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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

يف العا�شفة ، وحدها ، يتعّرف الطرُي على �شكل جناحيه ..

قالوا في صفحاتهم

.. :  هاهم يغريون مالب�شك، و �شوتك، و �شحكتك  • ابراهيم ها�شم 
و يختارون لك كلماتك، يحاولون �رسقتك .. �شينجحون، ال تزالني �شغرية 
.. ه��ا ق��د بداأوا يعبثون بخطوط وجهك .. االآن �شتمتد اياديهم اىل قلبك، ثم 

�شيخطفون عقلك ..
باإمكانهم فعل ذلك، ال تزالني �شعيفة ..

ثم متر االأيام و ال�شنني، ت�شاهدين واحدة اخرى تكرب بداًل منك، و ت�شغرين 
.. ثم يف مرحلة ما، تختفني ..

و االآن، ماذا تريدين ؟
تل��ك الفت��اة التي كان باإمكانها ان حتلم قد رحل��ت، مل يعد باإمكانك حتى 

ان حتلمي ..
ال تقلقي، ال حتزين .. هنالك خرب �شار ..
اليوم، �شوف حتدث املفاجاأة الكربى :

�شوف تتزوجني !

• نا�رس العتابي : حمربٌة �شغريٌة
نزفت �شواداً كثرياً

فاأراحت خّدها 
على �شدِر طاولٍة 

نه�َش امللُح �شيقانها
فاتكاأْت..

على كر�شي وحيد
تكّد�شت فوَق مالحمِه

جتاعيُد الغبار .

• عب��د العظي��م فنجان : اكتْب دون اأن تنتظر معجزة تخرجك من طورك 
الب�رسي ، �شوى الكتابة .

اكت��ْب بهم��ة ال�شجاع ، الذي يعرف اأن معركت��ه يف كل مكان ، واأنه خا�رٌس 
باملعنى االجتماعي .

اكت��ْب بثق��ة َمن يتوقع اأن ابت�شامة ما ، ت�ش��ع بانتظاره ، وهي اأرفع و�شام 
ميكن اأن يناله ..

اكتْب .

اأنا ل�شت كاالخرين  : • �شعد �شعيد 
فاأنا اأ�شتطيع اأن اأتزوج مرة ثانية حتى ان مل تر�ش زوجتي.. 

ولكن
بعد اأن اأعيد اليها �شبابها ونظارتها

�شحتها و�شعادتها
راحتها وداللها

خلو بالها وراحة عقلها
�شاأت��زوج حتما بع��د اأن اأخدمها ثالث��ني عاما كما خدمتن��ي انا واوالدي 

بال�شبط.
وعنده��ا �شاأغادر اىل خم��دع اجلديدة م�شحوقا بفك��رة.. كيف افيها حقها 

وقد حتملت خباالتي ونزواتي ونزقي احيانا!
وااله��م م��ن ه��ذا وذاك، كي��ف اأعو�شه��ا وق��د حتمل��ت خلقتي ط��وال تلك 

ال�شنني؟!

 JPEG تقلل من أحجام صور
بنسبة %35

تنهي محررها للتعليقات 
التوضيحية في 2 مايو

ميزة مشاهدة الفيديوهات 
القصيرة في مرافقات جيميل

ط��ور فريق من الباحثني يعمل ل��دى �رسكة جوجل خوارزمية جديدة ل�شغط 
ملفات ال�شور جتمع بني كثافة �شغط ممتازة وجودة ب�رسية عالية مما اأدى 
اإىل انخفا���ش كبري يف اأحج��ام ملفات ال�شور ب�شيغ��ة JPEG، واأو�شحت 
ال�رسك��ة اأن خوازميته��ا اجلدي��دة تعمل على خف���ش اأحجام ال�ش��ور بن�شبة 
ت�ش��ل اإىل 35 يف املئ��ة باملقارنة مع غريها من اخلوارزميات امل�شتخدمة. 
وتزداد احلاجة يف الوقت احلايل اإىل مثل هذه التقنيات، حيث حتتوي �شبكة 
االإنرتن��ت عل��ى ع��دد من ال�شور ال ح���رس لها، ويرغب اجلمي��ع، مبا يف ذلك 
امل�شتخدمني وال�رسكات التي تعمل على تخزين تلك ال�شور، بتوفري اإمكانية 
حتميل تلك ال�شور باأ�رسع وقت واأن تبدو دقتها جيدة قدر االإمكان. وت�شمى 
اخلوارزمي��ة اجلديدة مفتوحة امل�شدر با�شم “Guetzli“، وهي تعمل على 
ت�شغ��ري حجم امللفات ب�شكل كبري دون االإ�رسار بالتوافق مع معيار ال�شور 
JPEG، مما يوفر اإمكانية ا�شتعمال اخلوارزمية يف كل مكان دون احلاجة 
اإىل تغي��ري اأي �شيء اآخ��ر. وميكن تق�شيم عملية ترميز �شور JPEG اإىل �شتة 
اأج��زاء متميزة هي حتوي��ل م�شاحة اللون وتقلي�ش الفا�ش��ل وتق�شيم الكتلة 
وحتوي��ل جيب التم��ام املنف�شل والتكميم والرتمي��ز الع�شوائي غري املنتظم، 

