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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

طالب جامعة بنيويورك يعدون أطول شطيرة سوشي في العالم

حق��ق جمموع��ة من الط��اب واملتطوع��ن يف جامع��ة نيويورك رقمًا قيا�س��يًا 
عاملي��ًا جدي��داً عرب اإعدادهم اأطول �س��طرية �سو�س��ي يف الع��امل.  جتمع اأكرث من 
300 طالب ومتطوع من كلية بريت�سيز مبدينة نيويورك، �سباح الأربعاء يف 
حديقة كبرية لتحويل 500 كوب من الأرز، و 125 ثمرة اأفوكادو، و 200 رطل 
من �س��مك ال�سورميي، اإىل اأطول �سطرية �سو�سي يف العامل، بتوجيه من طاقم من 
الطهاة املحرتفن.  وقال باتريك �سافول�سكي�س، املدير التنفيذي لكلية بريت�سيز: 
"يف الع��ام املا�س��ي، جاء ال�س��يف جي��ث اإىل اجلامعة، وقام باإعداد �س��طرية 
�سو�س��ي طولها 50 قدمًا يف قاعة الطعام التابعة للكلية. وعندها خطرت فكرة 
لنا باإعداد �س��طرية اأطول منها بكثري." واأ�س��اف �سافول�سكي�س: "تق�سينا الأمر، 
فاكت�س��فنا باأن هنالك �س��جًا عامليًا حققته جامعة ما�سات�سو�س��ت�س ب�س��طرية 
�سو�سي بلغ طولها 442 قدمًا، فقررنا حتطيم هذا الرقم"   وبالفعل متكنت كلية 
بريت�سيز من حتطيم الرقم ال�سابق باإعداد �سطرية �سو�سي بلغ طولها 504 قدمًا 

اأي ما يعادل )153 مرتاً(، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.
اأمريكي يكت�سف فوزه ب� 24 مليون دولر عرب تقرير اإخبار   

قال رجل من مدينة نيوجر�س��ي الأمريكية باأنه اكت�س��ف فوزه مببلغ 24 مليون 
دولر يف اليان�سيب، بف�سل تقرير اإخباري تلفزيوين كان يتابعه بال�سدفة. 

ق��ال جيم��ي �س��ميث )68 عامًا( مل�س��وؤويل اليان�س��يب يف نيوي��ورك باأنه كان 
ي�س��اهد تقري��راً تلفزيوني��ًا اأثن��اء ن�رشة الأخبار امل�س��ائية، يتح��دث عن جائزة 
يان�س��يب ربحت مبلغ 24 مليون دولر يف �س��هر مايو 2016، ومل يطالب بها 

اأحد حتى الآن.
وكان جيمي قد ا�سرتى جمموعة من بطاقات اليان�سيب يف تلك الفرتة وو�سعها 
يف جيب قمي�س��ه ون�س��ي اأمرها. وبعد اأن �س��اهد جيمي التقرير الإخباري هرع 
اإىل قمي�سه املعلق يف اخلزانة ليتفح�س البطاقات التي ظلت يف جيب قمي�سه 
لأك��رث من عام. وكانت املفاج��اأة، عندما تبن له اأن رقم البطاقة التي ظهر يف 
التقري��ر الإخب��اري يتطابق مع رقم اإحدى البطاق��ات لديه.  ويف تعليق له على 
ما حدث، قال جيمي باأنه مل ي�س��دق عينيه، واأنه اأ�سيب بال�سدمة لدى معرفته 
باأنه فاز باجلائزة الكربى. واأ�س��اف: "اعتدت اأن اأ�س��حب تذاكر اليان�س��يب منذ 

عام 1960، ولكني مل اأتخيل اأبداً اأن اأفوز مببلغ �سخم كهذا يف حياتي" 
ويعت��زم جيمي الجتماع بجمي��ع اأفراد اأ�رشته، ومناق�س��ة الأمر معهم لختيار 
الطريقة املثلى للت�رشف بالرثوة التي هبطت عليه، بح�س��ب موقع "يو بي اآي" 

الإلكرتوين.

فمن يدافع عني.. يا م�سافرة
مثل اليمامة، بن العن و الب�رش
وكيف اأحموك من اأوراق ذاكرتي

و  اأن��ت يف القل��ب مث��ل 
النق�س يف احلجر

اأنا اأحبك يا من ت�س��كنن 
دمي

اإن كن��ت يف ال�س��ن، اأو 
كنت يف القمر

ففيك �سيء من املجهول 
اأدخله

و فيك �س��يء من التاريخ 
والقدر 

#عقدة_املطر 
#نزار_قباين

موشن الجديد يشرق في جيتكس 
2017

100 جمعية تطالب أبل 
بإزالة تطبيقات "عنيفة" 

تدمج خدمة االتصال المرئي 
"Duo" على أندرويد

السجن لصاحب مصنع استخدم خالط إسمنت لتحضير الكباب

ك�س��فت �رشك��ة TCL النق��اب ع��ن هات��ف ب��اك بريي مو�س��ن اجلدي��د خال 
م�ساركتها يف اأ�سبوع التكنولوجيا والبتكار "جيتك�س 2017" يف دبي.

