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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

هزار علي 
نحن نقراأ للذين ي�صتحقون اأن نقراأ لهم ملن كانوا �صادقني مع حروفهم 

ملن يكتبون بروحهم ال ن�صخا عن غريهم 
نحن ال ي�صرفنا اأن نقراأ ملن يدفع اأعلى اأجرا لن�صر كتابه 

حت����ى واإن وقعن����ا يف الف����خ ف����اأن دواخلن����ا ت�صت�صعر زي����ف املكتوب حيث 
تخربنا باأن يف الورقة ثمة �صيء ال ينب�ض!

لوحة اليوم 
الفنانة نغم �صالح

وعنوانها "والدة االمل"
 

هوبي العراقي 
كيف اأ�صيطر عليك دون اأن ت�صعر ؟!

هذا االأ�صلوب ي�صمى ) االإطار اأو التاأطري (
وهو اأحد اأ�صاليب "غوبلز" وزير الدعاية االأملاين اأثناء حكم هتلر

- عندما تزور �صديقك وي�صاألك : اأت�صرب �صاي اأم قهوة ؟
هنا من ال�صعب اأن يخطر ببالك اأن تطلب ع�صري

- تقول اأم لطفلها : ما راأيك ، �صتذهب للفرا�ض ال�صاعة الثامنة اأم التا�صعة 
؟

الطف����ل �صيختار التا�صعة ، وه����و ما تريده االأم م�صبق����ًا دون اأن ي�صعر اأنه 
جمرب لفعل ذلك بل ي�صعر اأنه هو من قام باالختيار

خط����ورة هذا االأ�صلوب يف اأنه يجعل عقلك ينح�صر يف اختيارات حمددة 
فر�ص����ت علي����ك ال اإراديًا ، ومنعت عقلك من البحث ع����ن جميع االإختيارات 

املتاحة
البع�ض ميار�ض ذلك دون اإدراك، والبع�ض يفعله بهند�صة وذكاء !!

والق����وة احلقيقية عندما منار�ض هذا االأ�صل����وب بق�صد ، اأي عندما اأجعلك 
تختار ما اأريد اأنا بدون اأن ت�صعر اأنت ...

- ونف�ض االأ�صلوب ُي�صتخدم يف ال�صيا�صة واالإعالم ..
ففي ح����ادث حتطم طائرة جت�ص�ض اأمريكية يف االأج����واء ال�صينية ، وبعد 

توتر العالقات بني البلدين ، خرج الرئي�ض االأمريكي وقال :
اإن االإدارة االأمريكية ت�صتنكر تاأخر ال�صني يف ت�صليم الطائرة االأمريكية

وج����اء الرد قا�صي م����ن احلكومة ال�صينية باأنهم �ص����وف يقومون بتفتي�ض 
الطائرة للبحث عن اأجهزة تن�صت قبل ت�صليمها

وهذه موافقة �صمنية على ت�صليم الطائرة !!!
احلقيق����ة هنا ه����و اأن الق�صية هي "ه����ل ت�صلم ال�صني الطائ����رة الأمريكا اأم 
ال؟!" ولك����ن اخلط����اب االأمريك����ي جع����ل - الق�صي����ة املعلنة - ه����ي التاأخري 

ولي�ض ت�صليم الطائرة
واالآن تلع����ب و�صائ����ل االإعالم نف�ض اللعبة يف جمتمعاتن����ا املنهكة باجلهل 
واإنع����دام الوعي وهذا فقط اأ�صلوب واحد من عدة اأ�صاليب جتعلك ال ترى 
اإال ما اأريده اأنا ... وهكذا االإعالم دائما ما ي�صع احلدث يف اإطار يدعم به 
الق�صي����ة التي يريدها وهو اأ�صلوب قوي يف قيادة االآخرين والراأي العام 

من خالل و�صع خيارات قد تكون وهمية لتقيد تفكري الطرف االآخر
لذا ... انتبه لكل �صوؤال يقال لك ... اأو خرب .. اأو معلومة ، فاإنه قد ي�صلبك 
عقل����ك وق����رارك وقناعات����ك و�صُيقي����دك ، اإعلم اأن����ه كلما زاد وع����ي االإن�صان 

