
11 جورنال بوك Sun. 16 Apr. 2017 issue no 328
االحد 16 نيسان 2017 العدد 328

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق
ثمَّ ملاذا يارُب؛ حني �سكبت البحر بعينيها، �سكبت التيه معه؟

قالوا

قالوا في صفحاتهم
• طيب��ة ال��راوي : ت��درك جي��داً باإن��ه مل يب��َق اإال القلي��ل، حت��اول 
االإنغما���س يف التفا�سي��ل ال�سغ��رة والكب��رة لتبه��ج روح��ك قبل 
فوات االأوان، ت�سعى دائمًا يف احل�سول على الفرح، لكنك تعي اأي�سًا 
اأن هذا الوقت �س��وف مي�سي مهما عاي�ست هذه اللحظات بحب، واأن 
كل هذه التفا�س��يل �س��تغدو مرهقة فيها كميات كثرة من احلنني، 

و�ستت�ساءل دائمًا : كيف مرَّ الوقت اجلميل بكل هذه ال�رسعة؟
: ات�سائل كيَف يبدو وجهَك االآن؟ • ح�سني عطية 

وقد ن�سيَت على النافذِة مالحمُه
َك جئَت من بطن حلزون رخوًة، كما لو اأنَّ

ومرتهلة
كخيبة..

ات�سائل - يف احلقيقة -
كيَف ن�سَي من يخيُط اخليبات؛ مقا�ساتنا

لتاأتي ف�سفا�سة، بهذا ال�سكل.
اأنا ن�سر املراأة • �سعد �سعيد : طبعا 

فاأنت بالن�سبة يل
كل الن�ساء.

•عب��د العظي��م فنج��ان : اأخ��اُف اأن تق��ويل : " اأحب��َك " ، دون اأن 
تدعيني اأ�س��هر ، قلقا ، حتت �س��وء القنديل املك�س��ور : قلبي ، فل�س��ُت 
معتادا على ال�س��هولة ، كما اأن احلّب ، حبي ، ال ياأخذ زينته اخلارقة 
اإال بع��د اأن يتم��رغ يف القيع��ان املاحل��ة لالأمل ، اإال بع��د اأن يخنقني 

احلنني اإىل اأ�سياء غام�سة ، واعتقد اأنِك متلكني مفاتيحها .
ال تفتحي ب�ساتينِك اأو ثكناتِك ، عندما اأقول : اأحبك .

دعين��ي اأتلوى واأ�س��قط ُ ، ك�س��علة ع��ود ثقاب يف جو عا�س��ف ، الأن 
هذا ما يجوهرين ، ما يك�سط اأطيان اآدميتي ، هذا مايجعلني نا�سعا 

كح�ساة تغ�سلها االأمواج ، مرة بعد اأخرى .
ال تكويني لينة ، فل�سُت عا�سقا متاحا كالهواء : 

اأنا �سعلة نار تلعُب مبزاج اجلهات ، بحثا عن �سكلها يف كل ريح ..
اأحبِك مثلي : �سا�س��عة كالليل ، ع�س��ية على الفهم ، وبعيدة عن اأيدي 

التداول ، ك�سفرة الكون !
َيلَتب�ُس االأمُر  : •نا�رس العتابي 

واأُطالُب بتف�سٍر ما
كّلما خ�رست اللحاق بقلبي.

: ان�سب يف عمق ال�سحراء خيامك..  •عمار ال�سواد 
�سع يف كل خيمة حجرا، وقرب كل فانو�س ربابة..

ك�سيخ بدوي، متدد. وانظر يف بيداء عمرك الذي م�سى
امعن يف النار؛ ففيها ال�رس كما يقول �سديقك املجو�سي..

ال تطفئها. ال تقل اإن ال�سوء اتى، 
ال�سوء ال ينر طريقا.. بل نار وحدتك التي �ستعود اإليها.

�ساقت عليك املدن؟
وال �سقف يحويك؟تاه عنك �سحبك؟ م يعرفوك...عد اىل توحدك اأيها 

املهاجر الغريب.

