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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�شجى عماد : ل�شدة التعود ، ال الياأ�س جتاه ما منر بِه من قتل ودمار
مل تع��د االح��رف ترتج��م مب��اذا ا�شعر جت��اه ال�شه��داء و�شوره��م وجثثهم 

املحروقة واملقطعة،
اجت��ول يف الفي�س بوك واأ�ش��ع الاليكات هنا وهناك مرة اجعله على �شكل 
حزي��ن ومرة اخ��رى على �شكل ع�شب��ي الوفر جهد كتاب��ة ا�شطر وجمل ال 

تنفع وال تغري ما نفعله باأنف�شنا
كل ما افكر به االن انني ال اريد ان اموت بتلك الطريقة

اريد اأن اموت بطريقة اعتيادية وج�شد كامل وغري حمروق ،
كذلك ال اريد ان تن�رش �شوري يف احد االيام اذا كنت مكانهم بتلك الطريقة 
واال�شتهتار باالج�شاد بعد ما فعل بها االرهاب الب�رشي جتاه ابناء جن�شه 
وياأتي بعدها االرهاب االخر من ال�شور والفديوات تكمل م�شرية االرهاب 

االول وتخلد �شنيعته
ابناء اجلن�س الب�رشي فعلوا ما مل ي�شتطيع فعله اي احد اخر.

�شعد �شعيد : اأتذكرين يوم قلت يل "اياك اأن تظلمني؟"
منذُه )ولن يهمني ان متلمل �شيبويه يف قربه!(

كنت اأعدل النا�س معِك يا حبيبتي

عب��د العظيم فنجان : اأ�شكرِك اأيها اخلي��ال لقد اآخيتني مع الذهب ، ومالأت 
جيوبي املثقوبة بلداَن وقارات .

اأ�شك��رَك اأيه��ا ال�ِشع��ر لق��د �شاويتني م��ع الري��ح ، واأريتني كم كن��ُت ثمينا 
كمفتاح ترتعد منه االأقفال . 

اأ�شكرِك اأيتها املراأة ، 
لقد كنِت دائما تواأم االأ�شى املحفوف باحلنان .

اأ�شك��رِك اأيتها العزلة ، لقد �شنعِت مني غريب��ا تاأوي اإليه االألفة ، وينتحب 
بني ذراعيه املالك !

ازهار �شبيح : هناك ..
اأبطال وم�شلحون ومبدعون

خونة وفا�شدون وفا�شلون
هم �شنيعة االإعالم ، اأو �شحاياه ، لي�س اإالاّ .

ف�شيل الهاليل : اجلميالت غالبا يفر�شن حولهن طوق عازل .. هذا الطوق 
ع��ادة ال ت�شتطيع ك�رشه اال بالتملق وقدرتك على التخلي عن ما اأنت عليه 
ميول��ك واإهتمامات��ك وح�شك ال��ذي تظنه رفيع بكل �ش��يء .. اأنت امل�شكون 
بالهواج���س والو�شوا���س اأي ح�س م�ش��رتك بينك وبني فت��اة ال متلك �شوى 
لدون��ة ب�رشتها و�شفتها املعجونة م��ن ع�شل ونبيذ ورمبا نقطة خال و�شط 
اخلد ؟ لن تر�شى بروحك املخربه لن ياأ�رشها �رشودك اأو �شياعك اأو حتى 
عبقريت��ك اأو خف��ة ظلك املفتع��ل ك�شاعر �شعلوك من بداي��ة القرن التا�شع 
ع�رش .. هي بحاجة ال�شياء اأقل واأتفه .. هذا الذي ال متلك اأو ال جتيد متثيله 
اأن تب��دي ح�شن نواياك جتاه اأهتمامات ال�شوق وجمالت الن�شاء وماركات 
اخل�ش��اب واملا�ش��كارا .. واأغ��اين �شريين عب��د الوهاب ويف حال��ة ثقافية 
متط��ورة اإقتبا�شات اأح��الم م�شتغامني اأو وا�شيني االأع��رج .. لن تقدر اأنت 
الذي تاآمر على روحه وحظه مالعني الفكر واالأدب و�شياطينهم واأخرجوه 