حيث تركز اخلوارزمية اجلديدة على مرحلة التكميم .

اأعلن��ت من�ش��ة م�شارك��ة مقاطع الفيديو يوتي��وب ، عن اأنها �شتق��وم باإنهاء 
حمرره��ا للتعليق��ات التو�شيحي��ة يف 2 مايو)اآي��ار( الق��ادم، وه��و املحرر 
ال��ذي ي�شم��ح للم�شتخدم��ني بو�ش��ع تعليقات ن�شي��ة تو�شيحي��ة تعمل مع 
اأجه��زة �شطح املكتب �شمن مقاطع فيديوه��ات يوتيوب. ولن يعود باإمكان 
م�شتخدم��ي املن�ش��ة بع��د اإنهاء عم��ل املح��رر اإ�شافة تعليق��ات تو�شيحية 
جدي��دة اأو تعديل التعلقات التو�شيحية احلالية ع��رب هذه االأداة اعتباراً من 
ذل��ك التاريخ، وميكن ل�شن��اع املحتوى الفيدي��وي ا�شتعم��ال اأدوات اأخرى 
الإ�شاف��ة التعليقات التو�شيحية اإىل مقاطع الفيديو خا�شتهم بعد حتمليها. 
وكان��ت املن�شة قد قدمت حمرره��ا للتعليقات التو�شيحية يف عام 2008، 
وذل��ك قبل اأن يتح��ول العامل اإىل االأجهزة املحمولة، واأ�شار مويل �شامل مدير 
منت��ج �شم��ن جوجل يف مدونة ن�رسها اأنه يتم �شم��ن هذه املرحلة الزمنية 
اإنف��اق %60 م��ن وق��ت م�شاهدة املن�شة ع��رب االأجه��زة املحمولة. وعملت 
املن�ش��ة ع��رب توفريها مي��زة التعليق��ات التو�شيحي��ة على اإعط��اء مقاطع 
الفيديو بعداً اآخر، اإال اأن هذه امليزة بداأت تعطي انطباع على انها من احلقبة 
الزمني��ة القدمي��ة وغري مفيدة تبعًا للتغيريات اجلدي��دة يف هذا املجال، كما 

انها ال تعمل على االأجهزة املحمولة .

اأعلن��ت �رسك��ة غوغل عن حت�شين��ات يف تعامل خدمتها للربي��د االإلكرتوين، 
جيمي��ل Gmail، م��ع املرفقات الت��ي تت�شمن مقاطع فيدي��و، وهي اإحدى 
النوعي��ات القليل��ة م��ن املرفقات الت��ي ال مُيك��ن للم�شتخ��دم م�شاهدتها اأو 
ا�شتعرا�شه��ا قب��ل تنزيله��ا على جه��ازه. واأو�شح��ت غوغل، ع��رب مدونتها 
الر�شمي��ة، اأن التح�شين��ات اجلدي��دة يف خدم��ة جيمي��ل �شت�شم��ح للم�شتخدم 
با�شتعرا���ش الفيديوه��ات الق�ش��رية املرفقة مع ر�شائل الربي��د االإلكرتوين، 
دون احلاج��ة لتنزيله��ا على جه��ازه، حيث �شتظهر �ش��ورة م�شغرة للفيديو 
يف املرفق��ات ب��داًل من راب��ط التحميل فق��ط. وينتظر اأن تعم��ل ميزة عر�ش 
الفيديوه��ات املرفق��ة يف الر�شائ��ل عل��ى خدم��ة جيمي��ل م��ع الفيديوهات 
الق�ش��رية الت��ي ال يتج��اوز حجمه��ا 25 ميغاباي��ت، فيم��ا �شي�شتم��ر رف��ع 
الفيديوه��ات االأك��رب حجمًا على خدم��ة غوغل للتخزي��ن ال�شحابي، درايف. 
ه��ذا، واأ�ش��ارت غوغل اإىل اأن مي��زة عر�ش الفيديوه��ات يف مرفقات جيميل 
اجلدي��دة �شت�شتخدم نف�ش البنية التقنية امل�شتخدمة لت�شغيل وعر�ش الفيديو 

