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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

قالوا يف �صفحاتهم 
لوؤي العبادي 

#ازمة_الكهرباء
ميكن  وال  االإن�صان  حياة  مفا�صل  يف  الكهرباء  دخلت 
اال�صتغناء عنها يف اأب�صط احلاالت وللكهرباء دور اأ�صا�صي 
املعامل  ت�صغيل  من  للبلدان  االقت�صاد  عجلة  ت�صغيل  يف 
العي�ش  يف  الفرد  حاجة  اإىل  اإ�صافة  ال�صناعية  والور�ش 
الدور  الكهربائية املنزلية يف  االأجهزة  الرغيد من ت�صغيل 
الكهرباء  اأ�صبحت  وبهذا  التجارية  واملحالت  ال�صكنية 
ع�صب احلياة الذي ال ميكن اال�صتغناء عنها يف كل االأحوال.
اإرتفاع  من  ا�صتثنائية  اأجواء  يف  نعي�ش  ونحن  بالك  وما 
الغليان  يف درجات احلرارة والتي جتاوزت ن�صف درجة 
واأ�صبح من اللزوم احتياجنا للمنظومة الكهربائية لتجاوز 
هنا  ولكن  اال�صتثنائية  املرتفعة  احلرارة  درجات  اأزمة 
ال�صوؤال ملاذا كلما ارتفعت درجة احلرارة تنقطع الكهرباء 
ب�صكل م�صتمر ؟ وال�صوؤال االآخر اأين تخطيط احلكومة متمثلة 
الكهرباء  مل�صكلة  جذرية  حلول  الإيجاد  الكهرباء  بوزارة 
على  الدوالرات  مليارات  �رصف  من  بالرغم  العراق  يف 
ما  اإن  اإال  �صنة   14 يقارب  ما  منذ  املهمة  املنظومة  هذه 
تخطيط  وبدون وجود  ترقيعية  واقعيا هي حلول  مل�صناه 

ا�صرتاتيجي حلل امل�صكلة نهائيا ؟
اأن ينعم باب�صط حقوقه  العراقي  االإن�صان  اأمنية  واأ�صبحت 
ما  اأغلى  ويقدم  قدم  اأنه  من  بالرغم  التحتية  البنية  يف 
؛ وبهذه  الوطن )دمه وروحه(  الدفاع عن ار�ش  عنده يف 
املواطن  بني  خمتله  والواجبات  احلقوق  معادلة  اأ�صبحت 
حلل  جديا  العمل  احلكومة  وعلى   ، وحكومته  العراقي 
م�صكلة الكهرباء جذريا بدون املماطلة واللعب مع ال�صعب 

العراقي ال�صابر املظلوم لعبة القط والفاأر.
العراقي يف  ال�صعب  اأن يجعل �صرب  ويف اخلتام ن�صاأل اهلل 
مثل هذه الظروف القا�صية غفرانا لذنوبه واأي�صًا االإ�صتجابة 

لدعوته برفع الغمه عنه وح�صبنا اهلل ونعم الوكيل.
علي �صام

ُنقّرب  اأن  اأردنا،  اإن  لنا،  ت�صمح  فر�صة  التوا�صل  مواقع 
القرار  اأ�صحاب  يرف�ش  ونبحث عن حلول  نظرنا  وجهات 

مناق�صتها او تبنيها.
�رصاعات  �صاحة  اىل  الفر�صة  هذه  تتحول  اأن  يوؤ�صفني 
من  يتبناها  نظر  وجهة  عن  منا  كل  فيها  يدافع  اأخرى 
ن�رصات االخبار ثم يعّلن حربه على من يحّمل وجهة نظر 

اأخرى.
املمكنة  واحللول  العميقة  م�صاكلنا  نرتك  اإننا  يوؤ�صفني 
فتحركنا  ال�صاعة  اخبار  على  تت�صارع  اأحزابا  ون�صبح 

خطابات االخرين وت�صمت يف داخلنا حواراتنا.

