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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق 

نهاجم �الخرين لكي ال نو�جه �أنف�سنا.

قالوا في صفحاتهم

علي �سام : �أف�سل �سيء تعطيه لطفل هو “ال �سيء”.
ال �س��يء هذه ال تعني بالطبع �ملحبة و�لدفء و�لغذ�ء لكنها تعني �أال 
تعطيهم �لكثري من �الألعاب وال ترتكهم جال�سني �مام �سا�سات �لتلفاز 
ليفكرو� باأنف�سهم ويكت�سفو� �لعابا بخياليهم فيكون �لال �سيء مفتاح 

كل �الأ�سياء �ل�سحرية �لعجيبة.
يف جتربتي م��ع طفلتي �لتي جتاوزت �لر�بعة من عمرها �أجد �إن �لال 
�س��يء هذ� جزء ��سيل م��ن �سخ�سيتها فهي تكت�سف يف �ل�سارع حجر� 

�سغري� وتقدمه يّل قائلة “بابا هذه هدية لك!”.
�أذهب الأخذها من د�ر �حل�سانة فتخرج ق�سا�سة ورق �سغرية ن�سف 
ملون��ة بخ��ط �و خط��ني وتق��ول “�أنظر ه��ذه هدية من م��رمي يّل-كم 
�ن��ا ممتنة له��ا و�سعيدة. �رج��وك �حفظها يف حقيبت��ك لن�سعها قرب 

�رسيري و�نظر �ليها قبل �ن �نام!”.
�أ�سي��اء كثرية جد�، �غ�سان �سغرية تك���رست وت�ساقطت على �الأر�ض، 
ق�سا�س��ات ورقية، قطعة جليد، ح�سى، زهرة ذ�بلة، ك�رسة من قطعة 
بال�ستيكي��ة ملونة- كل ه��ذه �الأ�سياء هي ما ت�سمي��ه ماند� “كنوز”، 

تفرح بها وت�سعر �نها عطايا ت�ستوجب �المتنان و�لبهجة.
كل ي��وم وه��ي تقدم يّل �إحدى كنوزها �أجدين و�نا �أقول لنف�سي “ماذ� 
�سنفع��ل به��ذ� �لكم من �لال �س��يء؟” و�ليوم فقط وه��ي ت�ستودع معي 
ك���رسة بال�ستيك زرق��اء ال تتجاوز م�ساحتها �ظفره��ا �ل�سغري فهمت 
�إنن��ي �أريد �أن �أعّلم �بنتي باأن هذه �الأ�سياء تافهة بال قيمة بينما هي 

تخربين كل يوم �إن هناك �سحر� وقيمة يف كل �سيء.
نا�رس �لعتابي : ل�سَت ِعناقًا 

�أو �عتناقا
�أنَت �لغبار �لذي يتطاير

ما بني حجرين
ل�سَت بديهًة �أو �سوؤ�ال

�أنَت فكرٌة غائرٌة
ما بني جمرتني

ل�سَت حوذيًا مبا يكفي
وال ح�سانا
�أنَت �لعربة

�لتي يجّرها
هوى غرميني.

�سع��د �سعيد : �لن�سو���ض �ملتقنة، كالفتاة �ل�ساف��رة �جلميلة �لتي متر 
مبنطقة �سعبية

ت�ستدر �لكثري من �الهات �ملكنونة
وبع�ض �للعنات �ملعلنة!

عب��د �لعظي��م فنجان : كان يع��رُف �أنِك ل�س��ِت له ، لكنه لب��ث ُم�سّمما 
عل��ى �أْن ُيحب��ِك ب�سم��ت ، الأّن ��ست�سافَة وجه��ِك ، و��ستح��و�َذ خياِلِه 
�مل�سط��رب على مالحمِك ، ول��و لرُبهٍة ق�سرية جّد� م��ن �لزمن ، كان 
كافيا ، بالن�سبِة له ، الأْن َيقطَع طريَق �حلياة �مُلفّخخ بالّرعب ، ُم�سّلحا 

ب�سلطِة �جلمال .

