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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

�أ�سو�أ ما ميكن �أن تفعله ملثقف
هو �أن ت�سلط عليه �سفيه!

  
قالوا في صفحاتهم

• عم��ار �ل�س��و�د : كل ع��ام من��ذ 2011 يع��اد ط��رح قان��ون حرية 
�لتعب��ر، ويف كل ع��ام يرت�جع��ون عن��ه بانتظار �لق��ادم، لن يرتاح 
ه��وؤالء �إال �أذ� �رشع��و� كل ما يتيح قمع �لر�أي �ملعار�ض �ىل جانب ما 

تفعله �أذرعهم �مل�سلحة. 
�سادة �لنهب و�لقمع وورثة �لدكتاتور يعطونا درو�سا باملكر ل�سمان 

هذ� �خلر�ب �ل�سامن لبقائهم.
 • عب��د �ل�ستار �لبي�ساين : قبل نحو �سنت��ن حدثني م�سوؤول ع�سكري 
رفي��ع �مل�ست��وى ع��ن لقاء له مع وف��د ع�سكري من دول��ة غربية كان 
يزور �لع��ر�ق، و�ثناء زيارة �لوفد لقاعدة عن �ال�سد �جلوية يف غرب 
�النبار – و�حلديث للم�سوؤول �لعر�قي- جرى حديث جانبي مع طيار 
كب��ر �سم��ن �لوفد �لغربي ، حيث قال ه��ذ� �لطيار وهو ميد نظره �ىل 
جه��ة منطق��ة �لقائ��م )�ست�سهد �سم��اء "�لقائم" يف �مل�ستقب��ل �أ�رش�ض 
���رش�ع ج��وي بن ق��وى �لعامل �لك��رى يتح��دد على �س��وء نتيجته 

م�سر �لكثر من �المور يف �لعامل(!!.
تذك��رت هذ� �حلديث و�أن��ا �تابع ردود �الفع��ال �مل�سرتخيه �ل�سادره 
م��ن �لعر�قي��ن جت��اه توقيع حكوم��ة �لعب��ادي لعقد حماي��ة طريق 
طريبي��ل – بغد�د مع �رشك��ة )�مريكية(، حيث يب�س��ط �ل�سيد �لعبادي 
وم��ن يو�ليه �المر باأنه )جمرد ��ستثم��ار( يحقق لنا �العمار و�لرخاء 
�القت�سادي بالنرة ذ�تها �لتي كان يروج فيها الحتالل �لعر�ق قبل 

�لعام 2003!!
 • عبد �لهادي مهودر : لو...

لو �ن ن�سف �لوقت �لذي تخ�س�سه و�سائل �العالم الثارة �مل�ساحنات 
�ل�سيا�سي��ة يتح��ول �ىل حمل��ة لتخفي�ض �ج��ور �الطب��اء و�ل�سيادلة 
و�لدف��اع عن �ملر�س��ى �لذين يعج��زون عن مر�جع��ة �لطبيب و�رش�ء 

و�سفة دو�ء .
�لكل يتخلى عن �ملجتمع.. !!

)قال��ت منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية �إن �لع��امل بحاج��ة �إىل �لعمل على 
خف���ض ت�سع��رة �الدوي��ة وت�سهي��ل �حل�سول عل��ى �الأدوي��ة �ملنقذة 

للحياة(.
 • عب��د �لزه��رة زك��ي : كي��ف لبيئة تك��ره �حلرية وتخافه��ا �أن تنتج 

ت�رشيعات حترتم �حلرية وت�سونها؟
 • مرت�س��ى كز�ر: يف د��سات��ر �الأو�دم وقو�نن حرية �لتعبر، حرية 

�لتعبر هي �لقاعدة و�لقيود و»يعاقب باحلب�ض« هي �ال�ستثناء. 
ال ي�سمى قانون حرية تعبر �إذ� كان مكتوبًا للحد من حرية �لتعبر. 
ال ي�سم��ى كذل��ك؛ �إذ� ت�سم��ن بن��وًد� غام�س��ة ال جتعلن��ا نفهم حدود 
�مل�سم��وح و�ملمن��وع يف �حل��و�ر�ت. �أم��ا فق��ر�ت �ح��رت�م �لطو�ئ��ف 
و�لرم��وز يف ب��الد تن�سطر فيه��ا �لطو�ئ��ف و�لرموز وتف��ّرخ وتتكاثر 

بال�ساعات، فهذه نكتة .
 • مين��ا �ل��ر�وي : من �ل�سعب �أن جتد فتاة تع��رتف �أو تر�سى بتفوق 
فتاة �أخرى عليها يف �إي جمال من جماالت �حلياة حتى و�إْن كانت !! 

