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هذه الزاوية لرصد اهم القضايا
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر
مواقع التواصل االجتماعي

قالو في صفحاتهم

اطول رحلة طائر يقطعها بدون توقف
رحلة الطائ ��ر (� )Bar-tailed Godwitأو (قويقب خمطط
الذي ��ل) البالغة  11700كلم هي الرحلة الأطول التي ميكن لأي
م ��ن الكائن ��ات احلية قطعه ��ا بدون توق ��ف (ولكنها لي�س ��ت كامل
رحلته!) .ب ��د�أت احلكاية عندما الحظ العلم ��اء �أمرا غريبا وغري
مف�سر وهو �أن طيور القويقب تق�ضي فرتة التزاوج والتكاثر يف
�أال�س ��كا ومن ثم تق�ض ��ي ه ��ذه الطيور جزءا م ��ن وقتها بعد فرتة
التكاث ��ر مبا�ش ��رة يف نيوزيالندا والتي تقع يف الن�ص ��ف الثاين
من الكرة الأر�ض ��ية بالن�سبة لأال�س ��كا والتي يف�صل بينهما فراغ
املحي ��ط الهادي مبنطقة مليئة باملياه اخلالية من الياب�س ��ة من ما
جعل �إ�سرتاتيجية هجرة هذا الطري لغزا يحري العلماء يف كيفية
و�ص ��ول الطائر لتلك املناط ��ق حتى مت حله يف عام  .2007حلل
لغز هجرة هذه الطيور قام فريق من العلماء بالإم�س ��اك بعدد من
ه ��ذه الطيور ومت زرع داخلها �أجهزة لتتبعه ��ا عن طريق الأقمار
ال�ص ��ناعية .وبعد بدئ هجرته ��ا تفاجئ العلم ��اء �أن لغز الهجرة
كان حله ب�س ��يطا جدا وهو �أن الطيور تطري مبا�ش ��رة من �أال�سكا
�إىل نيوزيالن ��دا يف رحلة واحده م�س ��تمرة ب ��دون توقف بحيث
كان �أول الوا�ص ��لني من الطيور الت ��ى مت زرع �أجهزه التتبع فيها
هو �إحدى �إناث طائر القويقب والتي �أطلق عليها الحقا ا�سم E7
والتي �أ�س ��كتت جميع من كان ي�ش ��كك بقدرة �أحد الكائنات احلية
بالقي ��ام مبثل هذه الرحل ��ة الطويلة كان يعتقد �أن ��ه لي�س ب�إمكان
�ش ��يء غ�ي�ر الطائ ��رات التجارية �أن تق ��وم بها .ال�ص ��ورة التالية
للطائر E7. P

لقطة
آي فون
8

و" 8بلس" مصنوعان من أقوى
الزجاج ويدعمان الشحن الالسلكي

ك�ش��ف نائب رئي�س �أبل لقطاع الت�س��ويق العاملي فيل �ش��يلر ،من على م�رسح
�ستيف جوبز ،عن هواتف �أبل الذكية اجلديدة ،متحدث ًا �أو ًال املوديلني اجلديدين
"�آي فون  "8و"�آي فون  8بل�س" ،اجليل الأحدث للهاتفني احلاليني "�آي فون
 "7و"�آي فون  7بل�س".
وي�أتي الإ�ص��داران بهيكل من الزجاج من اجلبهتني الأمامية واخللفية ،وا�صف ًا
الزج��اج امل�ص��نوع من��ه الهاتف�ين ب�أن��ه "�أقوى زج��اج يف العامل ت�س��تخدمه
هوات��ف ذكي��ة" والأكرث حتم�ل ًا لل�ص��دمات مقارنة ب�أي نوع �آخ��ر من الزجاج
الذي ا�ستخدم �سابق ًا وحالي ًا يف قطاع الهواتف الذكية.
ويدعم الهاتفان ميزة ال�شحن الال�سلكي ،بالإ�ضافة �إىل �أجهزة ال�شحن الال�سلكية
التابعة للطرف الثالث التي تعتمد على معيار "كيو �آي" ،ويعترب الهاتفان �أول
هواتف �أبل على الإطالق الداعمة مليزة ال�ش��حن الال�س��لكي ،بالإ�ضافة �إىل دعم
تطبيقات الواقع املعزز ،بف�ضل تزويدهما ب�أجهزة ا�ست�شعارية تعر�ض حمتوى
واقع معزز "�إيه �آر" ب�شكل �أف�ضل.

