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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

م�صابقة اأكل الفلفل احلار يف ال�صني
امل�صابقات حول العامل

 جميعن���ا ق���د �صمعنا عن الكثري من امل�صابق���ات اخلطرية ، و التي يقوم 
بتعري����س حياة املت�صابقني اإىل اخلط���ر ، و منها م�صابقات اأطول نف�س 
حت���ت املاء ، و التي قد ينتج عنها وفاة اأحد امل�ص���اركني ، كما اأنه يوجد 
م�ص���ابقة اأطول م�صافة للجري بالكعب العايل للرجال ، و التي اأي�صا قد 
ينتج عنها �ص���قوط مربح و اإ�ص���ابات بالغة يف ال�صاق و القدم ، و التي 

قد ينتج عنها عدم قدرة املناف�س على امل�صي اأو الرك�س مرة اأخرى .
و مل تظل امل�صابقات عند هذا احلد فقط ، بل اأنه قد دخل عامل الطبخ و 
الأكل اإىل امل�صابقات اأي�صا ، حيث اأنه يوجد العديد من امل�صابقات التي 
تق���ام لأكل اأن���واع غري ماألوفة من الطعام ، و التي لها طعم غريب و غي 
مقبول عند الكثريين ، كما اأنه هناك اأي�ص���ا م�صابقات يف �صرعة الطبخ 
و اإعداد الوجبات و الطعام ، بطرق مبتكرة و بطعم رائع ، و يف اأ�صرع 

وقت اأي�صا ، و هناك الكثري من امل�صابقات التي ن�صمع عنها كل يوم .
م�صابقة اأكل الفلفل احلار يف ال�صني

و كم���ا ذكرن���ا اأن���ه يف الآونة الأخ���رية قد جن���د الكثري من امل�ص���ابقات 
الغريب���ة و املتعلقة بعامل الطعام و الأكل ، و التي قد انت�ص���رت ب�ص���كل 
كب���ري ب���ني النا����س ، و نالحظ اأن جميعه���ا قد تتميز بتن���اول املاأكولت 
الغريب���ة ، و ق���درة الفرد على حتم���ل غرابة هذه املاأك���ولت العجيبة و 
التي ُيجرب على تناولها ، و تعترب م�صابقة اأكل الفلفل احلار ب�صرعة من 

اأ�صهر و اأخر هذه امل�صابقات الغريبة .
و اجلدي���ر بالذك���ر اأنه قد قامت حكومة مدينة تانخة يف ال�ص���ني ، التي 
توجد يف مقاطعة هونان القدمية ، بالبدء يف تنظيم فعاليات م�ص���ابقة 
اأمري الفلفل احلار ، و التي قد قامت بالإعالن عن تفا�ص���يل امل�ص���ابقة و 
توافد العديد من املت�صابقني عليها ، و قد قامت اإدارة امل�صابقة باإح�صار 
اأحوا����س كبرية و قد ملئوها جميعها بالفلف���ل الأحمر احلار ، و يجب 
على املتناف�ص���ني اأن ي�ص���بحوا به���ا ، و يبدءوا يف تن���اول الفلفل احلار 

بكميات كبرية و يف اأ�صرع وقت و ملدة �صتون ثانية حتديدا .
و الفائ���ز يف ه���ذه امل�ص���ابقة كان ال�ص���يد �ص���و ، و الذي قد ق���ام بتناول 
حوايل خم�ص���ة ع�ص���ر ق���رن من الفلفل احل���ار ، و ه���و بداخل احلو�س 
و كان ذل���ك يف ال�ص���تون ثاني���ة باأكمله���م ، اإل اأن���ه قد كان هن���اك بع�س 
املت�ص���ابقني الآخري���ن مل ي�ص���تطيعوا اأكمال قرن واحد فق���ط من الفلفل 
احلار ، و اجلدير بالذكر اأن الفائز يف هذه امل�صابقة  يح�صل على اأربعة 

و ع�صرون قطعة من الذهب و كاأ�س .
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مهارات خاصة للحيوان ال يقدر عليها اإلنسان

