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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهلل
نائب تركي يتحدث 12 ساعة متواصلة

 لعرض مشكلة التعليم في بالده.
الرئيس اإلسرائيلي يطلق صفحة على 

»الفيسبوك« للتواصل مع الشباب العربي.
٭ هذا النائب لو يسولف 200 ساعة 

عن تعليمنا بتنفجر حنجرته وما وصلنا لنتيجة.
٭ وأول تعليق للشباب

 على صفحته ستكون: »ارحل«.

واحد أبواللطف

رئيس »آبل«: »آي ـ باد 4 إس« يعمل بالصوت وتفوقنا على »آي ـ باد 2«
مستخدم في عام 2011.

وكان كوك قد أكد مجددا في 
وقت سابق خالل املؤمتر على ما 
وصفه »بعصر ما بعد الكمبيوتر 
الذي يتزايد فيه  الش���خصي« 
عزوف املستخدمني عن أجهزة 
سطح املكتب واحملمولة ويتزايد 
إقبالهم على األجهزة اللوحية.

وقال ك���وك للحاضرين في 
قاع���ة املؤمترات مبرك���ز يربا 
بوينا في س���ان فرانسيس���كو 
وهو مكان »آبل« املفضل للكشف 
عن منتجاتها اجلديدة »في العام 
املاضي وحده بعنا 172 مليون 
جهاز م���ن أجهزة عصر ما بعد 
الكمبيوتر الشخصي. وكان ذلك 
ميثل 76% م���ن دخلنا. هذا أمر 

مذهل«.

حقائق وأرقام

احلقائق األساس���ية للجيل 
اللوحي  الكمبيوتر  اجلديد في 

»آي باد«:
٭ االسم: آي باد.

٭ تاريخ الطرح في األسواق 16 
مارس 2012.

٭ الدول التي سيتم الطرح فيها: 
الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا 

وأملانيا وفرنسا.
٭ تاريخ احلجز املقدم: 7 مارس 

.2012
٭ املعالج املستخدم: آبل الرباعي 

إيه 5 اكس.
٭ الشاشة: 9.7 بوصات طراز 
ريتينا وتعمل باللمس وبدرجة 
وضوح قدره���ا 2048 في 1536 

بيكسل.
 16 التخزي���ن:  س���عة  ٭ 
غيغابايت و32 غيغابايت و64 

غيغابايت.
٭ الكاميرا: 5 ميغابيكسل طراز 
إمكانية تسجيل  آي سايت مع 

الڤيديو.
٭ البطارية: 42.5 وات / ساعة 
ليثيوم وتس���تطيع العمل ملدة 

10 ساعات.
٭ الس���عر: 499 دوالرا للجهاز 
املزود بقرص صلب س���عته 16 
غيغاباي���ت وخاصية االتصال 
الالسلكي باإلنترنت و829 دوالرا 
للجه���از امل���زود بقرص صلب 

سعته 64 غيغابايت.

حتى اآلن عن إنفاق مبلغ أكبر 
لشراء أجهزة الكمبيوتر اللوحي 
حتى ذات سرعات االتصال األقل. 
واليزال الطراز املزود بخاصية 
االتصال الالسلكي فقط باالنترنت 
� األمر الذي يقلص إلى حد كبير 
قدرته على دخول الشبكة � يحقق 
أعلى أرقام املبيعات بني منتجات 

»آبل« بفارق كبير.
الش���ركة أن يحظى  وتأمل 
منتجها اجلديد باستقبال طيب 
ليس���اعدها ذلك ف���ي مواجهة 
منافس���ة متزايدة من منتجات 
مثل الكمبيوت���ر اللوحي الذي 
اندرويد )مفتوح  يعمل بنظام 
املصدر( واملدعوم بنظم تشغيل 
مايكروسوفت املنتظر أن يطرح 

قريبا.
وقال كوك »تساءل اجلميع 
عمن سيأتي مبنتج أروع من »آي 
� باد 2«، توقفوا عن التساؤل.. 

