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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

  جزيرة إفريقية صغيرة تصنع أكبر طبق حساء 
في العالم

   
دخل جمموعة من الطهاة يف جزيرة "كيب فريدي" الإفريقية، مو�سوعة غيني�س 
للأرقام القيا�سية بعدما اأعدوا اأكرب وعاء من ح�ساء كا�سوبا التقليدي يف العامل.
واأ���رف رئي���س وزراء اجلزي��رة ال�سغ��رية، اأولي�سي�س كوريا �سيلف��ا، على فريق 
يتاأل��ف م��ن 12 من الطهاة املحرتف��ن الذين اأعدوا اأكرب كمي��ة من احل�ساء يف 
الع��امل، داخل قدر عملق. وتاأتي الفعالية �سمن الحتفالت بالذكرى التا�سعة 
ملهرج��ان "بادج��ا كو �سول" يف منطق��ة برايا. وقال كوريا �سيلف��ا معلقًا على 
التجربة "نتوقع اأن يكون هذا الإجناز عامًل مهمًا ي�ساهم يف تطوير فن الطهي 
يف جزي��رة كيب فريدي، واأن ي��روج حل�ساء كا�سوبا التقلي��دي يف جميع اأنحاء 
العامل". ومت �سنع احل�ساء با�ستخدام 600 كغ من الذرة، وحوايل 100 كغ من 
الدج��اج، وم��ا يقارب 300 كغ من حلوم خمتلفة، اإ�سافة اإىل كميات كبرية من 
الفا�سولي��اء واخل�روات. م��ن اجلدير بالذكر باأن اأكرث م��ن 30.000 �سخ�س 
ح�سل��وا على فر�س��ة لتناول طبق من ح�ساء كا�سوبا، بع��د النتهاء من اإعداده، 

بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

أطلق النار عليها فأصبح صدقيها المقرب
ن�س��اأت �سداق��ة حميمة بن امراأة اأمريكية و�س��اب يف �سن املراهقة، بعد حادثة 
دموية بينهما قام خللها ال�ساب باإطلق النار على وجه املراأة، اأثناء حماولته 
�رقته��ا. بينم��ا كانت ديبي بريغي تق��وم بجولة يف �سيارته��ا بولية فلوريدا 
ع��ام 1991، تعر�س��ت لإط��لق النار م��ن قبل اإي��ان مانويل البال��غ من العمر 
13 عام��ًا يف ذل��ك احلن، اأثناء حماولته �رقته��ا يف موقف لل�سيارات. واإثر 
احلادث��ة، اأ�سيبت املراأة بج��روح يف وجهها، بينما األق��ت ال�رطة القب�س على 
الفت��ى وحكم��ت علي��ه املحكم��ة بال�سجن م��دى احلي��اة دون اإمكاني��ة الإفراج 
امل�روط عنه، ما يعني باأنه لن ي�ستطيع روؤية والدته ثانية.  وبح�سب التقارير 
ف��اإن مانوي��ل كان قد اأج��رى ات�س��اًل بال�سيدة بريغ��ي مبنا�سبة عي��د امليلد، 
وع��رب له��ا عن اأ�سفه مل��ا فعل، الأمر ال��ذي دفع الأخ��رية اإىل زيارته يف ال�سجن 
بع��د وقت ق�س��ري.  وقام حم��ام خمت���س بجرائم الأح��داث با�ستئن��اف احلكم، 
ومتك��ن من اإجب��ار املحكمة عل��ى العدول عن احلك��م وال�سم��اح باإطلق �راح 
مانوي��ل ب�سكل م���روط يف نهاية املطاف.  وقالت بريغ��ي متحدثة عما حدث 
"لقد قبلت بات�سال مانويل عندئذ، و�ساحمته على ما فعل معي لأنه طفل. لقد 
اأخطاأ بالتاأكيد ولكن كان ل بد من اإعطائه فر�سة اأخرى".  واأ�سافت باأن علقة 
�سداق��ة وطيدة ن�ساأت بينها وبن مانويل بعد خروجه من ال�سجن ودامت حتى 
وقتن��ا احلايل، واأنه اأ�سب��ح مبثابة ابن لها، بح�سب م��ا ورد يف �سحيفة مريور 

الربيطانية.
لوحة اليوم من نغم �سالح 

عنوانها "بائعة الورد"

