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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ال�صديقات والأ�صدقاء : بهجة احلياة الدنيا .

قالوا في صفحاتهم
: : �صاهدي امل�صاَء ُيقذُف من النافذة  • عبد العظيم فنجان 

�صظايا زجاجه املنثور على الأر�صفة رمبا هي قلبِك ، فاتركيه .
اتركيه هناك مع احلطام ، ُيدا�س باأحذية املارة .

ل ترفعيه . مل ُيعد ُي�صمى ، هذا امللقى من النوافذ ، قلبا :
اتركيه ، فلم يعد �صاحلا ملوا�صلة الرحلة .

�صياأتي َمن يجمعه غ�صة غ�صة ،
�صياأتي َمن ينهبه ، كم�صباح ،

و�صياأتي ، اأخريا ، َمن يحطمه على امل�صاطب ،
م�صمما على الذهاب اإىل اهلل بقلب مظلم .

ل تاأبهي لذلك :
يوم��ا م��ا �صيبتك��ر اإن�صان��ِك الداخل��ي قلب�َ��ه اخلا���س ، و�صترتكينه 

مطمئنة ، اإذ مل يعد عر�صة لالنتهاك .
اتركيه عند حافة كل هاوية ، 

حتت مق�صلة نف�صه ، كما فعل من قبلك ال�صعراء .
اتركيه يرفرُف ، 

مثل 
علم مك�صور يف مقدمة موكب ل ي�صري فيه اأحٌد �صواِك ، وام�صي ...

 • نا�رص العتابي : ل اأعّد الأيام
فقد انفرطت

يف خنادق احلروب
كّل ما اأفعله

التعّرف عليها فقط.
 • �صعد �صعيد : هزيلة، ركيكة، جامدة هي كلماتي

ولكني اإذ اأ�صعها اأمامكم، اأقول:
ل تهتموا لرثاثة جملي

ففي الأبدان الناحلة، الهزيلة
تكمن اأحيانا، ا�صدق امل�صاعر

واأنقى القلوب.
 • قي�س عبد املغني : جمددا"..
اأخرج من هذا احلب عند الفجر

بيدين مرفوعتني وقلب مغم�س وم�صت�صلم.
الفجر..

اأن�صب الأوقات لعدم التعر�س للقتل
اإن��ه الوقت ال��ذي خلق خ�صي�صا" لل�صع��راء والل�صو�س واجلالدين و 

اأمراء احلرب وخاطفي الأطفال
كي ي�صت�صلموا فيه

للنوم 
و للن�صيان .

 • حيدر علي : ا�صتيقظت فجاأة ..،
فوجدت نف�صي معرت�ًس على كل �صيء ، مبا فيهم اأنا.

 • ح�صني عطية : كل امراأة اأحببتها اأرادت يل اأن اأكون حبيبًا �رصيًا، 
باملعن��ى املخابرات��ي لل�رصية.. وبينما اأنا افعل ذل��ك، ن�صيُت العديد 

منهن.

يتيح ميزة البث المباشر 
بزاوية 360 درجة 

تتيح إمكانية االستعانة بحشد 
المصادر للترجمة

تعمد إلى توفير 140 
محرفًا كامال للردود

اأت��اح موقع في���س بوك اأخ��رياً ميزة الب��ث املبا�رص بزاوي��ة 360 درجة 
لكاف��ة م�صتخدمي �صبكت��ه الجتماعية حول الع��امل، وذلك بعد جتربتها 

نهاية العام الفائت املتكللة بالنجاح.
وي�صتطي��ع اأي م�صتخ��دم الآن ميل��ك كامريا قادرة عل��ى الت�صوير بزاوية 

360 درجة البث مبا�رصة على في�س بوك.
وكان في�س بوك اأعلن يف 12 دي�صمرب )كانون الأول( املا�صي عن ميزة 
جدي��دة تدمج بني خدمتي البث املبا���رص والفيديو ثالثي الأبعاد بزاوية 
360 درج��ة، وذل��ك يف اإط��ار تركيزها على تعزي��ز قدراتها يف جمال 

الفيديو.
وب��داأ اختبار ميزة "ليف 360" م��ع قناة نا�صيونال جيوغرافيك، وذلك 
م��ن خالل البث من من�صاأة حمطة بح��وث �صحراء املريخ يف ولية يوتا 

