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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

قالو يف �صفحاتهم 
جمانة ممتاز 

عندما ت�صيق اوطاننا علينا 
يفرت�ض اأين كنُت ان�صت اليها بينما تف�صف�ض عن اأمل اال�صتياق 
اىل وط���ٍن ي�صتعل باحل���روب املفتوحة " �صوري���ا اجلميلة" كما 
ت�صميها وكما اقتنع انا، عيناها على الدرب، خائفة من وجودها 
يف ال�ص���ارع، م���ن جن�صيتها رغم انها يف بل���ٍد عربي ي�صبهها اىل 
ح���ٍد كبرب بالوجع واملعان���اة والظروف، مرتعب���ة من االو�صاع 
االمنية املتعب���ة يف العراق وهي القادمة من بلٍد يئن! تطمح ان 

حتظ���ى باالأمن، لكن اي اأمن اي؟ هذه الب���الد بالٌد حمراء ال 
يوؤمن قاطنوها اال ب�صلوى االقتتال الداخلي. 

جت���زم ان العراقيني �صعٌب كرمي ودود، م���ا مر يوم ومل تعد 
في���ه اىل البيت املتهالك الذي ت�صم في���ه اطفالها اال ومعها �صيٌء 
م���ن لقمة العراق، يا للمفارقة املوؤملة، هذه بالد خري رغم ما فيها 
م���ن ج���وع واأمل ودم ، امل يقلها بدر �صاك���ر ال�صياب قبل اكرث من 

ن�صف قرن " ما مر عاٌم والعراق لي�ض فيه جوع"!
حمملة بالق�ص�ض املثقلة، قاطعتها، ورحت احكي لها عن حياتنا 
هنا وكي���ف اننا نت�ص���ارك معه���م ونتماهى باال�صط���راب، لي�ض 
هن���اك �صعور ا�ص���واأ من ان ن�صع���ر ان اوطاننا الكب���رية ت�صيق 
علين���ا اىل احل���د الذي جتعلن���ا ال نريد منه���ا اال الف���رار! انانية 
من���ي، كاأنن���ي اردت ان اهزمها بالك���م الذي نحمله م���ن املعاناة 
وه���ي من بالد ال� ١١ مليون مهجر! تراجعُت قليال الأنني ن�صيت 

اين مهمتي هي االن�صات ال ان ين�صت اإيل ..
اىل �صوري���ا اجلميلة، اىل اطفالها االبري���اء كل احلب واالأماين 

بال�صالم ..
حيدر جا�صم

راأي 
موؤ�ص�صاتن���ا الديني���ة عليها واج���ب القيادة الروحي���ة وتو�صيع 
االآف���اق املعرفية لدى معتنقي الديان���ات املختلفة يف املجتمعات 

العراقية وغريها
وعل���ى هذه املوؤ�ص�ص���ات اأن تدرك الدور املن���وط بها وال تتعدى 
عل���ى اأدوار غريها؛ اإذ اإن اآفة جمتمعاتنا االأوىل هي اأن معظمنا 
يف�ص���ل يف تاأدي���ة دوره؛ الأن���ه م�صغول بتاأدي���ة دور غريه، رجل 
ال�صيا�ص���ة يف�ص���ل يف ال�صيا�صة الأن���ه يريد اأن يك���ون رجل دين، 
ورج���ل الدي���ن يف�ص���ل يف اأن يكون ق���دوة روحية الأن���ه يريد اأن 

يكون �صانع �صيا�صة.
وه���ذه االأ�صياء خطاأ الب���د اإيجاد حلول �صريعة م���ن املوؤ�ص�صات 

نف�صها.

