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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

طائرة تقلع براكبة واحدة من اسكتلندا إلى 
اليونان

ا�ستقلت روائية ا�سكتلندية طائرة متجهة اإىل جزيرة كريت اليونانية دون 
اأن تدري باأنها �ستكون الراكبة الوحيدة على منت الطائرة. 

بعدما �سعدت الروائية كارون غريف، اإىل منت طائرة متوجهة من مطار 
غال�سغ��و اإىل جزي��رة كري��ت اليونانية لق�س��اء اإجازتها هن��اك، فوجئت 

باأنها كانت الراكبة الوحيدة على الطائرة.
وقال��ت غري��ف اأثناء لقاء مع قناة بي بي �س��ي "دفعت 60 دوالراً مقابل 
ثم��ن تذك��رة الطائرة، كانت بداي��ة موفقة لرحلتي، ولكن��ي مل اأتوقع باأن 

اأكون لوحدي على منت الطائرة. كان طاقم الطائرة لطيفًا جداً معي"
واأ�ساف��ت "كان القبط��ان يتح��دث ع��ر املايكروف��ون موجه��ًا خطاب��ه 

با�سمي كلما اأراد االإعالن عن �سيء ما. مل اأ�سدق ما حدث يل اأبداً".
وبح�سب خراء الطريان، فاإنه من الطبيعي اأن تنطلق الطائرات بعدد قليل 
م��ن ال��ركاب، وخا�سة يف مث��ل هذا الوقت من الع��ام حيث تخف احلركة 
ال�سياحي��ة.  بدورها قالت متحدث��ة با�سم �رشكة الطريان "هذه اآخر رحلة 
لن��ا اإىل جزيرة كريت من مط��ار غال�سغو هذا العام، ب�سبب انتهاء املو�سم 
ال�سياح��ي املزدحم، نحن �سعداء الأننا قدمنا لغريف خدمة مميزة، والأنها 
حظي��ت بتجرب��ة للذك��رى". من اجلدي��ر بالذكر ب��اأن الطائرة الت��ي اأقلت 
غري��ف، ع��ادت من كريت اإىل غال�سغو وعلى متنه��ا ع�رشات الركاب ممن 
كان��وا يق�سون اإجازاته��م يف اجلزيرة، بح�سب م��ا ورد يف موقع "يو بي 

اآي" االإلكرتوين.
مغامر يحّلق يف ال�سماء بع�رشات البالونات امللونة

   اأظه��رت لقط��ات م�س��ورة مث��رية للده�سة ن���رشت على موق��ع يوتيوب 
االإلك��رتوين، مغامراً وهو يحّلق يف ال�سم��اء با�ستخدام ع�رشات البالونات 
امللون��ة.  ن���رش توم مورغ��ان )38 عامًا( ت�سجياًل م�س��وراً على االإنرتنت 
يظه��ر رحلته ال�سحرية عل��ى منت كر�سي بال�ستيك��ي معلق بحوايل 100 

بالون ملون يف اأجواء جنوب اإفريقيا. 
وق��ال مورغ��ان باأنه اأم�س��ى يومن كامل��ن لنفخ البالون��ات مب�ساعدة 
فري��ق عمله. واأ�ساف "ا�سطررت اإىل اإجها�ض ثالث حماوالت �سابقة يف 

بوت�سوانا قبل اأن اأجنح يف املرة الرابعة يف جنوب اإفريقيا".
وواج��ه مورغ��ان وفريق��ه م�سكالت عدي��دة مث��ل العوامل اجلوي��ة الغري 
مالئم��ة، اإ�ساف��ة اإىل �سعوب��ة اإبق��اء البالون��ات منفوخ��ة حت��ى انتهاء 

التجربة. 
م��ن اجلدي��ر بالذكر باأن مقط��ع الفيديو لقي رواجًا كب��رياً على االإنرتنت، 
وح�س��ل على عدد كبري من م��ن امل�ساهدات بعد ن�رشه بعدة اأيام، وفق ما 

ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

لوحة اليوم من ناي 

التراجع عن إرسال رسالة 
على واتس اب قبل قراءتها 

طلبات شراء آي فون تن 
"فائقة االرتفاع"

