
اوجد الفرق

مطع��م Yuoki يف �أملانيا، وهو مطعم خم�ص�ص 
 Luan لتح�صري وتقدمي �ل�صو�صي، وقد قرر مالكه
Guoyu �أن ي�صتخ��دم طريق��ة غريبة من نوعها 
لتقليل كميات �لطعام �لذي يتم رميه، حيث و�صع 
�صيا�صة يتم فيه��ا تغرمي كل �صخ�ص ب 1 يورو �إذ� 

مل ينهي طعامه.
ويق��ول Luan Guoyu ب��اأن مطعم��ه ي�صتعمل 
��ا يف تقدمي �لطع��ام، حيث �أنه  طريق��ة مميزة �أي�صً
يق��دم �لوجب��ات يف �صح��ون �صغ��رية متع��ددة، 
ويقدمه��ا عل��ى مر�حل، بحيث يق��دم يف �لبد�ية 5 
�صح��ون �صغ��رية، و�إذ� �أنهاها �لزب��ون يتم تقدمي 
5 �صح��ون �صغ��رية �أخرى، و�له��دف من هذ� هو 
تفادي �لطلبات �لز�ئدة �لتي قد يعتقد �لزبون باأنه 

قادر على �أكلها. 
وهناك مطعم �آخر هو مطعم Okinii، وهو مطعم 
��ا يف �أملانيا، قد تبنى  يق��دم وجبات يابانية �أي�صً
هذ� �ملطعم فكرة �لغر�مة منذ عام 2013م، وذكر 
باأنه مل يتلق��ى �أي �عرت��ص على هذه �لطريقة، بل 

�إن �لتفاعل �إيجابي مع هذه �لطريقة.

�لأملاني��ة،  Himalaya يف رمي�صاي��د  ومطع��م 
وهو مطعم يجمع بني �لطعام �ل�صيني و�ملنغويل، 
وق��د �تب��ع نف�ص �لنظ��ام ولك��ن بف��ارق ب�صيط يف 
�لغر�مة، حيث �أن �ملطع��م يفر�ص زيادة مبقد�ر 2 
يورو على كل 100 جر�م يتم تركها يف �ل�صحون.

�أخ��رًي�، ذك��ر �مل�ص��در باأنه وعلى �لرغ��م من تبني 
�لفك��رة يف �أملاني��ا بك��رة، �إلاّ �أن �أ�صا���ص �لفك��رة 
يعود لل�ص��اب �ل�صعودي فهد �لعنزي، و�لذي طبقها 
يف مطعم��ه “مطعم مرم��رة” يف �لدمام لأول مرة 

يف عام 2011م. 
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يق�ص��ي معظ��م �لأ�صخا���ص �صاعات طويل��ة ور�ء مكاتبه��م و�أمام 
�لكمبيوتر، وهم يحتاجون �إىل كر�صي مريح ين�صيهم عناء �جللو�ص 
لف��رت�ت طويلة، ولكن ه��ل �صيدفعون مبلغ 26 �أل��ف دولر مقابل 
ذل��ك؟ يدع��ي م�صمم كر�ص��ي Elysium �أنه ��صتخ��دم مزيجا من 
�ملفا�ص��ل �للكرتوني��ة و�ملحامل �لتي تعمل مع��ا للم�صاعدة على 

خلق �إح�صا�ص بانعد�م �جلاذبية بالن�صبة للجال�صني على �لكر�صي.
م��م هي��كل �لكر�صي م��ن �ألياف �لكرب��ون و�لأملني��وم، وميكن  و�صُ
 David لتحك��م به م��ن خالل �ليد، حيث قامت �رشك��ة �لت�صميم�
Hugh Ltd ومقره��ا كامربي��دج، بت�صميم هذ� �لكر�صي �لفخم 
بتكنولوجيا عالية ومميزة. وقال �لدكتور ديفيد وي�صكت، �ملهند�ص 
�لبيولوج��ي �ملوؤ�ص���ص لل�رشكة :"لق��د قمنا با�صتخ��د�م تكنولوجيا 
ت�صتن��د �إىل من��وذج ريا�صي للتحك��م يف حركة �لكر�ص��ي". وميكن 
للم�صتخدم��ني تغيري و�صعهم �إىل �ل�ص��كل �ملثايل على �لكر�صي من 
خ��الل حتريك ج�صمهم كم��ا يفعل ر�ك��ب �لدر�ج��ة �لنارية لتغيري 
�لجت��اه. ويدعي �لدكتور ديفيد �أن حركة �لكر�صي ميكن �أن ت�صاعد 

