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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

ممر مشاة ذكي يحذر مستخدمي الهاتف 
أثناء عبورهم الشارع

مت ك�شف النقاب موؤخراً عن معرب م�شاة ذكي يقوم مبهمة حتذير من يحاول عبور 
الطريق وهو ي�شتخدم هاتفه النقال، اإ�شافة اإىل مميزات اأخرى عديدة. 

ويوف��ر مم��ر امل�ش��اة فر�شة لراكب��ي الدراجات الهوائي��ة والناري��ة للتنبه لوجود 
امل�شاة الذين حتجبهم ال�شاحنات الكبرية خلفها. ويحتوي ممر امل�شاة الذكي على 
اأ�شواء تعمل وفقًا حلركة م�شتخدمي الطرقات الذين تتعقب الكامريات حركتهم.

وي�شيء خط اأحمر �شميك يف ممر امل�شاة لدى مرور اأي �شخ�ص ب�شكل غري متوقع، 
كن��وع من التحذير له حتى يتنبه، اإ�شاف��ة اإىل تو�شع املعرب عند تواجد عدد كبري 

من امل�شاة. 
ومت عر���ص منوذج اأويل للمع��رب اجلديد بالقرب من منطقة ميت�شام، جنوب لندن، 
بع��د اأن مت تطوي��ره من قبل �رشك��ة اأمربيليوم للتكنولوجي��ا بال�رشاكة مع �رشكة 

ديريكت لني للتاأمني. 
وتق��ول اإح�شائي��ات اإدارة ال�شالم��ة العامة على الطرق، ب��اأن 20 حادثًا حمتماًل 
ميك��ن اأن يح��دث كل يوم عل��ى معابر امل�شاة يف كاف��ة اأنحاء اململك��ة املتحدة، 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية.
مركبة ف�شائية حتّلق فوق فوهة بركان

ت��داول م�شتخدمو مواقع التوا�شل االجتماعي من املهتمني بالكائنات الف�شائية 
والظواه��ر اخلارق��ة مقطع فيدي��و غريب، يظهر في��ه ما يعتقد اأن��ه ج�شم ف�شائي 

طائر، يحّلق بالقرب من فوهة بركان يف الواليات املتحدة االأمريكية.
ويف الفيدي��و ال��ذي التقط يوم 9 يونيو )حزيران( املا�شي، ومت ن�رشه موؤخراً على 
يوتيوب، يظه��ر ج�شم المع يتحرك ب�رشعة كبرية يف الزاوية الي�رشى العليا، فوق 

منطقة بركان يلو �شتون، بح�شب �شحيفة اإك�شربي�ص الربيطانية.
ولطامل��ا اعت��ربت منطقة حديقة يلو �شت��ون الوطنية نقطة �شاخن��ة لهواة البحث 
عن الكائنات الف�شائية، حيث يدعي البع�ص من وقت الآخر، م�شاهدة بع�شها يف 
املنطقة. ففي اأواخر عام 2016، انت�رش مقطع فيديو، يظهر فيه ج�شم طائر ي�شبه 

طائرة الدرون، وهو يحّلق فوق الربكان.
وق��ال املدون ال�شهري حول الكائنات الف�شائي��ة �شكوت وارينغ: "تقدم حركة هذا 
اجل�ش��م دلي��اًل على اأنه لي���ص جمرد منطاد هواء �شاخن، ويف ح��ال كنت على علم 
باالأج�ش��ام الطائرة الغريبة التي ن�شهدها يف هذه املنطقة كل يوم، فرمبا يطي�ص 

عقلك".
واإىل جانب م�شاهدات املركبات الف�شائية، لطاملا اأثار بركان يلو �شتون اهتمام 
الكثريي��ن ح��ول العامل، ب�شبب املخ��اوف من احتمال ثوران��ه يف اأي وقت. وعلى 
الرغ��م م��ن اأن الدرا�شات ت�ش��ري اإىل اأن اآخر مرة ثار فيها هذا ال��ربكان كانت منذ 
نح��و 70 األف �شنة، اإال اأن الن�شاط الزلزايل حول احلديقة الوطنية، اأثار املزيد من 

املخاوف لدى �شكان املنطقة.

