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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

" ال ت�سدق كل ما ترى، حتى امللح ي�سبه ال�سكر"

قالوا في صفحاتهم

• عبششد العظيششم فنجان : و�سششل اخلرُب ، بعد ع�ششرة اآالف عام ، وقراأنا 
تفا�سششيله يف دمششوع م�سششافر قطششع الطريششق ، طريششق االأزمنة ، ما�سششيا 
علششى قدميششه . اأطفاأنششا الفواني�َس وامل�سششاعَل الأنه كان يتعششّرُق بغزارة ، 
ف�سششاهدنا كيف اأّن الرحلة قد ك�سششْت وجهه با�راقة الر�سششول ، ثم راأينا 
وم�سششة العارف ت�سُع �سيئششا ف�سيئا ، فتت�سُح مالحَمششه ، وهو ي�سافحنا 
واحدا واحدا ، الأن اأطيافا من الغبار اأخذْت تتبخُر من َب�َرته اأثناء ذلك 
، لكنه مّلا انتهى من م�سافحة اآخر املوكب ، وهّم بااللتفات ليتكلم مع 
اجلميششع ، اإنهاَر مششن التعب فجاأة ، وتفّتَت ج�سششُده احلجري ، وهو ي�سقط 

ُعلى االأر�س .
هنششاك تاأويششالت ال حت�سى ، قششراءات ال ُتعد ، وهو مَمششا اأجربنا على اأْن 

ننتظَر م�سافرا اآخر ، ياأتي اإلينا باخلرب ..

• قي�س عبد املغني : تخيفني بوادر �سفائي منك
يخيفني هذا التماثل الثقيل لن�سيانك قبل اإنت�ساف ال�سيف

اأكنت حقا" ع�سقي الع�سال؟!

• علي �سام : الوجود هو احلقيقة الوحيدة التي ن�ستطيع ان ن�سري اليها 
ونختربها حتى حني ن�سفها باحلّلم.

وجششودك انت حقيقة ووجودي حقيقة وحششني نعّلن حربا وجودية على 
بع�سنششا ونتمنى اإزاحششة بع�سنا فنحن نعّلن حربا علششى احلقيقة وال بد 

ملن يحارب احلقيقة ان يكت�سف األف خرافة لتربير حربه.

• علي احلمزة : مازلنا نلعب بامل�سافة املّطاطّية
بالت�سعة اميال التي بيننا

اأنا اأ�سد واأنِت ُترخني .

• مششازن املعمششوري : يف ورقِة الر�سالِة االأخششريِة، راأيُت خ�سلَة �سعرِك 
م�سفورًة تتلّوى من ال�سبق 

زرعُتها يف احلديقِة فارتع�سِت االأر�س 
كلُّ ما نبَت من دمي �سجٌر 

وكلُّ ما �سقَط من خ�سالِت �سعرِك تفجَر كالينابيع.

• ابراهيششم ها�سششم : نبحششث عششن احلرية دائمششًا، حتى لششو كان الطريق 
اإليهششا ينتهششي باملوت، بل نحن نبحث عن احلريششة حتى بعد املوت .. ال 

نر�سى بالقيود، تلك هي ال�سفة االأعمق فينا ..

اأ�سواأ من اخلوف، ومدن ال�سمت مقابر، قّلما  : ال�سمت  • عمار ال�سواد 
�سكنها االأحياء.

• علي ازحاف : ذكريني،
فقد تعبت ، و�ساخت

مني الذاكرة، والعمر �ريعا
مير........

مثل قاطرة، الزمن وحده 
جذالن، مثل طفل، يرك�س خلف

فرا�سة طائرة ، يغمز لنا بعني، وعني املوت اإلينا ناظرة.

جديدة للطباعة المجسمة 
باستخدام خامات من الفضاء

صغير لمراقبة جودة الهواء 
عبر هاتفك الذكي

قد تكشف عن حاسبها منخفض 
CloudBook التكلفة

تو�سششل فريق بحثي مششن خمترب هند�سششة االأن�سجة واإ�سافششات الت�سنيع بجامعة 
نششورث وي�سرتن االأمريكية برئا�سة راميل �سششاه اإىل تقنية جديدة ت�سمح ب�سناعة 
هيششاكل عرب تقنية الطباعششة ثالثية االأبعاد من خامات حتاكششي الغبار واالأتربة 

التي توجد على �سطح القمر واملريخ.
ويعتششرب هذا العمل امتداداً مل�روع �سابق قامت بششه راميل �ساه وفريقها العلمي 
ال�ستخششدام خامششات جديدة يف جمال الطباعة املج�سمة، حيششث �سبق لهم طباعة 
عظام ب�رية مرنة واأنابيب كربونية متناهية ال�سغر و�سبائك معدنية وغريها.

