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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

نرويجية تدخل غينيس بأكبر عدد من الدمى
 

دخلت امراأة من الرنوج مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية العاملية مبجموعتها 
ال�سخم��ة من الدمى والتذكارات امل�ستوحاة من �سل�سلة األعاب الفيديو املعروفة 

ب� "اأ�سطورة زيلدا"
وت�س��م جمموع��ة الدمى والت��ذكارات التي جمعته��ا اآن مارثا هارن��ز اأكرث من 
1816 قطع��ة م��ن �سل�سلة األع��اب الفيديو الكل�سيكية الت��ي بداأت يف 1986. 
وت�سم��ل جمموعة هارنز، بطاقات اللعب، ومتاثيل م��ن احلجم الكبري، والأزياء، 

ودمى مطاطية قابلة للنفخ.
وكان��ت هارنز قد ب��داأت بجمع هذه الت��ذكارات يف 2008، حيث بداأت بارتداء 
ملب���س الأم��رية زيل��دا، وطلب��ت الت��ذكارات والتماثي��ل م��ن متج��ر"اإي باي" 
الإلك��روين. جيث كد�ست مئات القطع التذكاري��ة والدمى يف منزل والديها يف 

منطقة مولدي. 
وب��داأ �سغ��ف هارن��ز ب�سل�سلة الألع��اب يف 1994 حي��ث بداأت مبمار�س��ة اللعبة 
بحما���س كبري، وكانت لعبتها املف�سلة يف ال�سل�سل��ة هي قناع ماجورا، بح�سب 

ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكروين.

هل هذا دليل على أن التنين ليس مخلوقا 
خرافياw؟

   يف حادثة غريبة من نوعها، اكت�سف جمموعة من القرويني يف اإحدى املناطق 
ب�سمال ال�سني هيكًل عظميًا �سخمًا ملا يعتقد باأنه تنني ميت. 

يعتق��د �سكان بلدة زانغياكو الواقعة يف اإقليم هيبي ال�سيني، باأنهم عرثوا على 
دليل يثبت باأن التنني خملوقًا غري خرايف، واأنه موجود بالفعل، بعدما اكت�سفوا 

هيكًل عظميًا ملخلوق ميت يف اأحد احلقول. 
واأظهر ت�سجيل م�سور التقطه اأحد القرويني بهاتفه النقال، جمموعة من الرجال 
وه��م يحيط��ون بالهي��كل العظمي الذي يحت��وي على جمجمة كب��رية، و�ساقني 

�سغريتني. 
وبعد ن�رش اللقطات امل�سورة على و�سائل التوا�سل الجتماعي ال�سينية، انق�سم 
املتابع��ني ب��ني م�س��دق مل��ا ورد يف الفيديو، وم�س��كك مب�سداقيت��ه حيث قال 

البع�س باأن الهيكل العظمي و�سع يف املكان بهدف ت�سوير فيلم ما. 
من جهتها تنوي ال�سلطات املحلية يف البلدة ا�ستق�ساء الأمر، والإدلء بت�رشيح 

حول حقيقة الهيكل العظمي يف وقت قريب.
م��ن اجلدير بالذكر باأن مقطع الفيدي��و لقي رواجًا هائًل على الإنرنت، وحظي 
بع��دد م�ساهدات كبري بلغ 10 ملي��ني م�ساهدة منذ ن�رشه على مواقع التوا�سل 

الجتماعي، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

لوحة اليوم من ناي 
عنوانها "حلن املا�سي " 

ترد على جهاز أمازون 
"Invoke" عبر "Echo"

أسهم آبل بسبب ضعف 
الطلب على "آي فون 8"

تستثمر في تكنولوجيا الطيران 
المستقلة

يعيش 5 سنوات في الغابات هربًا من زوجته

ردت �رشك��ة مايكرو�سوف��ت على اأجهزة مناف�سيها مث��ل Echo من اأمازون و
Home من غوغل من خلل جهاز مكرب ال�سوت املنزيل الذكي اجلديد من 
�رشكة هارم��ان كاردون Harman Kardon امل�سمى Invoke، العامل 
بوا�سطة م�ساعده��ا ال�سوتي الذكي كورتانا Cortana والبالغ �سعره حوايل 
200 دولر اأمريك��ي، وال��ذي يفر�س اأن يكون متاحًا للم�ستخدمني يوم 22 

