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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

اأ�صغر امراأة يف العامل:
يف ه���ذا الع���امل ال���ذي نعي�ش في���ة هنالك تقريب���ا 8 ملي���ارات والن�صبة الأك���ر هي من 
الن�ص���اء، ولك���ن القليل منهن من تتوف���ر فيهن نعتهن بالغري���ب والعجيب لذلك كن على 
ا�صتعداد لأننا �صناأخذك يف رحلة لي�صت كباقي الرحالت لتتعرف على غرائب وعجائب 

الن�صاء 
قاب���ل اأ�صغ���ر امراأة يف الع���امل. "جيوتي اأمج" ول���دت هذه ال�صي���دة ال�صغرية يف عام 
1993 يف الهند طولها ل يتجاوز 63 �صنتمرت وقد ولدت "اأمج" بغدد عرقية نادرة 
جتع���ل من ال�صخ����ش قزما ب�صكل ل ي�ص���دق. لكن "جيوتي" ل تعاين م���ن اأية اأمرا�ش 

تكون ناجمة من هذه الغدد.
حواء الأمازون:

ح���واء الأمازون عل���ى نقي�ش "جيوتي اأمج" هي اأط���ول امراأة يف العامل 
بطول يقارب 

2.08 م���رت، لك���ن مل���اذا هي بكل هذا الط���ول الفارع؟؟ اجلواب ب�صي���ط للغاية وهو 
اأنه���ا متحول���ة جن�صيا بحيث كانت رج���ل وحولت جن�صها لت�صب���ح اأنثى وقد مثلت يف 

م�صل�صل ق�صة الرعب الأمريكية.
باربي احلقيقية:

معظ���م الفتيات ال�صغريات كن �صغوفات بدمية باربي لكن بعد اأن ي�صلن ل�صن املراهقة 
ين�صونه���ا، لك���ن بالن�صبة ل� "فالريي���ا لوكيانوفا" فالأمر خمتلف فه���ي اأرادت اأن ت�صبح 
دمي���ة بارب���ي باملعنى احلريف، اإذ اأجرت العديد من العملي���ات اجلراحية وفعلت كل ما 

فو�صعها لتحاكي مظهر هذه الدمية ال�صعبية.
ها�صم ح�صن التميمي

ت�صع���ى �صعوب الر�ش ومن بينها �صعبنا العراقي املغلوب على امره عر كل الع�صور 
والنظم���ة املتعاقبة دون فائ���دة تر�صيخ مفهوم الدولة املدنية الت���ي ترتكز على فل�صفة 
املواطنة واحرتام القانون وتطبيقه على اجلميع بدون متايز مهما كانت املررات....
ه���ذا هو املطلوب لك���ن مايتم اثباته وممار�صته يف ال�ص���ارع العراقي يجري عك�ش ذلك 

متاما ...!
ان ف�صاد الطبقة ال�صيا�صية انتج طبقة مت�صلطة ت�صعر بانها فوق القانون واعلى درجة 
م���ن بقي���ة الب�صر ، ولذا فه���ي تت�ص���رف وتتعامل مع اجه���زة الدولة كافة به���ذا املنطق 
التع�صف���ي تاكي���دا لتمتعه���ا با�صتحقاق���ات املظلومي���ة وتبع���ات الت�صحي���ة، ولهذا فهي 
ت�صتح���وذ عل���ى املنا�صب العلي���ا وحتى الدني���ا يف الرئا�صات وال���وزارات وال�صفارات 
ول���و كان مبقدوره���ا ان تتحا�ص�ش جنات اخللد والفردو����ش يف جنات الله املوعودة 
لفعلوه���ا وا�صبحوا من �صكان املنطقة اخل�ص���راء يف الدنيا وجنات النعيم يف الخرة 
وترك���وا املناطق احلمر وم�صاكن جهنم للفقراء والعلماء وال�صرفاء الذين يرف�صون ان 
يلعب���وا دور الب���وق يف حا�صية الرذيل���ة ، لقد تقا�صموا ال���روة وهيمنوا على اقت�صار 
البل���د و�صوهوا معامل العا�صم���ة واملدن الخرة بابتالعهم لرا�ص���ي الدولة وحتويلها 

ملولت وكافرتيات لتعاطي الرذيلة بدل من امل�صانع واملزارع املنتجة.

