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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

الطرق الأكرث خطورة حول العامل
يوج���د ح���ول العامل الكثري م���ن الطرق ذات الت�صمي���م املعقد واخلطري 
اي�صا فبع�صها يوجد على حافة اجلبال واخر فى الوديان واخرى ذات 
التقاطعات الكثرية وموؤخرا انت�صر عمل هذه الطرق فى بع�ض البلدان 
لنه���ا تعد من عوامل اجلذب نظرا لغرابة الت�صميم وهذه جمموعة من 

اغرب الطرق حول العامل .
كول دي توريني، فرن�صا

يقع على ارتفاع 1607 مرت فوق م�صتوى �صطح البحر يف جبال الألب 
يف فرن�صا كما اأنها جزء من م�صار مونت كارلو ورك.

ترول�صتيجن، الرنويج
امل�صي���ق البح���ري يف الرنوي���ج لدي���ه العديد م���ن الط���رق التي جتذب 
ال�صي���اح الأكرث متيزا من بينها هو ترول�صتيجن، وهو م�صار رائع بني 

ال�صاللت.
غرافلي هيل ، برمنغهام، انكلرتا

وينق�ص���م ه���ذا التقاط���ع اإىل 6 م�صتوي���ات خمتلفة، يخ���دم 18 طريق 
وي�صمل 4 كم من الطرق اللتفافية.

ىل مانايل الطريق ال�صريع، الهند
الطري���ق ال�صري���ع يل مان���ايل يف الهن���د ومي���ر ع���ر اأعل���ى اجلبال يف 
الع���امل الطريق ب�صب���ب الثلوج وتربة الأر�ض لي�ص���ت منا�صبة لرحالت 

ال�صيارات مت بناوؤه و�صيانته من قبل اجلي�ض الهندي.
لو�ض كاراكولي�ض ، الأنديز

مي���ر هذا الطريق عر اجلبال بني �صيل���ي والأرجنتني لو�ض كاراكوليز 
لدي���ه منحدر حاد للغاي���ة، مغطاة بالثل���وج معظم ال�صن���ة ولي�ض لديها 
ق�صب���ان ال�صالم���ة ومع ذلك، منظم���ي الرحالت ال�صياحي���ة واحلافالت 

ي�صافرون عر الطريق يوميا ب�صكل ا�صا�صى.
لي�صيبون رود، الرنويج

ه���ذا ه���و على الرجح الطري���ق الأكرث اإثارة نظرا لن���ه مير عر وادى 
وانك اي�صا ت�صتخدم �صيارة للعبور منه. ج�صر بوك�صي، �صنغهاي

يخدم الآلف من املركبات كل �صاعة يف �صنغهاي لديه خم�صة م�صتويات 
من اجل�صور التي ت�صاعد على ربط اثنني من الطرق ال�صريعة الرئي�صية 

يف املدينة.
�صتلفيو با�ض، اإيطاليا

وميث���ل هذا الطريق املمتد يف جبال الأل���ب ال�صرقية يف اإيطاليا حتديا 
خا�صا ملحبي ال�صيارات.

تقاط���ع ه���اري بريجري�ص���ون ، لو����ض اجنلي����ض. ه���و يرب���ط طريقني 
رئي�صيني وي�صمح بالدخول واخلروج من / اإىل جميع الجتاهات.

لوحة اليوم من الت�صكيلية 
�صماح اللو�صي  عنواها "قيود مقفلة"  

