
ق��ال فريق م��ن �لباحثني �إنه ميك��ن لقر��صنة �أن 
يفتحو� عن ُبعد �صيار�ت فولك�صفاغن �ملباعة منذ 
عام 1995، �أي نحو 100 مليون �صيارة. وت�صمل 
نعت بني  هذه �مل�ص��كلة جمموعة من �ل�صيار�ت �صُ
عام��ي 1995 و2016، مب��ا يف ذل��ك �ص��يار�ت 
�أُنتجت با�ص��م �لعالمات �لتجارية �أودي و�ص��يات 
و�ص��كود�. وكل ما يحتاجه �لقر�ص��ان من معد�ت 
لفتح �ل�صيارة عن ُبعد هو جهاز ر�ديو منزيل تبلغ 
تكلفت��ه نحو 38.77 دوالر. وقالت فولك�ص��فاغن 
�إنه��ا تتعاون م��ع فريق �لباحث��ني، و�أنها تفادت 
نعت  هذه �لعيوب يف �لعديد من �ل�صيار�ت �لتي �صُ
حديث��ا. ون�رش باحث��ون من جامع��ة برمينغهام 
�لريطاني��ة، بالتع��اون م��ع �رشك��ة كا�ص��ر �آن��د 
�أوزو�ل��د �الأملانية، ورقة بح��ث تناولت طريقتني 
خمتلفتني الخرت�ق �ل�ص��يار�ت. و�لطريقة �لثانية 
للهجوم ت�ص��مل ��ص��تغالل ثغرة يف �صفر�ت قدمية 
�لتجاري��ة  �لعالم��ات  م�ص��تخدمة يف ع��دد م��ن 
�الأخ��رى. و�كت�ص��ف �لفري��ق �أنه ميكن للقر��ص��نة 
�لتق��اط �الإ�ص��ار�ت �خلا�ص��ة مبفاتيح �ل�ص��يار�ت 

و�رشقتها عن طريق جهاز ر�ديو منزيل رخي�ص. 
�أن��ه ميك��ن فت��ح  �لباحث��ون  و�كت�ص��ف 

�لكث��ر من �ص��يار�ت فولك�ص��فاغن 
مفاتيحه��ا  ن�ص��خ  طري��ق  ع��ن 

للقر��ص��نة  وميك��ن  �لرقمي��ة. 
�خرت�ق نظ��ام فتح �ل�ص��يارة 
�الأمن��اط  يف  مفت��اح  ب��دون 
ت�ص��مل  عملي��ة  يف  �ملعيب��ة، 

�لعديد من �ملفاتيح �مل�ص��فرة. 
وقال متحدث با�ص��م فولك�صفاغن 

�إن �لعدي��د م��ن �ل�ص��يار�ت �حلديث��ة مل 
تتاأث��ر به��ذه �مل�ص��كلة، ومنه��ا ط��ر�ز�ت غول��ف 
وتيغ��و�ن وبا�صات، م�صيف��ا �أن "�لق�صم �ملخت�ص 
يف فولك�صفاغن يتو��ص��ل مع �لباحثني، ويجري 
تبادال بناء لنتائج �لبحث". كما قال �ملتحدث �إن 
ه��ذ� �لعيب "ال ميكن �لقر��صنة من ت�صغيل حمرك 
�ل�صي��ارة". و�تف��ق �لباحث��ون م��ع فولك�صفاغ��ن 
عل��ى عدم ن�رش بع�ص �ملعلوم��ات �لهامة، ومنها 
�صف��ر�ت �ملفاتيح �لرقمية. ويقول �خلبر �الأمني، 

