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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

�صييحة النا�ييس يف مهييب �ييراع قييذر بيين جهتيين 
�صيا�صيتن، منذ حادثة حرق اخلدج.

قالوا في صفحاتهم

عبييد اهلل مهييودر : قانييون العفييو العام ي�صييمل جرائم 
اخلطييف التييي مل حتدث عاهيية .. يعنييي راح اف�رهه 
بب�صيياطة : اخطفوا ب�س لتكتلون وال تاأذون املخطوف 
)خطييية ( واخذوا فدية كل�ييس عادي ورجعوه الأهله .. 
بهاي الطريقة ي�صييملكم العفييو الأنكم حبابن وخو�س 

ع�صابه مال اوادم ...
ومابيهييه �صييي لو هاي الع�صييابات تتكييرم وتخطف 
اوالد امل�صييوتن وترجعهييم �صيياملن غامنن من اي 

عاهة ..
مو الكل تخ�صع للقانون ؟! 

لطفييية الدليمي : منذ ن�صوء احل�صييارات االأوىل وقبل 
االديييان التوحيدييية وغريهييا من العقائييد ، ت�صامن 
رجييال الكهنييوت مييع ال�صلطيية حلماييية م�صاحلهمييا 
معييا - واأدى االأمر اىل ربط امِللكييية وال�صلطة باحلق 
االلهييي والدفاع عن اأحقية احلاكييم بال�صلطة االلهية 
التييي الب�صوهييا ثوب القدا�صة - عيين طريق املتدينن 
الذييين يغالون يف التدين الظاهري وهم العالقة لهم 

باالميان الروحي..
ي�صلييك هوؤالء �صبيل الت�صدد للهيمنة على املجتمع من 
اجييل غايييات ومنافع مادييية بحتة ، وهييذا يعني ان 
معظم ال�راعات املن�صوبة للدين مل تكن دينية بقدر 
ماكانييت �راعات ذات طبيعيية �صيا�صية واجتماعية 
واقت�صادية اوقعت االديييان يف ماأزق كبري واأ�صاءت 
اإىل جوهرها االأويّل ب�صبب غياب الروحانية احلقيقية 

وهيمنة امل�صالح الدنيوية البائ�صة.
عمييار ال�صييواد : وال م�صتغييرب خرب او راوييية اجلندي 
اجلريييح اللي باكوا كليته بامل�صت�صفى وهو غايب عن 

الوعي. 
كل�صي طبيعي بهالبلد، هو نف�صه البلد اللي التذ �صعبه 
يييوم من االيام ب�صحييل اجلثث وبقييى ي�صحل وي�صحل 
حتى �صييار كل �صعبه لو �صاحل لو م�صحول، لو ناهب 
لو منهوب، لو قاتل لو مقتول، وكل�س عادي ال�صحية 
ي�صري جالد بيييه، ما تغري، ب�س �صوي فرتة الدكتاتور 

وورثته واحل�صار زّيدت بيه الغدر درجة درجتن.
)مالحظة امل�صت�صفى ينفي، بانتظار احلقيقة(

علييي �صام : يعجييُز ان ينظر لالأمور ميين زاوية اإن�صان 
اآخر لكنه موؤمن اإنه يرى احلياة من زاوية نظر االله.

