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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

مهما ادعت الأكاذيب، ال�سمو
فانها لن تفيد اأحدا يف النهاية.

قالوا في صفحاتهم

اأتعود على القتال. اأتعود على احلرب بعد، مل  • حممد م�سكور : مل 
كل اأ�س��وات ال�سحاي��ا م��ا زل��ت اأ�سمعه��ا، وكل اأ�س��وات القناب��ل ه��ذه تبوح 
باملعرك��ة. اأنا جندي جاء من غ��ر �سالح، اأخذوا �سالحه وجردوه من خوذته، 

فظل يخاف املواجهة. ما احلب اإذاً، معركة.
م��ا اأنا، جندي منزوع الد�سم، جبان، ل يريد القتال ب�سوته: اأن ي�رصخ لرعب 

هذه الوحدة.
يخيفن��ي كل كب��ار ال�س��ن الوحيدي��ن، اأي ف�سل ه��ذا الذي وقعوا في��ه، كل هذه 

ال�سنني ومل ينجحوا يف معركة واحدة؟
ي�سجعن��ي ف�سله��م عل��ى ترك اخلن��دق، والقت��ال بب�سال��ة لإنهاء ه��ذه الوحدة 
املميت��ة. فليخ��رق كل ر�سا���ص ه��ذا العامل الغب��ي نف�سي، اأن��ا اجلندي الذي 

يحارب ب�سوته فقط، اأنا الذي لن تقتله كلمات النا�ص واأحكامهم الأخالقية.
فلنحيا بحب، اأو لنمت وحيدين، هذه هي املعركة.

• نا�رص العتابي : منُذ زمٍن 
اأقُف..

منتظراً
زّلة قدمِك

بق�رصِة فو�ساي
لأقيل..

عن قدِم الطرقات
عرثاتي.

• عب��د العظي��م فنج��ان : اأمترُن على اأْن اأكتبِك بطريق��ٍة تتنا�سُب والأمَل الذي 
�سببِت��ه يل ، رغ��م اإدراك��ي جي��دا اأن م��ا ل يط��اُق ل ميك��ن التعب��ر عن��ه اإل 
بال���رصاخ الذي يذب��ُح احلنج��رَة ، اأو بال�سمت ال��ذي يحّوُل القل��َب اإىل �ساحة 

معركٍة ، بعد اأْن ينجلَي عنها الغباُر ، حتوُم حول قتالها الن�سوُر . 
َب اأملي ، اأن اأ�سحَذ حوا�ّسي ، واأْن اأ�سنَع من خذلنِك �سبيكًة  هكذا اأفّكُر اأْن اخ�سّ

من البلور ..

• علي ال�سوداين : غيوٌم بي�ص . غيوٌم �سود . غباٌر دِبٌق يغّطي باَب امل�ساء .
عامُل النظافِة ُيدّخُن اأياَمُه ويكّرُز الأ�سدقاء .

قطٌة من دون َذيل تلطُع �سفتيها . كلٌب يعرُج مبوؤخرة الزقاق .

• �سب��اح عطوان : ل ادري وانا انظ��ر �سخاء ال�سماء املدرارة هذه اللحظات 
عل��ى بغ��داد.. يف يوم ربيع��ي غر معتاد للطق���ص كل الع��ام. مل �سعرت بوئام 
ن�سب��ي م��ع الذات..و�سكين��ة حت��ل باع�سابي.. بع��د توتر مريع لظ��رف خا�ص 
ا�ستب��د ب��ي ليوم��ني.. ومازال..�سع��رت اأن تلكم املي��اه املنهم��رة ب�سخاء هذه 
الدقائ��ق.. تلك الدمية الهطول..اإمنا هي غ�س��ل وتغ�سيل لبع�ص ماآثمنا. .وكن�سا 
لبع���ص مباذلن��ا ..وفتح عظيم يف النف���ص للتاأمل. ف��اإن كان املطر يغ�سل يف 
الغالب ادران الأر�ص.. فهل �سيغ�سل �سداأ احلياة.اجلرثومي..؟ هل ذلك ال�سخاء 
املب��دع ..اآي��ة للتاأم��ل ثانية يف اأك��وام الزبال��ة الأخالقية الت��ي علت هامات 
بع�سن��ا فا�س��اع الب���رص والب�سرة؟.. فطم�ست��ه حتته��ا .. ل اأدري. اإل نحتاج 
مراجع��ة حقة ملا نحن فيه..؟ هكذا يفعل املط��ر غزيرا.. يجمد احلوا�ص.. ويبلد 