لوحة اليوم

 من الفنانة 
نغم �صالح 

بعنوان "الطفولة"
 

اجمل تعليق

اعمل امل�صتحيل من اجل  احل�صول على ماتبتغيه 

البلوتوث وشبكة WLAN يحميان 
خصوصية هاتفك

الرقمية "بيتكوين" ترتفع 
إلى مستوى قياسي جديد 

تعتزم إعالن مساعدها الصوتي خالل 
معرض IFA مطلع الشهر المقبل

أكثر المخلوقات القاتلة التي تساعد على الشفاء

   عادة ما يقوم اأ�صحاب الهواتف الذكية بتعطيل وظيفة الو�صول اإىل املوقع 
يف اإع��دادات اجلهاز، يف ح��ال عدم احلاجة اإليها، حت��ى ال تتمكن التطبيقات 
وخدم��ات الويب من حتديد م��كان اإقامة امل�صتخدم عن طريق النظام العاملي 
لتحدي��د املواق��ع GPS اأو �صب��كات االت�ص��االت الهاتفية اجلوال��ة اأو �صبكات 
WLAN الال�صلكية. غري اأن هذا االإجراء ال يعني اأنه ال ميكن حتديد موقع 
الهات��ف الذك��ي م��ن اخلارج؛ حي��ث يتوج��ب على َم��ن يرغب يف ع��دم متكن 
 ،)Offline االآخري��ن من معرفة موقعه اأو بيانات حتركاته )تتبع اأوف الين
اإيق��اف �صبك��ة WLAN الال�صلكي��ة وتقنية البلوتوث، عندم��ا ال يحتاج اإىل 
ه��ذه الوظائف الال�صلكية. عندما تكون �صبك��ة WLAN فعالة فاإن الهاتف 
الذك��ي يقوم تلقائيًا بنقل الرقم امل�صل�صل غري القابل للتغيري واخلا�ص بوحدة 
WLAN الال�صلكية، اأو ما يعرف با�صم )عنوان MAC(، ويتم اإر�صال رقم 
م�صابه من الوح��دات اخلا�صة بتقنية بلوتوث الفعالة، والتي ميكنها يف نف�ص 

 ،)Beacons( الوقت ا�صتقبال اإ�صارات من اأجهزة اإر�صال البلوتوث

 جت��اوز �صعر العملة الرقمية بيتكوي��ن Bitcoin اأكرث من 4 اآالف دوالر 
للم��رة االأوىل يف تاريخه��ا الذي ا�صتم��ر 9 �صنوات، حي��ث ارتفعت العملة 
اأم���ص ال�صب��ت اإىل م�صتوى قيا�صي جديد مدعوم��ًا بالطلب الياباين القوي، 
االأم��ر الذي يجعل العملة الرقمية ت�ص��ري يف طريقها اإىل م�صاعفة قيمتها 
4 اأ�صع��اف ه��ذا الع��ام، و�صجلت العملة الرقمية اأعل��ى م�صتوى لها على 
االإط��الق عند حدود 4225 دوالر يف وقت مبكر من اليوم االأحدث، وذلك 
قبل اأن تنخف�ص قلياًل من ذلك الرقم ويجري تداولها �صمن حدود 4000 
دوالر. وق��د متكن��ت العملة الرقمية من م�صاعف��ة قيمتها يف عام 2017 
لتحقق 4 اأ�صعاف القيمة ال�صابقة لها، حيث ازدادت قيمتها بن�صبة 40% 
يف �صه��ر اأغ�صط���ص )اآب( احلايل وح��ده، وتبلغ القيم��ة ال�صوقية لبيتكوين 
االآن ح��وايل 64 مليار دوالر، اأي بزي��ادة بحوايل 10 مليارات دوالر عن 
االأ�صب��وع املا�صي، و�صكلت جتارة البيتكوين بالني الياباين ما يقرب من 

%46 من حجم التجارة العاملية.