ومعرفته ، ا�صتطاع اخلروج من هذه االأطر والقيود التي ي�صعونها لنا

اجمل تعليق
مابني املا�صي واحلا�صر  هناك زمن مفقود .. �صخ�ض غائب

�صعور اليتكرر ..حلم ال يتحقق

غوغل بيكسل 2017 تتخلى 
عن ميزات رئيسية

تستعمل الذكاء األصطناعي 
لتشغيل الترجمة

تنهي تطبيقات 
أندرويد غير المرغوب 

ينتظر �أن تك�س��ف �رشكة غوغل بعد عدة �أ�سهر ب�سكل ر�سمي عن ن�سخة 
2017 م��ن هو�تفه��ا �لر�ئ��دة �مل�س��ماة "بيك�س��ل" )Pixel(، حيث 
تو��س��ل �ل�رشك��ة تركيزه��ا �ملن�س��ب منذ �لع��ام �ملا�س��ي على هذه 
�لهو�ت��ف �لتابعة لها، �إال �أنه بح�س��ب �لتقارير و�ل�س��ور �مل�رشبة فاإن 
هذه �لهو�تف ما تز�ل بعيدة عن �عتماد �لعديد من �ملميز�ت �لرئي�سية 
�لتي �أ�سبحت �سائعة ب�سكل كبري، كما يبدو �أنها �ختارت �لتخل�ص من 
�ملنفذ �لقيا�سي ل�سماعات �لر�أ�ص 3.5 ميليمرت مثل �آبل و�إت�ص تي �سي 
ولينوفو. وتو�س��ح �ل�س��ورة �مل�رشبة �أن �جلهاز �الأكرب من �جلهازين، 
 ،)Taimen( "و�ل��ذي يطلق علي��ه حاليًا �ال�س��م �لرم��زي "تامي��ن
�س��يحتوي على حو�ف علوية و�س��فلية �أ�سغر من �سابقه )بيك�سل �إك�ص 
�إل Pixel XL(، بينما ت�س��ري �س��ورة م�رشبة للهاتف �الأ�سغر �إىل �أن 
ذلك لن يحدث، بحيث �أن ت�س��ميم �لهاتف لن يعتمد عن�رش �لت�س��ميم 

�مل�سرتك ب�سكل متز�يد.

    �أعلن��ت من�س��ة �لتو��س��ل �الإجتماع��ي في���ص ب��وك �أول �أم���ص �خلمي�ص، عن 
�عتمادها ب�س��كل كامل على تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي، وخ�سو�سًا تقنيات 
�ل�س��بكات �لع�س��بية �ملوج��ودة يف �لدماغ �لب�رشي، لت�س��غيل مي��زة �لرتجمة 
لديه��ا، وهي �ملي��زة �لتي تعمل على �إظه��ار ترجمة تلقائي��ة الأي ن�ص يطلب 
�مل�ستخدم ترجمته من �أي لغة �أخرى خمتلفة عن لغته �الأم، بينما كانت ميزة 
�لرتجمة تعتمد �س��ابقًا عل��ى جمموعة من �لتكنولوجيات، مبا يف ذلك �أي�س��ًا 
�لنم��اذج �لقدمي��ة للرتجمات �الآلي��ة �ملعتمدة على ترجمة �لعب��ار�ت. والحظ 
خ��و�ن ميغي��ل بينو و�ألك�س��ندر �س��يدوروف وني�س��يب فازيل �إي��ان من �رشكة 
في���ص ب��وك �أن �لرتجم��ة �الآلي��ة �ملعتمدة على �لعب��ار�ت ال تعمل ب�س��كل جيد 
عن��د �لرتجمة ب��ن �للغات �لتي ترتب �لكلمات بط��رق خمتلفة جد�ً، وذلك الأن 
هذه �لتقنية تعتمد على تق�سيم �جلمل �إىل عبار�ت، يف حن �أن منوذج �ل�سبكة 
�لع�سبية يجعل من �ملمكن مر�عاة �ل�سياق �لكامل للجملة �مل�سدر وكل ما مت 

�إن�ساوؤه حتى �الآن خللق ترجمة �أكرث دقة.

