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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

كاظم املقدادي 
موائد الرئي�س 

ال ادري كيف تتم عملية توزيع الدعوات على االعالميني .. لكن 
الثابت ان الرئي�س ال يتدخل باختيار اال�سماء .. ويرتك ذالك اىل 
مدير مكتبه ال�سهم الذي يتعامل عادة مع توزيع الدعوات ح�سب 
معرفته وعالقته ومزاجه مع هذا ال�سحفي او ذاك .. وهو مييل 
الذين اليزعجون  من   ) احلبابني   ( االعالميني  دعوة  اىل  طبعا 
ببيا�س  املكتب  مدير  يظهر  ولكي   .. با�سئلتهم  الرئي�س  ال�سيد 

الوجه .. ولي�س ب�سخام الوجه ..0
�سخ�سيا .. ل�ست من الذين ينتظرون موائد الرئي�س .. ول�ست من 
كانت  �سواء   ... احلق  ح�ساب  على  ويجاملون  يداهنون  الذين 
موائد الرئي�س عامرة بكل ما لذ وطاب .. او فقرية بطرك الع�سري 
وفالفل ابو ال�سباب .. كما ان ال�سيد الرئي�س اليدفع ثمن العزائم 
والوالئم من جيبه .. بل هي مدفوعة الثمن من جوع النازحني 
والالجئني والذين ينتظرون قوت يومهم يف �ساحات امل�سطر ..0
)حت�سني  انها  ..على  الرئي�س  ملوائد  ينظر  ان   .. عادة  ويفرت�س 

�سمعة ( ل�ساحب العوة 
الرئي�س  انتقاد  يرون حرجا يف  االعالميني  ان  ثم   ... .وبطانته 
على مائدته العامرة .. وحرجا يف طرح اال�سئلة .. وجرجا اكرب 
ال�سيا�سة احلكومية يف توفري اخلدمات ومنها  بالوؤال عن ف�سل 

خدمة الكهرباء االبئ�سة ..0
املوائد  ام�سية  يف  اال�سئلة  اليخاف  الذي  الرئي�س  ان   .. الثابت 
امراء املكاتب  ان ي�رص على دعوة من اليرغب بدعوته  .. عليه 
 .. الفارغة  اال�سادة  يكره  وان   . املو�سوعي  النقد  يقبل  وان   ..
اداءه  تقوم  التي  احلرجة  باال�سئلة  يفرح  وان   .. الزائد  والتملق 

الوظيفي ..0
رباط الكالم / 

الدولة ورجاالتها معينة بقبول النقد املو�سوعي الذي يقوم وال 
..حتى  البالد  .. ومدعوة باالهتمام بكبار االعالميني يف  يهدم 
كما  ال�سيا�سي..  االداء  واليات  م�سارات  يف  معهم  اختلفوا  وان 
 .. احلاكم  �سوت  ولي�س   .. ال�سعب  �سوت  هو  احلق  االعالمي  ان 
وحدهم االنتهازيون و�سناع الكالم من يداهنون هذا امل�سوؤول 

او ذاك على ح�ساب احلقيقة ..0
وجهتها  انتقادات  ب�سبب  عالوي  اياد  ال�سيد  عاتبني  مرة  ذات 
ندعوك  نحن   : يقول  حاله  ول�سان  الف�سائيات  احدى  على  له 
 : جوابي  فكان   .. لتنتقدنا  تخرج  ثم   .. جمال�سنا  اىل  با�ستمرار 
ان كان نقدي بحق ومن اجل ت�سحيح العملية ال�سيا�سية .فهذا 
.. ولي�س هنا ك من جمال للعالقات وال�سداقات  �رصف مهنتي 
على ح�ساب املبادئ االعالمية التي امنا بها ونحن على مقاعد 

الدرا�سة اجلامعية

اجمل تعليق 

جميل ان ترى نف�سك �سيئا كبريا يف عيون االخرين واالجمل ان 
تكن كبريا يف عني نف�سك 

تطلق هاتفًا ذكيًا بتجربة 
استثنائية لجيل األلفية

تجلب الواقع االفتراضي ألجهزة 
ماك عبر نظارة فايف

يضيف مرشحات الصور 
واأللبومات لنسخة "آي أو إس"

