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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

اجمل تعليق
ل�شِت �شوى كل �شيء  ف�أحبيني .

قالوا في صفحاتهم 

�شب�ح عطوان : �شوت القلب..
تيه� كقلبك تهفو روحن� �شغف�
ك�شو�شن الطل يلمع فوقه ن�رض

يهواك م�شنى ال �شبيل له
اإال اإجرتاع رحيق ك�أ�س و�رض

اأرجوك دعني واملالمة واإ�شتمع
�شوت� لقلبك،ال اأذن� به� وقر

م�كذب القلب يوم� للهوى نب�أ
ف�ل�شدق للقلب ال يف كذبن� اخلرب.

 ابراهيم ه��شم : هن�لك لذة يف احلزن، و لذة يف االأمل. لي�س من الغريب 
انن��� دائمً� نحتفظ بذكري�تن� املوجع��ة يف منطقة خ��شة من النف�س .. 
و لي���س من الغريب انن�، كم� ي�شه��د الت�ريخ، الك�ئن احلي الوحيد الذي 

تفنن يف ايذاء نف�شه ..
الك�ئ��ن الوحيد الذي امتل��ك �شفة جعلته ينكر طبيعته، ويتع�ىل عليه�، 
ب��ل ينك��ر الطبيعة كله��� ويتع���ىل عليه�، كون��ه ميتلك �شف��ة تن�ق�س 
الطبيعة كثرياً، و هو يرى اأنه� �شفة غري طبيعية، بل �شفة اإلهية : كونه 

اإن�ش�ٌن ع�قل ..
الك�ئن الوحيد الذي الذي بحث عن نف�شه خ�رجه� .. و جرب احلي�ة يف 

املوت، و ال�شع�دة يف احلزن، و اللذة يف االأمل ..
الك�ئ��ن املتن�ق���س ب�إمتي���ز، ال��ذي ال ميكن��ه العي���س اإال م��ن خ��الل 
املت�ش���دات .. فال �شع�دة بال ح��زن، و ال راحة بال تعب، وال لذة بال اأمل 

.. وال حي�ة بال موت ..
الك�ئن ال�ش�ذ، الك�ئن االأجمل على االطالق ..

بُّ الطعَم  ن��رض العت�بي : ال�شمكةحُ تحُ
هذا م� يحفظهحُ ال�شّي�د

لكّنهحُ يحُخطىء..
ّن�رة" الوقت. يف "�شِ

 �شعد �شعيد: اآخر قمي�س تلب�شينه قبل ال�شفر
ال تغ�شليه اأرجوك

ابقيه معلقً�
ف�أن� اأحت�ج رائحتك

قل، تبقى يل ح��شة واحدة يف االأ
اأم�ر�شه� ب�شغف..

حتى تعودين.
 ازه�ر �شبيح : بدرجة اأو ب�أخرى ..

�شرّين� املهن التي نزاوله� على �ش�كلته� ، من حيث : تحُ
� اللغة التي نتحدث .

� طراز الثي�ب التي نرتدي .
� ايق�ع كالمن� .

� وطريقة تع�ملن� مع االآخر.
 طيبة الراوي : يبدو اأن ثمة اأ�شخ��س ال تت�أقلم معهم مهم� مّرت االأي�م، 
اأو اأنك ب�الأحرى ال تودُّ االإن�شج�م معهم اأبداً، الإنهم �شيظّلوا كم� عرفتهم 
منذ اللحظة االأوىل، تنح���رض ال�شحكة بوجودهم وتبدو هزيلة ال ع�فية 
فيه���، وتظلُّ االأوق�ت التي تق�شيه� معه��م ثقيلة معتمة يحتويه� كثري 

من ال�شمت الف�رغ. 