على حتقيق �لتنا�صق بني �ملفا�صل يف �حلو�ص و�لعمود �لفقري.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

رئ��م غازي: �ص��ار فرتة حابه �كت��ب عن ��صاءة ��صتخ��د�م و�صائل 
�لتو��صل �لجتماعية 

�صحي��ح بيها هو�ي��ة مو��صيع ومت�صعبة ب���ص �ين �ريد �حجي عن 
ظاه��رة جديدة �ل وهي ��صتخد�م �لبنات �ل�صغري�ت للبث �ملبا�رش 

و��صاءة �ل�صباب لهم لفظيا 
رغ��م �نه �لعر�ق جمتمع حمافظ ومهت��م بالعاد�ت و�لتقاليد )و�ن 
�نك��ر ذل��ك �لبع�ص( ب�ص مع �ل�صف �حنه نفتق��ر للتوعية و�لتعليم 
لالأطفال و�ملر�هقني مبعنى �وعي �لبنية مثال و�كوللها �لت�رشف 
�لف��الين ت��رى جماعتن��ا ميفتهم��وه ب�صكل��ه �ل�صحي��ح ويعتربوه 
عه��ر و�صفال��ة وماكو �صدي��ق �و قريب ر�ح يرحمج م��ن ي�صوفوج 
فاحت��ة بث مبا���رش و�لتعليقات كلها ف�صار وحج��ي ل ينقري ول 
�ملفرو���ص ينكتب لبنات بهالعمر ولزم مت�ص��وي ... فلنفر�ص �ن 
�لبن��ات ��صاوؤو� �لت�رشف لي�ص نعلمه��م يف�رشون ويبدون ي�صاألون 
ع��ن مع��اين �مل�صطلحات �لنابي��ة ؟ لي�ص د�ئم��ا جمتمعنا مريحم 
�ل�صخ���ص �جلاهل وي�صري م��ادة د�صمة لل�صخري��ة ؟ حتى لو �حنه 
بي��وم م��ن �ليام ت�رشفنا نف���ص ت�رشفاتهم نظ��ل م�رشين نهني 

�ملقابل ونح�ص�صه هو �لغلط �لوحيد ..
�ملفرو���ص من �د�رة �لفي�صبوك يفعل��ون خا�صية �ل�صم و �ل�صورة 
�حلقيقيني و و�صع عمر معني لال�صرت�ك ��صافة خلا�صية مقا�صاة 

�مل�صيئني لفظيا و�ملعنفني و�مكانية مقا�صاتهم قانونيا.

ن��ور� �لقي�ص��ي: ع�صتو �لذك��رى 84 ل�صيادة �لع��ر�ق، و�هلل �ول مرة 
�عرف عدنا يوم وطني و�صيادة مثل باقي �لدول ولو 

ولو بيت �بو �صليماين كد ما حامني عر�صنا حورك 
بيت حجي �ردوغان ماخذين �لثلث �لفوكاين 

خالو برز�ين لعب بالو�صع �صلم بلم 
بيت �بو �صبهان طابخيلنا �لنومي 

و�هلل يا خوية لو باقني عالنتد�ب ول يومية مچ�صفنا �غم ملعوب 
ب�رشكيه.