الإح�سا�ص.. ويدعو للتاأمل.. اإىل اأين..؟ومتى.. ؟وكيف.. ؟.ومن.. ؟

سناب شات ال تزال الوجهة 
األولى لجيل األلفية

تضيف أليكسا إلى تطبيقها 
الرئيسي للتسوق

تهيمن على سوق منصات 
األلعاب بنسبة 57 ٪

خل�س��ت درا�س��ة حديث��ة اأُجريت على ط��الب اجلامعات اإىل اأن جي��ل الألفية 
ي�س��ارع اإىل ت�سف��ح خدم��ة الرا�س��ل امل�سور �سن��اب �سات، قب��ل في�ص بوك 
واإن�ستغ��رام ولينك��داإن جمتمعة، وهو ما ُيف�رص حر�ص في���ص بوك على تقليد 

مزايا �سناب �سات يف خدماتها. 
وق��د �سجعت ه��ذه ال�سعبية الكب��رة ل�سناب �س��ات بني جي��ل ال�سباب �رصكة 
�سن��اب املالكة للخدمة اإىل طرح اأ�سهمها لالكتتاب العام مطلع مار�ص)اأذار( 
احل��ايل، وحقق��ت منذ ذلك الوق��ت اأرقام��ًا قيا�سية اإذ اأغلق �سع��ر �سهمها يف 
الي��وم الأول عن��د 24.53 دولراً اأمركيًا، مع اأن �سن��اب ثّمنت �سعره ب� 17 

دولراً لرتفع قيمتها بنحو 3.4 مليارات دولر.
وم��ع ذلك، مل ت�رص الأم��ور كما اأرادت �سناب، اإذ بداأت اأ�سهمها بعد مدة تعاين 
الراج��ع لُتغلق يوم اخلمي�ص املا�سي لأول م��رة دون ال� 20 دولراً، بعد اأن 

و�سل �سعر ال�سهم يف وقت �سابق اإىل 29 دولراً.
ولك��ن �سعر �سهمها مل ي���رص ب�سعبيتها بني فئة ال�سب��اب، اإذ اأظهرت بيانات 
جمعته��ا �رصكة “لند اإدي��و” LendEDU اأن �سناب �س��ات ل يزال تطبيق 
التوا�س��ل الجتماع��ي الأك��رث �سعبيًة مقارن��ة بفي�ص بوك وخدم��ة م�ساركة 

ال�سور خا�ستها اإن�ستغرام.

اأعلن��ت �رصك��ة اأم��ازون ، ع��ن دجمه��ا مل�ساعده��ا ال�سوتي الذك��ي امل�سمى 
األيك�سا Alexa �سمن تطبيقها الرئي�سي للت�سوق على هواتف اآيفون، بحيث 
اأ�سبح باإمكان جميع م�ستخدمي هواتف اآي فون ابتداء من الأ�سبوع املقبل 
التحدث اإىل امل�ساعد ال�سوت��ي الذكي األيك�سا اأثناء ا�ستعمال تطبيق اأمازون 

الرئي�سي للت�سوق. 
وت�ساع��د هذه اخلطوة يف اإي�سال امل�ساعد ال�سوتي األيك�سا اإىل جمهور اأو�سع 
بكث��ر م��ن م�ستخدمي��ه احلاليني، ويخ��دم ال�رصك��ة يف جهوده��ا املبذولة 
لإي�س��ال م�ساعدها والتعرف عل��ى اإمكانياته من قب��ل جمموعات اأكرب من 
امل�ستخدم��ني. وميك��ن للم�ساعد ال�سوت��ي األيك�سا فعل الكث��ر خالفًا ملجرد 
توف��ر واجهة �سوتية ملتجر جتزئة اأم��ازون، بحيث ميكنه التحكم باملنزل 
الذك��ي اخلا���ص بامل�ستهلك، وت�سغي��ل املو�سيق��ى والتحكم باأجه��زة قراءة 
الكت��ب الإلكروني��ة Kindle والإجابة على الأ�سئلة. كم��ا ميكن للم�ساعد 
ال�سوت��ي اختيار ال�سلع والب�سائ��ع ومتابعة �سحنه��ا وو�سولها للم�ستهلك، 
والتحك��م باأجه��زة اإنرن��ت الأ�سي��اء IoT، والتحقق من الأخب��ار والطق�ص 
ومن��ح م�ستخدمي تطبي��ق اأمازون اإمكانية الو�س��ول اإىل اأكرث من 10 اآلف 

