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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

الكراهية 
اأن ت�رشب ال�سم على اأمل اأن ميوت الأخر..

قالوا في صفحاتهم

•ابراهيم ها�سم : بامكان الكلمة اي�سًا ان ت�سنع جمتمعًا 
�ساحلًا، و باإمكانها ان تف�سد جمتمعًا باأكمله ..

و لكن النا�س من ال�سعب ان ي�سدقوا ذلك. من ال�سعب على 
الفرد ان يقوم مبجهود ما من دون مقابل، و خ�سو�سًا اذا 

قل الوعي ..
نع��م، هنالك جمهود كب��ر نقوم به عندما نح�س��ن اختيار 
كلماتنا، فمن ال�س��هل جداً ان ننجرف مع امواج م�س��اعرنا 
اللحظي��ة اثناء احلديث، فتخ��رج منا الكلمات ال�س��يئة بال 

اعتبار ..
ولذل��ك، فقب��ل اك��ر من ال��ف و اربعمئة �س��نة، ق��ال رجل 

للنا�س حتى يقنعهم بهذه احلقيقة، قال لهم :
ان الكلمة الطيبة �سدقة ..

امل�س��توى  عل��ى  ن�س��تخدمها  الت��ي  الكلم��ات  نوعي��ة  ان 
ال�سخ�س��ي، وعلى م�ستوى املجتمع، هي موؤ�رش عظيم على 
نوعية احلياة التي نعي�س��ها، و نوعية امل�ستقبل الذي نتجه 

اليه ..
انظ��ر اىل الكلمات التي ن�س��تخدمها اليوم، اىل احلياة التي 

نعي�سها، اىل اخالقنا و تطلعاتنا ..
مل تع��د هنالك رقاب��ة اخالقي��ة فعالة على الكلم��ة اليوم، 
نحن نعي�س حالة من التفكك الخالقي، و هي حالة ناجتة 
عن تفكك هذا الدين بطريقة غر مبا�رشة، مل يعد هذا الدين 

قادراً على املقاومة ..
ان روح الع�رش بداأت تفر�س نف�س��ها بقوة، و�س��ياأتي جيل 

جديد ي�سع قوانينه اخلا�سة مبا يتناغم مع ع�رشه.
 نا�رش العتابي : يحدُث انك ُت�سُر ب�سبابتَك املبتورة

اىل بركِة اأخطاٍء �سا�سعٍة
دوَن اأن تلتفَت اأ�سابعَك الأخرى.

 حام��د املالكي : احلياة كال�س��يكارة ندمنها ونحن اعرف 
مب�س��ارها... فام��ا ان تطفئه��ا يف الو�س��ط فتن��دم، وام��ا 
ان تكمله��ا اىل النهاي��ة فتقتل��ك، يف كل الح��وال، احلياة 

�سيكارة م�رشة لكنها طيبة و�ستنهي ذات يوم قريب...
 زينة م�س��طفى : و�س��ط هذ الزخ��م الفو�س��وي الغرائبي ،، 
قد ت�رشي يف خلجاتن��ا قفزات احالم بطاريق اأو تخاريف 
عظ��ام هدها الربد وامللل ،،، ،،، اف��كارا نتلوها بدون وقفة 
تاأم��ل احيان��ا او مراجع��ة درامي��ة او رقاب��ة ،، حت��ى ل 
تذب��ل اأو ينته��ي رحيقها ،،، ارجو منك��م ،،، الطالع عليها 
وال�س��تفادة ان كانت تعني �سيئًا لك ولِك ،،، او اإهمالها ان 

مل مت�س وجدان من مير عليها ...
 عبد العظيم فنجان : يفكُر مثل �س��جرة غريبة ، ل ب�س��تان 
له��ا ول بيت ، كاأنها منذورة لُتقل��ق العراء ، ُولد حبي لِك ، 

اأو حبِك يل ، وت�ساقطْت ثماره يف يد كل ريح ..