لوحة اليوم من الفنانة 
�صرى اخلفاجي

بعنوان "بنات ابوهم"

اجمل تعليق

جمرد ان���ك تخطئ ..�صين�ص���ى اجلميع 
انك كنت رائعا يوما ما 

تسهل التنقل والتواصل عبر 
تغذية األخبار

تطور وضعًا جديدًا 
إلخفاء الرحالت الجوية

تبدأ عرض عدد المشاهدين الحاليين 
للفيديو في الوقت الحقيقي

تجيكو أقدم شجرة في العالم

اأعلنت من�ص��ة التوا�صل الإجتماعي في�س بوك عن تغيريات يف ت�صميم خال�صة 
تغذي��ة الخب��ار يف �ص��بيل جعله��ا اأكرث �ص��هولة م��ن حي��ث التوا�ص��ل والقراءة 
والتنقل، وب�ص��كل اأكرث و�ص��وحًا فيما يخ���س التعليقات، وذل��ك تبعًا لختالف 
تغذية خال�ص��ة الأخبار من م�ص��تخدم اإىل اآخر من حيث الق�ص���س واملن�صورات 
وال�ص��ور والفيديوهات وال�ص��ور املتحركة GIF والروابط املوجودة �ص��منها، 
عل��ى اأن ت�ص��ل تل��ك التغيريات ب�ص��كل تدريج��ي خالل الأ�ص��ابيع املقبل��ة. وقد 
ح�ص��لت التطبيق��ات املحمولة من في�س بوك على �ص��كل جدي��د، والتي تبدو يف 
الوقت احلايل اأقرب بكثري اإىل حمادثة �ص��من تطبيق الرتا�ص��ل بدًل من ظهورها 
على �ص��كل �صل�صلة من امل�صاركات، بحيث ين�صجم هذا الأمر مع اختبارات ن�صخة 
�ص��طح املكتب الأخرية من في�س بوك، والتي تعر�س املوا�ص��يع ذات التعليقات 
ب�ص��كل يبدو اأقرب اإىل الدرد�صة اجلماعية. وحتاول املن�صة من خالل التعديالت 
جع��ل التعليقات اأك��رث قابلية للقراءة جنبًا اإىل جنب مع ت�ص��هيل معرفة من هو 

ال�صخ�س الذي رد دراً مبا�رشاً على �صخ�س اآخر �صمن التعليقات.

 ك�ص��فت �رشكة DJI ال�ص��ينية املتخ�ص�ص��ة يف ت�ص��نيع الطائ��رات دون طيار 
 ،Phantom التجاري��ة وغري التجارية، مب��ا يف ذلك عائلة طائ��رات فانتوم
اليوم الثالثاء عن اأنها تطور و�ص��ع جديد غري مت�ص��ل ب�ص��بكة الإنرتنت �ص��وف 
ي�ص��اعدها عل��ى زي��ادة مبيعاته��ا لعمالء القط��اع اخلا���س والع��ام والعمالء 
احلكومي��ني املهتمني باخل�صو�ص��ية، وال��ذي من املقرر طرح��ه على تطبيقات 
DJI يف الأ�صابيع القليلة القادمة. وبح�صب ال�رشكة يطلق على الو�صع اجلديد 
ا�صم “و�صع البيانات املحلية”، ومينع هذا الو�صع حركة املرور على الإنرتنت 
م��ن واإىل تطبيقاته��ا للتحكم بالط��ريان،  بحيث يوفر و�ص��ع البيانات املحلية 
�ص��مانات معززة خل�صو�ص��ية البيان��ات للعمالء من املوؤ�ص�ص��ات واحلكومات. 
واأو�ص��ح بريندان �ص��وملان نائب رئي�س اإدارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والقانونية يف 
ال�رشكة ال�ص��ينية “نحن ب�ص��دد اإن�صاء و�ص��ع بيانات حملية لتلبية احتياجات 
عم��الء املوؤ�ص�ص��ات مبا يف ذل��ك املوؤ�ص�ص��ات العامة واخلا�ص��ة التي ت�ص��تعمل 

