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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

فنانو إنديانا سيتي يرسمون أكبر لوحة في 
العالم باستخدام الطباشير

جتم���ع مئ���ات الأ�ش���خا�ص يف ولي���ة اإنديان���ا الأمريكي���ة لتحقيق رقم 
قيا�شي عاملي، من خالل ر�شم لوحة على طول ر�شيف �شخم با�شتخدام 

الطبا�شري.
احت�ش���د حوايل 500 �ش���خ�ص لر�ش���م لوحة فنية �ش���خمة با�ش���تخدام 
الطبا�ش���ري يف �ش���ارع اإنديانابولي����ص لتحقي���ق رق���م قيا�ش���ي عامل���ي 

واملطالبة بدخول مو�شوعة غيني�ص لالأرقام القيا�شية. 
وياأت���ي الن�ش���اط كجزء من فعالية ك���رى لتنظيف املدينة ت�ش���تمر ملدة 
ثالث���ة اأيام حتت رعاية �ش���ركة اإيلي ليللي لالأدوي���ة، ومنظمات عديدة 

اأخرى. 
وقالت اأ�ش���لي هاينز، املتحدثة با�شم بنك اإنديانابولي�ص �شتار امل�شارك 
يف الفعالي���ة "اإن الفعالي���ة الت���ي اأقيم���ت الي���وم اأظهرت تعا�ش���دًا غري 
م�ش���بوق ب���ن الأف���راد واملنظم���ات، الذي���ن مل يجتمع���وا لتحقي���ق رقم 
قيا�ش���ي فح�ش���ب، واإمنا لإظهار قوة التغيري ال���ذي ميكن اأن يتحقق اإن 

ت�شافرت جهود اجلميع".
يذكر باأن اللوحة النهائية تاألفت من 811 ر�ش���مًا، اأي ما يقارب �شعف 
الرقم القيا�شي ال�شابق ب� 423 ر�شمًا والذي حازت عليه جزيرة الأمري 

اإدوارد الكندية، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.
حتقن نف�شها بالبكترييا لتمنع ظهور عالمات ال�شيخوخة

ك�ش���فت ممثل���ة اأملانية قامت بحق���ن نف�ش���ها ببكترييا يزي���د عمرها عن 
3.5 مليون �ش���نة عن عمرها احلقيقي، خالل م�ش���اركتها يف برنامج 

تلفزيوين، لكنها مل تفلح يف اإقناع امل�شاهدين.
وتقول املمثلة املعروفة با�شم مانو�ص، اإنها اأنفقت اآلف الدولرات على 
عمليات التجميل واحلقن، لتحافظ على جمالها ور�ش���اقتها، وو�ش���فت 
نف�شها باأنها "فاأر جتارب ب�شري"، حيث كانت اأول �شخ�ص يحقن نف�شه 

ببكترييا قدمية، بهدف منع ظهور اأعرا�ص ال�شيخوخة.
واأخ���رت مانو����ص فريق الرنام���ج، اأنها اأك���ر من 40 عام���ًا، قبل اأن 
تع���رتف باأن عمره���ا و�ش���ل اإىل 48 عامًا، لك���ن هذه الإجاب���ة مل تقنع 
امل�ش���اهدين، الذين �ش���ارعوا للت�ش���كيك يف ذلك على تويرت، بح�شب ما 

ذكرت �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
وخالفًا ملعظم اخلاليا يف الطبيعة، يقول العلماء، اإن ع�ش���يات )اإف( ل 
تظهر اأية عالمات على ال�ش���يخوخة، ويعتق���د الباحثون، اأنها ميكن اأن 

ت�شكل نقطة انطالق لتح�شن �شحة الإن�شان واإطالة العمر.
وح�ش���لت مانو�ص على عينات من هذه البكترييا، من الطبيب اأناتويل 
برو�شكوف، رئي�ص ق�ش���م اجليولوجيا يف جامعة مو�شكو احلكومية، 
وهو اأحدث اإجراء تخ�شع له مانو�ص، التي اأنفقت نحو 50 األف دولر 

على عمليات التجميل، على مدى ال�شنوات الع�شرين املا�شية.

لوحة اليوم من ناي
 عنوانها  "ال�شداقة" 

الكالب تجتمع في حديقة أسترالية 
لتحقيق رقم قياسي عالمي

يستبدل "الباسوورد
" بـ "بصمة الوجه"

تطلق "درونز" جديدة 
للمبتدئين

اذرف دموعك لتشحن هاتفك الذكي

يف حماول��ة لتحقي��ق رقم قيا�صي عامل��ي لأكرب جتمع لل��كالب من ف�صيلة 
"ك��ويل ب��وردر"، جتمع �أكرث من 500 كل��ب و�أ�صحابهم يف حديقة عامة 

