث.

اأعلنــت موؤ�س�ســة موزيــال عــن اإطــالق اإ�ســدار جديــد مــن مت�سفــح الويب 
فايرفوك�ــس ال�سهــري.  واأو�سحــت املوؤ�س�ســة االأمريكيــة اأنهــا قامــت يف 
االإ�ســدار 54 اجلديد بتح�سني العمل بالكثري مــن عالمات التبويب، موؤكدة 
اأن املت�سفــح ي�ستخدم حاليًا مــا ي�سل اإىل اأربعة عمليــات لنظام الت�سغيل 
لتنفيــذ حمتويات الويب على جميع عالمــات التبويب املفتوحة. واأ�سافت 
اأن مت�سفــح فايرفوك�س كان ي�ستخــدم يف ال�سابق 
عملية واحدة لنظام الت�سغيل، وهو ما قد يوؤدي يف 
بع�س االأحيان اإىل اإبطاء جميع مواقع الويب 
املفتوحــة ب�سبب اأحد مواقع الويب املعقدة، 
ويعمــل االإ�ســدار اجلديــد مــن فايرفوك�س 
علــى تنزيــل �سفحــات الويــب وت�سفحها 
ب�سكل اأكرث �سال�ســة، وخا�سة على االأجهزة 
املزودة ب�سعــات حمدودة لذاكــرة الو�سول 

الع�سوائي.

موزيالتطبيق تحديث

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 مالكم �أمريكي م�سلم معتزل
2 جدي���د باللغة �لفرعوني���ة �لقدمية o �أول من �كت�س���ف 

كروية �لأر�ض عمليا
3 يهنب بال مقابل o �سوت �ل�سحك

4 هلن �لرت�ب )فى �لبئر( o يخبئ �سيئا خل�سة
5 مار�سن o حرف جزم

6 يجمعون �ملال و�لذهب )معكو�سه ( o د�ر حول ��سيء
7 حياه )مبعرثة( o مو�طنو �أكرب دولة �آ�سيوية م�ساحة
8 �أر�س���د �إىل �ل�س���يء �ملطلوب o ��س���م فر�ض ت�سببت يف 

حرب 40 �سنة بني �لقبائل �لعربية
9 ع�س���ر مئات o – ما يدره �لثدي قبيل �لولدة وبعدها 

مبا�سرة
10 من مكونات �لدم ونق�سه ناجت عن �لنيميا

Whi t  ك�ســف فيلــم وثائقي جديد اأن النجمة العامليــة ويتني هيو�س نت
ney Houston كانت جمرد فتاة ب�سيطة غري م�ستعدة لل�سهرة، قبل اأن 

حتقق مبيعات قيا�سية باملاليني وحت�سد مئات اجلوائز.

 رافــق املمثــل الرتكي بوراك اأوزجيفيــت ال�سهري بكمال بطــل "احلب االأعمى" 
خطيبته املمثلة اجلميلة فهريــة اأفجني ال�سهرية ب�سيلفي بطلة "حتى املمات" 
اإىل دار االأزيــاء لتجــري بروفتهــا االأخرية على ف�ستان زفافهــا قبل يوم حفل 
زفافهمــا املنتظر م�ساء 29 يونيو )حزيران( 2017 يف منطقة ليفانت . وبعد 
خروجهما حا�رستهما عد�ســات ال�سحفيني والف�سائيات و�ساألوا بوراك: "هل 
راأيــت خطيبتك فهريــة اأفجني بف�ستان الزفاف فاأجابهــم مبت�سمًا: ال،مل ت�سمح 
يل خطيبتــي فهرية بروؤيــة ف�ستان الزفاف عليها خــالل اإجرائها بروفة عليه، 
ووافقتهــا الــراأي حتــى ي�ســري مرا�ســم زواجنا وحفــل زفافنا ح�ســب االأعراف 

واالأ�سول الرتكية. 

1 على ر�أ�ض �لعمل o �سرخ با�سمه
2 عامل م�سري حا�سل على نوبل
3 ن�ساحك ونلقي �لطر�ئف بيننا

4 ذ�ت حنان ومودة
 o 5 ح�س���ر�ت ذ�ت نظ���ام �جتماع���ي دقي���ق 

ن�سف قالت o نظف �لقطن من �لبذور
6 مت�سابهان o ينفي علمه بال�سيء o ثلثا ثلة
7 يعم���ل بتعب وكد o م���ادة مطهرة للجروح 

توجد يف ماء �لبحر
�أقط���اب  o م���ن  8 حلق���ات مع���دن مت�س���ابكة 

�لبطارية
9 ن�سف و�حد o �سئم o ودى

10 نزيل �لأو�ساخ o مقاتلون غري ر�جلني

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.

ويتني هيوستن لم تكن مستعدة للشهرة!

فهرية أفجين تمنع بوراك أوزجيفيت من رؤيتها 
بفستان الزفاف


