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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

نيوزلندية ترس���م لوحات مدهش���ة بمكونات 
الطعام

  للوهلة �الأوىل، تبدو جميع �لر�سومات �لتالية وكاأنها لوحات فنية عادية، �إال 
�أن هذه �لرو�ئع �لفنية لي�ست �إال ر�سومات من مكونات قابلة للأكل. 

تق��وم �لنيوزلندي��ة هي��زل زكري��ا )30 عامًا( باإب��د�ع لوحات فني��ة فريدة من 
نوعها تر�سمها د�خل وعاء عميق وت�ستخدم يف ر�سمها مكونات �أطعمة كثرية. 
وت�ستخ��دم هيزل �الأعو�د �خل�سبية و�سكاكني �ل�سف��رة يف عملية �لر�سم، ومت�سي 
زه��اء 6 �ساعات م��ن �لعمل �ملتو��سل الإنه��اء ر�سوماتها �لت��ي تت�سمن �سور�ً 

للحيو�نات، وجنوم �ل�سينما و�لتلفزيون. 
وقالت هي��زل معلقة على جتربتها: "تعتمد جميع �أعمايل على مكونات �لطعام 
�لطبيعي��ة. �أ�ستخ��دم �لكثري من �لفو�كه و�خل�سار وم�ساحي��ق �لطعام. �أبد�أ مبزج 
بع���ض �ملكون��ات جلع��ل �لطبق��ة �الأوىل متجان�س��ة. ثم �أم��زج مكون��ات �أخرى 
للح�س��ول عل��ى �ألو�ن خمتلف��ة �أ�ستخدمه��ا يف �لر�سم فوق �لطبق��ة �الأوىل، ويف 

نهاية �ملطاف �أبد�أ بالر�سم با�ستخد�م �الأعو�د �خل�سبية و�سكاكني �ل�سفرة".
وتت�سمن �ملو�د �لتي ت�ستخدمها هيزل يف ر�سوماتها، كرمي جوز �لهند، �لكاكاو، 
عب��اد �ل�سم�ض، �لفحم �ملن�سط، �لكركم، و�أنو�ع خمتلفة من �لتوت، باالإ�سافة �إىل 
مكون��ات �أخرى عديدة. وبع��د �إنهاء لوحتها �لتي تر�سمه��ا د�خل زبدية عميقة، 
تزي��ن هي��زل ر�سوماتها باأزه��ار �سغرية لت�سف��ي �ملزيد من �جلمالي��ة عليها، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.  
بقرة لها 5 �أطر�ف ت�سبح وجهة جذب �سياحي يف �ل�سني

  يف حادث��ة فريدة من نوعها، باتت بقرة م�سوه��ة خلقيًا حمط �أنظار �لكثريين 
يف �ل�سني، بعدما �كت�سف مز�رع منو �ساق خام�سة لها يف ظهرها. 

وق��د �أظه��رت لقطات م�س��ورة �ساق �لبق��رة �خلام�سة تلتف عل��ى ظهرها، وهي 
تتناول طعامها د�خل حظرية للحيو�ن يف مدينة زهانغ يانغ �ل�سينية. 