الروبوتي يفوق البشري بمعدل 
100 مرة عام 2047   

القبض على سبعيني بثياب النينجا نفذ 250 سرقة خالل 8 اعوام

 ب��ات باإمكان م�ستخدمي وات�ض اآب ح��ذف ر�سالة معينة جرى اإر�سالها عن 
طري��ق اخلط��اأ قبل اأن يتم قراءته��ا من قبل اجلهة امل�ستلم��ة للر�سالة وذلك 
�سمن ميزة ح��ذف لدى اجلميع. وتعتر هذه امليزة اإحدى اأكرث املزايا التي 
مت��ت املطالبة بها من امل�ستخدمن طوال الف��رتة املا�سية، واالآن اأ�سبحت 
متوف��رة ر�سميًا �سم��ن اأحداث اإ�سدار م��ن تطبيق وات���ض اب. وتتيح امليزة 
اجلدي��دة حذف ر�سائل حم��ددة مت اإر�سالها عن طريق اخلط��اأ �سمن درد�سة 
فردي��ة اأو جماعية اأو درد�سة فردية. لكن قبل االنتقال اإىل طريقة ا�ستخدام 

امليزة اجلديدة فيجب عليك معرفة االآتي:
عن��د ح��ذف ر�سال��ة قبل قراءته��ا من الط��رف االآخ��ر، �سيت��م ا�ستبدالها يف 

الدرد�سة بتنبيه ن�سي "مت حذف هذه الر�سالة".
كن��ك حذف ر�سالة مر�سلة باخلطاأ بع��د اأول �سبع دقائق من اإر�سالها فقط  يمُ
وقب��ل روؤيتها من الط��رف امل�ستلم للر�سالة، ويف ح��ال مرت 7 دقائق على 

اإر�سالها فلن تتمكن من حذفها.

  زعم��ت �رشكة اأبل اليوم اجلمعة اإن طلبيات ال�رشاء امل�سبقة ل�رشاء هاتفها 
اجلدي��د اآي فون تن "فائق��ة االرتفاع" مما دفع اأ�سهم ال�رشكة لل�سعود اأكرث 
م��ن اثنن باملئ��ة. وبداأ و�سع طلبات ال�رشاء امل�سبق��ة لن�سخة الهاتف التي 
تطرحه��ا اأبل احتف��ااًل مبرور ع�رش �سنوات على اإطالق اآي فون للمرة االأوىل 

من ال�ساعة 0701 بتوقيت غرينت�ض اليوم.
وقال��ت متحدثة با�سم اأبل لرويرتز: "نلحظ م��ن اال�ستجابة االأولية اأن طلب 

العمالء فائق االرتفاع".
ويظه��ر موق��ع ال�رشك��ة اأن زمن الت�سليم ق��د زاد اإىل خم�س��ة اأو �ستة اأ�سابيع 
بينما كانت اخلطة االأ�سلية اأن يبداأ ت�سليمه يف الثالث من نوفمر )ت�رشين 

الثاين(.
ياأت��ي اإط��الق اآي ف��ون ت��ن بعد خم��اوف عل��ى م��دى اأ�سابي��ع يف اأو�ساط 
املحلل��ن ب�س��اأن ا�سرتاتيجية ط��رح هاتفن يف غ�سون اأ�سه��ر فح�سب على 

العك�ض من نهج اأبل ال�سابق.

�سي�سب��ح خالل 30 عامًا من االآن م�ست��وى ذكاء الروبوتات اأعلى من متو�سط 
م�ست��وى ذكاء الب���رش مبع��دل 100 م��رة، بح�س��ب ما قال��ه الرئي���ض التنفيذي 
ملجموعة "�سوفت بنك" اليابانية خالل فعاليات "مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار" 
الت��ي احت�سنته��ا الريا���ض على م��دى اليوم��ن املا�سين. وق��ال امللياردير 
موغ��ول ما�سايو�س��ي �سون )60 عامًا( اإن��ه بحلول ع��ام 2047 �ست�سل ن�سبة 

الذكاء "اآي كيو" للروبوتات القائمة على الذكاء اال�سطناعي اإىل 1000.
وباملقارن��ة مبتو�سط "اآي كيو" لالإن�سان التي تبلغ 100، واعتبار اأن اأي �سيء 
تفوق ن�سبة ذكائه ال� 140 يعتر "عبقريًا"، وحتى جمعية من�سا الدولية، اأقدم 
واأ�سهر جمعية ت�سم االأفراد ذوي ن�سبة ذكاء مرتفعة، تقبل فقط االأع�ساء الذين 
تف��وق ن�سب��ة ذكائهم ال��� 130. وقال �س��ون: "هذه امل��رة االأوىل التي �ست�سبح 
فيها االأداة اأذكى من اأنف�سنا". واأ�ساف اأنه خالل ثالثة عقود، النا�ض �ست�سحك 
"�ساخرة" على قدرات واإمكانيات "�سايبورغ" )كائنات �سايرمان يف دكتور 

هو والبورغ يف �ستار تريك ودارث فيدر يف حرب النجوم(.

