
اوجد الفرق

يبتكر الإن�س��ان كل الغريب واملميز من وقت اإىل اخر 
خا�س��ة عل��ى م�ست��وى الت�سمي��م املعم��اري املميز 
يبتك��ر الإن�س��ان الغري��ب م��ن الت�سامي��م املعمارية 
الفري��دة ج��ًدا الفن��دق العائ��م م��ن اغ��رب ال�س��كال 
املعماري��ة احلديثة التي �س��وف حت��دث تغري جذري 
ا  يف الرح��ات البحرية الرتفيهية عرب العامل هو اي�سً
MorphH o  م��ن اغ��رب الفن��ادق مورفهوتي��ل 
tel، اأو الفن��دق املتح��ول ق��ام بت�س��وره والإ�رشاف 
علي��ه املهند�س  املعم��اري جيانل��وكا �سانتو�سو�سو 
Gianluca Santosuosso ،م��ن اغرب البنية 
الفندقي��ة بالعامل قد تغري الوج��ه ال�سياحية البحرية 
لاأب��د. يطل��ق على الفن��دق العمود الفق��ري هو فندق 
فري��د جًدا مت بن��اءه على �سكل تي��ارات املحيط التي 
تبح��ر بب��طء �سديد ح��ول الع��امل، ي�سمح ه��ذا الفندق 
الغري��ب لنزلئ��ه التوق��ف يف عدد من موان��ئ العامل 
الرئي�سي��ة مت ت�سمي��م الهي��كل للفن��دق عل��ى �س��كل 
العمود الفق��ري مت ت�سميم هيكل الفندق على نوع او 
هياأة وح��دات �سخمة او فقرات للعم��ود الفقري لأي 
كائ��ن حي، تلك الفق��رات يغطيها عدد من املقاربات 

املعياري��ة يت��م تغطيته��ا وحمايتها م��ن تاأثري واثر 
املي��اه املاحل��ة ، مت ربط هي��كل ب�سبكة معق��دة جًدا 
م��ن املفا�س��ل اللكرتونية للتحك��م الإلكرتوين لتلك 
املفا�س��ل ت�ستطي��ع تل��ك املفا�س��ل متدي��د او تقليل 
البع��اد بطريق��ة ت�سم��ح بخل��ق حرك��ة جزئي��ة بني 
وح��دات العم��ود الفق��ري تعط��ي تل��ك املي��زة الآلية 

. Shape Shifting لتغيري ال�سكل
يو�سح املهند���س امل�سمم ان اهم الهداف الرئي�سية 

م��ن وراء تل��ك امل���رشوع هو كي��ان �سناع��ي �سخم 
م�ستق��ل ومكتف��ي ب�سكل ذات��ي هو مكتف��ي ذاتًيا من 
نواح��ي الطاقة حيث يعم��ل بالطاق��ة ال�سم�سية التي 
ت��وزع على اجلزء العل��وي من �سط��ح الفندق وحركة 
ا مياه  ا تول��د الطاقة لفندق يوف��ر اي�سً الأم��واج اي�سً
النظيف��ة للفن��دق ذل��ك بتقني��ة حف��ظ مي��اه الأمطار 
وخوا���س لتحلية مياه البحر يوجد اي اماكن لزراعة 

اخل�رشوات والفاكهة والتي تتمركز و�سط الفندق،
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يب��دو الأم��ر مث��ل رواي��ة البوؤ�س��اء، ح��ني يعتق��ل ج��ان فاجلان، 
ال�سخ�سي��ة الرئي�سية فيها، لأنه �رشق رغيفًا من اخلبز، لكنه لي�س 
رواي��ة بل حادث��ة ح�سلت فع��ًا يف اأمريكا، حي��ث اعتقل �رشطي 
امراأة بتهمة �رشقة ثاث قطع من البطاطا املقلية من �سحنه، يف 

