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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�سعد �سعيد : اليك اعتقادي الرا�سخ
اأنا مل اأوجد يف هذه الدنيا اال من اأجل اأن اأحبك اأنت

وكل ما عداه باطل!

عب��د العظيم فنجان : ع�س��ُت يف الكه��وف ، واأكلُت الع�س��َب مع احليوان يف 
ال��راري : ارتع�س��ُت م��ن الرد ، و�س��جدُت لل��رق ، ثم انت���رُت يف الّرعد : 
خدم��ُت يف املعاب��د ، وعرثوا على وجه��ي يف األواح الّطني عندما ر�س��مُت 
حمبوبتي على جْلِد الزمن : �سعدُت الفرات ، ومعه انفجرُت يف كل في�سان 
: حاربُت مع ال�سومريني يف اأور ، قاتلُت مع البابليني �سّد البدو ، ثم �َسَلبْت 
ُل�ّب��ي امراأٌة اآ�سورية ، وتوارْت يف زحام مدينِة نينوى ، فبكيُت حتى �سالْت 
دموع��ي يف دجل��ة ، وطاَف ب��ي طائٌف م��ن الُهيام فهرب��ُت وحيدا ، حتى 

و�سلُت اإىل اآخر نقطٍة يف الزمن ..
 قي�س عبد املغني : �ساأكون �سعيدا" لو اأن حد�سي كان �سائبا"

باأن لهذا الكون حدود 
و خلف هذه احلدود ثمة حديقة 

اأو متجر األعاب مهجور .
 حي��در عل��ي : من على كر�سي��ه املتحرك ، يتابع ذلك ال�س��اب حياة النا�س 
اليومية ، مبلل �سديد ، وي�سافر بخياله الالحمدود وهو ي�سري بينهم ، ي�سعد 
درج��ات ال�سلم ب��كل خفة .. يجل�س باملكان الذي يريده من دون اي قيد ، . 
ي�س��ارك ا�سدقائه يف لعب كرة القدم ، اال انه ، وبعد كل حماوالته العبثية 

، يعود لكي يجد نف�سه وحيداً و مكباًل بهذا الكر�سي ..
 حممد م�سكور : ما هو االإعجاب ملذيع مثلي:

اأن ي�سب��ح �سوتها مث��ار جدٍل بني اأفكاري، �سوته��ا الذي يتموج كموجة 
ر�سيقة يف بحر هادئ.

واأن ت�سبح ابت�سامتها �سم�س يف يوم غائم وممطر.
كل كلمة منها كلوحة اأريد اأن اأعلقها على حائط فرحي، واأفرح، كل جملة 
منه��ا هي رحلة عر الزمن، من زمني املل��يء بالنا�س والوجوه واخلردة، 

اإىل زمن مليء باالألوان واملو�سيقى واملتعة.
االإعجاب هو خويف، هو كل ذلك واأكرث.

طفلة هي يف عاملي.
كخر فني يف ن�رة اأخباري املجهدة.

ال اأريده��ا اأن تتح��ول اإىل خ��ر موؤمل يف ن���رة اأخب��اري......ال اأريد قراءة 
ن�رة كتلك الأحفادي.

اأري��د لها اأن تك��ون الزهرة التي �سممت عطره��ا دون اأن امتلكها، وال اأريد 
الأي �سوكة منها اأن تغري ن�رتي.

يا يل من معجب جبان، ويا لها من ن�س جميل، يا لها من ق�سيدة ر�سيقة 
وفاتنة.

كمذي��ع يف احلي��اة: اأن��ا اأق��راأ ظ��رويف دون اأن اأكتبه��ا اأو اأن اأ�س��ارك يف 
حتريرها، فيما يقوم املرا�سل واملحرر بتلك املهمة، املجتمع والقواعد.

 اللعنة على �سّناع القواعد، اللعنة على من و�سع كل تلك القيود، فليذهب 
للع��دم كل من قّيد ن�راتنا و�سنع منها ن�رات م�ستن�سخة، مكررة، بالية، 

روتينية، ال جديد فيها وال جتديد.
اللعن��ة على كل هذا اجلمال الذي حتمل��ه، يا يل من معجب جبان! ويا لها 

من �سعادة.

 اجمل تعليق 

ال�سُكّ ن�ّساٌب ُمتَحِفٌز يف َقو�س املعرفة.