�أ�صرت�لية. 
وبل��غ �لعدد �لنهائي للكالب يف �لفعالي��ة �لتي �أقيمت يوم �لأحد يف حديقة 
�أوف��ال ول�صت��ون جن��وب �أ�صرت�لي��ا، 534 كلب��ًا، وكان عدد �ل��كالب كافيًا 
لتحطي��م �لرق��م �لقيا�ص��ي �ل�صاب��ق �ل��ذي بل��غ 303 كلبًا يف ع��ام 2013.  
وقال��ت جمعي��ة "ب��ي كي �أو �إ���س �إي" �لتي تعن��ى بالرفق باحلي��و�ن باأنها 
قام��ت برعاي��ة �لفعالية، جلمع �أكرب ق��در من �لأمو�ل م��ن �أ�صحاب �لكالب 
�مل�صاركني، و�صتتربع بها جلمعيتي "�إجنل �أنيمال ري�صكيو" و "�إ�س �إي دوغ 

ري�صكيو" �للتان تعنيان باإنقاذ �حليو�نات وتاأمني ماأوى منا�صب لها. 
ومل تذك��ر �مل�صادر �إن كانت ه��ذه �لفعالية �خلريية، هدفت عرب حتقيق هذ� 
�لرق��م �لقيا�صي �إىل دخول �صجل غيني���س لالأرقام �لقيا�صية، بح�صب ما ورد 

يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين.

يتي��ح موقع �لتو��ص��ل �لجتماعي �لأ�صه��ر يف �لعامل في�س ب��وك مل�صتخدميه 
"قريب��ا" مي��زة "ب�صمة �لوج��ه" كبديل لكلمة �مل��رور �لتقليدية للدخول �إىل 
�صفحاتهم �ل�صخ�صية. ويخترب حاليًا في�س بوك نظام ب�صمة �لوجه على نطاق 
�صي��ق يقت���ر على عدد �صغري من �مل�صتخدمني كو�صيل��ة للتاأكد من هويتهم 
قب��ل �لول��وج �إىل ح�صاباتهم �ل�صخ�صية على �ل�صبك��ة �لجتماعية. وتاأتي هذه 
�خلط��وة عقب طرح �أب��ل تكنولوجيا ب�صم��ة �لوجه "في���س �آي دي" يف �أحدث 
هو�تفه��ا �لذكي��ة "�آي فون �إك�س" �ملقرر طرحه �ل�صه��ر �ملقبل. و�صممت ميزة 
"ب�صم��ة �لوج��ه" كبديل عن �لن�س �أو �لربيد �لإلكرتوين �مل�صتخدم يف �إعادة 
�صب��ط كلمات �ملرور، و�صتكون ه��ذه �مليزة "�ختيارية" و�صتكون متاحة فقط 
عل��ى �لأجهزة �لتي قام �مل�صتخدمون بت�صجيل �لدخ��ول عبها �إىل ح�صاباتهم. 
و�أ�ص��ار في�س ب��وك �إىل �أن �مل�صتخدم �صيكون باإمكان��ه و�صع هاتفه على وجه 
للدخول �إىل ح�صابه على �ل�صبكة، و�صيقوم �ملوقع بعمل م�صح للوجه ومقارنته 

ب�صورة �لربوفايل �ل�صخ�صية �أو �ل�صور �أو مقاطع �لفيديو �خلا�صة

�أعلن��ت �ركة باروت عن �إطالق �حلو�مة Mambo FPV �ل�صغرية 
للمبتدئني يف �لت�صوير عرب �لكامري�ت �لطائرة.

 و�أو�صح��ت �ل�رك��ة �لفرن�صية �أن �حلو�مة �جلدي��دة ل يزيد وزنها عن 
63 غر�م��ًا، وميكنه��ا �لتحلي��ق يف �له��و�ء مل��دة 10 دقائق، وتطري 

ب�رعة ت�صل 30 كلم/�س.
 وت�صتم��ل حو�م��ة ب��اروت �جلدي��دة عل��ى كام��ري� فائق��ة �لو�ص��وح 
"�إت���س دي"، و�لتي تق��وم بنقل �ل�صورة �إىل �لهات��ف �لذكي �خلا�س 
بامل�صتخدم، وبالتايل ميكن متابعة �ملنطقة �ملحيطة من منظور عني 

�لطائر.
 وتبع��ًا مله��ارة �لط��ري�ن توف��ر �حلو�مة �جلدي��دة �لعديد م��ن �أو�صاع 
�لتحك��م �ملختلفة ب��دء�ً من "�ل�صهل" وحت��ى "�ل�صب��اق"، وتبلغ تكلفة 
�حلو�مة �ل�صغرية مع �لكام��ري� و�لنظارة ووحدة �لتحكم حو�يل 180 

يورو.

باروتمئات فيس بوك

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.

