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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ما �ل�شعر �ال كلمات حتاول �أن تفي جمال وجودِك، حقه.

قالوا في صفحاتهم

• عب��د �لعظي��م فنج��ان : ينتظرون��ِك يف مفرتق��ات �لط��رق ، على 
ن��ور �لفو�ني���س و�ل�شموع ، و�أحيان��ا .. عندما ي�شتدُّ �لظ��اُم ، عندما 
ي�شت��ويل �خل��وُف عل��ى نو�ف��ذ �أحامه��م ، مي�ش��ون �إليِك عل��ى �شوء 

خو�طرهم . 
قدمي��ا ج��د� خلعو� ِعلي��ِك مامح �لر�شول��ة : �أن�شت��و� �إىل �شوتِك يف 
�ملط��ر ، ركع��و� جلمالِك يف �ل��رق ، قال��و� : هي �لت��ي باإمكانها �أن 
تغل��ق �لباَب على �مل��وت ، و�أن تعيد �لعا�شفة �إىل وكرها ، فانتخبو� 
لِك �الأ�شماء و�ل�شفات ، وقدمو� لِك �الأ�شحية و�لنذور يف كّل مو�شم :
هياكلهم �لعظمية على �مل�شاطب ، يف حمطات �لقطار ، يف �الأنفاق 
، بني �لفر�غات �لتي ترتكها �لطيوُر �مل�شافرة يف �ل�شماء ، و�أرو�حهم 
تل��ّوح �إىل طيف��ِك �لبعيد ، �إذ يخرتع��ون لِك �أخب��ار� ، يتناقلونها يف 
�ملز�ر�ت ويف �ملعابد ، يف �ل�ِشعر و�الأغنية ، يف �حلانات ، يف �ملدن 

ويف �لفنادق ..
ينتظرون��ِك ، ينتظرون �أن تفاو�شي �لق��دَر ، �أن تنجزي ما مل ينجزه 

�ل�شعر�ء و�لفا�شفة :
ملاذ� من�شي حاملني �ملوت على ظهورنا ؟!

و�إىل �أين ؟! 
ملاذ� �لغبار، كَل غبار �لعامل ، على �لنو�فذ ؟!

رمبا ر�ودهم �ل�شعوُر �أنِك حم�ُس ��شطورة : كائٌن من كلمات ، غري �أن 
�لوهَم باأنَك �م��ر�أة حقيقية : �شبيُة �الأحام و�ل�ِشعر وبطلة �لرو�يات 
، و�شا�ش��ات �ل�شينم��ا ، يجع��ُل من��ِك �أما م��ن �أجمل ما يك��ون ، وهو 
مّم��ا يجعلهم يق��روؤون كتبا غري مكتوبة ، يعاق��رون عاد�ٍت مريبٍة : 

ي�شت�شيفون �الأ�شباح ، يعانقون �ملحن ، ويطريون يف �لهو�ء ..
رمبا توقعو� �أنَك قد �ُشجنِت .

رمبا وقعِت يف �رشك �شاحر ، بنظرة منه حتّولِت �إىل جماد .
رمب��ا جنوِت من جمزرة ، فوقعِت يف جمزرة �خرى ، فالتاريخ ن�شاٌء 

وجمازٌر .
رمبا �شلبَك قطاُع �لطرق كّل �شيء ، فم�شيَت جمردة نحو �ملطلق .

رمبا ..
 • نا�رش �لعتابي : �مل�شافُة �أحيانًا ُقرْب

كّلما �بتعدَت �أكرث
�نحنت وتقو�شت �أ�شاعها

مثل ظهر�أُم.
 • ح�شني عطية : و�نت متار�ُس غرقَك �الأخري على �لياب�شة،

تذكر من يلقون الإنقاذَك حبال �مل�شانق..
وُمْت بقر�رك. 

• لطفية �لدليمي : �ل�شك �ول خطوة نحو تغيري �لعامل - �ل�شك �ول 
خط��وة لتفعيل �لعق��ل - �ل�شك هو �ل��ذي يحطم �ليقيني��ات وينزلها 
م��ن علياء قد��شته��ا - �ل�شك هو حمر���س �لفل�شفة و�الب��د�ع ولي�س 
مبدعا م��ن تقوده �شنن �ملوتى .�لقب��ول بامل�شلّمات دون مناق�شتها 

�أودى بنا للهاوية..