�أعلنت �رشكة Google عن �إ�س��احات طالت خو�رزميتها من �أجل �إنهاء 
تطبيق��ات �أندروي��د غ��ري �ملرغ��وب فيه��ا، و�لتي ح�س��لت عل��ى مر�جعات 
�ل�رشك��ة يف م�س��اعدة م�س��تخدمي  �س��يئة، حي��ث ترغ��ب  و��ستعر��س��ات 
نظامها لت�س��غيل �الأجهزة �ملحمولة يف جتنب �أنو�ع معينة من �لتطبيقات 
م�س��تقبًا مث��ل �لتطبيق��ات �لتي ت�س��تنزف �لبطاري��ة و�لتي تنهار ب�س��كل 
م�س��تمر و�لتي تاأخذ وقت��ًا طويًا للتحمي��ل و�لعمل.و�أ�س��افت �ل�رشكة يف 
بي��ان لها �أنها عملت على ت�س��حيح خو�رزمية ترتي��ب متجر جوجل باي 
للتطبيق��ات Google Play مل�س��اعدة �مل�س��تخدمن يف �لعث��ور عل��ى 
�أف�س��ل �لتطبيقات من حيث �الأد�ء وجتنب �لتطبيقات �ل�س��يئة، وقال �أندرو 
�آه��ن مدي��ر منتج جوجل ب��اي “لق��د بد�أنا موؤخ��ر�ً بدمج �إ�س��ار�ت جودة 
�لتطبيق �س��من خو�رزميات �لرتتيب لدينا، و�س��وف يتم عر�ص �لتطبيقات 
ذ�ت �جل��ودة �لعالي��ة يف متجر باي �أك��رث من �لتطبيقات �مل�س��ابهة �لتي 

تكون ذ�ت جودة �أقل”.

Googleهواتف فيس بوك

متقاطعة

سوالف عراقية   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.

غرائب بعض الملكات عبر التأريخ

o ن�سف طعام.  2006 1 بطلة كاأ�ص �لعامل لكرة �لقدم 
�ملعن��ى  لتف�س��ري   o �س��ئم   o و�ملنق��ار  �الأرج��ل  طوي��ل  ط��ري   2

و�ال�ستطر�د.
3 جمموع��ات م��ن �الأو�مر للكمبيوتر لعمل �س��يء ما o متازمة 

�اللتهاب �لتنف�سي �حلاد
o حيث يلتقي �مللتقون. 4 قرب 

o �حد �لو�لدين. 5 جمموعة طقو�ص وتقاليد حلدث ما 
o �ساأم و�سيق من بطء مرور �لوقت. o قدح وذم �سعر�  �أخطاأ   6

o عك�ص منغلق 7 للند�ء 
o مت�سابهات 8 �ل�سنة �لنار �ل�سديدة 

9 ن�س��ف خروج o توقف لعمل �سيء جانبي �أثناء �لقيام برحلة 
�أ�سا�سية.

10 بطل��ة كاأ���ص �لعامل لكرة �لقدم o 1998 ��س��تجد و�أظهر لونا 
جديد�.

.1994 1 بطلة كاأ�ص �لعامل لكرة �لقدم 
2 يقطع باالأ�س��نان وخا�س��ة �للحم o مدينة 

باك�ستانية
 o 3 �أ�س��ياء غ��ري مفهوم��ة �أو �س��عبة �لفه��م

ي�سيبه �جلنون
خ��وف   o �ل�س��اة  عن��د  يق��ال  �أم��ر  فع��ل   4

مر�سي.
5 �رتفع وعا.

6 بحر o فجو�ت بالغة �ل�س��غر يف �جل�سم �أو 
ورق �لنبات.

o من ينعق 7 عك�ص �حلرب 
8 ن�س��ف نب��ات o م��ا يو�س��ع عل��ى �الأثاث 

حلمايته �أو لزينته فتفر�ص عليه
9 العب ليبي يف نادي �ل�سباب �ل�سعودي.

10 العب وفاق �سطيف �جلز�ئري.