   اأطلق��ت �رصكة �سام�سونغ هاتفها اجلديد "غاالك�سي اأون7 برامي" املتوفر للبيع 
ع��رب االإنرتن��ت فقط. وياأت��ي الهاتف بتقني��ة اجلي��ل الرابع، بجان��ب موا�سفات 
ومزايا وخدم��ات متطورة تلبي احتياجات جيل االألفي��ة ب�سعر منا�سب للجميع. 
و�سينف��رد الهات��ف اجلدي��د ذو الت�سامي��م الع�رصي��ة باحتوائه عل��ى العديد من 
املزاي��ا الفريدة التي تعد بتزوي��د جيل االألفية بتجربة ا�ستثنائية المتالك هاتف 
ذك��ي. يدع��م الهاتف تقنيات اجلي��ل الرابع "اإل ت��ي اإي" لت�رصي��ع عملية ت�سفح 
املواق��ع، وزيادة �رصعة عمليت��ي التحميل، مع �سا�سة عر���س كبرية قيا�س 5.5 
اإن���س بدق��ة اإت�س دي.ميك��ن للم�ستخدم��ني تنزي��ل املو�سيقى واال�ستم��اع عليها 
دون احلاج��ة ال�ستخ��دام االنرتن��ت والتفكري يف م�ساكل ات�س��ال ال�سبكة. وميكن 
للم�ستخدم��ني اال�ستمت��اع با�ستخدامهم االنرتنت عن طري��ق �سبكة اجليل الرابع 
ملدة 12 �ساعة متوا�سلة وذلك بف�سل البطارية بقوة 3.300 ميلي اأمبري. مزايا 
الت�سميم الفريد والكامريا املع��ززة والذاكرة يتاألق الهاتف بت�سميمه الفريد مع 
غ��الف خلفي من املعدن الإ�ساف��ة مل�سة من االأناقة عليه. ويتميز الهاتف الذكي 

بكامريا رئي�سية بدقة 13 ميجغابك�سل وكامريا اأمامية بدقة 8 ميغابك�سل. 

 اأعلن��ت �رصكة اأبل عن احت�سانها لتكنولوجيا الواقع االفرتا�سي بف�سل 
تعاونه��ا م��ع �رصكة فايف من خالل ا�ستخدام نظ��ام الواقع االفرتا�سي 
 High" ستي��م يف اآر" عل��ى اأجهزة "ماك" مع نظام الت�سغيل اجلديد�"
Sierra"، وذل��ك خ��الل فعاليات موؤمتر اآب��ل العاملي للمطورين اأم�س 
االأربع��اء. وم��ن خالل وح��دة معاجلة ر�س��وم اجلرافي��ك اخلارجية التي 
مت االإع��الن عنه��ا موؤخ��راً، �سوف يتمك��ن املطورون ومبدع��و املحتوى 
م��ن ا�ستخدام ن�سخ��ة جتريبية لنظ��ام "SteamVR" ونظ��ام ت�سغيل 
 "Vive" ا�ستخ��دام جه��از  "MacOS" لب��دء  اأجه��زة م��اك اجلدي��د 
م��ع اأجه��زة الكمبيوت��ر املحمول��ة من ن��وع "ماك ب��وك". وتتوف��ر االآن 
الن�سخ��ة التجريبي��ة من نظام ت�سغيل اأجهزة م��اك "MacOS" ونظام 
"SteamVR"، عل��ى اأن يك��ون االإط��الق الكامل الحق��ًا يف اخلريف 
املقب��ل. واأظه��رت اأب��ل التزامه��ا جت��اه الواق��ع االفرتا�س��ي با�ستخدام 
"Vive" مع "ILM" وت�سغيل افرتا�سي على جهاز "ماك" اأمام اآالف 

املطورين.

    اأ�س��اف تطبي��ق الرتا�س��ل الفوري وات���س اآب ثالث ميزات جدي��دة لنظام ت�سغيل 
هوات��ف اآي ف��ون "اآي اأو اإ�س"، تتمثل يف اإ�سافة عدد م��ن املر�سحات والفالتر اإىل 
ال�س��ور ومقاطع الفيديو وال�سور املتحركة. وتتوافر جمموعة من الفالتر املتاحة 
مل�ستخدمي iOS التي تعمل مع ال�سور وال�سور املتحركة GIF ومقاطع الفيديو، 
ويبل��غ عدده��ا حالي��ًا 5 مر�سحات خمتلفة ه��ي بوب pop واالأبي���س واالأ�سود و
film، كم��ا اأ�ساف��ت ال�رصك��ة مي��زة االألبوم��ات  cool وchrome واالأف��الم 
واخت�س��ارات ال��رد. وتعم��ل مي��زة االألبوم��ات تلقائي��ًا يف كل م��رة يج��ري فيها 
م�سارك��ة اأربعة �س��ور اأو اأكرث اأو مقاطع فيديو يف حمادث��ة واحدة، ليظهر االألبوم 
بعد ذلك ويجمع تلك ال�سور اأو الفيديوهات مع بع�سها البع�س �سمن املحادثات، 
بحي��ث ت�سمح هذه املي��زة بتجنب الفو�سى يف املحادث��ات اخلا�سة، وميكن النقر 
عل��ى االألبوم لعر���س ال�سور والفيديوه��ات بو�سعية م��لء ال�سا�سة.وكانت �رصكة 
مايكرو�سوف��ت ق��د اأعلنت االأ�سب��وع املا�سي عن ميزة اجلي��ل التلقائي لالألبومات 
�سمن تطبيقها الف��وري للرتا�سل �سكايب الذي اأعادت ت�سميمه ب�سكل كامل والتي 

تعمل على طرحه مل�ستخدمي نظامي اآي اأو اإ�س واأندرويد يف جميع اأنحاء العامل.

