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ـــكن جتـــاهـل مـــا قـــيل عن هـــروب مـــا يـــقـــرب من ال
ائة من عـائالت تنظـيم داعش من مخيم احـتجاز ثمـا
في سوريـا بـعد الـعـملـيـة العـسكـريـة التـركـية  وهـناك
تقـارير تؤكـد احتجـاز اكثر من عـشرة آالف من أفراد
تــلك الــعــائالت في أمــاكن أخــرى  ويــرجح انّ ثـالثـة
آالف وخـمـسـمائـة عـراقي من احملـسـوبـ على داعش

ب تلك االعداد احملتجزة في سوريا .
الـرئيس االمـريكي تراتـمب نفـسه قال فـي يوم انطالق
الـعـمـلـيـة الـتـركـيـة إنّ هـنـاك اثـنـ من أخـطـر مجـرمي
داعش بـالـعـالم في االحـتـجـاز وانّ الـقـوات االمـريـكـية
نـقــلـتـهم الى مــكـان آمن خـشــيـة خـروج االوضـاع عن
ـعارك. وفي هذا الكالم السيـطرة وهروبهـما  بسبب ا
دالالت كـثـيـرة جتـتــمع عـنـد حـقــيـقـة انّ الـتــنـظـيم قـيـد
االحتـجاز وانّ اطالقه سائـباً  هو رهن تـطور الوضع
والــتــوافق الــســيــاسي والــتــنــســيق الــدولـي حــول مـا
ـنـاطق سـيـؤول اليـه الـوضع في الـشـمـال الـسوري وا

تاخمة للحدود مع تركيا والعراق . ا
الـتـقـاريـر الـصـحــفـيـة الـتي حتـدثت عـن عـقـلـيـة نـسـاء
داعش احملتجزات مع اطفالهن تؤكد انهن  متمسكات
ـتـطـرفـة ذاتـهـا ويـحـلـمن بـإعـادة حل مـجد) بـاالفـكـار ا
الدولـة التي كـانت بحوزة الـتنظـيم . كما إنّ االحـتجاز
يـخـلـو مـن بـرامج الـتــثـقـيف وتـنــظـيف أدمـغــة الـنـسـاء
واالطــفـال مّـمــا عـلـق بـهـا مـن أدران الـتـطــرف والـذبح
بـاسم الــدين  وهـذا يـحـتـاج الى جــهـود مـؤسـسـاتـيـة
اليـبدو لهـا أيّ أثر في مخـيمات كبـيرة مـدنيةً وأمـنيةً 

االحتجاز في سوريا .
لـو صحّت روايـة هروب عـائالت داعش  فـإنّ الوجـهة
ـرجّحـة للـتسـلل هي الـعراق  وقـاطع نيـنوى ومن ثمّ ا

االنبار على نحو أقل وبعدها أماكن أخرى.
ألم يكن العراق بـحاجة ألولئك الشـباب الذين قنصهم
ــنـدّســون بـتـوزيـع مـنـظـم عـلى أســطح الـبــنـايـات في ا

بغداد وبيدهم أوامر قتل قتل حَمَلَة عَلم العراق?

