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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

اجمل تعليق

ال�ضخ�ضي��ات املتطّرف��ة واملحر�ض��ة ال م��كان له��ا يف الوظائف 
احلكومية.

قالوا في صفحاتهم

�ضعد �ضعيد : اىل من يهمه االأمر
نح��ن نرجمك��م بكلم��ات ال ميك��ن ان توؤذيكم يوم��ا اال ان حدثت 

املعجزة ورهفت احا�ضي�ضكم فجاأة!
فم��ا لك��م تخريونن��ا ب��ن تكمي��م افواهن��ا، اأو رحمة عم��ي "ابو 

الكامت"؟!
ازهار �ضبيح : يف العراق ..

بن ال�ضيا�ضين الَف�ضدة وم�ضاهري االإعالم املرتزقة
عالقة تخادم لي�س اأ�ضواأ واأرذل منها 

مثله��ا كان املاغوط يهج��و: االأنظمة الفا�ض��دة، واملواد احلافظة 
لها.

علي �ضام : حُق امُلخالف اأن يختلف معك.
حُق امُلعار�س اأن ُيعار�س وهو يعي�ُس معك.

هذه اي�ضا حقوقك.
من حقك على نف�ضك ان تراجع افكارك وُت�ضكك بقراراتك.

م��ن حق��ك اأن تعتن��ق فك��را في��ه م��ا يكفي م��ن احلري��ة ليحتوي 
معار�ضيه ويحميهم.

هذا حقك انت وحق فكرك عليك.
مهند اخلياكي : بع�س اجُلمل حتتاج

اىل قي��ادة جي��دة رمبا ن�ضطدم فج��اأة ون�ضقط داخ��ل الفكرة ولن 
يك��ون هناك �ضوانا يف قعر ال�ضعلة حيث ينب��ع الفتيل من الظلمة 

اىل االعلى
االعلى هنا يعني قلياًل  ال�ضوء  وال يعني مطلقا الذي يف نهاية

النفق الأن االنفاق تعلم انها جمرد كذبة �ضغرية  كذبة موؤقتة  يف 
عامل يحرتف ال�ضدق  كمهنة  ب اأجور عالية .

طيبة الراوي : ي�ضوُد ال�ضمت .. حن ال يفهم كالمنا اأحد !
ونختنق ، الأننا نريُد اأن نتكّلم !!

حامد املالكي : يف العراق ال مقد�س �ضوى االن�ضان... وال �ضخ�ضية 
اعتباري��ة �ض��وى الوط��ن، بقّي��ة امل�ضمي��ات فر�ضته��ا الظروف ال 

احلقيقة... كايف نريد نعي�س
عبا���س اليا�رسي : ال اأعرُف ما هو موقعَك من االإعراِب حتى تتهَم 

ال�ضعَب باجلهِل والتخلف ... ؟!!!
لطفية الدليمي : من ق�ضائد الوت�ضو نبي الفكر التاوي :

التك��رمي والتحق��ري كالهما مدع��اة لل�ضدمة ، عندم��ا يكّرم املرء 
يهتز ، 

و يرّوع عند التحقري ،
فالب�رس ين�ضون القيمة احلقيقية للحياة غري املزوقة.

�ضت��ار نعم��ة : عندم��ا يتح��ول املر���س اأو اأ���رّسة امل�ض��ايف مواد 
ال�ضت��درار االأدعية بال�ضفاء اأو اأن تكون مادة لل�ضور و اأ�ضتعرا�س 
ع�ضالت النب��ل واحلنان،) ي�ضع يده فوق كت��ف املري�س وعيناه 
باجت��اه العد�ض��ة(، يف جغرافيا تتفجر باحلقد والقت��ل والكراهية 

والنفاق، م�ضهد يثري يّف ال�ضخرية وير�ضم ابت�ضامة �ضك خفيفة .
يقول كونديرا: التفاهة يا �ضديقي هي جوهر الوجود.

نصف مليار مستخدم لنظام 
"ويندوز 10"

