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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

الكثري يكرهونك ، والكثري اي�ضا يحبونك.
هذا هو الطبيعي

قالوا في صفحاتهم

احم��د �ضعداوي : اإلي��ك اأيها اليوم وقد انتهيت، مليئ��ًا بالكراهيات والدم واجلرائم، 
اأق��ول: كنَت ج���راً بالن�ضبة يل، اأنا املحظوظ، اىل يوم اآخر، قد يكون اأف�ضل. وكنَت 

حفرة عميقة لآخرين، �ضاأن�ضى مالحمهم �ريعًا.
اإلي��ك اأيها اليوم املليء باحلرائ��ق. لقد غّطى الدخان مالحمنا، يومًا اإثر يوم، وغداً 

لن ي�ضتطيع التعّرف علينا اأحد.
 ابراهيم ها�ضم : لِك مني كلمة اعتذار، بالنيابة عن كل الرجال ..

على كل دمعة مل ت�ضقط، و على كل �رخة دفنت يف هذا ال�ضدر، و على كل فرحة 
مل تزهر ..

انا اعتذر لِك
بالنياب��ة ع��ن ذلك الذي �ضل��ب رحيقِك، و ذلك الذي مل يعرف ق��درك، وذلك الذي ل 

ميلك اأنف ول عينني ..
اعتذر لأننا كائنات �ضعيفة، و لذلك نلجاأ للعنف احيانًا ..

من��ذ بدايات الوعي، كنِت �راً ع�ضيًا عل��ى الدراك، كل ما كنا نعرفه عنِك هو انِك 
جميلة و اأننا نخافِك ..

ل تزالني كذلك .. و ل نزال .. 
و بالرغم من كل هذا، مل تخيبي اآمالنا يومًا ..

و اليوم، يل رجاء واحد عندِك ..
اينم��ا كن��ِت اليوم ابت�ضمي، ارفعي راأ�ضك عاليًا، ه��ذه ال�ضماء تنتظر وجهك اليوم .. 

هذه ال�ضم�س حتتفل باأعظم ما ا�رقت من اأجله اليوم ..
الي��وم يق��دم كٌل من ال�ضعر و الدب و الفن، ر�ضالة �ضك��ٍر و امتنان .. يعرتفون فيها 

انِك كنِت انِت يف البدء فكانوا .. و كنا نحن جميعًا ..
و لذلك انِت ا�ضم اخللود الأول .. 

و معنى اجلمال .. 
و غاية احلياة .. 

و نو�ضتاجليا الوجود ..
اليوم حتتفل ذاكرة الن�ضان 

باأعز اغنياتها .. انِت .. رمبا يوم واحد ل يكفي .. 
رمبا يجب ان نحتفل كل يوم .. ولكن اليوم �ضنقول :

كل عاٍم ونحن جميعًا بخري
لأنِك كنِت، و ل زلِت ..

 عبد العظيم فنجان : وهو يبتكُر ، من ال�ِضعر ، كهيئة اإن�ضان ، ثم ينفُخ فيه ، في�ضري 
امراأة .

وهو يغني : يا خالدتي ، يا جنمتي ، يا ماأزقي الفاتن ، ويا ع�ضفورتي .
كانت ، عندما يجوُع ، تخبُز له يديها ، 

واإذا م��ا ح���رَج ال��رُق بني اأ�ضالعه ، وهط��َل امل�ض��اُء ، رّتبْت ، باأنفا�ِضه��ا ، اناقة 
النفري ..

 قي�س عبد املغني : عرفت للتو 
اأن مبقدورك م�ضغ علكة 

و ال�ضري باإ�ضتهتار بني �ضفني من ال�ضعراء و املذوؤوبني و اآكلي حلوم الب�ر
اأهكذا �ضممك اهلل ؟!

بحيث ل ميكن لأي �ضيء اأن يوقفك
اأهكذا خلقك

�ضهية و بعيدة
اأهكذا حقا" اأرادك القدير

جميلة" بقدر مات�ضائني ؟!

