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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

منت�صف العام 
�صالح ال�صحن.

اّيام ونقرتب من منت�صف العام  وال زالت عجلة احلياة مرتهلة 
.. ودون منجز  كما  التوهج  ..ال زالت املوء�رشات ناطقة بعدم 
وعمر  انق�صى  ال�صنة  ن�صف  امليادين..   خمتلف  على  ونوعا 
البالد من  انتاج  يرفع  اأو  اأو حدث  اَي  فعل  م�صى وَل ي�صدر 
.. لي�س  .. لي�س هنالك تخطيط م�صبق  حال اىل حال اكرث رقي  
تنفيذها   موء�رشات  واآخر  حني  بني  ن�صمع  �صرتاتيجية  هناك 
.. جهات خمتلفة متنوعة  ..اأطراف كثرية  ...�صخ�صيات متعددة 
تفرد يف  الذي  من  ..ولكن  ويتبجح   ويعلن  يدعي  ...وكثري من 
طرح م�رشوع ح�صاري ر�صني و�صعى الجله من اجل م�صلحة 
البالد وما فيه من خري  للُعَبّاد  .. ميادين خاوية ..ا�صماء فقط  
اأطلقت منتوجها اجلديد )�س(  يف  ال�صناعة قد  ... ل ن�صمع ان 
ال�صيارات مثال اأو يف امل�صانع واملعدات والتقنيات ..ل ن�صمع 
من  يقرتب  مبا  جديدا  متطورا  نظاما  ا�صتخدم  (قد  )املرور  ان 
اأنظمة العال املتقدمة  .. ل ن�صمع ان اأمانة العا�صمة بغداد  قد 
اأقبلت على خطط جديدة يف ر�صم ال�صوارع وال�صاحات واملرافق 
ن�صمع  ل    .. االن  من  بكثري  ارقى  وت�صاميم  باأ�صكال  العامة 
الق�صاء  اأو  املنت�رشة  النفايات  على  الق�صاء   يف  جادة  انها 
معاجلة  برنامج  وطرح  والع�صوائيات  التجاوزات  مظاهر  على 
ح�صارية  ت�صمن حقوق وكرامة املواطنني بفتح اأ�صواق جديدة 
وم�صاكن جديدة بديلة عن الواقع احلايل و�صلبياته .. ل ن�صمع 
ان يف بغداد اأو يف املحافظات ان م�صت�صفى  حكومي ومدعوم 
لتخفيف  وامل�صتع�صية  اخلطرية  لالمرا�س    جدا  ومتخ�ص�س 
..    ل  للعالج  للخارج  الذهاب  النا�س وتخفيف نزعة  معاناة 
واىل  انتهت  قد  الكونكريتية   احلواجز  �صيا�صة  ان  يوما  ن�صمع 
ال�صلطة  وغريها  ازالتها من على  مناطق   �صيتم  االأبد ومتى  
ل   .. وامل�صوؤول  املواطن  بني  والظنون   الثقة  حواجز  ورفع  
ن�صمع اَي خرب عن اعادة بناء امل�صارح و�صاالت عر�س ال�صينما   
ومراكز تاأهيل ال�صباب  وغريها من االأن�صطة .. من ي�صدق اننا 
انتاج  وعدم  تلفزيونية  دراما  وجود  عدم  من  نعاين  بلد  يف 
نتداول  واخلريات  النفط  بلد  اننا  ي�صدق  ..من  �صينمائية  افالم 
على اآل�صنتنا مفردة التق�صف والفقر وتقليل النفقات بل ونعاين 
من فقر وا�صح .. ننتظر طويال من يبلط �صوارعنا وازقتنا ومن 
يبني مدار�صنا ويطور جامعاتنا ومن يبني لنا اأبراجا مثل دول 
الت�صول  اأفواج  من  اخلرافية  االإعداد  على  يق�صي  من   .. العال 
غزتنا  �صلبية  كثرية  �صلوكيات  على  يق�صي  من   .. والت�صوهات 
من هنا وهناك ..من يق�صي على االبتذال واالنحراف واجلرائم 
باأنواعها اجتماعيا واخالقيا و�صيا�صيا واقت�صاديا وغريها من 
معاناة املهجرين والنازحني وتداعيات احلرب والت�صظي الذي 

جنم عنها... يتبع 

اجمل تعليق   

ثق بقدراتك فالطري على ال�صجر اليخاف ان ينك�رش به الغ�صن.. 
النه يثق باأجنحته هي من حتميه الوقوع .

