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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

د. مظهر حممد �صالح وزيرا للمالية
زيد احلًلي

مل يبعد مكان وظيفته احلالية ،عن غرفة رئي�س الوزراء ، �صوى ب�صعة 
امتار ، لكن التفكري بكفاءته ومقدرته و�صعة افقه االقت�صادي واملايل ، 
بعيد عن االذهان لتويل من�صب وزير املالية ، وهو االجدر به : �صهادة 
وجتربة وثقافة ومقبولية حملية واقليمية ودولية.. اإنه د. مظهر حممد 
�صالح م�صت�صار رئي�س الوزراء احلايل لل�صوؤون االقت�صادية ، واملن�صب 
�صاغر ، بعد ان اعتذر عن اال�صتمرار بتوليه وكالة ال�صيد وزير التعليم 
العايل عبد الرزاق العي�صى ، اثر قرار جمل�س النواب �صحب الثقة عن 
الوزير ال�صابق ال�صيد هو�صيار زيباري .. وانني ك�صحفي ومن موقع 
وزير  يكون  باأن  اطالب   ، العام  والراأي  احلرية  ف�صاء  يف  امل�صوؤولية 
مالية العراق د. مظهر حممد �صالح ، الأنني اجد فيه �صخ�صية ، ال توؤمن 
" املوا�صفات" التي  التكنوقراط وهي من  ، من  ، معتدلة  باملحا�ص�صة 
وزرائهم  احد  يكون  ان  ويتمنون   ، يرونها  وال  العراقيون  عنها  ي�صمع 

يحمل تلك ال�صفات لوزير كفء طال انتظاره ! 
ناأمل ، ان ال تبقى وزارة املالية �صاغرة ، تطمح بها هذه اجلهة او تلك 
، ا�صما وخربة ، وقد ا�صبح ذلك  ، واال�صراع بتعيني وزير ميلأ املوقع 
اطراف  بني  االن  اجلارية  املناكفات  ظل  يف  ال�صيما   ، جماهريا  مطلبا 
ينبغي   ، املالية  وزير  اختيار  معايري  ان  وال�صك  ال�صيا�صية..  العملية 
بالروؤية  والقيادة   ، والتوازن  االإدارية  اخلربات  تراكم  فيها  يراعى  ان 
التحديث  ب�صرورة  واالح�صا�س  واالجتماعي  ال�صيا�صي  والفهم 
املوؤ�ص�صي وفق خطة �صرتاتيجية وا�صحة ومعلنة ، وهي جميعا متوفر 
.. فللرجل  العراقي د. مظهر حممد �صالح  باخلبري االقت�صادي واملايل 
اهتمام ملحوظ بالطرق االإبداعية يف حل امل�صكلت ، وال ير�صى مبجرد 
اتخاذ الطرق املجربة واملختربة ، ودائما حري�س على �صرب غور الزوايا 
واالأفكار اجلديدة ، حتى ولو بدت غريبة يف بادئ االأمر، وهذا يعني اأنه 
ورغم تقديره للما�صي واإ�صادته به ، فاإنه ، وبوجه عام ي�صب اهتمامه 
يجب  االقت�صاد  ان  يرى  انه  ويكفي  وامل�صتقبل..  احلا�صر  على  االأكرب 
ال�صوق  ا�صتقلل  خلق  خلل  من  اوال،  الذات  على  االعتمادية  يخلق  ان 
يعاين  الذي  ال�صوق  مع  �صريكة  الدولة  جعل  اي   ، الدولة  عن  مبعزل 
قبل  مظهر  د.  عاناها  التي  احلياة  منغ�صات  تثلم  مل   .. االن  العبودية 
ثلث �صنوات من الدولة التي خدمها عدة عقود باإخل�س ودماثة خلق ، 
و�صدق وظيفي خال من �صرور املحا�ص�صة ، فظل متم�صكا بالعراق الذي 
احب ، راف�صا عرو�صا من جهات عربية وعاملية لت�صنم منا�صب رفيعة ، 
كنُت على علم ببع�صها .. انها اال�صالة املمتدة جذورها اىل تربة الوطن .
رمبا هي املرة االوىل التي يدعو فيها �صحفي عراقي ، رئي�س الوزراء 
املالية  ، فوزارة  اىل تعيني �صخ�صية معينة لتويل من�صبا وزاريا مهما 
وظرف   ، داع�س  لطرد  �صرو�س  حرب  ظرف  وهو   ، احلايل  ظرفنا  يف 
الوطن  مفا�صل  النفط وتداعياتها على عموم  ا�صعار  انخفا�س  معاجلة 
، وظرف بناء البنى التحتية املدمرة .. تتطلب وجود �صخ�صية قوية ، 
متفهمة ، قادرة على قيادة فريق يعالج كل الثغرات االقت�صادية واملالية 

يف البلد.. فمن�صب الوزير هو تكليف ولي�س ت�صريفا..
هل يحقق د. العبادي مقرتح �صحفي ، يتمنى ان يرى وزيرا جديدا من 

التكنوقراط !