لم يعرف العـراقيون على مدى سنـوات التغيير وخالل
شـروع دسـتـوريـا بـالـتـظـاهر ـقراطـي ا سـلـوكـهم الـد
واالحتـجـاجات هـذه الـغالظـة والقـسـوة االنـتقـامـية في
ـفـرطـة ضـد شبـاب اعـزل لم يـخرج استـخـدام الـقوة ا
ـا خــرج لـلـمــطـالــبـة بـحــقـوقه الــتي سـلــبـهـا بـطــرا وإ
ارسـاتـهم ومـنـهـجهـم اخلاطئ الـسـياسـيـون نـتـيـجـة 
عـلــمـا ان كل الـتـظـاهـرات الـســابـقـة اسـتـخـدم الـعـنف
بـدرجـات مـتـفـاوتـة أال هـذه الـتـظـاهـرة فـقـد كـان االمـر
مـبيـتـا لـلـقمع وإسـكـات هـذه االصـوات وما احلـصـيـلة
ـنـظـمـات احلـقـوقـيـة أال رقم الـنـهــائـيـة الـتي اشـرتـهـا ا
مـرعب ينـبئـنا نـحو االنـعطافـة اخلطـيرة  لـهذا الـسلوك
الـســيـاسي نـحـو مـسـتـقـبـل مـجـهـول وعـهـد جـديـد من
ـقـراطيـة وهي منـها الدكـتاتـورية الـتي تـلبس ثـوب الد
تـظاهـرين دون رحمة او وازع من براء.  فـقد بـطش با
اخالق او ضـمـير وكـان شـبـابـنـا خـرافـا يـسـاقون الى
الـســلخ وهم بــعـمــر بــالـورود نــشـأوا عــلى مــا تـنــتـجه
وســائل الــتـواصـل االجـتــمـاعـي ومـا يــشــعـرون به من
حـيف ومـعـانــاة بـعـدم تـلـبــيـة رغـبـاتـهم واحــتـيـاجـاتـهم
احليـاتيـة  ويحلـمون بوطن يـضمهم ويـحنو عـليهم وهم
االمـل بـــان الــــعــــراق الزال شــــابـــا رغـم كل الــــرزايـــا
واالنـتهـاكـات التي سـادت طيـلـة أكثـر من عقـد ونصف
...شبـاب غيـر مـؤد جل ولـيـست لهـم مخـالب اجـنبـية
يـنــطـلــقـون مـن واقـعــهم الـعــراقي احملــبط حتت تـأثــيـر
تسمة بالغباء احيانا تراكمات السياسية اخلاطئة  ا ا
وبـالـنـيــات اخلـبـيــثـة في احـيــان اخـرى وابـتــلـوا بـنـهج
سيـاسي عقيم اكـسب الواقع العـراقي بؤسا ونـكوصا
..طـبـقـة سـياسـيـة ال تـفـهم مـتـطلـبـات شـعـبـهـا وال تعي
حـــقــوق نـــخـــبه  وإفـــراده وال قـــراءة ســـيــكـــولـــوجـــيــة
الـشــخـصـيــة الـعــراقـيـة ولم تــنـفع مــعـهــا كل صـنـوف
االرشـاد والوعظ والـدروس السـابقـة من االحتـجاجات
ـطلبـية والـتي بدأت مبـكرا لـسوء االوضاع وتـفاقـمها ا
في كـل الـــعـــراق وفي كل مـــرافـق احلـــيـــاة فـــقـــد شل
الــتـعــلــيم والـصــحــة والـصــنـاعــة والــزراعـة والــثـقــافـة
ـقابل انـتـشر الـفـسـاد بحـيث نـخرت والريـاضـة وفي ا
ميـزانـيات انـفجـاريـة عن بكـرة ابـيهـا عكـست سـلبـيات
ـفـاصل   ولكن الفـعل الـسـياسي الـسـلـبي على هـذه ا
الـنــتـيـجـة  كـانـت واحـدة هي عـدم االصـغــاء لـلـمـطـالب
ـشروعة الـتي كفـلهـا الدستـور العـراقي والذي كـتبته ا
تلك االيـادي السـياسيـة  ولم يحصـد العراقـيون سوى
واطن هو من مزيـد من السرقـات وتردي االوضـاع وا
يـدفع الـثـمن ومن هـنـا انبـثـقت الـشـرارة االحـتـجـاجـية
والصـرخة الشبـابية الكـبرى   وهي في اوج عنـفوانها
بعد طـول انتظـار ضد هذا الواقع الـفاسد الذي ادخل
العـراق في متـاهات وسـلـوكيـات غريـبـة ديدنـها الـعبث
ـقـدرات العـلـيـا للـبالد من شـبـاب امنـوا ان ال خـيار با
امامهم سوى طريق االحتجاج والتظاهر السلمي لنيل
حـقـوقـهـم من بـراثن هـذا الـواقـع الـفـاسـد الـذي ادخل
العـراق في متاهـات وسلوكـيات غريـبة حيث الـسرقات
الـكبـرى باعتـراف السـياسيـ انفـسهم وجـعل العراق
حـديــقـة خـلــفـيــة خملـابـرات الــدول االجـنــبـيـة لــتـتالعب
ــســتــقــلــة ..ورغم ان الــدســتـور ــقــدراته وبــإرادته ا
العراقي الذي كتبـته الطبقة السيـاسية نفسها وضعت
عـاصرة ألجل ان يـكون جـميع الـشروط والـسـياقـات ا
دسـتورا يلـبي طمـوح كل العراقـي  وقـائما عـلى مبدأ
ـقـراطـيـة أال انـنـا نـرى ـواطـنـة واحلـريـة وأسس الـد ا
عـكس ذلك وهـذا مـا افـرزتـه هـجـمـة االول من تـشـرين
ــؤســســات االعالمــيــة ـــتــظــاهــرين وا ــبــارك عــلى ا ا
الــدســتــوريـــة واعــتــداءات هــمــجــيــة عــلى االعالمــيــ
ـدنــيـ ومــحـاولــة تـرويع الــصـحــفـيــ والـنــاشـطــ ا
بالتهـديد والتصفيـة لهو انقالب على الـدستور وانكفاء
لألخالقيـات السيـاسية الى الوراء وعـلى اسس الدولة
ـقــراطـيــة  احلــديـثــة الـتي يــطــمح الـيــهـا ــدنـيــة الــد ا
الـعــراقـيـون ومـا جـرى من قـمع وانــتـهـاكـات تـعـسـفـيـة
تظاهـرين لهو حري عـلى القضاء بالقـتل العمد ضـد ا
ان يقـول كلـمته  واحلـكومة ان حتـاسب وان حتقق في
ـفـرط ? من تـسـبب فـي تـلك اجملـزرة وهـذا الـتــعـنـيف ا
ومن هو الذي اعطى االوامر ?تـلك االسئلة بحاجة الى
اجـابـات شــافـيـة حــتى نـعــرف حـقـيــقـة اجلــهـات الـتي
نـفذتهـا ليأخـذ القضـاء مجـراه اما التـعتيم والـتسويف
ماطلة فهو دليل على الشراكة وا
ــة ومـــحــاولـــة ضــرب في اجلـــر
ـقـراطـيـة واحلـريات االسس الـد
الـعـامـة واالنـقالب الـفـاضح عـلى