علي بد�ي: َمن جدَّ ما َوَجد! 
يف بد�ي��ة عمري ، �صمعت من �أخي �لكبري عبارة )�لبلد�ن �لنامية( 
ف�صاألت��ه عن معناه��ا، �أجاب: يعني مثل �لع��ر�ق ل ي�صتطيع �صنع 
�ص��يء ل طي��ارة و ل �صيارة ول حتى �ب��رة خياطة! �صعقتني هذه 
�ملعلومة فاأنا كنت �أعتقد �ن كل �ل�صيار�ت يف �ل�صارع و�لطائر�ت 
�لت��ي �أ�صم��ع �صوتها �آتيًا م��ن �ل�صماء هي من �صن��ع �لعر�ق، فقط 
�لنج��وم لي�صت م��ن �صنع �لع��ر�ق، ل ل�صيء �ل لأنه��ا بعيدة جد�ً.. 
عندما �صاألنا �ملعلم بعد فرتة عن �أمنياتنا يف �لعام �لقادم �أجبت 
بحما���ص و�نك�صار �أن ي�صنع �لع��ر�ق كل �صيء ويكون �أح�صن دولة 
يف �لع��امل! حملق بي �ملعل��م منده�صًا و�أح�ص�صت ب��ه مي�صح عينيه 
وهو يقول: طبعًا �إذ� ت�صريون �صطار باملدر�صة ر�ح ي�صنع �لعر�ق 
كل �ص��يء وي�صري �أح�ص��ن دولة بالعامل ! �رشنا �صطار يف �ملدر�صة 
وتوزع��ت جمموعتن��ا بني كلي��ات �لط��ب و�لهند�ص��ة وكاأننا نريد 
تاأكي��د كالم �ملعلم، كن��ا مقتنعني ب�صحة �للوح��ات �ملعلقة على 
حائ��ط �ملدر�ص��ة : من ج��د وجد وم��ن زرع ح�صد وم��ن �صار على 
�ل��درب و�ص��ل ..جداّ معظمن��ا ومل يج��د وزرعنا كلن��ا ومل نح�صد، 
و�رشن��ا على �ل��درب وما زلنا تائه��ني ...�أتذك��ر كالم �ملعلم كلما 
�أت��ى حمرم ور�أيت هذه �حل�صود �لز�حف��ة فت�صتبد بي رغبة عارمة 

بال�رش�خ: �أ�صتاذ ملاذ� خدعتنا؟

أجمل تعليق في الفيس بوك

- ل تقف متفرجًا وتقول ليتني �أ�صتطيع فعل ذلك .
حاول حتى لو ف�صلت ..

دالالت اللون االسود
عرض أول فيلم في سلسلة أفالم 
جيمس بوند

عدد قياسي لمرشحي جائزة نوبل 
للسالم لعام 2016

لالألو�ن تاأثري كب��ري على �لنف�ص وعلى �ل�صتجابة �لع�صوية �أي�صًا، فقد 
�أثبتت �لدر��ص��ات �أناّ بع�ص �لألو�ن قادرة على تهدئة �لنف�ص، وبع�صها 
��ط �ل�صتجابة  �لآخ��ر ق��ادرة عل��ى فت��ح �ل�صهياّة، وبع���ص �لأل��و�ن تن�صاّ
و�لعمليات �حل�صي��ة و�جل�صدية لدى �لنا�ص، لهذ� يجب �أن نكون حذرين 
يف �ختي��ار �لأل��و�ن �ملحيط��ة بن��ا، �ص��و�ء يف ل��ون �ملالب���ص �أم طالء 
�لأظاف��ر �أم طالء �جلدر�ن، وفيم��ا يلي بع�ص لدللت �للون �لأ�صود يف 
��صتعمالت �حلياة �ملختلفة.  ويدل �للون �لأ�صود يف �للبا�ص على �لقوة 
��ة، حيُث يلجاأ �إليه �أغلب رج��ال و�صياّد�ت �لأعمال  ��ة و�لحرت�فياّ و�لعملياّ
ويجعلونه جزء�ً من لبا�صهم �ليومي، لأنه يرتبط ب�صكل مبا�رش بال�صلطة 
و�لأناقة. دللة �للون �لأ�صود ب�صكل عام: لهذ� �للون �لعديد من �لدللت 
�ملختلف��ة، منها �لإيجابياّة، و�لت��ي تدفع �لنا�ص نحوه ونحو ��صتخد�مه 
ومنها �ل�صلبية �لتي تنفر �لنا�ص منه، لأنه يُدل على �لغمو�ص، و�لتمرد، 
و�جلاذبي��ة، و�لأناق��ة، و�لر�صمي��ة، و�لعمق و�لتح��دي ويف �لوقت ذ�ته 
يرم��ز �إىل �لكتئ��اب و�ملوت و�ل���رش، وعادًة يت�ص��ف �لأ�صخا�ص �لذين 