واأو�سحت ال�رشكة ال�سينية اأن الهاتف الذكي اجلديد ياأتي باملوا�سفات التالية:
 �سا�سة قيا�س 5.5 بو�سة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920×1080 بك�سل.  
معالج "�س��ناب دراغون 625" وذاكرة ع�سوائية �س��عتها 4 غيغابايت.   كامريا 
بدقة 12 ميغابك�س��ل وفتحة عد�سة f/2.0، وكامريا اأمامية بدقة 8 ميغابك�سل 
للتقاط �سور ال�سيلفي.  م�ست�سعر ب�سمة الأ�سابع اأ�سفل ال�سا�سة مع �سعار باك 
ب��ريي، والذي ي�س��تمل اأي�س��ًا على الزر الرئي�س��ي.   بطارية ب�س��عة 4000 مللي 
اأمبري/�س��اعة، مع دعم تقنية ال�سحن ال�رشيع، حيث ميكن اإعادة �سحن البطارية 
بن�س��بة %50 يف غ�س��ون 40 دقيقة عن طريق منفذ "يو اإ�س بي- �سي".  يدعم 
معي��ار احلماي��ة "اآي بي 67" �س��د رذاذ امل��اء والأتربة. وعل��ى الرغم من قيام 
�رشك��ة غوغ��ل باإطاق نظ��ام اأندرويد 8.0 )اأوريو( خال �س��هر اأغ�س��ط�س )اآب( 
املا�سي، اإل اأن هاتف باك بريي مو�سن اجلديد يعتمد على نظام اأندرويد 7.1، 

    اأر�س��لت اأك��رث من مئة جمعي��ة حول العامل كتاب��ًا اإىل �رشكة اأبل تطلب 
منه��ا اإزالة األعابًا ع��ن متجرها الإلكرتوين يظهر فيه��ا الرئي�س الفلبيني 
رودريغ��و دوتريت��ي يف حربه املثرية للج��دل على املخدرات. وبح�س��ب 
تقرير اأورده موقع "�س��ي اأن اأن" على موقع��ه الإلكرتوين اليوم اخلمي�س، 
فاإن الر�س��الة مت بعثها يف 10 اأكتوبر احلايل وموجهة اإىل رئي�س جمل�س 
اإدارة اآب��ل تيم ك��وك يطلبون فيها "�رشورة اإزال��ة التطبيقات التي تروج 
لعملي��ات الذب��ح والقت��ل خ��ارج اإط��ار القان��ون والعن��ف واحل��رب على 
املخدرات يف الفلبن". ووقع على الر�سالة 131 جميعة حقوقية ومراكز 
تاأهيل وجمعيات متثلم�س��تخدمي املخدرات وروابط معينة باملو�س��وع. 
وجاء يف الر�س��الة اإىل اأبل اأنه "يطلب ب�س��كل ملح اإجراء مراجعة ر�س��مية 
للتطبيق��ات املتواج��دة على �س��كبة اآبل، كم��ا يطلب اأن يت��م اإزالة جميع 
الألعاب املذكورة اأعاه فوراً واإ�س��دار اعتذار عن ا�ست�س��افة حمتوى غري 

مراعي للم�ساعر".

اأعلن��ت �رشك��ة غوغل اأم�س الأربعاء ع��ن دمج تطبيق حمادث��ات الفيديو "دوو 
Duo" �سمن تطبيق الت�سال الفرتا�سي Phone اخلا�س بها على نظام 

الت�سغيل اأندرويد، وذلك بعد عدة ت�رشيبات ب�ساأن هذا الدمج.
 وقالت عماق التقنية الأمريكية يف من�س��ور على مدونتها اإنه اأ�س��بح باإمكان 
م�س��تخدمي اأندرويد اإجراء ات�س��ال الفيديو من �س��جل املكامل��ات مبا�رشة يف 

تطبيق الهاتف.
واأو�س��حت غوغ��ل اأن��ه ميك��ن للم�س��تخدم اإج��راء ات�س��ال الفيدي��و من �س��جل 
املكامل��ات عرب ال�س��غط على اخليار اجلديد الذي �س��يظهر اإىل جانب اخليارات 
الأخرى مثل الت�سال الهاتفي واإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية SMS، بال�سغط 
على مكاملة الفيديو ُيت�سل مبا�رشة يف حال توفر تطبيق "دوو" عند الطرفن.
واأ�س��افت ال�رشك��ة اأن طريف املحادثة لن يحتاج��ا اإىل تطبيق "دوو" يف حال 
كان��ا ي�س��تخدمان هواتف تدعم بروتوك��ول الفيديو عرب �س��بكات اجليل الرابع 

.ViLTE ب�  اأو ما ُيعرف اخت�ساراً   Video over LTE

بالك 
بيري

غوغل أكثر من

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.

