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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

النباتات ت�صعر و تتحدث و تتوا�صل 
مع بع�صها !

مل����اذا تتوا�صل النباتات مع بع�صه����ا البع�ض : اإذا كنت من ع�صاق 
النبات����ات و لدي����ك اأكرث م����ن اأ�صي�ض زرع باملنزل م����ن املوؤكد اأنك 
ق����د الحظ����ت �صيء غري����ب و ه����و اأن النبات����ات تتمايل قلي����ًا اإىل 
بع�صه����ا و من املوؤكد اأنك اأعتقدت اأنه����ا جمرد حركة عادية ناجتة 
ع����ن بع�ض الهواء الذي عمل على حتريكه����ا قليًا و لكن هذا غري 
�صحي����ح حي����ث اأكت�صف بع�ض العلم����اء اأن النبات����ات ت�صتطيع اأن 
تتع����رف على النباتات املج����اورة لها و هذا من اأجل اأن يت�صاركوا 
يف ت�صاب����ق على املوارد و ه����ذا االأمر ي�صاعدهم على النمو ب�صكل 

اأكرب و اأ�صرع .
كي����ف تتحدث و تتوا�صل النباتات م����ع بع�صها : لقد ذكرنا لك يف 
البداية �صبب من اأ�صباب حتدث النباتات و توا�صلهم مع بع�صهم 
البع�ض و لكن كيف مت هذا نحن �صوف نعطيك االإجابة ، ت�صتطيع 
النباتات التحدث و التوا�صل مع بع�صهم البع�ض من خال تبادل 
كمية من املعلومات الوراثية  كما اأن النباتات الطفيلية ت�صتخدم 

هذا من اأجل خداع النباتات امل�صيفة الإخ�صاعها .
هل حتذر النباتات بع�صها عند ال�صعور باخلطر : اأكت�صف بع�ض 
الباحث����ون اأن النبات����ات تقوم باإر�ص����ال اأ�ص����ارت اإىل بع�صها عند 
ال�صع����ور باخلطر مثل اقرتاب بع�ض احل�ص����رات االأكلة لاأع�صاب 
اأو الطفيلي����ات ال�ص����ارة و تفع����ل هذا م����ن خال ا�صتخ����دام مواد 
كيميائي����ة تتطاي����ر للتوا�ص����ل فيم����ا بينه����ا فتب����داأ ه����ذه النباتات 
امل�صتقبل����ة بتعديل الكيمي����اء الداخلية اخلا�صة به����ا تبعًا للخطر 

املحيط.
ه����ل ت�صع����ر النبات����ات و ت�ص����در اأ�ص����وات ال ميكن لن����ا �صمعاها : 
هن����اك بع�����ض الدرا�صات التي اأك����دت اأن النبات����ات مل تكتفي فقط 
با�صتخ����دام امل����واد الكيمائية للتوا�صل اأمنا اأي�ص����ًا تقوم باإ�صدار 
�ص����وت ال ميكن لنا �صمعاه����ا اإال من خال اأجهزة دقيقة جدًا حيث 
تق����وم باإ�صدار اأ�صوات ت�صبه النقر و لي�����ض هذا فقط اأمنا اأثبتت 
الدرا�صات اأي�صًا اأن النباتات تتاأثر كثريًا باالأ�صوات املحيطة لها 
حي����ث الحظ الباحث����ون اأن جذور النباتات تتج����ه باجتاه �صوت 
حم����دد اأثناء منوه����ا ، و هذا االأمر يدل عل����ى اأن النباتات مثل اأي 
كائن حي اأخر على وجه االأر�ض تتحدث و ت�صعر و تنمو و تتاأمل 

اأي�صًا .
 