يحبون �للون �لأ�صود بالإر�دة �لقوية و�لغمو�ص و�لحرت�م

ح��دث يف مثل هذ� �ليوم من ع��ام 1962  عر�ص فيلم "دكتور نو"، " Dr.No" وهو 
�ول فيل��م �صينمائي يدور ح��ول مغامر�ت �لعميل �لربيطاين �ل�صه��ري جيم�ص بوند وقد 
حق��ق جناحا حول �لعامل �أدى بدوره ل�صتمر�ر �إنت��اج �صل�صلة �أفالم جيم�ص بوند حتى 
�لآن. �لفيلم بطولة �ملمثل �ل�صكتلندي �صون كونري، تدور ق�صته حول عميل بريطاين 
يقت��ل بطريق��ة غام�صة فري�صل )جيم���ص بوند( للتحقيق يف �لأمر فتق��وده �لدلئل �إىل 
جزي��رة ميلكه��ا �صخ�ص يدعى )دكتور ن��و(، حيث يكت�صف بوند ب��ان �لدكتور نو يطور 
مفاع��ال نووي��ا. ويح��اول بوند بالتايل تدم��ري �جلزيرة. �لدكتور نو ه��و رجل غام�ص 
ل يع��رف �صوى كون��ه رجل �صيني فاح�ص �لر�ء �أتى و �متل��ك هذه �جلزيرة ، و ت�رشي 
�لإ�صاعات باأن �أي �أحد حاول �لقرت�ب من �جلزيرة فاإنه لن يعود ، مثلما حدث للكثري 

من �ل�صيادين �لذين �قرتبو� منها.
يق��وم بع�ص �لعمالء بتتبع �أخب��ار �لدكتور نو �لغام�ص و معرف��ة كل �لأخبار �لو�ردة 

ب�صاأنه و لكنهم يتعر�صون للقتل من طرف جمموعة من رجال �لدكتور نو.
بع��د هذه �حلادثة يقوم جيم�ص بوند بالتحقيق يف �لق�صية حيث ي�صافر �إىل جمايكا و 
عن��د و�صول��ه �إىل �ملطار يون رجل �لدكتور نو يف �نتظاره ز�عما �أن �ل�صفارة هي �لتي 

�أر�صلته ليقله من �ملطار، و لكن جيم�ص بوند يتفطن للحيلة.

تلق��ى معهد نوب��ل �صيال من �لرت�صيح��ات لنيل جائزة نوب��ل لل�صالم �لتي 
م��ن �ملق��رر �إعالن نتائجه��ا يف 7 �أكتوب��ر، بعد �لإعالن ع��ن �جلو�ئز يف 
فئ��ات �لط��ب و�لفيزياء و�لآد�ب عل��ى �لتو�يل. وقال مدي��ر معهد نوبل �إن 
ع��دد �ملر�صحني لعام 2016 لنيل جائزة نوب��ل لل�صالم بلغ رقما قيا�صيا 
ه��و 376 مر�صحا، م��ا يزيد عن �لرقم �لقيا�ص��ي �ل�صابق عام 2014 وهو 
100 مر�صح.  ويعد �لبابا فرن�صي�ص و�مل�صت�صارة �لأملانية �أنغيال مريكل 
و�لإيزيدية �لناجية من تنظيم د�ع�ص نادية مر�د، من �أبرز �ملر�صحني لنيل 
�جلائ��زة، بالإ�صاف��ة �إىل �لعديد م��ن �لأ�صماء �لأخرى. وم��ن بني �لأ�صماء 
�لأخ��رى �ملر�صحة لني��ل جائزة نوبل لل�صالم لع��ام 2016، زعيما طريف 
�لن��ز�ع يف كولومبيا �لرئي�ص �لكولومبي خ��و�ن مانويل �صانتو�ص وزعيم 
�لقو�ت �مل�صلح��ة �لثورية �لكولومبية تيمولي��ون جيميني، بالإ�صافة �إىل 
�لنا�صطة �حلقوقية �لرو�صية �صفيتالنا غانو�صكينا، و�ملفاو�صني يف �تفاق 
�ل�ص��الم حول �مللف �لن��ووي �لإير�ين �أرن�صت مونيز وعل��ي �أكرب �صاحلي، 
و�ص��كان من �جل��زر �ليونانية �صاع��دو� �ملهاجرين، و�لطبي��ب �لكونغويل 

دوين موكويغي �لذي يعتني بالن�صاء �صحايا عمليات �لغت�صاب.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

تعرف �ل�صني بت�صمنها لأكرب عدد من م�صتخدمي 
�صبك��ة �لإنرتن��ت يف �لعامل م��ن �ل�صباب، 

كذل��ك تع��اين �لدول��ة م��ن وج��ود 
�أك��ر م��ن 24 ملي��ون مر�هق 

ويق�ص��ون  ل��ه  مدمن��ني 
يومي��ا  عدي��ده  �صاع��ات 
�أمامه، وبن��اء على ذلك 
�ملر�هق��ني  �أح��د  ق��رر 
�مل�صكل��ة  تل��ك  ع��الج 
بطريقة غري ماألوفة عن 

طريق حماول��ه قطع يده 
�لي�رشى. 