أوجد

لعبة

واتس آب

"أبل تي

تستعد لميزة حذف الرسائل
قبل أن يراها الطرف اآلخر

في"

تق�ترب خدم��ة الرتا�س��ل الف��وري وات���س �آب م��ن �إتاح��ة مي��زة مهمة ت�س��مح
مل�ستخدميها بحذف الر�سائل حتى من عند الطرف امل�ستقبل ،وذلك على غرار
نظرياتها مثل تيليغرام وفايرب ووي �ش��ات .وق��ال موقع ،WABetaInfo
املتخ�ص���ص يف ر�ص��د املزايا اجلديدة �ضمن الن�س��خ التجريبية من التطبيق،
�إن مي��زة "حذف للجميع"  Delete for Everyoneقريبة جداً .و�أ�ض��اف
�أن "اخل��ادم يعمل �أخرياً ويقوم با�س��تدعاء الر�س��ائل بنج��اح" .وذكر املوقع
�أن املي��زة اجلديدة �س��وف تك��ون متاحة لكل من نظ��ام �أندروي��د و�آي �أو �إ�س،
حتى �أن امليزة �سوف تدعم حذف الر�سائل املر�سلة حتى من مركز الإ�شعارات
عل��ى النظامنيُ .ي�ش��ار �إىل �أن ال�ص��ور التي ن�رشه��ا  WABetaInfoتُظهر
�أن املي��زة اجلدي��دة �س��وف تعر���ض للط��رف امل�س��تقبل �أن هن��اك ر�س��الة قد
حذف��ت ،وهو الأم��ر الذي قد يعده امل�س��تخدمون حمرج ًاُ .ي�ش��ار �إىل �أن وات�س
�آب ،اململوكة لفي�س بوك ،ت�س��ارع يف �إ�ضافة املزايا التي جتعلها حتافظ على
ال�صدارة� ،إذ متلك اخلدمة �أكرث من مليار م�ستخدم ن�شط يوم ًيا،

الجديد يدعم تقنية " 4كيه" ويعرض
أفالم هوليوود بأسعار مغرية

ارتق��ى نائب رئي�س ق�س��م اخلدم��ات لدى �رشكة �أبل �إي��دي كو �إىل م�رسح
�س��تيف جوبز خالل حدث �أبل اخلا�ص املقام اليوم الثالثاء يف كاليفورنيا
م��ن مقره��ا اجلدي��د "ال�س��فينة الف�ض��ائية" ،كا�ش��ف ًا عن اجلي��ل اجلديد من
تلفزيون��ات �أب��ل الذكي��ة ،حام�ل ًا ا�س��م "�أب��ل ت��ي يف  4كي��ه" ،نظ��راً لدعم
تقني��ات " 4كي��ه" .وقال �إي��دي �إن "�أبل ت��ي يف  4كيه" يدع��م تقنيات "4
كي��ه" ومقاط��ع الفيدي��و عالية الو�ض��وح بتقني��ة "�إت���ش دي �آر" ،م�ؤكداً �أن
التلفزيون ميتلك معاجل ًا �أف�ض��ل للتعامل ب�ش��كل جي��د وعلى نحو فعال مع
حمتويات " 4كيه" و"�إت�ش دي �آر" عالية اجلودة .و�أو�ضح �أن ا�ستوديوهات
هوليوود �ستتيح �أفالمها بتقنية " 4كيه" على �آي تيونز بنف�س �سعر الأفالم
بتقني��ة "�إت���ش دي" .وال يتوقف الأمر عند الأفالم فح�س��ب ،بل �رصح �إيدي
ب�أن التلفزيون ال ين�س��ى ع�ش��اق الريا�ضة ،فخدمة "اليف �سبورت�س" قادمة
�إىل التلفزي��ون ،و�س��وف يقوم التلفزي��ون ب�إخطار امل�س��تخدمني عند �إقامة
مباريات للفرق املف�ضلة لديهم ومواعيدها �أو ًال ب�أول.