لوحة اليوم من الر�صامة 
�صهى املحمدي 

فمن يدافع عني.. يا م�صافرة مثل اليمامة، بني العني و الب�صر
وكيف اأحموك من اأوراق ذاكرتي

القل����ب مث����ل  اأن����ت يف  و 
النق�ض يف احلجر

اأنا اأحبك ي����ا من ت�صكنني 
دمي

اإن كن����ت يف ال�ص����ني، اأو 
كنت يف القمر

ففيك �صيء م����ن املجهول 
اأدخله

و فيك �ص����يء من التاريخ 
والقدر

يملك ميزة رائعة للمحادثات لم 
تفصح عنها أبل

تطلق أكثر من 40 لعبة 
ألجهزة "سويتش" و"3 دي 

 "تنتصر" على مايكروسوفت 
في آي فون

أغرب و أطرف الحدود المشتركة بين الدول

ميل��ك هاتفا �أبل �جلديدين "�آي ف��ون 8" و"8 بل�س" ميزة تتعلق باملحادثات 
و�ملكامل��ات �لهاتفي��ة و�لفيديوي��ة مل تف�ص��ح عنه��ا �رشكة �أب��ل يف موؤمترها 
�لأخ��ر، تتمث��ل يف دع��م �لهاتفني للجي��ل �ملقبل من خدم��ات �ل�صوت فائقة 
�لدق��ة "�إت�س دي" �مل�صماة ب� “Enhanced Voice Service" �ملعروفة 

."EVS" �خت�صار�ً ب�
وتتمي��ز ه��ذه �لتقني��ة باأنها متن��ح �مل�صتخدم �صوت��ًا �أكرث طبيعي��ة ملحادثة 
�أو�ص��ح، م��ع تخفي�س ذكي لل�صو�ص��اء يف �خللفية، مع عر���س نطاق ترددي 
لل�ص��وت ي�صل �إىل 20 كيلوهرتز، مقارنة ب��� 7 كيلوهرتز �لتي توفرها تقنية 
"�إت�س دي فوي�س"، بالإ�صافة �إىل �أن تقنية "EVS" تتميز مبتانتها وقدرتها 

على �حلد من �نقطاع �ملكاملات �لهاتفية �أو �ملحادثات عرب �لإنرتنت.
ويق��ول رئي�س �رشكة �لت�صالت "ك��ي دي دي �آي" �ليابانية تاكا�صي تاناكا 
ملوق��ع "�نغادغي��ت" �لياب��اين، �إن "�آي ف��ون 8" �أول هات��ف لأب��ل يدعم هذه 

�لتكنولوجيا.

 تطل��ق �رشكة نينتندو �أكرث م��ن 40 لعبة جديدة لأجهزة �لألعاب Switch و 
3DS خالل �ل�صهور �ملقبلة.  و�أو�صحت �ل�رشكة �ليابانية �أن �لألعاب �جلديدة 
ت�صتمل على �إ�صد�ر�ت معروفة يف �أجهزة �لألعاب �لأخرى �أو �ألعاب �حلو��صيب 
 Wolfenstein II:" أو� "Doom" ملكتبي��ة، ومنه��ا على �صبي��ل �ملث��ال�
The New Colossus"، ع��الوة على وج��ود �لعديد من �لألعاب �جلديد 
متام��ا مث��ل "L.A. Noire". وك�صفت �رشكة نينتندو ع��ن بع�س �لتفا�صيل 
�جلدي��دة ب�ص��اأن لعب��ة ماريو �جلدي��دة، حيث من �ملق��رر �إطالق �للعب��ة، �لتي 
�صتحم��ل ��ص��م "Super Mario Odyssey" بدء�ً من 27 �أكتوبر )ت�رشين 
�لأول( �ملقب��ل. وبالإ�صاف��ة �إىل ذل��ك، �أعلن��ت �ل�رشك��ة �ليابانية ع��ن �إطالق 
�ألع��اب جديدة لأجه��زة 3DS، ومنها على �صبيل �ملثال جمموعة من �لألعاب 
�ل�صغ��رة "Mario Party" �لكال�صيكية، عالوة على �إ�صد�ر جديد من لعبة 
Minecraft: New Nintendo 3DS Ed i"  ماين كر�فت حتمل ��صم

tion" لأجهزة �لألعاب �جلو�لة. 