الدستور دون خجل
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{ اإلسـكـنـدريـة  –وكـاالت - فـاز
ـغـربي الـفرنـسي (رُحل) الـفـيـلم ا
لـلـمـخـرج أولـيـفـيه كـوزمـاك بـأبـرز
جــوائــز مــهــرجــان اإلســكــنــدريــة
توسط الـسيـنمـائي لدول الـبحـر ا
فـي دورته اخلـــامــســـة والـــثالثــ
الـتي أسـدل السـتار عـليـها مـساء
األحـد.وحصل الـفيلم عـلى جوائز
أفــــضل فــــيــــلم وأفــــضل إخـــراج
ـثـلـة لـلـمـغـربـيـة جـلـيـلـة وأفـضل 
ـســابـقـة الــرسـمـيـة الــتـلـمــسي بـا
لــلـمــهـرجــان.وفـاز بــبـاقي جــوائـز
ـسابقة ألـيكسنـدر سيكسان من ا
الــبــوســنــة وحــصل عــلـى جــائـزة
ـثل عـن فـيلـم (يوم عـمل أفـضل 
جــيـد) والـسـوريــان جـود سـعـيـد
ورامـي كوسا اللـذان حصال على
جـائـزة أفـضل سـينـاريـو عن فـيلم

(درب السما).
ومـنـحت جلـنة الـتـحـكيـم جائـزتـها
اخلــاصــة لـلــفــيــلم الــفـلــســطــيـني
(اسـتروبيا) إخراج أحمد حسونة
كـمـا فاز الـلـبـناني تـوني فـرج الله
بـــجـــائـــزتـي أفـــضل إجنـــاز فـــني
وأفــــضل عــــمل أول عن فــــيــــلـــمه

