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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ن��رص العت�بي : خط�أٌ عميق
خّلَف كّل هذِه الطح�لب..

مت�مً� مثل جرٍح غري مندمل
نت �شفت�ه دون اأْن يلتئم ؛ تغ�شّ

تلك االبت�ش�مة اخل�شنة
التي ت�ش�دفك

�ّش�شَت حي�تَك كّلم� َتَ
اأو خ�جلَك ال�شعور ب�لندم.

و�ش�م حممد : ثمة من اخلي�نة، الكره العنف ال�شخف يف االإن�ش�ن الع�دي
م� يكفي لتجهيز اأي جي�ض مفرت�ض يف اأي يوم مفرت�ض

واالأف�شل يف اجلرمية هم اأولئك الذي يعظون �شده�
واالأف�شل يف الكره هم اأولئك الذي يعظون ب�حلب

واالأف�شل يف احلرب اأخريا هم اأولئك الذين يعظون ب�ل�شلم
اأولئك الذين يعظون ب�ل�شلم ال ميلكون ال�شلم
اأولئك الذين يعظون ب�ل�شلم ال ميلكون احلب

احذروا الوع�ظ
احذروا الع�رفني

احذروا اأولئك الذين يقراأون الكتب دائم�
احذروا اأولئك الذين اإم� اأنهم يبغ�شون الفقر

اأو اأنهم يتب�هون به
احذروا اأولئك الذين ي�ش�رعون اإىل املديح

الأنهم بح�جة اإىل مديح مبق�بله
احذروا اأولئك الذين ي�ش�رعون اإىل اأن يكونوا رقب�ء

الأنهم يخ�فون م� ال يعرفون
احذروا اأولئك الذين يبحثون عن احل�شود املنظمة الأنهم

ال�شيء لوحدهم
احذروا الرجل الع�دي املراأة الع�دية

احذروا حبهم�، حبهم� ع�دي
يبحث عن ع�دي

ولكن ثمة عبقرية يف كرههم�
ثمة من العبقرية يف كرههم� م� يكفي لقتلك

لقتل اأي �شخ�ض
الأنهم ال يريدون االنفراد
الأنهم ال يفهمون االنفراد

ف�شيح�ولون تطيم اأي �شيء
يختلف عم� لديهم

الأنهم غري ق�درين على خلق فن
ف�إنهم لن يفهموا الفن

�شيعدون ف�شلهم كخ�لقني
لي�ض اإال ف�شال للع�مل

الأنهم غري ق�درين على احلب الك�مل
ف�إنهم �شيعتقدون اإن حبك ن�ق�ض

حينه� �شيكرهونك
و�شيكون كرههم ت�م�

اجمل تعليق 
اآه لو اأن هذه احلي�ة خ�شبة م�رصح، وق�ل لك املخرج عند الب�ب: اأنت ممثل 

ف��شل ي� ولدي، فعد من حيث اأتيت.

 Lightning قد تتخلى عن منفذ
في هاتف آيفون 8

تطرح أحدث 
حواسيبها المصغرة

 Valve تتعاون مع
لتصنيع نظارة جديدة

تتج��ه �رصك��ة اآبل الإدخ�ل تغي��ريات جذرية على اجليل املقب��ل من هواتفه� 
الذكي��ة الرائ��دة اآيف��ون، حي��ث اأ�ش���ر اإىل اأن ال�رصك��ة ق��د تتخل��ى ع��ن منفذ 
Lightning ل�ش���لح املنف��ذ القي��ش��ي USB-C، مم��� قد ي�ش��كل هزة 
ت�ش��ميمة كبرية لهوات��ف اآيفون التقليدية. وبح�ش��ب التق�رير ال�ش���بقة ف�إن 
ال�رصك��ة ت�ش��تعد خالل �ش��هر �ش��بتمرب/ايلول الق���دم لعر�ض الن�ش��خة S من 
هواتف اآيفون 7 واآيفون 7 بل�ض اإىل ج�نب ه�تف اآيفون 8 الذي يفرت�ض اأن 
يح�ش��ل على اأعلى املوا�شف�ت العت�دية ب�عتب�ره و�شيلة ال�رصكة لالحتف�ل 
ب�لذك��رى ال�ش��نوية الع��رصة الإطالق �ش��تيف جوبز الأول ه�ت��ف اآيفون. كم� 
تدث��ت تق�ري��ر الحقة حول توج��ه ال�رصك��ة االأمريكية امل�ش��نعة للهواتف 
ال�شتعم�ل �ش��ش�ت العر�ض من نوع OLED التي توفره� �رصكة �ش�م�شوجن 
�شمن ه�تف اآيفون 8، بحيث ي�أتي اله�تف ب�ش��شة عر�ض منحنية االأطراف 
بحج��م 5.8 اإن�ض متوافقة من حي��ث احلجم مع هيكل هواتف اآيفون احل�لية 
ذات �ش��ش��ة العر���ض 4.7 اإن�ض. ويو�ش��ح تقرير اأن املف�ج���أة احل�لية متكن 
ب�إمك�ني��ة تخلي ال�رصكة عن منفذه� التقليدي Lightning ل�ش���لح منفذ 
USB-C، واأن اأي ا�شتثم�ر يفكر فيه امل�شتهلك يف الوقت احل�يل من حيث 