 ن�رشت �رشكة �أبحاث �ل�شوق "غارترن" )Gartner( تقرير�ً جديد�ً ت�شري فيه �إىل 
�أن �مل�ش��تهلكني ال يحب��ذون ركوب �ل�ش��يار�ت ذ�تية �لقي��ادة بالكامل، وما يز�ل 
لديه��م �لكثري من �لتحفظات �لفعلية على مثل هذه �لتجربة، وذلك وفقًا لدر��ش��ة 
جدي��دة تخ�ص �ل�شيار�ت ذ�تي��ة �لقيادة �أجرتها �ل�رشك��ة و�شملت حو�يل 1500 
�شخ���ص يف �لواليات �ملتحدة و�أملانيا خالل �لفرتة من �أبريل )ني�شان( �إىل مايو 
)�آيار(.ووج��دت �ل�رشك��ة ع��ر ��شتط��الع �ل��ر�أي �أن %55 م��ن �الأ�شخا�ص �لذين 
حتدث��و� معهم لن يركب��و� �شيارة ذ�تية �لقي��ادة متامًا، و�أن �أك��ر من %70 من 
�لذين �شملهم �ال�شتطالع �شوف يفكرون بتجربة �لركوب يف �شيارة ذ�تية �لقيادة 
ب�ش��كل جزئي، وهي �ل�شيار�ت �لتي ت�شمح لل�شائق باإع��ادة �لتحكم بال�شيارة يف 
ح��ال لزم �الأمر.وقال �ملد�فعون عن �لقيادة �لذ�تية باأن هذه �لتكنولوجيا �شوف 
تعمل على جعل �لقيادة �أكر �أمنًا، حيث ت�شري �الإح�شاء�ت �إىل �أن �ل�شلوك �لب�رشي 
هو �ل�شبب �لرئي�شي ملعظم حو�دث �ل�شيار�ت، �إال �أن �لعديد من �مل�شتهلكني �لذين 

يقارنون �الأمور مبا ميلكون من معرفة تتعلق باالأجهزة �الإلكرتونية �الأخرى.

    �أف��اد موقع "بزن�ص �إن�شاي��در" �ليوم �جلمعة باأن �رشكة في�ص بوك �أوكلت 
�إىل �أح��د موظفيه��ا �الإد�ريني �ملخ�رشمني مهمة قي��ادة كافة جهودها يف 
جمال �شناعة �لعتاد، مبا يف ذلك ق�شم "�ملبنى 8" �لغام�ص و�مل�شوؤول عن 
تطوي��ر جهاز �لدرد�شة �ملرئية �لق��ادم من �ل�رشكة. وقال �ملوقع �الإخباري 
�إن "متحدث��ًا با�ش��م في�ص بوك �أكد له �أن �أندرو ب��وز بو�شورث �شوف ُي�رشف 
عل��ى كل من �ملبنى 8 و�رشك��ة �أوكولو�ص، ذر�ع �لو�ق��ع �الفرت��شي لفي�ص 
ب��وك، وق��د مت �الإعالن عن تعيني �أن��درو يف تلك �ملنا�ش��ب حديثًا من قبل 
رئي���ص �لتنقية �لتنفي��ذي يف �ل�رشكة، مايك �رشوبف��ر". وقال �ملتحدث فى 
بي��ان: "�إننا متحم�ش��ون ال�شتثمار�تنا طويلة �الأمد ف��ى �لو�قع �الفرت��شي 
و�لو�ق��ع �ملع��زز و�الأجهزة �ال�شتهالكي��ة"، و�أ�شاف: "نح��ن نعتقد �أن لهذه 
�لتقني��ات �جلديدة �لقدرة على جعل �لعامل �أق��رب �إىل بع�شه �لبع�ص بطرق 
جدي��دة متام��ًا، وقد قمنا ببناء فرق كبرية م��ع قيادة قوية يف كل من هذه 

�ملجاالت.

 تو�ج��ه من�ش��ة �لتو��شل �الإجتماعي في�ص بوك خماوف تتعل��ق باإمكانية خ�شارتها 
م�شتخدميه��ا، والأول م��رة، ل�شال��ح تطبي��ق �لرت��ش��ل �لفيديوي �شناب �ش��ات، حيث 
م��ن �ملتوق��ع �أن يتباطاأ من��و م�شتخدميه��ا هذ� �لعام م��ن فئة �ملر�هق��ني و�ل�شباب 
يف �لوالي��ات �ملتح��دة و�ململكة �ملتحدة، وذل��ك بح�شب تقرير جدي��د ن�رشته �رشكة 
�أبح��اث �ل�شوق eMarketer. وتتج��ه �أنظار �مل�شوقني ب�شكل كبري �إىل هذه �لفئات 
�لدميغر�فية، حيث يتوقع �أن تفقد من�شة في�ص بوك خالل هذ� �لعام �شهريًا ما ن�شبته 
%3.4 م��ن �مل�شتخدم��ني �لو�قعني ب��ني �شن 12 و17 �شن��ة، باملقارنة مع ن�شبة 
فقد�نه��ا %1.2 لنف���ص �لفئ��ة �لعمرية خالل ع��ام 2016، ويف �لوق��ت نف�شه، فاإن 
من��و �مل�شتخدم��ني دون �ش��ن 12 وما ب��ني 18 و24 عامًا �شيتباط��اأ بن�شبة 3.1% 
و%14.5 عل��ى �لتو�يل لهذه �ل�شنة. وميثل �النخفا�ص �ملتوقع �أو �لنمو �لبطيء بني 
�لفئ��ات �لعمري��ة �الأ�شغر �شنًا م�شكلة كبرية بالن�شب��ة للمن�شة، وذلك مع حماوالتها 
�حلثيث��ة لالحتفاظ بامل�شتخدمني �الأ�شغر �شنًا �لذين يعترون مبثابة و�جهة جذ�بة 