ثعبان الشكل يبتلعه المريض 
لفحص األمعاء الدقيقة

يقدم وسيلة جديدة لجمع 
المال من األصدقاء

جيل جديد من وحدات قراءة 
بصمة األصابع رقميًا

يعك��ف فريق بحثي على ابتكار روبوت جديد على �س��كل ثعبان ميكنه 
اأن ي�س��ق طريقه عرب الأمعاء الدقيقة ويقوم بت�س��وير اجلهاز اله�سمي 
للمري�س من الداخل. ويحمل الروبوت اجلديد ا�س��م "�ساو" وهو يتحرك 
ب�س��كل متموج وهو م��ا يتيح له اإمكاني��ة احلركة و�س��ط البيئة الرخوة 
للغاية داخل الأمعاء الدقيقة. وبح�سب موقع الكرتوين الأمريكي املعني 
بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا فاإن ال�س��كل اخلارجي للروبوت ي�سبه 
احللزون الدوار، وهو ما ي�ساعد يف حتركه ب�سكل متموج دائم، وميكننا 
بب�س��اطة تغير اجتاه الدوران من اأجل تغير اجتاه الروبوت. واأو�س��ح 
اأن الروبوت يتكون من جمموعة من الأجزاء "البال�س��تيكية" املتداخلة 
امل�س��نوعة ع��رب تقنية الطباعة املج�س��مة والتي تب��دو اإىل حد ما مثل 
الفق��رات. واأثن��اء الختب��ارات التجريبي��ة، ا�س��تطاع الروب��وت اجلديد 
التحرك ب�رشعات عالية على نوعيات خمتلفة من الأ�س��طح مثل املياه 
اأو الرتبة ال�سلبة وال�سخرية. وتو�سل الباحثون حتى الآن اإىل �سناعة 
من��اذج اأولي��ة م��ن الروب��وت با�س��تخدام تقني��ات الطباعة املج�س��مة 
با�ستخدام مواد بال�س��تيكية غر �ساحلة للتطبيقات البيولوجية داخل 

اجل�سم.

 طور موقع التوا�س��ل الجتماعي في�س بوك و�س��يلة جديدة تتيح للم�س��تخدم 
طل��ب امل�س��اعدة املالية م��ن اأ�س��دقائه ملواجهة التزامات مث��ل م�رشوفات 
الدرا�س��ة والنفقات الطارئة. وك�سف املوقع ال�س��هر عن الأداة اجلديدة، التي 
تتيح للم�ستخدم اإعداد "�سندوق �سخ�سي جلمع التربعات" ودعوة الأ�سدقاء 
للم�س��اهمة فيه. وبح�سب موقع متخ�س�س يف مو�سوعات التكنولوجيا، فاإن 
فكرة الأداة اجلديدة هي ال�سماح للم�ستخدم بجمع الأموال من اأ�سدقائه �سواء 
لنف�س��ه اأو لأي �س��خ�س اآخر يعرفه. وحتى الآن، فاإن اخلا�سية اجلديدة تتيح 
طل��ب املال لتمويل 6 فئات خمتلفة م��ن الحتياجات وهي التعليم والعالج 
وع��الج احليوانات الأليفة والعملي��ات البيطرية والإغاثة اأثناء الأزمات مثل 
الك��وارث الطبيعي��ة واحل��الت الطارئ��ة ال�سخ�س��ية مث��ل �رشقة ال�س��يارة اأو 
تكاليف اجلنازات.  يف الوقت نف�س��ه فاإن "في�س بوك" �س��يقوم بفح�س �سبب 
الدعوة جلمع التربع قبل ال�س��ماح للم�س��تخدم باإن�ساء "�س��ندوق التربعات" 
وهو ما ي�س��تغرق حوايل 24 �س��اعة. ومل يك�س��ف موقع في�س بوك عن الكثر 
من التفا�س��يل عن اخلدمة اجلديدة، يف ح��ن قالت "ناعومي جاليت" نائب 
رئي���س "فريق العمل اخل��ري الجتماعي" يف "في�س بوك" اإن ال�رشكة ترغب 

اأن تتم العملية ب�سكل اآيل ب�سورة اأكرب فيما بعد.

