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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

الهذيان فقط هو ما يتبقى الن�سان بدد حياته يف الوهم

قالوا في صفحاتهم

:  مثل لبالبة فتّية.. • نا�رص العتابي 
ن�سبت اأظافرها

يف زجاج الروح
لتت�سّلق جدار الن�ص.

اأيتها املراأة احلمامة   : •عبد العظيم فنجان 
مل يعّلم��وين كي��ف اأر�س��ُم ري�س��ِك يف املدر�س��ة : م�سح��وا هديل��ِك 
املكت��وب على �سبورة ال�س��ف ، عندما كان العامل بريئا ، ور�سموا 

بدال منه احلراَب على زجاج النوافذ .
كان��وا كلما ك���رصوا نافذة بن�س��از اأنا�سيدهم يهتف��ون : مل نخ�رص 
احلرَب بعد ، لقد خ�رصنا معركة ، حتى ، ذات يوم ، األب�سوين خوذة 

لئال حتل�ّق هواج�سي بالقرب من اأ�سواقِك .
وكم��ا ل��و كنُت قد خرج��ُت من رحم دباب��ٍة ، اأج��روين اأن ارتدي 
املع��دَن . �ساح��وا ، وهم يطلقونني كالوح�ص يف ال��راري : اأطل ِ 

قلبَك بالطني ، لئال تراَك املراأة .
قال��وا : هنا نقطة �سعفَك ، وه��م ينقّبون فيه عن ب�سي�ص دفئِك ، 

الأنهم راأوين اأحلُم باأين اأحبِك ، قبل اأن اأولد ، فاأ�سرُي ب�رصا.
•عمر اجلفال : هناك حقيقة ال يجروؤ الرجل )ال�رصقي والغربي( 
عل��ى االعرتاف بها، وه��ي اأن املراأة اأ�سد �سطوة م��ن الرجل، على 
الرغ��م من قوة ع�سالته م�سنوداً بكتائ��ب من التاريخ واالأ�ساطري 
واالأدي��ان. �سحي��ح اأن امل��راأة تنتظ��ر الرجل اأن يب��داأ باالعرتاف 
بحبه ولكن انظر اإىل املراأة كيف تنظر اإليه بنظرات ثابتة بينا هو 
يرجتف اأمامها و�سفتاه ترتع�سان وهو ينطق كلمة )اأحبك(، اأو خذ 
مث��ال اآخر، تقف عل��ى الر�سيف وحترك �سبابته��ا ف�ستجد الرجال 
يت�ساقط��ون اأمامها كالذباب متخلني ع��ن جروتهم، كرياءهم، 

ع�سالتهم...الخ.
للم��راأة جروت ���رصي يظهر جلي��ًا يف ال�سر واحلل��م وكذلك يف 
الو�س��ل والتمنع، من حيث اأن طرف حب��ل الو�سل بيدها، ترخيه 
وت�س��ده ح�س��ب م�سيئته��ا، والأن الرج��ل ال يريد اأن يع��رتف بهذه 
ال�سط��وة، راح يعطيه��ا اأ�سم��اء اأخرى كع��زاء لهزميته مث��ل الكيد 

ونق�ص العقل.
من��ذ طفولت��ي تلم�سُت هذه احلقيق��ة اإذ وجدته��ا وا�سحة يف االأم 
واالأخ��ت واجلارة، ومازل��ت اأراها يف الزوج��ة واحلبيبة واالبنة. 
نع��م، الرج��ل ال�رصقي م��دان الأنه ال يري��د اأن يع��رتف بحق ندية 
االآخ��ر، ولك��ي ي�ستم��ر يف املكاب��رة راح يك��ذب وين�س��ب نف�س��ه 
دكتات��وراً، مفاخ��راً بنتوئ��ه الذي يع��رف اأنه �سياأت��ي اليوم الذي 

يعلن فيه انخذاله كرايٍة منك�رصة.
 • حمم��ود يا�س��ني : ال اع��رف كي��ف ام�سي��ت �سمالي��ا هك��ذا عند 

اجلنوبيني 
وال اعرف اي�سا ماالذي جعلني وحيدا هكذا

رمبا ب�سبب فظاظتي ال�سخ�سية
ورمبا انه لن تنهار بالدنا متاما اال وقد انهار داخلنا كل �سي.

