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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

�أكرث �لب�رش قد��سة، �إن�سان نختاره حلياتنا، ويرى وجودنا يف حياته 
مقد�سًا... 

قالوا في صفحاتهم

قالو� يف �سفحاتهم 
 • عمر �جلفال : كنت �أ�سييعر �أن �حلياة ق�سييرة، و�رشت ال �أكّف عن 
عر  ييا. �ل�سِّ �لكتابة. �أحاول م�سييارعة �لوقت الأكتب و�قر�أ و�أعي�ش �أي�سً
عر  يف جّو كهذ� يكاد يتال�سى، كتبت قلياًل منه، وال �أثق بجودته. �ل�سِّ
بحاجيية �إىل �سييكينة، �إىل روتيين وحياة طبيعية، وكنييت د�ئمًا على 
عر  �أمل �أن تاأتي هذه �حلياة �لطبيعية لندّون كل ما ع�سناه �ِسعر�ً. �ل�سِّ
�أكييرث بالغة يف �لتعبيير عن و�قعنا �ليومّي �ل�سييدميّي. كنت �أخ�سييى 
عر من �لدم. كنت �أفّكر د�ئمًا كيف �أكتب "دم" و"موت"  على لون �ل�سِّ
ميين دون �أن �أذكرهمييا، لي�ش ترفييًا �أو نكر�نًا، و�إمنييا تعاليًا عليهما. 
�ملوت وملحقاته �لب�سييعة متوّفر بكرثة، ولذلك كنت �أريد ��سييتعار�ت 

وكنايات بديلة عنه، وقد جنحت يف �لقليل، وف�سلت يف �لكثر.
 • عبييد �لعظيييم فنجان : �أقُف بن هياكل عائلتِك �لعظمية ، ماأخوذ� 
بهيبة �لتناق�ش ، وجمروحا من عمق ماأ�ساتِك : ال �أريد �أن ��سدق �أن 
هذه �لدينا�سور�ت ، �لتي مل تكف عن مطاردتي ، منذ بد�ية �لتاريح 
حتى �الآن ، قد �أجنبْت فر��سة زرقاء ، �سغرة وحزينة ، هادئة وطفلة 

وجمنونة ، مثلِك ..
 • نا�رش �لعتابي : يحدُث �نك ُت�سُر ب�سبابتَك �ملبتورة

�ىل بركِة �أخطاٍء �سا�سعٍة
دوَن �أن تلتفَت �أ�سابعَك �الأخرى.

 • حامد �ملالكي : �ل�سدفة هي �لتي ت�سنع �الن�سان، مرة قلت: "لي�ش 
�لنجيياح ملن جّد وجد، �ن �لنجاح ملن حظه كعد." �ل�سييدفة ت�سييعك 
يف �ملييكان �ملنا�سييب و�لوقت �ملنا�سييب، وهي �لتي ت�سييعك �ي�سييا 
يف �ملكان �لغر منا�سييب و�لوقت �لغر منا�سييب... ال �أحد له �لف�سييل 
يف �سييناعة نف�سييه، �ل�سدفة فقط، هي �لتي ت�سيينع �لعظيم... وكذلك 

�لو�سيع ، من يقر�أ �لتاريخ بتمعن، يدرك هذه �حلقيقة �ملوؤملة.
 • ح�سن عطية : �أقول �أحبك..

و�أعييرف �أنهييا ال تكفي الإجتييياز �ل�سيييطر�ت بن بيتييي وبيتِك دون 
تفتي�ش

ال تكفييي، ل�رش�ء علبة �ل�سييجائر �لتييي �نتظر �ملحال منييذ ليٍل كامل 
من �جلها

�أقول �أحبك، من خلف �الأ�سالك �ل�سائكة
وكالب �حلر��سة، و�ل�سونار، وكا�سفة �الألغام

ومن كل م�ساجب هذ� �لوطن �ملتاأهب للحرب...
كاأنِّني �ألقُم فَم �لعامل، كلما جاع ل�سماع �رش�خنا؛ كلمة حلوة.

 • عمار �ل�سو�د : و�رتديُت لونًا �أ�سود تارة، و�أحمر، و�أزرقي �ملف�سل... 
و��سمع �غنيات تبكي، وتفرح، تطرب، وترق�ش، كل �سيء... 

ال �سيء، �سوى ملعة تغطي �لطريق �لطويلة، و�للون �ل�سحر�ئي �لذي 
يكلل مدينتي. �سييوى �سيييء نبيل، خييارج �رشوط �الأزمييان �لغادرة، 

جمرة ت�ستدعي ن�سمًة لت�ستعر د�ئما و�سط �جلليد.
�ساأكت�سييف �ليقن، ال حاجة بال�سييكوك �ملحاطة بادعاء�ت �ليقن... 

البد من �سكينة، �سيء �سغر منها، بعيد�ً عن �الأزمان �لكاذبة.

