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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

قائمة موسوعة ” غينيس ٢٠١٨ ” الجديدة

- �ل�ص��يدة ي��و جيانك�ص��يا و ق��د حقق��ت �لرقم �لقيا�ص��ي ك�ص��احبة �أطول 
رمو�ش عينني يف �لعامل ، و ت�ص��ل رمو�ص��ها �إىل طول 12.4 �ص��م ، و تذكر 

�ل�صيدة يوجيانك�صيا �أن رمو�صها تنمو ب�صورة طبيعية و تقوم بق�صها .
- كان للك��ر�ت ن�ص��يًبا جي��ًد� يف �ملو�ص��وعة ، فت��م �ص��نع �أك��ر كرة من 
�ل�رش�ئ��ط �لال�ص��قة ، و ه��ي توج��د مبرك��ز بورتالند بوالي��ة كنتاكي يف 

�مريكا ، و �صتذكر يف مو�صوعة غيني�ش 2018م .
-  بر�د الدنر �إ�صتطاع �أن يدخل مو�صوعة غيني�ش ك�صاحب �أكر جمموعة 

تذكار�ت ل�صخ�صية �لبامتان �لكرتونية �ل�صهرية .
- مايكل كارمايكل ��صتطاع دخول مو�صوعة غيني�ش ب�صنع كرة �صخمة 
م��ن 17.994 طبقة طالء ، �لتي تطل��ى طبقة بعد �أخرى و قد عمل عليها 

يوًما بعد �ليوم ، مما تطلب عزمية و مهارة .
- ناث��ان �ص��و�يا �لبال��غ من �لعم��ر 44 عام ، ��ص��تطاع دخول مو�ص��وعة 
غيني���ش ع��ن طريق �إمتالك �أك��ر ” ليغو بامتوبايل ” و هي �أكر �ص��يارة 

بامتان ، �لتيحققت رقًما قيا�صًيا يف حجمها .
- �لكل��ب ” فري��دي ” �ل��ذي متتلكه �ل�ص��يدة كل��ري �ص��تونيمان �لذي دخل 
مو�ص��وعة غيني�ش كاأطول كلب يف �لعامل ، حيث ي�ص��ل طوله �إىل 223.5 

�صنتيمرت و يعي�ش يف بريطانيا .
- �لقطة ” كيغنز ” فلم يكن �لكلب فقط هو �لذي دخل ملو�ص��وعة غيني�ش 

ا حيث مت �إعتبارها �صاحبة �أطول ذيل للقطط . ؛ بل �لقطة كيغنز �أي�صً
��ا دخل مو�صوعة غيني�ش و ذلك باإعتباره  - �لقط ” �أركتورو�ش ” هو �أي�صً

�أطول و �أثقل قط يف �لعامل ، حيث و�صل وزنه �إىل 13.6 كيلو جر�م .
- جاك��ي مايل��ي و قد ��ص��تطاعت هذه �ل�ص��يدة حتقيق �لرقم �لقيا�ص��ي و 
�لدخ��ول ملو�ص��وعة غيني�ش و ذل��ك جلمعها �أكر عدد من �أع��د�د �لدببة �أو 

. ” ” �لتيدي بريز 
- �يانا ويليامز و �لبالغة من �لعمر 60 عام ، قد دخلت مو�صوعة غيني�ش 
ك�ص��احبة �أط��ول �أظافر يف �لعامل ، حيث بلغ ط��ول �أظافرها �إىل 576.4 

�صم ، و قد �رشحت باأن �أظافرها ال تعيقها يف �أد�ء مهامها �ليومية .
-11 �ل�ص��يدة ويندي �ص��وين و قد ��ص��تطاعت دخول مو�ص��وعة غيني�ش 
ك�ص��احبة �أك��ر جمموع��ة كر�ت ثل��ج يف �لع��امل ، و قد بل��غ عددها نحو 

4059 كرة .
- بين��ي ه��ارمل و ه��و مغن��ي و مودي��ل مع��روف ، و قد ��ص��تطاع دخول 
مو�ص��وعة غيني�ش ك�ص��احب �أطول قمة �ص��عر ، فاإنها تبدو غريبة و فريدة 

من نوعها .