   متكن��ت �رشك��ة غوغ��ل من هزمي��ة حمرك بح��ث مايكرو�صوف��ت بينغ �صمن 
هو�ت��ف �آي فون، وذلك بعد قيام �رشكة �أبل بتحويل حمرك �لبحث �لفرت��صي 
م��ن حم��رك بين��غ �لتاب��ع ملايكرو�صوفت �إىل حم��رك غوغل �صم��ن م�صاعدها 
�لرقم��ي �ل�صوت��ي �صري وبع�س �لأج��ز�ء �لأخرى من نظ��ام ت�صغيل �لأجهزة 
�ملحمول��ة �آي �أو �إ���س، ك��ون حم��رك غوغل ه��و حمرك �لبح��ث �لفرت��صي يف 
مت�صف��ح �لويب �صفاري ب�صب��ب �ل�صفقة �لتي حت�صل مبوجبها �أبل على حو�يل 
3 مليار�ت دولر �صنويًا. و�أ�صبح باإمكان م�صتخدمي �مل�صاعد �ل�صوتي �صري 
على �أجهزة �آبل �ملحمولة �أو حو��صيب �صطح �ملكتب، �حل�صول على �ملعلومات 
و�لنتائ��ج �لت��ي يوفره��ا حمرك غوغ��ل، وي�صتفيد حم��رك �لبح��ث �لفرت��صي 
�جلدي��د م��ن نتائ��ج "�لبحث د�خل نظ��ام iOS"، و�لت��ي كانت ت�صم��ى �صابقًا 
Spotlight، بينما يحافظ حمرك مايكرو�صوفت بينغ على كونه �لفرت��صي 
�صمن عدد قليل من �ملناطق، مبا يف ذلك نتائج �لبحث عن �ل�صور يف �صري 

و�صمن بحث �آي �أو �إ�س وSpotlight �صمن �أجهزة ماك.

"آي فون 
"8

غوغل نينتندو

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.

خلق �هلل �لكون ومل يعجزه ذلك يف �صيء ،تبارك و تعاىل 
جل جالله ،و خلقن��ا لنتفكر يف خلق �ل�صمو�ت و �لأر�س 
،�صبحان��ك ما خلقت هذ� باطال ،فالكون مبا فيه بدًء� من 
�ملجرة ،و مرور�ً باملجموعة �ل�صم�صية ،�لأقمار ، �لأجر�م 
�ل�صماوي��ة ، �لكو�كب ،و كوك��ب �لأر�س �لذي نعي�س عليه 
،�لقار�ت ، �لدول  ،�لعو��صم  ،�ملدن ،�لبلد�ن و حتى ن�صل 
لأ�صغر �لقرى تدعو للتفكر يف خلق �هلل �صبحانه و تعاىل 
، فحينم��ا خل��ق �هلل �لك��ون كانت �لك��رة �لأر�صي��ة كتلة 
و�ح��دة ولكن مع تغ��ر �لظروف �جليولوجي��ة �أخذت يف 
�لإنق�ص��ام و �لتطور حتى و�صلت لل�صكل �حلايل و تكونت 
�لق��ار�ت ،و مع تطور �لإن�صان  و زيادة �أعد�د �ل�صكان يف 
كل م��كان ،و ظه��ور �ملناف�صات و �لأطم��اع �ل�صيا�صية و 
�لإقت�صادي��ة ب��د�أت كل جماع��ة تعي�س يف م��كان ما يف 

تر�صيم �حلدود فيما بينها .
و ذلك من �أجل متييز �لدول عن بع�صها ، في�صبح من حق 
�صكان �لدولة فقط �لإنتفاع مبو�ردها و كل مافيها و من 

هنا ن�صاأت �حلدود بني �لدول ،و �أي�صًا فاإن لها �أهمية يف 
ح��الت �لنز�ع��ات �ل�صيا�صية و �حلروب ،ه��ذه �حلدود قد 
تك��ون بحار �أو جبال �أو �صي��اج �أو جمرد مز�رع �أو جمرد 

�رشيط �صغر يف�صل بني دولتني.
و لع��ل �حلدود ب��ني دول �لإحتاد �لأوروب��ي هى �لأ�صهل 
و �لأك��رث عذوبة ،�إذ ي�صتطيع �ص��كان دول �لإحتاد �لتنقل 
بحرية تامة بني دول �لإحتاد ،ولكن هناك حدود قا�صية 
كتلك �لتي بني �لكوريتني �ل�صمالية و �جلنوبية و يف هذ� 