لقد فعلنا نحن ذلك«.
وذكرت مؤسسة ستراتيجي 
أناليتيكس لألبح���اث أن عدد 
اللوحي  الكمبيوتر  مستخدمي 
في العالم وصل إلى 67 مليون 

ذات جودة أفضل.
ويق���ول محللون إن ذلك إذا 
حتقق فسيدر دخال أكبر لشركتي 
االتصاالت فريزون وايرلس وإيه.
آند تي. ويعزف املشترون  تي 

\ سان فرانسيسكو � رويترز: 
كشفت شركة »آبل« أمس األول 
األربعاء عن نسخة جديدة أسرع 
من الكمبيوتر اللوحي »آي � باد« 
املزود بخدمات اجليل الرابع الذي 
س���تطرحه الشركة بسعر 629 
دوالرا أمال في أن يعزز تفوقها مع 
تزايد دخول منافسيها مثل أمازون 
وسامسونغ إلى السوق. ورأس 
ل�  التنفيذي  الرئيس  تيم كوك 
»أبل« مؤمترا هو األكبر من نوعه 
للشركة منذ عام 2011 للكشف عن 
املنتج اجلديد الذي طال انتظاره 
»آي � باد 4 إس« املزود بخاصية 
التشغيل بالصوت وهو النسخة 
اللوحي  الكمبيوتر  الثالثة من 
الذي يسيطر على أكثر من ثلثي 

السوق املتنامي.
ويقوم اجلهاز اجلديد بتشغيل 
الرابع بش���بكة  خدمات اجليل 
»إل.تي.إي« بسرعة أكبر بنحو 
عشر مرات من تكنولوجيا اجليل 
الثالث احلالية ما يساعد على 
التغل���ب على مش���كلة الصور 
امله���زوزة أحيانا ف���ي األجهزة 

السابقة.

تيم كوك خالل حفل اطالق احدث جهاز »أي � باد«

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة
الفجر 4.47

الشروق 6:05
الظهر 11.59

العصر 3.21
املغرب 5:52
العشاء 7:09

مشمس والرياح شمالية غربية 
إلى شمالية مثيرة للرمال 

سرعتها من 40:15 كلم/ساعة
العظمى: 24
الصغرى: 9

أعلى مد:
 12.53 ظهرا � م

أدنى جزر:
 6.48 ص � 7.00 م

أ.ش.أ: شهدت العاصمة الروسية موسكو، األربعاء، ازدحاما 
مروريا، امتد ملسافة بلغت 3 آالف كيلومتر، أي ما يعادل املسافة 

بني العاصمة الروسية ومدينة برشلونة اإلسبانية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن ليونيد ميدنيكوف 
احمللل بأحد املراكز املختصة مبراقبة احلركة املرورية في روسيا 
قوله »إن االزدحام املروري على طرق موسكو في تزايد مستمر 
منذ الثالثاء، ألن اليوم هو آخر يوم عمل في روسيا قبل عطلة 
االحتفال باليوم العاملي للمرأة«. وكان محافظ مدينة موس����كو 
اجلديد سيرجى س����وبيانني قد تعهد بالعمل على القضاء على 
هذا االزدحام املروري في موس����كو، كما أكد الرئيس الروس����ي 

دمييتري مدڤيديڤ أنه سيتابع هذه اجلهود بنفسه.

واشنطن � أ.ف.پ: أضافت الواليات املتحدة »للمرة األولى« 
الڤاتيكان الى الئحة الدول الت���ي يطولها تبييض األموال، 
حس���ب ما جاء في تقرير نشرته األربعاء وزارة اخلارجية 
االميركية. وجاء في التقرير السنوي لوزارة اخلارجية حول 
التص���دي لتهريب املخدرات في العال���م ان الڤاتيكان انضم 
الى الئحة من 68 بلدا مصنفة في فئة »وضع مقلق« وتضم 

ألبانيا ومصر والبرتغال واليمن.
 وه���ذه الفئة ه���ي واجهة لالئحة أميركي���ة من 66 بلدا 
حي���ث يعتبر تبييض األموال فيها »قلقا رئيس���يا« وتضم 
أفغانس���تان والواليات املتحدة والبرازيل والصني وروسيا 

والعراق وفرنسا وغيرها.

اس���تانة � أ.ش.أ: طلب مواطن من كازاخس���تان من بائع 
زهور مبدينة كزيلورودا إرسال مليون وردة لزوجته التي 
كان قد تش���اجر معها وأراد مصاحلتها مبناسبة يوم املرأة 

العاملي بإرسال هذه الكمية الهائلة من الورود.
وكان الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حسبما ذكرت 
وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية، قد تشاجر مع زوجته ومن 
أجل مصاحلتها طلب من بائع الزهور إرس���ال مليون وردة 
إليها في يوم امل���رأة العاملي الذي كان يتم االحتفال به على 
نطاق واسع في كازاخستان وبقية اجلمهوريات السوفيتية 

قبل انهيار االحتاد السوفيتي.
وس���يدفع الزوج مبلغا ماليا كبيرا نظير املليون وردة 
نظرا ألن سعر الوردة الواحدة في كازاخستان يتراوح ما بني 
500 و2000 بالعمل���ة احمللية »تنجي« )أي 3 إلى 13 دوالرا( 
على الرغم من أن البائع وعده بخصم كبير جدا نظرا حلجم 