طباعة منزل كامل عبر طابعة ثالثية 
األبعاد خالل 24 ساعة

تبدأ بطرح مساعدها الرقمي الذكي 
ألندرويد 

3310 غير صالح لالستعمال في 
العديد من البلدان

 3D للطباع��ة ثالثي��ة �الأبع��اد Apis Cor متكن��ت �رسك��ة
�لو�قع مقرها يف �س��ان فر�ن�سي�سكو من بناء منزل �سغري تبلغ 
م�ساحت��ه 400 قدم مربع د�ئري �ل�سكل و�أق��رب ل�سكل �لنجمة 
يف من�س��اأة �ختب��ار يف �ستوبين��و �لو�قعة ح��و�يل 60 مياًل �إىل 
�جلن��وب م��ن مو�سك��و، وذل��ك خالل ي��وم و�ح��د فق��ط وبكلفة 
تزي��د قلياًل ع��ن 10 �آالف دوالر.وي�ستغرق بن��اء �ملنازل عادة 
�أ�سه��ر ع��دة مم��ا �أدى �إىل تفاق��م �أزم��ة �ل�سكن بالن�سب��ة للكثري 
م��ن �الأ�سخا���ض يف جمي��ع �أنح��اء �لع��امل، مم��ا دف��ع �ل�رسكة 
�ملتخ�س�سة بالطباعة ثالثية �الأبعاد �إىل حماولة معاجلة تلك 
�الأزمة عرب طابعة ثالثية �الأبعاد حممولة ر�ئدة ميكنها طباعة 
من��زل �سغري بالكام��ل خالل 24 �ساعة فق��ط.ومت بناء �ملنزل 
م��ن مزيج �خلر�سان��ة �لتي تدوم بح�س��ب �ل�رسكة حلو�يل 175 
�سن��ة، و�سكل��ت درجة �حل��ر�رة حاجز�ً كب��ري�ً بالن�سب��ة ل�رسكة 
Apis Cor، مم��ا ي�سع �خلر�سانة حتت رحمة درجة حر�رة 
معين��ة مما دف��ع �لفري��ق �إىل �إن�ساء خيمة ح��ول �لطابعة ملنع 

دخول �لهو�ء �ملتجمد �إىل �أكرب حد.

�أعلن��ت غوغ��ل، عن بدء ط��رح م�ساعدها �لرقم��ي �لذكي، "غوغ��ل �أ�سي�ستنت" 
Google Assistant، للهو�ت��ف �لذكية �لعاملة بنظام �أندرويد، بعد �أن 
كان مقت���رس�ً على هو�ت��ف "بك�سل" �لت��ي توفره��ا �ل�رسكة.وكانت �ل�رسكة 
�أعلن��ت �ل�سهر �ملا�س��ي، �أن "�مل�ساع��د �سيتو�فر ب�سكل مبدئ��ي على �لهو�تف 
�لذكي��ة �لعامل��ة باإ�سد�ري 7.0 نوج��ا و6.0 مار�سيملو من نظ��ام �أندرويد، 
وللم�ستخدمني �ملتحدثني باللغة �الإجنليزية".و�سيح�سل م�ستخدمو �لهو�تف 
�لذكية �ملوؤهلة من �ملتحدث��ني باالإجنليزية يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�أواًل عل��ى �مل�ساع��د �لرقم��ي �لذك��ي، ث��م �مل�ستخدم��ني يف �ململك��ة �ملتحدة 
و�أ�سرت�لي��ا وكن��د�، ثم �ملتحدث��ني باالأملانية يف �أملانيا الحق��ًا، وذلك �سمن 
خط��ة جوجل لطرح �مل�ساعد للهو�تف �لتي و�سفتها ب�"�ملوؤهلة" حول �لعامل 
بدع��م الأكرث م��ن لغة.ولن يتو�فر �مل�ساعد يف �س��كل تطبيق خا�ض، ولكن يف 
 ،Google Play Services "س��كل حتديث حلزمة "خدمات غوغل ب��الي�
وه��و �مل�ساعد �لذي �سيط��ور من �الأو�مر �ل�سوتية يف هو�ت��ف �أندرويد لتقدم 
خ�سائ���ض �أكرث ذكاء�ً ت�ساعد �مل�ستخدمني يف مهامهم �ليومية.وترى غوغل 
�أن �مل�ساع��د �جلديد �سي�سل خالل �لفرتة �لقليل��ة �لقادمة �إىل مئات �ملاليني 

من نظام �أندرويد، 

ي�ستع��د حمب��ي هو�تف وعالم��ة نوكي��ا �لتجارية القتن��اء �أحدث 
 HMD Global هو�تفه��ا �لت��ي ك�سف��ت عنها موؤخ��ر�ً �رسك��ة
�سم��ن �ملوؤمتر �لعاملي للج��و�ل MWC 2017 �لذي �نعقد يف 
مدين��ة بر�سلون��ة �ال�سباني��ة، حي��ث مت �لك�سف ع��ن جمموعة من 
�لهو�ت��ف من بينه��ا �لهاتف �لق��دمي �جلديد �لذي خط��ف �الأنظار 
نوكيا 3310.ويبدو �أن �سكان �لواليات �ملتحدة وكند� و�أ�سرت�ليا 
ق��د يخيب �أملهم، حيث �نه م��ن �ملرجح �أن يكون هذ� �لهاتف غري 
�سال��ح لال�ستعمال م��ن �لناحي��ة �لعملية يف تلك �لبل��د�ن، حيث 
حافظ��ت �رسك��ة HMD Global على بع���ض �جلو�نب �الأكرث 
متيز�ً يف هاتف نوكيا 3310 مثل لوحة مفاتيح كبرية و�ملتانة 
و�لبطاري��ة وت��ردد�ت �ل�سب��كات �لقدمي��ة.و�أدى حف��اظ �ل�رسك��ة 
عل��ى ت��ردد�ت �ل�سب��كات �لقدمي��ة �إىل ��ستحال��ة �ت�س��ال �لهاتف 
تقريب��ًا مبعظ��م �ل�رسكات �ملزودة خلدم��ات �لهاتف �ملحمول يف 
�لوق��ت �حلا�رس، وتدع��م �لن�سخة �جلديدة م��ن �لهاتف �ملت�سابهة 
م��ع �لن�سخ��ة �الأ�سلية ترددي��ن هم��ا 900 ميجاهريتز و1800 

ميجاهريتز.

