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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ال�صباُح ير�ُص عطَرِك ، على قمي�ِص النهار.

قالوا في صفحاتهم

حممد م�صكور :  ن�صف امراأة، ن�صف ظل:
مل تك��ن حمط��ة القطار لتخربين اأنِك على موعد م��ع الطائرة، مل يخربين 
اأح��د اأن��ِك �صتعودي��ن، كان اجلمي��ع متواطئ��ًا يف تل��ك اللحظ��ة، كله��م 

�صامتني، ال يعباأ اأحد باأحد، كلهم.
كنِت مفتاحًا للبهجة، وكنُت بابًا من الوحدة، والتقينا.

حني عدِت من لوك�صمبورغ، جلبِت يل �صوكال مل اأكن الأذقها بعد، وحني 
ع��دِت من اأملانيا، جلبت يل الكثري م��ن ال�صوكوال اأي�صًا، ومل اأعطِك �صيئًا 

اإال االإهمال، وذكريات رديئة!.
ها اأنِت تقفليني كباب، وتعيديني لوحدتي، وها اأنا اأحدث نف�صي!.

مل اأعتد اأن يحبني اأحد، اأن ي�صمني ل�صدره، اأن يطهو يل، اأن يعتني بي، 
اأن يغار، اأن يبكي ب�صببي، واأن يفرح اأي�صًا.

اأتدري��ن، حني كن��ت يف تلك ال�صحراء، كان عيب��ًا اأن نحب بع�صنا، واأن 
نح�ص��ن بع�صن��ا، حتى االأمهات، ال ميتلكن ال�صجاع��ة لقول "اأنا اأحبك" 
الأطفاله��ن، عب��ارة "اأن��ا اأحب��ك" عبارة حمرم��ة بالعي��ب وممنوعة من 

التداول.
ها اأنا اأعود الأقفل على نف�صي الليل، والأن�صغل بالبيانو، والر�صم، اأو على 

كتابِك الذي تركِته البارحة.
ن�صف امراأة اأنِت يف حياتي، تاأتني لرتحيلني. 

ن�صف ظل تطفئه العتمة، بعد اأن يغلق الباب على رحيلِك.
قلِت يل: كاأين اأعرفك من �صنني.

اأق��ول لِك: كاأين اأعرفِك م��ن �صنني اأي�صًا، ت�صبهني حياتي، كل �صيء يقف 
يف املنت�صف، ال �صيء يكمل طريقه، ال �صيء ياأِت كاماًل، ال �صيء.

نا�رص العتابي : جثثنا التي تف�ّصخت
والتهمتها االأ�صماك
عادت اإىل بطوننا.

فال غرابَة..
اإذا ما َت�َصّهى اأحدنا
اأن ياأكَل حلم اأخيه.

قي���ص عب��د املغن��ي : اأبت�صامت��ك تف�صري مهم لذل��ك ال�صيء ال��ذي ي�صميه 
البع�ص اأمل 

و البع�ص فر�صة
و اآخرون يعتربونه خارطة

ذلك ال�صيء الذي نحن يف اأم�ص احلاجة اإليه..
نحن الرجال املفقودين.

عبد العظيم فنجان : ابت�صامة الظفر 
الأن القم��ر يري��ُد اأن يراِك ، تعّريِت اأمام املراآة : �صّع من ج�صدِك نوٌر : غمَر 

امل�صتاق والغريب ، 
و �صم��َل اللي��ل وال�صب��اح وب�صات��ني الطفول��ة وال�ص��وارع والتظاه��رات 
واملن��ايف وال�صجون وحر�ص احلدود ، ثم فاح��ت التلويحات من النوافذ 
، و دخ��ل العي��ُد ، العيد الذي ال موعد ل��ه اأو هالل ، دخل العيد من جميع 

االأبواب ، و عّمني ال�صعُر بابت�صامته الظافرة ..

�صعد �صعيد : كلما اأمرتني نف�صي
ردعها عقلي واأقام القلب، احلد عليها، ب�صببِك.