اإيل العدم .. ما�رشحتك عند واحدة من هذا ال�شنف اال الأنك هني

اجمل تعليق في فيسبوك
ال�شعر

هو اأن اأذوب بك، كلمات

تصدر جهاز إسقاط
 تفاعلي وسماعة أذن ذكية

 Blade V8 تكشف عن الهاتفين
Lite Blade V8 و Mini

تكشف عن نظام 
تقريب رقمي متطور للهواتف الذكية

اأعلن��ت �رشكة �ش��وين، خالل حدث خا�س اأقامت��ه يف اإطار م�شاركتها 
باملوؤمت��ر العامل��ي للج��وال MWC 2017، يف مدين��ة بر�شلون��ة 
االإ�شباني��ة، اأن منتج��ات ثورية كانت ق��د ك�شفت عنه��ا �شابقًا �شوف 
تتوف��ر للم�شتهلك��ني يف وقت الح��ق من العام احلايل. وق��ال الرئي�س 
والرئي���س التنفي��ذي يف �رشكة �ش��وين موبايل هريوك��ي توتوكي، اإن 
"اإك�شربي��ا تت���س Xperia Touch هو اأكرث واجه��ة ثورية، وبعد 
م��رور عام عل��ى الك�شف عن توجهات وروؤية �ش��وين موبايل مل�شتقبل 
باأك��رث   Xperia XZ Premium بتجهي��ز  قمن��ا  االت�ش��االت، 
التقني��ات تقدم��ًا م��ن اأج��ل تعزي��ز املي��زات االأ�شا�شي��ة يف الهواتف 
Xp e  الذكية، اإذ ابتكرنا خربات ات�شاالت تفاعلية جديدة بالكامل

ria Smart Products". وقالت ال�رشكة اليابانية اإن "اإك�شربيا 
تت���س" هو جه��از العر�س التفاعلي الذي يح��ول اأي �شطح م�شطح اإىل 
�شا�شة مل�شية عالية الدقة وبقيا�س 23 بو�شة، مع اإعداد ق�شري املدى 
جداً �شواء كان ذلك عموديًا اأو اأفقيًا، وتتميز �شا�شة العر�س "بال�رشعة 
واالإن�شيابي��ة واال�شتجاب��ة للم�شات احل�شية"، فق��د �شنعت با�شتخدام 

تقنية اإعداد العر�س SXRD من �شوين.

ك�شف��ت �رشك��ة زد ت��ي اإي ZTE ال�شينية عن هاتف��ني ذكيني جديدين 
يف فئ��ة الهوات��ف متو�شط��ة املوا�شف��ات، وهم��ا هاتف��ي “بلي��د يف 8 
 ،Blade V8 Lite ”و”بلي��د يف 8 اليت Blade V8 Mini ”مين��ي
 MWC وذل��ك خ��الل موؤمتره��ا يف معر�س وموؤمت��ر اجل��وال العاملي
2017 املنعق��د حالي��ا يف بر�شلون��ة. وميلك الهات��ف بليد يف 8 ميني 
�شا�ش��ة بقيا���س 5 بو�ش��ة، تعر�س بدق��ة اإت���س دي HD، وي�شم معالج 
ثم��اين النواة ب�رشع��ة 1.4 جيجاهرتز، وذاكرة و�ش��ول ع�شوائي �شعة 2 
جيجاباي��ت، وذاك��رة تخزين داخلي��ة �شعة 16 جيجابايت م��ع اإمكانية 
زيادته��ا ع��رب بطاقة ذاك��رة خارجي��ة. واأو�شحت زد ت��ي اإي اأن الهاتف 
بلي��د يف 8 مين��ي ميلك نظام ت�شوير ثنائي الكام��ريا يف اجلهة اخللفية، 
حيث ي�شم كامريا اأ�شا�شية بدقة 13 ميجابك�شل، وكامريا اأخرى بدقة 2 
ميجابك�ش��ل الإلتقاط �ش��ور اأكرث عمقًا، وهو النظام ال��ذي ي�شتطيع كذلك 
التق��اط �ش��ور ثالثية االأبع��اد عرب دم��ج �شورتني ثنائيت��ي االأبعاد مع 
بع�شهم��ا. ويف املقاب��ل، ي�شم الهاتف بلي��د يف 8 اليت عتاد داخلي اأقل 
يف بع�س املوا�شفات من الهاتف بليد يف 8 ميني، وخا�شة يف الكامريا 

اخللفية والبطارية، اإال اأنه ميلك �شا�شة ذات دقة عر�س اأف�شل.

اأزاح��ت �رشكة اأوب��و ال�شتار عن نظام ت�شوير متط��ور خم�ش�س للهواتف 
الذكي��ة مُيكن��ه تقريب اللقط��ات ب�شكل رقم��ي عند الت�شوي��ر مع احلفاظ 
عل��ى جودة ال�شور، وذلك خالل حدث اأقامته يف معر�س وموؤمتر اجلوال 

.MWC 2017 العاملي
ومل تك�ش��ف ال�رشك��ة ال�شيني��ة ع��ن هوات��ف جديدة خالل احل��دث، ولكن 
ا�شتعر�ش��ت نظ��ام ت�شوير ثنائي الكام��ريا مع قدرة عل��ى التقريب بقوة 
5x، م��ع احلف��اظ على جودة ال�ش��ورة، وهو النظام ال��ذي يعمل بنف�س 
طريق��ة جهاز البري�شكوب –اأو منظار االأفقe الذي ي�شتخدم للمراقبة يف 
الغوا�ش��ات. واأو�شحت اأوبو اأن نظام الت�شوير اجلديد يتكون من خم�شني 
قطع��ة منف�شل��ة، جُتمع معا لتكون قطعة بط��ول 5.7 ملم، مما ي�شهل من 
ا�شتخدام��ه مع الهواتف الذكي��ة النحيفة دون التاأثري عل��ى �ُشمكها، وهو 

