
 

11 جورنال بوك Sun. 18 Jun. 2017 issue no 368
االحد 18 حزيران 2017 العدد 368

كاريكتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

قالو يف �صفحاتهم 
جا�صم احللفي 

يف ذكرى ا�صت�صهاد امام احلق والعدالة االجتماعية
" زنادقة" و"ملحدين" و"راف�صة"  ا�صبح املطالبون بحقوقهم 
و�صار الو�صوليون واملنافقون ا�صحاب احلظوة والكلمة النافذة
"علي  كتابة  يف  جعفر،  نوري  الدكتور  و�صف  هكذا  الحظ/ي: 
ومناوئوه" و�صع املعار�صني حلكم معاوية بن �صفيان ومواليه، 
معار�صي  جتاه  اال�صلوب  نف�س  ي�صتخدمون  املتنفذين  واالآن 
"امللحدين"،  بـ  الف�صاد  على  املحتجني  ويتهمون  املحا�ص�صة 
بينما يغدقون املال واملنا�صب والوالئم ملواليهم من املطبلني 

للمحا�ص�صة والف�صاد!
حامد املالكي 

كيف تبنى االوطان؟ العراق مثال
 2003 عام  تِبعت  طوال  �صنوات  لنف�صي،  وجهته  لطاملا  �صوؤال 
وانا ابحث، �صافرُت اىل دول كثرية، بحثت يف الكتب واالنرتنت، 
�صاألت ذوي اخلربة، و�صلت اىل نتيجة واحدة، يعرفها اجلميع، 
فال ادعي اال�صالة يف اكت�صافها، انها يا �صادتي، �صلطة القانون، 
البلدية  بقانون  مرورا  العام  املرور  قانون  من  يبداأ  القانون 
جتاوز  �صائق  ُيغرم  عندما  مثال،  املعروفة،  القوانني  وبقية 
او  املرورية،  اال�صارة  او )�رضب( كما نقول،  القانونية  ال�رضعة 
جتاهل لب�صه حلزام االمان، مببلغ كبري، مائة دوالر مثال، مينح 
ع�رضة باملئة منها ل�رضطي املرور الذي يكت�صف املخالفة )منعا 
للر�صوة(، عندها �صيحرتم النا�س الطريق، االمر نف�صه يف البلدية، 
فعندما ُيغرم املخالف بلديا، ممن يتجاوز مثال على ر�صيف او 
على ار�س حكومية ،او من يرمي االو�صاخ من نافذة �صيارته، او 
امام بيته، بغرامة كبرية وقدرها، وعندما يخالف املتعدي على 
�صبكة الكهرباء، او �صبكة املياه ال�صافية، بغرامة كبرية واجبة 
ين�صحب  اخلوف  هذا  الدولة،  يخاف  املجتمع  ان  �صرتى  الدفع، 
لن  قائل،  �صيقول  اي�صا،  واجلرمية  االرهاب  اىل  االنتماء  على 
يدفعوا، انا اي�صا اقول ليكن، هنالك طرق كثرية للح�صول على 
مبلغ التغرمي، مثال، يقّيد ا�صم املخالف يف دوائر ال�رضيبة ويف 
دائرة اجلوازات وبقية دوائر الدولة حتى ي�صّل املخالف من اي 
حماولة للبيع او ال�رضاء او ال�صفر الخ، مامل يدفع مبلغ املخالفة، 
عندها �صرتى، الكل ي�صري وفق القانون، وعندها اي�صا، �صيخاف 
يف  اي�صا  رادعة  �صتكون  والتي  القانون  �صلطة  من  املجتمع 
القانون  الع�صابات واجلماعات االرهابية،  االنتماء اىل  ق�صية 
االمم،  ل�صناعة  الوحيد  احلل  هو  املايل،  التغرمي  بقوة  وفر�صه 
وغريها  وامريكيا  باوربا  نتغنى  نحن  �صبقوكم،  من  ا�صاألوا 
وعي  اىل  يعود  ال  هذا  ودميوقراطيا،  اأمنيا  املتقدمة  الدول  من 
ال�صعوب، ارفع القانون عن هذه البلدان، �صتجدهم مثلنا، حوا�صم، 
ب�رضيف، االن�صان هو االن�صان يف كل مكان، االختالف يف عدد 
احلقيقي  التعليم  غياب  ب�صبب  اكرث  عندنا  رمبا  املحو�صمني، 
والفقر والعوز التاريخي، لكن االمر ال يخلو من وجود الكثري من 
فقط،  وق�صوته  القانون  احلرة،  الدول  يف  والل�صو�س  املخربني 

هما من مينعان املجتمعات من االنزالق...