تكشف عن "آي باد برو" 
جديد الشهر المقبل

شبكية صناعية للعين 
تعيد األمل لفاقدي البصر

تطبيق يساعد أفراد األسرة 
على جدولة المهام بكفاءة

  ظهر تقرير جديد ك�صف فيه املحلل مينغ-ت�صي كو من �ركة "كي جي اآي 
�صيكيوريتيييز" عن توقعاته ب�صاأن موؤمتر املطورييين ال�صنوي اخلا�س باأبل 
واملقييرر انعقيياده خالل املدة بيين 5 و 9 يونيو )حزيييران( املقبل مبدينة 
�صييان خو�صيييه يف والييية كاليفورنيا االأمريكييية. وقال املحلييل املعروف 
بت�ريباتييه الدقيقة فيما يتعلق ب�صوؤون بييل اإن الطرز اجلديدة �صوف تاأتي 
يف ثالثيية مقا�صييات، هييي: 12.9 بو�صيية، و 10 اأو 10.5 بو�صيية، و 9.7 
بو�صييات، علييى اأن يكييون طييراز 12.9 بو�صيية اجليل الثاين ميين جهازها 
احلييايل "اآي بيياد بييرو 12.9"، بينمييا �صيكييون طييراز 10.5-10 بو�صيية 
طرازاً عايل املوا�صفات مع ت�صميم �صيق احلواف، اأما طراز 9.7 بو�صات 
ف�صيكييون خياراً منخف�س التكلفيية. واأ�صاف كو اأنه يتوقع بن�صبة ت�صل اإىل 
%70 اأن تعلن اأبل خالل موؤمترها عن اآي باد برو بقيا�س 10.5 بو�صة، 
وذلك ا�صتناداً اإىل توقيت تكثيف االإنتاج، الذي يرى اأنه يحدث نهاية الربع 
الثيياين احلييايل. والأول مرة، قال كو اإنه يتوقييع، بن�صبة تزيد عن %50، اأن 
تعليين ال�ركة خالل احلدث اأي�صًا عن م�صاعد منزيل يدمج امل�صاعد الرقمي 
�صريي، على اأن ياأتي هذا امل�صاعد مع �صا�صة مل�صية، وذلك على غرار "اإيكو 

�صو"، الذي اأعلنت عنه �ركة اأمازون قبل اأيام.

متكيين باحثييون يف بريطانيا من ابتييكار اأول �صبكية �صناعية للعيين م�صنوعة من 
مييواد حيوييية و�صناعية يتم طييورت يف املختييربات باالعتماد على مييواد م�صابهة 

الأن�صجة اجل�صم الطبيعية. ويعطي االبتكار اجلديد االأمل يف عالج م�صاكل االإب�صار.
ابتكر فريق من الباحثن بجامعة اأوك�صفورد الربيطانية اأول �صبكية �صناعية للعن 
يف العييامل م�صنوعة من مواد لينة تعطي اأماًل جديييداً لالأ�صخا�س الذين يعانون من 

م�صاكل يف االإب�صار. 
وتعتمييد جميييع اأبحاث تطوير ال�صبكييية ال�صناعية التي جتري حتييى االآن على مواد 
�صلبيية، ولكيين الدرا�صيية اجلديدة التييي اأجرتها الباحثيية فاني�صا ري�صرتيبييو من ق�صم 
الكيمييياء بجامعيية اأوك�صفييورد تعييد اأول درا�صيية ناجحيية تعتمييد على مييواد حيوية 
و�صناعييية يتم تطويرهييا يف املختربات وت�صتخييدم تقنيات جديييدة متطورة مبواد 

ت�صبه اأن�صجة اجل�صم الطبيعية. 
ومت ت�صنيييع ال�صبكييية اجلديدة لتبييدو مثل الكامييريا، وتقوم اخلاليييا مبهمة النقاط 
ال�صوئييية )البك�صييل(، حيث تقييوم بر�صد ال�صييوء والتفاعل معه لتعطييي يف النهاية 
�صورة رمادييية. وتو�صح ري�صرتيبو اأن "املواد ال�صناعية التي تتكون منها ال�صبكية 
اجلديييدة ميكنها توليد اإ�صييارات كهربائية تقوم بتحفيز اخلاليا الع�صبية التي توجد 

يف موؤخرة العن، متاما مثلمًا تفعل ال�صبكية الطبيعية". 