تستعد ألول بث مباشر 
"4K" من الفضاء بدقة

تضيف ميزة الدفع الجماعي 
ضمن مسنجر

يجعل طفلك أو قطتك 
جزءًا من لعبتك

 ت�ستع��د وكال��ة الف�س��اء االأمريكي��ة نا�س��ا بالتع��اون مع �رصك��ة اأمازون 
الأول ب��ث مبا���رص بدقة "4 كيه" م��ن الف�ساء بتاري��خ 26 اأبريل )ني�سان( 
احل��ايل ال�ساعة 10:30 �سباح��ًا بتوقيت املحيط الهادئ، وذلك كجزء من 
العر���ص التاب��ع للموؤمتر ال�سنوي للرابطة الوطني��ة لالإذاعات لعام 2017 
يف ال�ص فيغا���ص "NAB Show". وتخطط وكالة نا�سا ال�ست�سافة اأول 
ب��ث مبا�رص بدق��ة 4K على الهواء مبا���رصة من رواد الف�س��اء يف الف�ساء 
اخلارج��ي، حيث تتح��دث بيجي ويت�سون قائدة بعث��ة اإك�سبيدي�سن 51 من 
حمط��ة الف�ساء الدولية مع �س��ام بلكمان الرئي�ص التنفي��ذي ل�رصكة ترميز 
الفيديو اإليمنت��ال Elementa التابعة ل�رصكة اأمازون، والتي ت�ساعد يف 
Eleme n ال�سحابية.  وقد عمل��ت �رصكة AWS  ت�سغي��ل نظام من�س��ة
tal على تركيب برنامج ترميز فيديو خم�س�ص باإمكانية 4K على منت 
املحط��ة الف�سائي��ة الدولية، حي��ث متكنت من ذلك بع��د ار�سالها الرنامج 
وو�سول��ه اإىل املحط��ة عن م��نت �سفينة �سح��ن ف�سائية ياباني��ة يف �سهر 
دي�سمر/كان��ون االأول املا�سي، اإىل جان��ب ار�سالها لكامريا �سينما للبث. 
وتعت��ر عملية البث واملحادثة جتريبي��ة للتاأكيد على اإمكانيات االأداء يف 

الوقت الفعلي.

 اأ�س��اف في�ص بوك ميزة جديدة خم�س�سة للدفع االإلكرتوين اجلماعي اإىل 
تطبيقه "م�سنجر"، وتخطى املوق��ع طريقة الدفعات الفردية وحتولت اإىل 
اجلماعي��ة، وتتوفر املي��زة يف الوقت احل��ايل الأولئ��ك املتواجدين �سمن 
اأرا�س��ي الوالي��ات املتحدة االأمريكي��ة.  وميكن ا�ستعم��ال امليزة اجلددية 
�سم��ن املحادث��ة اجلماعي��ة عن طري��ق ال�سغط عل��ى عالم��ة الزائد )+( 
يف اأ�سف��ل الزاوية الي���رصى للمحادثة اجلماعية وحتدي��د رمز املدفوعات 
واإدخ��ال املبل��غ الواجب على ال�سخ���ص الواحد دفع��ه اأو املبلغ االإجمايل 
ليت��م تق�سيمه بالت�س��اوي بني اأف��راد املحادثة اجلماعية �سم��ن م�سنجر.  
وكانت ال�سبكة قد وفرت الأول مرة الدعم مليزة الدفعات االإلكرتونية على 
تطبقها للرتا�سل يف عام 2015، وقد اقت�رص االأمر حينها على املعامالت 
املالي��ة والدفعات الفردي��ة وال�سخ�سية، وهو ما ميكن اعتب��اره اأمر جيد 
فيم��ا يتعل��ق بالدفع اأو طلب النق��ود �سخ�سيًا، واجتهت في���ص بوك حاليًا 
اإىل تو�سي��ع البنية التحتية احلالية ال�ستيعاب املجموعات.  وتتيح امليزة 
بع�ص االإمكاني��ات التي قد يرغب اجلميع مبعرفتها مثل معرفة من الذي 
دف��ع من داخ��ل املحادثة اجلماعة وم��ني مل يقم بالدفع بع��د، كما ميكن 

طلب عر�ص التفا�سيل دائمًا بو�سعية كامل ال�سا�سة،

  �سم��م ا�ستديو بريطاين طريقة مبتك��رة يلعب من خاللها االأ�سخا�ص 
م��ع احليوانات االأليفة اأو االأطفال ال�سغرية يف عامل واقعي افرتا�سي، 
وي�سبحون جزءاً من لعبتهم، وذلك بف�سل نظارات الواقع االفرتا�سي. 
وتتمث��ل باكورة انتاج �ستودي��و "تراينغلر بيك�سل��ز" يف جاكت تعقب 
م��م خ�سي�س��ًا لريتدي��ه احليوان االألي��ف �سواء قط��ة اأو كلب وكذلك  �سُ
منا�س��ب اأي�سًا الأج�س��ام االأطفال ال�سغرية التي حتب��و على االأر�ص اأو 
ب��داأت للتو مت�س��ي، كي يتحول الطف��ل اأو احليوان االألي��ف اإىل جزءاً ال 
يتج��زاأ من اأي لعبة واقع افرتا�س��ي، ميار�سها ال�سخ�ص مرتديًا نظارة 