يزيل المكياج من 
الصور ويضيفه

 Blue Cave تطلق الراوتر
الجديد

 "أندرويد" يطلق مساعدًا منزليًا 
منافسًا لغوغل هوم

   يق��دم تطبي��ق "مي��ك اآب" للم�صتخدم��ني �ص��وراً رائع��ة من دون 
مكي��اج، فه��و يعتمد على تقني��ة ال�صبكات الع�صبي��ة اال�صطناعية 
الإزال��ة املكي��اج م��ن �صور الوج��وه، وذل��ك بهدف احل�ص��ول على 
�ص��ورة مقارب��ة للحقيقة لل�صخ���س عند عدم و�ص��ع املكياج على 

الوجه.
وكذل��ك ُيك��ن ا�صتخ��دام التطبي��ق الإ�صاف��ة املكي��اج عل��ى �صور 
الوج��وه اخلالي��ة م��ن املكي��اج ومعاين��ة كي��ف يبدو الوج��ه عند 

اإ�صافة املكياج عليه.
واجه��ة التطبي��ق ب�صيط��ة للغاي��ة، فكل م��ا عليك فعل��ه هو حتديد 
ال�ص��ورة املطلوب��ة وم��ن ث��م �صيظه��ر اأمامك خياري��ن اإم��ا اإزالة 

املكياج من ال�صورة اأو اإ�صافة املكياج.
بع��د ذل��ك �صيق��وم التطبي��ق مبعاجل��ة ال�ص��ورة وتق��دمي النتيجة 
النهائي��ة، وُيكنك بعدها حفظ ال�صورة على جهازك اأو م�صاركتها 

على ال�صبكات االجتماعية وتطبيقات التوا�صل الفوري.
يتوفر التطبيق جمانًا عرب متجري "غوغل بالي" و"اآب �صتور".

   ك�صف��ت �رشك��ة اأ�صو�س النقاب عن الراوت��ر Blue Cave اجلديد 
خالل م�صاركتها يف فعاليات معر�س كمبيوتك�س يف تايوان. 

ويت��از الراوت��ر الال�صلك��ي اجلدي��د بفتح��ة يف املنت�ص��ف مك�صوة 
باللون االأزرق، وال تظهر به اأية هوائيات مرئية.

واأك��دت اأ�صو�س اأن الراوتر اجلديد يعمل بنطاق مزدوج وفقا ملعيار 
WLAN-ac، وي�صتم��ل اجل��زء ال�صفل��ي منه عل��ى اأربعة منافذ 
LAN ومنفذ USB 3.0، وتوجد الهوائيات يف النطاق العلوي، 
ويظهر بينهما فتحة يف املنت�صف الأغرا�س ت�صميمية، واإىل جانب 
تطبي��ق اأم��ازون Alexa يتواف��ر �صم��ن جتهي��زات الراوت��ر اأي�صا 
بروتوكول IFTTT لتو�صيل االأجهزة املنزلية ال�صبكية ومن اأجل 

اأمتتة املهام.
وتعم��ل وظيف��ة AiProtection على توفري االأم��ان يف ال�صبكة 
املنزلي��ة؛ حيث اإنها متن��ع انت�صار الربجميات اخلبيث��ة يف ال�صبكة 
الال�صلكي��ة، ع��الوة على اأنها تق��وم باإيقاف عملي��ات الو�صول اإىل 

م�صادر البيانات اخلطرة.

اأعلنت �رشكة "ا�صين�صل النا�صئة التي اأ�ص�صها مبتكر نظام الت�صغيل 
اأندروي��د، اأن��دي روبني، عن م�صاعد منزيل جدي��د قالت اإنه يتاز 
ع��ن املناف�ص��ني، وذل��ك اإىل جان��ب اأول هات��ف ذكي م��ن اإنتاج 
ال�رشك��ة. وقالت ال�رشكة اإن امل�صاعد املنزيل اجلديد، الذي اأطلقت 
علي��ه ا�صم "ا�صين�صل ه��وم"، ياأتي يف اإط��ار تركيزها على تقدمي 
امل�صاع��د املن��زيل "الذي يجعل��ك فخوراً بعر�ص��ه يف منزلك. فال 
مربع��ات، وال اأنابيب، اأو اأ�صواء غريب��ة". ويقدم "ا�صين�صل هوم" 
اجلدي��د، ال��ذي ياأتي حت��ت �صعار "وج��ه لطيف ملنزل��ك"، �صا�صة 
دائ��رة تلقائية الت�صغي��ل، تتيح للم�صتخدمني الو�ص��ول اإىل اأنواع 
خمتلف��ة من املعلوم��ات واخلدمات، وذلك عن طري��ق النقر على 
ال�صا�ص��ة اأو االأوامر ال�صوتية، اأو حتى النظ��ر اإىل ال�صا�صة، بح�صب 
ق��ول ال�رشك��ة. وقال��ت "ا�صين�ص��ل "اإن م�صاعدها املن��زيل اجلديد 
"ينبه��ك عندم��ا تكون يف حاجة اإىل ترك املنزل يف وقت مبكر 
الإج��راء اجتم��اع مه��م، اأو حتى لو كن��ت على و�ص��ك اأن تن�صى اأن 