ك��ني مونرو، �إن ثم��ة تفا�صيل مهم��ة عن كيفية 
�ملن�ص��ور.  �لتقري��ر  م��ن  ُحذف��ت  �لقر�صن��ة 
"�أن��ت بحاج��ة �إىل معرف��ة  و�أ�ص��اف 
�أكادمي��ي بالت�صفر  على م�صت��وى 
ك��ي ميكنك �لقي��ام باأم��ر كهذ�". 
و�أ�ص��اف �أن �لبح��ث هو �الأحدث 
�صم��ن �صل�صلة م��ن �الأبحاث عن 
�إمكانية �خ��رت�ق �أنظمة �لت�صغيل 
�ل�صي��ار�ت �حلديث��ة. وم�ص��ى  يف 
يفعل��ون  "�مُل�صّنع��ني  �إن  قائ��ال 
�ل�ص��و�ب �الآن، لك��ن ثم��ة م�صكل��ة كبرة 
يف �ل�صي��ار�ت �ملوجودة بالفع��ل، وهي �صيار�ت 
ق��د ت�صتمر لع�رش �صن��و�ت، و�إ�صالحها جميعا �أمر 
�صع��ب". و�أو�ص��ح بالق��ول "يف �لغال��ب، يتطلب 
كل  يف  �لتحك��م  وح��د�ت  كل  ��صتب��د�ل  �الأم��ر 
�ل�صي��ار�ت". ورمبا يكون من �ملمكن منع �أ�صلوب 
�لهند�صة �لعك�صية �ل��ذي ��صتخدمه �لباحثون من 
�أج��ل �حليلول��ة دون �كت�ص��اف �لقر��صنة �صفر�ت 

�ملفاتيح، بح�صب مونرو.
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هل تخيلت يوما �أنك قد تكون على �رشير و�حد يف غرفة 
�لفن��دق، لكن��ك متو�جد يف دولتني �ثنت��ني؟ نعم، �الأمر 
ممكن، ذلك �أن فندقا على �حلدود بني فرن�صا و�صوي�رش� 
يتي��ح ل��ك خو���ص تل��ك �لتجرب��ة �ال�صتثنائي��ة بف�صل 
موقع��ه �ملميز. ويعد فندق "�أربي��ز" �لفندق �لوحيد يف 
�لع��امل �ملمتد على �أر��صي دولتني، بحكم �إقامته ببلدة 
كيور �حلدودية بني �لبلدين �الأوروبيني. وي�صم �لفندق 
مطعم��ا تنق�صم �أر�صيته �أي�صا بني فرن�صا و�صوي�رش�، �أي 
�أن �لزب��ون ق��د يتناول فط��وره �ل�صباح��ي على طاولة 
يف فرن�صا، وين��ادي �لنادل �ملوج��ود ب�صوي�رش�. و�أقيم 
مبن��ى �لفن��دق قب��ل تر�صي��م �حل��دود يف �ملنطق��ة بني 
فرن�صا و�صوي�رش� �صن��ة 1862، وكان حمال جتاريا يف 
�لبد�ي��ة. وجر�ء �ندالع �حلرب �لعاملي��ة �لثانية، �أ�صبح 
�ملح��ل ماأوى لالجئني و�ملحاربني �لفرن�صيني، قبل �أن 
ي�صرتيه جولي�ص جني �أربيزي، �صنة 1921 ويحوله �إىل 

فندق.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عل��ي �ص��ام: �أف�صل �الأنظم��ة �لعاملي��ة �صماوية كان��ت �م و�صعية مل 
ت�صتط��ع �أن تنت��ج نظام��ا ال يعتم��د جناحه عل��ى قدر�ت م��ن يديره 
ويعي���ص يف د�خل��ه وه��ذ� ه��و �ل�صب��ب �لذي يدف��ع �لنا���ص النتظار 
�مُلخل�ص-نح��ن ال ننتظ��ر نظاما جدي��د� وال ننتظر دين��ا بل ننتظر 
�إن�صان��ا يرتقي بن��ا �ىل �لنظام. هذ� �أي�صا هو �ل�صبب �لذي ُيجرنا �أن 
نفهم �إن هوية �الن�صان �لتي يرثها �أو يعتنقها دينية كانت �م قومية 
�م �قت�صادي��ة �م �صيا�صي��ة ال تزكيه، �لتزكية �لوحي��دة هي �الن�صان 
نف�ص��ه وترئة جم��رم �و تفّهم ��صبابه الأنه ينتم��ي �ىل طائفة �أنتمي 

