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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ازهار �صبيح : عادًة ، م�صكلة النا�س مع خ�صومهم .
ودائمًا ، م�صكلتي مع اأِعزائي !

خلييود جبييار : ي�صعى البع�س للو�صييول اىل الكمال متنا�صيين اأنهم ب�رش واخلطاأ 
�صمتهم .

نا�رش العتابي : �صاأ�صّذب �صجرَة يومي
من فو�صى احلياة  وهي تبتكُر اأ�صئلًة بليدة من بع�س الأ�صدقاء الذين ي�صبهون 
حلائهييا الياب�ييس ! من بع�ييس الأقرباء ... وهييم ينخرون قلبهييا بفوؤو�صهم الفّجة 
�صاأ�صّذبهييا ميين دغل القلييق الكثيف واأع�صا�س الفييراغ املهملة ميين الندوب التي 
خّلفتها ر�صا�صاتهم الطائ�صة من بقايا الورق امليت يف اأذرعها الناتئة اخل�صنة
التييي تعرت�ييس ف�صول الغربيياء الغرباء اللذييين ينزُّ من عيونهم �صمييُغ الأ�صئلة. 

هكذا ..
مبزيٍد من العزلِة والالمبالة

ومبزيٍد من الغمو�س والأعذار 
�صاأجعُل يومي هادئًا وب�صيطًا

ك�صاهدٍة يف مقربة.
عبييد العظيم فنجان : الفرا�صُة التي طارْت ميين ال�ّصطر كانت ُقبلًة خائفًة �صقطْت 
ميين �صفتييِن ُمرتبكتن ، اأتاأمُلها بحزن ، لأنها ت�صعييُر بالّرعِب من الربد القار�س 

يف ع�رشنا ال�صاِئك : 
لن اأفزَعها بحركٍة اإعرابّية ، لْن اأرفَعها اأو اأن�صَبها ، ولن اأ�صجَنها يف حقِل ق�صيدة 

؛ �صَيغمُرها الُغبار اأو �َصيق�صُمها جراُد الن�صيان :
�صاأتركها حتوُم على هواها، حوَل راأ�صي ، حيُث ت�صعُّ نرياُن فكرتي عنِك ..

قي�ييس عبد املغني : عندمييا تنهار قرية يف �صدري اأعييرف حينها باأنك تع�صن 
على �صفاهك واأنت تراقبن رجال" اآخر ..

عندمييا ينحييرف قطار عن م�صيياره يف راأ�صي اأعييرف حينها باأنييك تتقلبن على 
�رشيييرك حزينة.. �صي�صتنجييدون بقوانينهييم وعلمائهم  ليقولوا اأنهييا في�صانات 
وعوا�صف رعدية غري طبيعية ناجتة عن احتبا�صات احلرارة واختناق الكوكب. 
�صي�صتعينييون مبرا�صدهييم القطبية واأقمارهييم الأ�صطناعية ليقولييوا اأنه الربيع 
وتداعيات اقرتابه �صاأ�صتنجد بي  لأنني وحدي من يعلم اأنك حينها قد اأ�صتيقظت 
واأنييك هنيياك يف مغط�صييك الدافييئ تغفرييين للميياء خطيئيية �صفافيتييه تدخنيين 
ال"دانهيييل" بتلييذذ ت�صتمعن لأغنيات كينية غام�صيية  و بهدوء  تديرين بع�س 

امل�صائر والأقدار. يوما" ما  �صينتحر ال�صعر عند �صفتيك  لأن اأحدا" مل ي�صدقه.
لطفييية الدليمي : �صيكذب الرجال كثييريا و�صيكذب ويكذب امل�صوؤولون طويال يف 
خطاباتهييم املكررة و�صتقدم الن�صاء مطالبهن امل�رشوعة و�صي�صحك امل�صوؤولون 
مييلء ا�صداقهم ميين تلك املطالييب ، و�صيمنعون ن�صاءهم وبناتهييم واخواتهم من 
اخلروج اىل الحتفالت وكذلك �صيفعل عدد كبري ممن يدعون املدنية واللربالية 
، و�صيفعييل مثلهييم عييدد كبري ميين املح�صوبن علييى املثقفن ،الذييين يتحدثون 
ويكتبييون عن احلرية واحلقوق الن�صانية وهم ي�صتنكفون اخلروج مع زوجاتهم 
وين�صغلييون يف يوم املييراأة واليام الخرى مبغازلة اجلميييالت وتقدمي التهنئة 

لهن يف و�صائل التوا�صل والتجمعات ...
ُه " علي ال�صوداين : " �صاأخلُع من راأ�صَي بع�صَ

اأحتاُج الليلَة طبيبًا جّراحًا ماهراً رحيمًا ، ل يكّلفني اإّل و�صَع جيبي .
اأريُدُه اأن يحذَف من دماغي ، قطعًة عاطفيًة مزعجًة مقلقًة فائ�صة .

