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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

املو�سيقى ملج�أ االرواح املنهكة .. ،

قالوا في صفحاتهم

• ابراهيم ه��سم : يف الدرا�سة، والعمل، ويف ال�سعي وراء اأي 
ه��دف مهم� ك���ن بعيداً، هن�ل��ك جمهود نحن نعل��م يجب ان 
نبذل��ه كل يوم .. ونعل��م اي�سً� ان اي جمهود نبذله، مهم� ك�ن 

�سغرياً، هو خطوة اأخرى اىل االم�م ..
ولك��ن م� مينعن� من النج���ح يف اي م�رشوع، هو انن� نتوقف 
ع��ن القي���م بواجب�تن��� اليومي��ة، عن ب��ذل املجه��ود اليومي 
املطلوب، فنتوقف يف منت�سف الطريق بينم� احلي�ة جتري ..

وال�سب��ب هو انن� نفقد االأمل �رشيع��ً�، ب�سبب الظروف الق��سية 
احي�ن��ً�، او الأن مزاجن� يت�أثر ب�لنت�ئ��ج ال�رشيعة، وهي ع�دة 

م� تكون �سيئة للغ�ية، وغري ُمر�سية ..
ق��د يك��ون من ال�سعب علين��� ان نتعلم كيف نقي��م انف�سن� من 
خ��الل املجهود ال��ذي نبذله يوميً�، ولي�س م��ن خالل النج�ح 
ال��ذي نحقق��ه يف ك��ل ي��وم، الأن النج���ح ال ي�أت��ي ب��ن ليلة 

و�سح�ه� ..
و لك��ن رمب��� علين� ان نع�مل اهدافن� كم��� تع�مل االأم الطيبة 
ابن�ءه���، تل��ك التي تبذل جهده��� نف�سه كل ي��وم مهم� ك�نت 
الظ��روف ومن دون تذم��ر وال تي�أ�س اذا ك�ن��ت النت�ئج اليوم 
غري مر�سية، الأنه� على يقن ب�أنه� ذات يوم �ستكون مر�سية 

حتمً� ..
و اإن مل تك��ن فه��ي قد ك�نت لهم اأمً� طيبة على اية ح�ل، وهذا 

بحد ذاته جن�ح عظيم ..

• عب��د العظي��م فنج�ن : لي�س اأكرَث من ه��ذا حّب ، لي�س اأكرَث 
م��ن ه��ذا �سمت ، ذل��ك اأين اأملُك م��� ال مُيكُن لّلغ���ت اأْن تقوَله 
وال اأنط��ق ، الأنن��ي حن جّرب��ُت واآويُت��ِك اإىل لغ��ٍة ُتف�سي اإىل 

احلّرية ، وجدتِك يف احلرية قبَل اأْن اأبتكَر لغتي : 
َجم�ُل��ِك يفرت�ُس كّل لغة ، ميّرغه� ب�لي�أ���ِس ، ين�سُفه� ويخطُف 
له ، مّم� ال يق�ل ، األف�ظ� حترت�ُس كلُّ اللغ�ت من اإيوائه� ، الأّن 

نعْت للعبيد . قوامي�َسه� �سُ

 • ح�سن عطية : َوجُهك ..
الذي ك�ن ي�س�طرين ال�س�ي ال�سب�حي، واالأغ�ين..

امل�س�ك�س الذي غريرَّ الورق�ت املثنية يف الكتب
وتالعب ب�ل�س�عة املنبهة كيفم� �س�ء..

وت�سلم الربيد بداًل عني..
وجهك..الذي رك�س نحو الب�ب قبلي 

ودخل حتت غط�ء النوم قبلي
وظهر ب�سكٍل مف�جئ يف املراآة..

توقف عن هذي االألع�ب كله�
ل الغمي�سة. و�س�ر يف�سّ

 ح�م��د امل�لكي : من ق�ل اإن امل��س��ي ُين�سى؟ انه يعي�س فين� 
كم� لو ك�ن م�ستقبال ح�فال ب�لفرح او االأمل .. 