م�س��نع ي�س��تخدم خ��اط الإ�س��منت لتح�س��ري 
اللحوم يف بريطانيا )ميرتو( م�س��نع ي�ستخدم 
خاط الإ�س��منت لتح�سري اللحوم يف بريطانيا 
)مي��رتو( ق�س��ت حمكم��ة بريطاني��ة بال�س��جن 
مل��دة اأربع��ة اأ�س��هر وغرام��ة مالي��ة زادت عن 
50 األ��ف جنيه ا�س��رتليني )65 األ��ف دولر(، 
على �س��احب من�س��اأة لتوريد اللح��وم ملطاعم 
الكباب، بعد اأن ثبت ا�س��تخدامه خاط اإ�س��منت 
لتح�س��ريها. وكانت ال�رشطة، قد األقت القب�س 
عل��ى �س��وكرو اأحم��د يف مقاطعة �س��يفنواك�س، 
بع��د اإدانته بانته��اك قوانن �س��امة الأغذية، 
ومت��ت م�س��ادرة نح��و 6 اأطن��ان م��ن اللحوم، 
التي اعتربت غري �ساحلة لا�ستهاك الب�رشي، 
بح�س��ب موقع ميرتو الربيطاين. واأمر القا�سي، 
�رشك��ة "يوك��ي ت�س��يكن دون��ر اآن��د بولوتري" 
بدف��ع مبل��غ 30 األف جنيه اإ�س��رتليني كغرامة 

ال�س��حية، و23  القوان��ن  عل��ى خمالف��ة 
األف اإ�سافية لتكاليف الدعوى، بالإ�سافة 
اإىل حب�س �س��احب ال�رشكة ملدة 4 اأ�س��هر، 
ومنع��ه م��ن ممار�س��ة الأعم��ال التجارية 
ومت  امل�س��تقبل.  يف  بالأغذي��ة  املتعلق��ة 
الإف��راج موؤخراً، عن جمموعة من ال�س��ور، 
تظه��ر خ��اط الإ�س��منت واللح��وم التي مت 

حت�سريها با�ستخدامه.
وق��ال ماثيو ديكينز، ع�س��و جمل���س اإدارة 
"ه��ذا  التجاري��ة  للخدم��ات  املقاطع��ة 
لقوان��ن  النته��اكات  اأخط��ر  م��ن  واح��د 
الأغذي��ة الت��ي �س��هدناها. يج��ب اأن يكون 
امل�س��تهلكون قادري��ن على اأن يثق��وا باأن 
يت��م اإع��داد اللحوم يف بيئة اآمن��ة. ومل يعر 
ال�سيد �سوكرو و�رشكته اأي اهتمام لقوانن 
حلماي��ة  املو�س��وعة  الأغذي��ة  �س��امة 

عموديًا �أفقيًا
1 ح�رش يف مكان �سيق o مفرقعة )بالجنبية( 

o حزم �سيئا يف القما�س
2 حرف ن�سب o �سمري متكلم o اح�سا�س ي�سبب 

ال�سيق
3 نه�س اأو اأم�سك عن امل�سي o نا�سلوا )متفرقة(
4 يحرك الطري جناحيه o جبل يف املدينة �سميت 

به معركة يف التاريخ ال�سامي )معكو�سة(
5 خط ي�ستوي عنده الليل والنهار

o خذ واح�سل على ال�سيء اأ�رشة )بالعامية(   6
7 النق��اط الداكن��ة عل��ى اجللد o تق��ال لاأعلى 

رتبة
o ح�سام 8 من برعاهم امللك )معكو�سة( 

9 م��ن اآلهة الفراعنة o من األعاب الت�س��لية على 
الطاولة o يحدد بالكلمة والن�س

اأم الب�رشية  o 10 حالة ال�سخ�س النف�سية 

1 مذاق حمبب o وقع وعقد �سفقة
 o 2 مدين��ة اأثري��ة يف موريتاني��ا

قل وغا
3 ح�س��ارتهم كان فيها ال�س��بوع 

ع�رشة ايام
4 خمرتع البن�سلن

5 �ستة ع�رش بحرا با ماء
 o 6 م�س��اعر حتدث يف امل�سابقات

فرتة من الزمان
- 7

8 فيه��ا اأك��رب جتم��ع للرباكن يف 
العامل

9 قاهر ال�سليبين
 o بالن��ار  منه��ا  كامل�س��تجري   10

يبن ويو�سح بالكام

ُ


