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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق 

كل عام و�سمارِك ملح الأيام؛ الذي يغري طعم هذا العامل الباهت!.. كل عام وانِت 
بخري.. 

قالوا في صفحاتهم:

عل��ي ال�سوداين : يبدو اأنني قد فقدُت وظيفتي التي حب�سني يف �سومعتها النّقاُد 
امل�ستعجل��ون ، و�سّم��وين " كاتب �ساخر �سّحاك " . منظر ال�سا�سة ل ُينتُج مثقاَل 

�سحٍك اأبداً ، حتى لو �َسَحَلُه الغواُة �سوب طقطوقة " �رشُّ البلّية ما ُي�سِحك "
اللعنة اللعنة اللعنة ، على اخلائنني احلرامية الدّجالني ، الذين لو �ساألَت اأ�رشَفُهم 
ع��ن ا�س��ِم اأبيه احلقيقّي ، َلَتلعَثَم و�سكَت ثمَّ ق��ال ع�رشين ا�سمًا ، وتركَك يف حريٍة 

مما ي�سنعون .
علي �سام : ال�سالم مل يكن يوما حلما.

احل��رب كانت احلّلم، الن���رش كان احلّلم، اإبادة العدو كان��ت احلّلم وحتى املوت 
كان حلما.

ال�س��الم كان اخلن��وع واخل�س��وع والتذلل والرك��وع اأما احلرب فكان��ت مقد�سة 
وال�رشف مل يكن لي�سلم دون دم.

هذا ما تعلمناه نحن اأطفال الدكتاتورية.
اأحيان��ا ا�ساأل نف�سي اإن كان من ا�ستبان��ا وي�ستبي اأطفال بالدنا اليوم واعيا ام 

هو كان ُمغّيبا مثلنا! 
ال�س��الم طبق��ات فهناك ال�س��الم مع الخر وهن��اك ال�سالم مع ال��ذات ولي�س من 

املمكن ابدا ان حتقق الواحد دون الخر.
لك��ي تت�سال��ح مع نف�سك يجب ان تت�سالح مع املختلف��ني عنك لأنهم حتى بعد 

ان تقتلهم يبقون يف داخلك، يف عقلك كجنون ل يتوقف عن اقتيادك للحرب.
نعم هناك منا من يريد ان يقتل �سباب اليوم لينتقم من جرائم يف ق�س�س.
نعم مازلنا ل نريد ملن يرف�س ان يتبعنا ومن ل ي�سدق افكارنا ان يعي�س.

اإنها احلرب التي ل تنتهي لأن ال�سالم مع اأنف�سنا مل يبتدئ.
حمم��د م�سك��ور : واأن��ا الذي كنت اأظن اأين بي��ت من حب، اأهياأ نف�س��ي لكل قادم، 

فاأفر�س له امل�ساعر، واأطبخ له قلبي.
ل�سُت اإل غرفة يف فندق، لي�س يّف من مقيم، بل رحالة فقط.

متى اأمل من ترتيب نف�سي مع كل قادم؟ 
اأمل يحن الوقت لأن اأغلق هذه الغرفة اللعينة واأفتح بدًل عنها دكانًا للكذب؟

كيف ي�ستاأجرين الأوغاد؟ اأي ثمن زهيد هو هذا الذي يدفعوه؟، واأنا الذي ما عاد 
يل قلب كي اأطبخه، بل بقية قلب وملعقة.

هاك��م ه��ذه امللعقة، اأه��اًل و�سه��اًل، دع��وين اأ�سخن لك��م اآخر �سحن م��ن ح�ساء 
الوحدة، هذا اخلبز هو يدي، هذا اللحم هو قلبي.

اأو لرمب��ا ل تري��دون طعام��ًا، ب��ل ع�س��رياً ب��ارداً، هل اأع���رش لكم بقاي��ا قلبي 
فت�رشبوه دمعًا؟

اأي غرفة يف فندق اأنا، اأي رّحالة اأنتم، اأي زمن هذا؟
�سفاء �سكنور : يف يوم املراأة: متثال لالم العراقية 

بلدانن��ا يخربها الرج��ال بج�سعهم وتهورهم وعدوانيته��م وخيالئهم وغ�سبهم 
ونزوعهم اىل القتال واندفاعهم اىل الغنيمة وفرقتهم حتت رايات من يذكي نار 

احلروب وي�سيع الدمار والكوارث. 
وتعمرها الأمهات ب�سربه��ن واحتمالهن وطيبتهن وحنانهن وجلدهن وكدهن 
يف العم��ل املن��زيل، وبقلوبه��ن املكلومة وارواحه��ن الثكل��ى وعيونهن املثقلة 
بال�سه��ر والدموع على من رحل او غاب او ٌغيب من الأبناء والخوة يف غياهب 

العنف واحلروب.
ل اراه��نٓ ال يف �س��ورة اأ�سجار �ساخم��ة، تفي�س بعطاء ب��ال مقابل، ولولهن 
لنقر�س��ت تل��ك الب��الد من فرط ما ممر به��ا من حروب وك��وارث �سكل رجالها 

وقودها الدائم. 
.