.Skills اإ�سافة تابعة له تعرف با�سم

هيمن��ت �رصك��ة �سوين عل��ى �س��وق اأجه��زة من�س��ات الألع��اب وبرجمياتها 
وخدماتها خالل عام 2016، وا�ستحوذت على ح�سة تبلغ 57 % اأو 19.7 
ملي��ار دولر م��ن اإنف��اق الالعبني، وذلك وفق��ًا لتقرير جدي��د ن�رصته �رصكة 
IHS Markit لأبح��اث ال�س��وق الواقع مقره��ا يف العا�سمة الربيطانية 
لن��دن.  ويتوق��ع اأن ت�ستمر هيمنة �سوين على ه��ذا ال�سوق خالل عام 2017، 
م��ع توقعات بارتفاع مبيعاتها الإجمالية لأكرث من 20 مليار دولر، وذلك 

بف�سل النمو يف �سوق من�سات الألعاب الرقمية.
واأ�س��ارت �رصك��ة اأبحاث ال�س��وق، اإىل اأن �س��وق من�سات الألع��اب قد تقل�ص 
ب�س��كل عام خ��الل 2016، واأن �رصكة نينتندو تعت��رب املناف�ص احلديث هذا 
الع��ام مع اإطالقها من�سة األعابها اجلدي��دة امل�سماة Switch يف 3 مار�ص 
)اآذار(، كم��ا يتوقع اأن تعود �رصكة مايكرو�سوفت اإىل املناف�سة بعد تعر�سها 

للراجع خالل 2016.
ويتوق��ع اأن تتمك��ن مايكرو�سوفت من زي��ادة مبيعاتها يف ه��ذا ال�سوق مع 
اإطالقها للمن�سة التي حتمل ال�سم Project Scorpio والتي تعترب خلفًا 
 PlayStation 4 Pro ومناف�س��ًا ملن�سة �سوين Xbox One ملن�ستها

بحلول نهاية عام 2017.

سونيدراسة أمازون

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 تلقب فنيا ب�سم�ص الغنية )لبنان( o ن�سف اأحمد
2 وح��دة قيا�ص �رصعة الت�سالت الال�سلكية o اآلة 

اأو طريقة لتحقيق الن�رص )معكو�سة(..
3 يعر���ص عليهم �س��يءا لروؤيت��ه o طبق �سهي يف 

بع�ص البلدان العربية.
 o 4 م�ستدي��رة املوا�س��الت اليومي��ة يف املركبات

زعيم تركي اثبت اأن احلق اأقوى من امل�سالح.
o فيه عيبا. 5 �سهر عربي 

6 �سهد o قفز o حملول خمفف من حم�ص ي�ستخدم 
يف الأكل وله مع زيت الزيتون فوائد عالجية

7 ي�س��ل �سيئني معا o جعل الأ�سياء املنف�سلة يف 
كل واحد بعد تفرقة.

o اعطاه يدا بيد )معكو�سة(. 8 �سيجارة 
o ل�سيء 9 فرقة عظيمة من اجلي�ص 

10 بنات ذوات طرفة وخفة دم

أغنيات جديدة 
ليوم األم

اأنغام: "وّدوين عند اأمي"
الفنانة اأنغ��ام، قررت اإ�سدار اأغنيته��ا اجلديدة "وّدوين 
عن��د اأمي" احتفاًل بعيد الأم  ، من كلمات واأحلان عزيز 

ال�سافعي، وتوزيع مادي، واإنتاج لمب �ستوديو.
 اأحمد ال�سي�سي يرد اجلميل ل�"ماما"

جنم برنام��ج "ذا فوي�ص كي��دز" اأحم��د ال�سي�سي، انتهى 
م��ن ت�سوير كليب اأغنية حتت عنوان "ماما"، من اإنتاج 
ريت�سارد احلاج، وكلم��ات ال�ساعر اأحمد �رصور، واأحلان 

م�سطفى جاد، وتوزيع اأ�سامة �سامي.
 نا�سيف زيتون " امي "

الفنان ال�سوري نا�سيف زيتون اأطلق اأغنيته الأوىل عن 
الأم،  والت��ي حتمل عن��وان " اأمي " ح�رصيًا عرب تطبيق 
" اأنغام��ي "، م��ن كلمات مر�سيل م��دور، واأحلان اأحمد 

بركات، وتوزيع عمر �سباغ.

1 بلبل اخلليج )من الكويت(.
2 �سلطان الطرب )من �سوريا(.

3 مطرب لبنان وعمالق الأغنية اللبنانية
يع��رف  مم��ن  الأ�سخا���ص  م��ن  جتم��ع   4

بع�سهم بع�سا
اأداة   o ال�سي��اء  م��ن  كوم��ة  �سنع��ا   5

)معكو�سة(.
6 كان فيه نتيجة )معكو�سة( o ثلثا وقت.

7 فنان العرب )من ال�سعودية(.
o عاقد النية فيما يعمل ومنفذه اأتكلم   8
9 ملك الراي اجلزائري خالد حاج ابراهيم.

10 الفنان احل�سا�ص )من المارات(.

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.


