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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

قدري �أن �ألتقيك يوميا
كمغرتب عاد تو� �ىل مدينته �حلبيبة!

قالوا في صفحاتهم

• عب��د �لعظي��م فنج��ان : قليلون جد� هم �ل�شع��ر�ء �لذين يفرحون ، 
عندم��ا يجدون �شع��ر� طازج��ا وجدي��د� ، يتخطاهم ليوؤ�ش���س لنف�شه 
ن�شق��ا خا�شا . قليلون ه��وؤالء �لنبالء ، قليلون جد� ح��د �لندرة . لهذ� 
� رمب��ا � بق��ي �ل�شعر �لعربي ي��ر�وح يف مكانه ، �أو يتق��دم ببطء ، الأن 
�أكرث �ل�شعر�ء يكرهون هذ� �لطفل �لربيء ، �لذي ي�شري �إىل �الإمرب�طور 

�لعاري .
 • عم��ار �ش��و�د : يف كل موجة نزوح كبرية، يف م�شاهدها و�شورها، 
�تذك��ر ذل��ك �لطفل �ل��ذي نزح، �و ��شط��ر ليهرب متخفي��ًا يف �شو�رع 
�لب�رضة م��ار�ً بكل �الج�شاد �مل�رضجة م��ن �لطرفني، بع�شها مغطى 
وبع�شه��ا تف�ش��خ فعا�شت عليه �لكالب. كاأنه ج��رح خمفي يوؤمل كلما 

�شار عليه �مللح.
يت��وكاأ على مظلة كع�شا عجوز، ب�شبب عرج �ال�شابة، يجل�س يف كل 
م��رة عل��ى عتبة، لي�ش��رتد �نفا�شه، و�أب��وه يردد "فخ��رج منها خائفا 
يرتقب"... �طفال �شتة، كان البد �أن ينزحو�، و�ال فاإن م�شريهم مقابر 
جماعية. وحني و�شل �ىل �لنقطة �الأخرية، ر�أى �شيواًل من �لب�رض على 

حافتي �ل�شارع، مل يكن يدر �أنه بد�ية �لنزوح، ولن يتوقف!
�ش��الم على كل ن��ازح، ومقتول م�رضج بالنهاي��ات، و�أيتام يبحثون 
عن لقمة، وثكاىل جف �ملاء ومل جتف عيونهن، وجندي مي�شك �جلمر 

ليدفع �ل�رض... وعلى كل خائف يرتقب.
 • قي�س عبد �ملغني :  �أجنو كل يوم يف �حلادية ع�رضة م�شاء

�إنه وقت مالئم للنجاة بالن�شبة ملوظف ب�شيط مثلي.. 
يف كل مرة

�أت�شل��ل �إىل �شقت��ي بخفة مثل ل���س حتى ال �أوقظ عائلت��ي �لتي تنام 
باكر�" ..

�أنزع حذ�ئي بحذر
و �أ�شتبدل مالب�شي ب�شكل مدرو�س 

�أتناول ما تي�رض من �لع�شاء و�أنا �أت�شفح على عجل تطبيقات هاتفي 
�لذكي ..

و قبل �لذهاب �إىل �لنوم �أ�شعل �شيجارة �أخرية.
باالأم�س 

كان يوما" وعر�"
جنوت يف وقت متاأخر للغاية 

ومثل ل�س مبتدئ فتحت باب �شقتي 
فوجدت زوجتي و�قفة �أمامي ب�شعر منكو�س و مالمح �شاخطة.

ال �شي �أجمل من ر�شا�شة �شلت طريقها �إليك
�شوى زوجة فاتنة تنتظر جناتك ب�شرب فارغ وخوف ثرثار.

�أحيانا" 
�أنام باملالب�س �لتي جنوت بها .

 • ه�ش��ام �لها�شمي : �دخرت د�ع�س تعزيز�ت كبرية من �إحياء �شمال 
وغرب �ل�شاحل �الأمي��ن �إىل �أطر�ف �ملدينة �لقدمية، يف ترتيب �إعاقة 
ع�شكرية �شخمة قد تكون هي �الأخرية و�حلا�شمة، وذلك بالتن�شيق مع 
جمموع��ات �نتحارية من �لعر�قيني و�ل�شوري��ني، لكن هذ� �ال�شتعد�د 
م�شريه �لف�شل، بعد تعاون �آالف �ملدنيني مع �ال�شتخبار�ت �لعر�قية 

مبعلومات دقيقة، و��شقطت كل مفاجئات د�ع�س.