ٍق ثقيٍل ، تن�صُج فيه طبخٌة مملوحٌة ا�صمها حبُّ الوطن. هي مثل وَرٍم �صغرٍي معتَّ

 اجمل تعليق 

اأحتاج اأن اأقراأ �ِصعرا يجوهر قلبي ، يغ�صلني باللوعة وباحلنن ، ويعيدين �صافيا 
كقلب اللوؤلوؤة ، 

كم اأنا بحاجة اإىل ذلك ؟!

تبدأ تحديد األخبار الوهمية
تطلق بطاقة ذاكرة جديدة 
لكاميرات األكشن

بريزما يوفر إمكانية إنشاء 
مرشحات خاصة

بييداأت من�صيية في�ييس بوك بتنفيييذ خطتهييا ملحاربيية الأخبار 
الوهمييية وح�رشها عرب و�صم تلك الأخبار بعبارة “غري متفق 
عليه”، بحيث نفذت �صبكة التوا�صل الجتماعي وعودها التي 
اأطلقتهييا يف �صهيير دي�صمرب/كانييون الأول املا�صي مبواجهة 
الأخبييار الوهمية والزائفة وت�صييييق اخلناق عليها ل�صتعادة 

م�صداقيتها اأمام م�صتخدميها.
وتظهيير الأخبييار، امل�صكوك ب�صحتهييا اأو انهييا وهمية، �صمن 
خال�صة الأخبار اخلا�صة بامل�صتخدم مرفقة بعبارة حتذيرية 
جنبييًا اإىل جنييب مييع روابييط ملواقع فح�ييس احلقيقيية ت�رشح 
مليياذا هييذا اخلرب لي�ييس �صحيحًا.وعمدت في�س بييوك اإىل جعل 
عملييية التبليييغ عيين الأخبييار الوهمية اأكيير �صهوليية من ذي 
قبل، بحيييث ميكن مل�صتخدمي في�س بييوك الإبالغ عن الق�صة 
علييى اأنهييا وهمية وذلك مبجييرد ال�صغط علييى الزاوية اليمنى 
العليييا للمن�صييور بحيث يظهر خيار الإبييالغ عن املن�صور على 
اأنييه وهمي، كمييا ميكن مرا�صلة ال�صخ�س الييذي ن�رش الق�صة اأو 

حجبها ب�صكل كامل.

اأعلنت �رشكة ليك�صار عن تو�صيع باقة موديالتها من بطاقات الذاكرة 
الحرتافييية، ميين خييالل طييرح املوديييل UHS-II-U3 اجلديدة 
ب�صعيية تخزينية تبلغ 256 غيغابايييت.  واأو�صحت ال�رشكة الأمريكية 
اأن �رشعيية قراءة البيانييات ببطاقة الذاكرة اخلارجييية اجلديدة ت�صل 
اإىل 150 ميغابايت/الثانييية، وت�صل �رشعة الكتابة 90 ميغابايت/
الثانييية. وبف�صل الت�صميم املدمج لبطاقة الذاكرة اخلارجية و�صعتها 
التخزينييية الكبييرية فاإنها تنا�صييب ال�صتخدام مع كامييريات الفيديو 
الرقمييية لت�صوييير الأحييداث الريا�صييية والأك�صن، ومن اأجييل ت�صجيل 
الأفييالم بدقة الو�صييوح الفائييق.  وبالإ�صافة اإىل ذلييك، اأكدت �رشكة 
ليك�صييار اأنها قامييت باختبار املوديل اجلديد مييع كامريات "غوبرو" 
وت�صميين ميين خييالل ال�صهييادة "Works with GoPro" عمييل 
بطاقيية الذاكييرة اخلارجييية "مايكييرو اإ�ييس دي" بكفيياءة مثالييية مع 
كامييريات الفيديو "غوبييرو". واأ�صافت ال�رشكة الأمريكييية اأن بطاقة 
 Professional 1000x Micro SDXC 256 GB الذاكييرة
اجلديييدة ميكيين ال�صتفييادة منها من اأجييل التخزييين ال�رشيع ملقاطع 