اجمل تعليق 

�صينبت الله مكان االمل فرحا ومكان الياأ�س امل فقط تفائل ..

يوفر تخفيضات هائلة 
على أسعار تذاكر الطيران

تطلق نسخة خاصة بفيلم 
"قراصنة الكاريبي"

 تخوض مجال الشاحنات 
الذاتية القيادة

   تتوفر العديد من املواقع والتطبيقات التي تتيح للم�ستخدمني البحث 
ع��ن اأرخ�ص اأ�سعار تذاكر الطريان وذلك عن��د رغبتهم بال�سفر اإىل دولة 
معين��ة.  ولك��ن ب��وت Tomo املتوفر عل��ى في�ص ب��وك م�سنجر، يتيح 
للم�ستخدم��ني احل�س��ول عل��ى تنبي��ه عن��د تواف��ر تخفي�س��ات هائل��ة 
عل��ى اأ�سع��ار تذاكر الط��ريان ت�س��ل اإىل %70 من قيم��ة التذكرة دون 
احلاج��ة لزي��ارة اأي مواق��ع. ويعترب البوت مبثابة حم��رك بحث متقدم 
يعم��ل على اإيجاد رحالت الطريان الرخي�سة كل �ساعة وكل يوم، وفور 
اإيج��اد البوت ل�سفق��ة جيدة فاإنه ير�س��ل ر�سالة للم�ستخ��دم عرب في�ص 
بوك م�س��نجر م��ع اإمكانية حج��ز الرحلة مبا�رشة بال�س��عر املقرتح من 
قب��ل ���رشكات الطريان اأو وكاالت ال�س��فر. وتعتمد عدد ال�س��فقات التي 
كن اأن حت�سل  يح�س��ل عليها امل�ستخدم على موقعه اجلغرايف، فمثاًل يمُ
على تخفي�ص واحد اأو تخفي�س��ني يف حال اختيارك لوجهة معينة كل 
اأ�س��بوع اأو حتى كل �س��هر، كل ما عليك فعله هو بدء الدرد�سة مع البوت 

واال�ستمتاع باحل�سول على تذاكر طريان باأ�سعار منخف�سة.

   اأطلقت �رشكة �سام�سونغ اأم�ص اجلمعة ن�سخة جديدة خا�سة باالإ�سدار 
اجلدي��د من فيلم "قرا�س��نة الكاريب��ي" من هاتفها الذكي "جاالك�س��ي 
اإ�ص8"، وذلك مع اقرتاب موعد اإ�سدار الفيلم، وهي متوفرة ب�سعر يعادل 

اأمريكيًا. 880 دوالراً 
وتتوف��ر الن�س��خة اجلديدة م��ن هاتف �سام�س��ونغ االأح��دث على املتجر 
االإلكرتوين ال�س��يني JD.com، وهي ال تختلف عن الن�س��خة القيا�سية 
باأي �س��يء فيما يتعلق باملوا�س��فات، اإذ تقدم ذاكرة و�س��ول ع�س��وائي 
"رام" بحج��م 4 جيجاباي��ت، وم�س��احة تخزي��ن داخلي��ة بحج��م 64 

جيجابايت.
وبخالف بع�ص الن�س��خ اخلا�سة التي �سبق لل�رشكة الكورية اأن اأطلقتها 
مع هواتفها الذكية ال�س��ابقة، ال تقدم ن�س��خة "قرا�س��نة الكاريبي" من 
جاالك�س��ي اإ���ص8 اأي جدي��د يف الهيكل اخلارجي، اإذ ال تاأتي مع �س��عار 
الفيلم كما فعلت �سام�سونغ مع ن�سخة دورة االألعاب االأوملبية ال�سيفية 

 .2016

 اأعلنت �رشكة "وايو" اأحد فروع جمموعة "الفابت" املكلفة تطوير 
�س��يارات ذاتية القيادة، اأنها ب�سدد اختبار �ساحنات من هذا النوع 
اأي�س��ًا. وجرت جتارب على حلبة خا�سة وقد يو�سع نطاقها بحلول 
نهاي��ة العام على طرقات اأريزونا )جنوب غرب الواليات املتحدة( 
على ما اأعلنت "وايو". وقال ناطق با�س��م ال�رشكة "نو�سع خربتنا 
يف جم��ال تطوير الربجميات وجتهي��زات القي��ادة الذاتية املمتدة 