ونقششل املوقع االإلكششرتوين االأمريكي املتخ�س�س يف االأبحششاث العلمية عن راميل 
�ساه قولها: "بالن�سبة لالأماكن التي تندر فيها املوارد الطبيعية مثل �سطح القمر 
والكواكششب، �سوف يحتاج الب�ر اإىل توظيف جميششع اخلامات املتاحة لديهم من 
اأجششل البقششاء على قيششد احلياة".واأ�سافششت اأن "التقنية اجلديدة تفتششح الباب على 
م�راعيششه اأمام اإمكانية �سناعششة اأغرا�س وظيفية واإن�سائيششة خمتلفة على نحو 

ي�سمح باحلياة خارج كوكب االأر�س".
وت�ستخششدم �سششاه خامات اأقرتها وكالششة الف�ساء االأمريكية )نا�سششا( ت�سبه االأتربة 
والغبششار املوجششود على �سطح القمششر واملريخ من حيششث الرتكيب و�سششكل الذرات 

واحلجم وغري ذلك من املوا�سفات.

ميششوت ماليششني اال�سخا�س �سنويًا حششول العامل ب�سبب تلوث الهششواء يف املنازل 
اأو البيئششة املحيطششة بهم، �سواًء من خششالل اأمرا�س الرئة املزمنششة اأو الت�سبب يف 

النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية.
ومششن هنششا انطلششق مطششورو جهششاز Sprimo الإيجششاد احلششل باالعتمششاد علششى 

التكنولوجيا وتوفري جتربة مرنة للم�ستخدمني لقيا�س جودة الهواء.
Sprimo هششو جهششاز �سغششري ي�ساعدك علششى معرفة جودة الهششواء من حولك 

وفيما اإذا كانت بيئة الهواء نقية اأم ال.
كل مششا عليك فعله هو ربششط اجلهاز بهاتفك الذكي من خششالل منفذ ال�سحن، بعد 
ذلششك �ستح�سل على معلومششات وافية جلودة الهواء من خششالل التطبيق اخلا�س 

باجلهاز.
ويقششدم اجلهاز قششراءات يف الوقت احلقيقي جلودة الهششواء يف املنطقة املحيطة 
بششك، وكذلششك ا�ست�سعششار ال�سمششوم واملششواد الكيميائيششة كاملركبششات الع�سويششة 

املتطايرة اإ�سافة اإىل تقدير درجة احلرارة والرطوبة.
ومُيكششن مششن خالل اجلهششاز جتنب الكثششري من املتاعششب الناجمة عششن ا�ستن�ساق 
املركبششات الع�سوية املتطايرة مثل ال�سداع واالإعيششاء وحرقان العيون و�سيق 

التنف�س والغثيان وغريها.

ت�ستعششد �ركششة مايكرو�سوفششت يف غ�سششون االأ�سابيششع القليلة املقبلششة، وحتديداً 
بتاريششخ 2 مايششو القششادم لعقد حششدث خا�ششس باالأجهزة والربجميششات املوجهة 
نحو التعليم يف مدينة نيويورك االأمريكية، وتدور التخمينات حول اإمكانية اأن 
تك�سششف ال�ركة النقاب عن جهاز حا�سب حممششول جديد، بحيث يكون اأكرث قوة 

 .CloudBook يدعى Surface Book واأقل من Surface من حا�سب
وبح�سب التخمينات، فاإن ال�ركة قد تلجاأ اإىل ت�سغيل احلا�سب اجلديد عرب منتج 
جديششد يدعششى "ويندوز 10 ال�سحابي" ، والذي يقششال اأنه �سوف يكون قادراً على 
ت�سغيششل التطبيقششات املوجودة �سمن متجششر ويندوز فقششط، اإال اإذا قام امل�ستهلك 
بتغيششري تف�سيششل معني يف االإعدادات، وذلششك بداًل من نظامهششا الت�سغيلي القدمي 
اجلديششد وينششدوز 10. وتتمحور فكرة احلا�سششب والنظام الت�سغيلششي اجلديد حول 
اإبقششاء اجلهششاز اآمن ب�سكل اأكرب، بحيث اأنه لن يكششون باإمكان امل�ستهلك ا�ستعمال 
تطبيقششات معينة لي�ست موجودة يف متجششر ويندوز مثل Steam على احلا�سب 

.Windows 10 Cloud الذي يعمل بوا�سطة النظام الت�سغيلي
وقششد يبدو هذا املفهششوم ماألوفا ويذكششر امل�ستهلك بحا�سششب Surface اللوحي 
االأ�سلششي الذي يعمل عرب نظام الت�سغيل وينششدوز Windows RT، والذي مل 

تعمل عليه تطبيقات ويندوز القدمية وكلف ال�ركة مبالغ كبرية .
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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.