الكمية املشتراة.
ومن املنتظر أن تلق���ى هدية املليون وردة التي يتجاوز 
ثمنه���ا ال� 3 ماليني دوالر القبول والرضا من جانب الزوجة 
على زوجها الذي قدمها لها تبعا لنصيحة أغنية حتمل هذا 
االسم كانت مشهورة باالحتاد السوفيتي في عقد الثمانينيات 
من القرن املنصرم وحتكي قصة فنان أراد كس���ب ود امرأة 

عن طريق هدية من الورود.

اجلزائ���ر � أ.ش.أ: أصدر الرئي���س اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة امس قرارا بالعفو عن 245 سجينة من الالتي صدرت 
عليهن أحكام نهائية، كما اصدر تخفيضات جزئية لسجينات 

أخريات وذلك مبناسبة اليوم العاملي لعيد املرأة.
وقال بيان صادر عن رئاسة اجلمهورية إنه تكريسا ملعاني 
التسامح والتراحم والتكافل بني أفراد املجتمع اجلزائري قرر 
الرئيس بوتفليقة مبناسبة اليوم العاملي لعيد املرأة العفو 

عن احملبوسات احملكوم عليهن نهائيا.
وأضاف البيان أن إجراءات العفو املتخذة تتضمن تخفيضا 
كليا للعقوبة ب� 18 شهرا للنساء احملبوسات ممن ارتكنب جرائم 
ال تش���كل خطورة كبيرة على املجتمع وبقي لهن أقل من 18 
ش���هرا عن انتهاء مدة العقوبة يؤدي تطبيقها الى استفادة 

245 محبوسة وتخفيضات جزئية لباقي احملبوسات. 

ازدحام مروري في روسيا 
ميتد لـ 3000 كيلومتر

واشنطن تضيف الڤاتيكان إلى الئحة 
الدول املعنية بتبييض األموال

رجل يصالح زوجته مبليون وردة!

 بوتفليقة يعفو عن 245 سجينة 
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة 

»السيستاني« يعتبر قتلة »اإلميو« إرهابيني
و»الداخلية« العراقية تنفي عمليات قتل لـ »عبدة الشيطان«

حتدثت عن حصول عمليات قتل 
ضد املنتمني لظاهرة »االميو« في 
عدد من مناطق العاصمة العراقية 
بغداد تقوم بها جهات مجهولة عن 
طريق س����حق رأس املنتمي لهذه 
الظاهرة الذي يتميز باطالة شعر 
رأسه ولبس بنطال جينز ضيق 
وقميص مرس����وم عليه جماجم 
بشرية بحجر كبير »بلوك« يؤدي 
الى مقتله في احل����ال. واعتبرت 
الداخلي����ة في بيانه����ا ان قضية 
»االمي����و« مت تضخيمها من قبل 
بعض اجلهات واخذت حجما اكبر 
من طبيعتها مشيرة الى انها ظاهرة 
محدودة لدى بعض الشباب الذين 
وقعوا حتت تأثير املوضات لكنها 
بعيدة عن اي حتركات ايدلوجية او 
عقائدية. كما حذرت الداخلية جهات 
لم تس����مها من محاولة استغالل 
ه����ذه القضية وتوظيفها بش����كل 
س����لبي اليقاع الض����رر باملجتمع 
اللحمة  العراقي ومحاولة تفكيك 
بني ابنائه مؤكدة انها »س����تتخذ 
جميع االجراءات القانونية بحق كل 
من يحاول ان يروج لهذه الظاهرة 
ويخرجها ع����ن اطارها احملدود« 
الفتة الى ان دخول وسائل االعالم 
وبعض الناشطني على هذا اخلط 
اضفى عليها بعدا سياسيا وثقافيا 

وحقوقيا.

جمعه مبؤسسي املوقع.
وميض���ي بيري���ز 4 أيام في 
»وادي السيليكون« بكاليفورنيا، 
يلتق���ي خاللها مس���ؤولني من 
ش���ركات كبرى مث���ل »غوغل« 

.»IBM«و
وغالبا ما يتوجه سياسيون 
وشخصيات شهيرة إلى »وادي 
الس���يليكون« لزيارة ش���ركات 
إلى شركات  إلكترونية حتولت 
عمالقة على رأسها موقع »فيس 
بوك«، الذي ينضوي حتت لوائه 
845 مليون مستخدم من شتى 
أنحاء العالم، لتقيم الشركة حاليا 

مبا يعادل 100 مليار دوالر.
ويعتبر بيريز أول مسؤول 
»وادي  ي���زور  إس���رائيلي 
السيليكون«. وتشتهر املنطقة 
بكونه���ا مركزا إقليم���ا لكبرى 
ش���ركات التكنولوجيا واملواقع 
اإللكتروني���ة وكل ما يدور في 

فلكهما.