ترفع قيمتها السوقية 
إلى 800 مليار دوالر

على مزايا جديدة أضافتها 
سناب شات

اأعلن��ت �رسك��ة مايكرو�ضوفت خالل ح��دث خا���س اأقامته اأم���س االأربعاء 
يف مدين��ة �ضيات��ل بوالي��ة وا�ضنط��ن االأمريكي��ة اأن ع��دد م�ضتخدمي نظام 
الت�ضغي��ل ويندوز 10 جتاوز الن�ضف املليار، وذلك بعد نحو �ضنتن تقريبًا 
م��ن اإط��الق النظ��ام.  وقالت عمالقة الربجمي��ات االأمريكية خ��الل موؤمتر 
املطوري��ن ال�ضن��وي اخلا�س بها اإن نظ��ام "ويندوز 10" يعم��ل االآن على 
اأك��ر م��ن 500 مليون جه��از. واأو�ضح��ت اأن عدد امل�ضتخدم��ن الن�ضطن 
�ضهري��ًا للن�ضخة التجارية من حزمة اأوفي�س 365 ال�ضحابية بلغت اأكر من 
100 ملي��ون، كذل��ك اأكر من 140 مليون م�ضتخدم ن�ضط �ضهريًا مل�ضاعد 
ال�رسك��ة الرقمي كورتانا. وت�ض��ف مايكرو�ضوفت نظام وين��دوز 10 باأنه 
خدم��ة، ما يعني اأنه��ا �ضوف تقوم كل �ضنة باإ�ضدارات حتديثات تبني على 
التحديث��ات ال�ضابق��ة، وذلك على غرار نظام "م��اك اأو اإ�س" من اأبل، وحتى 
االآن اأطلق��ت ال�رسك��ة ثالثة حتديث��ات رئي�ضية كان اآخره��ا يف �ضهر اأبريل 
)ني�ضان( املا�ضي. جدير بالذكر اأن االإعالن اجلديد من مايكرو�ضوفت ياأتي 
بع��د اأيام من اإعالن ال�رسكة عن اإط��الق ن�ضخة من نظام ويندوز 10 با�ضم 
"وين��دوز 10 اإ�س" ت�ضته��دف قطاع التعليم، وتختلف بكونها ال تدعم اإال 

التطبيقات املوجودة على متجر ويندوز. 

ظف��رت �رسك��ة اأبل بلق��ب اأول �رسكة اأمريكي��ة ترتفع قيمته��ا ال�ضوقية اإىل 
اأك��ر م��ن 800 ملي��ار دوالر اأمريكي، وذل��ك بعد نحو عام��ن من تخطي 
حاجز ال� 700 مليار دوالر. ارتفعت اأ�ضهم ال�رسكة التي اُ�ضتهرت ب�ضناعة 
هوات��ف اآي ف��ون بن�ضبة %33 خالل ع��ام 2017، وتقريبًا بن�ضبة 50% 
من��ذ انتخابات الرئا�ض��ة االأمريكية يف نوفمرب )ت�رسي��ن الثاين( املا�ضي. 
ومتث��ل ال�رسكة نحو %4 من ال� 21.7 تريليون دوالر التي ت�ضكلها موؤ�رس 
"�ضتان��درد اآن��د ب��ورز 500" الذي ي�ض��م اأ�ضهم اأك��رب 500 �رسكة مالية 
اأمريكي��ة م��ن بن��وك وموؤ�ض�ض��ات مالي��ة. وكانت اأب��ل قد ا�ضتح��وذت على 
%4.9 من موؤ�رس "�ضتاندرد اآند بورز 500" يف �ضبتمرب )اأيلول( 2012، 
لك��ن هذه الن�ضبة انخف�ضت بكثري االآن، وذل��ك يف ظل ارتفاع املوؤ�رس ككل 
باأك��ر من %7 خالل العام احلايل.  وُيتوقع حمللون، يف حال ا�ضتمر منو 
اأب��ل على ه��ذه الوترية، اأن تبلغ قيمتها الرتيلي��ون دوالر اأمريكي يف وقت 
الحق من العام احلايل.  وعزز النمو يف قيمتها ال�ضوقية اإعادة �رساء اأ�ضهم 
اأب��ل، اإذ خف�ضت ال�رسكة ح�ضتها الفعلية بن�ضبة %20.9 ومتو�ضط االأ�ضهم 
املخفف��ة القائمة بن�ضب��ة %20.5 على م��دى ال�ضنوات االأرب��ع املا�ضية، 

وفقا لبيانات "�ضتاندرد اآند بورز".

اأ�ضاف��ت �رسكة �ضناب عدد من املزايا اإىل خدمة الرتا�ضل امل�ضور خا�ضتها، 
�ضن��اب �ضات، وذلك يف م�ضعى حمموم منها لتاليف اخل�ضائر التي جنمت عن 
تقلي��د في�س بوك الأبرز مزاياه��ا يف جميع تطبيقاتها تقريبًا. وقالت �ضناب، 
الت��ي ت�ضتعد خالل االأ�ضبوع احلايل لالإعالن ع��ن نتائجها املالية الأول مرة 
بعد اأن اأ�ضبحت �رسكة عامة يف وقت �ضابق من العام احلايل، اإن االإ�ضافات 
اجلدي��دة تاأت��ي لتغي��ري الطريق��ة "الت��ي ت�ضن��ع وتر�ض��ل فيه��ا ال�ضنابات". 
واأ�ضاف��ت ال�رسكة يف من�ضور على مدونته��ا اأن االإ�ضافات اجلديدة تت�ضمن 
"ممح��اة �ضحرية" – تظهر اأ�ضف��ل اأداة املق�س، اإ�ضافة اإىل اإعدادات جديدة 
تتي��ح للم�ضتخ��دم جعل االأ�ضدق��اء ي�ضاهدون �ض��وره بدون ح��د اأق�ضى من 
الوق��ت.  واأو�ضح��ت �ضناب اأن ميزة "بال ح��د" no limit جتعل من املمكن 
لالأ�ضدق��اء م�ضاه��دة ال�ضنابات بالقدر ال��ذي يرغبون، ولكن بع��د اأن يغلقوا 
ال�ضناب��ة فاإنها �ضوف حُت��ذف كاملعتاد. واأ�ضافت �ضناب اأي�ض��ًا اأداة للتكرار 
Loop للفيديوه��ات، بحي��ث ميكن للم�ضتخدم حتديد م��ا اإذا كان الفيديو 
�ض��وف ي�ضتغل ملرة واحدة اأو لعدد غري حم��دود، وذلك حتى يقوم امل�ضتخدم 
بالنقر عل��ى لالنتقال اإىل ال�ضنابة التالية. ُي�ض��ار اإىل اأن االإ�ضافات اجلديدة 