تعتزم التخلي عن قارئ البصمة
 في أجهزتها المستقبلية

يقرأ مالمح وجه المريض 
ويقيس حجم ألمه

تطلق سترة ذكية في الخريف 
بـ350 دوالرًا

تعتزم �رضكة �شام�ش��وجن �لتخلي عن ��شتخد�م م�شت�شعر لقر�ءة ب�شمة �الأ�شابع 
يف �أجهزته��ا �لذكي��ة م�شتقب��ال، على �أن ت�شتب��دل هذه �لتقني��ة بتقنيات �أخرى 
بديل��ة مث��ل تقنية �لتع��رف على �لوج��وه، وتقنية م�ش��ح قزحية �لع��ني. وزعم 
ح�شاب مهتم باأخبار �شام�شوجن على �شبكة تويرت �الجتماعية �أن موظفني لدى 
�ل�رضك��ة قد ناق�شو� خطط��ا للتخلي عن م�شت�شعر قر�ءة ب�شم��ة �الأ�شابع، وذلك 
ب�شبب �عتقادهم باأنها تقنية قدمية مقارنة ببقية تقنيات �الأمن �ملعتمدة على 
�لقيا�ش��ات �حليوي��ة. و�أكدت تقاري��ر �إخبارية �شابقة و�ردة ع��ن �شام�شوجن، �أن 
قي��ام �ل�رضكة بتغيري مكان م�شت�شعر ق��ر�ءة ب�شمة �الأ�شابع �إىل �جلهة �خللفية 
يف هاتفيه��ا �ملنتظري��ن جاالك�شي �إ�س 8 وجاالك�شي �إ���س 8 بل�س، يعد متهيد� 
للتخل��ي ع��ن ه��ذه �لتقنية نهائي��ا. و�أ�ش��ارت تقاري��ر �إىل �أن �شام�ش��وجن نقلت 
م�شت�شع��ر �لب�شم��ة �إىل �جله��ة �خللفية لدف��ع �مل�شتخدمني ال�شتخ��د�م تقنيات 
�الأم��ان �لبديلة يف �لهاتفني ب�شكل �أكرب، حيث ينتظر �أن يزود �لهاتفني بتقنية 
مل�شح قزحية �لعني، وتقنية �أخرى للتعرف على �لوجوه. وكانت و�شائل �العالم 
�لكورية �جلنوبية قد نقلت على ل�شان �أحد م�شوؤويل �شام�شوجن ت�رضيحات يوؤكد 
فيه��ا كفاءة تقنيات �الأم��ن �حليوية �جلديدة �لتي �شتتو�ف��ر يف هاتف �رضكته 

�لرئي�شي �لقادم هذ� �لعام، جاالك�شي �إ�س 8.

ال�ش��ك �أن ق��ر�ءة تعب��ري�ت وج��ه �ملري�س ت�شاع��د �لطبي��ب �ملعالج يف 
ت�شخي���س �ملر�س وتقييم قدر �الأمل �لذي ي�شع��ر به �ملري�س، ولكن هذه 
�مله��ارة تعت��رب من �خل��رب�ت �لت��ي ي�شعب عل��ى �الأطباء تعلمه��ا. لذلك 
ق��ام فريق من �لباحث��ني يف �لواليات �ملتحدة بابت��كار تقنية الإك�شاب 
�الأطب��اء ه��ذه �ملهارة، وهي روب��وت ميكنه �لتعبري مبالم��ح وجهه عن 
�ل�شع��ور ب��االأمل.  وي�شتخدم كثري م��ن �الأطباء يف ه��ذه �الآونة روبوتات 
عل��ى �ش��كل مر�شى من �أجل �شق��ل مهار�ته��م يف �لت�شخي�س و�جلر�حة 
و�كت�شاب مهار�ت �ملهنة �ملختلفة، حيث �أن هذه �لروبوتات "ميكنها �أن 
تتنف�س وتنزف وتبدي ��شتجابة لطرق �لعالج �ملختلفة". وتقول �لباحثة 
لوريل ريك من جامعة كاليفورنيا مبدينة �شان دييجو �الأمريكية: "رغم 
�لفائ��دة �جلمة �لت��ي حتققها هذه �لروبوتات، �إال �أنه��ا تفتقر �إىل عن�رض 
رئي�ش��ي يف ت�شميمها، �أال وهو تعبري�ت �لوج��ه". فالروبوتات �ملر�شى 
ع��ادة ما تكون لها وج��وه �شاكنة و�أف��و�ه مفتوحة مبا ي�شم��ح لالأطباء 
باإدخ��ال �لعقاق��ري �ملختلف��ة و�لتدري��ب على فح���س �مل�ش��ار �لتنف�شي 
للمري�س، وهو ما يعني �أن هذه �لروبوتات، بعك�س �ملر�شى �حلقيقيني، 

ال ميكنها �لتعبري عن م�شاعرها �حلقيقية.

