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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

لي�س عليك ان تعمل امل�ستحيل او ان تقول الكثري حتى تتمكن من 
اي�س��ال �سعورك ..ان كان �سعورك �سادقا �سي�سل دائما ولو كان 

بكلمة واحدة او بفعل واحد .

قالوا في صفحاتهم

م�سل�سل الت�سكيل املرئي
رمبا اح�س��بها حماولة لقراءة  هذا الدفق املرئي الذي   يعد جزءا 
من جتربة الفنان القدير املتاألق اال�س��تاذ الدكتور بال�س��م حممد 
والذي  حمل ا�سماء وعناوين غالبا ما مت�سك مبفردة واحدة فقط 
جل��راأة اخت��زال الظاهرة  والتمكن من التعب��ري عنها مبا يلوح به 
االفق الب�رصي واليات �سياغاته  ذلك ما اإطلعتنا اللوحات على 
در���س يف الذائقة اجلمالية ملا ت�س��هره من ق��وى تعبريية كامنة  
عرب �رصدية الت�س��كيل الل��وين ولغة ال�س��يمياء  وتقنيات الرتكيب 
املتم�سكة مبعايري التوازن والفراغ وامل�سافة واأطر التكوين االمر 
الذي اثار فينا اإ�س��عاع اللون وم�س��تويات التوه��ج  واالثارة مع 
احلر���س ال�سديد على تروي���س الذات وذائقتها  يف تداول خا�س 
اأخ��ذ منحى مع��ن يف االن�سج��ام والتناغم والت�س��اد مع اإطالق 
خي��ارات اخليال  وااليحاء واالنزياح وت�سظي  الروءى مبا يفتح 
منافذ املعنى ودالالته  رغم اننا لن جند �سبابا يف لوحة حتمل 
ا�س��م ال�سباب وقد ال جند جدارا يف لوحة حتمل ا�سم اجلدار اأو قد 
ال جن��د نقطة يف لوحة حتمل ا�س��م نقطة ذلك ما يحيل اىل عوامل 
اخرى �سنعتها املخيلة املرئية للر�سام الفنان املفكر  وهي بحد 
ذاته��ا دع��وة للمتلقي املت��ذوق ان يبحث يف ما ميك��ن لديه من 
ق��درات وثقافات  ان يكت�س��ف بذاته  ف�ساءات وتكوينات وعوامل 
حتم��ل  اأ�سماءا وعناوي��ن كاإجواءا واأوهامه��ا  ومنظورا  وغناءا 
وغفوة واأوهامها  وكذلك رغبة ووخزة وغمو�س  كما للم�سميات 
الت��ي حملت االنعكا���س  والرتحال واخلراف��ة  وغريها من كنوز  
وافكار  ونقو�س  وتفا�سيل  انها كلها حمموالت  مرئّية   جريئة.  
ونعتقد ان هنالك عوامل وظواهر وموا�سيع مل جندها �سمن هذه 
ال�سل�سل��ة  لرمبا ه��ي يف طريقها وان�سمامها له��ا وما �ساهدناه  
من عرو�س اقرتبت  كث��ريا من مديات التاأويل والتداول وعربت 
بق�سدي��ة التمث��ل  العالية يف البح��ث  عن حروف اللغ��ة اللونية 

وحماكاة ت�سكيلها احلداثوي  ..
اقوله��ا انه��ا حماول��ة لق��راءة الت�سكي��ل  املرئ��ي و  اإ�سم��ار ما 
حملت��ه بنائية  ن���س الت�سكيل اللوين ومب��ا اأن�سجته من عالقات   
وم�سرتكات  تواجدت هنا وهناك يف هذه اللوحة ويفيِ تلك    مبا 
يع��رب عن حرف��ة اخلطاب املثق��ل بالفكر واجلم��ال واملمتدة من 
جتارب عديدة ومرتاكمة  قادت اىل مثل هذه الرفعة يف التناول 

الت�سكيلي  فكريا وجماليا     
الدكتور �سالح ال�سحن

عالمية تقدم خدمة مجانية لتحديد 
األصول المعرضة لخطر "وانا كراي"

جي ميل يطور "الرد الذكي" على 
الرسائل الواردة

من المفاتيح الرقمية غير المرخصة 
لممارسة األلعاب عبر اإلنترنت

���س" العاملي��ة الرائدة واملتخ�س�س��ة يف جمال تقدمي  تق��دم �رصكة "كواليِ
خدم��ات اأم��ن املعلومات ال�سحابي��ة و�سوابط ال�سيا�س��ات االأمنية خدمة 
جماني��ة مل��دة 30 يومًا لل���رصكات يف جمي��ع اأنحاء الع��امل متكنها من 
حتدي��د وتتبع واإ�س��الح االأ�سول املعر�س��ة خلطر فريو���س "وانا كراي" 
النت��زاع الفدي��ة والذي اأ�ساب مئ��ات االآالف من اأجه��زة احلا�سوب حول 

