
يف  يعم��ل  بريط��اين  �رشط��ي  ب��وب”  “�آن��دي 
�رشطة غ��رب ميدالندز، ُيعرف ب��� “�ل�رشطي ذو 
�لذ�ك��رة �لفوتوغر�في��ة”؛ لقدرته عل��ى �لتعّرف 
عل��ى وج��وه �ملجرم��ن، وحتدي��د هوي��ة �أك��ر 
م��ن 850 منهم خ��ال �الأربع �أع��و�م �ملا�ضية. 
وكل ذل��ك بف�ض��ل مهارته �خلارق��ة يف �لتعّرف 
على �لوجوه وحفظها.ي�ض��ل �آندي لعمله باكًر�، 
يفتح حا�ضوبه، وي�ضتعر�ض �ضجل �ضور �مل�ضتبه 
به��م، ثم ياأخ��ذ ��ضرت�ح��ة ��ضتع��د�ًد� جلولته يف 
�ل�ض��و�رع الإلق��اء �لقب�ض عل��ى �ملجرمن �لذين 
يحف��ظ وجوهه��م ويخزنه��م يف ذ�كرته.يفع��ل 
�آندي ذلك من��ذ �لتحاقه ب�رشط��ة ميدالندز عام 
2008. لذ�كرت��ه �لق��درة عل��ى تخزي��ن �ملزيد 
م��ن �لوجوه كل عام، حي��ث يتذّكر جميع وجوه 
�مل�ضتب��ه به��م ب�ضكل ممتاز، و�ل��ذي ُيعد �ضاحه 
�ل���رشي. يكف��ي �أن ينظ��ر لل�ضورة م��رة و�حدة، 
لتبقى خمزنة يف ذ�كرته حتى مع مرور �لوقت.
خال �أربعة �أعو�م، متّكن �آندي من حتديد هوية 
�أكر من 850 م�ضتبًها به، مبتو�ضط حالة و�حدة 

كل مناوب��ة عم��ل. وقد متّك��ن يف �إحدى �ملر�ت 
م��ن معرفة ل���ض كان قد �ضاهد �ض��ورة له قبل 
ع��ام، ول���ض �آخ��ر متّكن م��ن معرفت��ه وحتديد 
هويت��ه م��ن �ض��ورة كام��ر� �ل�ضارع ع��ر حبة 
خ��ال عل��ى وجه��ه، كم��ا له �لق��درة عل��ى تذّكر 
�لوج��وه م��ن �ل�ض��ارب فقط!لف��ت �آن��دي �أنظ��ار 

و�ضائل �الإعام منذ ع��ام 2012، و�لتي �أطلقت 
علي��ه “�لظاهرة”، بعد قدرته على �لتعّرف على 
250 م�ضتبًه��ا به خ��ال عام و�حد. كان �آندي 
يعتق��د �أن هذ� �ضيًئا عادًي��ا حتى �أخره �ملفت�ض 
�مل�ض��وؤول عن��ه �أن لديه قدرة هائل��ة على تذكر 

ومعرفة �الأ�ضخا�ض.
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عندما يتعلق �الأمر باالأزياء فاإن �الأنظار تتوجه �إىل باري�ض 
ولن��دن وغره��ا م��ن �ملدن �لكب��رة، لك��ن يف �ل�ضن فاإن 
�جلماهر �جتمعت لروؤية عر�ض �أزياء فريد من نوعه، الأنه 
مل يك��ن للب�رش ب��ل ل�رشطانات �لبح��ر! �إذ �إن �مل�ضاركن يف 

هذ� �لعر�ض قامو� بتزين �ل�رشطانات باملاب�ض �مللونة.
�قامت��ه يف مدين��ة هو�ي��ان مبقاطع��ة  �لعر���ض مت  ه��ذ� 
جيانغ�ض��و �رشق �ل�ض��ن. و�ل�ضيء �ملث��ر لاهتمام هو �أنه 
مت تق��دمي تل��ك �ل�رشطانات �إىل �لعر���ض بو��ضطة �لطائر�ت 