�أعلن��ت �رضكة غوغل �أنه��ا �شتطلق �شرتتها �لذكية "كوميوت��ر"، �لتي تعد ثمرة 
تعاونها مع �رضكة "ليفي �شرت�و�س �آند كو" �الأمريكية �ملتخ�ش�شة يف �شناعة 
مالب�س �جلينز، خالل خريف �لعام �جلاري ب�شعر 350 دوالر�ً �أمريكيًا تقريبًا، 
وذل��ك خالل م�شاركتها فعاليات موؤمتر �ملطورين "SXWS" �ملنعقد حاليًا 
يف مدين��ة �أو�ش��ن �الأمريكي��ة و�مل�شتم��رة فعاليات��ه حتى 19 مار���س )�آذ�ر( 
�جل��اري.  و�ل�شرتة نتاج م�رضوع جاكارد �ل��ذي ��شتغرق عامني كاملني، وهو 
�أح��د م�رضوع��ات ق�شم �لتكنولوجي��ا �ملتقدمة يف �رضكة غوغ��ل، وهو م�رضوع 
الإنت��اج خيوط مو�شلة ميكن ن�شجها يف �أي قما���س، لتحول �ملالب�س �لعادية 
�إىل ذكي��ة ميكنها �الت�شال بالهاتف �لذكي لتتيح ملرتديها �إجر�ء �أو �لرد على 
مكامل��ات هاتفي��ة �أو �لتحك��م يف �الأغاين عل��ى �لهاتف �أو �أجه��زة �ملو�شيقى 
�لذكي��ة �ملت�شلة باالإنرتن��ت وكذلك �لتحكم يف �أجهزة �ملن��زل �لذكية. وتت�شم 
�ل�ش��رتة �جلديدة "كوميوتر" باأنها م��زودة باأكمام �إلكرتونية ميكنها �القرت�ن 
م��ع �لهاتف �لذكي من خالل تقنية �لبلوت��وث، لُتمكن �مل�شتخدم من �حل�شول 
على �الجتاهات و�شبط م�شتوى �شوت �ملو�شيقى وكذلك �لرد على �ملكاملات 
�لهاتفي��ة، ويت��م كل هذ� من خ��الل �لتمري��ر �ل�رضيع باالإ�شبع عل��ى �الأكمام، 

بح�شب موقع "�نغادغيت" �الإلكرتوين �ملعني باالأخبار �لتقنية.

غوغلسامسونج روبوت

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�أفريقيا �أعلى قمة يف   1
o خيالء 2 يهتز 
3 ج�رض على ماء

o حرف عطف 4 خ�شوم �ليونانيني يف قرب�س 
o �شعف لدرجة �ملر�س 5 ح�شام 

6 بح��رية يف �أم��ريكا �جلنوبي��ة �الأعلى يف �لعامل عن 
�شطح �لبحر

7 جدة )باللهجة �مل�رضية( o جمع �رضير )معكو�شة(.
8 �لذهب �لبني o �أ�شهر ملكة فرعونية �متاز ع�رضها 

باال�شتقر�ر
o �رتفع يف �ل�شماء 9 يده�س 

�إيان  10 �شل�شل��ة ق�ش���س جت�ش���س �شينمائية كتبه��ا 
فلمنج

نجمات اعترفن بخيانة أزواجهن لهن
�شريين عب��د �لوهاب :هل ميكن �لرّد على جرمية 
بجرمي��ة �أفدح منها؟ هذ� م��ا �عرتفت به �شريين 
عندم��ا حتدث��ت عن �إجها���س جنينه��ا رد�ً على 
خيان��ة زوجها له��ا، وقالت: "�أكرث م��ا �أ�شابني 
بامل��ر�رة هي �خليانة �لتي تعر�شت لها من قبل 
زوج��ي �الأول وت�شحيت��ي باجلن��ني م��ا �عتربه 

�شقطة �أدعو �هلل �أن يغفرها يل".
نيلل��ي كرمي :كربياء �لنجم��ة نيللي كرمي منعها 
من �العرت�ف �رض�حة ب��اأن طالقها �الأخري كان 
ب�شب��ب �خليانة، ولك��ن غ�شبه��ا �لو��شح منعها 

�أي�شًا من �إنكار �ل�شبب.
:  ملك��ة �ل�ش��رب عل��ى �خليان��ة  رج��اء ح�ش��ني 
�لزوجية هي �لنجم��ة �لقديرة رجاء ح�شني �لتي 
�أعلن��ت �شابقًا �أنها حتملت خيانة زوجها �ملمثل 
�شيف عب��د �لرحم��ن 51 عامًا كامل��ة، هي عمر 

زو�جهما.

1 ��شمها �لقدمي بيزنطة
2 يحلو فيها �ل�شمر o عملة �ليابان
o ن�ش��ف  o تف��ن  3 عك���س حل��و 

�أريج
تق��ال   o �حليو�ن��ات  مات��ت   4

للحبيبة �أو �حلبيب
5 �لهات��ف �أ�شدر �شوتا )معكو�شة( 

o تلقى �الهتمام
6 ميل��ك �الأر�س وم��ن عليها o ذو 

طباع حادة وغري حمبوب
7 �شعيف وغري مقبول

8 م��ن �لدو�ج��ن o �ملعلم �خلا�س 
لال�شكندر �ملقدوين

9 دع��اوؤه ج��اء يف فيلم لق�شة طه 
ح�شني

o ��شتعاد 10 عملة �وروبية 

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.


