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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

قرد يدخل في غيبوبة بسبب فنجان قهوة 

بعدم��ا قام ب�رسقة كوب من القهوة من اأحد ال�شياح وارت�شف حمتواه، دخل قرد 
�شغري يف غيبوبة دامت ع�رس �شاعات ب�شبب جرعة كافيني زائدة. 

قف��ز الق��رد م��اكاك فا�شيكوالري���س اإىل دراج��ة ناري��ة �شياحي��ة يف العا�شمة 
التايلندية بانكوك، و�رسق منها كوبًا مليئًا بالقهوة الثقيلة. وخالل عدة دقائق 
م��ن احت�شائ��ه ك��وب القهوة �شقط الق��رد على االأر���س دون ح��راك و�شط ذهول 

جمموعة من ال�شياح الذين ا�شتدعوا فريق اإ�شعاف بيطري لعالج القرد. 
وق��د ق��دم امل�شعف��ون حمل��ول الكرب��ون واملل��ح للق��رد لتخفيف وط��اأة جرعة 
الكافي��ني الت��ي تلقاها ج�شمه ج��راء احت�شائه ك��وب القهوة. وظل الق��رد فاقداً 
للوع��ي مل��دة و�شلت اإىل ع�رس �شاعات قبل اأن ي�شتيق��ظ يف �شباح اليوم التايل.
وقالت �شحيفة "خون راك لينغ" املحلية، اإن القرد ال�شغري الذي يبلغ من العمر 
�شت��ة اأ�شهر، رمبا حاول تقلي��د اأحد االأ�شخا�س وهو يحت�ش��ي فنجانًا من لقهوة 

يف وقت �شابق. 
م��ن جهته طل��ب ماأمور البلدة من ال�شياح وال�ش��كان املحليني عدم ترك الطعام 
وامل�رسوب��ات يف االأماك��ن الت��ي يرتادها ه��ذا النوع م��ن القرود الت��ي ت�شتهر 

بتقليدها لالإن�شان، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية.

رهان بـ 5 دوالرات رجل إلى مليونير
متكن رجل من مدينة ملبورن االأ�شرتالية من ربح مليون دوالر، ليكون اأحد اأكرب 
الفائزي��ن يف كاأ���س ميلبورن للخيول، وهو ي�شاهد ال�شب��اق من على اأريكته يف 

املنزل، بعد اأن راهن مببلغ 5 دوالرات فقط.
ويف الوقت الذي احتفل فيه امل�شجعون يف عموم البالد بالفائزين يف ال�شباق، 
كان دومينيك من ميل بارك يعي�س حلمًا ال ي�شدق، بعد اأن ك�شب جائزة مل يكن 

يت�شور اأنها �شتوؤول اإليه يف نهاية ال�شباق، بح�شب موقع ذا اأ�شرتاليان.
واخت��ار دومينيك ا�شم الفائز يف ال�شب��اق ب�شكل ع�شوائي، و�شحب ا�شمه من بني 
املراهن��ني، الذي��ن �شارك��وا يف الرهان��ات، من خ��الل احلمل��ة الرتويجية التي 

اأقيمت خالل ال�شباقات االأربعة التي اأقيمت يف ذلك اليوم.
وق��ال دوميني��ك بعد فوزه باجلائ��زة: "كنت اأجل���س على االأريك��ة، وعلى و�شك 
القي��ام ببع�س الرهانات، عندما تلقيت ات�شااًل م��ن املنظمني، يعلمونني اأنني 
الفائز يف ال�شحب على جائزة املليون دوالر. لقد كان �شعوراً ال ي�شدق، وال اأزال 

يف حالة من ال�شدمة حتى االآن".
وق��درت الرهان��ات عل��ى ال�شباق بنح��و 200 ملي��ون دوالر، ونتيج��ة االإقبال 
ال�شدي��د عل��ى املراهن��ة، توقف التطبي��ق املخ�ش�س له��ا عدة م��رات، مع رغبة 

الكثريين بالفوز باجلوائز املغرية.

