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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ح��ب التناهي يف االمور �سط��ط وخري االمور الو�س��ط فالزيادة عيب 
والنق�ص عجز

 
قالوا في صفحاتهم 

موناليزا عراقية م�سالوية ..
ال�سدفة وحدها من قادت م�سور رويرتز اإىل الطفلة العراقية الهاربة 
م��ن املو�س��ل، لتنت���ر �سورتها على مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي 

وتتحول اإىل اأيقونة حرب جديدة.
وتناق��ل النا�سط��ون عل��ى موقع��ي توي��رت وفي�سب��وك ق�س��ة الطفلة 
العراقي��ة، قائلني اإنه��ا فرت من بيتها عقب معرك��ة دامية يف جوار 
منزله��ا مبدينة املو�س��ل، ف�سادفها م�سور روي��رتز وطلب منها اأن 
ي�سوره��ا فابت�سم��ت للكام��ريا وه��ي باكي��ة، لتمتزج عل��ى وجهها 
تفا�سي��ل جمعت بني الف��رح واالأحزان، واالأمل واخل��ذالن، والعتاب 
عل��ى االأم��ة وتنكر االأزم��ان، وتعابري اأخ��رى مل ي�ستط��ع اأن ي�سفها 

الل�سان.
ورغ��م توات��ر االأنب��اء املاأ�ساوي��ة عن الكارث��ة يف مدين��ة املو�سل، 
اإال اأن �س��ورة الفت��اة ذات املالم��ح املوؤثرة ا�ستح��وذت على اهتمام 
املتابع��ني، وعرب اأحد املغردين عن تاأثره بالقول “ح�سبنا اهلل ونعم 
الوكيل .. نظرات ودموع هذه الطفلة النازحة تخت�ر حكاية العراق 

.. جميل و�سامخ وحزين يا عراق”.
وانت���رت تغريدة ب�سكل كبري بني النا�سطني ومت��ت اإعادة تغريدها 
املئات من املرات وجاء فيها: يقال اإن اأحد اأ�رار املوناليزا هو �ر 
ابت�سامتها! اأما �س��ورة هذه الطفلة العراقية بنت املو�سل فقد فاقت 
املونالي��زا وح��ريت كل من �ساهدها … قولوا يل ي��ا �سادة هل هي 

ابت�سامة ر�سا؟ اأم اأمل ووجع؟ اأم عتاب؟ اأم �سكوى؟”.
نا�سط��ون ر�سح��وا �س��ورة الطفل��ة العراقي��ة الأن تكون اأك��ر �سورة 

موؤملة لهذا العام جتمع الرباءة مع االأمل
وق��ال مغرد “ماذا تقول عينا هذه الطفلة املو�سلية التي يّتمها ظلم 

االأقربني واالأبعدين وباتت جمرد رقم يف خميمات النازحني؟”.
وكت��ب نا�سط “�سورة �سمت وتوبيخ للعامل من هذه الطفلة العراقية 

التي لي�ص لها ذنب”.
وقال اآخر “الطفلة العراقية املو�سلية .. اأمل واأمل .. ال تكاد متيز بني 

االبت�سامة وتعبري احلزن.. االإثنان ميتزجان”.
ور�سح العديد م��ن النا�سطني ال�سورة الأن تكون “اأكر �سورة موؤملة 
لهذا الع��ام جتمع الرباءة مع االأمل واحل��زن ت�ساحبها ابت�سامة لهذه 

الطفلة العراقية”.
وقال��ت مغردة من م�ر اإن “هذه الطفلة العراقية عار علينا جميعا 
اأه��ي تبكي حاله��ا اأم ت�سخر م��ن �سمتنا املريب اأم م��ن عامل يدعى 

االإن�سانية وهو ال يعرف معناها لك اهلل يا �سغريتي”.
وكتبت اأخرى “نظرات عاتبة باكية يف وجه ابنة املو�سل الربيئة”. 
وجاء يف تغريدة “وجه هذه الطفلة يجمع كل اأحزان العامل ويخت�ر 

ق�سة اأهل العراق الذين يبادون با�سم داع�ص!”.

عدد أجهزة المساعد الرقمي 
ستفوق سكان األرض بحلول 2021

 عملية سير طارئة في الفضاء 
لتغيير كمبيوتر معطل

تطور وظيفة دفع سهلة في 
تطبيقات أندرويد

يتوق��ع املحلل��ون اأن ي�س��ل ع��دد االأجه��زة امل��زودة بتقني��ة امل�ساع��د 
ال�سخ�س��ي الرقمي اإىل اأكر م��ن 7.5 مليار جهاز م�ستخ��دم خالل اأربع 

�سنوات.
وبح�س��ب تقديرات حملل��ي �ركة االأبحاث واال�ست�س��ارات "اأوفوم"، فاإن 
ع��دد هذه االأجه��زة التي تقدم خدمة امل�ساع��د ال�سخ�سي الرقمي �سي�سل 
اإىل اأكر من 7.5 مليار جهاز عام 2021. وذكر مكتب التعداد االأمريكى 