الأمريكية.
واأو�صح في�س ب��وك اأن امليزة اجلديدة تدعم عدداً من الكامريات القادرة 
على الت�صوير بزاوية 360 درجة، مبا يف ذلك اإ�صدار 2017 من كامريا 
"ج��ري 360" م��ن �صام�صون��غ، و Giroptic IO، و Insta360، و 

.Nokia OZO Z CAM S1، و  ALLie Camera، و 

 اأعلن��ت من�ص��ة م�صاركة مقاط��ع الفيديو يوتيوب اململوك��ة ل�رصكة غوغل عن 
توفريه��ا ل�صن��اع املحت��وى اإمكاني��ة ا�صتعم��ال مي��زة م�صاهم��ات املجتمع 
لرتجم��ة عناوي��ن واأو�ص��اف مقاطع الفيديو، مم��ا يعني ال�صم��اح للم�صاهدين 
برتجمة املحتوى التابع لهم لإتاحة الفر�صة للمزيد من الأ�صخا�س يف جميع 
اأنح��اء العامل من اكت�صاف املحتوى وفهمه والتعلم منه. وكانت املن�صة بداأت 
يف �صه��ر نوفمرب )ت�رصين الثاين( 2015 بال�صم��اح ملجتمعها من امل�صاهدين 
بامل�صاهم��ة يف ترجم��ة الت�صمي��ات التو�صيحي��ة، والت��ي تعرف اأي�ص��ًا با�صم 
الرتجم��ات امل�صاحب��ة، وفتحت ال�رصك��ة حاليًا هذه املي��زة لوظائف اإ�صافية 
مث��ل العناوي��ن التو�صيحي��ة والتو�صيف. وذك��رت يوتي��وب اأن البيانات التي 
ح�صل��ت عليها من الختبارات املبكرة اأو�صحت ح�ص��ول ال�رصكاء على زيادة 
يف ن�صب��ة امل�صاهدة ب�صبب الرتجم��ات، وت�صمح اإ�صاف��ة العناوين والأو�صاف 
مبختل��ف اللغات بزي��ادة اجلمهور املحتمل ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي. واأو�صح متحدث 
با�ص��م يوتيوب اأن اخلطة كان��ت ت�صمح �صابقَا بت�صم��ني العناوين والأو�صاف 
يف نف�س الوقت التي مت اإدراج الت�صميات التو�صيحية فيه، اإل اأن الفريق اأراد اأن 
يطل��ق الرتجم��ات اأوًل من اأجل اختبار املنتج وحت�صين��ه واحل�صول على ردود 

فعل املبدعني وتنمية جمتمع امل�صاهمني.

 اأعلن��ت من�صة التدوين امل�صغ��رة تويرت عن انها �صوف تعمد اإىل تغيري 
طريق��ة ح�صاب ع��دد الأحرف املوجودة �صمن ال��ردود، وانها لن تعمل 
عل��ى ح�ص��اب اأ�صم��اء ح�صابات امل�صتخدم��ني �صمن ال��ردود املحدودة 
بع��دد 140 حمرف��ًا، مبا ي�صم��ح بان تبدو ال��ردود خمتلف��ة متامًا عن 
ال�صابق. و�صوف حتتوي الردود �صمن تويرت على الن�س املكتوب �صمن 
التغري��دة عل��ى اأن يج��ري عر���س اأ�صم��اء امل�صتخدمني ب�ص��كل مبا�رص 
اأعل��ى الرد، وذلك بدًل م��ن اأن تبداأ الرودود بعر�س اأ�صماء امل�صتخدمني 
املوجه��ة اإليهم، ومع اأن التغريدات ما تزال تقت�رص على 140 حمرفًا، 
اإل اأن اأ�صم��اء امل�صتخدمني لن يجري ح�صابها واقتطاعها من التغريدة. 
ويب��دو اأن توي��رت قد تخل�صت اأخ��رياً من التغريدات املزعج��ة التي تبداأ 
مبحرف “@”، بحيث انها �صهلت الأمر من وجهة نظرها، اإل اأن طريقة 
ال��ردود اجلديدة ق��د توؤدي اإىل ح�صول بع���س التعقيدات غري املرغوب 
به��ا. وتعم��ل املن�ص��ة عل��ى عر���س اأ�صم��اء ح�صاب��ات امل�صتخدم��ني 
املوج��ودة �صمن الردود ب�صكل منف�صل اأعلى الرد، اإل اأن ذلك قد يوؤدي 
اإىل اخللط بني اأولئك امل�صتخدمني اإىل حد ما يف حال وجود م�صاركني 

متعددين �صمن املحادثة الواحدة.

