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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

اأغرب اأنواع الوجبات ال�سريعة يف العامل

الكرنب برجر   -  1
م���ن اأكرث اخل�س���روات الغري حمبوبة ه���و الكرنب اأو امللف���وف، على الرغم من 
الفوائد الغذائية للكرنب اإل اأن الأغلبية تف�س���ل العزوف عنه واختيار اأي نوع 
اآخر من اخل�سروات، ولكن يف اململكة املتحدة ومبنا�سبة احتفالت امليالد عام 
2010 ابتدع برجر كنج وجبة جديدة �سمن قائمة الطعام اخلا�سة بها وهو 
برج���ر الكرنب، ولك���ن ل يوجد اأحد طلب هذا النوع مما دفع ال�س���ركة ل�س���حب 

الطبق من قائمتها.

املطحون( الإرز  كبد   ( الفوا  برجر   -  2
الف���وا ه���و كب���د الإوز املطحون امل�س���هور يف املطبخ الفرن�س���ي، وه���و الوجبة 
املف�س���لة للكثري م���ن الأثرياء نظ���را لغالء ثمنه، فه���ذه الوجبة من ال�س���عب اأن 
جتدها يف اأي قائمة طعام لأي مطعم من مطاعم الوجبات ال�س���ريعة، ولكن يف 
اليابان فقد قامت �سل�س���لة مطاعم ويندي بتقدمي برجر فوا ب�س���عر 16 دولر ، 
فربجر الفوا حم�س���و بفطائر كبد الإوز املطح���ون مع الكماأ والفطر والأفوكادو 

الو�سابي.
كنج فنرت  بيتزا   -  3

م���ن اأغرب اأن���واع البيتزا التي دخل���ت يف قائمة اأغرب الوجبات ال�س���ريعة هي 
بيت���زا فنرت كن���ج والتي اأ�س���افته الياب���ان اإىل قائمتها اجلدي���دة، ويتكون هذه 
البيتزا من �س���رطان البحر والب�س���ل والذرة والبي����س والبطاط�س والقرنبيط 

وحلم البقر وقد حظي هذا النوع ب�سعبية كبرية يف اليابان.
o فيليه  �سطرية   -  4

م���ن اأ�س���هر الوجبات والتي قد اكت�س���بت �س���عبية كبرية خا�س���ة يف اليابان هو 
طبق �س���طرية فيليه o والذي ي�س���به ال�س���مك، وهو عبارة عن �سطرية حم�سوة 
بقطع من الروبيان املقلي مع البي�س والدقيق، مع اإ�س���افة بع�س اخل�س���روات 

الطازجة كاخل�س والطماطم مع املايونيز.
 5 - ماك �سباغتي

من اأغرب الوجبات ال�س���ريعة التي قدمتها ماكدونالدز يف الفلبني هو طبق ماك 
ا�س���باغتي وه���و عبارة عن مزج البطاط����س املقلية مع ال�س���باغتي، حيث يعتقد 
الفلبينيون اأن هناك متازج مع طبق من الربجر، وتكون �سل�سة الطماطم التي 

تغطي ال�سباغتي هو ال�سو�س الذي يوؤكل مع البطاط�س.
   6 - بوريتو البطاط�س وجبنة البني

من اأغرب اأنواع الوجبات ال�س���ريعة هي الوجبة التي اأطلقها تاكو بل يف الهند 
وهو عبارة عن بوريتو البطاط�س وجنب البني الذي يتكون من خبز تورتيا به 
قطع م���ن البطاط�س وجبنة الب���ني املقلية ويتخللها مكون���ات الربيتو من الأرز 

والفا�سوليا املهرو�سة.