تطلق وظيفة تسجيل 
الدخول من دون كلمة مرور

تتيح ماليين األبحاث العلمية 
مجانًا على االنترنت

اإللكترونية تكتب فصل الختام 
للمفاتيح واألزرار

 اأعلن��ت �رضك��ة م�يكرو�شوف��ت، اأنه ميك��ن للم�شتخدم ت�شجي��ل الدخول يف 
خدم���ت الوي��ب اخل��ش��ة به��� دون احل�ج��ة اإىل اإدخ���ل كلم���ت املرور، 
حي��ث تكفي نقرة ب�الإ�شبع على �ش��شة اله�ت��ف الذكي. واأو�شحت ال�رضكة 
A u  االأمريكي��ة اأنه��� تعتمد على تطبي��ق اأداة امل�ش�دق��ة م�يكرو�شوفت
thenticator، وال��ذي يت��م فيه تخزي��ن ح�ش���ب م�يكرو�شوفت، ويتم 
تدي��د ت�شجيل الدخ��ول عن طريق اله�ت��ف. واإذا ق�م امل�شتخ��دم بت�شجيل 
الدخ��ول يف خدم��ة الربي��د االإلك��رتوين Outlook.com بوا�شط��ة ا�شم 
امل�شتخ��دم، ف�إن��ه يتم اإر�ش���ل ر�ش�ل��ة اإىل اله�تف الذكي، وبع��د ذلك يقوم 
امل�شتخدم بت�أكيد حم�ولة ت�شجيل الدخول ويتم الو�شول اإىل ر�ش�ئل الربيد 
االإلكرتوين اخل��شة ب��ه دون اإدخ�ل كلمة مرور، واأكدت ال�رضكة االأمريكية 
على ا�شتمرار اإمك�نية ت�شجيل الدخول بوا�شطة كلمة املرور. وتعمل وظيفة 
ت�شجي��ل الدخول بدون كلمة م��رور ح�ليً� يف اإ�شدار تطبيق اأداة امل�ش�دقة 
م�يكرو�شوف��ت Authenticator املخ�ش�س لالأجهزة اجلوالة املزودة 
بنظ���م ت�شغيل غوغل اأندرويد واأبل "اآي اأو اإ���س"، واأو�شحت ال�رضكة اأنه مل 
يت��م دع��م االأجهزة اجلوالة امل��زودة بنظ�م ويندوز ف��ون يف البداية ب�شبب 

االنت�ش�ر املحدود لنظ�م ت�شغيل م�يكرو�شوفت.

كث��رياً م��� ي�ش���ب الب�حث��ون والدار�ش��ون ب�الإحب�ط عندم��� يواجه��ون م�شكلة 
���رضورة ت�شديد ر�شوم اال�شرتاك يف الدوري�ت العلمي��ة والبحثية على االنرتنت، 
ولكن توجد االآن خدمة جديدة تتيح اإمك�نية ا�شتعرا�س ماليني االأبح�ث العلمية 
جم�ن��ً� على ال�شبكة الدولية.  وتم��ل اخلدمة اجلديدة ا�شم unpaywall وهي 
عب�رة ع��ن برن�مج م�ش�عد يتم تثبيته على مت�شفح االإنرتنت بجه�ز الكمبيوتر، 
وميكن تنزيل ه��ذا الربن�مج عرب تطبيق impactstory مفتوح امل�شدر الذي 
مت ابت��ك�ره بتموي��ل من املوؤ�ش�ش��ة الوطنية للعل��وم وموؤ�ش�شة األفري��د بي. �شلون 
يف الوالي���ت املتح��دة. وقد اأحدثت هذه اخلدمة ب�لفع��ل جلبة يف ع�مل االأبح�ث 
العلمي��ة. واأف���د املوق��ع االإلكرتوين "�ش�ين���س األريت" املتخ�ش���س يف االأبح�ث 
العلمية اأنه عند تثبيت خدمة unpaywall على مت�شفح االنرتنت �شواء كروم 
اأو ف�يرفوك�س اأو غريهم�، �شوف تظهر على �رضيط االأدوات اأيقونة على �شكل قفل 
�شغ��ري مبج��رد حم�ولة فتح اأي درا�شة اأو بحث علمي عل��ى �شبكة االنرتنت. واإذا 
ا�شتط�ع��ت خدمة unpaywall العثور عل��ى ن�شخة جم�نية من البحث العلمي 
املطل��وب، ف�شوف يتحول لون القفل ال�شغ��ري من الرم�دي اإىل االأخ�رض، ويتعني 
يف ه��ذه احل�ل��ة ال�شغط على االأيقون��ة من اأجل ا�شتعرا���س البحث املطلوب يف 

ملف من �شيغة )بي.دي.اإف(.