قطع��ت التقنية اأ�صواًطا كبرية خالل العقد املا�صي، ولعل اأحد اأبرز ابتكاراتها 
يتمث��ل يف مفهوم الذكاء اال�صطناعي– الذي ي�صري اإىل قدرة اأنظمة احلوا�صيب 
واالآالت املختلف��ة عل��ى اأداء املهام التي يتطلب اإجنازها ع��ادة تدخل الذكاء 
الب���ري. كم��ا اأت��اح لنا ال��ذكاء اال�صطناع��ي القدرة عل��ى تعزي��ز اإمكاناتنا 
وحتقي��ق املزيد م��ن االإجنازات. وال ُيعد ال��ذكاء اال�صطناع��ي مفهوًما جديًدا 
بحد ذاته، اإذ قامت �ركات التقنية خالل االأعوام املا�صية بتقدمي ابتكاراتها 
املدعوم��ة بتقنيات ال��ذكاء اال�صطناعي. وتنت���ر حديًثا اأنب��اء عن ان�صمام 
هواوي اإىل قائمة ال�ركات التي توفر تقنية الذكاء اال�صطناعي اخلا�صة بها.
وم��ن املتوقع اأن يك�ص��ف ريت�صارد يو، الرئي�ص التنفي��ذي ل�”جمموعة هواوي 
الأعم��ال امل�صتهلكني”، عن خا�صية امل�صاعد ال�صوت��ي من هواوي وامل�صتندة 
اإىل تقني��ة ال��ذكاء اال�صطناع��ي خ��الل كلم��ة يلقيها عل��ى هام���ص فعاليات 
معر���ص “اإيفا” IFA Berlin املنعق��د يف العا�صمة االأملانية برلني خالل 

�صهر اأيلول/�صبتمرب املقبل.

هواويتعطيل العملة

متقاطعة

عامة معلومات السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

o خمرتع املخرطة 1 يتوقف 
2 ع�صفور جاء يف اغنية لفريوز o االأر�ص املمتدة حتت 

القدمني
3 طري��ق مبني بني مكانني مرتفع��ني o �صجن اأمريكي 

�صهري ا�صبح مزارا لل�صياح ومعناه الق�ر
o ن�صف �صكون 4 مي�صح على ج�صمه الدهن وغريه 

5 ن�ص��ف نورة o مكان وخم��زن البيع o حيوان يعي�ص 
يف الغابات ويف القارة القطبية ال�صمالية

6 جمموع��ة من النا�ص منتدبة لعمل ما o يرتددن على 
مكان حمدد

7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد ه�صمه o مت�صابهان 
اأ�صار بعمل �صيء ما  o

o جزء من وحدة العملة االأمريكية 8 ل�صقي النبات 
9 اال�ص��م االول ملنا�ص��ل وبط��ل اال�صتق��الل يف جن��وب 

افريقيا – o خمرتع التلفزيون
o خمرتع الكامريا )معكو�صة( 10 ن�صف مفرز 

1 خمرتع الدراجة النارية املوتور�صايكل
2 خمرتع االآلة الكاتبة

3 خمرتع خط انتاج ال�صيارات o يو�صف به الِعرق 
الب�ري مبعنى اأن له امتداد

4 ه��دم o اال�ص��م االأول ملمث��ل اأف��الم جيم�ص بوند 
�صابق

5 خم��رتع ق�صي��ب منع خط��ر ال�صواع��ق o ن�صف 
ناقد

6 اال�صم االأول ملخرتع مكرب ال�صوت )اال�صم الثاين 
ويرمر(

7 لقب ار�صتقراطي اوروبي o زرع خرج من االر�ص
 o 8 ا�ص��م بندقية �صي��د معروف يف اخلليج العربي

خمرتع امل�صعد الكهربائي
9 ن�ص��ف طاقم o رق��م )معكو�صة( o �صقيا االر�ص 

والزرع
o ن�صف داكن 10 خمرتع ال�صيارة االملاين 

 دائما ما تبهرنا اململكة احليوانية ما بني األيف وم�صامل وما 
بني قوي وقاتل، ولكن يغ�ص العلماء نظرهم عن احليوانات 
ال�صام��ة مل��ا لها م��ن �صموم ال تق��در بثمن يف تطوي��ر اأدوية 
جدي��دة الأمرا�ص مثل االأالم املزمنة وال�صكري وحتى مر�ص 
ال�رط��ان. ه��ذه القائمة تلقي نظ��رة على خملوق��ات قاتلة 