�ليها �و حزٍب �تفق مع �أفكاره.
نا���رش قادر: بعد ذهاب �أرو�ح �أكرث من ثالثمئة عر�قي وعر�قية من 
خ��رة �أبنائن��ا، بانفجار مل يك��ن مقرر�ً له �أن يج��رح �أكرث من ثالثة 
�أ�صخا���ص، ذهب �جلميع للتحلي��الت �خلر�فية باحلديث عن �ل�رشبة 
�لنووي��ة و�حلديث ع��ن �لنابامل، وعلى �لرغم م��ن تركيز �لكثر على 
�إعد�د�ت �ل�صالمة و�الأمان من �حلريق، وم�صوؤولية �أ�صحاب �لبنايات 
�مل�صرتك��ة مع دو�ئر �لبلدية �لتي متنح �إجاز�ت �لبناء، بالتعاون مع 
دو�ئ��ر �لدفاع �مل��دين، فاإن �جلميع تغافل ع��ن �مل�صوؤولية �حلقيقية، 
وه��ي م�صوؤوليتن��ا يف �إجبار �ل�صلط��ة على ت�صحي��ح �الأمر مبا مينع 
وقوع��ه جم��دد�ً، يعن��ي باإجب��ار �أ�صح��اب �لبنايات بو�ص��ع �صالمل 
حري��ق، ومنافذ حريق ومطافئ بعدد منا�ص��ب وبفعالية منا�صبة، ال 
مطافئ حري��ق فارغة وغر عاملة، ومر�قب��ة ومتابعة ذلك ب�صورة 
دوري��ة م��ن �ملوؤ�ص�ص��ات �ملعني��ة، �الأم��ر نف�ص��ه ينطبق عل��ى دو�ئر 
وموؤ�ص�ص��ات �لدولة وال �صيم��ا �أنها ت�صم �أع��د�د موظفني ومر�جعني 
�صخم��ة .�أردت �أن �أكتب قبل �صه��ر، �أن كل م�صوؤول موؤ�ص�صة و�صاحب 
بناية ال ير�عي هذه �الإعد�د�ت و�ال�صتحكامات هو �رشيك لد�ع�ص بل 
ه��و �أ�رشًّ و�أ�صو�أ، و�أننا ك�صعب ���رشكاء بدمائنا �ملهر�قة ما مل ن�صغط 
م��ن �أجل هذ� �الأم��ر، وال �أعرف مَل تر�جعت و�أجلت �لكتابة. عملت يف 
منظم��ة لي�صت عر�قية لع�رش �صنو�ت، ويف هذه �ملنظمة يوجد �صابط 
دف��اع م��دين يق��وم ب�ص��كل دوري بفح���ص و�إد�مة مطاف��ئ �حلريق 
�ملنت���رشة يف كل ز�وية من زو�يا مبنى �لد�ئرة كل ع�رشة �أيام، ويف 
�لع��ادة تك��ون مطفاأة �ل�صكائ��ر يف �حلديقة �لتي �أدخ��ن عندها قرب 
�إحد�هن فتعودت �أن �أقر�أ تاريخ وتوقيع كل فاح�ص وتاريخ وتوقيع 
كل مدقق للفح�ص وكل مفت�ص ومل �أر مرة و�حدة �أنه تاأخر عن ع�رشة 

�أيام.

أجمل تعليق في الفيس بوك

-�ل�صالم هو قدرتنا الأن نعيد قر�ءة �أنف�صنا على �صوء روؤية خمالفة
-�أ�صاي��ر �الأوه��ام �ل�صائ��دة ك��ي �أدر�أ �خلط��ر و�أعي���ص، ويف بع���ص 
�الأحي��ان، ��صتجيب للوثة �جلنون �لعميقة، فاأو�جه هذه �الأوهام من 
دون �أي ح�صاب��ات م�صّبق��ة للنتائج .�أما �أتع�ص �ص��يء فهو �أن تتحّول 

�ىل "�صم�صار �أوهام".

 عجائب فيس بوكية:

�صف��ت و�ح��د، حجايل �صل��ون ر�ح �رشب �ب��ره، ب�ص مو �ب��ره، عبالك 
�ص��ارب تل �بي��ب، حجايل م��ن �أول ما ح���ص �نو خ�صمه ب��ده ين�صد، 
و�ن��و�ع �ل�صخون��ه، وخماط��ر �الب��ر �خلب��ط، و�ه��م حمط��ات حياة 
حممد �ب��و �ل�صيدلية، و�ح�صائيات دقيقة عن �لنا�ص �يل �رشبو� �بر 
وماتو�، ب�ص هو قوي ور�ح ي�رشبها، الن من جان طفل ... هو جاب 
ط��اري �الطفال و�ين لزمت قلبي بيدي، كلت ب�ص ال يربطها بحادثة 
�لرم��وك ونبقى لل�صب��ح، لكن مر من مينا و�حد، وطلع �صكد يكرهه، 
فقلت ياربي: ماكو حل للخال�ص، لو تخليه يكرهني مثل هذ� �لفات، 

لو ��رشب �الإبرة مبكانه .