لوحة اليوم من 
ناي 

عنوانها "جمال املا�سي" 

Play Protect وحده ال يكفي 
ألمان األجهزة الجوالة

فيفالدي الجديد يوفر العديد 
من الوظائف العملية

تضيف مرشحات الوجوه للفيديو 
المباشر

نباتات مفترسة وظيفتها قتل الحشرات

"موباي��ل زي���ر.دي" �إىل �أن تطبي��ق مكافح��ة  �أ�ش��ارت بو�ب��ة �لتقني��ات    
�لفريو�ش��ات Play Protect يعم��ل منذ �أو�ئل �ل�شيف عل��ى معظم �لأجهزة 
�جلو�ل��ة �مل��زودة بنظ��ام غوغل �أندروي��د، ويقوم ه��ذ� �لتطبي��ق بالتحقق من 
�لتطبيق��ات، �لت��ي يت��م تنزيله��ا من متج��ر غوغل ب��اي وكذل��ك �لتطبيقات، 
�لت��ي يت��م تنزيلها من �مل�شادر �لأخرى، وذلك يف ح��ال عدم قيام �مل�شتخدم 
بحظر هذه �لتطبيقات عن طريق قائمة "�لإعد�د�ت/غوغل/�لأمان". وين�شح 
�خلرب�ء �لأملان بعدم �لعتماد على تطبيق Play Protect فقط، بل لبد من 
مر�ع��اة �إجر�ء�ت �لأم��ان �لأ�شا�شية، وخا�شة �رورة حتدي��ث نظام �لت�شغيل 
وجمي��ع �لتطبيق��ات ب�ش��ورة منتظم��ة، نظ��ر�ً لأن �لربجميات �خلبيث��ة غالبًا 
م��ا ت�شتغل �لثغ��ر�ت �لأمنية يف �لإ�ش��د�ر�ت �لقدمية من �لرب�م��ج. بالإ�شافة 
�إىل ���رورة �إلق��اء نظ��رة متفح�شة عل��ى �لتطبيقات من خ��ال �لتعرف على 
مط��ور �لتطبيق و�لطاع على تعليقات �مل�شتخدمني �لآخرين ومعرفة نوعية 

�حلقوق، �لتي يتطلبها �لتطبيق قبل تثبيته على �لأجهزة �جلو�لة.

يوفر �لإ�ش��د�ر 1.12 �جلديد من مت�شفح فيفال��دي �لعديد من �لوظائف 
�لعملي��ة للم�شتخ��دم، منها �إمكانية �إظهار �لبيان��ات �لو�شفية �أو بيانات 

�مليتا �خلا�شة بال�شور عن طريق نقرة بالزر �لأمين للفاأرة.
وت�شتم��ل �لبيان��ات �لو�شفي��ة لل�ش��ور - يف حال وجوده��ا - على ��شم 
�مللف و�لعنو�ن وموديل �لكامري� ورقم ISO و�لتعري�ض و�لبعد �لبوؤري، 

�إ�شافة �إىل تو�زن �لألو�ن ودقة �لو�شوح وتاريخ �لتقاط �ل�شورة.
عاوة على �أن �لعر���ض �لعام للتنزيل باملت�شفح يوفر للم�شتخدم حاليًا 
�ملزي��د من �ملعلومات عن �مللفات، �لتي يتم تنزيلها. ومن �شمن �ملز�يا 
�لأخ��رى �إمكاني��ة �شب��ط درجة �لأل��و�ن مبو�ق��ع �لويب عل��ى درجة �أقل 

�شطوعًا.
وجت��در �لإ�ش��ارة �إىل �أن مت�شف��ح فيفال��دي يعتمد على تقني��ة كروميوم 
مفتوحة �مل�شدر، ويتم تطويره بو��شطة فريق من مطوري مت�شفح �أوبر� 

�ل�شابقني، وميكن حتميله جمانًا.