�رصاء ملحق�ت ذات منفذ Lightning قد يعترب خطوة غري حكيمة.

احتفلت موؤ�ش�ش��ة را�ش��بريي ب�ي Raspberry Pi مبرور خم�ض �شنوات على 
اإطالقه��� الأول حوا�ش��يبه� امل�ش��غرة االأ�ش��لية، عرب اإطالقه��� جه�زه� اجلديد 
امل�ش��مى را�ش��بريي ب���ي زي��رو دبلي��و Raspberry Pi Zero W، البديل 
اجلديد حل��شبه� امل�شغر را�شبريي ب�ي زيرو، ولكن مع دعم لل�شبكة الال�شلكية 
واي ف���ي وبلوتوث وب�ش��عر 10 دوالر اأمريكي. ومتكنت املوؤ�ش�ش��ة قبل خم�ض 
�ش��نوات من بيع مئ��ة األف جه�ز يف اليوم االأول، وو�ش��لت اإىل رقم 12 مليون 
جه���ز حتى اليوم، وك�نت احل�جة كبرية اإىل تديث ح��ش��به� را�ش��بريي ب�ي 
زي��رو ال��ذي اأطلقته يف �ش��هر نوفمرب )ت�رصي��ن الث�ين( ع���م 2015 الذي متيز 
ب�ش��عر مقب��ول ج��داً واإمك�ني���ت مفي��دة. وب�عت ال�رصك��ة جه�زه� را�ش��بريي 
ب���ي زي��رو لع�م 2015 ب�ش��عر 5 دوالرات، اإال اأن هذا اجله�ز يب�ع ب�ش��عر 10 
دوالرات، وذلك الأنه ي�ش��م العديد من املميزات اجلديدة ويوفر على امل�شتخدم 
���رصاء حم��ول واي ف���ي اأو بلوتوث، ووف��رت املوؤ�ش�ش��ة 80 األف جه���ز جديد 
وزعته� م� بني �شتة موردين خمتلفني بني اململكة املتحدة واأمريك� ال�شم�لية. 
وتعمل املوؤ�ش�ش��ة مع �رصك�ئه� على توفري غالف ر�ش��مي للجه�ز ي�ش��ري ب�شكل 
متواف��ق م��ن حيث لغة الت�ش��ميم مع غالف جه�ز را�ش��بريي ب�ي 3 الر�ش��مي، 

ويحتوي على ثالثة اأغطية ق�بلة للتبديل.

اأك��دت �رصك��ة Valve تع�ونه� مع �رصكة اإل ج��ي LG الكورية اجلنوبية، 
يف �ش��بيل ت�ش��نيع وتطوير نظ�رة واقع افرتا�ش��ي، تعمل عرب نظ�م الواقع 
اأول  ج��ي  اإل  وتع��دد   ،OpenVR ومن�ش��ة   SteamVR االفرتا�ش��ي 
�رصك��ة، اإىل ج�نب HTC، ت�ش��تعمل تقنية التتبع SteamVR اخل��ش��ة 
ب�رصكة تطوير األع�ب الفيديو Valve. وت�ول �رصكة اإل جي ب�شكل م�شتمر 
اخلو���ض يف غم���ر الواقع االفرتا�ش��ي، حيث اأ�ش��درت يف الع�م امل��ش��ي 
 LG نظ���رة واقع افرتا�ش��ي 360 درجة خم�ش�ش��ة له�تفه� الذك��ي الرائد
G5، ومل تعم��ل ال�رصك��ة على توفري العديد من التف��ش��يل حول النموذج 
اجلديد، وا�ش��فة النظ�رة ب�شكل مب�شط ب�أنه� اجليل الق�دم من جتربة الواقع 
االفرتا�ش��ي بدقة ع�لي��ة. وبداأت �رصكة Valve توفري و�ش��ول مفتوح اإىل 
نظ�مه��� SteamVR للتتب��ع من��ذ الع���م امل��ش��ي، ويفرت���ض اأن تعمل 
 GDC رصك��ة اإل ج��ي على عر���ض هذه النظ���رة اجلديدة �ش��من معر�ض�
يف �ش���ن فران�شي�شكو، واأ�ش�رت اإل جي اإىل اأنه� �شوف جتتمع مع املطورين 
جلم��ع ردود الفع��ل واالنطب�ع�ت. وك�ن��ت �رصكة Valve ت�أم��ل عند بن�ء 
من�ش��ته� للواقع االفرتا�ش��ي OpenVR برتك الب�ب مفتوحً� ل�ش���نعي 