بدون طيار.
تهت��م �حلكومة �ملحلية به��ذه �مل�ضابقة �لت��ي يتم �قامتها 
يف كل ع��ام، حيث ي�ض��كل هذ� �لعر�ض ج��زء�ً من مهرجان 
ح�ض��اد بح��رة هونغت�ضه. يق��وم �مل�ضارك��ون بتزين تلك 

�ل�رشطانات بالتيجان وغرها من �ملاب�ض �مللونة.
ياأت��ي ه��ذ� �لعر�ض يف و�ض��ط مو�ضم �ضي��د �ل�رشطانات يف 
�ضبتمر و�أكتوبر. ومن �جلدير بالذكر �أن حمافظة هونغت�ضه 

تنتج حو�يل 6000 طن من �ل�رشطانات يف كل عام.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ميثم ر��ضي: يف عتمة �للحى �لطويلة و�لر�ية �ل�ضود�ء ...
�لعر�ق ي�ضتخدم �لنجوم �لتي على �أكتاف �جلنود : ليحدد �الجتاه

#و�ضلنا_�ملو�ضل 

عب��د �له��ادي مهودر: �ضنعمر ما دمرت��ه ع�ضابة د�ع�ض ونعي��د �حلياة ونحقق 
�ال�ضتقر�ر يف �ملو�ضل

قريب��ا جد� �ضنكون بينك��م لرنفع ر�ية �لعر�ق و�ضط �ملو�ض��ل �حلدباء ويف كل 
مدينة وقرية ..

با�ض��م خمي���ض: �تري��د ت�ضع��ر باالحباط ول��ذة �ل�ضع��ور بالفو�ض��ى خذلك فرة 
مبديرية تربية �لر�ضافة �لثالثة !!! 

ويزعل��ون �جلماع��ة من نذك��ر �ن معدل �نت��اج �ملوظف �حلكوم��ي 17 دقيقة 
باليوم �لو�حد

�ضه��د كاظ��م: �ىل كل من ميجد ذ�ت��ه با�ضلوب من ��ضاليب �لتع��ايل �و �لتظاهر 
بالفخام��ة.. �ىل كل م��ن يح�ض��ب نف�ض��ه عارف��ا .. �ن��ت ل�ضت �ض��وى فقاعة من 
�لفقاع��ات �ملتناث��رة.. ما �نت �ىل غبار يتاطم بن �مو�ج �لكون.. �نظر �ىل �ال 
حم��دود و�ضتع��رف ظالتك.. و �ضتعرف �نك ل�ضت �ضوى وعاء فارغ ملئ مبا �ر�د 

له �الخرون �ن ميلئ..
ر�ضل��ي �ملالكي: يكلك �لعر�ق يحتل �ملرتبة �الوىل بالذكاء عربيا ح�ضب معيار 

..  IQ
لعد ليدورون دور ر�بع منن ذوله؟!

حممد وجيه: ياأخذ ن�ضف �ل�ضارع
يكتب عليه "هذ� من ف�ضل ربي" �و "ياح�ضن"

وملن تريد تفتح �ل�ضارع وتوخره
يكلك : قطع �العناق وال قطع �الرز�ق !

