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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

�لأمُّ وطٌن �آمٌن.

قالوا في صفحاتهم

• حممد م�سكور : هل هي �سدفة، �أن يكون لون �لقهوة �أ�سود، و�أن تكون كل 
�لأفكار �ل�سود�ء كالكافيني؟.

�أ�سح��و �أك��ر، حني �أقر�أ ع��ن �لياأ�س، و�لأمل، و�لقه��ر، و�لظل��م، و�لفقر....�أ�سحو 
�أكر، حني �أغني.

�أ�رشب كتابًا بعد كتاب، كوبًا بعد كوب، �أ�سود�ً بعد �أ�سود، لأ�سحو حد �لأرق.
�للعن��ة، لق��د ��ستفدت من �لأ�س��ود �لذي عندك��م، و�لذي كان بي، ب��اأن جعلني 

�أ�سحو.
هذ� �ملر، جعلني �أ�سحو جد�ً، على �أن �لأ�سود غامق جد�ً، و�أن �حلياة تختنق.

�سك��ر�ً للم��ر يف كل مرة.......لوله، ملا �سعرت �أنه �أ�س��ود، و�أن علي �لتوقف عن 
تعاطيه.

�سكر�ً لكل فكرة �سود�ء، و�سكر�ً لكل قهوة.

�أن ترتكَب خطاأً متاحًا • نا�رش �لعتابي : ل حتاوْل 
ل �أهميَة ُتذكُر خلطاأٍ متاٍح

يرتكُبُه �لآخروَن..
و�بحْث عن خطاأٍ يرتُك �أثر�ً

كعالمٍة فارقٍة يف �جل�سد
�أو ..

و�ساِم بطولٍة
يف �سجِلّ �لتجربِة.

• �حم��د �سع��د�وي : لق��اء خدمته �لطويلة لالآلهة، قالو� ل��ه؛ �نهم �سي�سنعون 
حبيبت��ه �ملثالي��ة، وينتظرون من��ه �أن يكت��ب �لتفا�سيل �لتي يرغ��ب بها. �إنه 

عر�ٌس ي�سبه عرو�س �ل�رشكات �مل�سّنعة لالأجهزة ح�سب مو��سفات �لزبون.
�ن�سغ��ل بكتابة قائمة طويلة، جمع تفا�سيل من حبيبات �سابقات، ومن �سور 
م��رت يف �أحالمه، �مر�أة �سادفها يف حف��ل توقيع كتاب. ثرثر� بجو�ر �لبوفيه 
�ملفت��وح، وهما ياأخذ�ن �أق��د�ح �ل�ساي �لفلينية. �أخرى �أنقذها من �لنتحار، �أو 

هكذ� تخّيل ذلك، حني حتدث معها بجمل �سعرية مل يكن يوؤمن بها.
وجٌه من لوحة �عالن �سوئي يف �ل�سارع.

 ث��م كت��ب ملحق��ًا ب�سفات �لأ�سي��اء �لال مرئية، تل��ك �لتي ميك��ن �أن ي�سعر بها 
�سخ���سٌ و�ح��ٌد فح�س��ب، ول ير�ه��ا �لآخ��رون. تل��ك �لت��ي تخ���سّ طاقة �حلب 

وهذيانه.
قالو� له؛ �ننا طلبنا منك �ن تكتب �سفة كائن من �مل�ستقبل، ل �أن نعيد ترميم 
�ملا�س��ي. ل ن�ستطيع فعل ذلك يا عزيزي. نح��ن كائنات م�سنوعة من �أ�سباح 

�ملا�سي، ول ت�ستطيع �لآلهة خلق �آلهة على غر�ره.