النظام الذي ي�شم من�شور وعد�شات وم�شت�شعر رقمي لتثبيت ال�شورة.
واأ�ش��ارت ال�رشكة اإىل اأن النظ��ام يتيح للم�شتخدم تقري��ب اللقطات اأثناء 
الت�شوي��ر بهاتفه الذك��ي دون مالحظة تغيري يف جودته��ا، وذلك بف�شل 
امل�شت�شع��ر الرقم��ي لتثبي��ت ال�ش��ورة واملن�شور العاك���س املوجود داخل 

نظام الت�شوير اجلديد.

أوبو"سوني" ZTE

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

رحباين وحلنها  مالئكي  �صوتها   o ان�صت   1
2 �صاعر لبناين مهجري o فوق العني )معكو�صة(
لقب   o املعن���ى  لال�صه���اب يف  ت�صتخ���دم  كلم���ة   3
حتي���ة  يف  يذك���ر  زه���ر   o اجنلي���زي  اجتماع���ي 

ال�صباح
 o 4 حي���وان بحري ي�صنف من اأذكى املخلوقات

وحدة العملة اللبنانية
حب  o مت�صابهان   5

طرف  o اجلن   o ا�صت�صلم  وما  يئ�س  ما   6
ي�صحب  o لبنان  يف  �صهل   7

لبنان يف  �صهري  فل�صطيني  خميم   8
 o 9 ا�ص���م موؤنث مبعنى اخلفيف���ة اللينة الهادئة 

مدينة اأثرية يف البقاع اللبناين مهمة
اللنب  10 دول���ة عربية ا�صل ا�صمه���ا مبعنى لون 
لك���رة الثل���وج يف جبالها o قري���ة يف ق�صاء املنت 

بجبل لبنان

فنانين منعوا أبناءهم من التمثيل
 اأحمد زاهر

 "ملك وليلى" �شغ��ال االأ�شواء منذ ظهورهما الأول مرة 
يف اجل��زء االأول من فيلم "عمر و�شلمى" ولفتا االأنظار 
مبالحمهم��ا الربيئة، والتي ت�شبه اإىل حد كبري والدهما 
، حيث �رشاّح زاهر اأثناء حلوله  باأنه اأمر ابنته "ليلى" 
بالتوقف عن التمثيل مدة تزيد عن ال�شنتني، وبراّر ذلك 
باأنها دخلت يف مرحلة املراهقة وكربت ومل تعد طفلة.

�شابر الرباعي 
رغ��م اأن ابنت��ه متل��ك �شوًت��ا جمي��اًل؛ اإال اأن الفن��ان 
التون�شي �شابر الرباعي رف�س دخول ابنته عامل الفن.

وفاء عامر
 الفنان��ة وف��اء عام��ر رف�ش��ت م�شاركة ابنه��ا "عمر" 
يف اأعم��ال فني��ة �شابق��ة، ورف�شت دخوله ع��امل الفن، 
مو�شح��ة اأنه��ا تخ�شى علي��ه حتى من جترب��ة واحدة، 
الأنه من املمكن اأن ي�شتمتع بها ويحبها ويهوى بعدها 

التمثيل الأن له متعة خا�شة.

1 و�صل درجة عالية من ح�صن الأداء اأو ال�صناعة 
جبل ثلثا   o �صابر  ن�صف   o

 o 2 مبعن���ى طري���ق اأو و�صيلة اأو لأجل �صيء ما 
حالة الإ�صابة مبكروب اأو عفونة يف اجل�صم

3 عك�س حلو o مطرب �صاحب اغنية بنات املكال
– قرية لبنانية   o 4 عرو����س امل�صاي���ف اللبنانية 

وقعت �صحية غدر املحتل
5 ا�ص���م ح���رف م���ن حروف اللغ���ة o – طاف يف 

املكان وبحث بنظره
متزوج غري   6

مت�صابهات  o اآخر  �صيء  مكان  �صيئا  ي�صعون   7
8 ه���ز وخ����س o ثلث���ا �صي���د o يق���راأ لنف�ص���ه اأو 

لالآخرين
ببع�صها الأ�صياء  ي�صبك   o وفائ�س  كثري   9

10 قري���ة وق�ص���اء يف البق���اع اللبناين عند جبل 
�صنني o مت�صابهان o هجم

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 الأرقام 
من 1 اإىل 9 �صمن اخلانات بحيث ل يتكرر 
الرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي 

اأوعمودي.