علي��اء �ملالك��ي: �جلو�ه��ري وج��و�د �ضلي��م .. متث��االن للنحات خلي��ل خمي�ض 
�ل��ذي �أثر �جلدل حوله موؤخ��ر� ب�ضبب �إطاقه لعملن مل تتفق عليه جلان فنية 
خمت�ض��ة مما دعا �لكث��ر من �لفنانن ومتذوقي �لف��ن �أن ي�ضتهجنو� �لتماثيل 
�لت��ي لوح��ظ �نها ت�ضب��ه �ضخ�ضيات �أخرى �أك��ر �أو �أن بها �ضيء م��ن �ل�ضخرية 
.. �آر�ء مهم��ا تختل��ف �أو تتف��ق تظ��ل وز�رة �لثقافة �لتي عليه��ا �أن ترعى �لفن 
و�لفنان��ن وت�ضغ��ي الآر�ء �لنقاد ه��ي �مل�ضوؤولة عن �لنظر يف ه��ذ� �ملو�ضوع 
.. وكم��ا علم��ت �أن متثاال كتمثال �جلو�هري �لذي �أ�ض��دل �ل�ضتار عنه يوم �أم�ض 
كلف مبلغا قدر مبئة مليون دينار كونه م�ضنوع من �لرونز و�أهدي �ىل مبنى 
�الحت��اد �لعام لادباء و�لكتاب ، هذ� يجعلنا �أن نتوقف ملتابعة �لعمل �ملقبل 

خا�ضة �أن �لفنان م�ضمم �لعمل وعد باأعمال �أخرى لينجز م�رشوعا �ضخما . 
م��ا �أود قول��ه ه��و �جلدوى من ه��ذه �العمال كونه��ا تو�ضع يف مب��ان متثلها 

وبزو�يا بائ�ضة ! 
فبدال من و�ضع متثال جو�د �ضليم و�ضط �ضياج قاعة كولبنكيان يف�ضل و�ضعه 
يف �ضاح��ة قريبة من �لقاعة هذه �و قاعات فنية قدمية �أخرى .. وكذلك متثال 
�جلو�ه��ري بدال �ن يقبع يف �الحتاد �لعام لادب��اء بهذ� �حلجم �لكبر ال باأ�ض 
�أن يو�ض��ع يف �ضاع��ة قريب��ة كال�ضاحة �لت��ي يوجد بها ن�ضب ن��ازك �ملائكة 
عل��ى �ضبيل �ملثال فق��ط ، لكي ي�ضتدل على �ملكان �لذي يجاوره ويكون معلما 
و��ضح��ا للر�ئي .. وكذلك �لنظر يف و�ضع ن�ضب يف �ضاحات وتقاطعات قريبة 
عل��ى مات��دل علي��ه بدال م��ن و�ضع رم��وز ال عاقة به��ا باملنطق��ة ومعاملها 
�لرئي�ض��ة .. نح��ن بلد �ل�ضع��ر�ء وهذ� مييزنا فا باأ�ض �أن تك��ون �ضاحاتنا مليئة 
به��ذه �ل�ضو�هد �حل�ضارية .. ولك��ن �أن ن�ضجن ن�ضبنا باأنو�عها و�أ�ضكالها د�خل 
�ملوؤ�ض�ض��ة ه��ذ� �ضج��ن حقيقي لاب��د�ع �لعر�ق��ي .. �لعر�ق يحت��وي �لكثر من 
�لرم��وز �لتاريخية و�لفلكلورية و�الأفكار �لفنية �لت��ي ت�ضتحق �أن تكون معلما 

حتتفي به وتتزين �ضاحاتنا و�ضو�رعنا .

أجمل تعليق على الفيسبوك

- لن ت�ضل لوجهتك �أبد�ً طاملا �ضتتوقف عند كل كلب ينبح لتحذفه باحلجارة.