(مورين).
وفي مــسـابـقــة األفالم الـوثــائـقـيـة
والـروائـيـة القـصـيـرة لدول الـبـحر
ـــغــربي ـــتــوسط فـــاز الــفـــيــلم ا ا
(الـرجل الـعجـوز واجلـبل) إخراج
مــحــمـد رضــا جــوزنـاي بــجــائـزة
أفـضل فيلم وثائقي فيما فاز فيلم
(الــعــربـــة) من ألــبــانــيــا بــجــائــزة
أفضل فيلم روائي قصير.ومنحت
ـسـابـقـة جـائـزتـهـا جلـنـة حتـكـيم ا
اخلـاصة لـلفـيلم الـروائي القـصير
الــفـرنـسي (قـلب بـيــيـر) لـلـمـخـرج
أولــيـفـيه بـنــدر والـفـيـلـم الـوثـائـقي
اإليـطـالي (تـايسـون ابـني) إخراج

كالوديو كاسالي.
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أفـرجت الــســلـطــات األمـريــكــيـة عن
ـمـثـلــة الـشـهـيـرة جــ فـونـدا بـعـد ا
ساعـات من إلقـاء القبـض عليـها مع
شـخـصـا آخـرين بـتـهـمـة تـنـظـيم 15
مـــظــــاهـــرة بـــواشــــنـــطن اجلــــمـــعـــة
ناخية . احتجاجا على التغييرات ا
وذكــر راديــو (صـــوت أمــريــكــا) أن
فــــــونــــــدا أكــــــدت فـي حــــــشــــــد من
ـثل ـنـاخي  ـتـظاهـريـن (الـتغـيـر ا ا
مـشـكــلـة جـمــاعـيـة تــسـتـلــزم اتـخـاذ

إجراء جماعي وفوري).
وكانت مـواقع التـواصل االجتـماعي
عــبــر شــبـــكــات اإلنــتـــرنت قــد بــثت
مـشــاهــد بـالــفــيـديــو لــقـيــام شــرطـة
واشـــنــطـن بـــالــقـــبـض عــلـى فـــونــدا
وزمالئهـا وتـقـييـدهم قـبـيل إرسـالهم

إلى مراكز الشرطة احمللية.
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أظـهـرت دراسـة طـبيـة فـرنـسـية
أن الـعـادات الـغـذائـيـة الـسـيـئـة
ـتزايدة فضال عن والضغوط ا
الــروتــ الـــقــاسي لـــلــعـــنــايــة
بـالـبـشـرة من بـ أهم الـعوامل
ــــرتـــــبــــطــــة بــــظــــهــــور (حب ا

الشباب).
وعـــرض الــــبـــحث الــــطـــبي في
28 ـــــــؤتــــــــمــــــــر األوروبي الـ ا
ـيـة لألمـراض اجلـلـدية لألكـاد
والـتنـاسلـية الـذي عقـد مؤخرا

في مدريد.
وقالت بريـجيت درينو الـباحثة
ـشــتـركـة فـي جـامـعــة (نـانت) ا
فرنسـا (للمرة األولى تـتيح لنا
هــــذه الــــدراســــة حتــــديــــد أهم
ـرتبطة بحب عوامل التعرض ا
ريض الشباب من اسـتجواب ا

قبل أي وصفة طبية للعالج).

وأظـــهـــرت الـــنـــتـــائـج أن عــددا
ــصــابــ كــبــيـــرا من األفــراد ا

بـــحب الـــشـــبــاب بـــواقع 48.2
ــئـة يـسـتــهـلـكـون مــنـتـجـات بـا
األلـبـان يومـيًـا مـقارنـة بـاألفراد
الـــذين ال يــســـتــهـــلــكــون 38.8
ـئـة  وكـان االخــتالف مـهـمًـا بــا
من الـــنـــاحـــيـــة اإلحـــصـــائـــيـــة

لــعــصــائــر أو شــراب الــصــودا
ـئـة مـقابل  35.6 ـئة 31بـا بـا
ــعـجـنـات والـشـيـكـوالتـة 37 وا
ـــئــة ــئـــة مـــقــابل  27.8بـــا بـــا
ــــئـــة واحلــــلــــويـــات  29.7بــــا

ئة. مقابـــل  19.1با
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احـيت الـفـنـانة الـلـبـنـانيـة نـانـسي عـجـرم حفال
دينـة جمصة وذلك غـنائيا في جـامعة الدلـتا 
بـحـضـور عـدد غـفـيـر من الـطالب من مـخـتـلف

