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ـهـندسـة ياسـم شـاكر عـبد احلـس  نالت ا
ــاجــســتــيـــر في عــلــوم الــهــنــدســة شــهــادة ا
الـكـهـربـائـيـة من جـامـعـة بـغـداد عن رسـالـتـها
ــوسـومـة (حتـلــيل وتـنـفــيـذ عـاكس فــولـتـيـة ا

ثالثي الطور ذي مصدر منفصل ) .
ــنــاقــشـة الــتي جــرت امس واشــادت جلــنــة ا
بذول االربعاء بقـاعة كلية الـهندسة بـاجلهد ا
من قــبل  الــبــاحــثـــة ودفــاعــهــا عن الــرســالــة
والــنـتــائج الـتـي تـوصــلت الـيــهـا ومــنـحــتـهـا
الـدرجـة بـتـقـديـر جـيـد جداً ,فـيـمـا عـبـرت عـبد
احلــســ عن سـعــادتــهـا بــتـحــقـيـق الـنــتـائج
ـنـاقشـة وجـهـد اسـتـاذها وتـقـديـرهـا للـجـنـة ا

شرف الدكتور فاضل القرملي . ا
الى ذلك أقـر مجـلس كـلـية الـطب في اجلـامـعة
ـستـنـصريـة تـشـكيل جلـان مـناقـشـة عدد من ا
ـاجسـتيـر في الفـروع العـلمـية رسائل طـلـبة ا

الفيزياء الطبية واألدوية. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) أمس ان (انـعـقـاد
اجللسة السابعة جمللس الـكلية برئاسة عميد
الكـلـية  عـلي اسـماعـيل عبـد الـله تضـمن قرار
ــنـــاقـــشـــة عــدد مـن رســائل تــشـــكـــيل جلـــان 
ــاجـسـتــيـر في الـفــروع الـعـلــمـيـة الــفـيـزيـاء ا
ا الـطـبـية واالدويـة فـضال عن الـتـوجـيـهـات 
يــتـعـلق عــلى الـتـأكــيـد بـاعــتـمـاد الـتــصـحـيح
األلـكــتــروني لالمــتــحــانــات وتــعــمـيــمه عــلى
الـكـلـيات كـافـة حـيث ان كـلـيـة الطب كـانت من
الــكـــلــيـــات األولى والـــســبـــاقـــة في اعــتـــمــاد
ا يتـميـز هذا االجراء التـصحيح األلـكتـروني 
بــسـرعـة اعالن الــنـتـائج لــلـطـلـبــة واخـتـصـار
الــوقت واجلــهــد بــالـــنــســبــة لــلــتــدريــســيــ
تطـلبات واالهتـمام بتـثقـيف مالكات الكـليـة 
ضمـان اجلـودة  كمـا  منـاقـشة مـقتـرح فتح
دراسة الدبلـوم في اختصاص الـطب الباطني
واألشـعـة الـتـشـخـيـصـيـة الحـتـضـان خـريـجي

الكلية األوائل).
واضاف ان (اجللسة   تنـاولت قضايا طالبية
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قـــــــــــــال بـن واالس وزيــــــــــــر األمـن
الـبــريـطـاني إن شــركـات اإلنـتـرنت
ينبـغي أن تواجه عقـوبات ضريـبية
حــال فــشــلــهـا فـي مـواجــهــة خــطـر

اإلرهاب في بريطانيا.
وأضاف أن شـركـات مثل فـيسـبوك
وغـوغل ويوتـيـوب أظـهرت تـبـاطؤ
ـتـطرف شـديد في حـذف احملـتوى ا
عـلـى مـواقـعــهـا عـلى اإلنــتـرنت مـا
دفع احلــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلى
التعامل مع هذا النوع من احملتوى

من خالل أجهزتها.
ووصف الشركات العاملة في قطاع
التكنولوجيا بأنها "مهتمة بتحقيق
أربــاح" بــيــنــمـا تــنــفق احلــكــومـات
ماليـ اجلـنيـهـات إلرسـاء سـيـاسة

راقبة محتوى اإلنترنت.
وانــتـقـدت شــركـة فـيــسـبـوك واالس
التــهـامـهـا بــأنـهـا "تــعـطي األولـويـة
لألربــاح قـبل األمـن". وقـالت شــركـة
يوتيوب إن التطرف "مـشكلة معقدة
تـمــثل مـواجــهــتـهــا حتـديــا كـبــيـرا