اأكتوبر)ت�رشين الأول( اجلاري، وذلك وفقًا ملا ذكرته ال�رشكة اأم�س اجلمعة.
وحت��اول �رشكة مايكرو�سوف��ت مناف�سة جهاز Echo من اأم��ازون البالغ من 
العم��ر عامني، والذي متكنت اأم��ازون مع نهاية ال�سهر املا�سي من بيع حوايل 
15 مليون قطعة منه، كما اأنها تناف�س جهاز Home من غوغل الذي يعترب 
ث��اين جه��از مكرب �س��وت من��زيل ذكي من حي��ث املبيع��ات، وتع��ول عملقة 
الربجمي��ات ب�س��كل كبري عل��ى م�ساعده��ا ال�سوت��ي كورتان��ا املتواجد �سمن 
نظامه��ا الت�سغيل��ي وين��دوز 10. ويتكام��ل كورتان��ا ب�سكل �سمن��ي مع نظام 

 ،Office 365 الت�سغيل ويندوز 10 وحزمةتطبيقات املكتب اأوفي�س

   انخف���س �سع��ر �سهم �رشكة اآب��ل ما يقرب من %3 اأم���س اخلمي�س ب�سبب 
�سع��ف الطلب على هاتف "اآي ف��ون 8" اجلديد، الأمر الذي اأدى اإىل وجود 
حالة ت�سكيك لدى املحللني وامل�ستثمرين فيما يخ�س ا�سراتيجية ال�رشكة 
املتعلقة بعملية الإعلن املزدوجة عن اأحدث هواتفها الرائدة، واأن عملية 
الإعلن هذه قد اأعاقت الطلب على هواتف اآي فون 8 ودفعتهم اإىل انتظار 

�سدور هاتف اآي فون 10 الأرقى.
واأف��ادت �رشكات توفري خدم��ات املحمول اخللوي��ة يف الوليات املتحدة 
وكن��دا ع��ن ب��طء يف عملية ترقي��ة العملء خ��لل الربع الثال��ث، يف حني 
يتوق��ع البع���س اأن يح�سلوا عل��ى هاتف اآي ف��ون 10 يف نوفمرب)ت�رشين 
الث��اين( املقبل، وح��ذر البع�س الآخر من اأن ارتفاع �سع��ر الهاتف قد يوؤثر 
على الطل��ب، وانحف�س �سعر ال�سهم حوايل 3.78 دولر اأمريكي لي�سل اإىل 
155.98 دولر اأمريك��ي مما �سكل اأكرب انخفا�س لل�سهم خلل ال�سهرين 

املا�سيني.

 اأعلن��ت �رشكة بوين��غ Boeing الأمريكية ل�سناعة الطائ��رات اليوم اخلمي�س 
اأنه��ا ا�ستثم��رت يف �رشك��ة Near Earth Autonomy الواق��ع مقره��ا 
يف بيت�س��ربج والت��ي تقوم بتطوي��ر تكنولوجيات متكن الط��ريان امل�ستقل مثل 
الطائ��رات ب��دون طي��ار، وبال�ساف��ة اىل ال�ستثم��ارات الت��ى مل يك�سف عنها، 
قال��ت بوين��غ اإن ال�رشكتني �س��وف ت�ستك�سفان اي�س��ًا املنتج��ات والتطبيقات 
للأ�س��واق النا�سئ��ة مثل التنقل احل���رشي. وقالت بوينغ "اإن ه��ذا اأول ا�ستثمار 
يف تكنولوجيات م�ستقلة م��ن جانب الذراع الراأ�سمالية ل�رشكة بوينغ امل�سماة 
Boeing HorizonX، من��ذ تاأ�سي�سه��ا يف �سه��ر اأبري��ل )ني�سان( من هذا 
الع��ام، وتعت��رب �رشك��ة Near Earth Autonomy �رشك��ة منبثق��ة عن 
Carnegie Me l  معه��د الروبوت��ات التابع��ة جلامعة كارنيج��ي ميل��ون
lon". وتعم��ل �رشك��ة Near Earth Autonomy يف جم��الت تقنية 
متعددة ت�سمل اأج�سام ال�ست�سعار ور�سم اخلرائط وامل�سح ثلثي الأبعاد وك�سف 

ال�سطدام وجتنبه، 

بوينغمايكروسوفت تراجع

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.