يطورون عدسات الصقة 
تنبئك عندما تمرض

تعتمد صورة رمزية للمستخدمين 
الجدد بدال عن صورة البيضة

تستعد لتزويد هواتفها 
بتطبيق لجمع البيانات

 جن��ح ب�حثون من ج�معة والية اأوريغون يف تطوير عد�س�ت ال�سقة متت�ز 
بقدرته� على تنبيه امل�ستخدم عندم� ينخف�س �سكر دمه، اأو عندم� حتدث اأي 
م�سكل��ة يف اأحد اأع�س�ئه، وذل��ك ب�ال�ستف�دة من قدرة تقنية الرتانز�ستورات 
ف�ئق��ة الرق��ة.  وطور فريق بحثي يق��وده الربوفي�س��ور جريجوري هريم�ن 
جه���ز ا�ست�سع���ر بيولوج��ي �سف���ف ميك��ن ا�ستخدام��ه، عن��د اإ�س�فت��ه اإىل 
العد�س���ت الال�سق��ة، للك�سف ع��ن اأعرا�س جمموعة من احل���الت ال�سحية. 
ويف الوق��ت الراه��ن، ميك��ن اأن لالأمن��وذج االأويل ال��ذي اخُت��رب يف املخترب 
الك�سف عن م�ستوي�ت ال�سكر يف الدم فقط، ولكن يف امل�ستقبل، يعتقد الفريق 
اأن��ه �سيكون ق���دراً على الك�سف ع��ن احل�الت الطبية االأخ��رى، ورمب� حتى 
ال�رشط���ن.  وعندم��� �رشع يف امل���رشوع، ك�ن الربوفي�س��ور هريم�ن يبحث 
ع��ن طريق��ة ف�سل��ى مل�س�ع��دة امل�س�بن مبر���س ال�سكري. ف�لي��وم، ميكن 
ملر�س��ى ال�سكر الراغبن مبراقبة م�ستوي�ت ال�سكر يف الدم ب��ستمرار القي�م 
بذل��ك عن طري��ق زرع اأقط�ب كهرب�ئية حتت اجلل��د. ولكن امل�سكلة يف ذلك 
اأن ه��ذا احلل قد يكون موؤملً� وُي�سبب تهيج��ً� للجلد والته�ب�ت. اأم� ب�لن�سبة 
للعد�س���ت الال�سق��ة التي ُت�ستعمل مل��رة واحدة فقط فيمك��ن اأن تكون اأكرث 

عملية، واأكرث اأمنً�. 

 اأعلن��ت توي��رت تغي��ري ال�س��ور الرمزية االفرتا�سي��ة للح�س�ب���ت اجلديدة من 
�س��ورة البي�س��ة متعددة االألوان اإىل �سورة رمزية جدي��دة ُتظهر راأ�س وج�سم 
�سخ���س غري حمدد اجلن�س ب�لل��ون الرم�دي مع خلفي��ة رم�دية اللون ولكن 
بدرج��ة اأق��ل. واأو�سح��ت ال�رشكة اأن التغيري م��ن �سورة البي�س��ة امللونة اإىل 
ال�س��ورة الرمزية اجلديد ك�ن مق�سوداً، اإذ اإنه� تهدف من خالل هذه اخلطوة 
اإىل اإظه���ر �سورة غري مث��رية ت�سجع امل�ستخدمن عل��ى تخ�سي�س ملف�تهم 
ال�سخ�سي��ة من خالل اعتم�د �سورة فريدة تربز �سخ�سي�تهم. واأ�س�رت تويرت 
يف من�س��ور على مدونته� اإىل اأنه� ك�نت ت�ستخ��دم على مدى ال�سنوات ال�سبع 
امل��سي��ة �س��ورة البي�سة امللون��ة كو�سيلة مرح��ة لالإ�س���رة اإىل كيف ميكن 

للبي�س اأن يفق�س عن طيور تر�سل كل “التغريدات” التي تراه� على تويرت.
  واأ�س�ف��ت ال�رشك��ة: “ولك��ن االآن ح���ن الوق��ت ل�سيء جديد – �س��يء ي�سجع 
الن����س على حتميل ال�س��ور اخل��سة بهم ملزيد من التعب��ري ال�سخ�سي. لذلك 
نق��دم اليوم �سورة ملف �سخ�سي افرتا�سية جدي��دة”. كم� اأ�س�رت تويرت اإىل 
اأن ه��ذا التغي��ري ج�ء بعد اأن الحظت اأن بع���س الن��س يح�فظون على �سورة 
البي�س��ة االفرتا�سية ظنً� منهم اأنه� “ممتعة ولطيفة”، ولكنه� تريد منهم اأن 

ي�ستخدموا هذه امل�س�حة الإظه�ر هويتهم. 