يتفوق على ويندوز في سوق 
استخدام اإلنترنت

تعمل على تطوير معالجات 
رسوميات خاصة بها

أول ليزر ثنائي لقياس 
المسافات

  �أظهيير تقرييير جديييد �أن نظييام �لت�سييغيل �أندرويييد ميين غوغل متكيين للمرة 
�الأوىل من جتاوز نظام �لت�سييغيل ويندوز من مايكرو�سوفت باعتباره نظام 
�لت�سييغيل �الأكرث �سييعبية يف �لعامل، فيما يتعلق باإجمايل ��ستخد�م �الإنرتنت 
عيير �أجهييزة �حلا�سييب �ملكتبييية و�حلا�سييب �ملحمييول و�الأجهييزة �للوحييية 
و�لهو�تف �لذكية معًا. ووجدت �رشكة "�سييتات كاونرت" لتحليالت �لويب �أن 
نظام �أندرويد مثل خالل �سهر مار�ش )�آذ�ر( �ملن�رشم ما ن�سبته 37.93 % 
ميين �إجمايل ��سييتخد�م �الإنرتنت حييول �لعامل، متفوقييًا الأول مرة على نظام 
وينييدوز �لييذي �نخف�سييت ن�سييبته �إىل 37.91 %. وعلق �لرئي�ييش �لتنفيذي 
ل�سييتات كاونرت، �أيد�ن كولن، على �لتقرير بالقييول: "يعد ذلك عالمة فارقة 
يف تاريخ �لتقنية وميثل نهاية ع�رش".   و�أ�سيياف: "�أنه ميثل نهاية زعامة 
مايكرو�سييوفت عامليًا على �سييوق �أنظمة �لت�سغيل و�لتي حافظت عليها منذ 
عام 1980، كما �أنه ميثل �إجناز�ً كبر�ً لنظام �أندرويد �لذي كانت ح�سييته 
من �سييوق ��سييتخد�م �الإنرتنت ال تتعدى 2.4 % قبل خم�ش �سيينو�ت فقط". 
وقال كولن �إن �لدو�فع �لرئي�سييية لالنطالقة تتمثل يف منو ن�سييبة ��ستخد�م 
�لهو�تف �لذكية للو�سييول �إىل �الإنرتنت و�نخفا�ش مبيعات �أجهزة �حلا�سب 

�لتقليدية وتاأثر �الأ�سو�ق �الآ�سيوية فى �ل�سوق �لعاملي.

تعمييل �رشكيية �آبييل علييى تطوييير معاجلييات ر�سييوميات الأجهزتها بنف�سييها، 
وذلييك بعد �أن كانييت تعتمد على �ييرشكات �أخرى، مثل �رشكة "�إمياجيني�سيين 
تكنولوجيز" �لريطانية. وقالت �ل�رشكة �ملتخ�س�سيية يف �سييناعة معاجلات 
�لر�سوميات "بور يف �آر" لهو�تف �آي فون و�أجهزة �آي باد �للوحية، �إن �رشكة 
�أبل لن ُترخ�ش تقنيتها يف �أقل من �سنتن، و�أ�سافت يف بيان �أن �أبل �أبلغتها 
باأنها تعمل على ت�سييميم معاجلات ر�سييوميات م�سييتقلة ومنف�سييلة للتحكم 
مبنتجاتها و�سييوف تقلل �عتمادها م�سييتقباًل على �لتقنية �خلا�سة بال�رشكة 
�لريطانييية.  وُيعتقد �أن �أبل على تعمل على جعل رقائقها �الإلكرتونية "�إيه" 
ت�سم وحد�ت �ملعاجلة �ملركزية ووحد�ت معاجلة �لر�سوميات من ت�سميمها 
هييي، و�سييوف تظهر يف هاتييف �آي فون لعييام 2018. ُي�سييار �إىل �أن عمالقة 
�لتقنييية �الأمريكية قد جنحت يف جمال ت�سييميم وحييد�ت �ملعاجلة �ملركزية 
، وذلييك باالعتماد على معاجلات قائمة على معمارييية "�إيه �آر �إم"، لذ� فهي 
تطمييح �إىل حتقيييق ��سييتقاللية جديييدة يف جمييال ت�سييميم وحييد�ت معاجلة 
�لر�سوميات. ومن جانبها، ت�سكك �رشكة "�إمياجيني�سن تكنولوجيز" يف قدرة 
�أبل على ت�سييميم معاجلات ر�سوميات بنف�سها دون �نتهاك بر�ء�ت �الخرت�ع 

�خلا�سة بها.