واتس آبسامسونغ أبل

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

o حيوان �صغري  1 مدين����ة رو�صية تعر�صت لكارثة نووية 
يتحمل العط�ش اأكرث من اجلمل

o مكان ذو �صقف خفيف التقاء  الدولة  2   له عالقة براأ�ش 
ال�صم�ش

3 دولة يف و�صط اآ�صيا فيها اأطول �صد يف العامل واأكرث من 
م�صلمون �صكانها  من   80%

ما مو�صزع  يف  االأمر  اختالط   4
بناء اجلامع واجلامعة  o توجد عادة يف  5 خ�صلة ح�صنة 

واأحيانا الربملان
االأبنية بيا�ش  يف  تدخل  مادة   o امليناء  يف  توقف   6

7 جتدها يف البحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهرات
عبودية  o غ�صيم   o الطريق  جانب  يف  ارتفاع   8

مت�صابهان  o احرتام  وذات  خا�صة  مكانة  ذو   9
للمعلومات قر�ش   o برية  حياة  يحوي  مفتوح  10مكان 

 ان�سم��ت جنم��ة الدرام��ا االأمريكي��ة احل�سن��اء 
الفيل��م  عم��ل  لفري��ق  مادي�س��ون،  اإمييل��ى 
 Overboard الرومان�س��ى الكوميدى اجلديد
املقتب�س ع��ن فيلم حمل ذات اال�س��م، �سدر فى 
ع��ام 1987، ولع��ب بطولت��ه النجم��ان كريت 
را�س��ل وجول��دى ه��اون، واأخرج��ه االأمريك��ى 
ج��ارى مار�سال، وفقا ملا ذكره موقع فارايتى 
الكوميدي��ا  لفئ��ة  ينتم��ى  الفيل��م  االأمريك��ى. 
روب  واإخ��راج  تاألي��ف  م��ن  والرومان�سي��ة، 
 How I Met م�سل�س��ل  خم��رج  جرين��ربج 
Your Mother ويعاونه بوب في�رص موؤلف 
فيل��م We’re the Millers، بينم��ا يت��وىل 
اإنت��اج العمل الثنائى ب��ني اأوديل وديربيز ويل 

فى ا�ستوديوهات 3Pas التابعة لهما.

تعاق��دت املمثل��ة االأمريكية لياه 
ا�ستوديوه��ات  م��ع  روبرت���س، 
فا�سيليت��ى" ال�سينمائي��ة،  "في��ز 
عل��ى بطول��ة اجل��زء الثان��ى من 
ال�سه��ري  واالإث��ارة  الرع��ب  فيل��م 
The Strangers ال��ذى �سدر 
ف��ى ع��ام 2008 وحق��ق جناًحا 
النق��دى  امل�ست��وى  عل��ى  كب��رًيا 
متهي��ًدا  وذل��ك  واجلماه��ريى، 
لعر�سه فى ع��ام 2018 املقبل، 
وفًق��ا ملا ذك��ره موق��ع ديدالين 

االأمريكى.

املدينة يف  ال�صيارات  حركة  تنظيم  �صلك  يف  ع�صكري   1
 o ال�صينم����ا امل�صرية  اإجرامية يف  2 �صخ�صي����ة ن�صائي����ة 

يا�صني o من اخلروف
اأمريكا قنبلة  القت عليها  3 مدينة من مدينتني يابانيتني 

نووية
4 ا�صل����وب اأو اأداة لتحقي����ق غر�����ش م����ا o بداي����ة �صوء 

النهار
بي خا�ش   o كثري   o )مبعرثة(  �صغري  كتاب   5

االإعالم �صناعة  يف  العاملون  عليه  يت�صابق  ما   6
اقعد  o معاتبة   7

8 حا�ص����ة من احلوا�ش غ����ري العادية يف معرفة ما خلف 
االأ�صياء الظاهرة

االأ�ص����ل  ا�صتخدم����ه يف  o م�صح����وق متفج����ر  9لل�ص����وؤال 
ال�صينيون

o فعل مبعنى جتعله قويا 10ذات حركة خفيفة وجمال 

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.

الحسناء األميركية إيميلى 
ماديسون فى النسخة الجديدة 

Overboard من فيلم

لياه روبرتس تتعاقد 
على بطولة فيلم الرعب 
 The واإلثارة المنتظر

Strangers 2


