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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ق��ل :" �س��كرا " لكل ه���ؤالء الذين بع��د اأن غ��ادروَك ، ا�س��تعدَت عافيتَك 
و�رصَت وحيدا ..

قالوا في صفحاتهم

عبد العظيم فنجان : دخلُت بيتي ومل اأجد فيه ق�تا ، فخرجُت اىل النا�س 
�ساهرا �سيفي ،

 اإال انني مل اأجد اأحدا :
قابيل ، امام التلفاز ، يدخن �سيجارته ،

وه� يبحث ، يف القن�ات الف�سائية ، عن غراب يعّلمه كيف ي�اري �َس�ءة 
اأخيه .

اإبره��ة ، عل��ى ظه��ر الفيل ، ي�تاأم��ل النج�م ، و ير�سد ، ع��ر الرادارات ، 
حركة طري اأبابيل .

اأب� لهب ، بهاتفه النقال ، يهاتف نريون ، مهنئا بحريق روما .
 ه�الك� ، من نافذة مروحيته ، وعر الفاك�س ي�سل ع�سف�ٌر ميت ..

قب��ل نهاية هذه الق�سي��دة امللع�نة قراأُت كتابي ، وبكيُت على �سبابي ، 
ث��م ب�سطُت حياتي على طاولة الكتاب��ة ، وتعقبُت دروبها ، كمن يتعقُب 

عروَق زلزال على خارطة ممزقة :
ال اأحد ،
ال اثر ،

ال �سيء ،
�س�اي اأنا :

 اأنا الذي ك�رصُت �سيفي ، ودخلُت بيتي جمه�سا بالبكاء .
 �سعد �سعيد : ال ميكن اأن تك�ين اأجمل امراأة يف العامل

وال االأرق
وال االأعذب

وال حتتاجني
بكل ب�ساطة اأنا اأع�سقك

 الأنك حبيبتي اأنا
 نا�رص العتابي : ال�سجرُة املثمرة

تبقى ط�ياًل
مباأمٍن..

من فاأ�س احلّطاب.
 ابراهي��م ها�س��م :  لي�س هنال��ك اأفراد ي�سبه�ننا بالكام��ل، يفهم�ن كل 
ا�سبابنا، يقدرون اخطائنا، معاناتنا و اوجاعنا، و باإمكانهم ان ي�فروا 

لنا الراحة و الطماأنينة وال�سالم الذي نحلم به ..
و باإخت�س��ار، لي�ست هن��اك عالقات مثالية، او عالق��ات ناجحة ب�سكل 
تلقائ��ي .. كل عالق��ة ناجحة بني اثنني هي نتاج جمه�د عظيم منهما، 

مهما اختلفت الن�سب اأو الظروف ..
ب��ل نحن ال نكّ�ن عالق��ات ناجحة حتى مع انف�سن��ا اإال مبجه�د نبذله 

كل ي�م ..
لي�ست احلقيقة ان اغلبنا ال ي�ستطيع تك�ين عالقات ناجحة مع االآخرين 

فح�سب، بل ان اغلبنا لي�ست لديه عالقة ناجحة مع نف�سه ..
وذلك الأنن��ا نحلم بتلقائية اال�سياء اجلميل��ة، عف�يتها و براءتها، نحن 
ن��رى ان اال�سياء ال تك���ن حقيقية اإال بهذه الطريق��ة، ولذلك منتنع عن 

بذل املجه�د الالزم جتاهها
.. و هذا خطاأ �سائع ..

النجاح يف كل اال�سياء اجلميلة، مبا فيها احلب و فهم النف�س واالرتقاء 
به��ا، ال ميكن ان يك���ن تلقائيًا، ما ع��دا جناح ال�سدفة، ال��ذي عادًة ال 

ي�ستمر ط�ياًل .. 