مطعم وجبات �رشيعة يقع يف وا�سنطن العا�سمة.
الأخب��ار نقلت اأن امل��راأة يف املطعم اقرتبت م��ن �رشطي حماولة 
فت��ح درد�سة معه، واأثناء ذلك اأخذت ال�سي��دة، التي بدا اأنها كانت 
جائع��ة وبا نق��ود، قطعة بطاط��ا مقلية من اأمام��ه وهو يتناول 

طعامه، فاأمرها ال�رشطي بالتوقف لكنها تناولت قطعة ثانية.
واأثار الت�رشف حفيظة ال�رشطي الذي اأخربها اأنها ب�سدد ارتكاب 
جرمي��ة �رشق��ة مطالبًا اإياه��ا بالتوقف واإل ق��ام باعتقالها على 
الف��ور، اإل اأن ال�سي��دة جتاهل��ت حتذي��ره ووا�سل��ت تن��اول قطعة 
بطاط��ا ثالث��ة. وق��ام ال�رشط��ي بعد حتذيره��ا وتناوله��ا القطعة 
الثالث��ة باعتقالها على الفور، وحرر حم�رشاً بالواقعة، وكتب يف 

التقرير يف مربع املمتلكات امل�رشوقة "بطاطا مقلية".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

منري العلي: هذا واحد اتزوج وحدة وخلف منها طفل 
راح ملديرية اجلن�سية حتى ي�سجل ابنه..

ال�سابط كاله �سرتيد ت�سميه؟ 
كاله خالد بن الوليد! 

كاله ال�سابط مي�سري ا�سم مركب! لزم ا�سم واحد فقط 
�ساحبنه طلع 25 الف وخاها باملجر مال ال�سابط 

ج��ان يكل��ه ال�سابط اكلك حب��ي تريد ت�سميه ب�س خالد ب��ن الوليد لو حتب 
ا�سيفلك ر�سي اهلل عنه؟

#اي_نعم

هالة مهميت: يرعبني ذلك الكائن الذي يقتل "باإميان اعمى"، با تردد، و 
دون ان تهتز جفونه، لإثبات وجود #اهلل ...

و يثري ا�سمئزازي ذلك املخلوق الب�سع الذي يوؤيد #القاتل "#املوؤمن"،
ويهّل��ل لإراقة الدماء، ُن���رشة لربٍّ املتطرفني "الكارت��وين"، الذي ر�سمته 

خمّيلة العقل املت�سدد امُل�سّوه و �رّشعت با�سمه #القتل ..
#ناه�س_حرت .. �سهيد الفكر احُلر، الذي يخيف عقيدة #التكفري و يف�سح 

الفكر #املتطّرف العفن

رمي بازي: �سوكت اكره عراقيتي وعي�ستي بهالبلد :
م��ن اطب للمط��ار ومن ا�سعد الطيارة،، من ميعرف��ون يكعدون مبقاعدهم 

املخ�س�سة واملكتوبة ا�سا ع التكت
من يتعاركون ع الكعدة مي اجلامة...من جهالهم يعيطون ويدفرون بن�س 

التفتي�س والهل ول ميهم
الركاب يدفرون ويدفعون اثناء ال�سعود و النزول...من يطكطكون �سور مي 

الطيارة وياأخرون العامل
من يعيطون بن�س الذن ومرياعي الذوق العام...من يفتحون حزام المان 

ويوكفون بباب الطيارة وهي بعدها مواكفة 
ه��اي ما عدا ال�ساب اللطي��ف اللي كل �سوية من��دار مبت�سم بوجهج عبالك 

�سايفله قرد ! وال�سابة اللطيفة اللي تخزرج عبالك �سايفتلها جلب ! 
يعني طابني حلديقة احليوانات مو مطار دويل ..