تؤكد اختراق 32 مليون حساب
تضيف ميزة التخطيط للسفر 
“دليل المدن”

تساعد األطباء على تشخيص مرض 
السرطان

توا�س��ل �رك��ة ياه��و هبوطها بع��د تاأكي��د حتقيقات جلن��ة االأوراق 
املالي��ة والبور�س��ات اخ��راق اأك��رث م��ن 32 ملي��ون ح�س��اب ع��ر 
هجم��ات تزوي��ر مل��ف تعري��ف االرتب��اط التي يع��ود تاريخه��ا اإىل 
2015 و2016، وتاأت��ي هذه االخبار بعد اخلرقني الكبريين الذين 
تعر�س��ت لهما ال�رك��ة، واأثرا عل��ى اأكرث من 500 ملي��ون م�ستخدم 
وملي��ار م�ستخ��دم على التوايل يف عام��ي 2014 و2013. ورغم اأن 
التفا�سي��ل ال ت��زال غري موؤكدة ب�سكل كام��ل، اإال اأن التحقيقات توؤكد 
ارتباط الهجوم باالخراق الذي ح�سل يف 2014 اإىل حد ما، ووفقًا 
للوثائ��ق املقدمة يت�س��ارك اخلرق م��ع الهجوم املتط��ور التي اعتمد 
عل��ى تزوي��ر ملف تعريق االرتب��اط للح�سول على ح��ق الو�سول اإىل 
ح�ساب��ات امل�ستخدم��ني. وبداأت جلن��ة االأوراق املالي��ة والبور�سات 
النظ��ر يف عمليات االخراق بعد املزاع��م التي انت�رت حول امتالك 
ياه��و معلوم��ات كافي��ة ع��ن الو�س��ع لديه��ا للك�س��ف ع��ن عمليات 
االخراق التي ح�سلت يف وقت �سابق من 2014، وت�سري النتائج اإىل 
اأن ال�رك��ة كانت قادرة على الربط بني الهجوم، وما ال يقل عن 26 

ح�ساب تعر�ست للخطر.

اأ�ساف��ت �سبكة في�س ب��وك االإجتماعية ميزة جديدة تعن��ى بالتخطيط لل�سفر 
والرح��الت تدع��ى “دلي��ل امل��دن” City Guides، والت��ي تتواجد �سمن 
قائم��ة املزي��د �سم��ن تطبيق في�س ب��وك، بحيث ت�سم��ح هذه املي��زة لل�سبكة 
االإجتماعي��ة بدخ��ول عامل ال�سياح��ة، وتعتر امليزة مناف���س حمتمل خلدمة 
امل�ستخدم��ني  اإعط��اء  اإىل  امل��دن  دلي��ل  مي��زة  وته��دف   .Foursquare
اقراح��ات لالأح��داث واأماك��ن للزي��ارة يف العدي��د م��ن امل��دن يف خمتل��ف 
اأنح��اء العال، بحيث تظهر امليزة قائمة م��دن خمتلفة واأي من تلك املدن قد 
زاره��ا اأ�سدقاء امل�ستخدم اإىل جان��ب تو�سيات خمتلفة حول اماكن الذهاب 
واالأ�سي��اء التي ميكن القيام به��ا يف تلك املدن.وعمل��ت ال�سبكة االإجتماعية 
يف الفرة االأخ��رية على اإ�سافة العديد من التحديثات وامليزات للمن�سة مبا 
يف ذل��ك اإ�ساف��ة اأق�سام جدي��دة الإيجاد �سب��كات واي فاي القريب��ة ومقابلة 
اأ�سخا���س جدد والتحقق من الطق�س والكثري غريها. وتعمل ميزة دليل املدن 
عل��ى اق��راح وار�سال اإ�سع��ارات حول املع��امل ال�سياحية وامل��دن التي تقيم 
فعالي��ات قد يك��ون ح�سورها مهمًا بالن�سبة للم�ستخ��دم، كما تعر�س قائمة 
االأ�سدق��اء الذين �سوف يح�رون نف���س االأحداث اأو يذهبون اإىل نف�س املدن 

بحيث ميكن للم�ستخدم ب�سهولة العثور على �سخ�س ملرافقته.

