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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

كّل �صباح
نفعُل ال�صيء ذاته

نودُع يومًا اآخَر
دون تاأنيب

قالوا في صفحاتهم

• عل��ي ال�ص��وداين : لن يق�رص عمري اإذا ما بقي��ت بعيداً عن �صينما بابل 
األ��ف �صن��ة وَدور العا���رصة لي��ًا . ل��ن اأحت���رّص لو �صف��ت بغ��داد يف منامي 
وه��ي تق�ّص �صعرها الطويل وترمي��ه بدجلة . لن اأتلف اإذا ما �رصبْت قلبي 
هزة قوته��ا ت�صع درجات على مقيا�ص الفراق . لن يتخلخل بنيان حرويف 
، حت��ى لو وا�صلْت الدني��ا �صتلي خارج مائدتها الطيب��ة . ال اأُكّلف �صحبَي 
اإاّل و�صعه��م ، لكن م��ا يوجعني ويحّطم روحي وي�صّخ��م اأيامي القا�صيات ، 
لوا اأثاَث املعدِة على اأثاِث ال�صمري ، حتى  ه��م اأ�صدقائي االأدباء الذيَن ف�صّ
�ص��ارت كرو�صه��م املتهاطل��ة ، قب��وراً للحيوان��ات ، فاأكلوا ن��اراً و�رصبوا 

�صديداً اأُجاجًا ، فلهم دينهم ويل ديني .

• عم��ار ال�ص��واد : يتثاءبون بت�صّنع كي يدف��وا كل احل�صور اىل التثاوؤب 
واملنام، وي�رصقوا اأقدامهم...

ويف ال�صباح، ي�صحو الني��ام، فيبحثون عن خطوة م�رصوقة، وي�رصخون، 
ويف النهاية يعرفون؛ اأنهم قاي�صوا خطواتهم بالتثاوؤب.

• ميثم را�صي : ما يبدو ياب�صًا منذ قرون ..
كالن�صاء احلزينات اأو االبن البعيد اأو االب الوحيد

اأو وطنًا ُمتعبًا 
يورق يف حلظة حمبة.

• علي �صام : ج�صديا انا ان�صان �صعيف. 
ل�ص��ت مري�ص��ا وال انا مقعد لكن هناك ا�صخا�ص عديدون يف اأي �صارع من 
�صوارع العامل قادرون على �رصبي وتك�صري عظامي ان اأرادوا وهذه حقيقة 
متني��ت كثريا اأال تكون حقيقي��ة ومتنيت يف خيايل اأن اك�صب نزال ماكمة 

مع بطل العامل بالوزن الثقيل لكن اخليال خمتلف متاما عن الواقع.
ل�صت ان�صانا يحب اأن يت�صبب باالأذى لغريه.

ال اأح��ب ان اتطاول بال��كام وامتنع متاما عن ا�صتخ��دام الكلمات النابية 
وع��ن توجي��ه كام ل�صخ���ص بدافع اال�صته��زاء او التقّليل م��ن قدره ورغم 
اإنن��ي يف �صاع��ات ا�صع��ر بداف��ع ال�صتعمال حفن��ة الكلم��ات امل�صيئة التي 
احفظه��ا م��ن اجل تفريغ غ�صب��ي اإال اأنني اأرى قب��ل ان انطقها طفا يقف 
امامي-ي�صتمن��ي وي�صبني فاأتاأمل واقرر اأال اأك��ون ذلك الطفل وال ان اأكون 

قدوة �صيئة لطفل اآخر.
ه��ذه ه��ي احلقائق-انا ان�ص��ان �صعيف ج�صدي��ا وال يتمت��ع بالقدرة على 
التط��اول لفظي��ا على االخرين وهذه حقائق ب��داأت منذ اول �صنوات عمري 
فل��م اأ�رصب اأح��دا ومل ا�صتم اأحدا لكنني ومنذ طفولت��ي اعاين فهناك ن�صوة 
يف �رصب �صخ�ص م�صيء حتى ي�صقط على االأر�ص، ن�صوة تعرفت عليها يف 

اأكرث ثقافات العامل بل اإن القوي ينت�صي حتى حني يكون ظاملا.

• عب��د العظي��م فنج��ان : قلة جدا هم اأولئك الذي��ن مل ينحنوا للعا�صفة ، 
بالرغ��م م��ن اأنهم غالب��ا ما اهت��زوا اأمام رّف��ة الع�صِب : اأولئ��ك ي�صتحقون 

العي�ص يف قلب اجلمرة ..