  تن�صيييق مهييام االأ�ييرة ب�صييكل جماعي بن كافيية اأفرادهييا لي�صت 
م�صاأليية ب�صيطيية، خ�صو�صييًا لالأ�يير التي يعيياين اأفرادهييا من �صغط 
العمييل ب�صييورة متوا�صليية. تطبيييق Calroo يتيييح لهييذه االأ�يير 
تن�صيييق وجدوليية املهام بطريقة فعالة، وذلك عييرب م�صاركة اجلميع 
يف اإن�صاء االأحييداث، وتعين املهام، واإدارة قوائم الت�صوق، ومتابعة 
املنا�صبييات اخلا�صة بالعائلة وغريهييا. ويهدف التطبيق اإىل تكوين 
جمتمييع م�صغر الأفييراد العائلة بحيييث مُيكنهم من خاللييه مكافحة 
الفو�صييى وزيادة االإنتاجية وحتفيييز اجلميع على امل�صاعدة يف اأداء 
املهييام. ويعترب التطبيق مبثابيية مكان مركزي مُيكنك من خالله اأن 
تييرى وتخطط وتدير جميع اأن�صطة العائلة دون االعتماد على العديد 
ميين التطبيقات. ومن خييالل التطبيق، �صيكون بو�صعييك مثاًل معرفة 
املهييام التييي يجييب القيام بها وميين هو الفييرد املكلف بذلييك، كما 
مُيكنك احل�صييول على تنبيهات تذكري باالأحييداث واملهام املرتبطة 
بييك. ويف حال عدم قدرتك على القيام مبهمة معينة، نظراً الزدحام 
مروري اأو حييدوث ظرف طارئ، فيمكن اأن حتول املهمة الأحد اأفراد 

االأ�رة مبا�رة.

Calrooأبل ابتكار

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

م�س�ؤول  o املغرب  عا�سمة   1
با�س����لة يف  مدين����ة   o ب����روت  عا�س����متها   2

فل�سطني
و�س�����ح  ع����دم   o العظم����ى  الغالبي����ة   3

)معك��سة(
4 الذي مي�س����ي عل����ى ارجله وبطنه o تاجر 

فراء
لذيذة حمراء  فاكهة   o الإمارات  عا�سمة   5

كبر خروف   6
كتك�ت  o اله�اتف  ا�س�ات   7

نيلني بني  عربية  عا�سمة   8
الفم من  جزء   o بال�سهباء  تلقب  عا�سمة   9

الل����ه  لدي����ن  املع����ز  عا�س����مة   o ات����رك    10
الفاطمي

من بوليوود: مشاهير لم يولدوا في الهند

ديبيكا بادكون  
 ولدت ديبيكا  يف كوبنهاجن، الدامنرك، وعملت كعار�صة 
اأزييياء ، وهييي اليوم  واحدة من املمثييالت االأعلى اأجراً يف 

الهند.
 نرج�س فخري 

 ولييدت نرج�س يف نيويورك، الأب باك�صتيياين واأم ت�صيكية، 
وكان اأول اأعمالهييا يف الدراما املو�صيقية للمخرج امتياز 

على "روك" عام 2011 مع النجم رانبري كابو .
 كاترينا كايف 

 ولييدت كاترينييا يف هوجن كييوجن، وعا�صييت يف العديد من 
البلدان قبل اأن ت�صتقر االأ�رة يف لندن. وهي من املمثالت 

االأعلى اأجراً يف بوليوود، ومن جنمات ال�صف االأول.
جاكلن فرينانديز 

عار�صيية اأزييياء �ريالنكييية وممثليية وفائييزة يف م�صابقة 
ملكيية جمييال الكييون ب�ييري النييكا عييام 2006. ولييدت 
يف دوليية البحرييين، والدها �ييري النكييي واالأم من اأ�صل 

ماليزي كندي. 

مت�سابهان  o �سهيد  امللي�ن  بلد   1
ا�س����مها القدمي عم�ن   o ال�س����جر  م����ن ان�اع   2

)معك��سة(.
اريد  اكن  مامل  اق�ل   o الهاتف �س�تا  ا�سدر   3

ق�له )معك��سة(
ا�ستاقا  o مهذب  غر   o باب  ثلثا   4

الأمل �س�ت   5
م����ن �س����فات  o �س����فة  لل�س�����ؤال )معك��س����ة(   6

الب�سر احل�سنة اأو ال�سيئة
نظر  o )مبعرثة(  ملل   7

م�ريتانيا عا�سمة   8
لبنان يف  بلدة   o غزال  مبعنى  بنت  ا�سم   9
املكرمة الأر�ض   o �سهرة  ليبية  مدينة   10

عم�ديًا 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.