• عب��د �لعظي��م فنجان : خ�رشتِك لأنن��ي �أنحدر من �لأزقة ، حامال معي رّفة 
�لر�ي��ات ، �لتي كن��ت �أنده�س من روؤيته��ا فوق �سطوح �ملب��اين ، وم�سطحبا ، 

د�ئما ، �أّنة �لناي ، �أين ما حللُت . 
�أفرح بالقليل ، و�أرتاُب من كرة �ل�سعادة ، وكنُت �أح�سبِك مثلي : حائرة بجمال 
�ل�سب��اح ، رغم ر�ئحة �لبارود ، وم�سغولة بهّم �لنملة �لتي �أ�ساعت ثقب بيتها 
ب��ني �لعو��س��ف ، لكنني كنُت حاملا ، فاأنِت �أخ��رى ، �ساعرة �أخرى ، لي�ست من 
�ساللة �لأ�سى ، كما �أنِك ل متلكني �أجنحة من �لياأ�س ، كافية ، لإرباك �لتحليق 
و�لط��ر�ن ، وه��ذ� مما جعلِك ثابتة يف مكانك ، رغ��م طو�فِك يف �لبلد�ن وعلى 

�ل�سو�طيء.

يتيح حفظ الفيديوهات 
المباشرة ضمن الهاتف

 "جي بورد" يوفر وظيفة 
الترجمة ورموزًا تعبيرية

تسجل براءة اختراع لتقنية 
مبتكرة للشحن الالسلكي 

�أ�ساف��ت خدم��ة م�سارك��ة �ل�س��ور �إن�ستغ��ر�م �ململوك��ة ل�رشكة في���س بوك ، 
مي��زة جدي��دة تتيح م��ن خالله��ا للم�ستخدم �لو�س��ول �إىل فيديوه��ات �لبث 
�ملبا���رش خا�سته و�إعادة م�ساهدتها يف وق��ت لحق، وذلك عن طريق خيار 
حف��ظ فيديو �لب��ث �ملبا�رش عل��ى �لهاتف بع��د نهاية �لب��ث.  وتعمل �خلدمة 
�ململوك��ة لل�سبكة �لإجتماعية ب�سكل م�ستم��ر على �إ�سافة �ملميز�ت �لتي من 
�ساأنها ��ستقط��اب �مل�ستخدمني، حيث �أ�سافت يف �سهر يناير)كانون �لثاين( 
�ملا�س��ي خدم��ة ق�س���س �ن�ستغر�م �لت��ي تختفي بعد م��رور 24 �ساعة على 
�لن���رش �مل�سابه��ة لق�س�س خدم��ة �لتو��سل �لفيديوي �سن��اب �سات.و�سمحت 
�خلدم��ة منذ �سه��ر دي�سمرب)كان��ون �لول( �ملا�سي باإمكاني��ة حفظ �ل�سور 
ومقاط��ع �لفيديو �مل�سجل��ة، �إل �أن فيديوهات �لبث �ملبا���رش كانت ��ستثناء، 
بحيث ميك��ن للم�ستخدم بعد �نتهاء فيديو �لبث �ملبا�رش تركه �سمن ق�س�س 
�إن�ستغ��ر�م من �أجل �أن يختف��ي تلقائيًا �أو �ل�سغط على زر "حفظ" يف �لز�وية 
�ليمنى �لعليا. ويتم حفظ �لفيديو فقط �إىل �ستديو جهاز �مل�ستخدم دون حفظ 
�لتعليق��ات و�لإعجاب��ات �أو ع��دد �مل�ساهدين �أو حتى �لتفاع��الت �ملبا�رشة 
�لت��ي جتري، وميك��ن للم�ستخدم بعد حف��ظ �لفيديو �سمن جه��ازه م�ساركته 
عرب خمتلف �سبكات �لتو��سل �لإجتماعي مثل في�س بوك وتويرت ويوتيوب.