تويترفيس بوك يوتيوب

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 اأم القرى o عميد الأدب العربي يف القرن املا�صي
2 توق وا�صتياق o يقوم مقام �صخ�س اآخر يف مهمة 

ما
ال�صل��م  يف   o الوف��ود  وا�صتقب��ال  ار�ص��ال  مهم��ة   3

املو�صيقي
o ن�صف مزاح 4 التفاف 

اأو التغيري o ل يقبل الطعن  5 اطعمه حلد الكتفاء 
o متميزون 6 ثني 

7 بكاء ب�صوت مرتفع حزنا على �صيء ما o يحاول 
الهروب من م�صوؤولية

o ن�صف ترام 8 مالمح 
اأو التمكن منه 9 �صعب احل�صول عليه 

10 رتب��ة يف الكونغ فو o – كوكب يدور مع حركة 
عقارب ال�صاعة عك�س كواكب املجموعة ال�صم�صية

نجوم خارج السباق الرمضاني 

هيفاء وهبي
ان�صحب��ت هيف��اء وهبي من املو�ص��م الرم�صاين بع��د تعاقدها 
م��ع �رصك��ة "بالك اأن��د وايت" ل�صاحبه��ا املنتج يا���رص �صليم، 
وكان��ت الأ�صباب عدم التزام ال�رصك��ة املنتجة مبواعيد الإعداد 

والتح�صريات اخلا�صة بامل�صل�صل.
حممد هنيدي

كان املق��رر اأن ي�ص��ارك حمم��د هني��دي يف رم�ص��ان 2017 
مب�صل�ص��ل "اأبيه فتح��ي" لكنه طلب تاأجيله لع��ام 2018 نظرا 
لن�صغال��ه يف ال�صتع��داد لفيلم��ه اجلدي��د "عن��رت اب��ن ابن ابن 

�صداد".
عمرو دياب

كان ق��د اأُعل��ن من فرتة كبرية عن تقدمي عم��رو دياب مل�صل�صل 
تلفزي��وين، لكن��ه تاأج��ل عدة م��رات واآخره��ا هذا الع��ام فبعد 
الإع��الن عن م�صاركة عمرو دي��اب فى دراما رم�صان 2017، 
تاأج��ل من جدي��د ب�صبب اإن�صغال��ه بالفيلم اجلديد ال��ذي �ص�صتم 

طرحه يف عيد الأ�صحى القادم.

اأديب م�رصي راحل مل يتخرج من اجلامعة كتب العبقريات  1
اإثر يف الثقافة ال�صينية دهرا من الزمن 2 فيل�صوف �صيني كان له 

اأو ق�َصم o جهة  3 جلعل قلم الر�صا�س حادا )معكو�صة( 
4 امل��واد التي ن�صتخرجه��ا من الأر�س ون�صتخدمه��ا يف ال�صناعات 

)معكو�صة(
5 حرفة )معكو�صة( o – دعاء باخل�صارة والهالك وجاء يف �صورة امل�صد

6 ن�صف تيمن
o ندر وقل 7 جتدها يف حديقة خا�صة م�صورة ويحبها الأطفال 

8 �رص���س o اأ�ص��م عل��م ويعني م��ن يتمتع باحلزم والق��وة o – ا�صم 
فعل مبعنى اأ�صكت ممر

9 م��ادة موج��ودة يف البح��ر وت�صتعم��ل يف ع��الج اجل��روح o اأديب 
وفيل�صوف فرن�صي عا�س ع�رص التنوير

10 مل��ك بابل��ي عظيم ا�صته��ر بن�صاطاته العمراني��ة ووا�صتهر ببناء 
حدائق بابل املعلقة

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.

ً