جديدة لشحن الهاتف 
المحمول بالمشي

إنترنت يعرض شكل الجهة 
المقابلة للكرة األرضية

توقف مبيع آيفون 7 نسخة 
256 جيجابايت

تكسب آالف الدوالرات من نشر صور قدميها على إنستغرام

ي�سع��ى الباحث��ون يف قط��اع التكنولوجي��ا ح��ول العامل على اإيج��اد حلول 
لتحوي��ل حرك��ة الب���ر اإىل طاق��ة، وحماول��ة تطبيقه��ا وت�سويقه��ا فعليًا، 
لت�سغي��ل املعدات الريا�سي��ة والأجهزة الإلكرتوني��ة، اإل اأن ما يعاب عليها 

كمية الطاقة الناجتة لل�سحن قليلة للغاية.
وتعت��رب فكرة تولي��د الطاقة بال�ستف��ادة من ج�سم ال�سخ���س لي�ست جديدة 
متام��ًا. على �سبيل املث��ال حاول خمرتعون اأمريكيون ع��ام 2014 تطوير 
بطاري��ة يت��م �سحنه��ا بحرك��ة اجل�س��م. وج��ذب ه��ذا امل���روع الكث��ري من 
الهتم��ام حي��ث جن��ح خلل �سه��ر واحد يف ج��ذب ا�ستثم��ارات و�سلت اإىل 

310 اآلف دولر.
وبح�سب ال�ركة امل�سنعة لهذه البطارية، فاإن احلركة اأو ممار�سة الريا�سة 
مل��دة �ساع��ة واحدة ميك��ن اأن تزيد عمر طاقة بطاري��ة اأي هاتف ذكي ملدة 
�ساع��ة م��ن ال�ستخ��دام الطبيعي اأو مل��دة 5 �ساعات يف حال��ة �سبطه على 

و�سع ال�ستعداد فقط.

 "antipodesmap" خريط��ة تفاعلي��ة لكت�ساف اجلان��ب املقابل من 
الك��رة الأر�سية "antipodesmap" خريطة تفاعلية لكت�ساف اجلانب 
املقابل من الكرة الأر�سية هل فكرت ذات مرة فيما ميكن اأن ت�سل اإليه، اإذا 
متكن��ت من حفر نفق م�ستقيم اإىل اجلهة الأخ��رى من الكرة الأر�سية مروراً 
مبرك��ز الأر���س؟ لقد مت اإن�ساء موق��ع اإنرتنت با�سم "املناط��ق الواقعة على 
  antipodesmap.com اجله��ة املقابلة من الكرة الأر�سي��ة" وعنوانه
حي��ث يعر���س بالتفا�سيل الدقيق��ة خ�سائ�س م�ساح��ة الأر�س املوجودة 
عل��ى اجلان��ب املقاب��ل للمكان املوج��ود في��ه امل�ستخدم يف حلظ��ة زيارة 
املوقع. ميكن لزوار املوقع حتديد املوقع املتواجدين فيه، و�سيقوم املوقع 
بح�ساب اإحداثيات املناطق الواقعة على اجلهة املقابلة من الكرة الأر�سية 
وعر�سه��ا. وميك��ن للأ�سخا���س الذي��ن يري��دون معرف��ة اجله��ة املقابل��ة 
لأ�سرتاليا ببدء احلفر يف املحيط الأطل�سي، يف حن اأن هوؤلء الذين يريدون 

زرع زهور التوليب وهم متواجدون يف ال�سن.

اأج��رت �ركة اآب��ل بع�س التغي��ريات الرئي�سية عل��ى ت�سكيلة هواتفها 
الرائ��دة اآيف��ون خلل ال�سه��ر املا�سي، وق��د ك�سفت ال�رك��ة عن عدة 
اإعلن��ات رئي�سي��ة، مب��ا يف ذل��ك هوات��ف اآيف��ون 8 واآيف��ون 8 بل�س 
واآيف��ون 10 ال��ذي ياأتي يف خريف هذا العام، لكنها عمدت اإىل اإجراء 
بع���س التغيريات فيما يخ�س هواتف الع��ام املا�سي اآيفون 7، حيث 
اأنه��ا اأوقفت مبيعات هاتف اآيفون 7 ب�سعة 256 جيجابايت. وتركت 
ال�رك��ة امل�ستهلكن مع ثلثة خي��ارات هي 32 اأو 128 جيجابايت 
اآيف��ون 7 اأو النتق��ال اإىل اآيف��ون 8 ب�سع��ة 256 جيجاباي��ت، ووفقًا 
للتقاري��ر فق��د اأوقفت �رك��ة اآبل بي��ع من��وذج 256 جيجابايت من 
هات��ف اآيف��ون 7 بتاري��خ 12 �سبتمرب/ايل��ول احل��ايل، اأي يف نف���س 
ي��وم ك�سف النقاب عن ت�سكيلة هواتف اآيف��ون 8، واأكد مندوب خدمة 
العم��لء لدى اآبل اأن ال�ركة مل تعد توفر ن�سخة 256 جيجابايت من 

هاتف اآيفون 7 من خلل متجرها.