 ط��ورت �رشك��ة الإلكرتوني��ات "�س��اينابتك�س" املتخ�س�س��ة يف اإنت��اج 
وحدات ال�ست�س��عار للتعرف على ب�س��مات الأ�س��ابع، عائل��ة جديدة من 
وح��دات ال�ست�س��عار الت��ي ميك��ن تركيبه��ا حتت ال�س��طح امل�س��نوع من 
الزجاج اأو ال�سراميك اأو البوليمر، وميكن اأي�سًا تركيب هذه الوحدات على 
واجه��ة اأو خلفية اأو جانب اجلهاز، كما ميكن ت�س��كيلها على �س��كل مربع 
اأو دائرة اأو �س��كل كب�س��ولة الدواء اأو ذات �س��كل �س��غر . وبح�س��ب املوقع 
املتخ�س���س يف املو�س��وعات التكنولوجي��ا ف��اإن كل هذه اخل�س��ائ�س 
اجلديدة لوحدات قراءة ب�س��مات الأ�سابع رقميًا ميكن اأن تتيح ل�رشكات 
اإنتاج اأجهزة الهواتف الذكية اإ�س��افة وحدات قراءة ب�س��مة الأ�سابع اإىل 
اأي هاتف ذكي يف امل�س��تقبل، م�س��راً اإىل اأن �رشكة "�سام�س��ونغ" ك�سفت 
قب��ل اأي��ام عن اأح��دث هواتفه��ا الذكية "غالك�س��ي اإ���س 8" ذي الواجهة 
الأمامي��ة الزجاجي��ة بالكام��ل وهو ما دفعه��ا اإىل تركيب وح��دة قراءة 
ب�س��مة الأ�س��ابع يف خلفية اجلهاز، رمب��ا لآن �رشكة "�س��اينابتك�س" مل 
تكن قد ك�س��فت عن اجليل اجلديد من وحدات قراءة ب�س��مة الأ�سابع. يف 
الوقت نف�سه، فاإن اإعالن "�ساينابتك�س" الأخر ميكن اأن يعني اأن الهاتف 

"8 "غالك�سي نوت 

تطويرروبوت فيس بوك

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

معتزل م�سلم  �أمريكي  مالكم   1
�كت�سف  �أول من   o �لقدمي���ة  �لفرعونية  باللغة  2 جدي���د 

كروية �لأر�ض عمليا
�ل�سحك �سوت   o مقابل  بال  يهنب   3

خل�سة �سيئا  يخبئ   o �لبئر(  )فى  �لرت�ب  هلن   4
جزم حرف   o مار�سن   5

6 يجمعون �ملال و�لذهب )معكو�سه ( o د�ر حول ��سيء
o مو�طن���و �أكرب دول���ة �آ�سيوية  7 حي���اه )مبع���رة( 

م�ساحة
o ��سم فر�ض ت�سببت  �أر�س���د �إىل �ل�سيء �ملطل���وب   8

يف حرب 40 �سنة بني �لقبائل �لعربية
– ما يدره �لثدي قبيل �لولدة وبعدها   o 9 ع�سر مئات 

مبا�سرة
�لنيميا عن  ناجت  ونق�سه  �لدم  مكونات  من   10

نجمات أصبحن أمهات بعد األربعين
•املمثل��ة امل�رشي��ة هالة �س��دقي، اأجنبت تواأمهيا يو�س��ف 

ومرمي يف �سن ال� 44.
•املطرب��ة اأ�س��الة، اأجنب��ت اأي�س��ًا تواأميه��ا اآدم وعلي بعد 

الأربعن، من زوجها الثاين طارق العريان.
•كارول �س��ماحة، املتزوج��ة م��ن رجل الأعم��ال امل�رشي 
ولي��د م�س��طفى، اأجنب��ت طفلته��ا الأوىل تال ع��ن عمر ناهز 

ال�43.
•�س��يلن دي��ون كان��ت يف ال���42 م��ن العمر، ح��ن اأجنبت 

تواأميها اإيدي ونل�سون.
•املمثل��ة الأمركية هايل بري اأجنبت طفلتها الأوىل عام 

41 عامًا. 2008، عندما كان عمرها 
•�س��لمى حاي��ك كانت اأي�س��ًا يف الأربعن م��ن العمر، حن 

اأجنبت طفلتها فالنتينا.
•املمثلة املخ�رشمة �س��وزان �رشان��دن اأجنبت طفلها الثاين 

جاك، يف ال�42 من العمر، والثالث مايلز يف ال�45.
•ن��وال الكويتية، اأجنب��ت ابنتها حنن وهي فوق الأربعن، 

ومتار�س حياة الأمومة ب�سكل ممتاز.

با�سمه �سرخ   o �لعمل  ر�أ�ض  على   1
نوبل على  حا�سل  م�سري  عامل   2
بيننا �لطر�ئف  ونلقي  ن�ساحك   3

ومودة حنان  ذ�ت   4
 o دقي���ق  �جتماع���ي  نظ���ام  ذ�ت  ح�س���ر�ت   5

ن�سف قالت o نظف �لقطن من �لبذور
6 مت�سابهان o ينفي علمه بال�سيء o ثلثا ثلة
م���ادة مطهرة للجروح   o 7 يعم���ل بتعب وكد 

توجد يف ماء �لبحر
�أقط���اب  م���ن   o مت�سابك���ة  مع���دن  حلق���ات   8

�لبطارية
ودى  o �سئم   o و�حد  ن�سف   9

ر�جلني غري  مقاتلون   o �لأو�ساخ  نزيل   10

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.