ويظهر �لفيديو �لذي مت ن�رشه يف �لر�بع و�لع�رشين من �سبتمرب )�أيلول( �ملا�سي، 
�مل�س��ور وه��و مي�سك ب�ساق �لبق��رة ويهزه��ا يف حماولة منه ليثبت ب��اأن �ساق 
�لبقرة لي�ست مزيفة.  وتقول �لتقارير باأن �لبقرة �أ�سبحت وجهة �سهرية لل�سياح 
�لذين بدوؤو� بالتدفق على �لبلدة مل�ساهدة �ساقها �الإ�سافية. ويعتقد باأن �لبقرة 
م�ساب��ة بخل��ل ور�ث��ي نادر يع��رف با�سم "بوليمي��ا" ويت�سبب يف من��و �أطر�ف 
�إ�سافي��ة للحيو�نات.  وبح�سب نا�سون��ال جيوغر�فيك، فاإن هذه �حلالة �لور�ثية 
�أم��ر نادر �حلدوث ي�سيب 4 من ك��ل 100.000 من �ملا�سية. ولي�ست حيو�نات 
�ملا�سي��ة هي �لوحي��دة �لتي تولد باأطر�ف �إ�سافية، �إذ ميكن �أن يحدث هذ� �الأمر 
م��ع �لكث��ري من �حليو�نات �الأخ��رى.   وقد ف�رش �لعلماء وج��ود �ساق خام�سة يف 
ظه��ر �لبق��رة، باأنه��ا �ساق تو�أمه��ا �لذي مل يكتمل من��وه د�خل رح��م �الأم، وهذ� 
يح��دث ع��ادة ب�سبب عدم �كتم��ال �نق�سام �لبوي�سة �لتي حتت��وي على تو�أم بعد 

وقوع �حلمل مبا�رشة، بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور �أونلين �لربيطانية.
لوحة �ليوم من نور قا�سم 

عنو�نها "�حلب رجائي"

تطلق ساعتها الجديدة مع 
eSIM دعم للشريحة

 "بتكوين" تسجل رقمًا قياسيًا 
جديدًا وتتخطى الـ 6000 دوالر

األجرة الطائرة تنتقل إلى 
سويسرا

متهم يسلم نفسه للشرطة مقابل 1000 مشاركة على فيس بوك

�أطلق��ت �رشك��ة هو�وي �ساعتها �لذكية �جلديدة "ه��و�وي و�ت�ض 2 برو" لتي 
تع��د ن�سخة حم�سنة من �ساعتها �لذكية "هو�وي و�ت�ض 2" �لتي �أعلنت عنها 
�أو�خ��ر �سه��ر فرب�ير )�سباط( �ملا�س��ي. ومتتاز "و�ت�ض 2 ب��رو" باأنها تدعم 
�رشيحة �الت�سال �الإلكرتونية eSIM �لتي تلغي �حلاجة ال�ستخد�م �رش�ئح 
�الت�س��ال �لتقليدي��ة، و�إمن��ا ميكن �سبطها م��ن قبل �مل�ستخ��دم، �الأمر �لذي 
ي�سمح له باالنتقال من مزود خدمة �إىل �آخر بدون �حلاجة لتبديل �ل�رشيحة 

يف كل مرة.
وجاء �الإعلن عن �ل�ساعة �لذكية �جلديدة، �لتي تدعم �سبكات �جليل �لر�بع، 
خلل حدث خا�ض �أقامته �ل�رشكة �ل�سينية يف موطنها وخ�س�ض للإعلن 
ع��ن هاتف��ي "مي��ت 10" و "مي��ت 10 برو". وتق��دم "و�ت�ض 2 ب��رو"، �لتي 
تعم��ل بنظ��ام "�أندرويد وير 2.0"، �سا�سة د�ئريةمن ن��وع "�أموليد" بقيا�ض 
1.2 بو�س��ة وبدق��ة 390×390 بك�س��ل، كم��ا تقدم ذ�ك��رة "ر�م" بحجم 

4 غيغابايت من م�ساحة �لتخزين �لد�خلية. 768 ميغابايت، و 

 �رتفع��ت قيم��ة "بتكوين" �إىل م�ستٍو قيا�سي جدي��د تخطى عتبة �ل� 6000 
دوالر، لرتتف��ع قيمته��ا �ل�سوقية �أي�سًا �إىل نحو 100 مليار دوالر يف وقت 
و�ح��د.  وز�دت قيمة �لعلمة �لرقمية خلل �لعام �حلايل باأكرث من 500% 
لتتفوق على جميع �الأ�سول �لقابلة للتد�ول �الأخرى. ومع ذلك، فاإنه ُيعاب 
عل��ى بتكوي��ن �أنه��ا متقلبة ج��د�ً، �إذ قد تبل��غ �الأرب��اح و�خل�سائر %26 و 

