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لقطة

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 Godwit( اأو )قويقب خمطط 
الذي����ل( البالغة 11700 كلم هي الرحلة الأطول التي ميكن لأي 
م����ن الكائن����ات احلية قطعه����ا بدون توق����ف )ولكنها لي�س����ت كامل 
رحلته!(. ب����داأت احلكاية عندما لحظ العلم����اء اأمرا غريبا وغري 
مف�سر وهو اأن طيور القويقب تق�سي فرتة التزاوج والتكاثر يف 
األ�س����كا ومن ثم تق�س����ي ه����ذه الطيور جزءا م����ن وقتها بعد فرتة 
التكاث����ر مبا�س����رة يف نيوزيالندا والتي تقع يف الن�س����ف الثاين 
من الكرة الأر�س����ية بالن�سبة لأل�س����كا والتي يف�سل بينهما فراغ 
املحي����ط الهادي مبنطقة مليئة باملياه اخلالية من الياب�س����ة من ما 
جعل اإ�سرتاتيجية هجرة هذا الطري لغزا يحري العلماء يف كيفية 
و�س����ول الطائر لتلك املناط����ق حتى مت حله يف عام 2007. حلل 
لغز هجرة هذه الطيور قام فريق من العلماء بالإم�س����اك بعدد من 
ه����ذه الطيور ومت زرع داخلها اأجهزة لتتبعه����ا عن طريق الأقمار 
ال�س����ناعية. وبعد بدئ هجرته����ا تفاجئ العلم����اء اأن لغز الهجرة 
كان حله ب�س����يطا جدا وهو اأن الطيور تطري مبا�س����رة من األ�سكا 
اإىل نيوزيالن����دا يف رحلة واحده م�س����تمرة ب����دون توقف بحيث 
كان اأول الوا�س����لني من الطيور الت����ى مت زرع اأجهزه التتبع فيها 
 E7 هو اإحدى اإناث طائر القويقب والتي اأطلق عليها لحقا ا�سم
والتي اأ�س����كتت جميع من كان ي�س����كك بقدرة اأحد الكائنات احلية 
بالقي����ام مبثل هذه الرحل����ة الطويلة كان يعتقد اأن����ه لي�س باإمكان 
�س����يء غ����ري الطائ����رات التجارية اأن تق����وم بها. ال�س����ورة التالية 

E7.   P للطائر

لوحة اليوم للفنان فائق ح�سن
عنوانها

اخليل والبيداء واملراأة 

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

تستعد لميزة حذف الرسائل 
قبل أن يراها الطرف اآلخر

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

قائمة موسوعة ” غينيس ٢٠١8 ” الجديدة

    ك�ش��ف نائب رئي�س اأبل لقطاع الت�ش��ويق العاملي فيل �ش��يلر، من على م�رسح 
�شتيف جوبز، عن هواتف اأبل الذكية اجلديدة، متحدثًا اأواًل املوديلني اجلديدين 
"اآي فون 8" و"اآي فون 8 بل�س"، اجليل االأحدث للهاتفني احلاليني "اآي فون 

7 بل�س". 7" و"اآي فون 
وياأتي االإ�ش��داران بهيكل من الزجاج من اجلبهتني االأمامية واخللفية، وا�شفًا 
الزج��اج امل�ش��نوع من��ه الهاتف��ني باأن��ه "اأقوى زج��اج يف العامل ت�ش��تخدمه 
هوات��ف ذكي��ة" واالأكرث حتم��ًا لل�ش��دمات مقارنة باأي نوع اآخ��ر من الزجاج 

الذي ا�شتخدم �شابقًا وحاليًا يف قطاع الهواتف الذكية.
ويدعم الهاتفان ميزة ال�شحن الا�شلكي، باالإ�شافة اإىل اأجهزة ال�شحن الا�شلكية 
التابعة للطرف الثالث التي تعتمد على معيار "كيو اآي"، ويعترب الهاتفان اأول 
هواتف اأبل على االإطاق الداعمة مليزة ال�ش��حن الا�ش��لكي، باالإ�شافة اإىل دعم 
تطبيقات الواقع املعزز، بف�شل تزويدهما باأجهزة ا�شت�شعارية تعر�س حمتوى 

واقع معزز "اإيه اآر" ب�شكل اأف�شل.