لوحة �ليوم من  �صهى �ملحمدي  عنو�نها "عزلة" 

 BlackBerry Motion الجديد
مخصص للشرق األوسط

يمتلك شاشة من دون 
حواف وكاميرا أمامية 

بين جوجل بيكسل 2 
XL 2 وبيكسل

أغرب معايير الجمال في العصور الوسطى

خالل �ال�ص��بوع �ملا�صي �صاهدنا �لعديد من �لت�رشيبات و�الخبار �لتي �نت�رشت 
عن قي��ام �رشكة TCL �ملالكة لبالكبريي �لعمل على �طالق جو�ل جديد حتت 
��ص��م BlackBerry Motion، �م��ا �لي��وم فق��د مت تد�ص��ني ه��ذ� �جلو�ل يف 
معر���ش GITEX Technology Week �ل��ذي �قي��م يف دبي و ��ص��ارت 
�ل�رشك��ة �مل�ص��نعة �ىل �عتب��ار �ل�ص��وق �المار�ت��ي و �ل�ص��عودي هم��ا �الول يف 
��ص��تقباله. �رشك��ة بالكب��ريي تع��اين م��ن �لرت�جع �لكب��ري يف �ملبيع��ات خالل 
�ل�ص��نو�ت �ملا�ص��ية وهو �المر �لذي دفعها للتخلي عن نظام �لت�ص��غيل �خلا�ش 
به��ا و�النتق��ال �ىل �الندرويد و على �لرغ��م من �ن �لكثريين ق��د طالبو �ل�رشكة 
بالقيام بهذ� �المر منذ عدة �ص��نو�ت �إال �أن��ه يتوقع �أال يحقق �ملبيعات �ملطلوبة 
فبهذ� �لتحول قد خ�رشت بالكبريي ع�ص��اق نظام �لت�ص��غيل �خلا�ش بها و �لذين 
BlackBe -  كانو يقتنون �جلو�ل رغبتة يف ��صتعماله. ميعاد طرح بالكبريي
ry Motion يف �ال�ص��و�ق؟  �جلو�ل BlackBerry Motion يعتر �ول 

جو�ل يطرح يف �ل�رشق �الو�صط من �رشكة بالكبريي مبنفذي ل�رشيحة �ت�صال

هن��اك �ختالف كبري من حيث �لت�ص��ميم و�ملو��ص��فات بني �وب��و F5 و �وبو 
F3 – �إن �ص��حت جميع �لت�رشيبات – فاجلو�ل �جلديد ياأتي ب�صا�ص��ة بدون 
ح��و�ف ملفت��ة �ىل جانبي �جل��و�ل وممتدة م��ن �العلى �ىل �ال�ص��فل وال يوجد 
�ص��وى قطعة �ص��غرية يف �العلى من �لهيكل للكامري� �المامية، يبدو �أن جميع 
�ل�رشكات بد�ت �الن يف تقليد �رشكة �صام�ص��وجن عندما ك�ص��فت عن جالك�ص��ي 

S8 ذو �ل�صا�صة �لالمتناهية و�لتي تفوقت على جميع �ملناف�صني.
�صا�ص��ة �جلو�ل �وبو F5 تاأتي مبقا�ش 6.0 �ن�ش وبدرجة و�صوح عالية �لدقة، 
�م��ا ع��ن نظام �لت�ص��غيل فه��و �ندرويد نوجا 7.0 و�إن �ص��حت ه��ذه �ملعلومة 
حول نظام �لت�ص��غيل ف�ص��يكون هذ� �المر خطاأ كبري فقد مت �العالن ر�صميا عن 
�ندرويد �وريو 8.0 �جلديد و�لكثري من �جلو�الت �صتاتي باأحدث ن�صخة وبذلك 