"ديل��ي مي��ل"  تقري��ر موق��ع 
�أ�ص��ار �إىل �أن �ملر�هق �لذي تعرف 

عائلت��ه با�ص��م "و�ن��غ" ينتم��ي ملقاطعة 
"نانتون��غ" ويعاين من �إدمان �لأنرتنت منذ فرتة 
و�جللو���ص �أمام �لكمبيوتر �صاع��ات عديدة يوميا، 
�إىل �أن قرر يف يوم �لت�صلل خارج منزله و��صتخد�م 
�صكني �ملطب��خ ملحاولة �لتخل�ص من يده �لي�رشى 

يف مي��د�ن عام، �آم��ال �أن يكفي هذ� �حل��ل للق�صاء 
على �إدمانه لل�صبكة �لعنكبوتية. 

ل  �أنه��ا  �أك��دت  �ملر�ه��ق  و�ل��دة 
ت�صتطي��ع ت�صدي��ق م��ا حدث، 
موؤك��دة �أن �بنه��ا ذكي ومل 
تك��ن تتوق��ع من��ه مث��ل 
ه��ذ� �لفع��ل، بينما بثت 
�لإخباري��ة  �لقن��و�ت 
لقط��ات متفرقة للمقعد 
علي��ه  جل���ص  �ل��ذي 
�ملر�هق يف مي��د�ن عام 
م��ن  �لتخل���ص  حم��اول 
ذر�عه، وظه��ر �ملقعد ملطخا 

بالدماء.
حل�ص��ن �حل��ظ متك��ن �لأطباء م��ن �إعادة 
�لي��د �إىل مكانها �لطبيعي ومعاجل��ة �جلروح �لتي 
ت�صبب فيها "و�نغ"، ولكن من غري �ملعروف ما �إذ� 
كان �صيتمك��ن من ��صتخد�م يده ب�ص��كل طبيعي �أم 

�صيعاين من م�صاكل يف �حلركة.

كرسي بسعر 26 ألف شاب صيني يتخلص من إدمان اإلنترنت بطريقة بشعة
دوالر.. فما سره؟

مطاعم ألمانية تغّرم من ال ينهي وجبته

�أفقيًا 
1 مدين���ة فل�س���طينية )مبع���رة( o �ط���ول �خللف���اء 

�لر��سدين مدة يف �خلالفة
�لطبل يقرع  من   o مت�سابهان   2

o وقع نف�سه  �إليها من يحب  �لزهور وين�سب  3 من 
دفرت  o ن�سور   4

�لأمر ح�سم   o يطبخ   5
ب���ر�د   o �ملخت���ار  عم���ر  �سخ�س���ية  ج�س���د  ممث���ل   6

)بالجنليزية(
�لياب�سة م�ساحة  �سد�س  فيها  تقع  دولة   o دفن   7

�حلر �أيام  للرتويح  �أجهزة   o �ل�سيء  معظم   8
9 تق���ال عن���د �ل�س���جر o �ل�س���يخ �لرئي����س �لطبيب 

�لفيل�سوف
طرف  o و�حلر  �لربد  تقينا   10

عاموديًا
عتمة  o قلم   1

مفاجئ ب�سكل  خاف   o وجدك   2
عربي رحالة  �أ�سهر   3

و�لد  o �ل�سالم  عليه  يعقوب  �سيدنا  جد   4
)عامية( فقط   o و�حلكمة  �لعقل  �سياع   5

من   o �ملر�س  ملقاوم���ة  ف�س���يولوجية  6 حركة 
�لف�سيلة �ل�سنورية )معكو�سة(

يف  فرن�س���ية  جزي���رة   o عقل���ك  �إىل  �إرج���ع   7
�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط )مبعرة(

و�ساد�ت  o خمادع   8
9 �أول من ق�سم �أيام �لأ�سبوع على �سبعة �أيام

�لر�حة من  �أق�ساط  لنيل   10

هذا اليوم