نوكياياهو غوغل

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 دولة �فريقية فيها منبع �لنيل �لعظيم o ما 
يرتكه �ل�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

o نوع من �خل�سار o مت�سابهان  �أعرف   2
o مربح 3 من �سفن �خلليج �لقدمية 

4 �أح��د )مبع��رثة( o ��س��م حلم م�س��وي معلق 
�أ�سله تركي

o ير�ع مبعرثة �أ�سحية  5 ذبح 
o من دولة خليجية. 6 مز�رع �لفالحني 

7 �أ�سدر �أزيز� o �سحايف يف موؤ�س�سة �إخبارية 
ي�سافر كثري�

8 �إذ� تع��دى �ثنني �س��اع )معكو�سة( o وحدة 
وزن

9 �ل�رسك�سي �سلطان �لديار �مل�رسية يف ع�رس 
�ملماليك بنى قلعة م�سهورة يف �ال�سكندرية.

10 قائ��د ن��ادي �لهالل و�ملنتخ��ب �ل�سعودي 
�سابقًا

بعد نجوى كرم...الموت ُيفجع أصالة وأحالم

�أعلن��ت �لفنان��ة �أ�سالة ن�رسي خ��رب�ً حزين��ًا ملتابعيها على 
�ن�ستغ��ر�م، وه��و وفاة �سديقه��ا م�سفف �ل�سع��ر غ�سني عبيد 
يف دبي فجر�أ، بعد �إجر�ئه لعملية جر�حية يف �لدماغ. �أ�سالة 
متن��ت �ل�سفاء لغ�سني عبيد منذ ح��و�يل �أ�سبوع، عندما ن�رست 
�سورة لها برفقته وعلقت عليها: "غ�سني عبيد �لفّنان �لكرمي 
�ل�سدي��ق... بحاجة للدع��اء، يارّبي ت�سفي��ه وتعافيه... �آمني". 
كم��ا طلب��ت �لفنانة جنوى ك��رم م��ن حمبيها من��ذ �أ�سبوعني 
تقريب��ًا �أن يجتمع��و� معه��ا عل��ى توي��رت يف �لر�بع��ة م�س��اء�ً 
الإ�س��اءة �ل�سم��وع، و�لدع��اء مل�سف��ف �ل�سع��ر غ�س��ني ُعبي��د 
بال�سفاء و�لعودة �ساملًا �إىل عائلته. غ�سني عبيد م�سفف �سعر 
�كت�س��ب �سهرت��ه يف �الإم��ار�ت �لعربية �ملتح��دة، وتعاون مع 
فنان��ات عدة منهن جنوى كرم وغادة عبد �لر�زق يف برنامج 
ود�نيي��ال رحمة، �أح��الم وغريهن. وع��ن �سبب �لوف��اة، قالت 
تقاري��ر �سحفي��ة �أن غ�سني عبي��د �أجرى جر�ح��ة يف �لدماغ 
مك��ث على �إثره��ا يف م�ست�سف��ى �ل�سيخ ز�ي��د، �إاّل �أّنه دخل يف 

غيبوبة ��ستمرت �أكرث من �أ�سبوع.

1 الع��ب جز�ئ��ري فاز بدوري �أبط��ال �أوروبا مع فريق 
بورتو �لربتغايل

2 دالله��ي على �الأحر�ر دي��ون ال بد من �سد�دها o من 
مهنته �ل�سقاية.

3 �لبل��د �لت��ي ��ست�ساف��ت كاأ�ض �لع��امل o 2006 حتت 
�أقد�مها �جلنة.

4 تكل��م �س��وء� عن �سخ�ض م��ا يف غيابه o ح�سل على 
o مت�سابهان

يف  �لتم��ام  جي��ب   o �لعم��ل  �أد�ء  وموج��ه  مر�ق��ب   5
�لريا�سيات

�أمريكا �لو�سطى و�جلنوبية. 6 ح�سارة عريقة يف 
7 لقب �ملنتخب �لتون�سي لكرة �لقدم

8 جزيرة بريطانية.
o �سهر بد�ية �لربيع. 9 طري ��سطوري 

10 �إمار�ت��ي ح��از عل��ى جائزة �أف�سل الع��ب يف كاأ�ض 
�لعامل لل�سباب عام 2003.

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.


