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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ال�شُكّ ن�ّشاٌب ُمتَحِفٌز يف َقو�س املعرفة.

قالوا في صفحاتهم

• حمم��د م�شك��ور : كنت �شغرياً حينها، اأق��ف يف طابور املدر�شة ال�شباحي، 
التفت اإىل �شديقي وقلت له:

"�شنك��ر ب�رسع��ة فائقة، �رسيع��ة وق�شرية هذه احلياة، �شنك��ر برم�شة عني، 
�شتتذكرين حني تكون كبرياً، و�شتتذكر اأنني قلت لك ذلك".

اأنا الآن اأتذكر ذلك ال�شباح، واأ�شاأل نف�شي:
كم حلظة تبقت يل قبل اأن اأختفي؟ كيف �شاأندثر؟ 

اأيعقل اأن ل �شوت يل؟ اأيعقل اأن ل �شدى؟
كي��ف �شيتعاي���س ه��ذا الع��امل م��ن دوين؟ اأقالم��ي، لوحات��ي، كتب��ي؟ ه��ل 

�شيفتقدونني؟ 
هل �شت�شتاق احليطان لبوحي؟ �رسيري البارد؟ دموعي احلارة؟ خمدتي؟

ما هي قيمة هذه احلياة من دوين؟
بالأم�س قلت ل�شديقي: 

- امل��وت من�شف، من�شف جداً وع��ادل، كل احلقراء الذين ت�شببوا يومًا باأملي 
�شيموتون، كلهم دون ا�شتثناء، لن تدوم احلقارة، لن يدوم الظلم، لن.

- ولكنك �شتموت اأي�شًا.
- وه��ذا اأم��ر ع��ادل بالن�شبة يل، اأن ميوت كالن��ا، فال اأنا اأبقى ل��الأمل، ول هم 

ملمار�شة النذالة.......حتى اأنا، اإن اآذيت اأحداً، �شاأموت و�شتموت معي نذالتي!.
- هناك اآخرين �شياأتون، و�شت�شتمر النذالة والظلم والأحكام امل�شبقة.

- و�شيموتون اأي�شًا.
لي�ش��ت �شهي��ة باملوت، بل حبًا باحلي��اة، اأريد حياة نظيف��ة، تغ�شل نف�شها كل 

مدة.
األي�س عادًل ونظيفًا اأن ل ي�شتمر �شدام ح�شني لالأبد؟ اأو هتلر؟ اأو اأنِت؟

اأنِت التي ت�شتبعدين كل فر�شة معي، ل�شدقي، ومتنحيها لنذالته.
اأنِت واأنا �شنموت، هذا هو امل�شرتك الوحيد والعادل بيننا.

• عب��د العظي��م فنجان : اإىل قارئ��ة .... �شوؤالِك اخلجول ، الذي ل اأعرُف كيف 
اخ��رتق �شّج��ة ال�شوق ، وو�شلن��ي حامال معه اليت��م اأو اللهفة ، عم��ا اإذا كنُت 
عب��د العظي��م فنجان .. حقا ، حّف��ز � بعد ذهابِك � �شع��ورا غام�شا ، كان غافيا 
يف داخل��ي ، ثم ا�شتيقظ ، فج��اأة ، على رّنة ال�شوء يف �شوتِك ، اإذ مل اأكن واثقا 
� قب��ل ظه��ورِك � اأنني كتبُت كل هذا ال�شع��ر املجنون من اأجلِك ، اأنِت التي راأيُت 
وجه��ِك يف من��ام قدمي ، اأقدم من اأن تولدي ، وهاهو يتجلى اأمامي ، بكل بهاء 
الأح��الم ، كمالٍك تكبد عن��اء نقل الر�شالة ، اإىل �شاعٍر مهِمل ، ثم اختفى مثلما 

جاء ، تاركا اإياي وحيدا ، حائرا ، يف �شوق الكتب ..

• قي�س عبد املغني : مازلت �شغرية
و �شتده�شك الكثري من الأمور التي �شتظهر و تختفي �رسيعا"خالل حياتك..

قطار يف مار�شيليا
اأو ق�شيدة لرونتي

فهد مرقط على �شا�شة نا�شيونال جيوغرافيك
نيزك يف �شحراء نيفادا

اأو قذيفة يف �شماء تعز
اأمور �رسيعة للغاية 

ل تكادين تلمحينها فتختفي..
ح�شنا"، كل هذه الأ�شياء جمرد هراء ثقيل و بطيء..

خذي هذه احلكمة من �شبي يف اخلام�شة والثالثني من عمره :
ل�شيء على الأطالق  اأ�رسع من اأعمارنا.