ف�صيفقد �جلو�ل قدر كبري يف �ملناف�صة مع �ملناف�صني.
�لكامري� �خللفية �ص��تاأتي بدقة 20 ميجابك�صل مع فال�ش بتقنية ليد وت�صوير 
�لفيدي��و بدقة فل �ت�ش دي 1080p بثالث��ون �طار يف �لثانية بينما �لكامري� 

:XL 2 مميز�ت جو�الت جوجل بيك�صل 2 و بيك�صل
�ختلف �لكثري من �لتفا�ص��يل يف ت�ص��ميم ومو��صفات �جليل �حلايل عن �جليل 
 IP76 ملا�صي من �صل�صلة جوجل بيك�صل، �ما عن �برز �لتقنيات فنجد �صهادة�
و �لت��ي جتعله��م قادرين على حت��دي �التربة و�ملاء لعم��ق 1 مرت ملدة ثالثون 
 Edge Sense دقيق��ة ، وياأتي �جلو�لني بخا�ص��ية �كتيف �يدج و�لتي ت�ص��به
يف جو�الت �ت�ش تي �صي حيث ميكن �ل�صغط على جانبي �جلو�ل و ذلك من �جل 
تنفي��ذ بع�ش �الو�مر مثل فتح تطبيق �لكامري� �و �لتقاط �ل�ص��ور وغريه �لعديد 
من �الو�مر. �صا�صة �جلو�الت تاأتي بخا�صية Always On Display و�لتي 
من خاللها �صتتعرف على �ال�صعار�ت و�لوقت و�لتاريخ حتى و�ن كان �لهاتف 
Google Assi -  يف و�صعية �ال�صتعد�د ذلك باال�صافة �ىل �مل�صاعد �لرقمي
tant، و على �لرغم من �ن �جلو�الت مل ت�صاير �لتطوير �ل�صائد لطرح جو�الت 
بكامري� خلفية مزدوجة �ال �نها �هتمت جيد� بحجم فتحة �لعد�صة للكامري� من 

�جل �لتقاط �صور بجودة عالية .

جوال
بالكبيري

مقارنة جوال
Oppo F5

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.

- �جلمجم��ة �ملمتدة: وجد �لباحث��ون �ثناء تنقيبهم عن 
�الآث��ار يف م���رش و�لعر�ق وبريو جمموع��ة من �جلماجم 
يع��ود تاريخه��ا �إىل �أالف �ل�ص��نني ولت��ي تظه��ر وكاأنها 
تعر�ص��ت لعملية ��صتطالة غري طبيعية ، وقد مت �كت�صاف 
�لطريقة �لتي كانت حتدث بها هذه �لعملية وهي و�ص��ع 
�الأطفال يف �ص��يء ي�ص��به �لقالب من ناحية �لر��ش ، مما 

يجعل �لر�أ�ش تاأخذ �صكل غريب للغاية .
 - �لق��دم �ل�ص��غرية: �ص��هدة �ل�ص��ني طريق��ة و�حدة من 
عالم��ة �جلم��ال �لغريب��ة حي��ث كان��ت م��ن �أه��م ه��ذه 
�لعالم��ات �أن تكون �لفتاة تتمتع بقدم �ص��غرية للغاية 
، ولذل��ك عل��ى مد�ر 1000 ع��ام كانت تت��م ربط �أرجل 
�لفتيات وو�ص��عها د�خل �أحذية خ�ص��بية ال ت�صتطيع �أن 
تخلعها ، ولكن يف �لقرن �لع�رشون �عترت هذه �لعملية 
جرمي��ة وذل��ك الأنه��ا كانت ت�ص��بب �الإعاق��ات للفتيات 

و�ل�صيد�ت يف ذلك �لوقت .
-- متديد و�إطالة �لرقبة: تعد قرة �آ�ص��يا من �أ�صهر بقاع 

�الر���ش �لتي كانت لديها عالمات غريبة للجمال ، ومن 
ب��ني ه��ذه �لعالمات ه��ي متديد �لرقب��ة ل��دى �لفتيات ، 
حي��ث تبد� ه��ذه �لطقو�ش وهن يف عمر �لر�بعة وتو�ص��ع 
�أربعة لفات من �ل�صلم حول رقابهن ، وتزد�د عدد �للفات 
حت��ى ت�ص��ل يف �الأخ��ري �إىل 25 لفة ، ولك��ن �حلقيقة �أن 

ه��ذه �للفات ال تزيد من طول �لرقبة و�منا تدفع �الأكتاف 
لالأ�صفل .