كلمات

الفرق

لوحة اليوم للفنان فائق ح�سن
عنوانها
اخليل والبيداء واملر�أة

متقاطعة

ً
عموديا

�أفقي ًا

 1متعب��د اعت��زل النا���س  oعال �ص��وته �أو عال
ال�صوت من حوله  oانه�ض
 2ادافع عن  oمركز النور والهداية.
� 3أغلق (�أذنيه)  oثمر النخل � oأجاز.
 4ا�سم ل�صاحب كفاءة يف جمال ما (معكو�سة)
 oجمموع��ة متقدم��ة م��ن اخلي��ل �أو النا�س �أو
نحوها
� 5أ�ص��در �ص��وتا كالذب��اب  oاب��رز �أدواره
القرمو�سطي.
 6متحلل (معكو�سة)  oحب
� 7س��جل ملف��ات  oجمموع��ة البي��وت والدور
و�أهلها التي متثل الوطن.
 8خمرج مثري للجدل له عدد من الأفالم منها
حني مي�رسة
 9مظلة هبوط � oرشب برغبة �شديدة.
 10يدرين  oمن �آثار امل�رصيني القدماء.

عجائب

السودوكو
شروط اللعبة
ه��ذه الش��بكة مك ّونة م��ن  9مربعات
مقس��م إلى 9
كبي��رة وكل مربع كبير
ّ
خانات صغيرة .من شروط اللعبة وضع
األرقام من  1إلى  9ضمن اخلانات بحيث
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي
كل خط أفقي أوعمودي.

 1ممث��ل كومي��دي �س��عودي يف م�سل�س��ل طا���ش ما
طا�ش.
 2ممث��ل م��صري راحل ال يكذب ولكن��ه يتجملo .
ا�شهر الفراعنة واكرب بناء
 3مادة مميتة  oنقل املعلومات �إىل احلا�سوب عرب
�أجهزة يدوية.
 4فيل��م ج�س��د في��ه حمم��ود عب��د العزيز �شخ�ص��ية
ال�شيخ ح�سني كفيف النظر o 3 .حروف من ها�شم
 5ناقلو الأ�شياء.
 6تقل�ص حجمه  oتر�شد (معكو�سة).
� 7أ�صابه اجلنون  oا�ستجابتي لأ�سئلة ما
 8ممثلة م�رصية كوميدية خفيفة الظل
 9قط��ع تغطى بها الأ�س��طح املائلة اب�س��ط  oو�أقل
تعقيدا.
 10خم��رج فل��م احلم��وات الفاتنات متثي��ل ماري
منيب وميمي �شكيب يف 1953

وغرائب

قائمة موسوعة ” غينيس  ” ٢٠١٨الجديدة

هو كتاب يتم �إ�صداره كل عام  ،و ي�ضمن هذا الكتاب جميع
الأرقام القيا�سية التي مت حتقيقها على م�ستوى العامل  ،و قد
مت �إ�ص��داره لأول مرة عام 1955م بوا�س��طة �رشكة غيني�س
مي��ا كان��ت تقوم هذه املو�س��وعة على كتاب��ة الغرائب و
 ،قد ً
الأ�ش��خا�ص الذي��ن لديهم ق��وة و �إمكانيات غريب��ة � ،أما هذا
العامل فيتم ت�سجيل الإخرتاعات و الأعمال احلديثة بها .
قائمة مو�سوعة غيني�س لعام : 2018
 - 1ال�س��يدة ي��و جيانك�س��يا و ق��د حقق��ت الرقم القيا�س��ي
ك�ص��احبة �أطول رمو�ش عينني يف العامل  ،و ت�ص��ل رمو�شها
�إىل ط��ول � 12.4س��م  ،و تذك��ر ال�س��يدة يوجيانك�س��يا �أن
رمو�شها تنمو ب�صورة طبيعية و تقوم بق�صها .
 - 2كان للك��رات ن�ص��ي ًبا جي ًدا يف املو�س��وعة  ،فتم �ص��نع
�أكرب كرة من ال�رشائط الال�صقة  ،و هي توجد مبركز بورتالند
بوالية كنتاكي يف امريكا  ،و �س��تذكر يف مو�س��وعة غيني�س
2018م .
 - 3ب��راد الدن��ر �إ�س��تطاع �أن يدخ��ل مو�س��وعة غيني���س
ك�ص��احب �أك�بر جمموع��ة ت��ذكارات ل�شخ�ص��ية البامت��ان