لغوغل يعمل بكل 
هواتف أندرويد اآلن

بطاريات تدوم 3 أضعاف ليثيوم 
أيون وأكثر أمانًا

  تحدد موعد إطالق 
 Teams خدمة

اأعلن��ت �رشكة غوغل ع��ن اإطالق امل�ساعد الرقم��ي Assistant ، على 
جمي��ع الهواتف الذكي��ة املزودة بنظ��ام اأندرويد من اإنت��اج ال�رشكات 
A s  الأخ��رى. ولكي يتمكن امل�ستخدم م��ن ا�ستعمال امل�ساعد الرقمي
sistant، فاإنه ي�سرتط توافر نظام الت�سغيل اأندرويد 6.0 على الأقل، 
بالإ�سافة اإىل خدمة غوغل بالي. وبالن�سبة ملتطلبات الهاردوير، فاإن 
ال�رشك��ة الأمريكية ت�سرتط توافر ذاك��رة ع�سوائية �سعة 1.5 غيغابايت 
و�سا�س��ة بدق��ة و�س��وح ل تق��ل ع��ن 1280×720 بك�سل. وم��ن اأجل 
ا�ستدع��اء امل�ساعد الرقمي من غوغل يتعني عل��ى امل�ستخدم الحتفاظ 
 OK" اأو ميك��ن نط��ق الأم��ر ال�سوت��ي  الرئي�س��ي م�سغوط��ًا،  بال��زر 
Google"، الذي �سيحل حمل الأمر ال�سوتي يف خدمة بحث غوغل.
A s  وعل��ى غ��رار امل�ساع��د الرقمي اأب��ل �سريي ف��اإن تطبي��ق جوجل
sistant �سيوف��ر للم�ستخدم اإمكانية ت�سغي��ل املو�سيقى والبحث عن 
الن�رشات اجلوية مع اإج��راء مقارنة بني بيانات الرحالت اجلوية. واإىل 
جانب الهواتف الذكية املزودة بنظام جوجل اأندرويد �سيعمل امل�ساعد 
الرقم��ي Assistant على ال�ساع��ات الذكية املزودة بنظ��ام اأندرويد 

وير واأجهزة املنازل الذكية، التي ت�ستمل على التجهيزات املنا�سبة.

ابتك��ر باحثان اأمريكيان نوعية جدي��دة من بطاريات احلالة ال�سلبة 
تعم��ل لفرتة اأطول بواقع ثالثة اأ�سعاف عن بطاريات الليثيوم اأيون، 
الت��ي ت�ستخ��دم حالي��ا لت�سغي��ل الكمبيوت��رات املحمول��ة واللوحي��ة 
والهوات��ف الذكي��ة.  وا�ستط��اع الباحث��ان ج��ون جودين��ف وماري��ا 
هيلين��ا براجا تطوير بطاري��ة تعتمد على الزج��اج ال�سلب باعتباره 
كه��رل، وه��ي املادة الت��ي حتتوي عل��ى اأيونات حرة ت�س��كل و�سيطا 
لنق��ل الكهرب��اء.  ونقل املوقع الإلك��رتوين الأمريك��ي متخ�س�س يف 
جم��ال الكمبيوتر وتكنولوجي��ا املعلومات عن الباحث��ني قولهما اإن 
البطاري��ات اجلديدة حتل العديد من م�س��اكل البطاريات امل�ستخدمة 
حالي��ا حيث اأنها اأك��ر اأمانا وتعمل لفرتة اأطول دون احلاجة لإعادة 
�سح��ن. ويقول الباحثان اإن البطاريات اجلدي��دة ميكن اإعادة �سحنها 
اأك��ر من 1200 مرة بدون مقاومة، واأنه��ا تعمل يف درجات حرارة 
منخف�س��ة ت�سل اإىل �سالب اأربع��ة فهرنهايت. وذكر جودينف وبراجا 
اأن الكه��رل الزجاج��ي امل�ستخ��دم يف البطاري��ات اجلدي��دة م�سنوع 
م��ن ال�سودي��وم، وبالتايل هو اأف�سل م��ن الناحية البيئي��ة من مادة 

الليثيوم امل�ستخدم يف البطاريات احلالية. 