�أي يوم معني. %16 على �لتو�يل يف 
وبح�سب من�سة "بت �ستامب" للعملت �لرقمية، فاإن قيمة �لبتكوين بلغت 
ي��وم �جلمعة 6.000.10 دوالر �أمريك��ي، مرتفعة من 5.964.24 دوالر�ً 

�أمريكيًا يف وقت �سابق من �ليوم.
وتع��د �لبتكوي��ن �إح��دى �لعم��لت �لرقمي��ة �لت��ي ميك��ن ��ستخد�مه��ا يف 
�ال�ستثمار، �أو كاأ�سا�ض للتطبيقات �مل�ستقبلية من خلل تقنيتها �الأ�سا�سية 
�لت��ي ُتعرف با�س��م "�سل�سل��ة �لكتل". وتع��د "�سل�سلة �لكتلمث��ل دفرت رقمي 

للمعاملت �ملالية.

�نتقل��ت "�سيار�ت �الأجرة �لطائرة" على �ملياه �ملعروفة با�سم "�سي بابلز" �إىل 
�سوي�رش�، بعد �إرجاء �لتجارب �لتي كان يفرت�ض �أن جترى يف باري�ض، كما قال 

خمرتعها �لبحار �آالن تيبو.
و�أو�س��ح �لبح��ار �أن "�لتج��ارب �أرجئت، ال ميكن �أن ن�ستم��ر يف �لعمل من دون 

نتيجة ومن�سي �أ�سهر�ً مبناق�سة �الأمر مع �الإد�ر�ت".
وق��ال تيب��و �إن مرفاأ باري�ض �مل�ستقل يفر�ض �أل��ف يورو يف �ليوم للموقف، يف 

حني �أن منطقتني يف �سوي�رش� "توؤكد�ن لنا �أنهما �ستموالن بنيتنا �لتحتية".
و�أك��د �ملخرتع "�أريد �أن �أرى ه��ذه �لفقاعات تطري"، م�سري�ً �إىل �أن عدة دول يف 

�لعامل مهتمة ب�رش�ء �خرت�عه.
ويف �أبري��ل )ني�س��ان( �ملقبل، �سيقام خط جتريبي بني جني��ف ومنطقة قريبة، 
و�ستدرج خم�ض "فقاعات" يف �سبكة �لنقل و�ست�سكل �سيار�ت �أجرة عند �لطلب.
وك��ان منوذج �أويل ج��رب يف 16 يونيو )حزير�ن( يف نهر �ل�سني، وجل�ست فيه 

رئي�سة بلدية باري�ض �آن �يد�لغو �لتي تدعم �مل�رشوع منذ �لبد�ية.

سياراتzهواوي عملة

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.

   وع��د مطل��وب �أمريكي للعد�ل��ة بت�سليم نف�سه يف حال 
متكنت �ل�رشطة من �حل�سول على 1000 م�ساركة على 
�الأقل ملن�سور يطلب �مل�ساعدة يف �لقب�ض عليه، و�أوفى 
بوعده بع��د �أن و�سلت �ل�رشط��ة �إىل �لعدد �ملطلوب من 
�مل�ساركات.  وكان مي�سيل زيد�ل )21 عامًا(، قد �نتهك 
���رشوط �إط��لق �رش�ح��ه، عل��ى �إد�نت��ه بته��م �العتد�ء، 
مما دفع �ل�رشط��ة يف بلدة ريدف��ور، بوالية ميت�سيغان 
�الأمريكي��ة، �إىل طلب �مل�ساعدة من متابعيها على في�ض 

