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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

مهارات خا�سة للحيوان ال يقدر عليها االن�سان
  1 - ر�ؤية األوان ال نعرفها :

مل نتخيل مطلقا �جود األوان اأخرى غري تلك التي نعرفها، تلك االألوان 
تراه���ا احليوان���ات �ال نق���در اأن نراها �هذا ب�س���بب �ج���ود خماريط 
اللون لدى احليوان �ال توجد لدينا يف �س���بكية العني، �هي ح�سا�س���ة 
فوق الو�س���ف عن���د التعر�ض للأ�س���عة الفوق بنف�س���جية، �قد مت عمل 
جترب���ة يف ع���ام 1970م على قدرة احلمام على متييز االألوان �س���واء 
الذك���ر اأ� االنثى، �قد ثبت ذلك بالفع���ل �لكن الذكر يرى االألوان اأغمق 
قليل عن االنثى لهذا تعد الطيور اأف�س���ل يف ر�ؤية كافة االألوان التي ال 

نراها.
: املاء  على  ال�سري  مهارات   -  2

عند ذكر ال�سري على املاء نظن اأنها لعبة �سحرية اأ� مقطع من فيلم �لكن 
بالفعل يوجد من ميتلك مهارة ال�سري على املاء �هو �سحلية البازيلي�سق 
فهي تزن حوايل 200 جرام �ت�س���تخدم القدمني اخللفيتني يف ال�سري 
على املاء �قد ت�س���ل يف �س���ريها على امل���اء اإىل ح���وايل 5 اأمتار �هذا 

بالطبع مييزها عن االن�سان �عن بقية احليوانات.
: االأر�سية  اجلاذبية  بتحدي  القيام   -  3

م���ن الطبيع���ي عند ذك���ر اجلاذبية نتذك���ر الطيور �لكن م���اذا عن من ال 
ميتلك جناحني؟ يوجد بالفعل نوع من املاعز ي�سمى الوعل �هو يعي�ض 
يف جب���ال االأل���ب، فهو ميتلك الق���درة على التوازن اأثن���اء القفز حوايل 
مرتين عن االر�ض �ي�ستخدم هذا التحدي اأثناء هر�به من احليوانات 

املفرت�سة �هذا يتنا�سب مع ارتفاع الت�ساري�ض يف اأ�ر�با.
طويلة: فرتة  احلياة   -  4

بع����ض احليوان���ات لفرتات متج���ددة �عمر اأط���ول مثل قندي���ل البحر 
�يطلق على هذا النوع ا�سم قنديل البحر اخلالد حيث يقوم هذا النوع 
بتقلي�ض ج�س���مه �خمالبه ث���م ينزل اإىل قاع البحر �به���ذا يكون قادرا 
عل���ى ب���دء د�رة حي���اة جديدة حتى ال مي���وت، �يتمكن ه���ذا النوع من 
تكرار هذا االمر عدة مرات �بهذا ي�ستاأنف احلياة مرة اأخرى طاملا اأنها 

لي�ست �جبة للأ�سماك املفرت�سة.
: االجتاهات  جميع  يف  الر�ؤية  على  -5القدرة 

ب�سر الب�سر ي�ستطيع الر�ؤية 60 درجة اأفقيا �70 درجة عموديا �من 
ال�س���عب جدا الر�ؤية مبجال اأكرث من ذلك �لكن بالن�س���بة للحرباء فهي 
تتميز مبجال ب�س���ري ي�س���ل اإىل ز�اية 360 درجة �يوؤكد العديد من 
االطباء عقب ت�س���ريح عني احلرباء اأنها تتمكن من ر�ؤية اال�س���ياء بعني 
�احدة ما نراه نحن بعينني الأن عينها تتمكن من اال�س���تدارة ب�س���ورة 

كاملة �هذا ي�ساعدها يف مراقبة فرائ�سها ��سيدها.

لوحة اليوم من ناي 
عنوانها 

االخ���وات  حمب���ة 
التفنى 

 استخدام الحامل للهاتف ال يؤثر في 
نمو الجنين

االصطناعي قد يؤدي إلى حرب 
عالمية ثالثة

تعلن أول هاتف ذكي مع نظام 
أندرويد الخام

قصة السحابة المشتعلة في سماء البرازيل

 ك�سف��ت درا�سة حديث��ة ملعهد ال�سح��ة العامة يف الرنوي��ج اأن ا�ستخدام 
الهات��ف النق��ال اأثن��اء احلم��ل ال يت�سب��ب يف نتائ��ج عك�سية عل��ى النمو 
الع�سب��ي للجنني. واعتمد الباحثون يف نتائج الدرا�سة التي ن�رشت اأم�س 
الثالثاء يف جمل�سة "بي ام �سي بابليك هيلث" على حتليل قاعدة بيانات 
"موب��ا" الت��ي جتمع معلومات طبية عن 45 األ��ف و389 اأم واأبنائهم. 
الكهرومغناطي�سي��ة  للمج��االت  التعر���س  اأن  اإىل  الباحث��ون  وخل���س 
وللموج��ات املرتبطة با�ستخدام الهواتف املحمولة خالل احلمل ال يوؤثر 