أمامنا جميعا."
وقــال واالس في مـقـابــلـة أجــرتـهـا
ـز إن مــعه صـحــيـفــة صـانــدي تـا
شـركــات الـتـكـنـولــوجـيـا فـشـلت في
ــســاعــدة لــلــحــكــومــة في تــقــد ا
التصدي لـلمتطرفـ عبر اإلنترنت.
وأشار إلى أن سبب هـذا الفشل هو
أن "الــشــركــات ال حتــذف احملــتــوى
ـطـلـوبة وهي ـتـطـرف بالـسـرعـة ا ا

قادرة على ذلك".
·dD²  ZNM

وأكد عـلى أن مـسؤولـية كـبيـرة تقع
على احلكومـة في هذا الشأن وهي
ـتـطـرف ـنـهج ا "إعـادة من تـبـنـوا ا
إلى االعــتــدال وهـــو مــا يــكـــلــفــنــا

مالي اجلنيهات."
وشـدد علـى أن إجراءات مـثل رفض
هــذه الـشـركــات الـسـمــاح لألجـهـزة
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ــســتـخــدمـ هي عــمـلــيـة من أكـثــر األمــور الـتي تــقـلق ا
ـستخدم أن يـقوم بهـا يوميًا الشحن التي تـفرض على ا
وغالـبًـا مـا تـخـتـلف سرعـة اسـتـهالك وأداء الـبـطـارية من
جهاز آلخر ومن مسـتخدم آلخر مـا يجعل عملـية مراقبة

البطارية شيء ال بد منه.
تطـبـيق BatteryHealth3 اخملـصص ألجـهـزة مـاك هو
عـبـارة عن أداة مـراقـبـة لـلـبـطـاريـة يـقـدم حتـلـيل مـفـصل
وعـــمــــيق الســـتــــهالك الـــبــــطـــاريــــة عـــلى أجــــهـــزة مـــاك

وآيفون وآيباد.
يقدم التطـبيق إحصائـيات دقيقـة وموسعة حـول البطارية
ــا فـيــهــا مــسـتــوى الــطــاقـة وضـع الـبــطــاريــة درجـة

احلرارة القدرة وغيرها.
راقبة يتيح التطبيق إمكانية مـزامنة أجهزة آيفون وآيباد 
ـعـرفـة أداة الـبـطـاريـة حـيث تــفـيـدك هـذه اإلحـصـاءات 
سـبب ضـعف أداء جـهـازك إن كـان من أداء الـبـطـارية أم

ال.
كمـا يوفر الـتطـبيق مـيزة إلطـالة عـمر الـبطاريـة عن طريق
إغالق التطبيقات التي تستـهلك كميات كبيرة من الطاقة
كن لـلمـستـخدمـ تلقـي إشعـارات مخصـصة من كمـا 

قبلهم حول مستوى شحن البطارية.
ـسـتــخـدمي أجــهـزة مـاك بــسـعـر 12 يـتـوفــر الـتــطـبـيـق 
كـنكم دة 3 أيام  دوالرًا مع إمكـانيـة جتـربته مـجانًـا 

احلصول على فرصة جتربة التطبيق من هنا.
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أعـلـنت شـركـة هـواوي عن طـرح بـاقـة عروض
ـهـرجـان دبي لـلـتـسـوق اعـتبـارًا من خـاصـة 
بدايـة الـعام 2018 وذلك ضمن إطـار الـعروض
الــســنــويـة لــلــمـهــرجــان الـذي يــقــام في دولـة
اإلمــارات. حــيث تــشــمل الــعــروض ســلــســلـة
هـواتـفهـا الـذكـيـة هـواوي مايت  10فـضلًـا عن

باقة واسعة من اإلكسسوارات اجملانية.
وتــعـد ســلـســلـة هــواوي مـايت  10واحـدة من
أفضل الـهواتف الـذكية الـتي تنـتجـها هواوي
وأكثرها فخامة حيث تمتاز بأرقى مستويات
األداء الـذكي والـتصـمـيم الـفاخـر. كـمـا يعـتـبر
هـــذا اإلصــــدار هـــو األقــــوى من نــــوعه عــــلى
ـدعـومـة مـســتـوى الـعـالم لـلـهــواتف الـذكـيـة ا
بـتكـنولـوجـيا الـذكـاء االصطـنـاعي إلى جانب

إمكاناته فائـقة التطور وكـاميراته الذكية ذات
اجلــودة الـعــالـيــة والـطــاقـة الــذكـيــة والـعــمـر

