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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

ه�شام الها�شمي:
�أخالل مزج  �لوجع من  �أثر  �إ�صد�ر�ت د�ع�ش بعد هزمية �ملو�صل تعالج   
�صور �لدمار وجثث �لن�صاء و�لطفال �لأبريا بجيف عنا�رصهم �ملتناثرة، 
وباأحاديث دينية من خالل �صياق حزين متثل يف قر�ءة �يات �و كلمات 
"�ملجتمع  �إبر�ز  حتاول  د�ع�ش  م�رصحي!  �إ�صد�ر�ت  وب�صوت  حما�صية 
�أختياره  لعدم  قلق  منافق  كمجتمع  معهم"  �ملن�صجم  غري  �ملو�صلي 
�لدين، ومن  �أحكام  و�أن فلول د�ع�ش كانت معتدلة يف فر�ش  ن�رصتهم، 
ترك ن�رصتهم ليعرف عو�قب �لأمور ويعميه �لتع�صب للوطنية و�لت�صدد 

للقومية و�لدميقر�طّية كما يزعمون !
 هذه �لإ�صد�ر�ت طرحت �أرقاما عن عديد �صهد�ء و�صحايا �لقو�ت �لعر�قية 
�لإبر�مز، وطرحت  �ملروحيات ودبابات  فيها وعن عديد  بطريقة مبالغ 
�لديني  �لبعد  ذ�ت  مو�صوعات  وتناولت  �لقدمية  �ملدينة  بدمار  ت�صفيا 
�لطائفي ب�صكل �رصيح ومبا�رص بق�صد �إثارة �لفتنة �صد �لعرب و�لرتكمان 
�ل�صنة و�ي�صا تناولت �صتم �ل�صباب �ملو�صلي من خالل �لتو�صيف �ل�صلبي 

لهم!
علي زامل:

 ، �ملو�صل  �صقوط  من  �صنو�ت  ثالث  مدى  وعلى   ، �لزمة  خط  طو�ل 
وطني  بخطاب  نحتفظ  كنا   ، ر�فقتها  �لتي  �لد�عيات  كل  من  وبالرغم 
�لذي  �لت�صوي�ش  كل  رغم  �حد  يجربنا  ومل   ، و�حد  وومو�صوعي  وعقالين 
ر�فق �لنهيار �ملدوي �ن نركب �ملوجة، كنا من �لقالئل �لذين يغردون 
، �ل�رصب �لذي كان يوؤكد على �ن �صقوط �ملو�صل على يد  خارج �ل�رصب 
..!! ودعمت هذه  د�ع�ش كان على علم من �هلها و بتو�طئ وقبول منهم 
�لفكرة بقوة ، كم �لفيديو�ت و�ملن�صور�ت و�ل�صاعات �لتي فربكتها د�ع�ش 
بالهتاف  �لغز�ة  ي�صتقبلون  وهم  �لنا�ش  من  جماميع  لت�صور  حيناذ�ك 
�هايل  بوطنية  وثقتنا  وخربتنا  مهنيتنا  وب�صبب   !! و�لفرح  و�لهالهل 
��صرتك  �لذي   ، ، مل ينطلي علينا �ملو�صوع  �ملو�صل وتاريخهم �مل�رصف 
يف �لتعاون على ت�صويقه ، د�ع�ش و�حلكومة على حد �صو�ء ..!! وحني خباأ 
، تركنا   ، �لفي�ش بوك حينذ�ك روؤو�صهم خوفا وتردد�  �لكثري من متافري 
نحن بيوتنا و�طفالنا و�عمالنا و�رصنا ندور نبحث عن خميمات �لنزوح 
، مند يد �لعون و�مل�صاعدة للنا�ش �لذين هجرو� ونزخو� وتركو� �هاليهم 
وبيوتهم ومدنهم ، يف ق�صية لي�صت لهم فيها لناقة ولجمل ، نربت على 
روؤو�صهم وند�وي غربتهم ، حتى �تهمنا �لكثريين بالنبطاح و�للو�كه ..!! 
ومل تفلح كل حماولت �لبع�ش ثنينا عن هذ� �ملو�صوع ...ياتي بعد كل 
ذلك من يتهمنا بالتعر�ش بال�صوء لهايل �ملو�صل ؟! فقط لننا �قرتبنا 
د�ع�ش  �ن  على  ي�رص  �و  ينكر  �لذي  ..؟!  �لبعثية  �لد�ع�صية  ��صنامه  من 
�لعربي ود�ع�ش �لعر�قي ، و�نتم تعرفونهم جيد ، مل يجربو� �لهايل هناك 
على �فعال لمت�ش �ىل كر�متهم و�ن�صانيتهم  و�رصفهم ب�صلة ..لهو د�ع�صي 