تنفذ حلها الذكي لمشاكل إساءة 
يبتكرون روبوتًا يتم التحكم فيه 
بالتفكير

تنافس أبل عبر مقرها 
الجديد

دخل��ت التحديث��ات اجلدي��دة الت��ي اأعلن��ت عنه��ا من�ض��ة التدوين 
امل�ضغرة تويرت �ضابقًا حيز التنفيذ، والتي متنح امل�ضتخدمني مزيداً 
م��ن التحكم فيما يخ�س التنبيهات الت��ي يتلقونها، بحيث ميكنهم 
حالي��ًا تعطيل التنبيه��ات لالأ�ضخا�س الذين مل يعمل��وا على تاأكيد 
ح�ضاباتهم على تويرت، مما قد ي�ضع حداً للردود الغريبة التي تظهر 
على تغري��دات امل�ضتخدم. ويعمل التحدي��ث يف الوقت الراهن على 
ن�ضخ��ة الويب وتطبيق اخلدمة العامل على نظام الت�ضغيل املحمول 
اأندرويد، ويعتر هذا التحديث حاًل ذكيًا مل�ضاكل اإ�ضاءة ال�ضتعمال 
وامل�ضايقات التي حت�ض��ل على املن�ضة الجتماعية، والتي �ضكلت 
هاج�ض��ًا فعليًا للعديد من م�ضتخدم��ي املن�ضة ب�ضبب ما يتعر�ضون 

له.
 وكان ج��اك دور�ض��ي الرئي���س التنفيذي ل�ركة توي��رت قد ا�ضتطلع 
اآراء امل�ضتخدم��ني ع��ر تغري��دة ن�ره��ا م��ن ح�ضاب��ه الر�ضمي يف 
29 دي�ضمر/كان��ون الأول املا�ضي حول ما هو اأهم الأمور التي 
يرغبون بروؤيتها على تويرت اأو ما هي اأهم الأمور الواجب حت�ضينها 

اأو اإ�ضافتها اإىل اخلدمة خالل عام 2017.

ابتك��ر فريق م��ن الباحثني بالوليات املتح��دة روبوتًا ميكنه اأن 
يتلق��ى التعليمات من خالل الإ�ض��ارات الكهربائية للمخ الب�ري، 
ويق��وم بتغي��ري اأفعاله ب�ضكل ف��وري اإذا ما لح��ظ ال�ضخ�س الذي 
يراقب��ه اأن��ه ارتك��ب اأي خط��اأ.  وتعتم��د التقني��ة عل��ى معادلت 
خوارزمية جديدة تراقب اأن�ضطة املخ بحثًا عن اإ�ضارات كهربائية 
معين��ة، وميكنه��ا اأن مته��د الطري��ق اأم��ام �ضيط��رة الب���ر عل��ى 
الروبوتات يف امل�ضتقبل دون اأي جمهود عن طريق جمرد مراقبة 
اأفعاله��ا فح�ضب. وتو�ض��ل الباحثون يف خمتر عل��وم الكمبيوتر 
وال��ذكاء ال�ضطناع��ي اإىل منظومة جديدة ت�ضتن��د على ما يطلق 
علي��ه ا�ضم "الإمكانيات املتعلقة باخلط��اأ" ويق�ضد بها الإ�ضارات 
الكهربائي��ة التي تنبعث داخل املخ عندما يالحظ الن�ضان وجود 
خط��اأ ما، وتتولد ه��ذه الإ�ضارات ب�ضهول��ة دون اأن تتطلب تركيزاً 
حقيقيًا م��ن ال�ضخ�س. ويف اإطار التجربة، ق��ام الروبوت ب�ضل�ضلة 
من التدريبات الب�ضيطة التي حتتمل اأن تكون �ضحيحة اأو خاطئة 
مث��ل ت�ضنيف بع���س الأغرا�س اأو نقل عبوات اأو طالء �ضندوق اأو 

غري ذلك.

ح�ضلت �رك��ة غوغل على موافقة جمل�س مدين��ة ماوننت فيو فيما 
يخ���س م�روع بن��اء مقرها امل�ضتقبلي بالقرب م��ن مقرها احلايل 
�ضمن املدينة، ويحمل املقر اجلديد ملكاتب ال�ركة الذي ياأتي على 
�ضبك��ة قبة ال�ضم املق��رتح "ت�ضارل�ضت��ون ال�رق" ويظه��ر من بعيد 
ب�ض��كل مظل��ة بت�ضميم مموج يت�ضم��ن األواح �ضم�ضي��ة تغطي ال�ضقف 
والنواف��ذ.   وتخط��ط غوغل لبن��اء املبنى على اجلان��ب ال�رقي من 
حديق��ة ت�ضارل�ضت��ون، وتركز ال�ركة ب�ضكل كب��ري �ضمن املخططات 
الر�ضمي��ة عل��ى فك��رة ال�ضتدام��ة، مع ترك��ز الهتمام عل��ى مفهوم 
الري��ادة يف الطاق��ة والت�ضميم البيئ��ي، وياأتي ذل��ك رداً منها على 
�رك��ة اأبل، ولك��ي ل ت�ضمح لأب��ل بالتفوق عليها م��ن خالل مقرها 
اخلا���س اجلديد ال�ضبي��ه بال�ضفينة الف�ضائية.  وبح�ض��ب غوغل، فقد 
اعتم��دت يف ت�ضميمه��ا للبمن��ى عل��ى فك��رة الب��دء م��ن الداخل اإىل 
اخل��ارج، ورغبت ال�ركة يف معرف��ة الكيفية التي ميكن من خاللها 
احل�ضول عل��ى م�ضاحات فارغة بحيث يك��ون املبنى مريحًا للغاية 
ول يتواج��د �ضمنه الكثري من اجلدران الت��ي تعتر مبثابة نوعًا من 