"زواحف""معادن""أزمة جديدة"
عل��ى �صط��ح �صفي��ح �صاخ��ن نتذم��ر، ونو��ص��ل �لتذم��ر. �حل��ر يفوق 
�حتمالنا. �لكهرباء حتولت �ىل �أ�صوية مرورية ت�صتعل وتنطفئ خالل 
دقائ��ق. لكننا يف �لنهاية الب��د �أن نحظى بلحظات من �لر�حة فنخلد 
�ىل �لن��وم يف حج��ر�ت مردة ون�رشب �ملاء �ملثل��ج ونتابع بر�جمنا 
�لتلفزيوني��ة �ملف�صل��ة �و نغو���ص يف مو�ق��ع �لتو��ص��ل �الجتماعي 
لن�صع��ر باأنن��ا على قي��د �لتح���رش و�لتكنولوجيا.وحده��م �لنازحون 
يو��صلون دفع �رشيبة غدر ع�صائري و�همال حكومي، وبعد �ن ر�ود 
�الأم��ل نازحي حمافظة �النبار بالعودة �ىل ديارهم وماز�لو� يعدون 
�الأيام لتحقي��ق ذلك، �صتبد�أ �زمة نازحي مدين��ة �ملو�صل و�صتتحول 
�ىل كارثة �ن�صانية كما ت�صر �ىل ذلك بو�درها فعلى �التربة �ل�صاخنة 
ترمتي �الج�صاد �لتي ال جتد لها مكانا يف �خليام �ذ فاق عدد �لعو�ئل 
�لنازح��ة ع��دد ما وفرت��ه لها �ملنظم��ات �الن�صانية م��ن خيام، ويف 
ح��ر �ل�صي��ف �لالهب �لذي جت��اوز �ل��� 50 درجة مئوي��ة �صنجد بني 
�لنازح��ني م��ن مل ي�صتحم الأ�صابيع، ول��ن جند لديهم م��اء� بارد� وال 
�أدوي��ة كافي��ة تعالج �مر��صه��م �لقدمية و�مل�صتحدث��ة ب�صبب �لنزوح 

كالتهابات �المعاء لدى �الطفال و�جلرب و�صوء �لتغذية .

يذك��ر �رن�ص��ت هيمنج��و�ي يف مذكر�ته ح��ول �حلرب �لعاملي��ة �لثانية، 
"�جلميع كان يغادر �الأماكن �خلطرة، مل ��صاهد �صوى �جلنود و�ل�صحفيني 
و�الطب��اء و�مل�صوؤول��ني يف �ل�ص��و�رع و�لبنايات �مل�صتهدف��ة. �نها حرب 
طاحن��ة ج��د� ويج��ب �أن تكون ه��ذه �لفئات �آخ��ر �ملغادري��ن �إن حدثت 
�لهزمي��ة و�أول �ملتو�جدي��ن �إن ح�صل �لن�رش"، وي��ردف قائال: "حتدثت 
�ىل �أحد �ل�صخ�صيات �ملهمة وكانت تربطنا عالقة قوية وطيبة، �ملدينة 
عل��ى و�صك �ل�صق��وط و�صتك��ون �أول �ال�صخا�ص �لذين �صتت��م حماكمتهم 
باالإع��د�م. ال جم��ال �مامك �ص��وى �لهرب لن حت�ص��ل يف �أح�صن �الحو�ل 
على طريقة �رشيعة للموت. ثم يرد هذ� �مل�صوؤول على هيمنجو�ي بهدوء، 
لق��د عانقنا �مل��وت يف �للحظة �الوىل من دخول �لعم��ل �ل�صيا�صي، كنت 
�عل��م جي��د� �أن �ملوت هو نهاية حتمية ل�صقوط نظ��ام وفكر �أوؤمن به يف 
�حلرب مع �العد�ء. بعد �صقوط مدينتنا ومدن �خرى بيد د�ع�ص �الرهابي 
كانت تل��ك �للحظات فا�صلة وكافية لك�صف �للثام عن �ملعادن �لنفي�صة 
و�ملع��ادن �لرخي�ص��ة، كان��ت تلك �للحظ��ات ت�صبه �حل�ص��ول على عملة 
�صعب��ة يف زمن �حلرمان، حيث يعتر �حل�صول على تلك �لعملة �نتقاله 