تقنيات ال�رشكة من اأجل القيام بعمليات ح�صا�صة يف جميع اأنحاء العامل”.

   تعم��ل �رشكة يوتيوب عل��ى اختبار ميزة جديدة تتيح للم�ص��تخدمني معرفة 
عدد م�صاهدي مقطع معني يف الزمن احلقيقي، وذلك وفق ما اأفاد م�صتخدمون 
عل��ى �ص��بكة الإنرتن��ت وق��ال م�ص��تخدمون اإن حتديث��ًا من ط��رف املخدم يف 
تطبيق يوتيوب على اأندرويد اأتاح لهم روؤية عدد امل�صاهدين احلاليني لبع�س 
املقاطع، وهي امليزة التي ُيعتقد اأن مهمة خا�ص��ة لأ�صحاب القنوات. ويظهر 
رق��م عدد امل�ص��اهدين احلاليني اأ�ص��فل عن��وان الفيديو واأعل��ى زري الإعجاب 
وع��دم الإعج��اب.  ول ُيعلم بعد ما اإذا كانت امليزة ُتظهر ذات العدد طوال مدة 
م�ص��اهدة امل�ص��تخدم للفيديو، اإذ اإن العدد قد يتغري اأثناء امل�ص��اهدة. ُي�صار اإىل 
اأن امليزة متوفرة حاليًا على يوتيوب، ولكن فقط خلدمة البث املبا�رش، والأمر 
ذات��ه ينطبق على خدمات الب��ث املبا�رش الأخرى، من في�س بوك وبري�ص��كوب 
التابعة لتويرت ويعد يوتيوب اأكرث مواقع م�ص��اركة الفيديو انت�ص��اراً يف العامل، 
واأعلن��ت ال�رشك��ة يف يونيو )حزي��ران( املا�ص��ي اأن عدد امل�ص��تخدمني الذين 

ي�صجلون دخوًل اإىل املوقع �صهريًا يبلغ 1.5 مليار.

فيس 
بوك

يوتيوب DJI

متقاطعة

الطبيعةغرائب 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.

1 جدب��اء ل خ���رشة فيه��ا ول م��اء o ينت�ص��ب اإليه 
�صكان فل�صطني وال�صام

2 ظاه��رة طبيعي��ة حت��دث لالج�ص��ام خ��ارج نطاق 
جاذبية الأر�س )كلمتان(

وقطع��ه  الأم��ر  ح�ص��م   o )كلمت��ان(  قلي��ل  ق��در   3
)معكو�صة(

o عدم القدرة على النوم 4 و�صائل موا�صالت ونقل 
5 ابن��اء ف��الن )معكو�ص��ة( o ي�ص��ع نظام��ا يتبع��ه 

الآخرون فيما بعد
o متعطر بالعطر والطيب )معكو�صة( 6 بحر عظيم 

7 من �صهور ال�صنة امليالدية
8 ح��رف ج��ر o ���رشاء ال�ص��لع م��ن بلد اآخ��ر بغر�س 

التجارة
9 نظام اقت�صادي عاملي �صائد اليوم

 o 10 ال�صم الأول لرئي�س اأمريكي ا�صمه الثاين كارتر
التعرف على الروائح بالنف

1 نبات ي�رشب كمهدئ لالأع�صاب وم�صكن للمغ�س 
وال�صعال o طبيخ

2 من م�صتقات البرتول o من ا�صماء الرمح )جمع(
اأح�س )معكو�صة(  o 3 رجل من عرب البادية 