راحل والكليات. ا
و ظــهـرت نـانــسي  مـرتــديـة مالبس ريــاضـيـة
وكـان بـرفـقتـهـا مـديـر أعـمالـهـا جـيـجي المارا
نـتج وليد مـنصور واسـتقبـلهمـا منـظم احلفل ا
ثم قـامت بـتــغـيـيـر مالبـسـهـا وتـألـقت بـفـسـتـان

سواريه باللون األسود.
ـسرح الـفنـانة الـلبـنانـية صـعدت عـلى خشـبة ا
وسـيـقـية عـلى نـغـمات آغـنـية بـجـوار فرقـتـهـا ا
(الـدنـيـا حـلوه) وسط تـفـاعل كـبـيـر من الطالب

بالهتافات وصيحات اإلعجاب .
ــصــري و قــدمت  نـــانــسي  ذات اجلــمــهــور ا
خالل احلـفل عدداً مـن أشهـر أغانـيها الـكبـير 
ـة واحلديـثـة ثم وجـهت الشـكـر لـلطالب الـقـد
صـر وشعـبها عـلي حفـاوة االستـقبـال وتمـنت 
دوام األمن واالزدهـار. وكانت الفنـانة اللبـنانية
نـانسي عـجرم قـد أحيت مـؤخرا حـفال لصالح
ـناسبة إطالق شـركة (ماسـتر جروب) وذلك 
مـشـــــــــــروعـهـا اجلـــــديـد بـالـعـ الـســـخـنة
Ibiza chilout بـأحد الفنادق الكبرى بالتجمع 
اخلــامس وشــاركــهــا إحــيــاء احلــفل الــفــنــان
مـحـمـود الـعـسيـلي. نـانـســــي بـدأت وصـلـتـها
الـغـنائـية بـحفـــــــل  Ibiza chilout عـلى أنـغام
أغــنـيــة (الـدنــيـا حــلــوه) في تـمــام الـســــــاعـة
الـثـانـيـة عـشـر صـبـاحـا ثم غـنت وسط تـفـاعل
كـبـير مع اجلـمـهور أغـنـية (مـا تيـجي هـنا) ثم
(بــدنـــا نــولـع اجلــو) (إحــســـاس جــديــد) (اه
ونص) (اطــــبــــطب وادلـع) وحــــ غـــنـت (لـــو
سألتك انت مصري) وجهت بها التحية للنجم
مــحـــمــد فــؤاد والـــذي تــفـــاعل مــعـــهــا وأطــلق

صافرات تشجيع لها.

تـولـيـفـة الـبـولـيـفـيـنـول الـتي يـوفـرها
عـصير الرمّـان أكثر تنـوعاً وكثافة من
ـصـادر الـغذائـيـة األخـرى. فيـمـا يـعد ا
(الـشـمــنـدر) الـبـنـجـر صـديـقـاً لـلـمـعـدة
ـ إذ إنه غني باأللـياف الغذائية والـكبد
الـتي تتمـتع بتأثيـر إيجابي في عـملية
الهضم ويسهم تناول طبق صغير من
الــبــنــجــر يــومــيـاً فـي احلــد من خــطـر

اإلصابة باإلمساك والبواسير.
ا أفـادت به مجـلـة (فرويـندين) ووفـقـاً 
ـعـنـيـة بـالـصـحـة واجلـمال ـانـيـة ا األ
ــادة فـــإن الــبـــنــجـــر يــزخـــر أيــضـــاً 
الــبـيــتـايــ الـتـي تـســهم في احلـد من
ا يـعمل على جتـمع الدهـون بالكـبد 
حتــسـ وظـيـفـة الــكـبـد. وإضـافـة إلى
ذلك يــحـتـوي الـبـنـجـر عـلى الـنـتـرات
الـتي تـعـمل عـلى حتسـ سـريـان الدم
ـــا يـــســـهم في خـــفض فـي اجلـــسم 
ــرتـفع ومن ثم الــوقـايـة ضــغط الـدم ا
.  ووفـقاً مـن أمراض الـقلب والـشـراي
إلحـدى الدراسـات فإن تـناول كوب من
عـصــيـر الـبـنـجـر يـومــيـاً يـسـاعـد عـلى