كبرة من �لياأ�ص �ىل �لت�صبث باحلياة مرة �خرى ومو��صلة �مل�صو�ر". 

�لتحر���ص من �الأمر��ص �الجتماعية �خلطرة، �لت��ي تو�جه �ملجتمعات �حلديثة، وقد 
ظه��رت و�نت���رشت يف جمتمعنا منذ عق��ود، ولكن بفعل مو�ق��ع �لتو��صل �الجتماعي 
�أ�صبحت مر�ص يهدد �ملجتمع. �ملالحظ �أن هذه �الأفة �خلطرة، قد �نتقلت من �أو�صاط 
�ملر�هق��ني، و�ملنحرف��ني، �ىل �رش�ئح جدي��دة خمتلفة، من رجال �أعم��ال وم�صوؤولني 
كب��ار يف �لدولة. م�صطلح جديد برز على �صاح��ة �ملتحر�صني فيما بينهم "زو�حف"، 
�و "�لز�حف"، حتى �أن هذه �لت�صمية باتت مال�صقة لكل من ي�صاك�ص �و يعاك�ص فتاة 
�و ميتدحه��ا، نحن فيما �صبق ن�صميه "لوكي"، �لزو�حف ممقوتة �صو�ء كانت حيو�نية 
�أم ب�رشي��ة، ب�صبب ت�رشفاتها وردود �أفعاله��ا، �لكريهة و�صكلها �ملقرف. �لظريف يف 
و�صعن��ا �لر�هن، �أن �لزحف و�صل �ىل �ملج��ال �ل�صيا�صي، وبات م�صطلح جديد لدينا 
ه��و �لزحف �ل�صيا�ص��ي، و�جلميل يف ذلك �أن نائبة يف �لرمل��ان ت�صتكي �ىل رئي�صها، 
�أن زمي��ل لها قد" زح��ف" عليها هي وزميلتها �جلميلة، وتق�ص��م �ميانًا �رشعية، �أنها 
تعر�صت للتحر�ص، و�لرجل ينفي ذلك و�مل�صحك �أن كال �لنائبني من نف�ص �ملحافظة، 
و�الئتالف �حلاكم. �لزحف �ل�صيا�صي �الآخر، فكان من ن�صيب �لطرفني رجااًل ون�صاء�ً. 
�لزحف �ل�صيا�صي �أ�صبح �صمة جديدة يف �لعر�ق، و�الأنو�ع �ملختلفة فيه �أ�صبحت مثار 
�أعج��اب �ل��ر�أي �لعام �ملحلي و�لعامل��ي، حتى �أن �أف�صل �ل��وكاالت �لعاملية لالأنباء، 
تبتدئ ن�رشتها باخلر �لتايل، زحف نائب عر�قي على زميلة له يف �لرملان، وطلبت 

�لنائبة رد �العتبار لها ب�صبب جتاوزه عليها باألفاظ نابية.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

�أق��ر منظم��و �أوملبياد ري��و دي جان��رو، بف�صلهم 
يف معاجلة حت��ول لون بع�ص �أحو����ص �ل�صباحة 
م��ن �الأزرق �إىل �الأخ���رش، وذل��ك رغم م��رور نحو 
�أربع��ة �أي��ام على ه��ذه �الأزم��ة �لتي بات��ت توؤرق 
�لريا�صيني. ويف حماولة جديدة الحتو�ء �الأزمة، 
�صيعم��ل �ملنظم��ون عل��ى تبدي��ل 73ر3 مالي��ني 