4 ال�ص��م الثاين ملمثل م�رشي طويل )ال�ص��م الأول 
احمد( o ولية اأمريكية جنوبية �رشقية

5 قاع��دة يرتك��ز عليه��ا كل بن��اء o ق��الدة تعطى 
مكافاأة لعمل عظيم

6 لون بني ال�ص��وداد والحمرار و�صفت بها اخليل 
قدميا o طراز من ال�صيارات الربيطانية

7 اأئ��ر ال�ص��وء فيم��ا يحيط بن��ا o خم�ص��ة حروف 
مت�صابهة

Story o الأ�صل العربي من كلمة  8 قل وندر 
9 �صبكة املعلومات الدولية

 o 10 ح���رشة قار�ص��ة مزعجة تعي�س يف ال�ص��قوق
�صجاع يتقدم القوم

معلوم��ات ع��ن �ص��جرة جتيك��و اأقدم �ص��جرة يف 
الع��امل  يوج��د العديد من الأ�ص��جار القدمية جداً 
ح��ول الع��امل و لكن �ص��جرة جتيكو ه��ي بالفعل 
اأقدم �ص��جرة حي��ة على وج��ه الأر���س حيث اأن 

عمرها  ” ″9،550 عام
و�ص��ف ال�ص��جرة و موطنها : ي�صل طول ال�صجرة 
اإىل خم���س اأمت��ار و ه��ذا يعد لي�س طول �ص��اهق 
بالن�صبة اإىل عمرها الطويل و تنمو �صجرة جتيكو  
وتق��ع على جبل فولوفاليت يف مقاطعة دالرنا 
يف ال�ص��ويد عل��ى م��دى اآلف ال�ص��نني، ظه��رت 
ال�ص��جرة يف تكوي��ن �ص��جريات تق��زم )املعروف 
اأي�ص��ا با�صم ت�ص��كيل كرومهولز( ب�صبب الظروف 

القا�صية املتطرفة للبيئة التي تعي�س فيها .
من مكت�صف ال�ص��جرة : مت اكت�صاف هذه ال�صجرة 
من قبل اأ�ص��تاذ اجلغرافيا الفيزيائية يف جامعة 
اأومي��ا )لي��ف كومل��ان( و هو م��ن لقبها با�ص��م 
جتيك��و على ا�ص��م كلبه الراحل ال��ذي كان يحبه 

ب�صدة .
  كي��ف مت حتديد عمر �ص��جرة جتيكو : مت حتديد 
عمر ال�ص��جرة من خالل الكربون الذي مت جمعه 
من حتت ال�ص��جرة حيث اأن��ه يظهر تاريخ املواد 

النباتية وراثيًا .
كي��ف متكن��ت ال�ص��جرة م��ن البقاء خ��الل هذه 
ال�ص��نوات الطويل��ة : و لق��د جن��ت ال�ص��جرة هذه 
الفرتة الطويلة ب�صبب عملية تعرف با�صم طبقات 
)عندما ياأتي فرع يف ات�ص��ال مع الأر�س، فاإنه 
براع��م ج��ذر جدي��د(، اأو ال�صتن�ص��اخ اخل�رشي 
)عندم��ا ميوت اجلذع و لكن نظام اجلذر ل يزال 
عل��ى قيد احلياة، قد تنبت جذع جديد( حيث اأن 
جذع ال�ص��جرة قد ميوت وينمو عدة مرات، ولكن 
النظام اجلذري لل�ص��جرة ل يزال �ص��ليمًا، بدوره 
براع��م جذع اآخر. اجلذع ق��د يعي�س فقط حلوايل 
600 �صنة، وعندما ميوت جذع واحد اآخر ينمو 

يف نهاية املطاف يف مكانها.