العامل.
ETE R وين��دوز" املعروفة با�سم"  وي�ستغ��ل هذا الفريو�س ثغرة نظام
بت�سف��ري  ليق��وم   ،MS17R010 االخ��رتاق  ونقط��ة   NALBLUE

امللفات ثم املطالبة بدفع فدية لفك الت�سفري. 
وتواج��ه ال�رصكات حاليًا مهم��ة �ساقة تتمثل يف حتديد مكان وجود هذه 
الثغ��رة يف بيئ��ات تكنولوجي��ا املعلوم��ات العاملي��ة اخلا�س��ة بها، كما 
اأن تنفي��ذ احللول االأمني��ة القائمة لدى ال�رصكات عملي��ة بطيئة ت�ستغرق 
الكث��ري من الوقت.  كم��ا تقدم التقارير لوحة حتك��م لعر�س اأثر الفريو�س 
عل��ى االأ�سول يف الزمن الفعلي ومتابعة جهود املعاجلة مما يوفر لكبار 
م�س��وؤويل اأم��ن املعلومات الروؤي��ة امل�ستم��رة التي يحتاجونه��ا الحتواء 

تبعات هذا التهديد اخلطري. 

اأعلنت �رصكة خدم��ات االإنرتنت االأمريكية العمالقة "غوغل" تطوير خا�سية 
جدي��دة يف خدم��ة الربي��د االإلكرتوين اخلا�س��ة بها "جي مي��ل" ت�سمى "الرد 
الذك��ي" والتي تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على فك��رة التنبوؤ بالن�سو�س التي يريد 
امل�ستخدم كتابتها يف ر�سائل الربيد االإلكرتوين اأو الرد على الر�سائل الواردة.
وذك��ر موقع "�سي نت دوت كوم" املتخ�س���س يف مو�سوعات التكنولوجيا، 
اأن خا�سية "ال��رد الذكي" تعمل بطريقة م�ستقيمة جدا وت�ستخدم تكنولوجيا 
الذكاء ال�سناعي التي طورتها غوغل، لكي تقرتح 3 ردود على ر�سائل الربيد 

االإلكرتوين التي ت�سلمها امل�ستخدم. 
يف الوق��ت نف�سه، ميكن للم�ستخدم جتاهل هذه املقرتحات الثالثة اأو اختيار 
اأحدها ثم ي�سغط زر اإر�سال لكي ير�سلها، كما ميكنه اإ�سافة ن�سو�س اإ�سافية 
اإىل الر�سال��ة املقرتحة. وكلما تكرر ا�ستخ��دام خا�سية "الرد الذكي" حت�سنت 

املقرتحات التي تقدمها للم�ستخدم.
و�سيت��م اإ�ساف��ة خا�سية "ال��رد الذك��ي" اإىل �سندوق ال��وارد خلدمتي الربيد 
"ج��ي ميل" و"األو" لفرتة من الوق��ت. وتقول �رصكة "غوغل" اإن %12 من 
ال��ردود على الر�سائل يتم اإر�ساله��ا كردود من "�سندوق الوارد" اإىل االأجهزة 

املحمولة تاأتي من خدمة "الرد الذكي".

تبدو هذه الكتابات االإجنليزية "كيه.اأيه.اأيه3" و"جي.كيه.9.اآر" و"اإم.بي.بي.
اإت�س.�سي" و"6يف27.اإي" عب��ارة عن حروف مكتوبة بطريقة ع�سوائية على 
لوح��ة مفاتيح جه��از الكمبيوتر اأو الهاتف الذكي، لك��ن احلقيقة هي اأن هذه 
الكتاب��ات هي عبارة عن كلمة مرور اأو �سفرة اأو ما ت�سمى "مفاتيح" الدخول 
اإىل مواقع اأو خدمات األع��اب الكمبيوتر عرب االإنرتنت.عندما يقوم امل�ستخدم 
باإدخ��ال ه��ذه الكتابات على من�س��ات اأو بواب��ات االألعاب مث��ل "�ستيم" اأو 
"بالي �ستي�سن نتورك" اأو "اإك�س بوك�س �ستور"، فاإنه يدخل اإىل اللعبة التي 
يريده��ا ويبداأ ت�سغيلها بحيث حتل ه��ذه املفاتيح حمل القر�س الرقمي الذي 
يحمل اللعبة يف االأو�ساع التقليدية. هذه ال�سفرات ت�ستخدم ب�سكل اأ�سا�سي مع 
اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سي، وبدونها فاإنه ال ميكن بدء ت�سغيل اأغلب االألعاب 
احلالي��ة حتى لو كان القر�س املوج��ودة عليه داخل الكمبيوتر. وميكن �رصاء 
ه��ذه ال�سفرات مبا�رصة، وغالبا بثمن اأق��ل من ثمن �رصاء اللعبة نف�سها. ورغم 
ذلك فعلى امل�ستخدمن الذين ي�سرتون هذه ال�سفرات توخي احلذر. يوجد على 
�سبك��ة االإنرتن��ت جمموعة من مقدم��ي هذه ال�سف��رات ذوي ال�سمعة اجليدة اأو 
م��ا ي�سمى "باعة ال�سفرات املرخ�سن" مثل "جيم��ز ري�ستوك" و"جرين مان 