تعم��ل �رك��ة جوجل منذ عدة �سنوات على تطوي��ر نظام للتعرف على 
ال�س��ور متط��ور م��ن خ��الل م�ساري��ع GoogLeNet، وال��ذي كان 
يهدف �سمن اأحد اأهداف��ه اإىل تطوير م�روع ال�سيارة امل�ستقلة التابع 
لل�رك��ة وتعليم ال�سيارات ذاتية القيادة كيفية متييز كل �سيء مبا يف 
ذل��ك ال�سواخ�س الطرقية وتخطيط��ات الطريق.وتوفر ال�سور ذات دقة 
جيجابيك�س��ل اخلا�سة بعل��م االأمرا���س وظيفة هامة تتمث��ل بتحديد 
فيم��ا اإذا كان املري�س يعاين اأو ال يعاين من مر�س ال�رطان، وتعتر 
مهم��ة درا�س��ة مثل ه��ذه ال�سور الت��ي يواجهها االأطباء مهم��ة �ساقة، 
بحي��ث ان ن�سبة االتفاق بني االأطباء املختلف��ني الذين يدر�سون نف�س 
ال�س��ور ق��د يكون منخف���س مل��ا دون 48 يف املئة.وق��د يتكون ملف 
املري�س الواحد على عدد خمتلف من هذه ال�سور، والتي يبلغ دقة كل 
�س��ورة منها ما ي�سل اإىل 10 جيجابيك�سل عند تكبريها رقميًا بقدرة 
40X، مما يعني احلاجة اإىل درا�سة اآالف ال�سور كل منها بدقة 10 
ميجابيك�س��ل، واحلاجة اإىل درا�س��ة كل بيك�سل على حدى بحيث تظهر 
كمي��ة بيانات كب��رية جداً يجب معرفتها �سمن ف��رة زمنية غالبًا ما 

تكون حمدودة.

جوجلياهو فيس بوك

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

o �سوتها مالئكي وحلنها رحباين 1 ان�ست 
o فوق العني )معكو�سة( 2 �ساعر لبناين مهجري 

3 كلم��ة ت�ستخ��دم لال�سه��اب يف املعن��ى o لق��ب 
اجتماعي اجنليزي o زهر يذكر يف حتية ال�سباح

 o 4 حي��وان بحري ي�سنف م��ن اأذكى املخلوقات
وحدة العملة اللبنانية

o حب 5 مت�سابهان 
o طرف o اجلن  6 ما يئ�س وما ا�ست�سلم 

o ي�سحب 7 �سهل يف لبنان 
8 خميم فل�سطيني �سهري يف لبنان

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

10 دول��ة عربي��ة ا�س��ل ا�سمها مبعنى ل��ون اللنب 
لك��رثة الثل��وج يف جبالها o قري��ة يف ق�ساء املنت 

بجبل لبنان

تسريحات شعر ميالنيا ترامب تحت المجهر
منذ اأن توىل دونال��د ترامب رئا�سة الواليات املتحدة 
االأمريكي��ة واأ�سبحت عائلته بالكام��ل حتت املجهر، 
يف حماولة من اجلمي��ع ملعرفة اأدق التفا�سيل عنهم 
خا�س��ة زوجت��ه عار�س��ة االأزي��اء ال�سابق��ة ميالنيا 
ترام��ب التي لفت��ت االأنظار اإليها بجماله��ا واأناقتها.
ت�ريح��ات �سع��ر ميالنيا ترام��ب كان��ت اأي�سًا حمط 
اأنظ��ار اجلمي��ع، خا�س��ة واأن الكرثي��ن الحظ��وا اإنها 
تعتم��د على ت�ريحة واح��دة اأغلب الوقت، بالرغم من 
اإطالالته��ا املختلف��ة وظهوره��ا املتك��رر يف الإعالم، 
ليحاول��وا معرفة �سب��ب اعتمدها عل��ى ال�سعر املموج 

الوا�سع طوال الوقت.
Mord e "  وك�س��ف م�سفف �سع��ر ميالنيا ترام��ب
chai Alvow" �سب��ب اعتمدها على ت�ريحة �سعر 
واح��دة وهو اإنهم��ا رغبا يف اأن يعت��اد عليها اجلميع 
واأن ت�سبح ماألوفة لديهم، لهذا فهما ال يغريا ت�ريحة 

�سعرها اإال قلياًل.

 o 1 و�س��ل درج��ة عالية من ح�س��ن االأداء اأو ال�سناعة
ن�سف �سابر o ثلثا جبل

2 مبعن��ى طري��ق اأو و�سيل��ة اأو الأجل �س��يء ما o حالة 
االإ�سابة مبكروب اأو عفونة يف اجل�سم

3 عك�س حلو o مطرب راحل �ساحب اغنية بنات املكال
4 عرو�س امل�سايف اللبنانية o – قرية لبنانية وقعت 

�سحية غدر املحتل
5 ا�س��م ح��رف من حروف اللغ��ة o – طاف يف املكان 

وبحث بنظره
6 غري متزوج

o مت�سابهات اآخر  7 ي�سعون �سيئا مكان �سيء 
اأو لالآخرين o يقراأ لنف�سه  o ثلثا �سيد  8 هز وخ�س 

o ي�سبك االأ�سياء ببع�سها 9 كثري وفائ�س 
10 قري��ة وق�ساء يف البق��اع اللبناين عند جبل �سنني 

o هجم o مت�سابهان 

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.