اجمل تعليق

�صتعي�ش مرة واحد على هذه االر�ش ..اذا اخطاأت اعتذر واذا 
فرحت عرب التكن معقدا واالهم التكره والحتقد والحت�صد 

ن مع اهلل يكن معك 

تطلق ثورة جديدة في أنظمة 
السيارات الصوتية 

تطبيق مرن يحوي آالف الكتب 
المجانية

تعمل على نظارة واقع افتراضي 
بإمكانات متقدمة

    اأعلن��ت �رصك��ة كونتيننت��ال ع��ن تطوي��ر نظام �صوت��ي جدي��د لل�صيارات 
ال يعتم��د عل��ى ال�صماع��ات التقليدي��ة، ولكنه ي�صتخ��دم ج�صم ال�صي��ارة بداًل 
منه��ا، وذلك به��دف تقليل وزن ال�صي��ارة وا�صتهالك معدل اأق��ل من الطاقة 
الكهربائي��ة. واأو�صحت ال�رصك��ة املتخ�ص�صة يف تغذي��ة �صناعة ال�صيارات 
اأنها ا�صتبدلت يف نظامها الثوري Ac2ated Sound اجلديد ال�صماعات 
التقليدي��ة بوح��دات ت�صغيل تنت��ج ال�صوت من خالل متك��ني بع�ش االأ�صطح 
بال�صي��ارة م��ن االهت��زاز. واأ�ص��ارت كونتيننت��ال اإىل اأن نظامه��ا اجلديد - 
املق��رر الك�صف عنه خالل فعاليات معر�ش فرانكفورت يف �صبتمرب )اأيلول( 

املقبل- يزن 1 كجم، كما ي�صغل م�صاحة تركيب ال تزيد عن واحد لرت.
واأك��دت كونتيننت��ال اأن نظامها اجلديد ميكن تركيبه حت��ت بع�ش االأ�صطح 
يف جمي��ع ال�صي��ارات بفئاته��ا املختلفة بداية م��ن الفاخ��رة اإىل ال�صيارات 
الكهربائي��ة ال�صغ��رة، كم��ا اأن��ه يق��دم املزي��د م��ن اخلي��ارات الت�صميمية 
للمق�ص��ورة الداخلي��ة مب��ا وف��ره م��ن م�صاح��ة كان��ت ت�صغله��ا ال�صماعات 

التقليدية.

   ُيقدم قارئ الكتب االإلكرتونية "ا�صنيل" جتربة مرنة للم�صتخدمني 
يف العامل العربي لقراءة الكتب االإلكرتونية على الهواتف الذكية. 
يدع��م التطبي��ق، ال��ذي ميت��از بت�صميم ب�صي��ط وواجه��ة ا�صتخدام 
�صهل��ة، اللغة العربي��ة ب�صكل كامل �صواًء من حي��ث الواجهة اأو من 
.EPUB اأو PDF حيث دعم الكتب االإلكرتونية العربية ب�صيغة
فمث��اًل مُيكن للم�صتخ��دم التحكم باخلط ونوع��ه وحجمه وفوا�صل 
االأ�صط��ر وكذلك القدرة على تفعيل ميزة القراءة الليلية، اإىل جانب 

اإمكانية البحث عن كلمة معينة داخل الكتاب.
ويوف��ر التطبيق مكتب��ة اإلكرتونية ت�صتمل على اأك��ر من 50 األف 
كتاباإلك��رتوين جم��اين باللغ��ة العربي��ة واللغ��ات االأخ��رى، م��ع 
اإمكاني��ة فرز هذه الكتب بح�صب الت�صنيف اأو اللغة اأو البحث عنها 
مبا�رصة اإ�صافة اإىل اإمكانية تنظيم الكتب وترتيبها يف جمموعات 
خمتلفة. يتوفر التطبيق جمانًا على متجر غوغل بالي مل�صتخدمي 

اأندرويد.

   ك�صف��ت "فيج��وال كام��ب"، وهي �رصكة نا�صئ��ة متخ�ص�صة يف جم��ال الواقع 
االفرتا�ص��ي ال��ذي يدع��م اإمكاني��ة تتبع الع��ني عن من��وذج اأويل لنظ��ارة واقع 
افرتا�ص��ي م�صتقلة تعمل عليها �رصكة �صام�صونغ وكانت قد عر�صتها �رصاً خالل 
املوؤمت��ر العامل��ي للج��وال يف �صه��ر مار���ش )اآذار( املا�صي. وعر�ص��ت ال�رصكة 
�ص��ورة للنظارة التي يظه��ر اأن �صام�صونغ اأطلقت عليها ا�ص��م "اإك�صينو�ش يف اآر 
3"، وذلك لتمييزه عن "اإك�صينو�ش يف اآر 2" التي يفرت�ش اأنها جاءت قبل ذلك. 
وه��ي ت�صم معاجل��ًا بتقنية 10 نانومرتات. وميكن ل��� "اإك�صينو�ش يف اآر 3" اأن 
تدع��م �صا�صت��ني بدق��ة WQHD+ ب�رصعة 90 هرت��ز، اأو �صا�ص��ة واحدة بدقة 
"4 كي��ه" وب�رصع��ة 75 هرتز. وباالإ�صافة اإىل ذل��ك، تدعم النظارة ميزة تتبع 
حتديق العني، ف�صاًل عن دعم تتبع حركة اليدين والتعرف على تعبرات الوجه. 
وت�صعى �صام�صونغ كغرها م��ن ال�رصكات التقنية الكربى على تعزيز ح�صورها 
يف جم��ال الواقع االفرتا�ص��ي والواقع املعزز الواع��د، اإذ ك�صفت يف �صهر فرباير 
)�صب��اط( املا�صي عن اأربعة ابتكارات جديدة من تطوي��ر خمترباتها االإبداعية، 