اجمل تعليق 

�صعب جدا ان تكون بعيدا عّما هو قريب اإليك.

تطرح هواتف نوكيا 6 و5 و3 
تكشف تفاصيل جديدة بشأن 
حذف المحتوى اإلرهابي

إيلون ماسك ينشر مخططًا 
جريئًا الستعمار المريخ

   اأعلنــت �رضكــة HMD Global املطــور اجلديد لهواتــف نوكيا اأخرياً، عن 
اأنــه �صيتم طرح هواتف نوكيا الذكية الثالثة هاتف نوكيا 3 ونوكيا 5 ونوكيا 
6 يف االأ�صــواق عرب جمموعة من متاجــر التجزئة املختارة.  وكانت ال�رضكة 
 MWC قــد ك�صفت النقاب عن هــذه الهواتف خالل املوؤمتــر العاملي للجوال
الذي انعقد يف مدينة بر�صلونة االإ�صبانية، وجتمع االأجهزة بني الرباعة الفائقة 
والت�صميــم املميز وميزات الرتفيــه االإ�صتثنائية ناهيك عن انها تعمل بوا�صطة 
نظــام الت�صغيل اأندرويد النقي، مما يتيح للم�صرتك ا�صتخدام الهاتف على ح�صب 
 HMD طريقتــه اخلا�صــة. و�ــرضح �صامنيــت كو�صهــار املدير العــام ل�رضكة
Global العامليــة يف منطقة ال�ــرضق االو�صط: "تعد �رضكة HMD املطور 
اجلديــد لهواتــف نوكيــا، ونتطلع قدمــًا لبدء ف�صــل جديد الأحد اأكــرث عالمات 
الهواتــف النقالــة �صعبيــة واملوثوق بهــا يف العــامل، لقد طرحت نوكيــا اأخرياً 
عــدداً من الهواتــف الذكية اجلديدة التــي تعمل بنظام اأندرويــد، والتي حظيت 
باعجــاب امل�صتخدمــني مبــا قدمته مــن ميزات رائعــة، وكذلك عــودة الهاتف 

االأيقوين 3310 بحلة جديدة، وهذا يج�صد طموحنا نحو تقدمي االأف�صل .

    قدمــت �رضكــة في�س بــوك تفا�صيل جديدة عن جهودهــا الإزالة املحتوى 
االإرهابــي، ا�صتجابة ل�صغــط �صيا�صي يف اأوروبا ب�صــاأن ا�صتخدام جماعات 
مت�صددة ال�صبكة االجتماعيــة يف الدعاية والتجنيد. واأو�صحت مديرة اإدارة 
ال�صيا�صات العاملية يف في�س بوك مونيكا بيكرت، ومدير �صيا�صات مكافحة 
االإرهــاب بريان في�صمان، يف تدوينة اأن في�س بــوك كثفت ا�صتخدام الذكاء 
اال�صطناعــي مثــل مطابقة ال�صــور وفهم اللغــات للتعرف علــى املحتوى 
وحذفــه �رضيعــًا. وجــاء يف التدوينة اأن موقــع في�س بوك ي�صتخــدم الذكاء 
اال�صطناعــي ملطابقــة ال�صــور التــي ت�صمــح لل�رضكــة بروؤية مــا اإذا كانت 
�صــورة اأو مقطع فيديو يجري حتميله يتطابق مع �صورة اأو مقطع معروف 
جلماعــات م�صنفــة اإرهابيــة مثــل تنظيــم داع�ــس والقاعــدة واجلماعات 
املرتبطــة بهمــا. واأ�ص�س يوتيــوب وفي�س بوك وتويــرت ومايكرو�صفت العام 
املا�صــي قاعــدة بيانات م�صرتكــة لب�صمات رقميــة تتعــرف تلقائيًا على 
مقاطــع الفيديو وال�صور التــي بها حمتوى مت�صدد، ليكون هناك تعاون يف 

التعرف على نف�س املحتوى.