يصل إلى موقع تويتر
 "سيغنال" يشفر صور 
ونصوص البروفايل

تحمي أكثر من 3 مليارات جهاز 
عبر التصفح اآلمن

عجائب جيولوجية من حول العالم

    ت�صاع��د اخللفي��ة الداكنة واخلط��وط ال�صاطعة على ق��راءة الن�صو�ص ب�صورة 
اأف�ص��ل خ��ال الليل مقارنة باخللفي��ة ال�صاطعة واخلطوط الداكن��ة على �صا�صة 
الكمبيوت��ر، وتعتم��د بع���ص مواق��ع الويب حالي��ًا على هذا املفه��وم من خال 
تفعي��ل الو�صع الليلي، ال��ذي ميتاز بت�صميم حمافظ عل��ى العينني. وعلى غرار 
من�صة يوتي��وب اأطلقت �صبكة التوا�صل االجتماعي تويرت هذه الوظيفة اأخرياًن 
ف��اإذا ق��ام امل�صتخدم بت�صجيل الدخ��ول والنقر على �ص��ورة الربوفايل، فيمكنه 
يف الناف��ذة، التي يتم فتحها بعد ذلك اختيار "الو�صع الليلي"، وعندئذ يتحول 
املوق��ع اإىل درج��ات اللون االأزرق الداكن يف اخللفية، وق��د كان الو�صع الليلي 
قا���راً يف ال�صاب��ق على تطبيق تويرت. وجت��در االإ�ص��ارة اإىل اأن الو�صع الليلي 
املتوف��ر يف اأنظم��ة الت�صغيل يعترب اأكرث تطوراً من الناحي��ة التقنية، �صواء كان 
ذل��ك نظ��ام مايكرو�صوفت ويندوز اأو اأبل "ماك اأو اإ�ص" اأو غوغل اأندرويد اأو اأبل 
"اآي اأو اإ�ص"، حيث اإن كل اأنظمة الت�صغيل الكبرية تقريبا تقوم بتغيري ما يعرف 

با�صم درجة حرارة األوان ال�صا�صة اإىل الدرجات الدافئة.

    اأ�ص��ار مط��ورو Open Whisper Systems اإىل اأن م�صتخ��دم تطبي��ق 
الرتا�ص��ل الفوري "�صيغن��ال" �صيتمكن قريب��ًا من ا�صتعم��ال معلومات و�صور 
الربوفايل جلعل عملية التوا�صل ال�صخ�صي والدرد�صة اجلماعية اأكرث و�صوحًا، 
حي��ث كانت �صورة الربوفايل بتطبيق "�صيغن��ال" تتكون يف ال�صابق من رقم 
الهات��ف اجلوال املعرو�ص ب�ص��كل اأ�صا�صي. ومن حيث املبداأ ال تعترب ن�صو�ص 
و�ص��ور الربوفاي��ل بتطبيق��ات الرتا�ص��ل الفوري م��ن املعلوم��ات االأ�صا�صية، 
بخ��اف تطبي��ق "�صيغنال"، حي��ث �صيتم ت�صف��ري �صور ون�صو���ص الربوفايل 
من النهاية للنهاي��ة، مثل جميع عمليات التوا�صل االأخرى، وتظهر معلومات 
الربوفايل اجلديدة ب�صكل تلقائي جلهات االت�صال املوجودة يف دليل عناوين 
الهات��ف اأو جه��ات االت�صال، الت��ي يتوا�صل معها امل�صتخ��دم يف البداية، اأما 
جه��ات االت�ص��ال االأخ��رى فاإن��ه يج��ب ال�صماح له��ا �راحة بالو�ص��ول اإىل 
معلوم��ات الربوفايل. وتتوفر الوظيفة اجلديدة حالي��ًا يف االإ�صدار التجريبي 

بيتا من تطبيق الرتا�صل الفوري "�صيغنال"،

   اأعلن��ت �ركة غوغل ، اأن خدمتها للت�صفح االآمن حتمي االآن اأكرث من 3 مليار 
جه��از، وذلك منذ اإطاقها الأول مرة يف عام 2007، ويعترب هذا العدد اأكرب من 
الع��دد ال�صابق، 2 مليار جهاز، الذي �رحت عن��ه ال�ركة يف �صهر مايو )اآيار( 
2016، وعدد 1 مليار يف عام 2013، وتعمل اخلدمة على حماية م�صتخدمي 
مت�صفح��ات الوي��ب كروم و�صف��اري وفايرفوك���ص على اأجه��زة حوا�صيب �صطح 