جيمنج" و"جيمرزجيت" و"اأمازون" .

تحذيرشركة تطبيق

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

املتو�سط االبي�ض  البحر  عرو�ض   1
االأ�سد بيت   o بنف�سج   2

o رائحة  اأه���م قناة بحري���ة  3 مدين���ة �سمي���ت با�سمها 
الزهور املنت�سرة

كد�ض  o املماليك  اأيام  بنيت  اال�سكندرية  يف  قلعة   4
5 واح���د باالجنليزي���ة o "اأب���و ....." قري���ة �س���احلية 

م�سرية تبعد عن اال�سكندرية 23 كم
)معكو�سة( الرنني  واحدة   6

مهرب  7
33 قرنا  8 مل���ك فرع���وين حك���م م�سر قب���ل اأكرث م���ن 

ومات �سغريا
9 من اأهم املعامل االقت�سادية على نهر النيل يف جنوب 

م�سر
القدمية القاهرة  اأبواب  من   10

الك�سف عن مر�ض جورج كلوين املزمن
���رّصح املمث��ل االأمريك��ي ج��ورج كل��وين اأّنه يع��اين من 
 CBS" مر�ٍس مزمٍن مينعه من النوم لياًل.وبح�سب موقع
News"، ف��اإّن ال�سبب يعود اإىل �سعوره باآالٍم حاّدٍة يف 
ظه��ره ج��ّراء ح��ادٍث تعّر�س ل��ه يف الع��ام 2005 اأثناء 

." Syriana " ت�سويره فيلم

كورتني كاردا�سيان ترتبط ب�ساب عربي
ذك��رت و�سائ��ل اإعالم عاملّي��ة، اأّن جنمة تلفزي��ون الواقع 
كورتني كاردا�سي��ان Kourtney Kardashian قد 

دخلت يف عالقة غرامّية جديدة مع �ساّب عربي.

الربنامج  تنقذ  اإميان  الطفلة  تالنت":  "اأرابز غوت 
اأنق��ذت الطفلة اإمي��ان بي�س��ه العر�س املبا���رص الرابع من 
Arabs Got Talent م��ن الف�س��ل بعد فوزها، حيث 
اأتت احللق��ة �سعيفة بالن�سبة ل�سابقاته��ا. وكان اجلمهور 
املتاب��ع مع فوز اإميان الذي اعترب اأنه��ا ت�ستحق االإنتقال 
اإىل مرحل��ة العر���س املبا���رص االأخ��ري نظ��راً ملوهبته��ا 

الكبرية التي تتمتع بها.

1 عا�سم����ة م�سر القدمية وم����ن اأبرز االأماكن االأثرية 
يف م�سر o تعهد بعدم تكرار الفعلة

مكون����ات  �سمي����م  يف  م����ادة   o اللي����ل  اأثن����اء  يف   2
امل�سروبات الغازية

ت�ستم  o القاهرة  يف  قدمي  �سعبي  ميدان   3
مبعرثة( الكلمتني  )نف�ض  دين  عز   o �سمت   4

باالجنليزية االآن   o يك�سد   5
)باللهجة  دج����اج بدون عظ����م   o بالنعا�����ض  ي�سع����ر   6

امل�سرية(
النووي التفاعل  واأجهزة  موقع   o لوؤلوؤ   7

o جن����د متخ�س�سون  م����ا �ساب����ه  اأو  م����ردود حف����ل   8
بالرمي بال�سهام

للتمن����ي   o لعمل����ه  وين����زوي  وقت����ه  يخ�س�����ض   9
)معكو�سة(

االأ�سود حتر�سه  النيل  على  كوبري   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.