الكرتونية ال�شهرية .
 - 4ماي��كل كارماي��كل ا�س��تطاع دخول مو�س��وعة غيني�س
ب�ص��نع كرة �ض��خمة من  17.994طبقة ط�لاء  ،التي تطلى
طبقة بعد �أخرى و قد عمل عليها يو ًما بعد اليوم  ،مما تطلب
عزمية و مهارة .
 - 5ناث��ان �س��وايا البال��غ من العم��ر  44عام  ،ا�س��تطاع
دخ��ول مو�س��وعة غيني���س ع��ن طريق �إمت�لاك �أك�بر ” ليغو
بامتوباي��ل ” و هي �أكرب �س��يارة بامت��ان  ،التي حققت رق ًما
قيا�س ًيا يف حجمها .
 - 6الكلب ” فريدي ” الذي متتلكه ال�سيدة كلري �ستونيمان
ال��ذي دخل مو�س��وعة غيني�س ك�أطول كل��ب يف العامل  ،حيث
ي�صل طوله �إىل � 223.5سنتيمرت و يعي�ش يف بريطانيا .
 - 7القط��ة ” كيغن��ز ” فل��م يك��ن الكل��ب فق��ط ه��و ال��ذي
أي�ض��ا حيث مت
دخ��ل ملو�س��وعة غيني���س ؛ بل القط��ة كيغنز � ً
�إعتبارها �صاحبة �أطول ذيل للقطط .
أي�ضا دخل مو�سوعة غيني�س
 - 8القط ” �أركتورو�س ” هو � ً
و ذل��ك ب�إعتب��اره �أطول و �أثق��ل قط يف العامل  ،حيث و�ص��ل

وزنه �إىل  13.6كيلو جرام .
 - 9جاكي مايلي و قد ا�ستطاعت هذه ال�سيدة حتقيق الرقم
القيا�س��ي و الدخ��ول ملو�س��وعة غيني�س و ذل��ك جلمعها �أكرب
عدد من �أعداد الدببة �أو ” التيدي بريز ” .
 10ايانا ويليامز و البالغة من العمر  60عام  ،قد دخلتمو�س��وعة غيني���س ك�ص��احبة �أطول �أظاف��ر يف العامل  ،حيث
بل��غ ط��ول �أظافره��ا �إىل � 576.4س��م  ،و ق��د �رصح��ت ب�أن
�أظافرها ال تعيقها يف �أداء مهامها اليومية .
 - 11ال�سيدة ويندي �سوين و قد ا�ستطاعت دخول مو�سوعة
غيني�س ك�ص��احبة �أكرب جمموع��ة كرات ثلج يف العامل  ،و قد
بلغ عددها نحو  4059كرة .
 - 12بين��ي ه��ارمل و ه��و مغني و مودي��ل معروف  ،و قد
ا�س��تطاع دخول مو�سوعة غيني�س ك�ص��احب �أطول قمة �شعر
 ،ف�إنها تبدو غريبة و فريدة من نوعها .
 - 13جي��م �أرينجت��ون ال��ذي يبلغ من العم��ر  85عام  ،و
هو من كاليفورنيا  ،و قد ا�س��تطاع دخول مو�س��وعة غيني�س
ك�أكرب ” بودي بليدر ” يف العامل .