تطلق أداة جديدة للتدقيق 
بصحة المعلومات

بأكثر من 80 لغة مع جهاز 
Travis الذكي

يطلق تطبيق الويب "تويتر 
اليت" ألصحاب االتصال البطيء

اأطلقت "غوغل" اأداة جديدة ملكافحة انت�صار املعلومات املغلوطة عرب االنرتنت 
تتي��ح مل�صتخدم��ي حمركات البح��ث التابعة لها اأن يعرفوا من��ذ ظهور النتائج 

درجة م�صداقية املعلومات املعرو�صة اأمامهم وهل مت التحقق من �صحتها.
وعملي��ًا، بات نظام البح��ث يف "غوغل" يقدم ح�رصاً املعلومات ذات العناوين 
الت��ي مت التحقق م��ن �صحتها من جان��ب مواقع متخ�ص�صة بينه��ا "�صنوب�ص" 
و"بوليفاك��ت" اأو م��ن ف��رق التثب��ت م��ن �صحة املعلوم��ات يف و�صائ��ل اإعالم 

معروفة.
واأو�صح��ت املجموعة االأمريكي��ة يف ر�صالة ن�رصتها عرب مدون��ة تابعة لها اأن 
املواق��ع امل�صتخدمة يف التحقق من �صحة املعلومات يجب اأن حتظى مبوافقة 
"غوغل". ويف املح�صلة، ت�صارك 115 جهة متخ�ص�صة يف التحقق من �صحة 

املعلومات )"فا�صت ت�صيكينغ"( يف هذه املبادرة حاليًا.
وكت��ب رئي�ص ق�صم املنتج��ات يف �رصكة "جيغ�صو" التابع��ة ل�"غوغل" جا�صنت 
كو�صل��ني والباح��ث يف "غوغ��ل ري�رصت�ص" كون��غ يو عرب املدون��ة "من خالل 
جع��ل عملي��ات التحقق هذه اأكرث و�صوح��ًا للنظر يف نتائج البح��ث، نعتقد اأنه 
�صيك��ون من االأ�صهل على النا�ص التدقيق بها وتقييمها لتكوين راأيهم امل�صتنري 

اخلا�ص".

مينح��ك جهاز Travis الق��درة على التوا�صل باأكرث م��ن 80 لغة من بني 
اللغات االأكرث �صيوعًا حول العامل والتحدث اإىل ال�صكان املحليني لكل ثقة.

وي�صتخ��دم اجله��از تقني��ات ال��ذكاء اال�صطناع��ي للتع��رف عل��ى ال��كالم 
وترجمته فوريًا للغات املدعومة ويف اأقل من ثانيتني.

 اجله��از يدع��م اإمكانية الرتجمة يف و�صع عدم االت�ص��ال باالإنرتنت "اأوف 
الين" حلوايل 20 لغة من بينها العربية واالإجنليزية والفرن�صية واالإ�صبانية 
واالأملاني��ة والرتكي��ة والرو�صي��ة والهندية، يف حني تتطل��ب بع�ص اللغات 
وجود االت�صال باالإنرتنت. وي�صم اجلهاز �صا�صة عر�ص �صغرية بدقة 240 
* 240 بيك�ص��ل وبطاري��ة قادرة على العمل مل��دة 12 �صاعة عند ا�صتخدام 
و�ص��ع "اأوف الي��ن" اأو 6 �صاعات بو�صع "اأون الي��ن" وذلك قبل اأن حتتاج 
لل�صح��ن مرة اأخرى، م��ع دعمه مليزة اإلغاء ال�صجيج والتكامل مع �صماعات 
البلوت��وث. ولو كنت تت�صاءل حول الفروقات ب��ني اجلهاز وبني التطبيقات 
املتخ�ص�ص��ة عل��ى الهوات��ف الذكي��ة، فبداي��ة �صتواج��ه بع���ص ال�صلبي��ات 
عن��د ا�صتخدام الهات��ف الذكي مثل عم��ر البطارية و�رصع��ة الرتجمة وعدم 
الق��درة على االت�صال وجهًا لوجه. كم��ا اأن اجلهاز يدمج اأف�صل التطبيقات 

املتخ�ص�صة يف كل لغة ب�صكل منف�صل.

اأطلق تويرت تطبيق ويب خمفف خم�ص�ص الأ�صحاب االت�صال البطيء "تويرت 
الي��ت" ي�صتهدف امل�صتخدم��ني يف االأ�صواق النا�صئة باآ�صي��ا املحيط الهادئ 
واأمري��كا الالتينية واأفريقيا، والذين يجربون تويرت الأول مرة على اأجهزتهم 
النقال��ة. ويعم��ل "تويرت اليت"، عل��ى الهوات��ف الذكية واالأجه��زة اللوحية، 
��ل  ويق��دم جترب��ة وي��ب حممول��ة جدي��دة تقل��ل ا�صتخ��دام البيان��ات، وحُتمِّ
البيان��ات ب�رصعة عند ا�صتخدام االت�ص��االت البطئية، وهو ي�صتهدف �صبكات 
املحم��ول الت��ي ال ميك��ن االعتم��اد عليه��ا، وال ياأخ��ذ اإال 1 ميغابايت على 
اجله��از. وقال تويرت اإنه ح�صنه ليكون اأ�رصع، م��ع زمن حتميل اأ�رصع بن�صبة 
%30، اإ�صافة اإىل ت�صفح اأ�رصع للخدمة، وهو يقدم مزايا تويرت االأ�صا�صية، 
مث��ل اخل��ط الزمن��ي، والتغري��دات، والر�صائ��ل اخلا�ص��ة، واأك��رث املوا�صي��ع 
ت��داواًل، وامللفات ال�صخ�صية، وحتمي��الت الو�صائط املتع��ددة، واالإ�صعارات. 
وباالإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، ياأتي "تويرت الي��ت" مع و�صع توف��ري البيانات، مما 
يقل��ل اأكرث من كمية البيانات املتنقل��ة امل�صتخدمة، ويف هذا الو�صع، �صوف 
ل كاماًل.  يرى امل�صتخدم معاينات لل�صور والفيديوهات قبل حتديد اأيها ُيحمَّ
وم��ن خالل هذا الو�ص��ع ميكن تقلي��ل ا�صتخدام البيانات حت��ى %70، مما 