خرائط تحديد المواقع تعطل 
أجزاء من المخ

يتيح البث المباشر 
من خالل الكمبيوتر

مستخدم نشط شهريًا 
على إنستغرام

اإذا كنت تخ�شى من اأن ا�شتخدام نظام حتديد املواقع عن طريق "الأقمار 
ال�شناعي��ة" للو�شول اإىل وجهتك، �شيجعلك جتد �شعوبة يف العثور على 

طريقك مبفردك، تقول الأبحاث اإنك رمبا كنت حمقًا يف خماوفك.
وج��د باحث��ون يدر�ش��ون تاأث��ري نظ��ام حتدي��د املواق��ع عل��ى امل��خ، اأن 
الأ�شخا���س الذي��ن ي�شتعينون بهذا النظام يعطل��ون عمل اأجزاء من املخ 
كان م��ن املمك��ن ا�شتخدامه��ا يف التفكري بطرق بديل��ة وتعزيز مهارات 

حتديد امل�شارات.
وقال الباحثون الذين ن�رسوا نتائجهم يف دورية )نيت�رس كوميونيكي�شن(، 
اإن��ه عندما اعتمد متطوع��ون يف الدرا�شة على اأ�شالي��ب املالحة اليدوية 
كان هن��اك لديهم زي��ادة يف اأن�شطة احُل�شني )منطق��ة من املخ مرتبطة 
بالتعل��م والذاك��رة( والق�رسة الأمامية التي تغط��ي الف�س اجلبهي للمخ، 
لكن هذا مل يحدث عندما اتبع املتطوعون اإر�شادات نظام حتديد املواقع.
وق��ال من ق�شم علم النف�س التجريبي كلية لندن اجلامعية هوجو �شبريز: 
"عندما تكون هناك تكنولوجيا تخرنا اأي طريق ن�شلك، ل ت�شتجيب هذه 
الأجزاء من املخ بب�شاطة ل�شبكة ال�شوارع".واأ�شاف ، وهنا يتوقف خمنا 

عن الهتمام بال�شوارع املحيطة بنا.

اأعل��ن موقع في�س بوك عن توفريه للم�شتخدمني يف جميع اأنحاء العامل 
اإمكاني��ة الب��ث الفيدي��وي ب�شكل مبا���رس اإىل املن�شة من خ��الل اأجهزة 
الكمبيوت��ر املكتبية واملحمولة، وه��ي امليزة التي كانت متوفرة خالل 
الع��ام املا�ش��ي مل�شتخدم��ي الأجهزة املحمول��ة، وتاأتي ه��ذه اخلطوة 

لإعطاء ميزة الفيديوهات املبا�رسة �شمن املن�شة دفعة اإ�شافية. 
وت�شم��ح اإمكانية البث الفيدي��وي املبا�رس من خالل اأجه��زة الكمبيوتر 
برف��د املوق��ع مبجموعة وا�شعة م��ن امل�شتخدم��ني يف مقدمتهم لعبي 
الألع��اب احلا�شوبي��ة اإىل جان��ب جمموع��ة م��ن ال�شتخدام��ات، بحيث 
ت�ش��ع املن�ش��ة نف�شها وجهًا لوج��ه �شد موقع ب��ث فيديوهات الألعاب 
املبا���رسة "تويت�س" التابع ل�رسكة اأمازون.واأ�شاف في�س بوك عدد من 
املمي��زات التي ت�شهل على امل�شتخدم��ني ا�شتعمال برامج البث املبا�رس 
والأجه��زة اخلارجي��ة عند ا�شتعم��ال ميزة البث الفيدي��وي املبا�رس من 

خالل حوا�شيب �شطح املكتب اأو املحمولة.
وت�شه��ل هذه امليزة على حمبي الألع��اب بث الفيديوهات ب�شكل مبا�رس 
اأثن��اء اللع��ب لأ�شدقائهم ومتابعينه��م واإ�رساكهم يف خ�ش��م الألعاب، 

بحيث ميكن بدء عملية البث املبا�رس اأثناء اللعب.

اأعلن��ت خدمة م�شارك��ة ال�شور والفيدي��و اإن�شتغرام اأن اأك��ر من مليون 
معلن ن�ش��ط ي�شتخدمون من�شتها �شهريًا، وهو العدد الذي قالت اإنه قفز 

من 200 األف خالل نف�س املدة من العام املا�شي.
وقال��ت ال�رسك��ة اململوكة لفي���س بوك يف بي��ان "اأ�شبح لدين��ا الآن 8 
مالي��ني ن�ش��اط جت��اري ي�شتخدم��ون ال�شفح��ات ال�شخ�شي��ة لالأن�شطة 
التجاري��ة، وياأت��ي عل��ى راأ���س القائم��ة اأن�شط��ة جتاري��ة يف الوليات 