"�أحب �سديقاتها"

ثوري ينتج الطاقة من الهواء 
الملوث وينقيه في آن واحد

تطلق الجيل 
الجديد من "أليكسا" 

تطلق أدوات تتعرف على 
المحتوى داخل الفيديو

ط��ور باحثون بلجيكي��ون جهاز�ً جدي��د�ً يجمع وظيفت��ن �أ�سا�سيتن معًا، 
�الأوىل تتمثل يف �إنتاج �لطاقة من �لهو�ء �مللوث، و�لثانية تكمن يف تنقية 
�له��و�ء م��ن �مللوثات �ملنت���رشة يف �جلو. و�عتمد �لباحث��ون على حمفز�ت 
كيميائي��ة تعمل على تك�سر �ل�سباب �لدخ��اين يف �جلو من �أجل ��ستخر�ج 
غ��از �لهيدروجن �ملوج��ود بالفعل يف �لهو�ء �ملل��وث، ال�ستخد�مه كوقود 
�سدي��ق للبيئ��ة، ال�سيما يف �لوقت �لذي يتنامى في��ه �إنتاج �سيار�ت تعتمد 
عل��ى �لهيدروجن كبديل �أف�سل من �لدي��زل و�لبرتول. وقال �لباحثون يف 
جامعت��ي �أنتوي��رب ولوف��ان �لبلجيكيتن �إن ه��ذ� �جلهاز يعت��ر "ثوريًا" 
ومثالي��ًا للمدن �الأكرث تلوثًا يف �لعامل، م�سرين �إىل �أن �جلهاز يحتاج فقط 
ل�س��وء �ل�سم�ض الإمتام هذه �لعملية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لريطانية. 
و�أو�س��ح �لباحث��ون �أن �الختالف بن عملي��ة ��ستخ��ر�ج �لهيدروجن من 
�ملاء و�لهو�ء �مللوث، �أن يف �حلالة �الأخرة ال تنتج �لكهرباء مبا�رشة، لكن 
عو�سًا عن ذلك يتم تنقية �لهو�ء من �مللوثات ويف �لوقت ذ�ته يتم تخزين 
�لهيدروج��ن كغاز ميكن ��ستخد�مه الحقًا، فهو مبثابة "�رشب ع�سفورين 
بحج��ر و�ح��د". ُي�سار �إىل �أنه م��ن �ملتوقع �أن يقتل �له��و�ء �مللوث �أكرث من 

 .2050 6.5 مليون �سخ�ض �سنويًا حول �لعامل بحلول عام 

�أطلق��ت �رشك��ة �أم��ازون ر�سميًا �أح��دث منتجاته��ا من �سل�سل��ة �مل�ساعد 
�ملن��زيل "�إيكو"، هو "�إيكو �سو" �ل��ذي ميتاز باأنه ياأتي مع �سا�سة مل�سية 
مدجم��ة وكامر� رقمية. ويتوفر �ملنتج �جلدي��د، �لذي �سوف يبد�أ �سحنه 
ي��وم 28 يوني��و )حزي��ر�ن( �ملقب��ل، ب�سع��ر 230 دوالر�ً �أمريكي��ًا، وهو 
ياأت��ي حتت �سع��ار "�أ�سبح��ت �أليك�سا ق��ادرة �الآن على تري��ك �الأ�سياء". 
ويق��دم "�إيك��و �س��و"، �لذي ياأت��ي ب�سماكة 9 مل��م وي��زن 1170 غر�مًا، 
�سا�س��ة بقيا�ض 7 بو�سات، وكامر� �أمامية بدق��ة 5 ميغابك�سل، ويدعم 
 ،a/b/g/n 802.11 جلهاز �الت�سال ب�سبكات و�ي فاي وفق �ملعيار�
كم��ا يدع��م �الت�سال باأجهزة بلوت��وث لبث �ل�س��وت، �إىل جانب مكري 
�سوت ��سرتيو. ويعمل مبعالج من ن��وع “�إنتل �آتوم �إك�ض-5زد8350" 
ملعاجل��ة �لوظائف �لتقني��ة �ملتقدمة، ياأتي مع �سم��ان ملدة �سنة. وهو 
يت�سم��ن �أزر�ر�ً لرفع وخف�ض �ل�س��وت، وزر لت�سغيل و�إيقاف �ملكرفون 
و�لكام��ر�. و�أو�سح��ت �أم��ازون �أن "�إيك��و �س��و" يتيح للم�ساع��د �لرقمي 
�إليك�سا �أن يعر�ض للم�ستخدمن �لفيديوهات �لتي يبحثون عنها، وكذلك 
كلم��ات �الأغ��اين، وما ت�سجل��ه �لكام��ر�ت �الأمنية، و�ل�س��ور، وتوقعات 

�لطق�ض، وقو�ئم �لو�جبات و�لت�سوق.