عي�ستي�س هاي اللي تك�رش العمر

عبد اهلل مهودر: بني حانه ومانه
خ��ربان يناق���س بع�سهما البع�س حول ال�ستع��داد ملو�سم المطار وجهة 
ر�سمي��ة تدح���س راأي جهة ر�سمي��ة وكاأنهما يف دولت��ني ولي�س يف دولة 
ب��ل وعا�سمة واحدة .. ما امل�سكلة لو اجتمعت امانة بغداد وهياأة خدمات 

بغداد وخرجوا ببيان واحد وخطاب واحد لو �سعبة :
اخلرب الول :

اأعلن��ت اأمانة بغداد، اليوم ، ا�ستعدادها ملواجهة المطار املرتقب هطولها 
يف مو�سم ال�ستاء املقبل.

اخلرب الثاين :
ح��ذرت هياأة خدمات بغداد التابعة ملجل�س حمافظة بغداد، من عدم قدرة 

ا�ستيعاب مياه الأمطار يف مو�سم ال�ستاء املقبل.
ذكروين بحانه ومانه

عم��ران ال�سايف: الع��رب حربهم بينه��م ...واحد يقتل الث��اين .." ويهتفون 
"املوت لأمريكا o املوت لإ�رشائيل ..هههههههه

الغري��ب ان��و الدولتني ايل ين��ددون مبوتهن باقيات و�سعبه��م مرتاح اخر 
راحة والعرب . يف ا�سفل �سافلني !

أجمل تعليقات الفيس بوك

_م�َن ي�سرتي �سوتك اليوم ..
�سيحافظ على فقرك

لي�سرتيه املرة القادمة بنف�س املبلغ ..!   
#ف�ساد

الحمام قادر على تمييز الكلماتافتتاح شركة جوجلكيف ينشأ الصوت عند اإلنسان

لل�س��وت خ�سائ���س وميكانيكية خا�س��ة بالعمل فال�س��وت الب�رشي يكون 
عب��ارة عن اهت��زازات متك��ررة ومتتالية حتدث يف منطق��ة احلنجرة نتيجة 
الهواء املندفع من الرئتني اإليها، هذا ما يّكن �سدى يف منطقة الفم ومنطقة 
الأن��ف ليخرج بنربة معينة، وتتكّون احلنجرة من ت�سعة غ�ساريف ملت�سقة 
م��ع البع�س مكّون��ة �سندوق ال�سوت، كم��ا حتتوي احلنجرة عل��ى الأحبال 
ال�سوتية التي ي�سبب اهتزازها نتيجة مرور الهواء القادم من الرئتني ت�سيق 
الع�سلة املرتبطة بها اأو تو�سيعها مّما ي�سهم يف حدوث ال�سوت، قّوة اندفاع 
الهواء من الرئتني توؤّثر على قوة درجة ال�سوت فلو كان الهواء منبعثًا بقوة 
نح��و الأحبال ال�سوتية �سيتك��ّون �سوت عاٍل ولو كان ق��وة الهواء املنبعثة 
نحوه��ا �سعيف��ة �سين�س��اأ �سوت منخف���س. وان م��ا يجعل �س��وت الإن�سان 
خمتلف��ًا من �سخ�س اإىل اآخر هو �سكل وحجم جماري الأنف والفم واحلنجرة 
الت��ي تختلف اختافًا ب�سيطًا يف الطول والعر�س والنتوءات من �سخ�س اإىل 
اآخ��ر، مّما يجعل �سوت كل �سخ�س مميز عن الآخر، واإن تعّر�س هذه الأجزاء 
الثاث��ة للع��دوى اأو الإ�ساب��ة يوؤّث��ر عل��ى طريقة خ��روج اله��واء مما يجعل 

ال�سوت يختلف موؤقتًا اإىل اأن يعود الإن�سان اإىل حالته الطبيعية.