للمعلنني و�مل�شوقني، 

فيس بوكغارتنر:  فيس بوك

متقاطعة

وعجائبغرائب  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 �ملخرطة 1 يتوقف 
o �الأر�ص �ملمتدة حتت �لقدمني 2 ع�شفور جاء يف �غنية لفريوز 

3 طري��ق مبني بني مكانني مرتفع��ني o �شجن �أمريكي �شهري ��شبح 
مز�ر� لل�شياح ومعناه �لق�رش

o ن�شف �شكون 4 مي�شح على ج�شمه �لدهن وغريه 
5 ن�ش��ف ن��ورة o مكان وخمزن �لبيع o حي��و�ن يعي�ص يف �لغابات 

ويف �لقارة �لقطبية �ل�شمالية
o يرتددن على مكان حمدد 6 جمموعة من �لنا�ص منتدبة لعمل ما 

7 م��ا يخرج��ه �لطائ��ر من طعام بع��د ه�شمه o مت�شابه��ان o �أ�شار 
بعمل �شيء ما

o جزء من وحدة �لعملة �الأمريكية 8 ل�شقي �لنبات 
 o – 9 �ال�ش��م �الول ملنا�ش��ل وبط��ل �ال�شتق��الل يف جن��وب �فريقيا

خمرتع �لتلفزيون
o خمرتع �لكامري� )معكو�شة( 10 ن�شف مفرز 

1 خمرتع �لدر�جة �لنارية �ملوتور�شايكل
2 خمرتع �الآلة �لكاتبة

3 خم��رتع خط �نت��اج �ل�شيار�ت o يو�ش��ف به �لِعرق 
�لب�رشي مبعنى �أن له �متد�د

4 هدم o �ال�شم �الأول ملمثل �أفالم جيم�ص بوند �شابق
o ن�شف ناقد 5 خمرتع ق�شيب منع خطر �ل�شو�عق 

6 �ال�ش��م �الأول ملخ��رتع مك��ر �ل�ش��وت )�ال�شم �لثاين 
ويرمر(

o زرع خرج من �الر�ص 7 لقب �ر�شتقر�طي �وروبي 
 o 8 ��ش��م بندقي��ة �شي��د مع��روف يف �خللي��ج �لعربي

خمرتع �مل�شعد �لكهربائي
9 ن�ش��ف طاق��م o رق��م )معكو�ش��ة( o �شقي��ا �الر�ص 

و�لزرع
o ن�شف د�كن 10 خمرتع �ل�شيارة �الملاين 

يف حي��اة �حلي��و�ن م��ا يت��م �كت�شاف��ه كل حلظ��ة مم��ا يجع��ل 
�الن�ش��ان يق��ف مذهوال من ق��درة �خلالق يف بدي��ع �شنعه فقد 
حبا �هلل بع�ص �حليو�نات قدر�ت خا�شة مل يتمكن �الن�شان من 
فعلها وال ي�شتطيع �أن يفعلها، وعلى هذ� تظل تلك �لقدر�ت درع 
حماية لي�شتطيع هذ� �حليو�ن �لعي�ص يف بيئة بها �الأقوى منه.