ليرت�ت م��ن �حلو�ص �لبالغ 
لريا�ص��ة  م��رت�   50 طول��ه 
تق��ام  �ل��ذي  �مل��اء،  ك��رة 
م�صابق��ات  �أي�ص��ا  علي��ه 
�ل�صباح��ة �ملتز�من��ة �لت��ي 
�الأح��د.  �أم���ص  م��ن  ب��د�أت 
و�أعل��ن �ملنظم��ون عن هذه 
و�صفوه��ا  �لت��ي  �خلط��وة 
ف�ص��ل  عق��ب  باجلذري��ة 
حم��اوالت تنظي��ف حو�ص 
�لغط���ص �ملجاور �ل��ذي بد� 
لون��ه �الأخ�رش د�كن��ا �أكرث، 
غ��از�ت  ر�ئحت��ه  وت�صب��ه 

�لقول��ون بح�صب و�صف �أحد �لغطا�صني، يف �لوقت 
�ل��ذي ينبغي �أن يتمتع حو�ص �ل�صباحة �ملتز�منة 
بنقاء مطلق، �الأمر �لذي دفع �إىل �للجوء �إىل خيار 
��صتب��د�ل �ملياه. وق��ال مدير �ملن�ص��اأة، غو�صتافو 
نا�صيمنت��و يف موؤمت��ر �صح��ايف: "نح��اول من��ذ 
4 �أي��ام. �الأم��ور ال جتري ب�رشعة كم��ا �أردناها. 
�ملي��اه.  �صن�صتب��دل  ل��ذ� 
�صن�صحب �ملياه من حو�ص 
�مل�صابق��ات، ون�ص��خ ب��دال 
حو���ص  م��ن  مي��اه  من��ه 
�أن  ويتوق��ع  �الإحم��اء". 
معاجل��ة  عملي��ة  تنته��ي 
�لل��ون  �إىل  �ملي��اه  حت��ول 
ظه��رت  �لت��ي  �الأخ���رش 
كيميائ��ي  تفاع��ل  ب�صب��ب 
قام باإبطال مفعول �لكلور، 
قب��ل �أربع �صاعات فقط من 
�نط��الق م�صابق��ة �ل�صباحة 

�ملتز�منة.

هذا الفندق يمنحك "المياه الخضراء" و"الغازات" تهزم منظمي ريو
سريرا واحدا في دولتين

باحثون: بوسع قراصنة "فتح الماليين" من سيارات فولكسفاغن

أفقيًا 
1 بطل���ة كاأ����س العامل لكرة القدم o 2006 ن�صف 

طعام.
2 ط���ري طويل الأرج���ل واملنقار o �صئم o لتف�صري 

املعنى وال�صتطراد.
3 جمموعات من الأوامر للكمبيوتر لعمل �صيء ما 

احلاد التنف�صي  اللتهاب  متالزمة   o
امللتقون. يلتقي  حيث   o قرب   4

o احد  م���ا  5 جمموع���ة طقو����س وتقالي���د حل���دث 
الوالدين.

6 اأخطاأ o قدح وذم �صعرا o �صاأم و�صيق من بطء 
مرور الوقت.

منغلق عك�س   o للنداء   7
مت�صابهات  o ال�صديدة  النار  ال�صنة   8

اأثناء  o توقف لعمل �صيء جانبي  9 ن�صف خروج 
القيام برحلة اأ�صا�صية.

 o  1998 الق���دم  لك���رة  الع���امل  كاأ����س  بطل���ة   10
ا�صتجد واأظهر لونا جديدا.

عاموديًا
.1994 القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بطلة   1

مدين����ة   o اللح����م  وخا�ص����ة  بالأ�صن����ان  يقط����ع   2
باك�صتانية

o ي�صيبه  اأ�صي����اء غري مفهومة اأو �صعبة الفهم   3
اجلنون

مر�صي. خوف   o ال�صالة  عند  يقال  اأمر  فعل   4
وعال. ارتفع   5

6 بح����ر o فج����وات بالغة ال�صغ����ر يف اجل�صم اأو 
ورق النبات.

ينعق من   o احلرب  عك�س   7
الأثاث حلمايته  ما يو�صع على   o نبات  8 ن�صف 

اأو لزينته فتفر�س عليه
ال�صعودي. ال�صباب  نادي  يف  ليبي  لعب    9

اجلزائري. �صطيف  وفاق  لعب   10


