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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

 قمة اخلرفان العرب...!
ها�سم ح�سن التميمي

ما جرى يف ال�سع�دية م�ؤخرا برعاية الرئي�س االمريكي ترامب 
مهزلة  وا�سالمية  عربية  دولة  خم�سني  ميثل  من  وبح�س�ر 
ترامب  االرعن  املقايي�س حيث ت�رصف  بكل  �س�داء  وك�ميديا 
بعنجهية رعاة البقر وت�رصف قادتنا ت�رصف القطيع املذعن 

لرغبات الذئب امل�ت�ر...!
ترامب ت�رصف مع من ن�سميعهم بالقادة وكانهم قطيع جاهز 
ومن  املعادالت  كل  وقلب  الطاعات  وتقدمي  املليارات  حللب 
اجل عي�ن تل ابيب وبنات العم ترامب مل ميانع امللك �سلمان 
ومعيته ل�سن احلروب بالنيابة وهذه املرة القاتل والقتيل منا 
العرب مقابل حماية  االمريكية من خزائن  وتكاليف احلروب 
العرو�س والكرو�س.... والنبالغ ان هذه هي القمة االكرث اذالال 
وفرو�س  التنازالت  قدم  ح�رصها  من  وكل  العامل  بتاريخ 
بان  ترام  قبل  من  امريكي  رئي�س  ينجح  مل  التي  الطاعات 
واخل�س�ع  للرك�ع  واجلاللة  واملعايل  ال�سم�  ا�سحاب  يجرب 
ال�هابية  فمليارات  اخلطا  باالجتاه  االرهاب  ب��سلة  وقلب 
التي ارجتف مل�كها بخطابات احلملة االنتخابية مت تركيعهم 

وركع معهم كل القطيع العربي واال�سالمي.
ومل يكن العراق ورئي�سه مع�س�م ا�ستثناء يف مرا�سيم الرتكيع 
فالرجل مل يجد يف املطار امللك يف ا�ستقباله ومل يح�رص ويل 
العهد وويل ويل العهد كما ت�ست�جب االعراف الدبل�ما�سية ومل 
ي�سمح�ا لرئي�سنا وه� ميثل الدولة االوىل يف مقارعة االرهاب 
ارادوا  �سع�د  ال  ان  ويبدو  �س�رة  التقاط  او  كلمة  القاء  من 
تهينهم  فامريكا  اململكة  �سي�ف  على  االهانات  ي�زع�ا  ان 
وحتلب ملياراتهم وهي تهني اال�سقاء وتدك بطائراتها بي�تهم 
ومدار�سهم وامل�ست�سفيات وتر�سل الدواع�س لتخريب كل البلدان 

وبرعاية �سلمان.
وو�سفها  ال�رصائيل  اترامب  بزيارة  اكتملت  ال�س�رة  ولعل 
املحارق  متحف  يف  واقراره  الت�سميات  باعظم  واليه�د 
بت�سامن  واعالنه  الدميقراطية  ا�رصائيل  بدولة  املزع�مة 
االغبياء  و�سط  ال�سالم  حمامة  ب��سفها  معها  العربي  القطيع 
ا�سحاب املليارات ا�ستعدادا لعقد حتالف جديد �سي�سعل نريان 
حرب ا�سالمية لنحرتق جميعا لكي تبقى ا�رصائيل برعاية العم 
العرب  القادة  ترامب,, فهل هنالك قطيع اكرث غباء من قطيع 
وي�سفك�ن  ذبحهم  ثمن  بالدهم  ثروات  من  يدفع�ن  الذين 

بايديهم دماء اخ�تهم بالعروبة والدين...!؟

اجمل تعليق 

قي�د  هي  احرار  نك�ن  ان  من  احيانا  متنعنا  التي  القي�د  ان 
ذهنية ولي�ست مادية 

تطلق أداة لتحويل البيانات 
المملة إلى صور متحركة

تطور رقاقة للذكاء 
الصناعي لألجهزة القادمة

تعلن نظارة الواقع 
االفتراضي "لينك"