جهاز قابل لالرتداء ينبهك عند 
انحناء الظهر

تعمل على تقنية تسمح بالكتابة 
عن طريق المخ واالستماع عبر الجلد

يريد ربط العقل البشري بأجهزة 
الكمبيوتر

 اإن كنت من االأ�سخا�س الذين يجل�س�ن على الكمبي�تر ال�سخ�سي ل�ساعات 
ط�يل��ة فجه��از UPRIGHT GO ق��د ي�ساع��دك يف املحافظ��ة عل��ى 
�سالم��ة ظهرك.فك��رة عمل اجلهاز تعتم��د على تنبي��ه امل�ستخدم من خالل 
االهت��زاز عند انحناء الظهر الناجت عن النظر امل�ستمر اإىل �سا�سة الكمبي�تر.
كل ما عليك فعله ه� ارتداء اجلهاز وتثبيته على منطقة الظهر عند جل��سك 
عل��ى الكمبي�تر، و�سيق�م بدوره بتنبيهك عند وج�د اأي حتدب للظهر اأثناء 
اجلل����س االأم��ر الذي ي�ساع��دك مع ال�قت عل��ى جتن��ب اآالم الظهر.بطارية 
اجله��از مُيكنه��ا اال�ستم��رار يف العمل لغاي��ة 8 �ساعات مت�ا�سل��ة قبل اأن 
حتت��اج لل�سح��ن مل��دة 45 دقيق�مُيكنك مراقب��ة كافة االأن�سط��ة من خالل 
التطبيق اخلا���س باجلهاز واملت�فر لنظامي اأندرويد واآي اإو اإ�س.ي�سار اإىل 
اأن جه��از UPRIGHT GO مت�ف��ر حاليًا كم���رصوع عر من�سة كيك 
�ستارت��ر للتم�يل اجلماع��ي، ومُيكن للم�ستخدمني طل��ب ن�سخة منه مقابل 
69 دوالر اأمريكي اأو االختيار من �سمن الباقات املت�فرة داخل امل�رصوع.
م��ع العلم اأن امل�رصوع ا�ستطاع اأن يجمع مت�ياًل يزيد عن 450 األف دوالر 
اأمريكي لغاية االآن، يف حني �ست�ستمر حملة التم�يل لغاية 11 ماي� )اأيار( 

املقبل على اأن يبداأ �سحن املنتج للزبائن يف �سهر ي�ني� )حزيران(.

تعك��ف �رصك��ة في�س ب���ك االأمريكية عل��ى تط�ير تقنية جدي��دة ت�سمح 
للم�ستخ��دم بالكتابة عل��ى الكمبي�تر مبج��رد التفك��ري واال�ستماع عر 
اجللد.ونق��ل م�ق��ع "بيزني�س اإن�ساي��در اأ�سرتاليا" عن م��ارك زوكربريغ 
رئي���س في���س ب���ك ق�ل��ه، اإن ه��ذه التقني��ة "�س���ف ت�سم��ح ي�م��ًا م��ا 
للم�ستخ��دم بالت�ا�س��ل با�ستخ��دام الذهن".وين��درج ه��ذا امل�رصوع يف 
اإط��ار خمتر اأجه��زة امل�ستهلك التابع��ة ل�رصكة في�س ب���ك الذي يحمل 
ا�س��م "املبنى 8". وك�سف��ت ريجينا دوجان رئي�سة املخت��ر اأن فريقها 
املك���ن من �ست��ني عاملًا يعمل�ن عل��ى تط�ير منظ�م��ة ت�سمح بكتابة 
100 كلم��ة يف الدقيق��ة با�ستخدام م�جات املخ فق��ط، بل ويعكف�ن 
عل��ى تط�ير م�رصوع م�ستقبلي اآخر به��دف ت��سيل اللغة املنط�قة عر 
جل��د االن�سان.وتق���ل دوجان اإن الهدف النهائي م��ن هذا امل�رصوع ه� 
اأن يك���ن ب��سع امل�ستخدم التفكري بلغ��ة املندرين ال�سينية واال�ستماع 
باللغ��ة االأ�سبانية.و���رصح زوكرب��ريغ يف تدوينة عل��ى االإنرتنت اأم�س 
االأربع��اء: "نري��د يف نهاي��ة املط��اف حت�يل ه��ذا امل���رصوع اإىل تقنية 
خا�س��ة باالأجهزة االإلكرتونية القابلة لالرتداء، واأن يتم ت�سنيعها على 

نطاق وا�سع".