تق��رتب خدم��ة الرتا�ش��ل الف��وري وات���س اآب م��ن اإتاح��ة مي��زة مهمة ت�ش��مح 
مل�شتخدميها بحذف الر�شائل حتى من عند الطرف امل�شتقبل، وذلك على غرار 
 ،WABetaInfo نظرياتها مثل تيليغرام وفايرب ووي �ش��ات. وق��ال موقع
املتخ�ش���س يف ر�ش��د املزايا اجلديدة �شمن الن�ش��خ التجريبية من التطبيق، 
اإن مي��زة "حذف للجميع" Delete for Everyone قريبة جداً. واأ�ش��اف 
اأن "اخل��ادم يعمل اأخرياً ويقوم با�ش��تدعاء الر�ش��ائل بنج��اح".  وذكر املوقع 
اأن املي��زة اجلديدة �ش��وف تك��ون متاحة لكل من نظ��ام اأندروي��د واآي اأو اإ�س، 
حتى اأن امليزة �شوف تدعم حذف الر�شائل املر�شلة حتى من مركز االإ�شعارات 
عل��ى النظامني. ُي�ش��ار اإىل اأن ال�ش��ور التي ن�رسه��ا WABetaInfo ُتظهر 
اأن املي��زة اجلدي��دة �ش��وف تعر���س للط��رف امل�ش��تقبل اأن هن��اك ر�ش��الة قد 
حذف��ت، وهو االأم��ر الذي قد يعده امل�ش��تخدمون حمرجًا. ُي�ش��ار اإىل اأن وات�س 
اآب، اململوكة لفي�س بوك، ت�ش��ارع يف اإ�شافة املزايا التي جتعلها حتافظ على 

ال�شدارة، اإذ متلك اخلدمة اأكرث من مليار م�شتخدم ن�شط يومًيا،

    ارتق��ى نائب رئي�س ق�ش��م اخلدم��ات لدى �رسكة اأبل اإي��دي كو اإىل م�رسح 
�ش��تيف جوبز خال حدث اأبل اخلا�س املقام اليوم الثاثاء يف كاليفورنيا 
م��ن مقره��ا اجلدي��د "ال�ش��فينة الف�ش��ائية"، كا�ش��فًا عن اجلي��ل اجلديد من 
تلفزيون��ات اأب��ل الذكي��ة، حام��ًا ا�ش��م "اأب��ل ت��ي يف 4 كي��ه"، نظ��راً لدعم 
تقني��ات "4 كي��ه". وقال اإي��دي اإن "اأبل ت��ي يف 4 كيه" يدع��م تقنيات "4 
كي��ه" ومقاط��ع الفيدي��و عالية الو�ش��وح بتقني��ة "اإت���س دي اآر"، موؤكداً اأن 
التلفزيون ميتلك معاجلًا اأف�ش��ل للتعامل ب�ش��كل جي��د وعلى نحو فعال مع 
حمتويات "4 كيه" و"اإت�س دي اآر" عالية اجلودة. واأو�شح اأن ا�شتوديوهات 
هوليوود �شتتيح اأفامها بتقنية "4 كيه" على اآي تيونز بنف�س �شعر االأفام 
بتقني��ة "اإت���س دي". وال يتوقف االأمر عند االأفام فح�ش��ب، بل �رسح اإيدي 
باأن التلفزيون ال ين�ش��ى ع�ش��اق الريا�شة، فخدمة "اليف �شبورت�س" قادمة 
اإىل التلفزي��ون، و�ش��وف يقوم التلفزي��ون باإخطار امل�ش��تخدمني عند اإقامة 

مباريات للفرق املف�شلة لديهم ومواعيدها اأواًل باأول.
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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.

 هو كتاب يتم اإ�شداره كل عام ، و ي�شمن هذا الكتاب جميع 
االأرقام القيا�شية التي مت حتقيقها على م�شتوى العامل ، و قد 
مت اإ�ش��داره الأول مرة عام 1955م بوا�ش��طة �رسكة غيني�س 
، قدمًي��ا كان��ت تقوم هذه املو�ش��وعة على كتاب��ة الغرائب و 
االأ�ش��خا�س الذي��ن لديهم ق��وة و اإمكانيات غريب��ة ، اأما هذا 

العامل فيتم ت�شجيل االإخرتاعات و االأعمال احلديثة بها .
قائمة مو�شوعة غيني�س لعام 2018 :

1 - ال�ش��يدة ي��و جيانك�ش��يا و ق��د حقق��ت الرقم القيا�ش��ي 
ك�ش��احبة اأطول رمو�س عينني يف العامل ، و ت�ش��ل رمو�شها 
اأن  يوجيانك�ش��يا  ال�ش��يدة  تذك��ر  و   ، �ش��م   12.4 ط��ول  اإىل 

رمو�شها تنمو ب�شورة طبيعية و تقوم بق�شها .
 2 - كان للك��رات ن�ش��يًبا جيًدا يف املو�ش��وعة ، فتم �ش��نع 
اأكرب كرة من ال�رسائط الا�شقة ، و هي توجد مبركز بورتاند 
بوالية كنتاكي يف امريكا ، و �ش��تذكر يف مو�ش��وعة غيني�س 

2018م .
اأن يدخ��ل مو�ش��وعة غيني���س  اإ�ش��تطاع  3 -  ب��راد الدن��ر 
البامت��ان  ت��ذكارات ل�شخ�ش��ية  اأك��رب جمموع��ة  ك�ش��احب 

الكرتونية ال�شهرية .
 4 - ماي��كل كارماي��كل ا�ش��تطاع دخول مو�ش��وعة غيني�س 
ب�ش��نع كرة �ش��خمة من 17.994 طبقة ط��اء ، التي تطلى 
طبقة بعد اأخرى و قد عمل عليها يوًما بعد اليوم ، مما تطلب 