تطلق أداة تحول “الخربشات” 
إلى رسومات 

تعمل على أنموذج أولي 
لهاتف ثنائي الشاشة

توفر لآلباء أدوات جديدة 
لمراقبة األطفال

اأعلن��ت �رسك��ة جوج��ل اإط��الق اأداة جدي��دة للر�س��م ت�س��تخدم تقني��ات ال��ذكاء 
اال�س��طناعي مل�ساعدة امل�ستخدمني على ر�سم ما يحبون ب�رسعة وجمانًا وعلى 
خمتلف املن�سات. وقالت عمالقة التقنية االأمركية اإن “اأوتو درو” ، والتي تعد 
اأحد خمرجات خمترب جوجل االإبداعي ، نوع جديد من اأدوات الر�س��م. واأ�س��افت 
اأنها جتمع بني تعلم االآلة مع ر�س��ومات من فنانني موهوبني مل�س��اعدة اجلميع 
عل��ى حتويل اأي �س��يء ب�رسيًا وب�رسعة.  ومتتاز اأداة “اأوت��و درو” القائمة على 
الويب باأنها جمانية وال حتتاج للتنزيل، وهي تعمل على خمتلف املن�سات، مبا 
يف ذلك الهواتف الذكية، واحلوا�س��ب اللوحية، واحلوا�س��ب ال�سخ�س��ية. واأ�سارت 
جوجل اإىل اأن خا�س��ية االقرتاح التي توفرها اأداة “اأوتو درو” ت�ستخدم التقنية 
نف�س��ها امل�س��تخدمة يف خدمة “كوي��ك درو” ، وه��ي اأداة اأطلقها خمترب جوجل 
االإبداعي يف العام املا�س��ي، والتي تتيح ر�سم ر�سومات ب�سيطة ميكن لل�سبكات 
الع�س��بونية اخلا�س��ة ب��االأداة التع��رف عليها.  وتق��وم فكرة “اأوت��و درو” على 
مبداأ التوقع، فما اإن يبداأ امل�س��تخدم بر�س��م خطوط عامة ملا يريد ر�س��مه، تقدم 
االأداة اقرتاحاته��ا باالعتماد على الذكاء اال�س��طناعي، فمثاًل، يكفي اأن ير�س��م 
امل�س��تخدم مثلثني لتعرف االأداة اأنه يريد اأن ير�س��م �سمكة، اأو اأن ير�سم دائرتني 

وبينهما و�سلة ليظهر اقرتاح اأنه يريد اأن ير�سم دراجة هوائية.

  اأفادت و�سائل اإعالم كورية جنوبية باأن �رسكة �سام�سوجن تعتزم يف 
وقت الحق من العام احلايل اإنتاج عدد من النماذج االأولية لهواتف 
ذكي��ة ثنائي��ة ال�سا�س��ة.وذكرت م�س��ادر اأن عمالق��ة االإلكرتونيات 
الكوري��ة اجلنوبية ب��داأت فعاًل اإنتاج اجلهاز، وهي تخطط ل�س��ناعة 
ما بني 2،000 اإىل 3،000 وحدة خالل الن�سف االأول من 2017.
ُيذك��ر اأن تل��ك الهواتف الذكية ثنائية ال�سا�س��ة لن تكون خم�س�س��ة 
للم�س��تهلكني، بل تخطط �سام�سوجن جلعلها قاعدة اختبار جت�س بها 
نب�س ال�س��وق ورغبة امل�س��تهلكني يف مثل ه��ذه الهواتف.وبينت اأن 
النماذج االأولية التي تعمل عليها �سام�س��وجن �س��وف ت�سم �سا�ستني 
قيا�س كل منهما 5 بو�سات يربط بينهما مف�سل اأحادي، وذلك على 
غرار ت�س��ميم م�سابه لهواتف ثنائية ال�سا�س��ة عر�ست يف املا�سي، 
مثل الهاتف Medias W N-05WE من �رسكة NEC.ي�سار 
اإىل اأن �سام�سوجن تطمح منذ زمن اإىل �سناعة هاتف ثنائي ال�سا�سة، 
وقد عر�س��ت قبل �سنوات فيديو لت�سور ال�رسكة عن الهواتف ثنائية 
ال�سا�س��ة الت��ي ميكن طيها وفتحه��ا لتعمل كهاتف وحا�س��ب لوحي 

معًا.