الذكرى ال�صنوية اخلا�صة".

مبتكرتطبيق أسوس

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 1 ن�صف �لن�صف o �أمانع
�أعلو  o متتالية  حمموعات  من  جمموعة   2

o العب تن�س �أمريكي من �أ�ص���ول  3 ن�ص���ف من���ار 
�ير�نية

�ملاء. هطول  كثري   o مت�صابهة   4
قر�أ  o �لطفولة  o تخطى مرحلة  )مبعرثة(  �صال   5

o نعم  o رم���ي �لرماد يف �لعيون  �أث���ار �نتباهه   6
)مبعرثة(.

 o �أو �كت�ص���بت �لكرتونا  �مل���ادة فق���دت  7 ذرة م���ن 
ن�صف منا�س o حرف ن�صب.

�ل�صفقة. ت�صتحق   o باالأر�س  و�صوى  هدم   8
يذكر. يعد  مل   o قارة   9

�أف�صل  ثالث  �ص���جل  �ص���عودي �صابق  10 العب كرة 
هدف يف تاريخ كاأ�س �لعامل �صد بلجيكا. 

شاكيرا تستفز الجمهور العربي
 ،Shakira اأرادت النجم��ة الكولومبّي��ة، اللبنانّية االأ�صل، �صاكريا    
اأن حتتفل باحت��الل اأغنيتها اجلديدة "ElDorado" املركز االأول، 
خالل �صاعات قليل��ة يف 27 دولة. فن�رشت النجمة البالغة من العمر 
40 عاًم��ا، �صورة جديدة لها من خ��الل ح�صابها ال�صخ�صي مبوقع 
التوا�صل االجتماعي "ان�صتقرام"، ظهرت فيها �صبه عارية، وبجانبها 

27 علًما خمتلًفا لدول خمتلفة.

 أمل علم الدين تمنع زوجها من االبتعاد عنها
منعت املحامية الربيطانّية، اللبنانّية االأ�صل، اأمل علم الدين، زوجها 
النج��م العاملّي ج��ورج كل��وين George Clooney م��ن ح�صور 
حف��ل االأو�صكار االإن�صايّن اخلا�س ب��ه، خوًفا من اأن ُتنجب يف غيابه، 

بعد اأن بداأ العّد التنازيل لقدوم التواأمني اللذين ُينتظر اأن تلدهما.
وقد اأكد كلوين البالغ 56 عاًما، اأّن زوجته كانت ال�صبب يف تغّيبه عن 
Aurora Prize for Awakening Huma -  حفل جائزة
ا، ل�صخ�س �صاهمت اأعماله يف املحافظة على  ity الت��ي مُتنح �صنويًّ
حي��اة الكثريين، والدفاع عن ق�صاي��ا اإن�صانّية اأخرى، رغم اأّنه �رشيك 
موؤ�ّص�س يف اجلمعّية، كما اأّنه ع�صو يف اللجنة املكلفة اختيار الفائز.

�ال�صباين. �لتن�س  جنم   1
�الملاين. �لتن�س  ��صطورة   2

 o o ماكنة بح���ث �نرتنت عاملية  3 �زدح���م 
ن�صف و��صل.

o حرف للتاأكيد على �صحة ر�أي. 4 مبعنى 
o �ختل���ف عن  �ملع���دن  م���ن  �ص���يئا  ك���ون   5

�لبقية o �صال
6 العب تن�س �أمريكي معتزل حقق 14 لقبا 

يف تاريخه �لريا�صي
ر�أيه  o يعود عن  �لطعام)معكو�صة(  7 دهن 

وال يحقق ما وعد )معكو�صة(.
�صهولة  o معتزل  بر�زيلي  تن�س  العب   8
.1990 �لقدم  كرة  يف  �لعامل  كاأ�س     9
�لقدم. لكرة  �مل�صري  �ملنتخب  لقب   10

عموديًا �أفقيًا

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.