الذكاءكيفية :أبل

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.

 بع��د اأن ق��ام باأك��رث م��ن 250 عملي��ة 
�رشقة خالل ثماين اأع��وام، األقت ال�رشطة 
ل���ض  عل��ى  القب���ض  موؤخ��راً  الياباني��ة 

�سبعيني اعتاد التخفي بلبا�ض النينجا. 
األق��ت ال�رشط��ة القب�ض عل��ى ميت�سواكي 
تانيغ��اوا )74 عامًا( بع��د ثماين �سنوات 
ق��ام خاللها مبئات ال�رشق��ات للمتلكات 
يقدر ثمنها ب� 300.000 دوالر اأمريكي. 
وبح�سب تقارير ال�رشطة، فاإن ميت�سواكي 
امته��ن ال�رشقة لع��دم رغبت��ه باحل�سول 
على عم��ل �رشيف، واعتاد عل��ى التخفي 
يف زي مقاتل��ي النينج��ا اأثن��اء قيام��ه 
التقطته��ا  �س��ور  وتظه��ر  بال�رشق��ات. 
كان  ال��ذي  الل���ض  املراقب��ة،  كام��ريات 
يرت��دي زيًا اأ�س��ود اللون م��ن راأ�سه حتى 
اأخم���ض قدميه، وه��و يتنقل عر فتحات 

جدران االأبنية بر�ساقة عار�سًا مهاراته 
اجل�سدية الفريدة. 

وتقول م�سادر يف ال�رشطة اليابانية، اإن 
تانيغ��اوا وقع يف قب�س��ة ال�رشطة اأثناء 
عملية �رشق��ة ملتج��ر لالإلكرتونيات يف 
مدينة اأو�ساكا اليابانية. واأثناء اقتياده 
اإىل مرك��ز ال�رشط��ة ق��ال تانيغ��اوا اإن��ه 
ي�سع��ر بالهزية، واإن��ه مل يكن يعتقد اأنه 

�سيقع يف قب�سة العدالة اأبداً. 
وبح�سب تقارير ال�رشط��ة، فاإن تانيغاوا 
يف  �رشق��ة   250 بارتكاب��ه  اع��رتف 
ال�سنوات الثمان املا�سية، وكان ي�ستغل 
مهاراته ور�ساقته وتخفيه بزي النينجا 
االأ�س��ود حتت جت��ح الظالم اأثن��اء تنفيذ 
عملي��ات ال�رشق��ة، بح�س��ب م��ا ورد يف 

�سحيفة مريور الريطانية.

عموديًا �أفقيًا
1 دول��ة افريقي��ة فيه��ا منب��ع الني��ل العظيم o ما 

يرتكه ال�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(
o نوع من اخل�سار o مت�سابهان  اأعرف   2

o مربح 3 من �سفن اخلليج القدية 
4 اأح��د )مبع��رثة( o ا�سم حلم م�س��وي معلق اأ�سله 

تركي
o يراع مبعرثة اأ�سحية  5 ذبح 

o من دولة خليجية. 6 مزارع الفالحن 
7 اأ�س��در اأزي��زا o �سح��ايف يف موؤ�س�س��ة اإخبارية 

ي�سافر كثريا
o وحدة وزن اإذا تعدى اثنن �ساع )معكو�سة(   8

9 ال�رشك�س��ي �سلط��ان الدي��ار امل�رشي��ة يف ع�رش 
املماليك بنى قلعة م�سهورة يف اال�سكندرية.

10 قائد نادي الهالل واملنتخب ال�سعودي �سابقًا

1 الع��ب جزائ��ري فاز ب��دوري اأبط��ال اأوروبا مع فري��ق بورتو 
الرتغايل

2 دالله��ي عل��ى االأحرار دي��ون ال بد من �سداده��ا o من مهنته 
ال�سقاية.

3 البل��د الت��ي ا�ست�سافت كاأ���ض العامل o 2006 حت��ت اأقدامها 
اجلنة.

 o ح�س��ل عل��ى o 4 تكل��م �س��وءا ع��ن �سخ���ض م��ا يف غياب��ه
مت�سابهان

o جيب التمام يف الريا�سيات اأداء العمل  5 مراقب وموجه 
6 ح�سارة عريقة يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية. o رطب باملاء

7 لقب املنتخب التون�سي لكرة القدم
8 جزيرة بريطانية.

o �سهر بداية الربيع 9 طري ا�سطوري 
10 اإمارات��ي ح��از عل��ى جائ��زة اأف�س��ل العب يف كاأ���ض العامل 

لل�سباب عام 2003