لوحة اليوم من الرسامة نغم صالح 
عنوانها "القوارير"

 نموذج قفل الشاشة يمكن تخمينه 
لخدمة التراسل الفوري AIMبسهولة

تحاول سحب البساط من تحت 
يوتيوب

ما سّر هذا الفندق المسكون باألشباح؟

ح��ذرت بواب��ة التقني��ات "موباي��ل زي���رش.دي" االأملاني��ة من اأن من��وذج قفل 
ال�شا�ش��ة بهواتف اأندرويد ميكن تخمينه ب�شهولة، ولذلك يتعني على امل�شتخدم، 
ال��ذي يعتم��د على هذه الطريقة الإلغ��اء قفل ال�شا�شة، ع��دم اإظهار اخلطوط بني 
نق��اط من��وذج القفل. وتعتمد بواب��ة التقنيات يف حتذيرها عل��ى نتائج درا�شة 
اأجرته��ا االأكادميي��ة البحرية االأمريكي��ة بالتعاون مع جامع��ة مرييالند، وقد 
�ش��ارك يف هذه الدرا�شة 1173 �شخ�شًا و�شاهدوا اإ�شدارين ملقطع فيديو يقوم 
في��ه اأحد االأ�شخا���ص باإلغاء قفل ال�شا�ش��ة بوا�شطة �شت نق��اط. وقد متكن ثلثا 
امل�شارك��ني )%64( من تخمني منوذج قفل ال�شا�شة بعد م�شاهدة ملرة واحدة، 
وذل��ك عند اإظه��ار اخلطوط بني نقاط منوذج قفل ال�شا�ش��ة، وقد انخف�شت هذه 
الن�شب��ة اإىل %35 عن��د تعطي��ل اإظهار اخلط��وط. ومل يتمكن �ش��وى %10 من 
امل�شارك��ني يف الدرا�شة من التعرف على كود قفل ال�شا�شة عند ا�شتعمال الكود 

املكون من �شت اأرقام. 

اأعلن��ت �رشك��ة AOL ع��ن اإيق��اف خدم��ة الرتا�ش��ل الف��وري AIM يف 15 
دي�شمرب )كانون االأول( 2017 املقبل بعد مرور 20 عامًا على ت�شغيلها.

وتعت��رب ه��ذه اخلدمة، الت��ي ب��داأت يف 1997، واح��دة من املن�ش��ات االأوىل 
وا�شعة االنت�شار للرتا�شل الفوري وم�شاركة امللفات بني جهات االت�شال.

واأكدت ال�رشك��ة يف مدونتها على الويب اأنه ميكن للم�شتخدم ت�شدير امللفات 
و�شج��ل الدرد�ش��ة اخلا�ش��ة به اإىل اأن يح��ني موعد االإيق��اف، وذلك من خالل 
القيام بت�شجيل الدخول يف اخلدمة وحتديد امللفات اخلا�شة بكل جهة ات�شال 

وتنزيلها.
وميك��ن للم�شتخ��دم الو�ش��ول اإىل �شجل الدرد�ش��ة عن طري��ق م�شطلح البحث 
"AIM Logs" يف بح��ث النظ��ام عل��ى حوا�شيب وين��دوز واأجهزة املاك، 
وم��ع ذلك ال ميكن للم�شتخدم ت�شدير قائم��ة بجهات االت�شال، واأكدت �رشكة 

اإيقاف اخلدمة. اأنه �شيتم حذف جميع ملفات امل�شتخدم يف يوم   AOL

تدر���ص �رشك��ة اأمازون حم��اوالت اأك��ر جدية �ش��د من�شة يوتي��وب مل�شاركة 
مقاطع الفيديو اململوكة ل�رشكة جوجل، حيث تعقد �رشكة التجارة االإلكرتونية 
اجتماع��ات حول اإمكانية اإطالق برامج جلذب املزيد من املعلنني اإىل من�شات 
الفيدي��و التابعة لها وجعل تلك املن�شات مناف�ش��ًا �رش�شًا �شد من�شة يوتيوب، 
وق��د عقدت اأم��ازون عدة اجتماعات حيث اقرتحت انه��ا �شوف تطلق مبادرات 
اأك��ر مالءم��ة للمعلن��ني، وذل��ك وفق��ًا لتقرير جدي��د ن�رشت��ه �ش��ي اإن بي �شي 

.CNBC
 واأ�شار العديد من االأ�شخا�ص اإىل اأن اأمازون قد اقرتحت اأن تكون اأكر انفتاحًا 
فيم��ا يخ�ص منح املعلنني مزيداً من البيان��ات حول ما ي�شاهده امل�شتخدمون 
وم��ا يفعلون��ه ع��رب االإنرتن��ت، واأو�ش��ح اأح��د امل�شرتي��ن اأن �رشك��ة التج��ارة 
االإلكرتوني��ة قد تطرح برناجمًا حمتماًل اآخر يعمل على ربط ال�رشكات مبنتجي 

الفيديو من اأجل اإن�شاء حمتوى مدعوم.

أمازوندراسة وداعا

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.