لوحة اليوم من الر�شامة 
�رسى اخلفاجي 
عنوانها "ميم" 

يحتفي بذكرى ميالد 
الشحرورة

وسامسونغ "باي" 
في األسواق 

وناسا يطوران سيارات أجرة 
طائرة

عرض زواج باستخدام 25 "آي فون إكس"

 ي�شارك حمرك البحث العاملي غوغل ال�شعب اللبناين ب�شكل خا�س والعربي 
ب�ش��كل عام، يف ذكرى ميالد الفنانة الراحلة �شباح، عرب �شعار جديد يظهر 

الروحية املميزة التي عا�شتها ال�شحرورة.
ويعك���س ال�شعار كلمة غوغل باالأحرف الالتينية، كما عهدها املت�شفحون، 
يف ح��ني يتو�شط ال�شعار �شورة فرح��ة لل�شحرورة، بينما تقف جمموعة من 
االأ�شخا���س بالزي الفلكل��وري التقليدي على ي�شار ال�ش��ورة وعواميد قلعة 

بعلبك على جهة اليمني.
ومن املتوقع اأن يبداأ ال�شعار بالظهور يف املنطقة العربية بعد منت�شف ليل 
اخلمي���س - اجلمع��ة وطيلة يوم اجلمعة 10 نوفم��رب )ت�رسين الثاين(، الذي 

ي�شكل ذكرى ميالد الفنانة.
وي�ش��ري موقع غوغ��ل اإىل اأن ال�شعار �شيظهر يف عدد م��ن الدول حول العامل 
م��ن بينه��ا دول عربي��ة عدي��دة اإىل جانب كل م��ن ال�شويد واآي�شلن��دا وكوبا 

ونيوزيلندا وغريها من الدول.

  
ذكر اأمني عام جلنة االإعالم والتوعية امل�رسفية بالبنوك يف ال�شعودية طلعت 
حاف��ظ اأن خدمات الدفع ع��رب الهاتف قادمة لل�شوق ال�شع��ودي خالل الن�شف 

االأول من العام املقبل 2018، بح�شب �شحيفة عني اليوم االإلكرتونية.
واأ�شاف ان خدمة الدفع اجلديدة عرب الهاتف مدى اأثري مثل "�شام�شونغ باي" 
و"اأب��ل باي" �شتكون متوفرة كخيار جدي��د للم�شتخدم وبديل خدمة الدفع عرب 

بطاقات مدى احلالية.
واأ�ش��ار حافظ اإىل اأن احلد االئتماين لل�رساء بوا�شطة خدمات الدفع عرب الهاتف 
�شيتم رفعه من 100 ريال اإىل 20 الف ريال وفق �رسوط حمددة �شيتم الك�شف 

عنها م�شتقباًل جلميع امل�شتخدمني.
يذك��ر اأن خدمة الدفع "اأبل ب��اي" مت اإطالقها يف ال�شوق االإماراتي كاأول �شوق 
يف املنطق��ة قب��ل اأي��ام وذل��ك بالتع��اون مع عدة بن��وك والكثري م��ن املتاجر 

املحلية.

 اأعلنت �رسكة اأوبر اأنها اأبرمت اتفاقًا مع وكالة نا�شا لتطوير برجميات الإدارة 
ط��رق ل� "�شي��ارات اأجرة طائ��رة" يف الهواء عل��ى غرار خدمتها عل��ى االأر�س، 
وذل��ك بحل��ول ع��ام 2020. وقال��ت اأوب��ر اإنه��ا اأ�شبح��ت اأول �رسك��ة ر�شمية 
للخدم��ات تتعاقد معه��ا االإدارة الوطنية للمالحة اجلوي��ة والف�شاء االأمريكية 
"نا�شا"، لتغطي املجال اجلوي على علو منخف�س بداًل من الف�شاء اخلارجي.
واأو�ش��ح رئي�س املنتجات لدى اأوب��ر، جيف هولدن، اأن ال�رسك��ة �شتبداأ اختبار 
"�شي��ارات اأجرة طائ��رة" تت�شع الأربعة ركاب، وميكنها الطريان ب�رسعة 200 
مي��ل يف ال�شاع��ة )322 كيلومرتاً يف ال�شاعة(، وتب��داأ يف عام 2020 التحليق 
يف جمي��ع اأنحاء مدينة لو���س اجنلي�س، التي تعد ثاين منطق��ة اختبار لل�رسكة 

بعد مدينة داال�س.
وم��ن املق��رر اأن يك�ش��ف هولدن ع��ن اأحدث خط��ط ال�رسك��ة ل�شي��ارات االأجرة 
الطائ��رة يف "قمة الوي��ب" Web Summit، وهو موؤمتر �شنوي للويب ُيعقد 

يف العا�شمة الربتغالية ل�شبونة هذا االأ�شبوع.