اأطلقت عمالقة البح��ث االأمريكية غ�غل اأداة جديدة ل�سنع الر�س�م املتحركة 
تدع��ى Data Gif Maker, والت��ي تتيح للم�ستخدمني حت�يل املخططات 
البياني��ة واالأرق��ام اململة اإىل ر�س���م ت��سيحية ب�سيغ��ة GIF اأكرث ت�سلية, 
بحي��ث انها ت�سمح للم�ستخدمني بتحدي��د امل�ؤ�رصات املطل�بة وحت�يلها دون 
عن��اء اإىل بيانات مرئية. وت�ا�سل �سيغة الر�س�م املتحركة GIF ازدهارها 
يف ال�ق��ت احلايل, ويع�د ذل��ك اإىل الدعم املت�ا�سل لتن�سي��ق امللفات البالغ 
م��ن العم��ر ح�ايل 30 عامًا وقدرت��ه على نقل املعل�مات ب�س��كل م�سلي دون 
احلاج��ة اإىل ق�ة معاجلة بيان��ات �سخمة اأو �رصعات عالية لالإنرتنت, بحيث 
يج��ري ا�ستعم��ال هذه ال�سيغة الأغرا���س عديدة. وته��دف االأداة اإىل م�ساعدة 
ال�سحفي��ني ورواد الق�س���س لنق��ل املعل�م��ات ب�رصي��ًا م��ن خ��الل الر�س�م 
املتحرك��ة الب�سيطة, وتعت��رب االأداة ب�سيطة اال�ستعمال, وه��ي م�سممة ب�سكل 
اأ�سا�س��ي مل�ساعدة النا�س على اإظهار الف��روق بني اأمرين خمتلفني متناف�سني 
عرب مقارنتهم مع بع�سهم البع�س, وتتطلب من امل�ستخدم اإدخال املعل�مات 
ب�س��كل ي��دوي. واأدى ظه�ر االإنرتنت والبيانات الكب��رية اإىل ظه�ر العديد من 
ال���رصكات التي تهدف اإىل م�ساعدة النا���س على فهم ط�فان املعل�مات التي 

تت�اجد حتت ت�رصفهم من اأجل ال��س�ل اإىل بيانات ذات مغزى.

   تعم��ل �رصكة اآبل عل��ى تط�ير رقاقة من اأجل ق��درات الذكاء ال�سناعي 
لت�سمينه��ا يف اأجهزتها امل�ستقبلية, وكانت ال�رصكة بداأت اأوىل خط�اتها 
املبكرة يف جمال الذكاء ال�سناعي مع اإدخالها للم�ساعد ال�س�تي الذكي 
�س��ريي يف ع��ام 2011 ال��ذي ي�سم��ح للم�ستخدم��ني بت�سغي��ل ه�اتفهم 
الذكي��ة با�ستعم��ال االأوامر ال�س�تي��ة. وتط�ر ال�رصك��ة معالج خم�س�س 
للمه��ام ذات ال�سلة بالذكاء ال�سناعي, وذل��ك وفقًا لتقرير ن�رصته وكالة 
بل�م��ربغ نقاًل عن م�سدر مطلع عل��ى امل�ساألة, وقال ال�سخ�س الذي طلب 
 Apple" ع��دم الك�سف ع��ن ه�يته ان املنتج الذي يع��رف داخليا با�سم
Neural Engine" م��ن �ساأنه اأن يح�س��ن الطريقة التي تتعامل بها 
اأجهزة ال�رصكة م��ع املهام التي تتطلب الذكاء الب�رصي مثل التعرف على 
ال�ج��ه وال��كالم. كما ي�ستعم��ل املعالج يف عمليات مث��ل امل�ساعدة على 
اإدارة عمر البطارية واإدارة الطاقة ب�سكل اأف�سل, وميكن ا�ستعمالها �سمن 
املنتجات امل�ستقبلية مثل ال�سي��ارات ذاتية القيادة اأو النظارات الرقمية 
باالإ�ساف��ة اإىل اأجه��زة اآي ف�ن واآي باد. وتاأتي ه��ذه االأخبار يف ال�قت 
الذي حقق�ا في��ه مناف�سي ال�رصكة مثل غ�غل واأم��ازون ومايكرو�س�فت 

تقدمًا كبرياً يف جمال الذكاء ال�سنعي, 

    ك�سفت �رصكة "اإت�س تي �سي" عن نظارة جديدة لل�اقع االفرتا�سي 
مم��ت خ�سي�سُا للعمل مع هاتفها الذك��ي االأحدث, "اإت�س تي �سي  �سُ
ي�HTC U11 "11, واأطلقت عليها ا�سم "لينك" LINK. وقالت 
ال�رصك��ة التاي�انية, التي تعد نظارتها "فايف" VIVE اإحدى اأبرز 
النظ��ارات يف �س�ق ال�اق��ع االفرتا�سي, اإن "لين��ك" �ستقدم م�ست�ى 
للتتب��ع �سدا�س��ي الدرجة, لتك���ن بذل��ك اأول نظارة واق��ع افرتا�سي 
قائم��ة عل��ى اله�ات��ف الذكي��ة تقدم ه��ذه املي��زة. وم��ع اأن "لينك" 
مم��ت للعمل مع "اإت�س تي �سي ي�11", ال��ذي اأعلنت عنه ال�رصكة  �سُ
يف وق��ت �سابق من ال�سهر اجلاري, اإال اأنه��ا تاأتي مع �سا�سة خا�سة 
بها, اأي اأن الهاتف لن ُي��سع داخل النظارة على غرار نظارتي "غري 
يف اآر" م��ن �سام�س�ن��غ و "داي درمي في�" م��ن غ�غل, بل ت��سل مع 
الهات��ف عن طري��ق كابل "ي��� اإ���س بي-�س��ي" USB-C. وتاأتي 
النظ��ارة م��ع ذراع��ي حتك��م مع اأط��راف م�سيئ��ة, وذلك عل��ى غرار 
نظ��ارة ال�اقع االفرتا�سي اخلا�سة ب�رصكة �س�ين, "بالي �ستي�سن يف 
اآر", هذا باالإ�سافة اإىل كامريا ومتحكمات تاأتي معها يف ال�سندوق, 
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لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 ح�ضر يف مكان �ضيق o مفرقعة )باالجنبية( o حزم 
�ضيئا يف القما�ش