الطويل للبطارية.
10 X¹U  ÍË«u¼

يــقـدم هــاتف مــيت 10 شــاشــة بــقــيـاس �5.9
بـــوصـــات وبـــدقــة 2,160×�1,440 بـــكـــسال مع
تـصمـيم يـكـاد يخـلـو من احلـواف. ويسـتـخدم
الـهـاتف مـعـالج ”كـيـرين 970 ثـمـاني الـنـواة
ـدعــوم بـقـدرات الــذكـاء االصـطـنــاعي يـوفـر ا
لـلـمـسـتـخـدمـ جتـربـة اسـتـخـدام مـخـصـصة
وأكـــثــر ســرعــة وأداءً بـــاإلضــافــة إلى ذاكــرة
وصل عـشوائي (رام) �بحـجم 4 غـيغـبـايـتات

وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 غيغابايتًا.
ËdÐ 10  X¹U

يــشـكل هــاتف هــواوي مـايت  10بـرو اخلــيـار

ـوضـة الـراغـبـ بـاسـتـقـبال األمـثل لـعـشـاق ا
العام  2018والظـهور بـإطاللة مـتمـيزة بـفضل
ـنـحنـيـة بالـغة تـنـاسق وحوافه ا تـصمـيـمه ا
تاز هـذا اجلهاز بتـصميمه األنيق اإلتقان. و
ـدعـومـة والـنـاعم. وتـتــولى كـامـيـرا الـهـاتف ا
بـتقـنيـات الـذكاء االصـطـناعي إجـراء عـملـيات
ناسبة الضبط التلقائي واختيار اإلعدادات ا
سـتـخـدمـ عـلى الـتـقـاط صور ـا يـسـاعـد ا
فــوتــوغـــرافــيـــة ذات جــودة احــتـــرافــيــة دون
احلـاجــة لالسـتـعـانـة بـخــدمـات اسـتـديـوهـات
التصوير. وتتوفر هذه الهواتف بألون األزرق

و’موكا براون ‘البني والرمادي. 
X¹ô10  X¹U

ـتـاز هــاتف هـواوي مـايت  10اليت بـحـوافه
ــتـدفــقــة والــنــاعــمـة ــنـحــنــيــة وخــطــوطه ا ا
وتصمـيمه بالغ الـنعومـة واألناقة وهو

يعد من هواتف هـواوي الذكية التي 
ـيزة شـاشة الـعرض الـكامل تزويـدها 
التـي تتـيح للـمـستـخـدم أرقى التـجارب
الـغـنـية عـنـد مـشـاهدة مـقـاطع الـفـيـديو
واألفالم وقــــراءة الـــــكــــتب وتـــــصــــفح
اإلنـتـرنت والـتـمـتع بـألـعـاب الـفـيـديـو
ومشاهـدة الصـور فائقـة الوضوح.ومن
خالل عدسـاته األربع (اثـنتـان للـكامـيرا
األمامـيـة ومثـلهـما لـلـكامـيرا اخلـلفـية)
كن لهـذا الهـاتف الذكي التـقاط صور
غـايــة في الـروعـة والــوضـوح بـدءاً من
صـور الــسـيـلــفي مع مـؤثـرات ’بـوكـيه‘
ـذهلـة ووصـوالً إلى التـقاط البـصـرية ا
أفـــــضل الـــــصـــــور فـــــائـــــقـــــة اجلــــودة
والـــوضــوح. وتــتــوفـــر هــذه الــهــواتف
بـــألــوان الـــذهـــبـي الـــفـــاخـــر واألســود

اجلرافييت واألزرق الفاحت.
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اخلميس الساعة 
21:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

{ حبيت ارسل مع الرن همسة حن
واقول فيها للغـال 

اجلـو سقعة واحنا متلجيـن  
{ كل دموعي تنزل باسمك   

وكل زهره تفوح بعطرك  
وكل دقه بقلبي تقول احبك  

{ يسألوني كيف احبه ??
دون شوفك دون عرفك ???

قلت يكفي لي رساله
وعني سؤاله 

حسيت بطيبه قلبه 
والوفا وحتى احملبة 

وشلون ماتبوني احبه ???
مادام هذي هي خصاله

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

30: 11 حكايتي مع الزمان

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

األمــنــيـــة بــاالطـالع عــلى بـــيــانــات
تـطـبـيـقـات الـرسـائل مـثل واتـساب
ـمـلـوك لـشـركـة فـيـسـبـوك "يـحـيل ا
اإلنـتـرنت إلى مـكـان حـافل بـالـعنف
والـــفـــوضى." مـــؤكـــدا أنه "بـــســبب
الـــتــشـــفــيـــر والــتـــطــرف تـــتــكـــبــد
مــؤسـسـات إنــفـاذ الـقــانـون تـكــلـفـة