اأن عدد اأجهزة امل�ساعد الرقمى هذا �سيتجاوز عدد �سكان العامل حاليًا.
ويف حتليلها ميزت موؤ�س�سة "اأوفوم" بني خمتلف اأنواع امل�ساعد الرقمي 
وناق�س��ت ما�سي ه��ذه االأجه��زة وم�ستقبلها. واأ�سار التحلي��ل اإل اأن عدد 
ه��ذه االأجهزة العاملة اأو املطروحة يف ال�س��وق بالفعل كان حوايل 3.5 
ملي��ار جهاز عام 2016، واأن ه��ذا الرقم �سينمو ب�رعة كبرية مع طرح 
املزي��د من اأنواع هذه االأجه��زة املطروحة حاليًا. على �سبيل املثال فاإن 
اأغل��ب االأجهزة التي حتتوي حاليًا على تقنية امل�ساعد الرقمي، هي االآن 
هواتف، لكن تنامي تقنية ال�سماعة الذكية مثل "اأمازون اإيكو" و"غوغل 
ه��وم" والتلفزيون الذكي وال�سيارات املرتبط��ة باالإنرتنت، فاإن م�ساحة 

اأجهزة امل�ساعد الرقمي �ستتنامى.

ذك��رت اإدارة الطريان والف�ساء االأمريكي��ة )نا�سا( اإن رائدي ف�ساء 
�سيغ��ادران حمطة الف�ساء الدولية غ��داً الثالثاء للقيام بعملية �سري 
طارئ��ة يف الف�ساء لتغيري جهاز كمبيوت��ر معطل من بني جهازين 
يتحكمان يف االأنظمة االأمريكية الرئي�سية خارج املحطة الف�سائية.
وتعط��ل هذا اجلهاز االأ�سا�س��ي اأول من اأم�ص ال�سب��ت تاركًا املحطة 
الت��ي بلغت تكلفتها 100 ملي��ار دوالر تعتمد على نظام احتياطي 
لنق��ل االأوامر اإىل �سبكة الطاقة ال�سم�سي��ة وحلقات التربيد ومعدات 
اأخ��رى. وقالت نا�سا يف بي��ان اإن طاقم املحطة احلايل املوؤلف من 
خم�سة اأفراد من الواليات املتحدة ورو�سيا وفرن�سا مل يواجه مطلقا 

اأي خطر.
وقال��ت نا�سا اإن قائ��دة املحطة بيجي ويت�س��ون ومهند�ص الطريان 
ج��اك في���ر �سيت�ساركان ال�س��ري املتوقع اأن ي�ستمر مل��دة �ساعتني. 
وق��ال دان هوت املتحدث با�سم نا�سا اإن ويت�سون جمعت واختربت 
�سندوق��ًا اإلكرتونيًا احتياطيًا اأم���ص االأحد لرتكيبه بداًل من اجلهاز 
املعط��ل ال��ذي مت تركيب��ه خالل عملي��ة �سري ج��رت يف 30 مار�ص 

)اآذار(.

ق��ال امل�سوؤول بق�سم عمليات الدفع لدى غوغل بايل بهات اإن ال�ركة 
االأمريكي��ة تهدف اإىل ت�سهيل عمليات الدفع يف تطبيقات اأندرويد من 

."Pay with Google" خالل اإطالق الوظيفة
واأ�سار بايل اإىل اأن امل�ستخدم ميكنه ربط بطاقات االئتمان اأو اخل�سم 
بح�ساب غوغل، وبعد ذلك تتم عمليات الدفع يف التطبيقات امل�ساركة 

بوا�سطة نقرة اإ�سبع.
يت��م  االأخ��رية  اخلط��وة  ويف 

الت�ري��ح بالدف��ع م��ن خ��الل 
اإدخ��ال  اأو  االإ�سب��ع  ب�سم��ة 

واجه��ة  وتتواج��د  ك��ود، 
الدفع اجلديدة من غوغلفي 
التجريبي��ة  املرحل��ة 
يك�س��ف  ومل  للمطوري��ن، 

بايل بهات اأية تفا�سيل عن 
موعد اإطالق الوظيفة اجلديدة 

يف تطبيقات اأندرويد.

مالبس ميالنيا ترامب تشعل مواقع التواصل االجتماعي 
 Donaldزارت زوج��ة الرئي�ص االأمريكي اجلدي��د دونالد ترامب
املدر�س��ة   Melania Trumpترام��ب ميالني��ا   ،Trump
االأمريكي��ة يف الريا�ص خالل زيارته��ا احلالية لل�سعودية. طالب 
Kate Mi d وزوجته كايت ميدلتون William  االأمري وليام
dleton جمل��ة "كل��وزر" التي ن�رت �س��وراً لدوقة كامربيدج 
عاري��ة ال�سدر �سن��ة 2012 بعطل و�رر قدره 1،5 مليون يورو، 

بح�سب ما ك�سف اأحد حمامي املجلة خالل املحاكمة.

500 مليون دوالر ثمن طالق جانيت جاكسون!
 Janet ك�س��ف مدير اأعم��ال النجمة االأمريكية جاني��ت جاك�سون
Jackson اأن االأخ��رية �ستح�س��ل عل��ى 500 مليون دوالر من 
زوجه��ا امللياردي��ر القط��ري و�س��ام املان��ع بع��د اتفاقهما على 
الط��الق، ولي���ص 200 مليون كم��ا اأفادت جمموعة م��ن االأخبار 

املتداولة يف االأيام االأخرية.
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 o 4 امل���ادة العطري���ة امل�شتخرج���ة من اأن���واع احلوت
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معكو�شة(
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مو�شوعة غيني�س(

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.