انتهاء الحملة الفرنسية 
وانسحاب قواتها من مصر 

سر الطرف المعدني الحاد 
لشريط القياس؟

العلماء يحددون العامل 
الرئيس لتطور الخرف

ح��دث يف مثل هذ� �ليوم من عام 1801 �ن�ضحاب قو�ت �حلملة �لفرن�ضية 
بقي��ادة �جلرن�ل ج��اك فر�ن�ضو� م��ن �الر��ضي �مل�رشية، وذل��ك بعد مقتل 
�جل��رن�ل كلير على يد �ضليمان �حللبي ت�ضلم قي��ادة �حلملة جاك فر�ن�ضو� 
مين��و وبع��د �أن �أظهر �أنه �أ�ضلم و�ضمي عبد �هلل جاك مينو ليتزوج من �مر�أة 
م�ضلم��ة كان��ت ت�ضمى زبي��دة �بنة �أحد �أعي��ان ر�ضيد، ولك��ن ف�ضلت �لقو�ت 
�لفرن�ضي��ة يف مقاومة �جليو�ض �لقادمة م��ن بريطانيا و�لدولة �لعثمانية، 
فقام �جلرن�ل مينو بعد ذلك بتوقيع �تفاقية �لت�ضليم مع �جلي�ض �لريطاين 
وخروجه��م بكامل عدتهم من م�رش على م��ن �ل�ضفن �الإجنليزية، لتنتهي 
بذل��ك فرتة م��ن �أهم �لف��رت�ت �لتي �ضهدته��ا م�رش. فكذل��ك �نتهت �حلملة 
�لنابليوني��ة عن �لباد، بعد �أن �ثرت على �مل�ضاأل��ة �ل�رشقية وحولتها �إىل 
م�ضاألة �أوروبية. و�حلملة �لفرن�ضية على م�رش هي حملة ع�ضكرية قام بها 
�جلرن�ل نابلي��ون بونابرت على م�رش و�ل�ضام )1801-1798م( بهدف 
�إقام��ة قاع��دة يف م�رش تكون ن��و�ة المر�طورية فرن�ضي��ة يف �ل�رشق من 
ناحي��ه، وقطع �لطري��ق بن بريطانيا وم�ضتعمر�ته��ا يف �لهند من ناحية 
�آخ��رى و�أي�ضا الإ�ضتغال مو�ردها يف غزو�ته يف �أوروبا، ��ضتمرت �حلملة 

ثاث �ضنو�ت �نتهت باالن�ضحاب.

�لكث��ر من��ا ي�ضتخدم �رشي��ط �لقيا�ض ب�ض��كل �ضبه متك��رر يف �ملنزل 
دون �أن يعل��م مل��اذ� يحتوي �رشي��ط �لقيا�ض يف نهايت��ه على طرف 
مع��دين حاد ويظن �لكث��رون �أن هذه �لكتل��ة �ملعدنية حتمي �رشيط 
�لقيا���ض من �النزالق �إىل د�خ��ل �حلاوية خا�ضة بها و�لبقاء د�خلها 
لاأب��د، ولك��ن يف �حلقيق��ة ف��اإن غر�ض��ه �الأ�ضل��ي �ضيده�ض��ك. فه��ذ� 
�لطرف �ملعدين �حلاد يعم��ل كبديل الأد�ة �لتحديد "�لطب�ضور �أو �لقلم 
�لر�ضا�ض"، حيث ميكنك �أن حتدد به �لطرف �لذي قمت بقيا�ضه لكي 

عل��ى ال تن�ضى �ملقا�ض،  ذل��ك  كان  �أو �ض��و�ء  �حلائ��ط 
لي��ة �أي من �الأغر��ض  ملنز �
ولذ�  �الأخ��رى.  
�لط��رف  ف��اإن 
�ملع��دين �حلاد 
يك��ون م�ضممًا 

به��ذ� �ل�ض��كل غر 
�ملنتظ��م حتى ي�ضمن 

لك حتديد مكان �لقيا�ض. 