املكتب واالأجهزة املحمولة من زياة املواقع التي يحتمل اأن تكون �صارة.
وتعت��رب ه��ذه اخلدمة مبثابة واح��دة من املح��اوالت االأوىل ل�رك��ة غوغل يف 
توف��ري اأداة ملكافح��ة الربامج ال�صارة، والتي جرى اإطاقه��ا الأول مرة يف عام 
2007، كمي��زة خا�صة مبحرك البحث الرئي�ص��ي لل�ركة على حوا�صيب �صطح 
املكت��ب، وتبنت مت�صفحات �صفاري وفايرفوك�ص املي��زة منذ ذلك احلني، جنبًا 
اإىل جن��ب مع العديد م��ن مطوري الويب والتطبيقات مب��ا يف ذلك اأمثال �صناب 
�ص��ات، حي��ث ت�صتعم��ل ميزة الت�صف��ح االآم��ن للتحقق من عناوي��ن URL قبل 

عر�صها على امل�صتخدمني.

"الوضع 
الليلي"

غوغل تطبيق

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.

 الطبيع��ة م��ن حولن��ا مليئ��ة بالعجائ��ب اجليولوجية التى 
حريت العلماء فكثري من االماكن لها �صمات وطابع خا�ص 
مييزه��ا ع��ن غريه��ا لذل��ك نق��دم لك��م جمموعة م��ن اغرب 

االماكن حول العامل .
�صاالر دي اأويوين، بوليفيا 

تق��ع �صاالر دي اأوي��وين يف جب��ال االأنديز بوليفي��ا وتعترب 
اأكرب بح��رية ملح يف العامل وقد تعر�ص��ت البحرية للجفاف 
ل�صن��وات عدي��دة، مما اأدى اإىل وجود املل��ح ال�صلب بكميات 
هائل��ة وقد و�صل اىل حواىل من ٪70-50 من احتياطيات 

الليثيوم يف العامل.
خانق اأنتيلوبي�ص، الواليات املتحدة

وادي اأنتيلوب��ا هو اأحد االأماكن االأكرث ت�صويرا يف الواليات 
املتحدة وهي يقع على اأر�ص نافاجو يف والية اأريزونا وقد 
�ص��كل اخلانق بتاآكل ال�صخور الذي حدث ب�صبب الفي�صانات 
املفاجئ��ة ولك��ن م��ع م��رور الوقت كان��ت احل��واف ناعمة 

وخلقت واحدة من اأجمل املعامل ال�صياحية يف العامل.
تال ال�صوكوالته، الفلبني

على الرغم من اأن التال خ�راء يف االأ�صا�ص، خال فرتات 
اجلف��اف الع�صب يتحول اإىل الل��ون البني وهكذا تبدو التال 
مث��ل ال�صوكوالته. تقع هذه الت��ال يف الفلبني وهي مدرجة 
يف ح��وايل 1300. الطريق��ة التي �صكلت ال ي��زال لغزا حتى 

اليوم. هناك العديد من النظريات حول كيفية اإن�صائها.
على الرغم من اأن الت��ال خ�راء يف االأ�صا�ص، ولكن خال 
ف��رتات اجلف��اف الع�ص��ب يتح��ول اإىل الل��ون البن��ي وهك��ذا 
تب��دو التال مث��ل ال�صوكوالته. تقع هذه الت��ال يف الفلبني 
والطريق��ة الت��ي �صكلت بها ال يزال لغزا حت��ى اليوم وهناك 

العديد من النظريات حول كيفية اإن�صائها.
بوابة اجلحيم، اأي�صلندا

جزي��رة �صغرية جتمع ع��ددا كبريا من املعج��زات الطبيعة، 
ويرج��ع ذلك اإىل وجود الرباكني ويطلق عليه بوابة اجلحيم، 

اأو ناما�صكار كما يطلق عليها فى اأي�صلندا.
االأب��راج املجم��دة عل��ى جب��ل اإريبو���ص، الق��ارة القطبي��ة 