 تخط��ط �رشك��ة فريي��زون لتثبي��ت تطبي��ق جت�س���س عل��ى جمي��ع اأجهزة 
عمالئه��� الع�مل��ة بوا�سط��ة نظ�م الت�سغي��ل اأندرويد يف خط��وة منه� من 
اأج��ل جتميع البي�ن���ت ال�سخ�سية اخل��سة ب�مل�ستخدم��ن، وقد تع�ونت 
�رشك��ة االت�س�الت م��ع ال�رشكة الن��سئ��ة اإيفي Evie الواق��ع مقره� يف 
ب�لو األتو يف ك�ليفورني� لتوفري تطبيق جديد ي�سمى AppFlash. ويعد 
تطبي��ق AppFlash �رشي��ط بح��ث ع�ملي��ً� ي�أت��ي مثبتً� ب�سك��ل م�سبق 
عل��ى ال�س��سة الرئي�سية جلميع هوات��ف اأندرويد الت�بعة ل�رشكة فرييزون، 
وال��ذي ي�س�ع��د يف العث��ور عل��ى التطبيق���ت واملحت��وى املوج��ود على 
�سبك��ة االإنرتنت ب�رشعة، وي�أتي ذلك بعد �سم�ح جمل�س ال�سيوخ االأمريكي 
مل��زودي خدم�ت االإنرتنت بجم��ع وبيع بي�ن���ت امل�ستخدمن للمعلنن 
و�رشك���ت الدع�ي��ة م��ن دون اإذن. ويعم��ل �رشيط بحث جوج��ل املوجود 
�سم��ن االأجه��زة الع�مل��ة بنظ���م اأندروي��د على جم��ع واإر�س���ل بي�ن�ت 
القي����س عن بعد مب� يف ذلك م� ق�م امل�ستخدم ب�لبحث عنه وعن اجله�ز 
امل�ستخدم وعن التطبيق�ت امل�ستعملة وغريه� من االأن�سطة التي تتم عرب 
االإنرتن��ت اإىل ال�رشكة، يف حن يعمل تطبي��ق AppFlash على اإر�س�ل 

املعلوم�ت اإىل فرييزون.

فيريزونعلماء تويتر

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 ممث����ل �صوري مثل �صخ�صية كوميدية وبيع 
من قبقابه مئات االآالف

2 ل����زم الفرا�����ش o ثعب����ان �صدي����د ال�صمي����ة ذو 
قدم����اء  مقد�ص����ات  م����ن  كان  منتفخ����ة  اأوداج 

امل�صريني
افريقي  o حيوان حافري متوح�ش  3 مبعن����ى 

)كلمتان(
مت�صابهان  o بليغ  ن�صف   o قطع   4

منازلة  5
6 يف اعلى البيت م�صيئة o ذو �صلطة و�صطوة
o ثعبان  7 م����ن ا�صم����اء النب����ي حمم����د )�����ش( 

�صخم ها�صر
ا�صقر ن�صف   o حجاب   o وردع  دافع   8

نوبل جائزة  حائز  عربي  اأديب   9
االأحمر البحر  على  خليج   10

فرصة أخيرة لهؤالء النجوم في 2017

م�سطف��ى قمر ينقذ نف�س��ه ب�أمواله:ي�سن��ع املطرب م�سطفى 
قم��ر فر�سته االأخرية، بعدم� ق��رر االإنف�ق ب�سخ�ء على فيلمه 
اجلدي��د »ف��ن قلب��ي«، م�ستعين��ً� بتم�ئ��م احل��ظ يف ال�سينم� 
اجلديدة ، ل�سم�ن جن�ح الفيلم وهو يعلم اأنه� فر�سته االأخرية 

للعودة اىل النجومية الغ�ئبة منذ ع�رش �سنوات تقريبً�.
 غ���دة عبد الرازق ت�سقط ب�رشعة ال�س�روخ:النجمة غ�دة عبد 
الرازق �سع��دت اإىل قمة النجومية ب�رشع��ة ال�س�روخ ب�سبب 
االإث���رة، واملده�س اأنه��� تفقد ر�سيده� »ب�رشع��ة ال�س�روخ 
اأي�س��ً�« لل�سبب نف�سه، فم� تقّبل��ه اجلمهور منه� اأثن�ء مرحلة 

ال�سب�ب، ب�ت بنظر اجلمهور نف�سه غري الئق ومبتذاًل.
 نيللي كرمي حتت�ج ل�سحكة و»رق�سة«

�سنع��ت النجمة نيللي كرمي جم��داً خ��سً� بن جمهور درام� 
رم�س���ن بتق��دمي االأدوار االجتم�عي��ة املركب��ة وبخ��س��ة 

م�سل�سلي »ذات« و»�سجن الن�س�ء«. 

)معكو�صة( االأ�صابع  اأحد   o نقود   1
2 من����و وتق����دم ح�صاري o اأذاع عرب االأث����ر o كذب وادعاء ما 

لي�ش حقيقيا
مت�صابهان  o والفاأر  االأرنب  مثل  حيوان   o االأطراف  من   3

الك�صور )معكو�صة( o مادة ت�صتخدم يف جتبر  4 مقت�صر على 
النفط مثال  للتنقيب عن  لل�صركات من احلكومات  5 ح����ق يعطى 

)معكو�صة(
�صاطئ  o ق�صة   6

ال�صيء  نقل   o كالبيانو  مفاتيح  ذات  الكرتونية  مو�صيقية  اآلة   7
اإىل اأعلى

8 طائ����ر ليل����ي )مبع����رة( o املدينة ال�صهب����اء يف �صوريا o ثلثا 
�صوق

o يق����وم بالعمل ب�صكل  امل����راأة حيث تتكون احلياة  9 يف بط����ن 
متوا�صل دون انقطاع

هادف �صعودي  كوميدي  م�صل�صل   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.