على منو الطفل. 
واأ�س��ار الباحث��ون اإىل اأن املخ��اوف من احتمال ح��دوث اأ�رشار من تلك 
املوج��ات ج��اءت م��ن "درا�س��ات جتريبة عل��ى احليوان��ات ومل تخل�س 
بنتائ��ج قاطع��ة". و�سملت قاع��دة البيانات الت��ي جرت عليه��ا الدرا�سة 
معلوم��ات عن ع��ادات االمهات وكذل��ك تقارير طبية ع��ن االطفال، ومت 

درا�سة منوهم الع�سبي عند الثالثة واخلام�سة من عمرهم.

ع��اد رائ��د االأعم��ال االأمريك��ي ال�سهري اإيل��ون ما�س��ك للتحذير م��ن اأن الذكاء 
اال�سطناع��ي ميكن اأن يكون اأكرب تهديد وج��ودي للب�رشية، اإذ حذر هذه املرة 
م��ن اأنه ق��د يكون �سبًبا يف اندالع حرب عاملية ثالث��ة. وجاء ذلك يف تغريدة 
ن�رشه��ا ما�س��ك، ال��ذي اأ�س�س ويدير ع��دداً من ال���رشكات، مب��ا يف ذلك �رشكة 
الف�ساء �سبي�س اإك�س و�رشكة �سناعة ال�سيارات الكهربائية تي�سال، حتدث فيها 
كي��ف ميكن للذكاء اال�سطناعي اأن توؤدي اإىل نهاية العامل. وقال يف تغريدته 
"ال�س��ني، ورو�سي��ا، وقريب��ًا جميع البلدان التي متل��ك القوة يف جمال علوم 
احلا�س��ب، يرجح اأن تكون املناف�سة عل��ى التفوق يف الذكاء اال�سطناعي على 
م�ستوى الدول �سببًا يف اندالع حرب عاملية ثالثة، يف راأيي".وكانت خماوف 
ما�س��ك مدفوع��ة ببيان م��ن الرئي���س الرو�سي فالدمي��ري بوتني ب��اأن "الذكاء 
اال�سطناع��ي ه��و امل�ستقبل، لي�س فق��ط لرو�سيا، بل للب�رشي��ة جمعاء … اإنه 
ا ياأتي بتهديدات ي�سعب  )الذكاء اال�سطناعي( ياأتي بفر�س هائلة، ولكن اأي�سً
التنبوؤ بها. كل من ي�سبح الزعيم يف هذا املجال �سوف ي�سبح حاكم العامل".

  اأعلن��ت �رشكة �ساوم��ي، اليوم الثالثاء، عن "م��ي اأيMi A1 "1، وهو هاتف 
ذك��ي جدي��د يع��د االأول من ال�رشك��ة ال�سينية يف اإط��ار مب��ادرة "اأندرويد ون" 

اأطلقتها �رشكة غوغل قبل �سنوات. Android One التي 
وكان��ت غوغ��ل اأطلقت مب��ادرة "اأندرويد ون" قب��ل 3 �سن��وات يف �سبيل توفري 
جترب��ة اأندروي��د ال�سافي��ة يف الهوات��ف منخف�س��ة املوا�سف��ات يف االأ�س��واق 

النا�سئة، مثل دول �رشق وجنوب �رشق اآ�سيا، خا�سًة الهند.
والي��وم اأعلن��ت عم��الق االإلكرتوني��ات اال�ستهالكي��ة ال�سينية ع��ن هاتف "مي 
اأي1" ال��ذي ميت��از بت�سميم��ه امل�سابه اإىل حد كبري هات��ف اآي فون 7 بل�س من 
اآب��ل، خا�سًة فيما يتعلق بالكام��ريا اخللفية املزدوجة، باالإ�سافة اإىل اأنه يعمل 
بن�سخة اأندرويد اخلام.وجاء االإعالن عن "مي اأي1" خالل حدث خا�س اأقامته 
�ساومي، التي اأ�سبحت يف ب�سع �سنوات خام�س اأكرب �سانع للهواتف الذكية يف 
الع��امل، يف العا�سم��ة الهندية نيودله��ي. وقالت خالله اإنها حتق��ق منًوا �سنوًيا 

قدره 58.9%.

شاوميدراسة: الذكاء

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.