يف خدمات مثل يوتيوب ودرايف، ل�شمان جودة العر�ش.
و�ش��وف تب��داأ غوغ��ل يف توف��ري املي��زة اجلدي��دة مل�شتخدمي خدم��ة الربيد 

االإلكرتوين، جيميل، خالل االأيام القليلة القادمة.

توفيرجوجل يوتيوب

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اأ�شهر كاتب ق�ش�ش خرافية لالأطفال يف الغرب  1
o انه�ش 2 يتكلم 

3 روائي م�رسي راحل حائز جائزة نوبل.
4 ال�شاع��ر كات��ب ق�شي��دة "اأخ��ي ج��اوز الظاملون 

املدى"
5 ن�شف دادا o ن�شف �شومر o تفيد تف�شري املعنى 

واال�شرت�شال.
o غطى وحجب. 6 ق�شى وقتا 

7 ي�شهر على احلماية من اخلطر اأو ال�رسقة o اأديب 
وروائي اجنليزي كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

o ن�شف خروب 8 وقت مغيب ال�شم�ش 
o تكلفة o �شهولة  9 بحر 

اأديب وفيل�شوف اجنليزي �شاخر.  10

أمهات نجمات 
ال يكبرن أبدًا

يخطئ الكثري مّنا يف تقدير اأعمار جنمات الفن العربي، 
نظ��راً لر�شاقتهّن وجمالهن، ولك��ن بع�شهّن ميثل حالة 
خا�ش��ة ج��داً، فمهما م��رت ال�شن��وات وك��رب االأوالد، ال 
يزي��د عمرهّن بل يظهرَن اأكرث �شبابًا، ومع انت�شار �شور 
النجم��ات بجوار اأوالدهّن، ميكن للوهلة االأوىل اأن نظن 
اأنه��ّن اأ�شق��اء، ويف بع�ش احلاالت تب��دو عالمات ال�شّن 
اأك��رث و�شوح��ًا عل��ى االأبن��اء م��ن اأمهاته��م النجمات، 
بطّل��ة  ال��رازق، مقارن��ة  غ��ادة عب��د  اجل��ّدة  والدلي��ل، 
ابنته��ا روتان��ا، والنجم��ة روجينا بج��وار ابنتها مايا، 
واالأ�شط��ورة �رسيه��ان برفق��ة ابنتها لول��وة ، والنن�شى 
الفنان��ة �شمرية �شعي��د وابنها وكذلك ن��وال الزغبي مع 
ابنتها اجلميلة وبطبع الفنانة ا�شالة ن�رسي مع ابنتها 

�شام  .

1 ملك��ي o ممث��ل م���رسي يقوم غالبا ب��دور االأب 
احلنون.

2 ال�شفا )معكو�شة( o بناء اأو مكان واجبة حرمته.

3 جبل ياباين o حجر ابي�ش �شلب ناعم امللم�ش.
اأديب اجنليزي على م�شتوى العامل. اأ�شهر   4

5 درا�ش��ات ومتحي���ش o م��ا يبلغ��ه االن�ش��ان من 
عمره.

6 تو�شاأ دون ماء o مدينة فل�شطينية جنوب غرب 
اخلليل.

اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر.  7
o حاجز مائي. 8 قدمت الثمني فداء لك 

 o دق وقرع o 9 م��ا تعطاه العرو�ش ي��وم زفافها
بيت الع�شفور.

ا�شب��اين  ا�شط��وري  o بط��ل  ال�ش��كل اخلارج��ي   10
انتجت ق�ش�شه �شينمائيا وتلفزيونيا.

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.