بوك، لتحديد مكانه و�لقب�ض عليه.
وكان��ت �ملفاج��اأة، عندم��ا ��ستجاب مي�سي��ل للمن�سور، 
ب��ل وحتدى �ل�رشط��ة باحل�سول عل��ى 1000 م�ساركة 
ملن�سوره��ا �لق��ادم، ويف ح��ال حتقي��ق ذل��ك، �سيق��وم 
بت�سليم نف�سه طو�عية، ب��ل و�إح�سار �حللويات ل�سباط 

�ل�رشطة، بح�سب موقع �أوديتي �سنرت�ل.
وق��ال مي�سيل رد�ً على من�سور �ل�رشط��ة: "�أنا ل�ست قلقًا 
من ذل��ك، ويف حال متكنتم من �حل�س��ول على 1000 

م�سارك��ة للمن�س��ور �لق��ادم، �ساأقوم بت�سلي��م نف�سي، 
و�إح�س��ار دزي��ة م��ن حلوي��ات �لدونت�ض، ه��ذ� وعد 
مني، كما �ساأقوم بجمع كل قطعة من �لقمامة حول 

�ملد�ر�ض �لعامة".
و�رشع��ان ما قبل��ت �ل�رشط��ة �لتح��دي، وطلبت من 
متابعيه��ا على �ملوقع �مل�ساعدة للو�سول �إىل �لعدد 
�ملطلوب من �مل�سارك��ات، وبالفعل و�سل �لعدد �إىل 
4000 م�سارك��ة، لتلق��ي �ل�رشطة �لك��رة يف ملعب 

مي�سيل، بانتظار �لوفاء بوعده.
ويف ي��وم �الإثن��ني 6 �أكتوب��ر، ظهر مي�سي��ل يف مقر 
�رشطة ريدفورد، وهو يحمل �حللوى كما وعد. وعلى 
�لرغ��م من ت�سليم نف�س��ه، �إال �أن �لقا�سي �أمر بح�سبه 
ملدة 39 يومًا، عقاب��ًا له على �نتهاك قو�عد �إطلق 
�رش�حه، و30 يومًا �إ�سافية، يف حال مل يدفع جميع 

تكاليف �ملحكمة وغر�ماتها.

)معكو�سة(. الأمريكية  البحرية   o احلوا�س  اإحدى   1
2 جمم���وع احلي���ل والقدرات الفردي���ة يف عمل ما o ما 

يو�سع على الثور جلر حمراث اأو تدوير �ساقية.
)معكو�سة(. اأع�سر   o يبكني   3

)معكو�سة(. نف�س  خالف   o الدب  �سبل   4
قوالب �سكل  يف  و�سع   o مت�سابهة   5

�سديد طمع   o وعدا  يعطي   6
o يف رغد من العي�س. 7 �سالت )فيها همزة مقلوبة ياء( 
اأغ�سب البن والدته فيجب عليه �سريعا  اإذا   o 8 ه���رب 

اأن ....
9 ن�س���ف ا�سم اأحد اأفالم احمد ال�سقا ومنى زكي وهالة 

فاخر وجميل راتب. o ن�سف ومي�س
ا�سمها احلقيقي  فنان���ة كوميدية م�سري���ة   o 10 ريف���ي 

نونيا نو�سكا

ب�سمراء  امللقب���ة  البدوي���ة  املطرب���ة   1
الباديه

o عك����س  2 فرا����س الطف���ل الر�سي���ع 
خري

ثلثا توت.  o ال�سرار  �سبق  مع  قا�سدة   3
الع�سبية  املا�سية يف املناطق  4 تغذية 

مت�سابهة  o
لبنان(. )من  الغنية  فرا�سة   5

املقدمة. يف   o بيت  ثلثا   6
مثال التن�س  كرة  لعب  ي�ستخدمه   7

8 فن���ان م�س���ري م���ن اأ�س���ل �س���وري 
ا�سمه احلقيقي اأنور يحيى النقا�س.

امل�س���ري  للفن���ان  ال�ساب���ق  ال�س���م    9
العاملي عمر ال�سريف.

عموديًا اأفقيًا