العت�د واالأجهزة االأخرى مثل اإت�ض تي �شي.

إل جيآبل راسبيري

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

o خوف  1 اآيل يعمل عمل االن�صان يف ال�صناعة 
مر�صي

للنفي  o فنزويال  عا�صمة   2
القيام  o عمل يجب  البيع وال�صراء  اأجادل يف   3

به
الن�صيج لغزل  جهاز   o معتِد   4

االأحمر البحر  يف  م�صرية  جزيرة   5
األياف اإىل  طرية  مادة  من  ال�صيء  حتول   6
الفراء تاجر   o املعنى  على  للداللة  حرف   7

للقحة تو�صف  طبية  ع�صبة   8
ال�صمع ب�صعف  ت�صبب   o الع�صابة  ملتقى   9

االنقل  10 جمموعة عربات مرتبطة ال�صتعماالت 
�صحافية موؤ�ص�صة   o

نجوم يكشفون وجوه ابنائهم
ت��داول رّواد مواق��ع التوا�ش��ل االجتم�ع��ي جمموع��ة 
من ال�ش��ور للّنج��وم العرب برفق��ة اأبن�ئهم، حيث ظهر 
ال�شبه وا�ش��حً� بني بع�شهم. ومن اأبرز النجوم، املمّثل 
ال�ش��وري ع�بد فهد الذي ظهر برفقة زوجته االإعالمية 
زين��ة ي�زج��ي وابنهم� تيم، حيث بدا التن�غم وا�ش��حً� 

بني ع�بد وطفله ب�لقمي�ض ذاته.
اإ�ش�فَة اىل �ش��ورة للممّثلة ال�شورية �شالف فواخرجي 
وطفله��� م��ن الفن�ن وائ��ل رم�ش���ن، حيث بدا ال�ش��به 
وا�شحً� للغ�ية، اإذ اأّن الولد ن�ل عينيه اخل�رصاوين من 
والدته. وانت�رصت �ش��ورة للممثلة ال�شورية دمية بي�عة 
م��ع طفليه� من زوجه� ال�ش���بق، املمثل ال�ش��وري تيم 

ح�شن، ورد وفهد.
والتقط��ت �ش��ورة للممثلة اأم��ل عرفة م��ع ابنتيه� من 
طليقه��� املمث��ل عبد املنع��م عم�يري، �ش��المة ومرمي، 
خ��الل ت�ش��وير م�شل�ش��ل �ش���يكو، ال��ذي يعر�ض خالل 

رم�ش�ن 2017.

البناء حجر   o الفر�س  ركوب  على  به  ي�صتعان   1
 o ال�صح���راء  مناط���ق مزروع���ة يف  2 جمموع���ة 

للنداء
3 خملوقات �صغرية موؤذية تقفز 300 �صعفا من 

طولها o ثعبان �صخم ها�صر
اللع���ب  اأوراق  م���ن   o وارف  ارب���اع  ثالث���ة   4

)الكوت�صينة(
o حرفان من  5 ت�ص���دان ون�صتغني ع���ن االآخرين 

نور
خ�س  6

ب�صدة هدم   o مر�صومة  وامناط  ا�صكال   7
الفجل ي�صبه  نبات   o �صاغ  من  حرفان   8

ال�صمية �صديد  ثعبان   o �صهيد  املليون  بلد   9
الر�صول  بن���ت   o النهرين  ب���ن  م���ا  10 ح�ص���ارة 

االأكرم

عموديًا اأفقيًا 

ه����ذه ال�صبكة مكّونة م����ن 9 مربعات كبرية 
خان����ات   9 اإىل  مق�ّص����م  كب����ري  مرب����ع  وكل 
�صغ����رية. من �صروط اللعب����ة و�صع االأرقام 
من 1 اإىل 9 �صمن اخلانات بحيث ال يتكرر 
الرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي 

اأوعمودي.