2 ح���رف ن�ض���ب o �ضم���ر متكل���م o اح�ضا����ش ي�ضبب 
ال�ضيق

)متفرقة( نا�ضلوا   o امل�ضي  عن  اأم�ضك  اأو  نه�ش   3
o جبل يف املدينة �ضميت به  4 يح���رك الطر جناحي���ه 

معركة يف التاريخ اال�ضالمي )معكو�ضة(
والنهار الليل  عنده  ي�ضتوي  خط   5

ال�ضيء على  واح�ضل  خذ   o )بالعامية(  اأ�ضرة   6
رتبة لالأعلى  تقال   o اجللد  على  الداكنة  النقاط   7

ح�ضام  o )معكو�ضة(  امللك  برعاهم  من   8
الطاولة  الت�ضلية على  األعاب  o من  الفراعنة  اآلهة  9 من 

والن�ش بالكلمة  يحدد   o
الب�ضرية اأم   o النف�ضية  ال�ضخ�ش  حالة   10

 ماي��ا دياب: اأنا امراأة �سعيفة واأُط��ّل مبظهر ق�ّي لكي اأ�ستمر 
يف احلياة اختتمت الفنانة مايا دياب برنامج “حديث البلد” 
مع االإعالمية منى اأب� حمزة الذي �سيغيب طيلة �سهر رم�سان 
املبارك عن ال�سا�سة ليع�د بحلقات جديدة بعد عيد االأ�سحى, 
بحلق��ة متح���رت فيه��ا معظ��م االأ�سئل��ة وامل�ا�سي��ع ح���ل 

امل�ساكل التي اأثارت اجلدل يف االأ�سابيع االخرية.
جن���ى كرم: ال��زواج ال�رّصي ممن���ع.. ولن اأُخف��ي زواجي ول� 
حلظة واحدة يف حلقة مّت الرتويج لها على اأّنها حلقة للتاريخ, 
بينما اأ�سارت جن�ى كرم اأّنها للمزح وال�سحك, اختتم امل��سم 
احل��ايل من برنامج “هيدا حكي” يف حلقة مع �سم�س االأغنية 
اللبنانّية, التي حتدثت عن كّل �سيء, عن الفن واحلب, والزواج 

والفانز, وجمالها واأناقتها
اأمل كل�ين تدخل مرحلة ح�سا�سة... ووالدة مبّكرة مت�ّقعة

ذك��رت و�سائل اإعالم عاملّي��ة, اأّن املحامّي��ة اللبنانّية االأ�سل 
اأم��ل عل��م الدي��ن, زوج��ة النج��م العاملّي ج���رج كل���ين , قد 
دخل��ت مرحل��ة ح�سا�س��ة م��ن احلم��ل, وقد تل��د طفليه��ا قبل 
امل�ع��د املت�قع لذل��ك, وورد يف التقارير, اأّن اأمل قد ُتنقل اإىل 
امل�ست�سف��ى بني حلظة واأخرى, حيث يت�ّقع اأن تتّم ال�الدة يف 

وقت مبّكر.

1 مذاق حمبب o وقع وعقد �ضفقة
 o 2 مدين���ة اأثري���ة يف موريتاني���ا

قل وغال
3 ح�ضارته���م كان فيه���ا اال�ضب���وع 

ع�ضرة ايام
البن�ضلني خمرتع   4

ماء بال  بحرا  ع�ضر  �ضتة   5
 o 6 م�ضاع���ر حتدث يف امل�ضابقات

فرتة من الزمان
اأك���رب جتم���ع للرباكني يف  8 فيه���ا 

العامل
ال�ضليبيني قاهر   9

10 كامل�ضتجر منها بالنار o يبني 
ويو�ضح بالكالم

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.