اجلنوبية
جب��ل اإريبو�ص هو املكان االأكرث �صخونة يف القارة املجمدة 

وه��و الربكان الن�صط الوحيد يوجد على ارتفاع 3794 مرت، 
ويوج��د حوله مئ��ات االأبراج املجمدة املذهل��ة التي تنبعث 
منها با�صتمرار االأبخرة يف ال�صماء �صقيع البخار من خال 
االأب��راج يوؤدي اإىل متدي��د ومتديد االأبراج، والت��ي ت�صل اإىل 

ارتفاع حوايل 20 مرتا.
الغابات احلجرية، مدغ�صقر

غاب��ة احلجر،تق��ع يف مدغ�صقر باحلديق��ة الوطنية ت�صينغي 
دي بيماراه��ا الغاب��ة ه��ي جزء م��ن ال��رتاث العاملي وهى 
اي�صا قطب اجلذب لكثري من ال�صياح من جميع اأنحاء العامل 

الذين يزورون جزيرة الفردو�ص كل عام.
�صخرة مائج، اأ�صرتاليا

ح�صل��ت ال�صخ��ور املتموجة عل��ى ا�صمها م��ن �صكلها، الذي 
يب��دو وكاأنه حميط �صخم وهو بالقرب من مدينة هيدن يف 

غرب اأ�صرتاليا.
كهف فينغال، ا�صكتلندا

كه��ف فينغال هو ت�صكيات م��ن اأعمدة احلمم الربكانية يف 
�صكل �صدا�صي مثري لاعجاب لكل زواره من حول العامل .

عموديًا اأفقيًا
1 طري��ق معبد ال�صتخدام الطي��ارات o رقة يف التعامل 

اأو يف ال�صكل
o مهرجان مو�صيقي تون�صي 2 جمموع حربة 

3 يو�صع على احل�صان o ممر جبلي حدودي �صهري بني 
افغان�صتان وباك�صتان

o مدينة  4 فعل ا�صدار ال�صوت من ح�رات مثل النحل 
عراقية ن�صاأ فيها خط من خطوط اللغة العربية املهمة

5 اأطول اأنهار االحتاد االأوروبي والثاين بعد نهر الفولغا
6 فع��ل ما�ص مرتبط بن�صاط احلرامي )معكو�صة( o يف 

احلية ويو�صف بالزعاف )معكو�صة(
7 ل��ك وي�صتخدم��ه غ��ريك اأك��رث من��ك o تق��ال يف لون 

العيون
اأو ت�صويقية  8 احتف��االت تق��ام يف منا�صبات تكرميي��ة 

وغريها
 o مطرب �صوري يلقب ب�صلطان الطرب o 9 ن�صف واحد

اإله ال�صم�ص عند الفراعنة
10 باعث النه�صة املو�صيقية يف م�ر

1 بح��ر وا�ص��ع o البح��ر العميق وي�صتخ��دم للداللة 
على كتاب يف اللغة

o نقوم بدر�صها 2 جواهر 
األوان الب�رة o ملون بلون من  3 قمة االأ�صياء 

4 �صاع��ر لبن��اين مهج��ري o ل��ه عاق��ة بالغاف 
الهوائي حول االأر�ص

o ملك الغابة 5 حالة القعود 
6 الة مو�صيقية جلدية o رمز الكربيت يف الكيمياء 

o بنت تت�صم بالعناد
7 عك���ص متما�ص��ك o ".... زاده اخليال" كنا غناها 

حممد عبد الوهاب
o مرتفع )معكو�صة( 8 مطربة تون�صية 

9 ك��رة )بلهجة البع�ص( o ا�ص��م علم موؤنث مبعنى 
القردة ال�صغرية o يف ال�صلم املو�صيقي

10 انفج��ار ال�صب��ح o رج��ل دي��ن م�صيحي o اآخر 
�صيء يحمل فيه االإن�صان اإىل مثواه االأخري