يف مثل هذا اليوم من عام 1998 افتتحت �رشكة جوجل مكتبها يف منتزه 
مينل��و يف كاليفورني��ا وحتديدا يف م��راآب ال�سيارات يف تل��ك الفرتة كانت 
ول ت��زال جوجل موقع��ا جتريبيًا و كانت جتيب على 10000 بحث يوميًا 
و ب��داأت ال�سحافة مباحظة ال�رشك��ة اجلديدة وموقعه��ا التجريبي وبداأت 
 USA( تلم���س الفرق يف حمرك البحث اجلدي��د. و كتبت مقالت عنهم يف
 PC( ويف �سهر دي�سمرب اأ�سافت جملة )Le Monde( و )TODAY
Magazine( موق��ع جوج��ل واحد من اأف�سل مائ��ة حمرك بحث لديها 
لع��ام 1998 و م��ن هن��ا كانت بداية �سع��ود جوجل .  وذل��ك كانت بداية 
جوجل العماقة من مقر �سغري داخل �سكن جامعي اإىل اأن تطورت لت�سبح 
تلب��ي حوايل ثاث��ة مايني بحث يف الي��وم فما اأجم��ل اأن تعمل يف كيان 
يق��در املبدعني واإبداعه��م. ويعني اأ�سم Google؟ ه��ذا ال�سم جاء نتيجة 
لتحري��ف م�سطل��ح googole وهذا التعبري يدل يف لغ��ة الريا�سيات اإىل 
الرق��م 1 متبوعا مبائة �سفر ومع مرور الأيام اأ�سبحت Google »فعا« 
واأ�سيف��ت اإىل القوامي���س النكليزي��ة ال�سه��رية واأ�سبح��ت تعن��ي ا�ستخدام 

حمرك جوجل للبحث عن املعلومات من خال ال�سبكة العنكبوتية.

وجد علماء من نيوزيلندا واأملانيا اأن احلمام العادي لي�س قادرا فقط على 
الع��د م��ن 1 اإىل 9، بل وميكنه التمييز ب��ني الكلمات ذات املعاين املختلفة 

على �سا�سة الكمبيوتر.
قام �سكارف داميان من جامعة اوتاجو يف نيوزيلندا وزماوؤه بك�سف �رش 
يف اأثناء اأبحاثهم، األ وهو قدرة الطيور على متييز الكثري من الكلمات التي 

حتمل نف�س ال�سكل ولكن تختلف يف املعنى.
وعم��ل فريق البح��ث على تب�سي��ط التجربة للطي��ور يف البداي��ة كي تتعلم 
الطي��ور التميي��ز بني ع���رشات الكلم��ات الإجنليزي��ة، م�سيف��ني با�ستمرار 
كلم��ات جدي��دة اإىل قامو�س هذه الطيور حتى و�سل��وا اإىل مئات الكلمات، 
بالإ�ساف��ة اإىل تعليمه��م كيفي��ة متيي��ز اآلف املجموع��ات الع�سوائية من 
احل��روف. واحتوت هذه التجربة عل��ى كلمات ذات معاين حمددة، وكلمات 
اأخ��رى ه��ي عبارة عن عدة اأح��رف مكتوبة يف كلمة واح��دة ل تنم عن اأي 
معن��ى. واأظه��رت التجربة اأن طائر احلمام ا�ستط��اع متييز الكلمات بن�سبة 
اأك��ر م��ن ٪50، وهو م��ا يعني اأن اختي��اره للكلمات لي���س ع�سوائيا ومن 

قبيل ال�سدفة.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلمات

ال��وزن  خل�س��ارة  ي�سع��ون  النا���س  م��ن  الكث��ري 
بطرق تب��دو تقليدية بالن�سبة لن��ا وذلك بوا�سطة 

ممار�سة التماري��ن الريا�سية اأو تناول حبوب 
احلمي��ة، لكن ه��ذا الرج��ل ال�سيني 

ابتك��ر طريق��ة تعد م��ن غرائب 
ال��وزن  خ�س��ارة  وعجائ��ب 

الزائد.
 يح��ارب "ت�سون��غ يان" 
البدان��ة  عام��ا   53 ذو 
اخلا�سة،  طريقت��ه  على 
فق��د اعت��اد عل��ى حم��ل 