ي�صاعد امل�صتخدمني اأ�صحاب ا�صرتاكات االإنرتنت باهظة الثمن.

تويترغوغل تواصل

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

الأمريكي����ة  البحري����ة   o احلوا�����س  اإح����دى   1
)معكو�سة(.

الفردي����ة يف عمل ما  2 جمم����وع احلي����ل والقدرات 
o م����ا يو�س����ع على الث����ور جلر حم����راث اأو تدوير 

�ساقية.
)معكو�سة(. اأع�سر   o يبكني   3

)معكو�سة(. نف�س  خالف   o الدب  �سبل   4
قوالب �سكل  يف  و�سع   o مت�سابهة   5

�سديد طمع   o وعدا  يعطي   6
o يف رغد من  7 �س����الت )فيها هم����زة مقلوبة ياء( 

العي�س.
8 ه����رب o اإذا اأغ�س����ب الب����ن والدت����ه فيجب عليه 

�سريعا اأن ....
9 ن�س����ف ا�س����م اأحد اأفالم احم����د ال�سقا ومنى زكي 

وهالة فاخر وجميل راتب. o ن�سف ومي�س
ا�سمه����ا  م�سري����ة  كوميدي����ة  فنان����ة   o ريف����ي   10

احلقيقي نونيا نو�سكا

نجوم لم يجدوا ثمن العالج
• الفن��ان الكومي��دّي الكبري يون�ص �صلب��ي، اأحد عالمات 
امل���رصح امل���رصي، واأيقون��ة درام��ا االأطف��ال ال�صه��رية 
"بوج��ي وطمط��م"، وجن��م اأف��الم الفيدي��و، مل يج��د ثمن 
عالج��ه من جلطة امل��خ، بعدما اأنف��ق كّل مّدخراته، وباع 
اأث��اث منزله بالكام��ل �صونا لكرامت��ه، ولكنه يف النهاية 
م��ات بعدما ف�صلت اأ�رصت��ه يف تدبري احتياج��ات رعايته 

ال�صحية.
• الفن��ان الكومي��دي اأم��ني الهني��دي، تعّر���ص للماأ�صاة 
نف�صه��ا، فقد ظ��ل جثمانه حمتج��زا بعدما عج��زت اأ�رصته 
عن �ص��داد 2000 جنيه، قيمة تكلف��ة العالج من �رصطان 
املع��دة، وجل��اأت النقابة جلم��ع التربعات، كم��ا ا�صتدانت 

اأ�رصته من اأجل اإخراج اجلثمان ودفنه.
• من يت�صور اأّن ال�صندريال �صعاد ح�صني كانت "تت�صّول" 
حّقه��ا يف العالج على نفق��ة الدولة، اإّبان اأزمتها ال�صحية 
االأخ��رية ، حي��ث عج��زت موارده��ا املالية ع��ن مواجهة 

تكاليف العالج الباهظة يف م�صّحات لندن .

الباديه ب�سمراء  امللقبة  البدوية  املطربة   1
خري عك�س   o الر�سيع  الطفل  فرا�س   2

توت. ثلثا   o ال�سرار  �سبق  مع  قا�سدة   3
مت�سابهة  o الع�سبية  املناطق  يف  املا�سية  تغذية   4

لبنان(. )من  الغنية  فرا�سة   5
املقدمة. يف   o بيت  ثلثا   6

مثال التن�س  كرة  لعب  ي�ستخدمه   7
اأنور يحيى  ا�سمه احلقيقي  اأ�سل �سوري  فن����ان م�سري من   8

النقا�س.
ال�سريف. عمر  العاملي  امل�سري  للفنان  ال�سابق  ال�سم   9

لبنان( )من  �ستار  ال�سوبر  النجوم  جنم   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.