�سغل رجل �ستيني موؤخراً و�سائل الإعلم يف بريطانيا، 
بع��د اأن ك�سف اأنه ا�سطر اإىل العي�س م�رشداً يف الغابات 

على مدى خم�س �سنوات هربًا من زوجته املزعجة.
وكان مالك��وم اأبليغي��ت )62 عامًا( قد عم��ل ب�ستانيًا 
ل�سنوات طويلة، وا�ستمت��ع بالعمل يف حدائق الآخرين، 
اإىل اأن اأخذت حياته منحى غري متوقع بعد الزواج قبل 
نح��و 30 عام��ًا. وعلى الرغم م��ن اأن حيات��ه الزوجية 
�س��ارت ب�سكل جي��د يف البداي��ة، اإل اأن ان�سغاله بالعمل 
م��ع م��رور الوقت، جع��ل زوجته اأك��رث اإزعاج��ًا، وكان 

ي�سطر اإىل اخت�سار وقت العمل لإر�سائها.
وبع��د اأن زاد اإزعاج زوجت��ه و�سجاراتهما املتكررة، مل 
يع��د مالك��وم قادراً عل��ى التحمل، فم��ا كان منه اإل اأن 
ح��زم اأمتعت��ه وغ��ادر املنزل، وب��دًل من النتق��ال اإىل 
من��زل اأح��د الأ�سدق��اء، وال���رشوع باإج��راءات الطلق، 
اكتف��ى بالت��واري عن الأنظ��ار، بح�سب موق��ع اأوديتي 

�سنرال.

ر مالك��وم منزله يف مدين��ة برمنغهام على دراجة، 
قا�س��داً العا�سم��ة لن��دن، ولك��ن دراجت��ه تعر�ست 
لل�رشق��ة يف اأك�سف��ورد، بعد اأن ن�س��ي اأن يقفلها، طر 
اإىل متابع��ة الرحل��ة �سرياً على الأق��دام، وو�سل بعد 
ثلث��ة اأ�سابيع، وا�ستقر يف غاب��ة كثيفة بالقرب من 
كينغ�ست��ون جنوب غرب لن��دن، حيث كان يخيم يف 
الغاب��ة خ��لل اللي��ل، ويعم��ل يف حديق��ة عامة يف 

النهار.
ومنذ ذل��ك الوقت، حتولت الغابة اإىل عنوان الإقامة 
الدائ��م ملالكوم، قبل اأن ينتق��ل اإىل ملجاأ للم�رشدين 
يف غرينويت���س جنوب��ي لن��دن. وكان��ت رغبت��ه يف 
البتع��اد عن زوجت��ه قوية، لدرجة اأن��ه مل يتوا�سل 
مع اأ�رشت��ه، لإخبارهم عن م��كان اإقامته. وتوا�سل 
مالكوم موؤخراً م��ع �سقيقته، والتي بحثت عنه لعدة 

�سنوات، قبل اأن تركن اإىل العتقاد باأنه ميت.

1 �سكانها الفل�سطينيون o ظرف زمان اأو مكان وفق ما ي�ساف اإليه
o ال�سم القدمي للعا�سمة عمان 2 يخطئ ب�سكل غري مق�سود 

اأو عاما o �سنة  3 مرا�سل )معكو�سة( 
4 عا�سم��ة فل�سط��ني واأوىل القبلتني o عّلم اأو �س��ق ال�سيء بال�سغط 

عليه بال�سكني
5 ك��ذب عل��ى الب�سط��اء بق�سد الك�س��ب املادي o فيه عم��ران وتدب 

فيه احلياة
o املراأة تعمل يف التجارة 6 للنهي والنفي 

o ن�سف �سابر 7 ت�رشب بها القهوة 
8 مت�سابه��ان o عا�سم��ة الأنب��اط واإح��دى عجائ��ب الدني��ا ال�سب��ع 

اجلديدة
اأو خطب o مو�سوع  9ابن 

10 طب��ق اأرز وحل��م يف الأردن وفل�سط��ني o طبق م��ن خبز الرقاق 
والدجاج واللنب يف فل�سطني والأردن

1 ال�سم الروماين ملدينة عمان
 o 2 الزم��ن الغاب��ر ال�سحي��ق )معكو�سة( 

فاعل لفعل اإجرامي
o بخل 3 حلقات مرابطة 

4 ثلث��ا ورل o ت�ساب��ه الأ�سي��اء بدرج��ة 
كبرية

الألف��ة   o العم��ق  يف  ويوط��د  يع�س��د   5
وال�ستئنا�س والعهد

o جانب 6 تكلم عنه يف غيابه 
o كامل 7 ثمن ال�سيء 

o قرب o ن�سف هواة  8 وهب 
9 ا�سته��اء الطعام يف اأول احلمل o قوي 

احل�سور والتاأثري �سكل اأو لونا
10 مدينة اردنية �سمال عمان

عموديًا �أفقيًا