�ملقال ن�صتعر�س �أغرب �حلدود بني دول �لعامل
�أغرب �صور �حلدود بني دول �لعامل
�أوكر�نيا i 1 �حلدود بني بولند� و 

ق��ام �لفنان �لأوكر�ين يارو�صالف كوزي��ار� بر�صم �صمكة 
عمالقة على �حلدود �لفا�صلة بني بولند� و �أوكر�نيا ويف 

منت�صف �ل�صمكة مير خط فا�صل يف�صل بني �لدولتني .
 i 2 �ل�صويد و فنلند�

يع��د �خل��ط �لفا�ص��ل ب��ني �ل�صوي��د و فنلن��د� م��ن �أ�صه��ل 

�لعالم��ات �لفا�صل��ة بني �لدول ،حيث تع��د هذه �ملنطقة 
من �لأماكن �ملف�صلة لدى �صكان �لدولتني للعب �جلولف 

بها .
 i 3 �لرب�زيل و �أور�جوي

تتمث��ل �حل��دود �لفا�صلة ب��ني �لرب�زي��ل و �أور�جو�ي يف 
ر�صي��ف �صغر ل يزي��د �إرتفاعه عن ب�ص��ع �صينتيمرت�ت 
قليل��ة ،�إذ ميك��ن عبوره و كاأن �أح��د �لأ�صخا�س  يعرب يف 

�جلهة �ملقابلة ملنزله .
i 4 بلجيكا و هولند�

م��ا �أجمل �حلد �لفا�صل بني �لدولتني ! �إذ يتمثل هذ� �حلد 
يف �رشيط على �لأر�س و كتب على �أحد �جلانبني �حلرف 
�لأول م��ن دول��ة بلجي��كا و على �جلان��ب �لآخر �حلروف 

�لأوىل من دولة هولند� .
i 5 كند� و �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

مت��ر �حلدود ب��ني �لبلدي��ن عرب بل��دة ديرب��ي لين وهى 
عبارة عن خط �أبي�س �صغر يف �لأر�س .

 o االنرتن���ت  عل���ى  واملناق�ص���ة  للق���اء  مواق���ع   1
للتعريف

o اأوفى  2 الت�ص���رف يف عم���ل ب���دون حت�ص���ري 
اال�صدقاء

3 املدينة ذات االألف عمود اأيام قوم عاد o جملة 
مو�صيقية

 o احل���روب  يف  ا�صتخدم���ت  �صوت���ا  ت�ص���در   4
قا�صدا عن �صبق ا�صرار

املوت  o عطف  حرف   5
االأم اأو  االأب  ابو   o االنطاق  جهة   6

الفينيقيون  ا�صبانية �صياحي���ة ا�صماها  7 مدين���ة 
مدينة "امللكة"

واحليوية احلما�ض  خمود   o خ�ض   8
o اال�صم القدمي للبحرين  9 منت�ص���ب اإىل عم���ان 

وح�صارتها
�صتم  o برية  حدود  لها  لي�صت  عربية  دولة   10

% من كلمات لغتها   40 1 جزي���رة اأكرث م���ن 
عربية o عراق )مبعرثة(

o له من  o طري ليلي  2 للهات���ف )معكو�ص���ة( 
اال�صماء يف العربية نحو 100 ا�صما

o والد o عاب �صخ�صا يف غيابه  3 مت�صابهان 
ثلثا منح  o اأو مطر خفيف  ندى   o 4 ن�صاب 
 o )5 يف امل�ص���ورة ووجه���ة النظر )معكو�صة

ا�صم خلية النحل بالف�صحى
كتب���ت يف اجلاهلي���ة مب���اء  �صع���ر  6 ق�صائ���د 

الذهب
اوان من  حروف  ثاثة   o والدة   7

العامل يف  بركان  اأكرب   8
اأوراق  م���ن  o ورقة  البل���دان  ب���ني  9 جتده���ا 

اللعب
اأداة من   o الطباعة  بلد عربي عرف  اأول   10

اخل�صب اأو نحوه ل�صنع الكعك 

عموديًا اأفقيًا