رتفع. خفض ضغط الدم ا
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أفـــادت أدلــــة عـــلـــمـــيــــة جـــديـــدة بـــأن
شـرباحلـامل عصيـر الرمّـان يحسّن من
ـو دمـاغ اجلـنـ ويـنـعـكس عـمــلـيـة 
ذلك عــلى تـمــتّـعه بــقـدرات مـعــرفـيــــــة
جـيـدة مـثل مـهارات الـذكـاء والـذاكرة.
ـتـاز عصـير الـرمّان بـاحتـوائه على و
جــرعـة مـكـثّـفــة من مـضـادات األكـسـدة
الـتي تُـسمّى بـوليـفـينـول وتوجـد هذه
كـسرات والـتوت ـغذيـات أيضـاً في ا ا
ــغـــذيــات الــتي والـــشــاي األخــضـــر. ا
يـوفــرهـا عـصـيـر الـرمّـان تـسـاعـد عـلى
حتـس وصول األكسـج إلى اجلن
داخـل الرحم. ووجـدت دراسة أمـريكـية
أجـريت في جـامعـة بريـغـهام نـشرتـها
أخـيـراً مجـلة (بـلوس وان) الـطبـية أن
ـغذيـات التي يـحـتوي عـليـها وصـول ا
عـصـيـر الـرمّـان إلى اجلـن فـي الرحم
يـسـاعـد عـلى تـطـور خاليـا دماغـه على
نـــحـــو أفـــضل.وتـــوجـــد أدلــة عـــلى أن
ـغـذيات الـتي يوفـرهـا عصـير الـرمّان ا
تـساعد على حتس وصول األكسج
إلـى اجلــنــ داخل الـــرحم. وتــعـــتــبــر
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- انــقــر أيــقــونـــة عــلى أيــقــونــة
الـــبــروفـــايل اخلـــاصــة بـك عــلى

إنستغرام من الشريط السفلي.
- انــقــر عـلـى زر الـقــائــمــة أعـلى

. اليم
- اخــــتـــر خـــيـــار اإلعـــدادات ثم
انتقل إلى أيقونة اخلصوصية.
- ســتــجــد من ضــمن اخلــيـارات
ـقيدة) أسفل خيار (احلـسابات ا

قسم التواصل.
- سـيــظـهـر شـرح لـطــريـقـة عـمل
ـســتــخـدم) في مــيــزة (تــقـيــيــد ا

إنستغرام فانقر على التالي.
ـــســتـــخـــدم الــذي - اذهـب إلى ا
تريـد تقيـيده عـلى إنسـتغرام ثم

اختاره وانقر على زر التقييد.

طـــريق الـــضــغط عـــلى أيـــقــونــة
جديـدة أطلق عـليهـا (التـعلـيقات
الـــــبــــديـــــلــــة). كـــــمــــا لـن تــــصل
اإلشعارات اخلاصة بالتعليقات
ـنع ـقـيَّـد كـمـا  الـتي يـتـركـهـا ا
ـقـيـد من مـعرفـة أنك الـشـخص ا
مــتــصال بـاإلنــتــرنت أو أن يــقـرأ
رسـائــلك. كـمــا لن تـكــون رسـائل
ـــقــيَّــد مــوجـــودة في صــنــدوق ا
الوارد بل سـيتم نـقلـها من قسم
ـــبـــاشــرة إلـى قــسم الـــرســـائل ا

طلبات الرسائل.
كيفية تفعيلها

ــكن أن تــطـبـق مـيــزة (تــقـيــيـد
سـتخـدم) عـلى إنسـتغـرام على ا

النحو التالي:

جـديدة. وأشـار مـوقع (ذا فـيرج)
ــــتـــخـــصص إلى أن الـــتـــقـــني ا
الــوسـيــلـة الـســحـريــة اجلـديـدة
أطـلقت عـلـيـها (إنـسـتـغرام) اسم
ـــســتــخـــدم) والــتي (تــقــيـــيــد ا
ســـتـــكـــون أقل وطـــأة مـن مـــيــزة
احلظر. وسـتسـاهم تلك الطـريقة
ضايـقات عبر منصة في تقليل ا
(إنستغرام) والتي ستسمح ألي
شـــخص بـــتــقـــيـــيـــد تــفـــاعل أي