آبلتقنيات موقع

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.

ك�سف��ت عار�سة اأزي��اء كندية اأنها تك�سب اأك��رث 71.5 األف 
دولر يف الع��ام، من خ��لل ن�ر �سور غريبة لقدميها على 
موق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي اإن�ستغرام. وتك�س��ب جي�سيكا 
غولد )32 عام��ًا( ع�رات الآلف من الدولرات، من خلل 
ن�ر �س��ور غريبة لقدميها واأ�سابعه��ا بو�سعيات خمتلفة 
ملتابعيه��ا على اإن�ستغرام، الذين يزيد عددهم عن 10 اآلف 
متاب��ع، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. وبداأت جي�سيكا 
بن�ر �سور قدميها، بعد اأن �ساهدت اإعلنًا، يطلب عار�سات 
متخ�س�س��ات بعر�س اأقدامهن. وبعد ن�ر اأول جمموعة من 
ال�س��ور، انهال��ت الع���رات م��ن الر�سائ��ل والتعليقات من 
املعجب��ن. ويف حديث ل�سحيف��ة كوزموبوليتان املحلية، 
قال��ت جي�سيكا اإنه��ا �سدمت م��ن بع�س الطلب��ات الغريبة 
الت��ي تلقته��ا بعد ن�ر ال�س��ور، لكنها ما لبث��ت اأن اعتادت 
على ذل��ك، وحتول الأم��ر اإىل و�سيلة لك�سب امل��ال بالن�سبة 
لها. واأ�سافت جي�سيكا: "مل اأكن اأتوقع يف يوم من الأيام اأن 
يكون اأي �سخ�س مهتمًا بقدمي، لكنني اأدركت اأن الكثريين 

عل��ى ا�ستع��داد لدف��ع املال للح�س��ول على ال�س��ور. وبداأت 
م��ن ذلك الوق��ت، بتعل��م كيفية ج��ذب الزبائ��ن املحتملن 

وامل�ستعدين لدفع املال".

عموديًا �أفقيًا
1 كلما كرث غل وكلما نق�س رخ�س o �سخ�س يرى عدوه 

و�سديقه بعن واحدة.
2 لو�س��ف الل��ون باأنه �سديد ال�س��واد o اأخ�ر يف الأر�س 

واأ�سود يف ال�سوق واأحمر يف البيت
o جمموعة احليوانات التي منتطيها 3 ن�سف مغري 

o من املعجنات التي ناأكلها 4 نفري 
5 تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكو�سة( o ن�سف وخيم

o ل يغرق 6 حرف يقرتن باللغة العربية ويو�سف بها 
 o اختلف لون اجللد بعد تعر�س لل�سم�س o 7 ن�سف دواء

لي�س اختي ول اأخي ولكن ابن اأمي واأبي
يف  الك���ر  م��ن  العل��وي  اجل��زء  ا�س��م   o اهلل  يخ�س��ي   8

الريا�سيات.
9 يقع يف املنت�سف بن الأر�س و القمر

10 خ��ارج ع��ن املاألوف وفيه حداث��ة وجتديد o له اربعة 
ارجل ول ي�ستطيع امل�سي

o قيظ 1 حمال ك�ره 
2 �سغار اجلراد o هجم يف احلرب )معكو�سة(
 o 3 امتن��ع ع��ن املغري��ات احرتام��ا للنف�س

ق�سم وقرط o يحول اإىل فتات
o خري جلي�س يف الأنام 4 نه�س 

5 بال��غ النبوغ وال��ذكاء )معكو�سة( o يكتب 
ب��كل لغ��ات الع��امل ولكن��ه ل ي�ستطي��ع قراءة 

كلمة
o قليل بالجنليزية. 6 ابعد ونحى واأزاح 

o ن�سف هواك 7 فل�سطيني من مدينة يافا 
 o 8 ل ميك��ن تناول��ه عند الفط��ور اأو الغداء

�سف من النا�س يف النتظار
م��ن  خيالي��ة  �سخ�سي��ة   o واح��د  ن�س��ف   9

�سخ�سيات الر�سوم املتحركة )معكو�سة(.
ال�سغ��رية  اأف��كاري   o الط��ري  يغط��ي   10