�أعلن��ت �رشكة غوغ��ل عن تو�سيع باقة �لوظائ��ف �ملتو�فرة يف تطبيق لوحة 
�ملفاتي��ح "ج��ي بورد" لالأجهزة �جلو�لة �ملزودة بنظ��ام �أندرويد، من خالل 

�قرت�حات �لرموز �لتعبرية وتوفر وظيفة �لرتجمة.
و�أو�سح��ت �ل�رشك��ة �لأمريكية �أن تطبي��ق لوحة �ملفاتيح يق��دم للم�ستخدم 
حالي��ًا �قرت�حات �لرموز �لتعبرية �أو �س��ور "جي �آي �إف" �ملنا�سبة للن�س، 
و�لت��ي ميكن �ختياره��ا مبا�رشة عن طري��ق خانة �لإدخال، م�س��رة �إىل �أن 
�لوظيف��ة �جلدي��دة تتو�فق م��ع تطبيقات في���س بوك و�سناب �س��ات وتطبيق 
�لرت��س��ل �لف��وري "هان��غ �آوت���س". وبالإ�ساف��ة �إىل ذل��ك، قام��ت �ل�رشك��ة 
�لأمريكي��ة بدمج وظيف��ة �لرتجمة �ملفيدة يف تطبيق لوح��ة �ملفاتيح "جي 
ب��ورد"، حيث تعمل هذه �لوظيفة عل��ى ترجمة �لن�سو�س، �لتي يتم �إدخالها 
�إىل لغ��ة �أخرى، ومبج��رد �لنقر على �لأيقونة �خلا�س��ة بالرتجمة يتم �إظهار 
�لفق��ر�ت �ملرتجم��ة فوق خانة �لإدخ��ال.  ويتم تفعيل وظيف��ة �لرتجمة عن 
طريق �أيقونة �لرتجمة يف قائمة �لبحث �ل�رشيع، وهنا يتمكن �مل�ستخدم من 
�ختي��ار �لعديد من �للغات �ملختلفة. وميك��ن للم�ستخدم تنزيل تطبيق "جي 
بورد" جمانًا من متجر تطبيقات غوغل بالي. و�ذ� كان �لتطبيق مثبتًا على 

�لأجهزة �جلو�لة، فيجب حتديثه لال�ستفادة من �لوظائف �جلديدة.

�سجل��ت �رشك��ة �س��وين ب��ر�ءة �خ��رت�ع لتقني��ة تتي��ح لالأجه��زة �لإلكرتونية 
�ل�ستهالكي��ة مث��ل �لهو�ت��ف و�حلو��س��ب �للوحي��ة و�حلو��س��ب �ملحمول��ة 
و�لأجه��زة �لذكية �لقابل��ة لالإرتد�ء �سح��ن طاقتها من جه��از �إلكرتوين �أخر 

ل�سلكيا.
و�أطلق��ت �س��وين، ��سم “تنظيم نق��ل �لطاقة و�لبيانات يف جم��ال �لت�سالت 
�لقري��ب”، عل��ى بر�ءة �لخ��رت�ع �لتي تقدم��ت بها ملكتب ب��ر�ء�ت �لخرت�ع 
و�لعالم��ات �لتجارية �لأمريكي يف نوفمرب 2016 �ملا�سي، قبل �أن حت�سل 

على حقوقها مطلع �سهر مار�س 2017 �جلاري.
و�أو�سح��ت �سوين يف مل��ف بر�ءة �لخرت�ع �أن �لتقنية تق��وم على �لعمل عرب 
�أنظم��ة متعددة �لهو�ئيات، عل��ى �أن يكون هناك نظ��ام هو�ئيات و�حد على 
�لأق��ل يف �جلهاز �لإلكرتوين لإد�رة و�متام عملي��ة ��ستقبال و�إر�سال �لطاقة 

�لكهربائية و�لبيانات ل�سلكيا يف جمال �ت�سال قريب.
و�أ�ساف��ت �ل�رشك��ة �ليابانية يف ملف ب��ر�ءة �لخرت�ع �أن نظ��ام �لهو�ئيات 
�سيت��م �لتحك��م به عرب و�جه��ة ر�سومية متكن �مل�ستخدم م��ن �ختيار �جلهاز 
�لإلك��رتوين �لأخ��ر �لذي �سيت��م تبادل �لطاق��ة �لكهربائي��ة �أو �لبيانات معه 

ل�سلكيا، كما �ستمكنه من �إد�رة عملية �لتبادل.