باهظة".
وأشـــــار إلى أن "وقـت الـــــتـــــمـــــاس
األعــذار قـد انــتــهى وأن احلـكــومـة
يــــنـــبــــغي أن تــــنـــظــــر في جــــمـــيع

اخليارات لتحفيز هذه الشركات."
وانـتقـد واالس تـلك الـشركـات فـيـما
تدعيه من تقد األمن على األرباح
مـــــرجـــــحــــا أنـه البــــد لـــــشـــــركــــات
التكـنولـوجيا أن "تـتوقف عن ادعاء

أنها ال حتقق أرباحا ضخمة".
ووصــفـهـا بــأنـهـا "تــبـيع بـيــانـاتـنـا
لـلبـنـوك وشـركات األفالم اإلبـاحـية
نتخبة لكنها ال تعـطيها للحكـومة ا

قراطية." عبر الد
ŸdÝ√  «¡«dł≈

قـال سـيـمـون مـيـلـنـر مـديـر بـشـركة
فـيــسـبـوك إن واالس كـان مــخـطـئـا
عنـدما قـال أن شركـته تقـدم األرباح
عـلـى األمن في تـرتــيب أولـويــاتـهـا
ــكــافــحـة خـاصــة فــيــمــا يــتـعــلق 

اإلرهاب.
وأكد أن مالي اجلـنيهـات أنفقـتها
فــيــســبــوك عــلى اســتــثــمــارات في
الـتكـنولـوجيـا والـعنـاصر الـبشـرية
الـالزمــة لــلــتــعــرف عــلى احملــتــوى

تطرف وحذفه. ا
وأضـــــاف أن أمــــــبــــــر راد وزيـــــرة
الداخلية البريطانية ونظراءها في
دول االحتــــــاد األوروبي رحــــــبــــــوا
بــاجلــهــود بــذلت بـــالــتــنــســيق مع
فــيــســبـوك في هــذا الــشــأن واألثـر

الكبير الذي أحدثته.
ـــــعـــــركـــــة وأشـــــار إلى أن "هـــــذه ا
مــسـتـمــرة وعـلـيــنـا أن نـســتـمـر في
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وأضاف أن الـشركـة استـثمـرت هذا
ــــكـــافـــحـــة الـــعـــام فـي أوجه عـــدة 
ـــــتـــــطـــــرف من خالل احملـــــتــــوى ا
تـكـنـولـوجـيـا الـتـعـلم اآللي وتـعـي
زيد من مـراجعي احملتـوى وبناء ا
شـراكـات مع خـبـراء والـتعـاون مع

شركات أخرى.
d¹“Ë  U×¹dBð

ولـم تــعــلـق شــركــة غـــوغل عــمالق
ـعـلومـات واإلنـترنت تـكنـولـوجيـا ا
األمــريـكي عـلـى تـصـريــحـات وزيـر
األمن الــبـريــطـانـي بن واالس حـتى

اآلن.
رغم ذلك قـال مفـوض شـركـة غوغل
كـيـنت والـكـر في سـبـتـمـبـر/ أيـلـول
اضي إن شركات التكنولوجيا لن ا

تـتــمـكن من "فـعـل ذلك وحـدهـا" في
إشـــارة إلى مـــكــــافـــحـــة احملـــتـــوى
ــتـطــرف. وأضــاف : "نـحــتـاج إلى ا
عـنـاصـر بـشـريـة وآراء من مـصادر
حــكـــومــيــة مـــوثــوقـــة وأخــرى من
مسـتـخدمي مـواقعـنـا للـتعـرف على

تطرف وحذفه." احملتوى ا
ــركـز وقــال شــيــراز مــاهــر زمــيل ا
الدولي لـدراسـات التـطرف والـعنف
الـسـيـاسي الـتـابع جلـامـعـة كـيـنـغز
كـوليـدج في بـريـطانـيـا إن "احلـشد
لإلرهـاب ال يزال يـحـدث في احلـياة
احلـــقـــيـــقـــيـــة ومـن خالل عالقـــات
حـقـيـقيـة لـذا يـنـبغي لـلـحـكـومة أال
تـــلـــقي الـــلـــوم كــلـه عـــلى شـــركــات

التكنولوجيا وحدها."