تعلن أكثر من 5 
ماليين معلن شهريًا

تطلق هاتفها "هونور 8 برو" 
بكاميرا مزدوجة

ذكاء اصطناعي يحول صور 
سيلفي القبيحة إلى رائعة

�أعلن��ت �رشك��ة في�س ب��وك ، �أن عدد �ملوؤ�ش�شات �لتجاري��ة �لتي تعلن عر 
�شبكته��ا �الجتماعية كل �شهر و�شل �إىل �أك��رث من 5 مايني، كما �أعلنت 
ع��ن عزمه��ا حتدي��ث جمموعتها م��ن �خلدم��ات �الإعاني��ة يف حماولة 
جل��ذب �ملزيد م��ن �ل���رشكات �ل�شغ��رية �إىل من�شته��ا �ملتنقل��ة. وقالت 
�لرئي�ش��ة �لتنفيذية للعملي��ات يف مقابلة مع روي��رتز �شرييل �شاندبرج، 
�إن ع��دد م�شرتكي �الإعان��ات ميثل �إجناز�ً كبري�ً يظه��ر �أنها ال يز�ل لدى 
في���س ب��وك جمال للنم��و على �لرغم م��ن نطاقها �ل�شخ��م. وكانت في�س 
ب��وك، �لتي متل��ك �أكر �شبكة للتو��شل �الجتماعي يف �لعامل مع �أكرث من 
1.86 مليار م�شتخدم ن�شط �شهريًا، �أعلنت يف �شبتمر )�أيلول( �ملا�شي 
عن بل��وغ عدد �ملوؤ�ش�شات �لتجارية �ملعلن��ة لديها نحو 4 مايني، ويف 
مار���س )�آذ�ر( 2016 كان �لع��دد 3 مايني، ما يعني �أنها جتذب مليون 

معلن جديد كل 6 �أ�شهر تقريبًا.
 وتخو�س في�س بوك معركة م�شتمرة مع �رشكة غوغل للهيمنة على �شوق 
�الإعانات �لرقمية، ومن �ملتوقع �أن ت�شيطر �ل�رشكتان معًا على نحو 46 
% م��ن �الإنف��اق على �الإعانات �لرقمية بحلول 2018، بح�شب �رشكة 

�أبحاث �ل�شوق "�إي ماركرت".

�أعلن��ت �رشك��ة ه��و�وي ع��ن �إطاق هاتفه��ا �لذك��ي "هونور 8 ب��رو" �لفاخر 
�جلديد.و�أو�شح��ت �ل�رشك��ة �ل�شيني��ة �أن �لهات��ف �جلدي��د ياأت��ي يف ج�ش��م 
م�شن��وع من �ملعدن، وتت�شم��ن باقة �لتجهيز�ت �لتقني��ة �شا�شة قيا�س 5.7 
بو�ش��ة تعمل بتقني��ة �لو�شوح �لفائ��ق 2560x1440 بك�شل.وتعول �رشكة 
ه��و�وي يف جه��از "هونور 8 ب��رو" على كامري�تني، و�ح��دة مب�شت�شعر �ألو�ن 
و�الأخ��رى �أحادية �للون، بدقة و�شوح 12 ميغابك�شل، باالإ�شافة �إىل كامري� 
�أمامية الإجر�ء حو�ر�ت �لدرد�شة و�لتقاط �شور �ل�شيلفي وتعمل بدقة و�شوح 
 Kirin-960 8 ميغابك�شل.وينب���س بد�خل جهاز ه��و�وي �جلديد معالج
ثماين �لنوى، وذ�كرة و�شول ع�شو�ئي �شعة 6 غيغابايت وذ�كرة د�خلية �شعة 
64 غيغابايت، مع دعم �لهاتف �لذكي �جلديد للعديد من �لتقنيات �ملتطورة 
مثل تقنية �الت�شاالت LTE وتقنية �لبلوتوث و�شبكة WLAN �لا�شلكية.
ويعتم��د جه��از "هونور 8 برو" على نظام ت�شغي��ل غوغل �أندرويد مع و�جهة 
�ل�رشك��ة  هو�وي.وت��روج  ب�رشك��ة  �خلا�ش��ة   Emotion UI �مل�شتخ��دم 
�ل�شيني��ة للهاتف �لذكي "هونور 8 ب��رو" �جلديد من خال جتهيزه ببطارية 
�شع��ة 4000 مللي �أمبري/�شاعة ومزودة بوظيف��ة �ل�شحن �ل�رشيع، وبالتايل 

متتد فرتة ت�شغيل �لبطارية �إىل يومني. 