 Hypertension أوردت جمعي��ة طب �لقلب �الأمريكي��ة يف جملتها�
�أن �أطب��اء �أمريكي��ن ح��ددو� �لعو�ق��ب �ل�ضلبية �لطويل��ة �الأمد الرتفاع 

�ضغط �لدم وخا�ضة �إذ� حدث هذ� �الرتفاع يف متو�ضط عمر �الإن�ضان.
و�أظه��ر �لعلم��اء �أن �ضغ��ط �لدم �ملرتف��ع هو عامل �أ�ضا�ض��ي من عو�مل 
تط��ور �أمر����ض ت�ضب��ب �خت��ال �الإدر�ك ل��دى �الإن�ض��ان �لبال��غ �ض��ن 
�لن�ض��وج وكذلك �أمر��ض متعلقة مبنظوم��ة �لقلب و�الأوعية �إ�ضافة �إىل 
ح��االت �جللط��ة �لقلبية ومر���ض �لزهامير.  ويعتقد �الأطب��اء �أن �ضغط 
�ل��دم �ملرتف��ع ي��وؤدي �إىل وقوع خل��ل يف تدف��ق �ل��دم �إىل �أوعية �ملخ 
مم��ا ينعك���ض �ضلبا عل��ى �أد�ء �جلهاز �لع�ضب��ي لوظائف��ه.  وقد تو�ضل 
�لعلم��اء �إىل هذه �لنتيجة بعد �الطاع على بحوث مكر�ضة الأ�ضباب منو 
�الخت��االت �الإدر�كية لدى كبار �ل�ضن. وثمة نح��و 40 مليون �ضخ�ض 
م�ضاب باأنو�ع خمتلفة من �خلرف �ملكت�ضب يف �أنحاء �لعامل يف �لوقت 
�حلا���رش، وق��د �ضخ�ضت �أمر��ض �أوعي��ة �ملخ �أو مر���ض �لزهامير لدى 
%80 منه��م. وبتقدي��ر �لعلماء �أن هذ� �لرقم قد يزد�د ثاثة �أ�ضعاف 
بحل��ول ع��ام 2050 ب�ضبب ت�ضيخ �ضكان �الأر���ض وزيادة متو�ضط عمر 

�لب�رش وعدم معاجلة هذه �الأمر��ض.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

بع��د �أن �أ�ضب��ح �إنت��اج �للح��وم يف �ملخت��ر ممكًنا، 
فلم يع��د غريًبا �أن ُي�ضنع �جلنب م��ن �لبطاط�ض فقط 
وب��دون �حلاج��ة للحلي��ب! �الأ�ضرت�يل “�آن��درو د�ين” 
 ”PotatoMagic“ فع��ل ذل��ك، فقد �أن�ض��اأ �رشك��ة
بعد �أن ق�ضى 12 عاًما يف حتويل �لبطاط�ض �لعادية 

�إىل جنب خاٍل من �الألبان!
�أطل��ق د�ين على منتجه �جلديد “�ضاتو”، و�لذي يبدو 
كج��نب ع��ادي. ال يرغب د�ين يف �لك�ض��ف عن عملية 
�لت�ضني��ع، لكن��ه ق��ال باأنه يت��م تق�ض��ر �لبطاط�ض، 
وحتويله��ا مل��ادة �ضائل��ة، ومعاجلته��ا ب��دون مو�د 
م�ضاف��ة ملنت��ج �أ�ضا�ض��ي قاب��ل للذوب��ان و�لتقطيع 
ل�رش�ئ��ح، ث��م حتويل��ه �إىل مكعب��ات. يعتق��د د�ين �أن 
�ل�ضات��و ي�ضل��ح الأن يك��ون بدي��ًا للحلي��ب و�جل��نب 

�لعادي و�لك�ضرتد و�الآي�ض كرمي
في�ضتخدم��ه لتح�ض��ر �آي���ض كرمي جوز �لهن��د، كذلك 
ميكن �إ�ضافة �ل�ضاتو �إىل �لكيك جلعله �ضميًكا ورطًبا. 