اأعلن��ت �رشك��ة مايكرو�سوف��ت عن موع��د اإتاحة خدمته��ا للمحادثات 
الت��ي ت�ساعد على التعاون بني اأفراد ف��رق العمل عرب الإنرتنت، “فرق 

مايكرو�سوفت” Teams Microsoft، للم�ستخدمني حول العامل.
 واأو�سح��ت ال�رشكة، ع��رب بيان ن�رشته عل��ى مدونة اأوفي���س الر�سمية 
التابعة لها، اأن خدمة “فرق مايكرو�سوفت” �سوف تتاح للم�ستخدمني 
ح��ول الع��امل بداية من ي��وم الرابع ع�رش م��ن مار�س املقب��ل.  وكانت 
مايكرو�سوف��ت ق��د اأعلنت اأول مرة ع��ن خدمة “ف��رق مايكرو�سوفت” 
ع��ام 2016 املا�س��ي، حيث وف��رت اخلدمة للمعاين��ة فقط يف 181 
بلدا حول الع��امل، وبدعم لنحو 18 لغة خمتلفة، وبتطبيقات لأنظامي 
اأندروي��د واآي اأو اإ���س، ون�س��خ لنظامي م��اك ووين��دوز، بجانب ن�سخة 
الوي��ب. وت�س��ف مايكرو�سوف��ت اخلدم��ة باأنها خدم��ة حمادثات عرب 
الإنرتن��ت ت�سته��دف ال���رشكات اأو املوؤ�س�سات اأو املدار���س التي لديها 
ف��رق عمل متع��ددة تعمل على م�ساريع خمتلف��ة يف اآن واحد. وتتوافر 
 Office ”365 خدم��ة “فرق مايكرو�سوفت” �سمن خدم��ة “اأوفي�س
365 املكتبية ال�سحابية، وهي اخلدمة التي توفر قنوات وجمموعات 

ور�سائل خا�سة ومكاملات فيديو و�سوت عرب �سكايب،

المساعد 
الرقمي

مايكروسوفت  ابتكار

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 جدب��اء ل خ���رشة فيه��ا ول م��اء o ينت�س��ب اإليه 
�سكان فل�سطني وال�سام

2 ظاه��رة طبيعي��ة حت��دث لالج�س��ام خ��ارج نطاق 
جاذبية الأر�س )كلمتان(

3 قدر قليل )كلمتان( o ح�سم الأمر وقطعه )معكو�سة(
o عدم القدرة على النوم 4 و�سائل موا�سالت ونقل 

5 ابن��اء ف��الن )معكو�س��ة( o ي�س��ع نظام��ا يتبع��ه 
الآخرون فيما بعد

o متعطر بالعطر والطيب )معكو�سة( 6 بحر عظيم 
7 من �سهور ال�سنة امليالدية

8 ح��رف ج��ر o ���رشاء ال�سل��ع م��ن بلد اآخ��ر بغر�س 
التجارة

9 نظام اقت�سادي عاملي �سائد اليوم
 o 10 ال�سم الأول لرئي�س اأمريكي ا�سمه الثاين كارتر

التعرف على الروائح بالنف

1 نب��ات ي���رشب كمه��دئ لالأع�س��اب وم�سك��ن للمغ�س 
وال�سعال o طبيخ

o من ا�سماء الرمح )جمع( 2 من م�ستقات البرتول 
اأح�س )معكو�سة(  o 3 رجل من عرب البادية 

4 ال�سم الثاين ملمثل م�رشي طويل )ال�سم الأول احمد( 
اأمريكية جنوبية �رشقية o ولية 

5 قاع��دة يرتكز عليها كل بناء o قالدة تعطى مكافاأة 
لعمل عظيم

6 لون بني ال�سوداد والحمرار و�سفت بها اخليل قدميا 
o طراز من ال�سيارات الربيطانية

7 اأئر ال�سوء فيما يحيط بنا o خم�سة حروف مت�سابهة
Story o الأ�سل العربي من كلمة  8 قل وندر 

9 �سبكة املعلومات الدولية
10 ح�رشة قار�سة مزعجة تعي�س يف ال�سقوق o �سجاع 

يتقدم القوم

نجوم ممنوعون من االحتفال بعيد 
ميالدهم في 2017

28 فرباير هو اآخر يوم يف �سهر فرباير ، وعليه 
ف��اإّن مواليد 29 فرباير ل��ن يحتفلوا بعيدهم هذا 
الع��ام. والطري��ف اأن ه��وؤلء املوالي��د يحتفل��ون 
الأم��ور  وم��ن  �سن��وات.   4 كل  م��رة  بعيده��م 
الطريف��ة التي ترتافق مع ي��وم 29 فرباير، الذي 
ياأتي م��ّرة كّل اأرب��ِع �سنوات، اأّن املوالي��د اإما اأن 
ينقل��وا الحتفال بعيده��م اإىل بداية �سهر مار�س، 
اأو يلتزم��وا بالحتفال به م��ّرة كل اأربع �سنوات، 
عندم��ا يحّل موعُد ال�سنة الكبي�س��ة، وهوؤلء يقّدر 
عدده��م بح��وايل اأربع��ة ملي��ون �سخ���س ح��ول 
الع��امل. وم��ن موالي��د هذا الي��وم م��ن امل�ساهري: 
واملغّن��ي  فارين��ا،  دني���س  الأمريك��ي  املمث��ل 
اجلزائري ال�ساب خالد، واملمثلة الإماراتية مرمي 

�سلطان، واملمثلة امل�رشّية ناهد ال�سباعي.  

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.