حج��ر يبلغ 40 كيلوغرام 
ب��ه  وال�س��ري  راأ�س��ه  عل��ى 

يوميا، م��ا ي�سد اأنظ��ار املارة 
اإلي��ه مت�سائلني ع��ن ال�سبب، ورغم 

اأن ه��ذه الطريقة قد تب��دو اأنها غري ناجحة 
لك��ن العك�س هو ال�سحيح بحيث متكن "يان" من 
خ�س��ارة 30 كيلوغرام م��ن وزنه يف اأقل من عام 
واحد.  كان يبل��غ وزن ال�سيد "يان" حوايل 110  

كيلوغ��رام م��ا جعله يع��اين من م�س��اكل �سحية 
عدي��دة ففك��ر بال�ستعانة به��ذه الطريقة الغريبة 
لإنقا���س ال��وزن الزائ��د، وكان��ت بدايات��ه م��ع 
حجر يبل��غ 15 كيلوغ��رام فقط وبداأ 
تدريجي��ا يف زيادة وزن احلجر 
اإىل اأ�سب��ح 40 كيلوغرام��ا، 
�سب��اح  كل  يق��وم  حي��ث 
حديق��ة  يف  بالتن��زه 
مقاطع��ة  يف  "بي�س��ان" 
املناظ��ر  "جيل��ني" ذات 
حت�سن��ت  وق��د  اخلاب��ة، 
�سحة "ي��ان" بف�سل هذه 
الطريق��ة الغريب��ة والعجيبة 
وخ���رش الكثري م��ن الدهون مما 
يثبت اأن الطريق��ة ناجحة، لذلك بداأ 
يفك��ر ب�س��كل ج��دي بامل�سارك��ة يف م�سابقة 
للدخ��ول بكت��اب "غيني���س" باأرق��ام القيا�سي��ة 
وال�س��ري لأطول م�سافة ممكنة حام��ًا حجراً على 

راأ�سه.

زمن "البؤساء" الحقيقيصيني يخسر الوزن بطريقة فعالة وغريبة

 اعتقال امرأة سرقت 
بطاطا مقلية!

 فندق متحول يمكنه اإلبحار حول العالم

�أفقيًا 
1 يق���ال لطع���ام �الرز يف جمتمع���ات دول �خلليج 

�لغروب وقت   o
و�لرجل �ملر�أة  تلب�سه   o )معكو�سة(  �ساحر   2

 o باكنجهام  ت�سك���ن ق�سر  ملك���ة بريطانية  �ول   3
ثلثا �سام

يربد �أن  بعد  �لرب�كني  عن  �لناجت  �ل�سخر   4
غناء حديقة   o عطف  حرف   o وثني  طوي   5

طرد  o ما  حرفة  يف  ماهر  عامل   6
7 عبد هند �لذي قتل �سيد �ل�سهد�ء حمزة o تفوق 

و�نت�سر
 o �أد�ة حربي���ة قدمية   o كب���رة  ت���ر�ب حبات���ه   8

توج�س
�ل�سمر�ء �لقارة   o حب   9

o ن�س���اط �ن�س���اين  �لتاريخ  م���ا قبل  10 خمل���وق 
ي�سمل �لعديد من نتاج �ملو�هب �ملختلفة

عاموديًا
1 �مل���ادة تطل���ى به���ا �الأو�ين حتى ال يلت�س���ق 

�لطعام o �أنو�ع من �لزهور
 o 2 �ال�س���م �ل���ذي ي�س���ر به �ملحام���ي لزبونه 

��سم علم ب�سفة �حلمد
عملي���ة  �أو  دول���ة  �أو  �س���خ�س  عم���ل  ثم���رة   3

ح�سابية o عك�س جناح
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