املتحدة والرازيل واإندوني�شيا ورو�شيا واململكة املتحدة".
واأ�شاف��ت اإن�شتغ��رام، التي متلك اأك��ر من 600 ملي��ون م�شتخدم ن�شط 
�شهريًا "يف ال�شهر املا�شي، تفاعل اأكر من 120 مليون من م�شتخدمي 
اإن�شتغ��رام عر زيارة موقع ويب اأو احل�شول على اجتاهات اأو الت�شال 
اأو اإر�شال بريد اإلكرتوين اأو اإر�شال ر�شالة مبا�رسة من اأجل التعرف على 
املزي��د ع��ن اأحد الأن�شط��ة التجاري��ة". وذكرت ال�رسك��ة اأنها تخطط يف 
الع��ام احلايل لتقدمي املزيد مل�شاعدة الأ�شخا�س يف التوا�شل على نحو 
ممي��ز وبقوة م��ع الأن�شطة التجاري��ة التي يهتمون بها عل��ى اإن�شتغرام، 
وذل��ك م��ن خالل توف��ري املزيد من ال��روؤى على الق�ش���س واملن�شورات 

املحفوظة واملن�شورات ذات ال�شور املتعددة .

مليونباحثون: فيس بوك 

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

o �شوتها مالئكي وحلنها رحباين 1 ان�شت 
o فوق العني )معكو�شة( 2 �شاعر لبناين مهجري 

o لق��ب  3 كلم��ة ت�شتخ��دم لال�شه��اب يف املعن��ى 
اجتماعي اجنليزي o زهر يذكر يف حتية ال�شباح

 o 4 حي��وان بح��ري ي�شنف من اأذك��ى املخلوقات
وحدة العملة اللبنانية

o حب 5 مت�شابهان 
o طرف o اجلن  6 ما يئ�س وما ا�شت�شلم 

o ي�شحب 7 �شهل يف لبنان 
8 خميم فل�شطيني �شهري يف لبنان

 o 9 ا�ش��م موؤن��ث مبعن��ى اخلفيف��ة اللين��ة الهادئة
مدينة اأثرية يف البقاع اللبناين مهمة

10 دول��ة عربي��ة ا�ش��ل ا�شمه��ا مبعنى ل��ون اللنب 
لك��رة الثل��وج يف جبالها o قري��ة يف ق�شاء املنت 

بجبل لبنان

نجمات يستحقن تعويض 
غياب »الجيل الذهبي« 

من��ى زكي هل ترث فردو�س حممد : ب��اأي قائمة عن اأف�شل 
اأم يف �رسي��ط ال�شينما �شتجد املركز الأول حمجوزاً ح�رسيًا 
ل��� »اأم ال�شينما امل�رسي��ة« فردو�س حممد، ورغم اأن الفنانة 
الراحل��ة مل جت��رب م�شاع��ر الأمومة اأب��داً اإل اأنه��ا �شاحبة 
»عالم��ات ل تن�ش��ى« يف �رسي��ط ال�شينم��ا، وحل�ش��ن احلظ، 
ف��اإن ه��ذه املالم��ح واملوهبة متوف��رة يف النجم��ة ال�شابة 
من��ى زك��ي التي حتتل مكان��ة خا�شة بني جنم��ات جيلها، 
باعتباره��ا اأول م��ن قدمت دور الأم �شم��ن اأحداث م�شل�شل 

»اآ�شيا«. 
غ��ادة ع��ادل اأم��ًا على طريق��ة فات��ن حمامة: اأ�شه��ر اأم يف 
الو�ش��ط الفني م��ن جنمات اجليل اجلديد ه��ي الفنانة غادة 
ع��ادل الت��ي جنح��ت يف تكوي��ن اأ�رسة م��ن خم�ش��ة اأطفال، 
واملوؤكد اأنها يف الطري��ق لتقدمي دور الأم الع�رسية ال�شابة 

على طريقة الفنانة فاتن حمامة يف »اإمراطورية ميم«.

1 و�ش��ل درجة عالية من ح�شن الأداء اأو ال�شناعة 
o ثلثا جبل o ن�شف �شابر 

2 مبعنى طريق اأو و�شيلة اأو لأجل �شيء ما o حالة 
الإ�شابة مبكروب اأو عفونة يف اجل�شم

3 عك���س حلو o مط��رب راحل �شاحب اغنية بنات 
املكال

4 عرو���س امل�شاي��ف اللبناني��ة o – قرية لبنانية 
وقعت �شحية غدر املحتل

5 ا�ش��م ح��رف م��ن ح��روف اللغ��ة o – ط��اف يف 
املكان وبحث بنظره

6 غري متزوج
o مت�شابهات اآخر  7 ي�شعون �شيئا مكان �شيء 

8 هز وخ�س o ثلثا �شيد o يقراأ لنف�شه اأو لالآخرين
o ي�شبك الأ�شياء ببع�شها 9 كثري وفائ�س 

10 قري��ة وق�ش��اء يف البق��اع اللبن��اين عن��د جبل 
�شنني o مت�شابهان o هجم

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.
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