ط��ّور فريق عم��ل من �مل�شمم��ني يف جامع��ة كورني��ل �الأمريكية 
بالتع��اون م��ع �أدوبي، تطبيق��ًا فري��د�ً يعتمد على تقني��ات �لذكاء 
�ال�شطناع��ي، من �شاأنه حتوي��ل �شور �شيلفي �لقبيح��ة �أو �لعادية 
�إىل ر�ئع��ة بف�شل جمموعة متطورة من �أدو�ت حترير �ل�شور. وقال 
فريق �لعمل يف �أدوبي كرييتف كاود و��شفني �لتطبيق يف مقطع 
فيديو ترويجي للتطبيق "تتطلب �ل�شورة �لفوتوغر�فية �لر�ئعة من 
�ملنظ��ور �ل�شحيح �أدو�ت ومعد�ت وخ��رة يف �لتحرير، ولكن ماذ� 
يح��دث عندما نعتمد على قوة �ل��ذكاء �ال�شطناعي و�لتعلم �لعميق 
لتحوي��ل �ل�ش��ورة و�لبورتريه��ات �ل�شيئ��ة و�لقبيح��ة �إىل جميلة..
وكل هذ� عل��ى �لهاتف �لذكي". ومل يطلق فريق �لعمل ��شمًا نهائيًا 
عل��ى �لتطبيق بعد، لكن �أطلقو� عل��ى �مليزة �الأ�شا�شية �لتي يحملها 
�لتطبيق ��ش��م "deep photo style transfer"، حيث يعتمد 
عل��ى عمق �ملجال و�شب��ط �ملنظور لتح�شني �ش��ور �شيلفي �ل�شيئة 
و�ملحرج��ة، �إ�شافة �إىل و�ش��ع مل�شات جمالي��ة �إ�شافية وموؤثر�ت 
م��ن �شور �أخ��رى الأ�شخا�س �آخري��ن، بح�شب �شحيف��ة �الندبندنت 

�لريطانية.

تطبيقفيس بوك هواوي
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مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 م����ادة طبيعي����ة عط����رة الرائحة o كتاب �ش����رح الكلمات 
)جمع(

الربتغال عا�شمة   2
خراب  o مغاربية  جزائرية  مو�شيقى   3

الغذاء ت�شنع  النبات  يف  املادة   4
5 اآل����ة مو�شيقي����ة وتري����ة تركي����ة o حمام ينق����ل الر�شائل 

قدميا
اللغة يف  ن�شب  اأداة   6

ظل  o يركب   7
o متحجرات ملونة يف البحر 8 منتجع �شياحي م�شري 

واال�شدقاء االهل  مع  وت�شلية  اأن�س   o فلو�س   9
o ممثل �شوري ج�شد �شخ�شية ملك م�شري نبات جف   10

من بوليوود: مشاهير في مهب المشاكل 
 • �لنج��م �شاجن��اي دوت ، وق��ع يف ورط��ة قانونّي��ة ب�شبب 
ر�شالت��ه �ملرّوع��ة �إىل ن�ش��اء �لع��امل، معلنًا فيه��ا عن حتّيزه 
�أّن معاي��ري  �أّك��د يف كام��ه  �شده��ّن ب�ش��كل كب��ري، حي��ث 
�لرجول��ة تتنايف متامًا م��ع ظهور �لرجل ب�شع��ر طويل، و�أن 
يعم��ل كاملرّبية �لت��ي تطبخ الأطفال��ه، باالإ�شاف��ة الرتد�ئه 
�الأل��و�ن �لوردّي��ة، وه��ذ� م��ا �ش��ّكل �شدمة كب��رية ملتابعيه، 

وحتى لنجوم بوليوود.
 • �م��ا �لنج��م �شاروخ��ان ، �ل��ذي تعّر�س مل�ش��اكل قانونّية 
وم�شايق��ات م��ن �لرقاب��ة يف ب��اده، ب�شبب فيلم��ه �جلديد 
"Raees"، و�عت��ر جمل�س �لرقاب��ة �أّن �لفيلم يحتوي على 

م�شهد لطفل يعاَقب ج�شدّيًا.
 فيما تعّر�شت �لنجمة ري�شا ت�شاد�، العتد�ء من قبل جماهري 
هائجة، �أثناء م�شاركتها يف حفل ترويجي ملاركة جموهر�ت 
يف مدينة جايبور، حيث حاول �جلمهور �خرت�ق �الأمن لك�رش 

�لقو�عد، لينتهي �الأمر بالفو�شى �لتي عّمت �ملكان.

طرق  o الراديو  خمرتع   1
املاء نرث   o للتعريف   2
قدمية م�شرية  ملكة   3

االأ�شل( )فار�شية  �شنوي  تقومي   4
)معكو�شة( اكتمل   o )مبعرثة(  برقوق   5

مت�شابهان  6
o فيه ير�شم  7 جبال يف اأمريكا اجلنوبية 

الر�شامون
وع�شى هاج   o زبالة   8

اخللق كرمي  خّيال   9
التاريخ يف  اإن�شان  بناه  ما  ا�شخم   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.
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