تكتب الوحدات االإلكرتونية ف�شل اخلت�م للمف�تيح واالأزرار يف ال�شي�رة، حيث 
ي�ش��ود اجت�ه وا�شح منذ عدة �شنوات نحو تقلي���س وجود احللول امليك�نيكية 
يف ال�شي���رة م��ن خالل ا�شتبداله��� بوحدات اإلكرتونية جتل��ب معه� املزيد من 
الراح��ة والرح�ب��ة. وعلى الرغم م��ن املك��شب، التي حققه� ه��ذا االجت�ه على 
�شعي��دي الراح��ة واالأم�ن، غري اأنه جلب معه يف الوق��ت ذاته بع�س املخ�طر.  
وق���ل ه�يكو فولفرام، من ن�دي ال�شي���رات ADAC االأمل�ين، اإن مكبح اليد 
الكال�شيكي ذا املقب�س اأ�شبح من االأمن�ط، التي عف� عليه� الزمن، حيث يقوم 
ق�شد بهذا عن��رض الت�شغيل، التي  بنف�س هذه الوظيفة االآن مكبح كهرب�ئي. ويحُ
تق��وم بتحوي��ل التي�ر الكهرب�ئ��ي اإىل حركة ميك�نيكي��ة. وكل م� يتعني على 
ق�ئ��د ال�شي���رة فعله هو النقر على مفت���ح قالب يف الكون�ش��ول االأو�شط، ليتم 
يف ه��ذه اللحظ��ة مم�ر�شة قوة الكبح على عجالت ال�شي���رة كهرب�ئيً�. ومكبح 
الي��د م�هو اإال مث�ل عل��ى ترك املزيد واملزيد من املكون�ت االإلكرتونية نحو 
مق�شورة القي�دة. وقد حلت لوحة العر�س الرقمية حمل العدادات الكال�شيكية، 
كم� اأن دمج مكيف الهواء بنظ�م الرتفيه جعل من عن��رض التحكم يف التدفئة 
زائ��دة عن احل�ج��ة. وبداًل م��ن تدوير مفت���ح االإ�شع���ل، اأ�شبح��ت العديد من 

ال�شي�رات تعتمد على زر يتم فقط ال�شغط عليه لتبداأ ال�شي�رة يف الت�شغيل.

الوحداتمايكروسوفت خدمة 
جديدة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 اأول من بدع مبداأ الطاولة امل�ستديرة
o عمل���ة  اآخ���ر  2 قط���ع م���ن م���كان اإىل 

عربية
حويط ن�سف   o قاتل   3

َقفل   o اأمريكية )مبعرثة(  4 مو�سيق���ى 
البرتول من   o

حطني يف  ال�سليبيني  هزم   5
 o ال���راأي  يف  واملخالف���ة  للتاأكي���د   6

للتمني o �سحيح
 o الت�س���رف  اأو  االنف���اق  يف  نبال���غ   7

�سالم
االأر�ض تابع   o )مبعرثة(  اأهال   8

م�سري كوميدي   9
لالإنارة تعلق   o الدرا�سة  اأماكن   10

أبناء النجوم األكثر شهرة على السوشيال ميديا
 ابن �شعد ال�شغري

البداي��ة، م��ن "حمم��ود ال�شغ��ري" جنل املط��رب ال�شعبي 
"�شعد ال�شغري"، الذي عرفه اجلمهور يف البداية، مبوهبته 
الكروي��ة التي جعلت اجلميع يتنب���أون له مب�شتقبل ب�هر 

يف كرة القدم.
 ابنة عمرو دي�ب

جن���" ابن��ة الفن�ن عم��رو دي�ب، كذل��ك من اأ�شه��ر اأبن�ء 
الفن�نني عل��ى ال�شو�شي�ل ميدي�، لي���س فقط لكونه� ابنة 
جنم الغن�ء االأول يف م�رض والوطن العربي،ولكن لكونه� 

كذلك متلك موهبة عبقرية يف الغن�ء .
 ابنة عال غ�من

وبف�شل جم�له� وارتدائه� الأزي�ء مرفو�شة يف جمتمعن� 
ال�رضق��ي، تول��ت "ك�ميلي���"، املهند�ش��ة الت��ي در�ش��ت 
وتعم��ل يف الوالي���ت املتحدة االأمريكي��ة، وابنة الفن�نة 
"ع��ال غ���من"، لواح��دة م��ن اأ�شه��ر اأبن���ء الفن�نني على 

مواقع التوا�شل االجتم�عي.

اأ�سهر العبي  o من  1 يرى �سديقه وعدوه بعني واحدة 
الكرة االجنليز

االرومان قدماء  عند  مف�سلة  فاكهة   o عقل   2
ف�ساء وكالة   o الر�سائل  يحمل   3

الدبكة ت�سبه  فل�سطني  جنوب  يف  بدوية  رق�سة   4
يا�سني  o ال�سوم  قبل  ما  وجبة   o و�سعى  تعب   5

 o االإزاحة  لقان����ون  اأرخميد�����ض عندما تو�س����ل  قاله����ا   6
حالة ان�سانية قاتلها الله

مو�س����يقى   o حرام����ي   o ف����وق  فم����ا  ع�س����رة  الع����دد   7
)معكو�سة(

o م�سباح اأ�سف واأكرث   o للرتتيب والرتاخي  8 حرف عطف 
ال�س����يف ومن يف�س����ل بني احلق والباطل  اأ�س����ماء  9 من 

اأنف ثلثا   o
العربية ال�سا�سة  �سيدة   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.