تو�صل باحثون �أيرلنديون �إىل تقنية جديدة حتول دموع 
�لع��ني وكذلك بيا�س �لبي�س �إىل طاق��ة كهربائية ميكن 
��صتخد�مها فيما بعد يف �صحن �لهو�تف �لذكية و�لأجهزة 
�لإلكرتونية، وذلك عن طريق "�صغط" �لربوتني �ملوجود 

بد�خلهما.
و�كت�ص��ف �لباحث��ون يف معه��د برين��ال �لتاب��ع جلامعة 
ليمري��ك �لأيرلندي��ة �أن �لكري�صتال �ملوج��ود د�خل �إنزمي 
لي��زوزمي، ذلك �لربوت��ني �لذي يتو�فر بك��رثة يف بيا�س 
بي���س �لطي��ور، و�أي�صًا د�خ��ل �لدموع و�للع��اب وحليب 
�لثديي��ات، ميتل��ك ق��درة عل��ى تولي��د فرق جه��د كهربي 
عندما يتعر�س لإجهاد ميكانيكي، وتعرف هذه �لظاهرة 

با�صم "ظاهرة �لكهرباء �لن�صغاطية".
وتعت��رب �لكهرباء �لن�صغاطية ظاهرة فيزيائية تظهرها 
بع�س �مل��و�د خ�صو�ص��ًا �لكري�صت��ال �أو �لكو�رت��ز، �لذي 
يحول �لطاقة �مليكانيكية �إىل طاقة كهربائية، و�لعك�س. 
وبع���س �مل��و�د �لأخ��رى متتل��ك �أي�ص��ًا هذه �لق��درة من 

�صمنه��ا �لعظ��ام و�لأوت��ار و�خل�ص��ب. وت�صتخ��دم ه��ذه 
�لأنو�ع من �ملو�د د�خل جمموعة متنوعة من �لتطبيقات 

�لتي ت��رت�وح بني دو�ئ��ر �لرنني و�لهت��ز�ز يف �لهو�تف 
�ملحمولة وكذلك �أجهزة �ل�صونار لك�صف �لآثار يف �أعماق 
�ملحيط��ات و�أي�ص��ًا �أجهزة �لت�صوي��ر باملوجات فوق 
�ل�صوتية. و�أو�صح �لباحثون �أنهم متكنو� من حل ثاين 
هيكل بروتني و�أول هيكل �إنزمي، م�صريين �إىل �أنهم �أول 
باحثون ي�صتخدم��ون كري�صتال �لربوتني �ملوجود يف 
�لدم��وع لإظهار قدر�ت �لكهرباء �لن�صغاطية، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�مل��و�د  بخ��الف  �لدم��وع  �أن  �إىل  �لباحث��ون  و�أ�ص��ار 
�لأخ��رى م��ادة بيولوجية غري �صامة، ميك��ن �أن تكون 
بديل �أف�صل غري �صار من عن�ر �لر�صا�س �مل�صتخدم 
�لكهرب��اء  با�صتخ��د�م  �لطاق��ة  ت�صخ��ري  ط��رق  يف 
�إمكاني��ة  �إىل  بالإ�صاف��ة  �لتقليدي��ة،  �لن�صغاطي��ة 
�إدر�ج��ه �صم��ن تطبيق��ات مبتكرة ل�صيم��ا يف جمال 
�لطب مث��ل �لإلكرتوني��ات �ملرنة �خلا�ص��ة بالأجهزة 

�لطبية �حليوية.

 1 ن�شف الن�شف o اأمانع
اأعلو  o متتالية  حمموعات  من  جمموعة   2

o لعب تن�ص اأمريكي من اأ�ش���ول  3 ن�ش���ف من���ار 
ايرانية

املاء. هطول  كثري   o مت�شابهة   4
قراأ  o الطفولة  o تخطى مرحلة  )مبعرثة(  �شال   5

o نعم  o رم���ي الرماد يف العيون  اأث���ار انتباهه   6
)مبعرثة(.

 o اأو اكت�ش���بت الكرتونا  امل���ادة فق���دت  7 ذرة م���ن 
ن�شف منا�ص o حرف ن�شب.

ال�شفقة. ت�شتحق   o بالأر�ص  و�شوى  هدم   8
يذكر. يعد  مل   o قارة   9

اأف�شل  ثالث  �ش���جل  �ش���عودي �شابق  10 لعب كرة 
هدف يف تاريخ كاأ�ص العامل �شد بلجيكا. 

ال�شباين. التن�ص  جنم   1
الملاين. التن�ص  ا�شطورة   2

 o o ماكنة بح���ث انرتنت عاملية  3 ازدح���م 
ن�شف وا�شل.

o حرف للتاأكيد على �شحة راأي. 4 مبعنى 
o اختل���ف عن  املع���دن  م���ن  �ش���يئا  ك���ون   5

البقية o �شال
6 لعب تن�ص اأمريكي معتزل حقق 14 لقبا 

يف تاريخه الريا�شي
راأيه  o يعود عن  الطعام)معكو�شة(  7 دهن 

ول يحقق ما وعد )معكو�شة(.
�شهولة  o معتزل  برازيلي  تن�ص  لعب   8
.1990 القدم  كرة  يف  العامل  كاأ�ص     9
القدم. لكرة  امل�شري  املنتخب  لقب   10

عموديًا اأفقيًا