�أما مذ�قه، فهو يعتمد على ما تفعله به. يحاول د�ين 
ج��ذب �مل�ضتثمرين حتى يتمّكن م��ن ت�ضويق منتجه، 
حيث ياأمل �أن يح�ضل على م�ضنع الإنتاج هذ� �جلنب 
لثاث��ة �أ�ضهر كمرحل��ة جتريبية. كما يح��اول �إقناع 
�لنا���ض مبنتجه �أو بفك��رة �لبطاط���ض �ل�ضائلة، حيث 
يعتقد كثرون �أنها قد تكون مرتفعة �لكربوهيدر�ت، 

�أو ح�ضول تعفن لها خال عملية �لتح�ضر.
ياأم��ل د�ين ع��ر منتج��ه، �إيج��اد بد�ئ��ل للمنتجات 
ف��ا  �جلائ��رة،  �لزر�عي��ة  و�ملمار�ض��ات  �حليو�ني��ة 
يحت��اج �الأم��ر �ض��وى ��ضتغ��ال حب��ات �لبطاط���ض 
�ملهمل��ة. وم��ن �لعو�م��ل �لت��ي و�ضعه��ا باعتب��اره 
�حلاج��ة �إىل �الأمن �لغذ�ئ��ي، فالبطاط�ض م��ن �أنو�ع 
�خل���رشو�ت �لتي تنتج حما�ضيل �أك��ر يف �لهيكتار 
�لو�ح��د. لكن لاأ�ض��ف، ومنذ عدة �ضن��و�ت مل ي�ضتطع 
د�ي��ن �أن يقنع �مل�ضتثمرين، �آم��ًا �أن ت�ضاعده و�ضائل 

�الإعام �حلديثة يف عر�ض فكرته.

بعد 12 عاما من المحاولة..
 أسترالي يصنع الجبن من البطاطس فقط!

عرض أزياء سرطانات البحر.. 
أغرب مسابقات الصين لهذا العام!

شرطي بريطاني بذاكرة فوتوغرافية يحفظ جميع وجوه المجرمين

�أفقيًا 
1بي�ض �ل�س���مك o جمموعة جزر يف جنوب �ملحيط 

�لهادي ��ستقلت عن بريطانيا 1970
2�لقارة �لتي حتوي ��سرت�ليا وما حولها من �جلزر
 o �لف�سل )معكو�سة(  �أو  �لقيمة  3مت�س���او للآخر يف 

نوع من �ل�سجر �لقدمي �لطيب �بر�ئحة
مت�سابهان  o �لفيل  ي�سبه  منقر�ض  4حيو�ن 

�أفكاره  �نرتنتية متاحة ملن يحب تدوين  5�س���فحات 
�سخونة بعد  �ملاء  برد  �أو  حما�سته  خبت   o

�لبحر o من حاالت  باالإمياء  �أو  باالإ�سارة  6�لتحدث 
باالأ�سياء �لتزود  7م�سادر 

�إ�سارة ��سم   o �لرو�سية  �الأر��سي  8معظم 
�أمريكية �سينمائية  جائزة  9��سم 

10ب���ان o �س���خ�ض يوؤم���ن بالدول���ة �لت���ي ال تنتمي 
لدين معني

عاموديًا
�الأ�س���ماء  ت�س���جل  يف   o �س���قلية  عا�س���مة   1

و�الأحد�ث
للدم �إر�قة  فيه  عنيف   o عظيم  جبل   2

�لنخل ثمار   o وقطنو�  �سكنو�   3
موحد لبا�ض   o تفتحا  و�أكرثها  فرتة  �أجمل   4

�أخاف  o نهايات   5
نحبه �سيء  لعمل  توجهات   o نحبا  نق�سي   6

فيها  �ل�س���نة يربز  تتكرر خلل  �أوقات   o فم   7
ن�ساط معني

كا�سر ن�سف   o ت�سحية   o ع�سر  عك�ض   8
�أج�سامنا م�سوؤولة عن �سفاتنا �لور�ثية  9 يف 

ما مو�سوع  يف  حتد   o
�لبديعة فريوز  �أغنيات  من   10