والتي قالت اإنها تاأتي لُتقّدم جمموعة وا�صعة من اخلربات يف هذا املجال.

سامسونغكونتيننتال "اسنيل"

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

ظه��رت النجم��ة العاملي��ة لي��دي غاغ��ا Lady Gaga يف اإحدى 
املدار���ش احلكومية، وهي متنكرة يف زّي معلمة، حيث ق�صت وقًتا 
م��ع االأطف��ال، لت�صاعده��م يف اختيار م��ا يري��دون اأن ي�صبحوا يف 

امل�صتقبل.
ويف التفا�صي��ل، فقد تعاونت النجمة البالغ��ة من العمر 31 عاًما، 
م��ع �رصكة "�صتابل��ز" لتجرب��ة الف�ص��ول الدرا�صي��ة االإيجابية، من 
خ��الل برنام��ج �صتابلز للط��الب. وانت�رص فيديو للنجم��ة من داخل 
املدر�ص��ة، ُيظهر كي��ف تفاجاأ الط��الب بدخوله��ا اإىل �صفهم، حتى 
اإّن بع�صه��م مل ي�صدق اأنها فعاًل ليدي غاغ��ا. وقالت النجمة: "اأريد 
اأن يح��ب االأطفال اأنف�صهم بال خ��وف، عدم وجود مواد يف املدر�صة 
م�صكل��ة حقيقي��ة، ما ي�صع الطف��ل يف عجز، واالأهم قب��ل اأن ُن�صلح 

هذه امل�صكلة، نحن بحاجة اإىل االعرتاف بها ".
D -  ُيذك��ر اأّن �رصك��ة �صتابل��ز تت��ربع مببل��غ ملي��وين دوالر، اإىل
orn This Way Fou norsChoose.org، وموؤ�ص�صة -
dation، لتعزيز االهتمام باملدار�ش، و�صمان ح�صول املعلمني 
والطالب على املوارد التي يحتاجونها، للتعلم الناجح يف الف�صول 

الدرا�صية.

عموديًا �أفقيًا

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.

ليدي غاغا معلمة في مدرسة حكومية

1 اآيل يعم��ل عمل االن�صان يف ال�صناعة 
o خوف مر�صي

o للنفي 2 عا�صمة فنزويال 
o عم��ل  البي��ع وال���رصاء  اأج��ادل يف   3

يجب القيام به
o جهاز لغزل الن�صيج 4 معتِد 

5 جزيرة م�رصية يف البحر االأحمر
6 حت��ول ال�ص��يء م��ن م��ادة طري��ة اإىل 

األياف
7 ح��رف للدالل��ة على املعن��ى o تاجر 

الفراء
8 ع�صبة طبية تو�صف للقحة

9 ملتق��ى الع�صاب��ة o ت�صب��ب ب�صع��ف 
ال�صمع

مرتبط��ة  عرب��ات  جمموع��ة   10
ال�صتعماالت االنقل o موؤ�ص�صة �صحافية

1 ي�صتع��ان به على ركوب الفر�ش o حجر 
البناء

2 جمموع��ة مناطق مزروعة يف ال�صحراء 
o للنداء

3 خملوق��ات �صغ��رة موؤذي��ة تقفز 300 
�صعفا من طولها o ثعبان �صخم ها�رص

4 ثالث��ة ارب��اع وارف o من اأوراق اللعب 
)الكوت�صينة(

5 ت�صدان ون�صتغني عن االآخرين o حرفان 
من نور

6 خ�ش
o هدم ب�صدة 7 ا�صكال وامناط مر�صومة 

o نبات ي�صبه الفجل 8 حرفان من �صاغ 
9 بلد املليون �صهيد o ثعبان �صديد ال�صمية
بن��ت   o النهري��ن  ب��ني  م��ا  10 ح�ص��ارة 

الر�صول االأكرم