واقع افرتا�سي.
 وق��ام امل�سممون بتزويد اجلاكت بجهاز تتبع احلركة "فايف تراكر" 
املط��ور من قبل �رصكة اإت�ص تي �سي التايواني��ة، الذي يحول اأي ج�سم 
مادي اإىل ج��زء من عامل افرتا�سي، بح�سب موقع "ذي فريج" التقني. 
ويه��دف امل�سممون به��ذا اجلاكت اإىل تنبيه الالعب��ني الذين يرتدون 
نظ��ارات الواقع االفرتا�سي اأثناء ممار�سته��م االألعاب اإىل وجود ج�سم 
داخ��ل املحيط القابع فيه �س��واء االأطفال اأو احليوانات، باالإ�سافة اإىل 

اإ�رصاكهم داخل األعابهم.

جاكتناسا فيس بوك

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 اأول قبل���ة للم�ضلم���ن o يو�ض���ع الت���اج فوق 
راأ�ضي

الهادي. املحيط  يف  جزيرة   2
يحتاج  o ال�ضوت  هدير  فت�ضمعك  تنقرها   3

ابتعدا  o ن�ضمات   4
واأ�ضرب اأغب   o ال�ضعر  يف   5

اأ�ضاليب اخلط  م���ن   o 6 وح���دة قيا����س الطاقة 
العربي

واليمن الربكة  كثري  معناه   o ولول  ن�ضف   7
o جمه���ز مواد ملو�ضوع  م���ن انواع اخل�ضب   8

معن
اخليل. رو�س  من  اأول   9

10 �ضكرتري �ضابق للأمم املتحدة توىل من�ضبه 
اأكرث من مرة.

طقوس النجوم قبل الغناء
 �سريين عبد الوهاب وطبق الك�رصي

�سريي��ن عبد الوهاب اعرتف��ت بعادة غريبة تق��وم بها قبيل 
غنائه��ا عل��ى امل���رصح يف حفالتها حيث فاج��اأت اجلمهور 
خالل احدى حلقات برناجمه��ا "�سريي ا�ستديو"باأنها تعمد 

اىل تناول طبق الك�رصي وهو امر اثار ا�ستغراب اجلمهور!.
 بلقي�ص... حافية القدمني!

الفنان��ة اليمنية بلقي���ص التي اطلت مع �سريي��ن عبدالوهاب 
يف نف���ص احللق��ة ك�سفت كذل��ك عن طقو�ص غريب��ة لها قبيل 
اإحيائه��ا حفالته��ا الغنائية، وعددتها بقوله��ا انها ال تتكلم 
كث��ريا وتتناول امل�رصوبات ال�ساخنة ومت�سي حافية ومتتنع 
عن املاأكوالت احّلرة، وال حتب روؤية اأحد اأو احلديث مع اأحد!.
 حم��ادة هالل واجواء م��ن املرح:وعلى عك���ص بلقي�ص، فاإن 
الفن��ان حمادة هالل يح��ب احلركة وال�سو�س��اء قبل احلفل 
حت��ى ال ي�سع��ر بالقل��ق الأن الهدوء غالبا م��ا ي�سيبه بالقلق 

ال�سديد كما يقول يف احد ت�رصيحاته.

o حتت  450 م�ضجدا  1 مدين���ة غري عربية فيه���ا 
اأقدامها اجلنة

للتعريف  o معقد  غري   2
3 اأن���واع م�ض���روب حمبب o ا�ضم فلم ملحمد �ضعد 

)مبعرثة(.
والعلو االرتفاع   o العامل  دول  اإىل  من�ضوب   4

5 ما يبلغه االن�ضان من عمره o �ضوق كبري البناء 
الطرب قمة   o

رك�س  o باالجنبية  نعم   6
اإدارة للحم���ام  ال�ضلم���ي حي���ث كان���ت  7 الع�ض���ر 

الزاجل o جمهز مواد للنداءمعن
�ضنوات  9 وعمره  مل�ضر  ملكا  ا�ضبح   8

لدينا  o احلياة  اإىل  اخلروج   9
لتن�ضج. كاملة  ل�ضنة  حتتاج  ثمرة   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.