ا�صتخدمها العلم للم�صاعدة يف �صفاء املر�صى.
 1 - ال�صفدع ال�صام

ت���رق ال�صفادع ال�صامة �صمهم من الزواحف التي ياأكلونها 
مث��ل النمل او  ح�رة اأم اأربعة واأربعون. ويحدث ذلك عندما 

ا�صتخدام تاأكله��م ال�صفادع م��رة واحدة ويعاد 
ال�صم��وم م��ن خ��الل طبق��ات 

الزاهية،  امللون��ة  اجللد 
ي�صاع��د  مم��ا 

جتن��ب  عل��ى 
ت  ن��ا ا حليو ا

املفرت�صة.
 2     -

�صقائق النعمان البحرية
هن��اك ع�رة اأنواع فقط من �صقائ��ق النعمان غري �صامة اأما 
الباق��ي كل��ه �صام. تتميز هذه االأنواع ب��اأن لديها نظام قوي 
مب��ا في��ه الكفاية الخ��رتاق جلد االإن�ص��ان، ومب��ا اأن �صقائق 
النعم��ان مفي��دة بالفع��ل للحيوان��ات االأخ��رى، فيمك��ن اأن 

ي�صتفيد منها االن�صان.
3 - وح�ص جيال

تعترب ال�صحلية وح�ص جيال لي�صت قاتلة للب�ر، ولكن لدغتها 
ت�صب��ب االأمل ال�صدي��د والنزي��ف ، ولكنه��ا اثبتت اأنها 
ق��ادرة عل��ى اأن تك��ون مفيدة لالن�ص��ان لعالج 
داء ال�صك��ري م��ن النوع الث��اين. حتتوي تاأكل 
فقط 10-5 م��رات يف ال�صنة، وحتتوي على 
بروت��ني  اإك�صندي��ن 4 وه��و بروت��ني 
GLP-1  يف  ي�صب��ه بروت��ني 
ي�صاع��د  مم��ا  االن�ص��ان، 
تنظيم  عل��ى  اجل�صم 
االأن�صول��ني  كمي��ة 

التي تنتجها.
4 - ال�صفدع ال�صمعي

يف��رز ال�صف��دع ال�صمع��ي العديد م��ن الربوتين��ات من خالل 
اجلل��د، كم��ا يفرز  اأي�ص��ا �صموم مهلو�صة ت�صب��ب عدم انتظام 
دق��ات القل��ب والق��يء.  واح��دة م��ن الربوتين��ات الت��ي مت 
حتديده��ا يف ال�صم ه��ي م��ادة ديرمورفني، وه��ي اأكرث قوة 
بح��وايل  40 م��رة من املورف��ني وال ت�ص��ل مب�صتخدمها اإىل 
حد االإدم��ان، وباالإ�صاف��ة اإىل خ�صائ�صه��ا امل�صكنة، وهذه 
الربوتين��ات يف الواق��ع لديه��ا الق��درة عل��ى احل��د م��ن منو 

االأوعية الدموية.
5 -عنكبوت رتيالء ت�صيلي الزهرية

يع��د ال�صمور الع�صل��ي من االمرا�ص الوراثي��ة التي ال يوجد 
لها عالج معروف حتى االآن، وهو ي�صبب تدهور يف ع�صالت 
اجل�ص��م حتى جتعل املري�ص غري ق��ادر على احلركة وي�صبح 
حم�صورا على كر�صي متحرك، ولكن بف�صل هذا العنكبوت قد 
ال يك��ون العالج بعيدا عن متناول يدنا بعد االآن. فمن خالل 
االأبحاث، وجدوا اأن هناك بروتني ميكن اأن يوقف اجل�صم عن 