تبدأ اختبار ميزة االتصال الصوتي
من مستخدمي "تويتر" 
حسابات وهمية

توفر إرسال وتلقي األموال 
Gmail عن طريق

اأظه��رت الن�صخ��ة التجريبية االأخرية م��ن تطبيق الرتا�صل الف��وري تيليغرام 
عل��ى نظ��ام الت�صغيل اأندروي��د، اأن ميزة االت�صال ال�صوت��ي اأ�صبحت قريبًة، 
خا�ص��ًة بعدما اأك��د م�صوؤول بال�رصك��ة يف وقت �صابق من الع��ام احلايل اأن 
املي��زة قادم��ة حتم��ًا. وكان الرئي���ص التنفي��ذي ل�رصك��ة تيليغ��رام، بافيل 
دورف، ق��د ق��ال يف تغري��دة ن�رصه��ا رداً عل��ى م�صتخدم ع��ر موقع تويرت 
"اإن ال�رصكة تعتزم اإ�صافة ميزة االت�صال املرئي، لذا يبدو اأنه يقرتب من 
الوف��اء بوعده". واأف��ادت قناة على خدمة تيليغ��رام نف�صها، متخ�ص�صة يف 
احلدي��ث عن املزاي��ا التجريبية للتطبيق اأن الن�صخ��ة التجريبية، التي حتمل 
الرق��م 3.18، تاأتي مع مي��زة االت�صال ال�صوتي، اإ�صاف��ة اإىل مزايا اأخرى، 
مثل تخطيط نغمة رنني لكل م�صتخدم، واإجراء حت�صينات ت�صتهدف اأ�صحاب 

ات�صال االإنرتنت ال�صعيف.
ُي�ص��ار اإىل اأن تيليغ��رام، الت��ي �صع��ت من��ذ البداي��ة اإىل مناف�ص��ة وات���ص اب 
اململوك��ة ل�رصك��ة في�ص ب��وك، وحر�صت عل��ى تعزيز خدمته��ا بالكثري من 
املزاي��ا، ولكنه��ا اإىل االآن ال تزال متاأخ��رة عن وات�ص اب، الت��ي توفر مزايا 
اأ�صا�صي��ة ال توجد عن��د تيليغرام، مب��ا يف ذلك االت�ص��ال ال�صوتي واملرئي، 

واأخرًيا ميزة “احلالة” التي تقلد ميزة الق�ص�ص من �صناب �صات.

ك�صف��ت درا�ص��ة جديدة اأن موقع التدوين امل�صغ��ر تويرت ي�صم نحو خم�صني 
ملي��ون ح�صاب اآيل، لترز اإىل ال�صطح مرة اأخرى الدور الذي تلعبه مثل هذه 
احل�صاب��ات االآلية عل��ى موقع يعاين اأ�ص��ًا من م�صكات توؤث��ر على جتربة 
امل�صتخدم��ني. وخل�ص��ت الدرا�ص��ة الت��ي اأُجريت م��ن قبل جامعت��ي �صاوث 
كاليفورنيا واإنديان��ا وُن�رصت نتائجها يف االأ�صبوع املا�صي، اإىل اأن تويرت 
يع��ج باأك��رث م��ن 48 مليون ح�ص��اب اآيل، وهو اأك��ر بكثري م��ن العدد الذي 
تتوقع��ه تويرت نف�صها. وقّدرت الدرا�صة، الت��ي ا�صتخدمت نظاًما ا�صتفاد من 
اأك��رث من 1،000 مي��زة لتحديد احل�صاب��ات االآلية على املوق��ع �صمن �صت 
فئ��ات، ن�صب��ة احل�صابات االآلي��ة بني 9 و %15 من ع��دد م�صتخدمي تويرت 
الن�صط��ني �صهرًيا، والبالغ 319 مليون م�صتخ��دم. وُتعد هذه الن�صبة �صعف 
الن�صب��ة الت��ي اأعلنت عنها تويرت �صابقًا، اإذ ذك��رت ال�رصكة يف وثائق مالية 
يف ع��ام 2014 اأن ن�صب��ة احل�صاب��ات االآلي��ة مقارن��ة بع��دد امل�صتخدمني 
الن�صط��ني �صهرًي��ا تق��در بنح��و %8.5. واأ�ص��ار الباحث��ون اإىل اأن الن�صب��ة 
املق��درة لعدد احل�صابات االآلية والبالغة %15 تعد "تقديراً متحفظًا" نظراً 
للطبيع��ة املعقدة لبع�ص احل�صابات االآلي��ة، التي ميكنها اأن ُتغرد على نحو 

يجعلها تبدو وكاأنها ح�صاب ب�رصي.