�أعلن��ت من�شة م�شارك��ة �ل�شور �إن�شتاجر�م �ململوك��ة ل�ركة في�ض بوك 
�ليوم �خلمي�ض �نها قامت باإ�شافة مر�شحات �لوجوه، و�لتي تعمل على 
تركي��ب �إ�شاف��ات ر�شومية رقمية مث��ل �لنظار�ت �ل�شم�شي��ة �إىل �لوجه، 
�إىل مي��زة �لفيديوهات �ملبا�رة، وكانت مثل ه��ذه �ملر�شحات متوفرة 
�شابقًا لل�شور وق�ش�ض �إن�شتاجر�م، وهي �خلدمة �لتي تتيح لاأ�شخا�ض 
ن���ر جمموعة من مقاطع �لفيديو و�ل�شور �لت��ي تختفي بعد مرور 24 
�شاع��ة على ن�رها. وكانت �ملن�شة قد قامت �شابقًا باإدخال مر�شحات 
�لوجوه، �لتي ت�شيف تاأثري�ت ب�رية على �لوجه، يف �شهر مايو/�آيار، 
بحي��ث �نها كانت متاحة فق��ط للفيديوهات و�ل�ش��ور �مللتقطة �أوًل ثم 
يج��ري ن�رها على ق�ش���ض �إن�شتاجر�م بعد ذلك، يف حني تتوفر حاليًا 
جميع مر�شح��ات �لوجوه �حلالية للفديوهات �ملبا���رة، كما �أن هناك 
مر�ش��ح وجه جدي��د يقت�ر ��شتعمال��ه ب�شكل ح�ري عل��ى فيديوهات 

�لبث �ملبا�ر.

إنستاجرامتطبيق متصفح

متقاطعة

وغرائب عجائب السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

نباتات قاتلة للح�ر�ت
ي�شم��ى ه��ذ� �لنوع م��ن �لنبات��ات ) �آكلة �حل���ر�ت (، �أو 
�لنبات��ات �لاحم��ة �أي ) �آكل��ة �للح��وم (، وتعت��رب ه��ذه 
�لنباتات مثل باق��ي �لنباتات يف �عتمادها على �لغذ�ء 
م��ن �ل�شم�ض، �لتي حتول طاقتها مع وجود �ملاء وبع�ض 
عنا�ر �لرتبة �إىل طاق��ة كيميائية، ولكنها لديها ميزة 
�إ�شافية وهي وجود بع�ض �لأع�شاء �لتي جتتذب بع�ض 
�حليو�ن��ات �ل�شغرية و�حل�ر�ت عل��ى وجه �خل�شو�ض، 
ومن ثم تفرت�شها بهذه �لأع�شاء �ملتحورة �لتي متتلكها 

لكي تكون م�شدر غذ�ء �إ�شايف لها .
وتق��وم هذه �لنبات��ات �ملفرت�شة باإط��اق ر�ئحة جذ�بة 
ت�شتطي��ع �أن جتتذب هذه �حل���ر�ت �إليها، ثم تعمل على 
مباغتته��ا و�شيده��ا، وغالبا ما يتو�جد ه��ذ� �لنوع من 
�لنبات��ات يف �أن��و�ع �لرتب��ة �لفقرية �خلالي��ة من بع�ض 
�لعنا���ر �لغذ�ئي��ة �ملهمة، خ�شو�ش��ا �لنيرتوجني، لذ� 
ت�شطر هذه �لنبات��ات ل�شيد �حل�ر�ت لكي تعو�ض هذه 

�لعنا�ر ، ويكرث هذ� �لنوع من �لنباتات يف �أماكن مثل 
�مل�شتنقع��ات �حلم�شي��ة، وبع�ض �ل�شخ��ور مثل �شخور 

�ل�ربنتني 
بع�ض �أنو�ع �لنباتات �لقاتلة للح�ر�ت

ندية ر�أ�ض �لرجاء
ت�شتهر هذه �لنبتة بعدة �أ�شماء منها : ندية ر�أ�ض �لرجاء، 
ن��دى �ل�شم���ض، درو���ر� كاين�ش���ض، �شندي��و �لأخ���ر، 
وكي��ب �شنديو، وتنتمي ه��ذه �لنبتة �إىل جن�ض �لندية من 
�لف�شيلة �لند�وية رتبة �لقرنفليات، وهي نوع من �أنو�ع 
�لنباتات �لاحمة �خل�ر�ء و�ملعمرة، توجد بعدة �أطو�ل 
خمتلفة ولكن غالبا ما توجد بطول 150 مليمرت، �أور�ق 
نبات��ات �لندى م�شتطيلة، ويوج��د فوقها �شائل خماطي 
ل��زج تف��رزه لكي ت�شطاد �حل���ر�ت، وقد �رتب��ط ��شمها 