مثلهم ..!! 
�حتكار  لنف�صه  ي�صول  من  كل  �ىل  �لقا�صي  و�لنقد  بالنقد  نتوجه  �صنبقى 
�لوطنية و�ل�رصف ، منطلقني من �ح�صا�صنا �لوطني وم�صوؤوليتنة �لن�صانية 

و�لدبية ....و�هلل من ور�ء �لق�صد

 اجمل تعليق .
.

كلما �صاقت بك �حلياة ..�صاعد �ن�صان لتعرفه 

SSD تعمل بشكل مثالي مع 
ويندوز 8.1 و 10

غوغل على أندرويد تخبرك بالوقت 
األنسب لالنطالق إلى وجهتك

يطلق ميزة معاينة 
الفيديوهات قبل مشاهدتها

    �أ�صارت جملة "بي �صي جو" �لأملانية �إىل �أن �مل�صتخدم ميكنه �لعتماد 
يف �أغلب �لأحيان على نظام مايكرو�صوفت ويندوز 8.1 �أو نظام ويندوز 
10 لإد�رة �أقر����ش �حلال��ة �ل�صاكنة SSD ب�ص��كل مثايل، مما يعني �أن 
 ،SSD معظم �لن�صائح و�حليل، �لتي ترجع �إىل �لبد�يات �لأوىل لأقر��ش

ل لزوم لها.
وُي�صتثنى من ذلك �أقر��ش �حلالة �ل�صاكنة SSD �ملزودة مبنفذ M.2 يف 
بيئ��ة عمل نظام ت�صغيل مايكرو�صوف��ت ويندوز 10، حيث ين�صح �خلرب�ء 
�لأملان هنا بتفعيل معايري �لتخزين �ملوؤقت للكتابة، وهو ما ي�صاعد على 

ت�رصيع وترية عمل وحد�ت �لذ�كرة.
وميك��ن �لقي��ام بذل��ك يف �إع��د�د�ت مدي��ر �لأجه��زة حت��ت �لبن��د �خلا�ش 
بالذ�ك��رة �ملعني��ة؛ حيث ميكن �صب��ط عالمة �لتبوي��ب "�ملعايري"، وبعد 

ذلك ميكن حتديد �خليارين �ملتاحني هنا بكل ب�صاطة.