عزمية و مهارة .
5 - ناث��ان �ش��وايا البال��غ من العم��ر 44 عام ، ا�ش��تطاع 
دخ��ول مو�ش��وعة غيني���س ع��ن طريق اإمت��اك اأك��رب ” ليغو 
بامتوباي��ل ” و هي اأكرب �ش��يارة بامت��ان ، التي حققت رقًما 

قيا�شًيا يف حجمها .
6 - الكلب ” فريدي ” الذي متتلكه ال�شيدة كلري �شتونيمان 
ال��ذي دخل مو�ش��وعة غيني�س كاأطول كل��ب يف العامل ، حيث 

ي�شل طوله اإىل 223.5 �شنتيمرت و يعي�س يف بريطانيا .
7 - القط��ة ” كيغن��ز ” فل��م يك��ن الكل��ب فق��ط ه��و ال��ذي 
��ا حيث مت  دخ��ل ملو�ش��وعة غيني���س ؛ بل القط��ة كيغنز اأي�شً

اإعتبارها �شاحبة اأطول ذيل للقطط .
ا دخل مو�شوعة غيني�س  8 - القط ” اأركتورو�س ” هو اأي�شً
و ذل��ك باإعتب��اره اأطول و اأثق��ل قط يف العامل ، حيث و�ش��ل 

وزنه اإىل 13.6 كيلو جرام .
9 - جاكي مايلي و قد ا�شتطاعت هذه ال�شيدة حتقيق الرقم 
القيا�ش��ي و الدخ��ول ملو�ش��وعة غيني�س و ذل��ك جلمعها اأكرب 

عدد من اأعداد الدببة اأو ” التيدي بريز ” .
-10 ايانا ويليامز و البالغة من العمر 60 عام ، قد دخلت 
مو�ش��وعة غيني���س ك�ش��احبة اأطول اأظاف��ر يف العامل ، حيث 
بل��غ ط��ول اأظافره��ا اإىل 576.4 �ش��م ، و ق��د �رسح��ت باأن 

اأظافرها ال تعيقها يف اأداء مهامها اليومية .
 11 - ال�شيدة ويندي �شوين و قد ا�شتطاعت دخول مو�شوعة 
غيني�س ك�ش��احبة اأكرب جمموع��ة كرات ثلج يف العامل ، و قد 

بلغ عددها نحو 4059 كرة .
12 - بين��ي ه��ارمل و ه��و مغني و مودي��ل معروف ، و قد 
ا�ش��تطاع دخول مو�شوعة غيني�س ك�ش��احب اأطول قمة �شعر 

، فاإنها تبدو غريبة و فريدة من نوعها .
13 - جي��م اأرينجت��ون ال��ذي يبلغ من العم��ر 85 عام ، و 
هو من كاليفورنيا ، و قد ا�ش��تطاع دخول مو�ش��وعة غيني�س 

كاأكرب ” بودي بليدر ” يف العامل .

عموديًا اأفقيًا
1 متعب��د اعت��زل النا���س o عا �ش��وته اأو عا 

ال�شوت من حوله o انه�س
o مركز النور والهداية. 2 ادافع عن 

اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3
4 ا�شم ل�شاحب كفاءة يف جمال ما )معكو�شة( 
o جمموع��ة متقدم��ة م��ن اخلي��ل اأو النا�س اأو 

نحوها
اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �ش��وتا  اأ�ش��در   5

القرمو�شطي.
o حب 6 متحلل )معكو�شة( 

o جمموع��ة البي��وت والدور  7 �ش��جل ملف��ات 
واأهلها التي متثل الوطن.

8 خمرج مثري للجدل له عدد من االأفام منها 
حني مي�رسة

o �رسب برغبة �شديدة. 9 مظلة هبوط 
اآثار امل�رسيني القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممث��ل كومي��دي �ش��عودي يف م�شل�ش��ل طا���س ما 
طا�س.

 o .2 ممث��ل م���رسي راحل ال يكذب ولكن��ه يتجمل
ا�شهر الفراعنة واكرب بناء

3 مادة مميتة o نقل املعلومات اإىل احلا�شوب عرب 
اأجهزة يدوية.

4 فيل��م ج�ش��د في��ه حمم��ود عب��د العزيز �شخ�ش��ية 
ال�شيخ ح�شني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�شم

5 ناقلو االأ�شياء.
o تر�شد )معكو�شة(. 6 تقل�س حجمه 

o ا�شتجابتي الأ�شئلة ما اأ�شابه اجلنون   7
8 ممثلة م�رسية كوميدية خفيفة الظل

9 قط��ع تغطى بها االأ�ش��طح املائلة اب�ش��ط o واأقل 
تعقيدا.

10 خم��رج فل��م احلم��وات الفاتنات متثي��ل ماري 
منيب وميمي �شكيب يف 1953