 اأدخلت �رسكة اأمازون اأدوات جديدة لالآباء واالأمهات مل�س��اعدتهم يف البقاء على 
اطالع ب�س��كل اأف�س��ل حول ما يراه اأطفالهم وما يقومون بقراءته وفعله عرب خدمة 
“ف��ري ت��امي” FreeTime، وعملت ال�رسكة على توفر لوح��ة حتكم للوالدين 
جنب��ًا اإىل جن��ب م��ع بطاق��ات املناق�س��ة، وذلك عل��ى اأم��ل اأن يتمك��ن الكبار من 
التحدث مع اأطفالهم ب�س��كل اأف�س��ل. وال يحتاج االآباء اإىل حتميل تطبيق منف�س��ل 
ال�س��تعمال لوح��ة التحك��م اجلدي��دة، وميكنهم ت�س��جيل الدخ��ول اإليها ع��ن طريق 
ا�س��تعمال ح�سابات اأمازون لروؤية جميع احل�س��ابات والتف�سيالت ال�سخ�سية التي 
مت تعيينها م�س��بقًا �س��من خدمة FreeTime. وتعد هذه امل��رة االأوىل التي يتم 
فيها توفر مثل هذه التحليالت، وتوفر االأداة ملحة عن مقدار الوقت الذي ا�ستعمل 
الطف��ل فيه �سا�س��ة جهازه وكيفية تق�س��يم هذا الوقت بني الكت��ب ومقاطع الفيديو 
والتطبيقات ومواقع الويب، وميكن للوالدين اأي�سًا الو�سول اإىل ما هو اأبعد من ذلك 
�سمن اأي فئة بحيث ميكنهم مثاًل معرفة ن�ساط القراءة لدى الطفل على مدى املدة 
م��ا ب��ني 7 و90 يومًا املا�س��ية.  وتعّد خدمة FreeTime من اأمازون �س��ديقة 
للطف��ل، وت�س��تهدف اأولئ��ك الذين ت��رتاوح اأعمارهم م��ا بني 3 و12 �س��نة، وميكن 
لالأطفال ا�ستك�س��اف الكتب ومقاطع الفيدي��و والتطبيقات واالألعاب ومواقع الويب 

ومقاطع فيديو يوتيوب من خالل القائمة البي�ساء �سمن ح�ساباتهم.

أمازونجوجل سامسونج

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اجلنوبية امريكا  يف  بلد   1
والدي  o كرمي  حجر   2

o احد  o م�ش���روب �ش���توي  3 �ش���وت اجلر�س 
االقارب

الليلية  الطيور  احد  انثى   o االنانية  �ش���فات   4
مبعرثة

مبعرثة ي�شحو  عك�س   o يعود   5
ن�شب حرف   o دافئ   o �شحراوي  حيوان   6

ابجدية احرف   o ذاهبة  ن�شف   7
باالجنليزية نعم   o رو�شي  رئي�س   8

مت�شابهة  o ميعرثة  ا�شفر  لونها   9
�شوري م�شيحي  قدي�س    10

فنانات يرفضن تقديم حياتهن فى عمل درامي
و�سية نبيلة عبيد:ومن اأوائل الفنانات الالتي رف�سن تقدمي 
حياته��ن ف��ى عمل درام��ي الفنان��ة نبيلة عبيد حي��ث اأكدت 
ف��ى ت�رسيحات �س��حفية لها اأن حياتها ال�سخ�س��ية لي�س��ت 
مادة، واأنها اأو�س��ت عائلتها بعدم تقدمي حياتها ال�سخ�سية 
ف��ى عمل للتناول اأمام اجلمهور لذلك تف�س��ل اأن حتتفظ بها 

لنف�سها.
هيفاء وهبي لي�س لها ر�س��يد؟:اأما الفنان��ة اللبنانية هيفاء 
وهب��ي فقد نفت فى احد الربام��ج التلفزيونية ما تردد حول 
نيتها تقدمي حياتها ال�سخ�سية فى م�سل�سل تلفزيوين، م�سرة 

اإىل اأنها ال متلك فى حياتها ما تقدمه للجمهور.
 �س��مرة �س��عيد ترف���س التقلي��د:ومل تختل��ف اأ�س��باب رف�س 
�س��مرة �س��عيد ب�س��اأن تقدمي حياتها ال�سخ�س��ية عن اأ�سباب 
هيفاء وهبى حيث اأكدت �س��مرة �س��عيد فى اأحد اللقاءات اأن 
حياته��ا فارغة من االأحداث الدرامية اأو املحطات القا�س��ية 

التى دائما ما ي�سلط ال�سوء عليها فى مثل هذه االأعمال.

ا�شيا يف  بلد   1
�شاي ثلثي   o خالدة  عربية   o لل�شوؤال    2

ارتوازي  o اقراأ   o ياب�شة   3
4 خمرتع الكهرباء مبعرثة o جمع انتفاخ
بالقرب  �شورية  مدينة   o للحمار  نقولها   5

من ادلب مبعرثة
بالعامية عجوز   6

نثتان�س من  احرف  ثالثة   o برية   7
o عملة  ابهم  o ن�شف  النت  ا�ش���ماء  8 من 

اليابان
مت�شابهة  o اوقاتنا   9

االرجنتني عا�شمة  ن�شف   10

عموديًا اأفقيًا

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.