   �أ�صاف��ت �رصك��ة غوغ��ل ميزة جدي��دة �إىل خدمة �خلر�ئ��ط خا�صتها، ل 
ت�صاعد �مل�صتخدم على معرفة كيفية �لو�صول �إىل مكان ما �أو كم ت�صتغرق 
�لرحلة فح�صب، بل تخربه بالوقت �لأن�صب لالنطالق �إليه.  وتتوفر �مليزة 
�جلدي��دة مل�صتخدمي خر�ئط غوغل عل��ى نظام �أندرويد فقط، وهي تظهر 
حينم��ا يقوم �مل�صتخدم باإدخ��ال ��صم �جلهة �لتي يق�صدها.  و�إىل جانب 
عر���ش �لوقت �ملقدر و�مل�صاف��ة، يظهر �رصيط بياين جديد يعر�ش �لوقت 
�لن�صبي �لذي �صوف ت�صتغرقه �لرحلة مو�صحًا باللون �لأخ�رص �أو �لأ�صفر 
�أو �لأحم��ر لالإ�ص��ارة �إىل حالة �حلركة �ملرورية �حلالي��ة، بالإ�صافة �إىل 
�لوقت �ملقدر للو�صول يف حال خرج �مل�صتخدم متامًا قبل �لوقت �ملقدر 
للو�ص��ول �أو بعد عدة �صاع��ات. ُي�صار �إىل �أن مي��زة تقدير �لوقت �جلديدة 
متاح��ة �لآن خلر�ئط غوغل على نظام �أندرويد، ول ُيعلم بعد متى تعتزم 

�ل�رصكة �إتاحتها مل�صتخدمي نظام �آي �أو �إ�ش.

 بد�أ موقع م�صاركة �لفيديو يوتيوب، �ختبار ميزة جديدة ت�صمح بعر�ش لقطات 
�رصيع��ة م��ن �أي فيديو قب��ل �أن ي�صاه��ده �مل�صتخدم، وذلك على نح��و ي�صبه �إىل 
ح��د كبري �ل�صور �ملتحرك��ة GIF.  وقال �ملوقع �لتاب��ع ل�رصكة �ألفابت، وهي 
�ل�رصكة �لأم ل�رصكة غوغل، يف من�صور على مدونته: "نحن ُنح�ّصن كيفية �تخاذ 
ق��ر�ر�ت م�صاه��دة �لفيديو من خ��الل �إطالق جتربة مل�صاه��دة معاينات لفيديو 
ل�صط��ح �ملكت��ب". و�أ�صاف يوتي��وب: "�صتظه��ر لن�صبة �صغ��رية )ومتز�يدة( من 
م�صتخدمين��ا معاين��ة ملدة 3 ث��و�ن للفيديو �أثن��اء ت�صفح يوتي��وب على �صطح 
�ملكت��ب". و�أو�صح �ملوق��ع �أن �ملعاينات �صوف تعمل حينم��ا ي�صع �مل�صتخدم 
موؤ���رص �لفاأرة فوق م�صغر�ت �لفيديوه��ات، مما مينحك �إح�صا�صًا �أف�صل ملعرفة 
م��ا يوج��د يف كل مقط��ع فيدي��و وي�صه��ل �لعث��ور عل��ى مقط��ع �لفيدي��و �لتايل 
مل�صاهدت��ه. وذك��ر يوتي��وب �أن مي��زة �ملعاين��ات �ص��وف تظهر عل��ى �ل�صفحة 

�لرئي�صية، و�صفحة نتائج �لبحث، و�صفحة �مل�صاهدة، وتبويب �ل�صرت�كات.

"يوتيوب"أقراص خرائط

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�أعلنت جلنة حتكي��م حفل جو�ئز 
»�لإميي«، ع��ن �لرت�صيحات �لتي 
تتناف�ش عل��ى �جلو�ئز يف جميع 
�ملج��الت للحفل، بدورته �ل�69 
لعام 2017. ليدي غاغا ترت�صح 
ل��� 6 جو�ئ��ز "Emmy" ويقام 
�حلف��ل، �ل��ذي �صيقدم��ه �صتيف��ن 
Stephen Co l  كول��ربت
�أيلول/�صبتم��رب،   17 يف   bert
يف  ميكرو�صوف��ت  م���رصح  يف 
ولية لو�ش �أجنلي���ش �لأمريكية.   
وه��ذه قائمة �لأعم��ال �ملر�صحة 

للجو�ئز:
�أف�صل م�صل�صل كوميدي:

Veep
Atlanta

Blacklish

Master of None
Modern Family

Silicon Valley
 Unbreakable Kimmy

Schmidt
�أف�صل ممثلة در�مية:

فيول د�في�ش
كلري فوي

�إليز�بيث مو�ش
كريي ر��صل

�إيفان ر�يت�صل وود
روبني ر�يت

�أف�صل ممثل در�مي:
�صتريلنج كي بر�ون

�نثوين هوبكنز
ماثيو ري�ش
ليف �رص�يرب

بوب �ودينكريك
ميلو فينتميليا

�أف�صل ممثلة كوميدية:
باميال �دلون

جني فوند�
�لي�صون جاين
�يلي كيمبري

جوليا لوي�ش دريفو�ش
ليلي توملني

تري�صي �لي�ش رو�ش
�أف�صل ممثل كوميدي:

�نثوين �ندر�صون
عزيز �أن�صاري

ز�ك جالفناكي�ش
دونالد جلوفر

ويليام �ت�ش ماي�صي
جيفري تامبور

�أف�صل برنامج حو�ري:
Last Week Tonight

Full Frontal with S l
mantha Bee

!Jimmy Kimmel Live
 The Late Show with

Stephen Colbert
 The Late Late Show

with James Corden
 Real Time with Bill

Maher
�أف�صل ممثلة ل�صل�صلة حمدودة �أو 

فيلم تليفزيوين:
نيكول كيدمان

جي�صيكا لجن
�صو�صان �صار�ندون

ري�ش ويذر�صبون

كاري كون
فيل�صيتي هوفمان

�أف�صل ممث��ل ل�صل�صلة حمدودة �أو 
فيلم تليفزيوين:

روبرت دي نريو
ريز �أحمد

يو�ن ماكريجور
جيوفري ر��ش
جون تورترو

بينديكت كامبريبات�ش
�أف�صل ممثل م�صاعد كوميدي:

�ليك بالدوين
لوي �ندير�صون

تي بوريل
تيتو�ش بورجي�ش

توين هال
مات و�ل�ش

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.

تعّرفوا على قائمة ترشيحات جوائز »إيمي« لعام 2017

o من �ل�صهور �لهجرية 1 عام 
�أعرق �لفرق �لجنليزية لكرة �لقدم 2 من 
3 �أف�صل لعب لكرة قدم يف �لعامل 2008

o ثلثا �صام �إىل �لأمل و�حلزن  4 يدعو 
5 ولي��ة ياباني��ة جنوبي��ة فيه��ا ولد فن 

�لكار�تي
o ير�صل من ينوب عنه 6 ن�صف تو�ق 

7 لعب كرة قدم �لأكرث �صعبية يف �لوطن 
�لعربي

�إذ� تعدى �ثنني �صاع  o 8 د�ر 
 o �ملر���ش  �أو  �ل�ص��م  �ص��اف �ص��د  دو�ء   9

غجري
10 مو�صيق��ى �مريكية �فريقية o قرو�ش 

م�صتحقة

o قو�م o 4 مت�صابهة  1 ن�صف يحطم 
2 يف �ل�صل��م �ملو�صيق��ي o ف�صيلة م��ن �لنباتات ت�صم 

�لفول )معكو�صة(.
o كثري 3 �ل�صم �لأول للمغني �ل�صباين �يغلي�صيا�ش 

o ن�صف ر�هب 4 مذكر�ت يومية 
�أجرة موظف  o 5 حار�ش مرمى فريق لن�ش �لفرن�صي 

6 وكالة ف�صاء �مريكية
�آخر �ل�صبوع )بالجنليزية(  o 7 ثروة 

8 موق��ع �ملرج��ان �لطبيع��ي يف �لبح��ر o �صوت �لأمل 
�لعميق o نعم )بالفرن�صية(

9 تعدي��الت طفيفة على عم��ل فني o – �أ�صجار رفيعة 
وعالية حلماية �ملز�رع من �لريح

10 م��ن حالت �لبحر o �لدول��ة �لعربية �لتي �خرجت 
�ل�صعودية من كاأ�ش �لعامل 2010