الفيديو الطويلة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD؛ 

اأعلنت �رشكة خمتربات بريزما �صاحبة تطبيق حتويل ال�صور الرقمية 
اإىل لوحات فنية ذو املر�صحات املعتمدة على الذكاء ال�صنعي "بريزما" 
عيين اإعطيياء امل�صتخدمن املزيد ميين التحكم فيما يخ�ييس املر�صحات 
مييع توفريهييا مليييزات جديييدة اأ�صافتهييا اليوم.واأطلقت ال�رشكيية اأداة 
جديييدة تعتمد على �صبكة الإنرتنييت ت�صمح لالأ�صخا�س بتحميل �صورة 
عينيية واإن�صاء مر�صييح لتطبيق بريزما على اأ�صا�ييس خ�صائ�س ال�صورة 
و�صفاتهييا، بحيييث ميكيين للم�صتخدميين اإن�صيياء املر�صحييات اخلا�صة 
بهييم املعتمييدة على تدريب ال�صبكيية الع�صبية بناًء علييى الطرق الفنية 
املف�صلة لديهم اأو الأ�صاليب الفنية.وميكن للم�صتخدمن الأكر ن�صاطًا 
جتربيية هييذه امليييزة املتوفرة ب�صكل ح�ييرشي لهييم يف الوقت احلايل، 
واأ�صييارت ال�رشكيية اإىل نيتها فتح البيياب للمزيد ميين امل�صتخدمن يف 
امل�صتقبل مع جلبها هذه امليزة اإىل الهاتف املحمول.وت�صتغرق الأداة 
اجلديييدة وقتًا طوياًل يقييدر بحوايل �صاعة من الزميين لتحليل ال�صورة 
واإن�صاء املر�صح، كما انها متتلك واجهة ا�صتخدام غري م�صجعة مع عدد 
كبييري من ال�رشائح غري امل�صميياة بحيث ل تتوفر حاليًا طريقة وا�صحة 

لروؤية كيف توؤثر التعديالت على النتيجة النهائية.

فيس 
بوك

تطبيق ليكسار

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 �صاعر فل�صطيني راحل
2�صاعر �صوري راحل

3 �صاعر م�رشي راحل
o بحر 4مر�س ي�صيب العيون 

اأطرافه 5يف القمي�س تربط 
o عك�س حربا 6اأواخر ابيات ال�صعر 
7لوؤلوؤ o نوع قدمي من اخلط العربي
8 �صوء o امريكي الف ق�صة العجوز 

والبحر
اأواخر  o 9 ك�رش 

10 رئي�ييس )التجييار مثييال(2 �صاعر 
لبنا

نجوم سوريون يبحثون عن جنسية أخرى

يبييدو اأن الظييروف ال�صعبيية التي تواجييه الفنانن 
والفنييين ال�صورين خالل �صفرهم لإجناز اأعمالهم 
والعرقليية التييي يتعر�صييون لهييا يف احل�صول على 
تاأ�صييريات دخييول للعديييد من الييدول، مييا اأّدى اإىل 
تاأخييري وتوّقف ت�صوير عدد ميين الأعمال الدرامية 
قد جتييد طريقها للحّل عند عدد ميين النجوم.علمت 
م�صييادر اأّن كل ميين النجمن با�صييل خياط وقي�س 
ال�صيييخ جنيييب قييد تواجييدا يف كنييدا خييالل الفرتة 
كمقبوليين  اأ�صمائهمييا  و�صلييت  حيييث  املا�صييية 
للهجييرة اإىل كنييدا حيييث بقيييا هناك لفييرتة ثالثة 
اأ�صابيع تقريبًا قبل اأن يعودا اإىل بريوت ودبي .ومل 
تتوّقييف قائميية املهاجرييين عند قي�ييس وبا�صل بل 
الأميير نف�صييه ينطبق على املخرجيية ر�صا �رشبتجي 
واملخييرج حامت علي اللييذان ي�صتعدان لل�صفر خالل 
الفييرتة املقبليية اإىل كنييدا و لفرتة ق�صييرية قبل اأن 

يعودا اإىل اأماكن اإقامتهما.

1 لل�صييوؤال عيين �صخ�ييس o نف�ييس o حييد 
ال�صيف

o حمب 2 يرفع به البنطال 
3 تكاثيير الأ�صييياء ممييا يييوؤدى اإىل اأزميية 

)معكو�صة( o رجف
o م�صاعدة واإمداد 4 انتفاخ 

o يخفنه اأكر من الدق باملطرقة   5
6 جهيياز العرو�ييس )يف اخلليج( o حيثما 

تهب الريح
7 حتييرك يف حملييه بدون تقييدم o ثالثة 

حروف من فنان
8 اأناث اجلمل )مبعرة( o من ا�صماء اهلل 

احل�صنى
9 اربعة حروف مت�صابهة

o جمع ميقات 10 رحلة بالدراجة 

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.