   - و�صم �لوجه: كان و�صم �لوجه و�حد من �أهم �لطقو�ش 
عن��د �لقبائ��ل �لقدمية وكان��و� يعترون �أن هذه �لو�ص��وم 
متث��ل و�ح��دة من عالم��ات �جلمال ، ورغم م��رور �لوقت 
و�لزم��ن ماز�لت بع�ش �لقبائ��ل يعترونه رمز من رموز 
�جلمال ويقومون بو�ص��م وجوههم باأل��و�ن مثل �الأبي�ش 
 -  . نيوزيلن��د�  يف  �مل��اوري(   ( قبيل��ة  مث��ل  و�الأحم��ر 

�لغماز�ت يف �لقرن �لع�رشين
يف �لق��رن �ملا�ص��ي كان��ت تعت��ر �لغم��از�ت و�حدة من 
�أب��رز عالمات �جلمال عند �لن�ص��اء ، وكان��ت �الأنثى �لتي 
ال متتل��ك �لغماز�ت ه��ي قليلة �جلمال ، مم��ا دفع بع�ش 
�ملخرتعني �إىل ت�صجيل �إىل �بتكار جهاز يف عام 1923 
بعم��ل �لغماز�ت ، وكان �جلهاز يثبت يف �الذن وي�ص��غط 
ب�ص��دة عل��ى �لوج��ه حت��ى يح��دث به��م حتى ي��رتك �ثر 

�لغماز�ت .

رحباين وحلنها  مالئكي  �صوتها   o ان�صت   1
)معكو�صة( العني  فوق   o مهجري  لبناين  �صاعر   2

لق���ب   o املعن���ى  يف  لال�ص���هاب  ت�ص���تخدم  كلم���ة   3
اجتماعي اجنليزي o زهر يذكر يف حتية ال�صباح

 o 4 حي���وان بح���ري ي�ص���نف من اأذك���ى املخلوقات
وحدة العملة اللبنانية

حب  o مت�صابهان   5
طرف  o اجلن   o ا�صت�صلم  وما  يئ�س  ما   6

ي�صحب  o لبنان  يف  �صهل   7
لبنان يف  �صهري  فل�صطيني  خميم   8

 o 9 ا�ص���م موؤن���ث مبعن���ى اخلفيف���ة اللين���ة الهادئة
مدينة اأثرية يف البقاع اللبناين مهمة

ل���ون اللنب  10 دول���ة عربي���ة ا�ص���ل ا�ص���مها مبعنى 
لك���رة الثل���وج يف جباله���ا o قري���ة يف ق�ص���اء املنت 

o ن�صف �صابر  1 و�صل درجة عالية من ح�صن الأداء اأو ال�صناعة 
جبل ثلثا   o

o حالة الإ�ص���ابة  اأو لأجل �ص���يء ما  اأو و�ص���يلة  2 مبعن���ى طريق 
مبكروب اأو عفونة يف اجل�صم

املكال بنات  اغنية  �صاحب  راحل  مطرب   o حلو  عك�س   3
– قرية لبنانية وقعت �ص���حية   o 4 عرو����س امل�ص���ايف اللبناني���ة 

غدر املحتل
5 ا�صم حرف من حروف اللغة o – طاف يف املكان وبحث بنظره

متزوج غري   6
مت�صابهات  o اآخر  �صيء  مكان  �صيئا  ي�صعون   7

لالآخرين اأو  لنف�صه  يقراأ   o �صيد  ثلثا   o وخ�س  هز   8
ببع�صها الأ�صياء  ي�صبك   o وفائ�س  كثري   9

10 قرية وق�صاء يف البقاع اللبناين عند جبل �صنني o مت�صابهان 

عموديًا اأفقيًا