تعم��ل �رصكة ني�رالين��ك Neuralink على تقنية لرب��ط الدماغ الب�رصي 
مع اأجهزة الكمبي�تر عر خلق اأجهزة باأحجام ميكرونية وجلب هذا املنتج 
اجلدي��د اإىل ال�س�ق خالل اأرب��ع �سن�ات، وذلك بح�سب ما �رصح اإيل�ن ما�سك 
الرئي�س التنفي��ذي وامل�ؤ�س�س ل�رصكة تي�سال لل�سي��ارات الكهربائية الفاخرة 
اخلمي�س.وبح�سب ما�سك فاإن هذا املنتج اجلديد ي�ساعد يف بع�س االإ�سابات 
الدماغي��ة ال�سدي��دة احلا�س��ة ب�سب��ب ال�سكت��ة الدماغي��ة وال�رصط��ان، وتعد 
 Tesla ني�رالين��ك ثالث �رصكة ميتلكه��ا ما�سك جنبًا اإىل جنب م��ع تي�سال
لل�سي��ارات الكهربائي��ة و�سبي���س اإك���س SpaceX للف�ساء.وياأت��ي اإع��الن 
الرئي���س التنفي��ذي لل�رصك��ة بع��د مرور ي�م واح��د على ك�س��ف �رصكة في�س 
ب���ك ع��ن خططها لبن��اء جه��از ا�ست�سعار ال يتطل��ب اإدخاله �سم��ن اجل�سم 
ق��ادر عل��ى ال�سماح للم�ستهلكني بكتابة 100 كلم��ة يف الدقيقة با�ستعمال 
امل�ج��ات الدماغية فقط، حيث تع��ادل هذه الن�سبة خم�س��ة اأ�سعاف معدل 
م��ا ميكن للم�ستهلك كتابته الي�م على الهات��ف الذكي.واأ�سار في�س ب�ك يف 
م�ؤمترها للمط�رين F8 اإىل اأن هناك حاجة ملحة م�ستقباًل للت�ا�سل ب�سكل 
مبا���رص م��ع الدماغ الب�رصي وه� امل�ستقبل الذي تعم��ل فيه نظارات ال�اقع 

املعزز على عر�س االأج�سام االفرتا�سية �سمن العامل احلقيقي.
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متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

التلفزيون يف  باب   1
مايل مردود   o للماء  وعاء   2

ن�شفى  o الأب  جهة  من  قريب   3
طيب���ة  بنف�ش���جية  اأزه���ار  ذات  ع�ش���بة   4
 o عالجي���ة  ا�ش���تخدامات  وله���ا  الرائح���ة 

للتعريف
�شكنها  مدينة  اأقدم   o ال�شالة  اأوقات  من   5

الإن�شان )يف فل�شطني(
الطبيعة يف  الغازات  اأخف   6

دماغه من  حجما  اأكرب  عينه  طري   7
امللم�س ناعم   o واملعرفة  للعلم  ملجاأ   8

9 ق�ش�ش���ي رو�شي موؤلف احلرب وال�شالم 
مت�شابهان  o

الأمر ح�شم   o فرن�شي  امرباطور   10

أشرار في هوليوود .. أحباب على قلب الجمهور

هيث ليدجر:
رمبا اال�س��م لي�س ماأل�ف��ًا للكثريين، لك��ن اإذا قلنا "اجل�كر" 
ف�سيعل��م اجلميع عّم��ن نتكّلم.ومم��ا ال �سّك في��ه اأن �سخ�سية 
 The " اجل�ك��ر" التي اأداها املمث��ل هيث ليدجر يف فيلم"
Dark Knight " �سيخّلدها التاريخ ك�نها اأكرث من فقط 

�سخ�سية �رصيرة.
اأجنيلينا ج�يل :

اأجنيلينا ج�يل املعروف��ة باأنها بطلة اأفالم اأك�سن، لعبت يف 
الع��ام 2014 دور ال�رصيرة ماليف�سن��تMaleficent، يف 

فيلم يحمل اال�سم نف�سه ومبنّي على ق�سة االأمرية النائمة.
ت�م هيدل�ست�ن :

ت���م ا�ستهر بتاأدي��ة دور "ل�كي" االأخ غ��ري ال�سقيق حلاكم " 
اأوجارد" ث�ر.النزاع بني االأخ�ين على احلكم، جعل اجلمه�ر 
ينظ��ر اإىل ل�ك��ي نظرة �سفق��ة ،ومتّنى فعاًل ل� اأن��ه ي�سل اإىل 

احلكم مع اأنه كان ال�رصير يف الفيلم.

1 مل يوؤده حقه o اجلانب الرئي�شي والأكرب يف الأ�شياء
)معكو�شة( نكاراغوا  رئي�س   o اللعب  ورق  يف   2
اأح�شر  o واحد  �شخ�س   o املائية  الطيور  من   3

4 امل����ادة العطري����ة امل�شتخرجة من اأنواع احلوت o فيه 
�شفاء للنا�س

5 اأعط����ى ي����ده وفردها o واح����د )بالجنليزية( o �شاي 
)بالجنليزية(

6 درج����ة حرارة اجل����و مرتفعة o ا�شتدرك واأعاد النظر 
مت�شابهان  o

الرائحة ذات  الأزهار   o لل�شوؤال   7
)مبعرثة( منري   o �شديد  وقلق  خوف   8

ال�شالمة )بالجنليزية معكو�شة( o مع  9 ذهب ومل يعد 
40 ملي����ون نخلة )يف  10 دول����ة عربي����ة فيه����ا اأكرث من 

مو�شوعة غيني�س(

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.