�أعلن��ت �رشك��ة مايكرو�سوفت خالل موؤمت��ر �ملطورين �ل�سن��وي �خلا�ض بها 
"Build 2017" ع��ن ع��دد م��ن منتجات �لتعرف على �ل�س��ور و�لفيديو، 
و�لت��ي ته��دف �إىل م�ساعدة �ل���رشكات �لتي تبدي قلقًا من ظه��ور �إعالناتها 
�إىل جان��ب �ملحت��وى �مل�س��يء.  وقال��ت عمالق��ة �لرجمي��ات �الأمريكية �إن 
"فهر�ض �لفيديو- Video Indexer" �جلديد قادر على حتديد �لوجوه، 
و�الأ�س��و�ت، و�لعو�ط��ف يف �ل�س��ور �ملتحرك��ة. وعل��ى نحو منف�س��ل، يتيح 
�لبح��ث �ملخ�س�ض يف "فهر���ض �لفيديو" لل�رشكات بن��اء تطبيقات ت�ستطيع 
�لتع��رف على �ل�سور مع ب�سعة �أ�سطر من �لتعليمات �لرجمية.  �أما بالن�سبة 
للعالم��ات �لتجاري��ة، فق��د �أ�سبح��ت معرف��ة ما ه��ي مقاطع �لفيدي��و �لتي 
ترعاه��ا ق�سية �ساخنة، خا�سة بعدما �أعلنت �رشكات كرى �إلغاء �سفقاتها 
�الإعالن��ات م��ع �رشكة غوغ��ل يف وقت �سابق م��ن �لعام �حل��ايل، بعد ظهور 
�الإعالن��ات �إىل جان��ب فيديوه��ات تن���رش "خط��اب �لكر�هي��ة" عل��ى موقع 
م�ساركة �لفيديو يوتي��وب. ُي�سار �إىل "فهر�ض �لفيديو" �لتابع ملايكرو�سوفت 
ميتل��ك �أوج��ه ت�سابه م��ع �أد�ة �أطلقتها �رشك��ة غوغل يف �سهر مار���ض )�آذ�ر( 
�ملا�سي، وكذلك �أعلنت �أمازون يف �سهر �أبريل )ني�سان( �ملا�سي �أنها �سوف 

حتدد �ل�سور �ملهينة عر خدمة �سحابية. 

مايكروسوفتجهاز أمازون

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 o 1 مواق����ع للق����اء واملناق�شة على االنرتنت
للتعريف

2 الت�شرف يف عمل بدون حت�شري o اأوفى 
اال�شدقاء

 o اأيام قوم عاد  3 املدين����ة ذات االألف عمود 
جملة مو�شيقية

 o ا�شتخدمت يف احلروب  4 ت�ش����در �شوتا 
قا�شدا عن �شبق ا�شرار

املوت  o عطف  حرف   5
االأم اأو  االأب  ابو   o االنطالق  جهة   6

ا�شماه����ا  �شياحي����ة  ا�شباني����ة  مدين����ة   7
الفينيقيون مدينة "امللكة"

واحليوية احلما�س  خمود   o خ�س   8
الق����دمي  اال�ش����م   o عم����ان  اإىل  منت�ش����ب   9

للبحرين وح�شارتها
 o 10 دول����ة عربي����ة لي�شت لها ح����دود برية 

�شتم

نجمات تزوجن في األربعين من 
عمرهن 

• كارول �سماح��ة: يف �لع��ام 2013 �أي يف بد�ية 
�إرتبط��ت كارول برج��ل �العم��ال  �ّس��ن �الأربع��ن، 
�مل���رشي ولي��د م�سطف��ى. �أجنب��ت �ملغني��ة �إبنتها 
ت��اال قبل ع��ام تقريًب��ا، وتعي�ض �لي��وم �سعادة تعب 

�سعادة تعر عنها يف غالبية مقابالتها. ّ
 • با�س��كال م�سع��الين: يف عم��ر �ل��� 44 تزوج��ت 
با�س��كال م�سعالين من �مللحن ملحم �أبو �سديد، ويف 
�لع��ام 2011 �أجنب��ت �إبنه��ا �لوحيد �يل��ي. �بتعدت 
با�سكال فرتة طويلة عن �العالم وتفرغت لالمومة، 
لك��ن �أخ��ًر� حت��اول �لع��ودة ع��ر جمموع��ة �أغاين 

طرحتها يف �ال�سو�ق.  
 • وف��اء �لكي��الين: من��ذ �أيام عق��د �لفن��ان �ل�سوري 
"تيم ح�سن" قر�نه على �الإعالمية �مل�رشية "وفاء 
�لكي��الين "، بعد ق�سة حب ��ستم��رت عدة �أ�سهر، ومل 

يعلم بها �سوى �ملقربون فقط .

1 جزي���رة اأك���ر من 40 % م���ن كلمات لغتها 
عربية o عراق )مبعرة(

2 للهات���ف )معكو�ش���ة( o ط���ري ليلي o له من 
اال�شماء يف العربية نحو 100 ا�شما

3 مت�شابهان o عاب �شخ�شا يف غيابه o والد
منح ثلثا   o خفيف  مطر  اأو  ندى   o ن�شاب   4

 o )معكو�شة(  النظ���ر  امل�ش���ورة ووجهة  5 يف 
ا�شم خلية النحل بالف�شحى

6 ق�شائد �شعر كتبت يف اجلاهلية مباء الذهب
اوان من  حروف  ثالثة   o والدة   7

العامل يف  بركان  اأكرب   8
o ورق���ة م���ن اأوراق  9 جتده���ا ب���ن البل���دان 

اللعب
اأداة من   o الطباعة  بل���د عربي عرف  اأول   10

اخل�شب اأو نحوه ل�شنع الكعك

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.