    يعت��رب فندق مو�شبورغ ه��ول يف قرية نائية 
عل��ى مرمى حج��ر من منطقة بي��ك دي�شرتيكت، 
م��ن الوجه��ات ال�شياحي��ة الهامة لق�ش��اء �شهر 
الع�ش��ل يف مدين��ة �شيفيل��د الربيطاني��ة، واإىل 
جان��ب �شحره التاريخي، يخف��ي املبنى اأ�رشاراً 

غام�شة، ت�شبب الرعب للعديد من الزوار.
وم��ع اإ�شاع��ات بوج��ود اأ�شب��اح، حظ��ي الفندق 
ب�شمع��ة متنامي��ة، كاأك��ر فن��دق م�شك��ون يف 
البالد، وجذب العديد من املجموعات واالأفراد، 
املهتم��ني بالظواه��ر اخلارق��ة، بح�ش��ب موق��ع 
اآي ني��وز الربيطاين. وي�شود االعتق��اد، اأن �شبح 
ال�شي��دة البي�ش��اء، االأك��ر �شه��رة يف الفندق، ال 
ي��زال يتجول يف اأروقت��ه، ويع��ود ل�شيدة كانت 
حام��اًل، اأثن��اء عمله��ا يف قاع��ة املحكمة التي 
�شغلت امل��كان يف القرن ال�شاد�ص ع�رش، وكانت 
على عالقة مع رجل حملي متزوج. وعلى الرغم 

م��ن تعهد الرجل بتق��دمي ما يكفي من امل��ال، لرعاية 
طفلها و�رشاء كوخ �شغري لهما، اإال اأنه ف�شل يف الوفاء 
بوعوده، ثم هددت باإخبار زوجته عن عالقتهما، مما 
دفع��ه اإىل قط��ع حنجرته��ا، يف حماول��ة الإخفاء هذه 
العالقة. وتعرف الغرفة التي وقعت فيها اجلرمية االآن 
با�ش��م جون لورد دار�شي، وهي اأقدم غرفة يف الفندق. 
كم��ا يتناق��ل رواد الفن��دق، ق�ش��ة كل��ب اأ�ش��ود، تقول 
االأ�شاط��ري اإنه يخ�ص امل��راأة القتيلة، وح��اول الدفاع 
عنه��ا قبل تعر�شها للقتل، وال ي��زال البع�ص ي�شمعون 
نباح��ه م��ن وق��ت الآخ��ر يف الفن��دق. وهن��اك تقارير 
اأخ��رى، تربط ب��ني ظهور �شبح الكل��ب، وخياطة كانت 
تعتن��ي بطفل �شغري مري�ص يف املبنى، ور�شدت كلبًا 
اأ�ش��ود �شخ��م يف مدخ��ل املبنى. وتق��ول الق�ش��ة، اإن 
الكلب اأم�شكه��ا من ذراعها باأنياب��ه، لكنه مل يع�شها، 
قب��ل اأن مير اإىل جانب مهد الطفل، ويختفي من خالل 

اجلدار، وتويف الطفل يف اليوم التايل

عموديًا �أفقيًا
o من ال�شهور الهجرية 1 عام 

اأعرق الفرق االجنليزية لكرة القدم 2 من 
3 اأف�شل العب لكرة قدم يف العامل 2008

o ثلثا �شام اإىل االأمل واحلزن  4 يدعو 
5 والي��ة ياباني��ة جنوبي��ة فيه��ا ولد فن 

الكاراتي
o ير�شل من ينوب عنه 6 ن�شف تواق 

7 العب كرة قدم االأكر �شعبية يف الوطن 
العربي

اإذا تعدى اثنني �شاع  o 8 دار 
 o املر���ص  اأو  ال�ش��م  �ش��اف �ش��د  دواء   9

غجري
10 مو�شيق��ى امريكية افريقية o قرو�ص 

م�شتحقة

o قوام o 4 مت�شابهة  1 ن�شف يحطم 
2 يف ال�شل��م املو�شيق��ي o ف�شيلة م��ن النباتات ت�شم 

الفول )معكو�شة(.
o كثري 3 اال�شم االأول للمغني اال�شباين ايغلي�شيا�ص 

o ن�شف راهب 4 مذكرات يومية 
اأجرة موظف  o 5 حار�ص مرمى فريق الن�ص الفرن�شي 

6 وكالة ف�شاء امريكية
اآخر اال�شبوع )باالجنليزية(  o 7 ثروة 

8 موق��ع املرج��ان الطبيع��ي يف البح��ر o �شوت االأمل 
العميق o نعم )بالفرن�شية(

9 تعدي��الت طفيفة على عم��ل فني o – اأ�شجار رفيعة 
وعالية حلماية املزارع من الريح

10 م��ن حاالت البحر o الدول��ة العربية التي اخرجت 
ال�شعودية من كاأ�ص العامل 2010