 Tesla ن�ــرض اإيلــون ما�صــك الرئي�ــس التنفيــذي واملوؤ�ص�س ل�رضكــة تي�صال   
لل�صيــارات الكهربائيــة الفاخــرة و�رضكة �صبي�ــس اإك�ــس SpaceX للف�صاء 
خمططــًا جريئًا ال�صتعمــار كوكب املريخ، والذي يبــدو اأنه ملخ�س حتريري 
ملخططــه الــذي عر�صه يف �صهر �صبتمرب)اإيلول(، حيــث عمد ما�صك اإىل �رضح 
حجته الإعــادة ا�صتعمال ال�صواريــخ مبثابة و�صيلة خلف�ــس تكلفة الرحالت 
الف�صائيــة. وكان اإيلــون ما�صك قــد عر�س يف �صهــر �صبتمرب)ايلول( 2016 
روؤيته ال�صتعمار املريخ عرب �رضكته للف�صاء �صبي�س اإك�س SpaceX، وكان 
احلديث جريئًا لعــدة اأ�صباب منها اخلطة الطموحة نف�صها حيث ياأمل ما�صك 
اأن يطــري مليــون �صخ�س اإىل الكوكب االأحمر على اعتبــاره كوكبًا احتياطيًا 
لالأر�ــس بتكلفة ت�صل بني 100 و200 األــف دوالر لل�صخ�س الواحد، وثاين 
هــذه االأ�صبــاب قيامه بهــذا العر�س بعد اأ�صابيــع فقط من انفجــار �صاروخ 
�صبي�ــس اإك�ــس علــى من�صــة االإطــالق. كمــا ت�صمن املخطــط اجلديــد و�صفًا 
للت�صاميــم املبكرة للمركبة الف�صائية الهائلــة التي ياأمل بناءها، ورغم اأن 

املخطط اجلديد ال يوفر الكثري من التفا�صيل اجلديدة .
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لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 �صوت �لرعد o ت�صريح باحلاجة �إىل
2 عك�س حلو o جوهر )�ل�ص���يء( o م���ا يعطيه �أقارب 

�لعرو�س لها يوم زو�جها
3 م���ن طيور �لن�ص���ف �جلنوب���ي للكرة �الأر�ص���ية وال 

يطري 4 ي�صبح ن�صيطا
5 مقدمة ر�أ�س �حليو�ن حيث يو�صع �لزمام o �صوت 

�لع�صافري
6 قط o �صوت �لنحل )معكو�صة( o للند�ء

7 �صوت �حلمام )معكو�صة( o كثري �ل�صرب.
8 هرب o �أنكر �الأ�صو�ت o ن�صف �صبغة.

9 �صن �لفيل
10 �صوت �لبالبل o �صوت �لذئب

�صّجــت مواقــع التوا�صــل االجتماعــي ب�صــور للنجمــة الربيطانيــة اأديل 
Adele بعــد اأن ان�صمت للنا�س، الذي اجتمعوا ليل االأربعاء قرب الربج 
الــذي ا�صتعل بالنار يف لنــدن. وبح�صب رواد االإنرتنت، فــاإّن مغنية البوب 
املولودة يف لندن، كانت برفقة زوجها �صاميون كونيكي، وكانت حتت�صن 

وتوا�صي �صحايا احلريق وعائالتهم.

 Julia Stiles اأكــد املتحدث الر�صمي با�صــم النجمة العاملية جوليا �صتايلز 
 .Preston J. Cook اأنهــا حامل يف طفلهــا االأول، من بر�صتون جيه كوك
وذكــر يف حديثه الإحــدى و�صائل االإعالم االأمريكية، اأّن من املتوقع اأن ت�صع 
جوليــا البالغــة من العمر 33 عاًما طفلها، يف نهاية هذا العام.  ي�صار اإىل اأّن 
عالقــة �صتايلــز وكوك، بداأت عــام 2015، بعد اأن التقيا خــالل ت�صوير فيلم 
"Go With Me"، الذي كان كوك يعمل فيه، �صمن فريق االإنتاج، وبعد 
ذلــك اأعلنا خطوبتهمــا، يف نهاية العام نف�صه.ُيذكــر اأّن جوليا �صتايلز، تقوم 
حالًيــا بجولة ترويجيــة، وهي حامــل، مل�صل�صلها الق�صري اجلديــد "ريفريا"، 

.Adrian Lesterالذي ي�صاركها يف بطولته ايوان ريون، وادريان ل�صرت

1 �صوت �لنعامة o لي�س له قيمة عند �لغري
2 ثلثا ورل o �صوت �ملاء
3 �صجاجيد o عك�س خري

�لفي���ل  �ص���وت   o مل�ص���اء  كب���رية  ح�ص���ى   4
)معكو�صة(.

5 يجل�س �جلمل على �الأر�س من حالة �لوقوف
و�ص���عف  مر����س   o ز�ئ���د�  مق���د�ر�  �ص���ع   6

)معكو�صة(.
7 �صوت �ل�صفادع o �صياح �لديك.

8   )معكو�صة( o �صوت �لظبي o ف�صاء
9 للتمن���ي o �للعب �ملتميز بحرك���ة د�ئبة للطفل 

وال يخلو من �لتخريب.
10 �صون �لبط o �صوت �جلمل

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.

أديل في موقع حريق مبنى لندن لمواساة الضحايا

جوليا ستايلز حامل بطفلها األول