من��ذ يوم��ني قد اأنت���رش مقط��ع فيديو عل��ى مواق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي ، و هذا املقطع يحتوي على فيديو م�سور ل�سماء 
اإح��دى م��دن دولة الربازي��ل ، و يظه��ر يف الفيدي��و ال�سماء و 
ه��ي م�ستعل��ة و مليئ��ة بالن��ريان ، و هي تتخذ �س��كل �سحابة 
مرعب��ة لكل الناظري��ن اإليها من النار يف ال�سماء ، االأمر الذي 
ق��د اأ�ساب الكثري م��ن املواطنني بالذعر و اأث��ار اجلدل كثريا 
حول اإن كانت هذه هي نهاية العامل اأم ال ، و قد انت�رش مقطع 
الفيديو يف كل مكان مثريا للجدل الأي �سخ�س يراه ، كما اأنه 
ق��د انت�رش حول العامل اأن نهاية العامل ق��د بداأت من الربازيل 
و �س��وف تط��وف بعد ذلك حول الع��امل ، و تكاثرت ال�سائعات 
و االأقاوي��ل ح��ول هذا ال�س��اأن . و اجلدير بالذك��ر اأنه قد بداأت 
�سماء مدينة تيك�سرييا دي فريتا�س التحول اإىل اللون االأحمر 
، و الت��ي توجد يف اجلهة اجلنوبية م��ن دولة الربازيل ، حيث 
اأن��ه ق��د ظهر يف �سماءه��ا �سحاب��ة ذات لون اأحمر ن��اري ، و 
ممزوج بالدخان االأ�سود و النابع من احلريق ، مما قد اأ�ساب 
املواطنني و �سكان املدينة بحالة من الذعر و الرعب ، و ذلك 
الأن ال�سحابة قد غطت �سماء املدينة باأكملها و ا�ستمرت فرتة 

طويلة ، تكاد ت�سل الأكرث من �ستة دقائق تقريبا 
�سبب ال�سحابة النارية

و ق��د قال اأحدى املواطنني يف مدينة تيك�سرييا دي فريتا�س 
الربازيلي��ة ، و ال��ذي يعت��رب �ساه��د عي��ان حلادث��ة ال�سم��اء 
امللتهبة بالنريان ، و قد ف�رش هذه الظاهرة باأن هذه ال�سحابة 
قد مت ت�سكيلها بهذه الطريقة ب�سبب وجود النيازك و مرورها 
م��ن �سماء الربازي��ل ، اأو من املمك��ن اأي�س��ا اأن تكون ظاهرة 
ا�سط��راب فلكي��ة . و ق��ال اآخ��رون اأن��ه من املمك��ن اأن تكون 
ظاه��رة جوي��ة خمتلف��ة ، و اآخ��رون مل يقوم��وا بتف�س��ري هذه 
الظاه��رة و قد اأ���رشوا اأن يبدوا ذعرهم و قلقهم النابع ب�سبب 
م�ساه��دة ه��ذه الظاهرة الأول م��رة يف �سم��اء بالدهم ، حيث 
اأن ه��ذه ال�سحابة كان��ت مليئة بالدخان االأ�س��ود و االأحمر و 
ال�سم��اء تكاد تكون م�ستعلة و مث��رية للذعر و الرعب لكل من 

يراها بعينيه ، و هذا ما اأكده ال�سهود .
حقيقة ال�سحابة النارية

و مل ي�س��ل العلم��اء الأي تف�س��ري له��ذه الظاه��رة ، و قد قالت 
�سحيف��ة م��ريور الربيطاني��ة ، اأن��ه ق��د جل��اأ بع���س العلماء 

و اخل��رباء يف االأر�س��اد اجلوي��ة ، اإىل اأن��ه م��ن املحتم��ل اأن 
تك��ون �سحابة مكونة م��ن الغبار ، و التي كان��ت لونها اأ�سود 
مم��ا يف���رش وجود الدخ��ان ، اأم��ا عن الل��ون االأحم��ر الناري 
فاإن��ه من املمك��ن ، اأن تكون ب�سبب وج��ود الظاهرة يف فرتة 
غ��روب ال�سم�س ، مم��ا اأدى اإىل انعكا�س اأ�سعة ال�سم�س احلمراء 
اإىل �سحاب��ة الغب��ار م�سببة هذا ال�سكل املرع��ب . و لكن اأغلب 
املواطن��ني مل ي�سدق��وا هذا ال��كالم ، و ذلك الأنه��م �ساهدوها 
باأعينه��م و هناك بع�س املواطنني الذي��ن ، مازالوا مقتنعني 
باأنها نوعا من االإنذار االأخري قبل نهاية العامل ، اأو اأنه ر�سالة 
م��ن الف�ساء اخلارج��ي اأو الكائنات الف�سائي��ة ، يف حماولة 
منها لال�ستيالء على الكرة االأر�سية اأو املحاولة يف التوا�سل 
معها اأو تدمريها . و هناك اأي�سا ما يظنوا اأنها غ�سب من اهلل 
، و اإن��ذار الق��رتاب موعد االآخرة و ذلك لكي يعتدل النا�س عن 
ظلمهم و ف�سادهم يف االأر�س ، و لكن يبقى كل هذه االأقاويل 
يف حم��ل ال�سائع��ات ، و مل يتم اإثبات اأي من هذا الكالم ، كما 
اأن��ه البي��ان الوحي��د الت��ي اأ�سدره خ��رباء االأر�س��اد عن هذه 

الظاهرة يرجح اأنها �سحابة عادية من الغبار.
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