 VH-80 هييو جهيياز قيا�ييش يعمل بالليزر ُيقدم نف�سييه علييى �أنه �أول 
جهيياز ليييزر ثنائي خم�سيي�ش لقيا�ش �مل�سييافات، مما يجعلييه يتميز عن 
�أجهييزة �لقيا�ييش بالليييزر �لتي تبييد�أ من طييرف و�حد فقط. �جلهيياز قادر 
على �إطالق �سوء �لليزر من م�سدرين يف جانبن متعاك�سن، �إىل جانب 
�إمكانية معرفة �لوقت �لالزم لرتد كل �سوء مرة �أخرى. ومُيكن �ال�ستفادة 
من �جلهاز لقيا�ش �مل�سييافات على طرفن خمتلفن ب�رشعة ودقة عالية، 
دون �حلاجة �إىل �رشيط �لقيا�ش �لتقليدي.  وبو�سع �جلهاز قيا�ش �مل�سافة 
بالليزر لغاية 80 مرت�ً، مع �إمكانية �لعمل عليه �سييمن �لو�سييع �لتقليدي 
لقيا�ش �مل�سييافة من طرف و�حد بداًل من ��سييتخد�م �لو��سييع �الفرت��سي 
�لثنائييي. ويدعم �جلهاز 5 �أو�سيياع �فرت��سييية للقيا�سييات �لتلقائية، من 
بينها و�سييع �لقيا�ش �مل�ستمر و�لذي من خالله مُيكن حتديد نقطة �لو�سط 
بن حائطن بدقة و�رشعة فائقة، �إىل جانب و�سع لقيا�ش �حلجم وو�سع 
لقيا�ش �مل�سيياحة ب�سييكل فييوري. �جلهاز يت�سييمن ذ�كرة د�خلييية مُيكنها 
حفظ �لبيانات لغاية 9 قيا�سات، لكن مع �لتطبيق �خلا�ش باجلهاز على 
�لهو�تف �لذكية �سيكون بو�سعك حفظ عدد ال نهائي من �لبيانات مبا�رشة 

على �لهاتف. 

أبل "-VH80"أندرويد

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

الهجرية ال�شهور  من   o عام   1
القدم لكرة  االجنليزية  الفرق  اأعرق  من   2

2008 العامل  يف  قدم  لكرة  العب  اأف�شل   3
�شام ثلثا   o واحلزن  االأمل  اإىل  يدعو   4

الكاراتي فن  ولد  فيها  جنوبية  يابانية  والية   5
عنه ينوب  من  ير�شل   o تواق  ن�شف   6

الوطن  �ش���عبية يف  االأك���ر  ق���دم  ك���رة  7 الع���ب 
العربي

�شاع اثنني  تعدى  اإذا   o دار   8
غجري  o املر�ض  اأو  ال�شم  �شد  �شاف  دواء   9

قرو����ض   o افريقي���ة  امريكي���ة  مو�ش���يقى   10
م�شتحقة

مطربات اتهمن بالنشاز و الفوتوشوب
لتجميييل  �لع�ييرش  معجييزة  �لفوتو�سييوب  �إّن  ُيقييال   •
�لفنانييات بال�سييور، ولكيين عييدد�ً قلييياًل مّنييا يعلييم �أّن 
نف�سييها، ولكيين  يقييوم باخلييدع  �الأوتوتيييون  برنامييج 
�أزميية مييع هييذ�  �أ�سييهر  �ل�سييوت، و�سيياحبة  لتح�سيين 
�لرنامييج هييي �ملطربيية �لتون�سييية لطيفة �لتييي دخلت 
�سيياحات �لق�سيياء بعدما �تهمها �مللحيين �لكبر حلمي 
بكيير ، باأّنهييا ال تغني �إال با�سييتخد�م �لرنامج �ل�سييهر، 

و�أّنها ر�سبت يف �متحانات �الإذ�عة �مل�رشية.
• �سييم�ش �الأغنييية جنييوى كييرم هييي �الأخرى �سييملتها 
�سائعات �ال�سييتعانة بالرنامج �ل�سييهر، عندما �أطلقت 

�أغنيتها )يا ميا. 
"عبييايل  �أغنيتهييا  �سيياعر  مييع  �أزمتهييا  قبييل  • �لي�سييا 
حبيبييي"، خا�سييت �الأزمة نف�سييها عندما قّدمييت �أغنية 
موطنييي. ويييرتّدد �أنهييا ال تغّني على �مل�ييرشح من دون 

مهند�ش �سوت ُيجيد �لتعامل مع فالتر �الأوتوتيون. 

قوام  o مت�شابهة   o 4 يحطم  ن�شف   1
o ف�ش���يلة من النباتات ت�شم  2 يف ال�ش���لم املو�شيقي 

الفول )معكو�شة(.
o كثري 3 اال�شم االأول للمغني اال�شباين ايغلي�شيا�ض 

راهب ن�شف   o يومية  مذكرات   4
اأج���رة   o الفرن�ش���ي  5 حار����ض مرم���ى فري���ق الن����ض 

موظف
امريكية ف�شاء  وكالة   6

)باالجنليزية( اال�شبوع  اآخر   o ثروة   7
o �ش���وت االأمل  8 موق���ع املرجان الطبيعي يف البحر 

العميق o نعم )بالفرن�شية(
رفيعة  – اأ�شجار   o فني  تعديالت طفيفة على عمل   9

وعالية حلماية املزارع من الريح
10 من حاالت البحر o الدولة العربية التي اخرجت 

ال�شعودية من كاأ�ض العامل 2010

عموديًا اأفقيًا

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.