أوبرغوغل 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.

 اأث��ار عر���س زواج غ��رية مالي��ني امل�شتخدم��ني م��ن 
ع�ش��اق اأب��ل ح��ول الع��امل، حي��ث ق��ام م�شم��م األعاب 
فيدي��و �شيني، ب�رساء 25 هاتف اآي فون اإك�س الفاخر، 
ال��ذي يحلم ب��ه العديد من امل�شتخدم��ني، و�شكلها على 
هيئ��ة "قل��ب" يتو�شطه خامت الزفاف حماط��ًا بالورود 
احلمراء، ليطل��ب من �شديقته قبول الزوج به. والغريب 
يف االأم��ر، اأن امل�شم��م ت�ش��ني مين��غ القاط��ن مبدين��ة 
�شينزي��ن ال�شينية، جنح يف احل�ش��ول على 25 هاتف 
اآي فون اإك�س، يوم طرحه ر�شميًا باالأ�شواق ال�شينية 3 
نوفمرب )ت�رسين الثاين(، ثم فاجاأ حبيبته بعر�س زواج 
رومان�ش��ي، وباه��ظ يف الوق��ت ذاته. انبه��رت حبيبته 
بطريقة ت�شني الرومان�شية، والذي ا�شتعان باأ�شدقائه، 
الختيار مكان مميز وخا�س الإعداد املفاجاأة واإح�شار 
عرو���س امل�شتق��ب "يل"، ليجث��و عل��ى ركبتي��ه حاماًل 
خامت الزف��اف، طالب��ًا الر�شا والقب��ول، التي مل تنطق 
باأي كلم��ة، واكتفت ابت�شامة رقيقة وانحناءة بالراأ�س، 

عالمة املوافقة. وا�شرتى ت�شني، اأحد اأكرب ع�شاق األعاب 
الفيدي��و وم�شمميه، 25 اآي ف��ون اإك�س بالذات، ليكون 
الرقم رمزاً لعم��ر حبيبته "يل"، الذي تعرف عليها منذ 

عام��ني عن طريق لعبة فيدي��و، والتي تعترب واحدة من 
ع�شاق األعاب الفيديو اأي�شًا.

واأثارت �شور عر�س الزفاف الرومان�شي وامُلكلف جداً، 
ت�ش��اوؤالت عدة عل��ى �شبكات التوا�ش��ل االجتماعي يف 
ال�ش��ني، و تعجب امل�شتخدم��ون مت�شائلني "ملاذا اأنفق 
ه��ذا العري�س كل هذا املبلغ ل�رساء عدد كبري من هاتف 
اأب��ل الفاخ��ر واأغل��ى اآي فون يف الع��امل، ملجرد عر�س 
زواج، بينم��ا كان باإمكانه بنف���س املبلغ وقدره 210 
اآالف ي��وان �شين��ي عل��ى االأق��ل )نح��و 31.500 األف 
دوالر اأمريك��ي( ���رساء �شي��ارة، اأو و�شع��ه يف ح�شابها 

البنكي ".
ُيذكر اأن ت�شني كان حمظوظًا، الأن حبيبته قبلت عر�شه 
ال��ذي كلفه فق��ط 31 األف دوالر اأمريكي، يف حني تكبد 
�شين��ي اآخر منذ 3 �شن��وات، 100 األ��ف دوالر اأمريكي 
للح�ش��ول على اآي فون 6 لعر�س زفاف، ولكن حبيبته 

رف�شت العر�س، مطالبًة باالأملا�س بدل هواتف اأبل.
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