اأنواع القيود التقليدية.

غوغلتويتر باحثون

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 مدينة عربية فيها اأكر موانئ العامل o – عا�ضمة فنزويال
اأمريكا اجلنوبية 2 تتكلم الرتغالية دون دول 

3 جمموعة متكررة من الت�رفات والأداء ي�ضبق عمال معينا 
o ل�ضباق للخيل

o فاز بال�ضالمة واحلياة 4 مثل الأم 
اأخذ ورد وكر وفر  o 5 قدح 

6 العاملون يف جمال عايل التقنية o اإعط باللهجة امل�رية
o عك�س برد 7 ال�ضديد ال�ضالبة )معكو�ضة( 

8 اأعط��ى توجيه��ات ل تقب��ل اجل��دل o رد وواج��ه o �ضعف 
�ضديد

9 معافى
10 لعب كرة اجنليزي يف نادي ليفربول

نجوم "قتلوا" بأخطاء طبّية 
الوف��اة الغام�ض��ة للفن��ان ال�ضاب اأحمد را�ض��م اأثارت 
ج��دل وا�ضع��ا را�ضم دف��ع حياَته ثمنا خلط��اأ طّبي، مت 
اعطاوؤه حقنًة خاطئًة يف اإحدى ال�ضيدليات، لي�ضاَب 
بت�ضّم��ِم الدم، ويتم نقله اإىل اإح��دى امل�ضت�ضفيات، بعد 
�ضع��وره باإعياٍء �ضديد، ودخل غرف��ة العناية املرّكزة، 
نظ��را ل�ض��وء حالت��ه ال�ضحية ث��م تويف بع��د �ضاعات 
ع��دة. قبل اأحمد را�ضم كانت ال�ضّج��ة نف�ُضها حا�رًة 
م��ع الوف��اة املفاجئ��ة للفن��ان اأحمد رات��ب حيث اأكد 
زميل��ه اأّن راتب تويّف نتيجَة َجرع��ٍة زائدة من "عقار 
طب��ي"، كتبه��ا طبيب لعالِج جتّمٍع مائ��ٍيّ على الرئة. 
املفاج��اأة كانت يف النجم الكبري ال�ضاحر حممود عبد 
العزي��ز، بعدما ك�ضفت اأ�ضباب وفاِت��ه احلقيقّية، حيث 
كان يع��اين اآلم��ًا يف الفك، واأج��رى عملية جراحّية ، 
لكن ح��دث خطاأٌ يف اجراءات تعقي��ِم اأدواِت اجلراحة، 
م��ا اأّدى اإىل دخ��ول فريو�ض��ات و تف�ضى ال�رطان يف 

اأماكن اأخرى من ج�ضده.

1 ذو رائحة طيبة o ت�ضاور يف الأمر
o علمنا به الأكرم 2 كب و�ضب 

ال��ذي بن��ى احلدائ��ق  3 مل��ك باب��ل 
املعلقة

يف  املدفوع��ة  النق��ود  جمامي��ع   4
امل�ضاريع ال�ضتثمارية o اأكل بنهم

o البنات ا�ضتمررن 5 ثلثا كا�س 
6 تر�ضل بالريد o اأعناق )معكو�ضة(
اجل�ض��م  يف  حيوي��ة  عملي��ات   7

)متابوليزم( o عك�س حلو
8 راب��ع اأعل��ى قم��ة يف الع��امل )يف 

اأفريقيا(
o ترك وامتنع اأتقن   9

10 دولة اأفريقية يعني ا�ضمها )قمة 
الأ�ضد(

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.