اأعلن��ت �رصك��ة جوج��ل ع��ن حتدي��ث جديد ط��ال انتظ��اره خلدمته��ا للريد 
االإلك��رتوين امل�صماة جيميل Gmail، بحيث اأ�صبح باالإمكان اإر�صال وطلب 
االأم��وال ع��ن طريق الري��د االإلكرتوين، وذل��ك عر اأحدث ن�صخ��ة من تطبيق 
الريد العامل على نظام اأندرويد وعر ن�صخة الويب املعتمدة على املت�صفح. 
وعملت �رصكة خدمات البحث يف البداية على اإ�صافة هذه الوظيفة اإىل ن�صخة 
الويب املعتمدة على املت�صفح من بريد جيميل خا�صتها يف �صهر مايو/اآيار 
 Google 2013، وذلك قبل وقت طويل من دخول ميزة مدفوعات جوجل
Payments ال�صاح��ة واحتكارها اإمكانية التعامل مع جميع املعلومات 
املالي��ة اخلا�صة بامل�صتخدم. وا�صتغرق��ت ال�رصكة ما يقرب من اأربع �صنوات 
لتوف��ري ه��ذه امليزة لنظامه��ا الت�صغيلي لاأجه��زة املحمول��ة اأندرويد، دون 
وج��ود �صبب وا�ص��ح لهذا االأمر، وميك��ن ا�صتعمال امليزة اجلدي��دة عر النقر 
عل��ى رمز املرفق واختيار امل�صتخدم فيما اإذا كان يرغب يف اإر�صال اأو تلقي 
االأم��وال. وميك��ن للم�صتخدم تلق��ي اأو طلب االأموال ب�ص��كل مبا�رص من خال 
الري��د االإلكرتوين نف�صه دون احلاج��ة اإىل تثبيت تطبي��ق الدفع االإلكرتوين، 
كم��ا ميك��ن باالإ�صافة اإىل ذل��ك اإعداد اخليارات ب�ص��كل م�صبق بحيث تتحول 

االأموال املتلقاة اإىل ح�صاب امل�صتخدم امل�رصيف ب�صكل مبا�رص.

جوجلتليغرام 48 مليونا

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اأف�صل  o 1 الفاأل اخلري واخلر ال�صار 
2 بل��ون الل��ن o ت�صب��ب اأمل��ا اإما ب�صب��ب نحلة اأو 

بالنار
o قبل حلظة 3 يقيم فيه اجلن 

4 ما ينزل من االأعني من �صائل o ما يقتل االأحياء
اأبي )من االإباء( o جمع  5 نقدم لك ال�صكر 

6 و�صيل��ة الرتا�ص��ل التقليدي o �صدي��ق مقرب من 
امللك قدميا

7 ن�ص��ف م�رصي��ون o �رصعته 300 األف كيلومرت 
يف الثانية

8 عملة عربية
اأفريقية عقبة بن نافع 9 بناها يف �صمال 

اأول رائد ف�صاء )رو�صي(  o 10 من حاالت البحر 

نجوم في خانة السرقات والخطف والشائعات
تعر���ص عدد م��ن النج��وم لا�صته��داف بعملي��ات �صطو 
وخط��ف واعتداء م�صّلح ، ومنه��م الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي التي تعر�صت للخط��ف يف باري�ص وكذلك الفنانة 
ال�صوري��ة �ص��اف فواخرج��ي  اأح��ام، واأي�ص��ًا الفنان��ة 
ملحاول��ة اغتي��ال اأثن��اء تواجده��ا مبهرج��ان اخلرطوم 
لاأف��ام بالعا�صم��ة ال�صوداني��ة، فيم��ا جن��ت الفنان��ة 
امل�رصي��ة ب���رصى باأعجوبة من حادث �صط��و م�صلح على 
الطري��ق الدائ��ري بالقاه��رة، وهو ما تعر�ص اإلي��ه اأي�صًا 
الفنان امل�رصي يا�رص فرج يف ذات املكان تقريبًا ومتت 
�رصق��ة متعلقات��ه ال�صخ�صي��ة و�صيارت��ه. فيم��ا تعر�صت 
الفنان��ة امل�رصية مرييه��ان ح�صني الأزم��ة ومت �صبطها 
واحتجازه��ا يف ق�ص��م لل�رصطة بالقاهرة بع��د اخرتاقها 
لكم��ني وم�صكلتها م��ع اأحد ال�صب��اط، ومت اإيقاف الفنان 
اللبن��اين وائ��ل ج�صار يف مطار القاه��رة قبل توجهه اإىل 
ب��ريوت من قب��ل �صلطات املطار لعثوره��م بحوزته على 

مبلغ 50 األف دوالر مبا يخالف القانون.

1 اأ�صع��ر �صع��راء الع��رب o ق��ل ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم

الذه��ن  غي��اب   o االأم��ور  يف  خل��ط   2
والرتكيز

o عا�صمتها نريوبي 3 م�رصف 
4 فرقة دينية مت�صوفة ت�رصب الدفوف 

o ندخل
اإقامات o ن�صف  5 نحطم 

6 يف اجلوار )معكو�صة(
o ن�صف رابع 7 متاثل وت�صاوي 

 o اأوعية اأجن��ة الطيور o 8 عك���ص م��ر
ثلثا �صور

o حمارب ياباين 9 مت�صابهان 
 o الطي��ور  ب��ني  اأك��ر بي�ص��ة  له��ا   10

مت�صابهان

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.

ً