على ثماين �سنوات لت�سمل ال�ساحنات".
و�س��تناف�ص "واي��و" بذل��ك "اوب��ر" الت��ي ا�س��رتت �رشك��ة "اوت��و" 
العامل��ة اأ�سا�س��ًا يف هذا املجال، ف�س��اًل عن "تي�س��ال" التي اأعلنت 
يف اأبريل )ني�س��ان( اإطالق �س��احنة كهربائية قريبًا وتعمل اأي�س��ًا 
عل��ى برجميات للقيادة الذاتية. معركة ق�س��ائيةوتتواجه "وايو" 
و"اوبر" كذلك يف معركة ق�س��ائية مرتبطة ب���رشاء الثانية ل�رشكة 
"اوتو". وكان اأنطوين ليفاندوفك�سي املهند�ص ال�سابق يف "وايو" 

انتقل اىل �رشكة "اوتو" قبل ان ت�سرتيها "اوبر". 
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لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اأحمد ن�صف   o )لبنان(  الغنية  ب�صم�س  فنيا  تلقب   1
لتحقيق  اأو طريقة  اآلة   o الل�صلكية  االت�صاالت  �صرعة  قيا�س  2 وحدة 

الن�صر )معكو�صة(..
3 يعر�����س عليه����م �ص����يءا لروؤيت����ه o طب����ق �ص����هي يف بع�����س البلدان 

العربية.
اأن  o زعيم تركي اثبت  4 م�ص����تديرة املوا�صلت اليومية يف املركبات 

احلق اأقوى من امل�صالح.
عيبا. فيه   o عربي  �صهر   5

6 �صهد o قفز o حملول خمفف من حم�س ي�صتخدم يف االأكل وله مع 
زيت الزيتون فوائد علجية

7 ي�صل �صيئني معا o جعل االأ�صياء املنف�صلة يف كل واحد بعد تفرقة.
)معكو�صة(. بيد  يدا  اعطاه   o �صيجارة   8

ال�صيء  o اجلي�س  من  عظيمة  فرقة   9
دم وخفة  طرفة  ذوات  بنات   10

أجمل هدية تلقتها ياسمين صبري
  ك�س��فت املمثلة امل�رشية يا�س��مني �س��ربي، ع��ن اأجمل هدية 
تلقته��ا من والدتها. واعت��ربت "اأّنني اأتلقى م��ن والدتي قطعًا 
معنوية ولي�س��ت مادية، وهي الن�سائح"، موؤكدًة اأّن اأهمها هي 
اأن اأحب نف�سي ب�سكل �سحيح. وتطّرقت اىل هدية مادية تلّقتها 

من والدتها، وهي �ساعة قّيمة اأهدتها اإياها موؤخراً.

مخرج شهير يهاجم رامز جالل: دكتوراه في السخافة
هاج��م املخ��رج الكب��ري عم��ر عب��د العزي��ز، برام��ج املقال��ب، 
ومقدميه��ا، ومن بينه��م برنامج "رامز حت��ت االأر�ص" للفنان 
رامز جالل.  وكتب عمر عبدالعزيز، عرب ح�سابه على فاي�سبوك 
ال�س��خافه -  .. دكت��وراه يف  "مالحظ��ات رم�س��انية  قائ��اًل: 

كون�سلتو ثقل ظل - كتيبة عدم رباية .

رانيا يوسف تعترف بإجراء جراحات تجميلية
اعرتف��ت الفنانة رانيا يو�س��ف خالل لقاء تلفزي��وين باإجرائها 
جراح��ات جتميلي��ة، بع��د تك��رار املالحظ��ات ح��ول مظهرها 
وك��ون جمالها لي�ص طبيعيا متاما، فاأك��دت اجرائها لعدد من 

العمليات التجميلية خالل احلوار وعلى الهواء.

الكويت(. )من  اخلليج  بلبل   1
�صوريا(. )من  الطرب  �صلطان   2

3 مطرب لبنان وعملق االأغنية اللبنانية
4 جتم����ع م����ن االأ�ص����خا�س مم����ن يع����رف 

بع�صهم بع�صا
اأداة   o اال�ص����ياء  م����ن  كوم����ة  �ص����نعا   5

)معكو�صة(.
ثلث����ا   o نتيج����ة )معكو�ص����ة(  في����ه  6 كان 

وقت.
ال�صعودية(. )من  العرب  فنان   7

8 اأتكلم o عاقد النية فيما يعمل ومنفذه
ح����اج  خال����د  اجلزائ����ري  ال����راي  مل����ك   9

ابراهيم.
االمارات(. )من  احل�صا�س  الفنان   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.