�ضوف تتوفر لتطبيق �ضناب �ضات على نظامي اأندرويد واآي اأو اإ�س.

تعرفأكثر من أبل

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 o العظيم  النيل  فيها منبع  افريقية  دول����ة   1
ما يرتكه ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(

o نوع من اخل�سار. مت�سابهان   o اأعرف   2
مربح  o القدمية  اخلليج  �سفن  من   3

o ا�سم حلم م�سوي معلق  4 اأح����د )مبعرثة( 
اأ�سله تركي.

مبعرثة. يراع   o اأ�سحية  ذبح   5
خليجية. دولة  من   o الفالحني  مزارع   6

موؤ�س�س����ة  يف  �سح����ايف   o اأزي����زا  اأ�س����در   7
اإخبارية ي�سافر كثريا.

8 اإذا تعدى اثنني �ساع )معكو�سة( o وحدة 
وزن.

9 ال�سرك�س����ي �سلط����ان الدي����ار امل�سري����ة يف 
يف  م�سه����ورة  قلع����ة  بن����ى  املمالي����ك  ع�س����ر 

اال�سكندرية
10 قائ����د نادي اله����الل واملنتخب ال�سعودي 

�سابقًا

فارق السن بين النجمات وأزواجهن

 نع��ط املثل االأكرب على جناح عالق��ات عاطفية بغ�س 
النظ��ر عن فارق ال�ضن النجم��ة اللبنانية نان�ضي عجرم 
الت��ي تزوجت من الدكتور ف��ادي الها�ضم الذي يكربها 

ب�14 عاًما.
ا ارتبط��ت باملخرج  املمثل��ة ال�ضوري��ة كندة حن��ا اأي�ضً

ال�ضوري ناجي طعمة الذي يكربها بنجو 10 �ضنوات.
اأك��ر ق�ض�س احل��ب الناجح��ة رغم الف��ارق يف العمر، 
ال��زواج الذي يجمع اأنابيال هالل بطبيب التجميل نادر 

�ضعب، فهو يكربها ب�20 عاًما.
وق��د اأث��ار زواج �ضن��اء يو�ضف من املنت��ج عمرو مكن 
��ا واأن الفارق العمري وا�ضح ما  ج��د اًل كبرًيا، خ�ضو�ضً

بينهما.
واخ��رًيا �ض��كل ارتباط النجم تيم ح�ض��ن باملذيعة وفاء 
الكيالين �ضدمة للجماهري خ�ضو�ضا انها تكربه باأربع 
�ضن��وات، حي��ث ان وف��اء م��ن موالي��د 1972 واكلمت 
عامها ال� 45 يف حن ان تيم من مواليد 1976 ويبلغ 

من العمر 41 عاًما.

اأوروب���ا مع فريق بورتو  اأبطال  ف���از بدوري  1 الع���ب جزائري 
الربتغايل

2 هي على االأحرار ديون ال بد من �سدادها o من مهنته ال�سقاية
3 البل���د الت���ي ا�ست�سافت كاأ�س الع���امل o 2006 حتت اأقدامها 

اجلنة.
 o ح�س���ل عل���ى o 4 تكل���م �س���وءا ع���ن �سخ����س م���ا يف غياب���ه

مت�سابهان
الريا�سيات. يف  التمام  جيب   o العمل  اأداء  وموجه  مراقب   5

6 ح�س���ارة عريق���ة يف اأم���ريكا الو�سط���ى واجلنوبية. o حرف 
توكيد

القدم لكرة  التون�سي  املنتخب  لقب   7
بريطانية. جزيرة   8

الربيع. بداية  �سهر   o ا�سطوري  طري   9
10 اإمارات���ي ح���از عل���ى جائ���زة اأف�س���ل العب يف كاأ����س العامل 

لل�سباب عام 2003.

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.