خالل الفت����رة املاضية مؤكدة ان 
جميع حاالت القتل التي اشيع عنها 
في وسائل االعالم كانت السباب 
ثأرية او اجتماعي����ة او اجرامية 

حتدث دائما«.
واضافت ان »احلديث عن قتل 
العشرات من مقلدي ظاهرة »االميو« 
بطرق متعددة خصوصا ما يعرف 
مبوت »البلوك����ة« وهي قطة من 
االسمنت املخلوط باحلصا وغيرها 
من االحاديث تعتبر امرا مفبركا« 
الفتة الى ان هذا االمر اثار قلقا في 
العراقي بني االسر عامة  املجتمع 

وشريحة الشباب بخاصة.
وكانت وس����ائل اعالم محلية 

أن يفعله موقع »فيسبوك« لدعم 
السالم في الشرق األوسط، قال 
بيريز »ما تقومون به هو إقناع 
الناس بأنه ال يوجد سبب ليكره 

بعضهم بعضا«.
وأدلى بيريز بتصريحاته عبر 
بث إلكتروني مباشر للقاء الذي 

اعتبر املرجع الشيعي االعلى 
آية اهلل علي السيستاني بحسب 
جريدة احلياة، استهداف الشباب 
الذين يطلق عليهم »اإلميو« تهديدا 
للسلم االهلي، وذلك في اعقاب ورود 
تقارير ع����ن عمليات قتل منظمة 
تش����نها مجموعات مسلحة على 

هذه الظاهرة.
واعتبر معتمد السيستاني في 
بغداد الشيخ عبدالرحيم الركابي 
في تصريحات نقلتها وكالة »شفق« 
احمللية ان »استهداف هؤالء الشباب 
ظاهرة س����يئة ملشروع التعايش 
السلمي، واعتبر استهدافهم عمال 
ارهابيا«، واشارت تقارير الى مقتل 
56 من االميو في العراق على يد 
مسلحني مجهولني وقوات تابعة 
لوزارة الداخلية التي نفت ضلوعها 
التي تصدرتها  في هذه احلوادث 

محافظتا بغداد وبابل.
في س����ياق متصل نفت وزارة 
الداخلي����ة العراقي����ة امس وقوع 
عملي����ات قتل في بغداد لش����باب 
عراقيني بسبب تقليدهم لظاهرة 
»االميو« او ما يع����رف ب� »عبدة 
الشيطان« غير انها اعترفت بوقوع 
مثل هذه العمليات السباب ثأرية 

او اجتماعية او اجرامية.
وقالت الوزارة انها »لم تسجل اي 
حاالت قتل ملقلدي ظاهرة »االميو« 

دبي � إم. بي. س���ي .نت: من 
مقر شركة »فيسبوك« الرئيسي 
في الواليات املتحدة األميركية، 
أطلق الرئيس اإلسرائيلي شيمون 
بيريز صفحته اخلاصة على موقع 
أنه  التواصل االجتماعي، زاعما 
يود من خالله���ا فتح حوار مع 
الشباب العرب للترويج للسالم، 

على حد قوله.
وتوجه ش���يمون بيريز إلى 
الثالثاء 7 اجلاري  مقر الشركة 
2012 � وفق ما نش���رت صحيفة 
»لوس اجنيليس تاميز« � حيث 
التقى مؤس���س الش���ركة مارك 

زوكربيرغ.
وقال بيريز: »إن الس���الم لم 
يعد حكرا على عمل احلكومات، 
بل الناس أيضا«، وأضاف »اليوم 
يحكم الناس احلكومات، وعندما 
يتحدثون مع بعض يفاجأون.. 