�ألو�ن ال نعرفها : 1 - روؤية 
مل نتخي��ل مطلق��ا وج��ود �ألو�ن �أخ��رى غري تلك �لت��ي نعرفها، 
تل��ك �الألو�ن تر�ه��ا �حليو�نات وال نقدر �أن نر�ه��ا وهذ� ب�شبب 
وجود خماريط �لل��ون لدى �حليو�ن وال توجد لدينا يف �شبكية 
�لعني، وهي ح�شا�شة فوق �لو�شف عند �لتعر�ص لالأ�شعة �لفوق 
بنف�شجي��ة، وق��د مت عم��ل جترب��ة يف ع��ام 1970م على قدرة 
�حلم��ام على متييز �الألو�ن �شو�ء �لذكر �أو �النثى، وقد ثبت ذلك 
بالفع��ل ولكن �لذكر ي��رى �الألو�ن �أغمق قليال ع��ن �النثى لهذ� 

تعد �لطيور �أف�شل يف روؤية كافة �الألو�ن �لتي ال نر�ها.
2 - مهار�ت �ل�شري على �ملاء :

عن��د ذك��ر �ل�شري على �مل��اء نظن �أنه��ا لعبة �شحري��ة �أو مقطع 
م��ن فيل��م ولك��ن بالفعل يوج��د من ميتل��ك مه��ارة �ل�شري على 

�مل��اء وه��و �شحلية �لبازيلي�ش��ق فهي تزن ح��و�يل 200 جر�م 
وت�شتخ��دم �لقدم��ني �خللفيتني يف �ل�شري عل��ى �ملاء وقد ت�شل 
يف �شريه��ا على �ملاء �إىل حو�يل 5 �أمتار وهذ� بالطبع مييزها 

عن �الن�شان وعن بقية �حليو�نات.
3 - �لقيام بتحدي �جلاذبية �الأر�شية :

م��ن �لطبيعي عند ذكر �جلاذبية نتذك��ر �لطيور ولكن ماذ� عن 
م��ن ال ميتلك جناحني؟ يوج��د بالفعل نوع م��ن �ملاعز ي�شمى 
�لوع��ل وه��و يعي�ص يف جب��ال �الأل��ب، فهو ميتلك �لق��درة على 
�لت��و�زن �أثن��اء �لقفز حو�يل مرتين عن �الر���ص وي�شتخدم هذ� 
�لتحدي �أثن��اء هروبه من �حليو�نات �ملفرت�ش��ة وهذ� يتنا�شب 

مع �رتفاع �لت�شاري�ص يف �أوروبا.
4 - �حلياة فرتة طويلة:

بع���ص �حليو�ن��ات لف��رت�ت متجددة وعم��ر �أطول مث��ل قنديل 
�لبح��ر ويطل��ق على هذ� �لن��وع ��شم قنديل �لبح��ر �خلالد حيث 
يق��وم ه��ذ� �لنوع بتقلي���ص ج�شمه وخمالبه ثم ين��زل �إىل قاع 
�لبح��ر وبهذ� يكون قادر� على ب��دء دورة حياة جديدة حتى ال 
ميوت، ويتمكن هذ� �لنوع من تكر�ر هذ� �المر عدة مر�ت وبهذ� 

ي�شتاأن��ف �حلياة مرة �أخرى طاملا �أنه��ا لي�شت وجبة لالأ�شماك 
�ملفرت�شة.

-5 جتديد �الأع�شاء �لتالفة :
عن��د تلف ع�ش��و لدى �لب�رش يتم ��شتئ�شال��ه و�لبحث عن بد�ئل 
�شناعي��ة ولك��ن يف ع��امل �حلي��و�ن يوجد م��ن يق��وم بتجديد 
�أع�شائه عند تلفها تلقيائيا بدون �أي م�شاكل مثل قنافد �لبحر 
فه��ذ� �حليو�ن �لرمائي قادر عل��ى جتديد جهاز �ملناعة وتلك 
�خلاليا �ملناعية ت�شاعده يف جتديد �الع�شاء �لتالفة وتعد تلك 

�خلاليا �أهم عو�مل حماية هذ� �حليو�ن.
-6 �لقدرة على �لروؤية يف جميع �الجتاهات :

ب���رش �لب���رش ي�شتطي��ع �لروؤي��ة 60 درج��ة �أفقي��ا و70 درجة 
عمودي��ا ومن �ل�شع��ب جد� �لروؤية مبجال �أك��ر من ذلك ولكن 
بالن�شب��ة للحرب��اء فهي تتميز مبجال ب���رشي ي�شل �إىل زو�ية 
360 درج��ة ويوؤك��د �لعدي��د م��ن �الطباء عق��ب ت�رشيح عني 
�حلرب��اء �أنه��ا تتمكن من روؤي��ة �ال�شياء بعني و�ح��دة ما نر�ه 
نح��ن بعين��ني الأن عينها تتمكن من �ال�شت��د�رة ب�شورة كاملة 

وهذ� ي�شاعدها يف مر�قبة فر�ئ�شها و�شيدها.