مستخدم حلسابه.
وتــــمـــنع خــــاصـــيــــة (تـــقــــيـــيـــد
سـتخـدم) على (إنـستـغرام) أي ا
شخص من أن تـصـبح تعـليـقاته
ــكن فــقط مــرئــيــة لــلــجـمــيع و
لصاحب احلساب مشاهدتها عن

تــفـعــيل تـلك الــتـقــنـيــة اجلـديـدة
تــلـقــائـيــا لـلــمـواقع الــتي تـرفق
صـــورهــا بـ(نص بــديـل) فــيــمــا
ستعمل خوارزميات جديدة على
توفـير نص لـتلك الـصور التي ال
يـوجـد بـهـا نص بـديل. وتـعـتـمـد
مـــيــــزة غـــوغـل اجلـــديــــدة عـــلى
الـتــقـنــيـة نــفـســهــا الـتي تــتـيح
للمستخـدم البحث عن الصور
ـــفــتــاحــيــة بــحــسـب الــكــلــمــة ا
(صــوتـيــا) ويــتم إنــشـاء وصف
الـصـورة تــلـقـائـيـا. فـيـمـاأطـلـقت
ـــصـــور مـــنــــصـــة الــــتـــواصـل ا
(إنستغرام) حتديثا جديدا يغني
ـستـخـدم عن حـظـر أي شخص ا
آخـر عن طريق وسـيـلة سـحـرية
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أطلـقت شركة (غـوغل) األمريـكية
حتــديـثــا جـديــدا عــلى مـتــصـفح
(كـروم) والـذي ســيـجـعل لـلـمـرة
األولى (الصـور تتـكلم). وأوضح
مــوقـع (إنـــغــادجـــيـت) الــتـــقـــني
ـتخـصص في تـقـريـر جـديد أن ا
غــوغل طـرحت خــاصـيــة إلنـشـاء
(وصـف نص مــــتــــحـــدث) بــــديل
لـــلــــصـــور مـن أجل مـــســــاعـــدة
ـكـفـوفـ وضـعـاف الـبـصـر في ا
تـصفح الـصـور. وأشـار التـقـرير
إلى أن (غـــوغل) تــعــكف حــالــيــا
عـــلـى إنـــشـــاء (وصـف مـــتــــكـــلم
ـاليـــــــ الـــــــصــــــور ونـــــــصـي) 
وجودة علـى منصتـها. وسيتم ا
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{ لــوس اجنــلـوس - وكــاالت - احــتـفظ
ـــة (اجلـــوكـــر) فـــيـــلم احلــــركـــة واجلـــر
لألســـبـــوع الـــثـــانـي بـــصـــدارة إيــرادات
الـسينـما بأمريـكا مطـلع األسبوع مـحققا
مـليون دوالر. والـفيلم بطـولة خواك 55
فـيـنـيـكس وزازي بيـتـز وروبـرت دي نـيرو
وفــرانـســيس كــونـروي ومن إخــراج تـود

فيلبس.
ـركــز الـثــاني فــيـلم الــرسـوم وجــاء في ا
ــتـحــركـة اجلــديــد عـائــلـة ادامــز ادامـز ا
فــامـيــلي بـإيــرادات بـلـغت  30.3مــلـيـون
ـــركـــز الـــثـــالث فـــيـــلم دوالر.وجـــاء في ا
اخلــيـال الــعـلــمي اجلـديــد رجل اجلـوزاء
جــيـمـيــني مــان) بـإيـرادات بــلـغت 20.5

مليون دوالر.والفيلم إخراج أجن لي.
ـتــحــركـة رجل وتــراجع فــيـلم الــرســوم ا
ركـز الـثاني إلى الـثـلج أبومـيـنابـول من ا
ركز الرابع هذا األسبوع مسجال 6.2 ا
مـلــيـون دوالر.كـمـا تـراجـع فـيـلم الـدرامـا
ــركــز الـثــالث إلى (داونــتــاون ابي) من ا
ـركـز اخلامس هـذا األسـبوع بـإيرادات ا

بلغت  4.9مليون دوالر. 
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