بال�شم�ض لأنها تلم حتت �شوء �ل�شم�ض .
تزه��ر ه��ذه �لنبت��ة يف �شه��ر يناي��ر، وجت��ذب فري�شتها 
عن��د طريق �إطاقه��ا ر�ئح��ة جتذبهم �إليه��ا، فيقعو� يف 

فخه��ا ويقفو� على �أور�قها �لت��ي تفرز مادة لزجة، ومن 
ث��م تر�ش��ل �إ�شارته��ا �إىل �لأور�ق لك��ي تخربه��ا بوقوع 
�لفري�شة، ويف �حلال تقوم �لورقة بلف �لفري�شة كلها، ثم 
تف��رز �إنزمياتها لكي حتلل فري�شته��ا وحتولها �إىل غذ�ء 

لها .
م�شيدة فينو�ض

نب��ات م�شي��دة فينو���ض، �أو خناق �لذب��اب، هو نوع من 
�أن��و�ع �لنبات��ات �لاحم��ة، توج��د يف �ش��كل جتمع��ات 
تتكون يف �أغلب �لأحيان من 7 نباتات، ي�شل �رتفاعها 
�إىل 30 �ش��م، توج��د يف منطق��ة �شاحلي��ة �شغ��رية يف 
ولي��ة كارولينا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، وتتغذى 
على �لنح��ل و�لعناك��ب و�لذباب و�حليو�ن��ات �ل�شغرية 
كال�شف��ادع، وتوجد هذه �لنبتة على �شكل فم له �أ�شنان، 
وبع���ض ف�شائله��ا ي�شتطي��ع فرز �ش��م لقت��ل �لفري�شة �أو 
تخديرها، وتتكون م��ن ورقتني يكونو� باللون �لأخ�ر 

�أو �لأحمر، ولهم �أ�شنان طويلة وحادة باللون �لأ�شفر .

لعبة

1 �سوت الرعد o ت�سريح باحلاجة اإىل
2 عك����س حلو o جوهر )ال�س���يء( o ما يعطيه 

اأقارب العرو�س لها يوم زواجها
3 من طيور الن�س���ف اجلنوبي للكرة الأر�سية 

ول يطري ولكنه �سباح ماهر
4 ي�سبح ن�سيطا

 o 5 مقدمة راأ�س احليوان حيث يو�سع الزمام
�سوت الع�سافري

6 قط o �سوت النحل )معكو�سة( o للنداء
7 �سوت احلمام )معكو�سة( o كثري ال�سرب.

8 ه���رب o يقال عنه اأنكر الأ�س���وات o ن�س���ف 
�سبغة.

9 �سن الفيل
10 �سوت البالبل o �سوت الذئب

1 �سوت النعامة o لي�س له قيمة عند الغري
2 ثلثا ورل o �سوت املاء
3 �سجاجيد o عك�س خري

الفي���ل  �س���وت   o مل�س���اء  كب���رية  ح�س���ى   4
)معكو�سة(.

5 يجل�س اجلمل على الأر�س من حالة الوقوف
و�س���عف  مر����س   o زائ���دا  مق���دارا  �س���ع   6

)معكو�سة(.
7 �سوت ال�سفادع o �سياح الديك.

8 �سنور )معكو�سة( o �سوت الظبي o ف�ساء
9 للتمن���ي o اللعب املتميز بحرك���ة دائبة للطفل 

ول يخلو من التخريب.
10 �سون البط o �سوت اجلمل

عموديًا اأفقيًا