سونيإنستغرام تطبيق

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 مي��ني o �جلزء �لذي يوؤكل من نبات ق�سب �ل�سكر 
)معكو�سة(

�أبو�ب )كلمتان( �أو  2 بيت لي�س فيه نو�فذ 
14 قرنا �ألغاها �ل�سالم وحرمها قبل   3

o �سقاية �لزرع 4 حرفان من �ساة 
o خ�سم 5 �رشكة نفط �مار�تية )معكو�سة( 

6 يف وقت متاأخر من هذ� �مل�ساء o ع�سو يف �لوجه
7 �سيء ترميه يف �لبحر كلما �حتجت �إليه )كلمتان( 

o ن�سف �ساهر
8 �إجاب��ة o مه��م �أو �س��ار على غر ه��دى o ن�سف 

مبني
9 يو�سل��ك من بيت��ك �إىل عملك وبالعك���س دون �أن 

يتحرك o غلى �ملاء
10 ن�س��ف فرق��ة o - �أ�سرتي��ه مب��ايل و ل �أدخل��ه 

د�ري

نجمات هوليوود 
أصبحن أمهات بالتبني

�ساندر� بولوك : يف �لعام 2010، تبّنت �لنجمة �حلائزة 
على �لأو�سكار، �بنها �لأّول لوي�س، و�أ�سبحت �أمًا عزباء 
للم��رة �لثانية، بعد تبّنيها من جديد طفلة عمرها ثالثة 
�أع��و�م ون�س��ف، �إ�سمها ليل��ى ، و�لتي كان��ت تعي�س مع 

�إحدى �لعائالت يف لويزيانا.
�ملمثل��ة  قام��ت   2015 �لع��ام  يف  بالن�سي��ت:  كي��ت 
�لأ�سرت�لي��ة وزوجها �ملخرج و�لكات��ب �مل�رشحي �أندرو 

�أبنت ، بتبّني طفلة �سغرة،��سمها فيفيان.
بالن�سي��ت كان��ت ق��د �أجنب��ت من زوجه��ا 3 �أبن��اء قبل 

�لتبني، وهم د��سيل ، رومان و�إجناتيو�س.
في��ول ديفي���س : قام��ت �ملمثل��ة �لأمريكية م��ع زوجها 
جوليو���س تين��ون ، يف �لع��ام 2011، بتنب��ي �بنتهما 
�لوحي��دة جيني�سي�س، و�لتي كانت وقتها تبلغ من �لعمر 

عامًا و�حد�ً.

o توهج ونور يف �ل�سباح 1 ميز�ن 
o �للبا�س �لتقليدي �لغربي 2 في�س �ملاء 

�أبو �لمر�ء  o 3 ظالم )معكو�سة( 
4 كلم��ة من 6 ح��روف ولكنها جتمع كل �حلروف 

o ن�سف ر��سد
o �ل�سوت �لذي ي�سدره �حل�سان 5 للتمني 

�ل���رشب عل��ى �حلج��اج  o توزي��ع م��اء  6 ق�سط��ة 
)معكو�سة(.

o �سائل فيه �رش �حلياة 7 علية �لقوم 
8 نقط��ة �رتباط و�نف�س��ال �لأم عن وليدها o �لة 

مو�سيقية جلدية o يف �ل�سلم �ملو�سيقي
9 �س��يء ل ي�س��ر �إل �إذ� �رشبت��ه عل��ى ر�أ�س��ه عدة 

مر�ت
10 �إذ� �سخنت��ه كث��ر� جتم��د o - لها عني و�حدة 

ولكنها ل ترى

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.