�رش �لثوم
�مللك��ة كليوبات��ر� و كان��ت ملك��ة م�رش يف �لع�س��ور قبل 
�ملي��اد، م��ن �أ�رش�ره��ا يف �الأكل كان��ت �إذ� �أر�دت فت��ح 
�س��هيتها، فتق��وم باإح�س��ار قطع��ة م��ن �ل�س��مام وتق��وم 
بتتبيله��ا بالثوم ث��م تاأكلها، و بعد ح�س��ولها على عر�ص 
م�رش تزوجت من �سقيقها �الأ�سغر بطليمو�ص �لثالث ع�رش 
و هذ� بعد و�س��ية و�لدها، ث��م بعدها تزوجت زعيمن من 
�أ�س��هر زعم��اء �وروربا، و هما يوليو���ص قي�رش و هذ� عام 

41 ق م. 47 ق م و مارك �نطونيو عام 
جو�رب �حلرير

�مللكة مارجريت هي زوجة فليب �لثالث و ملكة �لنم�س��ا، 
كان��ت متتل��ك �س��اقن نحيفت��ن فق��د �أت��ي لها �أ�س��حاب 
�جل��و�رب �حلريري��ة بهدية من �جل��و�رب �مل�س��نوعة من 
�حلرير، لكنها رف�ستها ووبختهم ب�سدة وغ�سبو� منها جد� 
على رف�سها ويوبخها لهم لكنهم بعد ما عرفو� �ل�سبب ز�ل 

هذ� �لغ�سب.

ملكة من �لقرب
�ين��زي كا�س��تور ه��ي زوجة مل��ك �لربتغ��ال بي��در� �الأول 
حكم��ت �لباد بعد موتها، مت قتلها وبعد ح�س��ول زوجها 
عل��ى حكم �لباد قام باإخر�ج جثتها من �لقرب و و�س��عها 
على ن�سب ثم قال لل�سعب هي ملكة �لباد، قي�رشة رو�سيا 
تاآم��ر عليها �حد �الأم��ر�ء فقامت باحلكم علي��ه باأن يفعل 
مثل �لدجاجة متاما، و قامت باإح�س��ار قف�ص و و�س��عت 
ب��ه بي�ص و �أدخلته �لقف�ص غ�س��ب عنه، لي�ص هذ� فقط بل 
جعلته يجل�ص على �لبي�ص و ي�س��يح مثل �لدجاجة متاما، 
�مللك��ة فاندين �أمرت بحب�ص م�س��فف �ل�س��عر �خلا�ص بها 
ملدة ثاث �أعو�م، وذلك الن �ل�سعر �الأبي�ص قد ملء �سعرها 

وال تريد منه �أن يعلم ذلك.
قتلت زوجها

�مللكة �س��مري�مي�ص و هي ملكة �آ�س��ورية من �أ�س��ل دم�سق 
مت خطفه��ا عل��ى ي��د �لقائ��د �الآ�س��وري جنزو ب�س��بب حبه 
له��ا وذل��ك ع��ام 800 ق م ، بع��د ذلك ر�آها �ملل��ك نينوى 

مع��روف  مل��ك  كان  و  تزوجه��ا  و  فاأحبه��ا  بال�س��دفة 
بالو�س��امة و �ل��ذكاء، قامت بت�س��جيعه عل��ى تكبري ملكه 
حت��ى ح�س��ل مبلكه على �أر��س��ي كبرية و �س��عوب كثرية، 
ويف يوم ت�سلل �إىل ق�رشهم جنزو فاأح�ص به زوجها فقام 
وقات��ا بع���ص، وق��ام زوجها بقت��ل جن��زو وكان �لظام 
حال��ك ومل ت��رى �مللك��ة �أن �ل��ذي قتل هو جن��زو، فقامت 
بقت��ل زوجها �عتقاد �أنها قتلت جنزو و بعد ذلك ر�أت �أنها 

قامت بقتل زوجها بدل من جنزو.
�مللكة غريبة �الأطو�ر

كاتري��ن �لعظم��ي كان��ت تقوم ب�رشب خم�س��ة �أك��و�ب من 
�لقهوة �أثناء �إفطارها �ليومي، و كانت �أي�سا �إذ� �أر�دت �أن 
تدخ��ل �ل�رشور و �لبهجة على نف�س��ها، فتاأمر �أحد �أن يقوم 
بزغزغته��ا يف قدمه��ا، موت�س��ن ثيان كان��ت �إمرب�طورة 
�ل�س��ن لكنه��ا يف �لبد�ية كانت تعم��ل خادمة يف �لق�رش 
�الإمرب�ط��وري، قامت بقتل �الإمرب�ط��ور و �أمها و �أختها و 

�أخاها ثم بعد ذلك �أ�سبحت �إمرب�طورة.