وأَضاف أنه "ليس هناك عالج سهل
ـكن اعتـباره مـادة متـطرفة ألن ما 
يـخـضع ألحـكـام ذاتـيـة." مـؤكـدا أن
الكـثير مـن برمجـيات احلـذف ذاتية
التـشغـيل تسـببت في حـذف الكـثير

فيد. من احملتوى ا
وحــذف قـــدر كـــبــيـــر من احملـــتــوى
ــصـور نــشــره نـشــطـاء ســوريـون ا
يوثـقون جـرائم النظـام عالوة على
مــواد نـشـرهـا تــنـظـيم الــدولـة عـلى
مــوقع الـتــواصل االجـتــمـاعـي عـبـر
الــفــيــديـو يــوتــيــوب وهي مــقـاطع
الـفـيديـو الـتي تـبـرز احلاجـة إلـيـها
ــسـتـقــبل حملـاسـبــة اجملـرمـ في ا
أمــام مــحـكــمـة الــعــدل الـدولــيـة في

اهر. الهاي وفقا 

الــعــمل ســويـــا. وأخــبــر رئــيــســنــا
سـتثمـرين بأنـنا سوف التـنفيـذي ا
ـسـتـخدمي نـستـمـر في تـقد أمن 
مجـتمـعنـا االفتـراضي على حتـقيق

األرباح في 2018.
وأعــلـــنت فـــيــســـبـــوك في الــفـــتــرة
األخــيـرة أنــهــا حـذفـت حـوالي 99 
ــا ــئــة من احملــتــوى اخلــاص  بــا
يــعـرف بــتـنــظـيم الــدولـة وتـنــظـيم
الـــقـــاعـــدة قـــبل أن يـــنـــتـــشـــر بـــ
مـــســتـــخـــدمي شـــبــكـــة الـــتــواصل
االجــتـمــاعي. وقـال مــتـحــدث بـاسم
يــوتــيـوب لــبي بـي سي إن شــركـته
تـتـعـهـد بـأن تكـون "جـزءا من احلل"
رور األيام وأنهـا تكثف جـهودهـا 

شكلة. عاجلة هذه ا

وقـضـايا الـدراسـات الـعـليـا والـبـحث الـعـلمي
حــــيث  مــــنح شــــهـــادة مــــاجـــســــتــــيـــر في
اخـتصـاص الـفـيزيـاء الـطبـيـة ومـناقـشـة طلب
تــأجـيـل سـنــة دراســيــة لــطــلـبــة مــاجــســتــيـر
ودكـــتــوراه فـي طب اجملـــتـــمع والـــكـــيـــمـــيــاء
احلـياتـية الـطـبيـة   وشـملت مـحـاور اجللـسة
مـواضيع قـضـايا أعـضـاء الهـيـئة الـتـدريسـية
كـمـنـاقـشـة تـرقـيـة تـدريـسي من مـرتـبـة أسـتاذ
مساعد الى أستاذ في فرع النسائية والتوليد
وتــرقــيـة تــدريــســيـ من مــرتــبــة مـدرس الى
أستـاذ مسـاعـد في فروع اجلـراحة واجلـراحة
الــعــامــة وجـــراحــة األطــفــال   كـــمــا تــنــاولت
اجلـــلـــســـة عـــدة مــواضـــيـع مـــتــفـــرقـــة تـــمت
منـاقشـتهـا). وتابع الـبيـان ان ( عمـادة الكـلية
اعلنت  عن نتائج االمـتحانات النـهائية للدور
ــرحــلـة الــســادســة لــلــعـام الــثـانـي لـطــلــبــة ا

ـاضي 2016-2017  جاء ذلك خالل الـدراسي ا
اجتـماع مـجلس الـكلـية الـذي انعـقد بـجلـسته
ـــصـــادف الـــســــابـــعــــة في يـــوم الــــثالثــــاء  ا
1/2/ 2018 برئاسة عبد الله وكانت نسبة
النـجـاح جيـدة  حـيث تنـاول محـضـر اجللـسة
ـناقشة موضوع عدة مواضيع مهـمة تتعلق 
غـيـابـات الـطــلـبـة الـتي البـد من حـسـمـهـا قـبل
الــشـروع بــاجـراء امــتـحــانـات نــصف الـســنـة
واعالن ذلك للطلبة لتجاورهم نسبة الغيابات
ـقــررة  كـمـا وتـطـرق االجـتــمـاع الى قـضـايـا ا
أعـضاء الـهـيـئة الـتـدريسـيـة ومنـاقـشة تـمـديد
اخلــــدمــــة لــــتــــدريــــسي فـي فــــرع اجلــــراحـــة
اخـتـصـاص جـراحـة األنف واألذن واحلـنـجرة
لــكـون تـخــصـصه من الـتــخـصـصــات الـنـادرة
ـاســة خلــدمــاته وتــمت بــعــدهـا ولــلــحــاجــة ا

مناقشة قضايا أخرى متفرقة)

الباحثة ياسم شاكر عبد احلس 