البد أن نكون أصدقاء«.
وردا على سؤال حول ما ميكن 

شابان من طائفة »اإلميو«

شيمون بيريز مع مار زوكربيرغ

بيريز يطلق صفحة بـ »فيسبوك« للتواصل مع الشباب العربي

.. و»فيسبوك« انقطع عن أوروبا
أدى عطل فني اصاب موقع 
التواصل االجتماعي )فيسبوك( 
الى انقطاع اخلدمة عن املستخدمني 

في عدد من الدول االوروبية.
االذاع���ة  هيئ���ة  ونقل���ت 
البريطانية )بي.بي.سي( عن عدد 
من مستخدمي الفيسبوك القول 
انهم وجدوا صعوبة في الدخول 
الى املوقع ف���ي دول كثيرة من 
بينها اململكة املتحدة وايرلندا ملدة 

ساعتني. واضاف املستخدمون 
على حسابهم الشخصي في موقع 
»تويت���ر« للتواصل االجتماعي 
انهم لم يس���تطيعوا استخدام 
تطبيقات الفيسبوك على الهواتف 

واللوحات الذكية.
ادارة  م���ن جهته���ا قدم���ت 
العطل  الفيسبوك اعتذارها عن 
وقالت ان »اخلدمة عادت للعمل 
مرة اخرى وان املشكلة مت حلها 

اآلن وبامكان املستخدمني الدخول 
الى موقع »فيسبوك« ونعتذر عن 

املضايقات التي سببها ذلك«.
وحتدث عدد من املستخدمني 
في دول اخرى ككوريا اجلنوبية 
وباكستان عن مشكالت مشابهة. 
ويس���تخدم موقع »فيسبوك« 
نحو 850 مليون شخص حول 
العالم وكثير منهم حتدث على 
حسابه الشخصي في »تويتر« 

التي وقعت  الفنية  عن املشكلة 
في املوقع.

وكانت ادارة موقع »فيسبوك« 
الذي دشن في فبراير 2004 قد 
اعلنت الشهر املاضي عن خطط 

لطرح اسهمها في اسواق املال.
وتسعى الش���ركة الى طرح 
خمس���ة مليارات دوالر لتصبح 
اكبر عملية بيع الس���هم شركة 

تدير موقعا الكترونيا.

وتراهن »آبل« على أن »آي � 
باد« اجلديد املزود بخدمة اجليل 
الرابع س���يغري عددا أكبر من 
املستهلكني األميركيني لدفع مبلغ 
أكبر ل� »آبل« للحصول على صور 

»آي ـ باد« إلى الفضاء
واشنطن ـ يو.بي.آي: قال علماء 

في محطة الفضاء الدولية انهم قد 
يبدأون باستخدام أجهزة »آيباد« 

اللوحية كونها أسهل من حيث 
االستخدام في الفضاء.

وقال العلماء انهم لطاملا انتظروا 
أن يتم تطوير جهاز لوحي يدوي 
يجعل حياتهم في الفضاء أسهل.

وقال عالم الفضاء في وكالة الفضاء 
األميركية )ناسا( دان بوربنك الذي 
يقود محطة الفضاء الدولية انه في 
حني انه ال ميلك جهاز آيباد أو أي 

جهاز لوحي آخر اال أنه سيستخدم 
حتما جهازا منها قريبا.

وأضاف »أعتقد بأنه أداة جيدة حقا 
لتستخدم هنا ألنه سيكون من 

األسهل بكثير أن يكون لديك جهاز 
لوحي واحد وشاشة واحدة لتأخذه 

معك حني جتري االختبارات«.

البقاء هلل

مكية عبداهلل مكي الصيرفي ـ 68 عاما ـ الرجال: حسينية بوعليان 
ـ الدعية ـ ت: 99504016 ـ النساء: الدسمة ـ ق3 ـ شارع الرشيد 

ـ م43 ـ ت: 99623310.
فوزية سيد محمد سيد حسن، زوجة أحمد حسني بوعباس ـ 72 
عاما ـ الرجال: املنصورية احلسينية العباسية ـ ت: 99646767 ـ 

النساء: الرميثية ـ ق11 ـ ش113 ـ م14 ـ ت: 66666074.
لطيفة علي أحمد غريب احلمادي، زوجة عبداهلل محمد أحمد 
احلمادي ـ 62 عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق7 ـ ش6 ـ م250 ـ ت: 

66744774 ـ النساء: الرقة ـ ق2 ـ ش21 ـ م142 ـ ت: 99494852.
محمد عبيد حميد املطيري ـ شهران ـ للنساء فقط: الصباحية ـ 

ق1 ـ ش10 ـ م224 ـ ت: 99680979.
مكي عبدالنبي مكي الصريفي ـ 57 عاما ـ الدعية ـ حسينية 

العليان ـ ت: 99522524 ـ 99254755.
عبدالعزيز صالح احمد الدعيج ـ 76 عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق6 
ـ ديوان الدعيج ـ ت: 99700809، النساء: السالم ـ ق6 ـ ش608 

ـ م61 ـ ت: 66425151 ـ الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي


