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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

قالوا يف �صفحاتهم
ميثم احللو : باذٌخ ووثري هذا احللم يا حبيبتي.

ال ينقذنششا االآن التوغششل يف يقظتنششا.. ال جششدوى مششن اأن ن�ششرع يف مواجهة 
الواقششع.. التماهششي مع هششذا القلق.. هذا امل�صششوٌب بكل االلتبا�ششض والغمو�ض.. 

دعينا يف هذا الذهول.
باذٌخ ووثرٌي هذا احللم يا حبيبتي.

هنششا باإمكاننا اأن ال نششّرر.. ميكن اأن تهم�صي يف اأذين ما ت�صائني.. وميكن اأن 
اأ�صاك�ششض خ�صالت �صعرك كما اأ�صاء..ميكن اأن اأرّتل على م�صامعك نكتًة بذيئة 
وميكن بالتاأكيد اأن ت�صحكي.. �صحكتك ال�صاخبة وحدها حتيل جدب العامل 

اىل خ�صوبة.
باذٌخ ووثرٌي هذا احللم يا حبيبتي.

عظمششة احلب هذه الدميومة.. هذا االنهيار الال متناهي.. ال�صياحة يف هاوية 
ال تن�صب

احلششب يجعلششك حراً .. حراً مششن كل �صيء.. حراً من نف�صك كبدايششة.. حّراً بال اأي 
�صششيء.. ال حبششل جناة يتششدىّل.. وال يد يف اجلانششب االآخر ت�صششّدك اىل ال�صكينة 

الباردة.
باذٌخ ووثرٌي هذا احللم يا حبيبتي.

تعششايل ن�صقششط مششن العناويششن اإىل دفاتششر اخلائبششني.. اإىل اأحششالم ال�صششكارى 
املتهاوين يف نغم حزين.. تعايل نهوي من اجلفاف اىل غيمٍة متطر االأ�رار 

واالأ�صعار.. 
تعايل نكن نحن..

نا�ر العتابي : هل حدَث معَك يومًا
وقبل اأْن ت�صَع يدَك بيِد النهار

تقف على حافِة الوقِت املتاآكلِة 
وت�رخ مبلِء فمَك : خطاأٌ فادح 

واأنَت ت�صرُي ب�صبابتَك اليمنى
اإىل عربٍة متهالكٍة 

ا�صمها احلياة.
عبششد العظيششم فنجان : اأمششا اأمِك فلن يغفر لها ال�ِصعششر ُ، و�صتفُرّ اجلنُة من حتت 

اأقدامها
الأنها تراين ، عندما تبكني ، طافرا مع دموعِك ، 

فال حتّرك �صاكنا .

قي�ض عبد املغني : اأ�صعت حذائي و اأنا اأحبك 
مازلت اأتذكر هذا واأ�صحك

�صدقي هذا اأي�صًا 
يف ما تبقى من حياتك احلافلة

نادراً ما�صتجدين رجاًل يرتنح وهو يغادر عينيك
و يقطع امل�صافة من قبلتك اإىل منزله حايف القدمني.

حيدر علي : يكفيني يف اأ�صد اللحظات كمداً وياأ�صًا 
اأن اعرف ان قلُبِك ينب�ض يف مكان ما

 من هذا العامل ، حتى ا�صرتد الرغبة يف احلياة .

رنا جا�صم :  اأيها احلزن .. اأمل توؤملك ركبتيك من اجلثو فوق �صدورنا ؟

اجمل تعليق في فيسبوك

ول�صعرك الق�صري معنى طويل جداً، كلفافة �صا�ض.. ا�صتغلها جلروحي!

تقترح المزيد من 
تشديد الرقابة على اإلنترنت

تسجل براءة اختراع
 للهواتف بشاشات قابلة للطي

 iOS في عدد من تطبيقات
تهدد بيانات ماليين المستخدمين

قالششت هيئة تنظيم االإنرتنت يف العا�صمة ال�صينيششة بكني اإن احلكومة تعتزم 
فر�ششض املزيششد مششن ت�صديششد الرقابة علششى االإنرتنت مششع اإمكانيششة اإن�صاء جلنة 
جديششدة لفح�ششض خدمششات االإنرتنششت واالأجهزة. وكانششت ال�صني قششد تبّنت يف 
�صهششر ت�ريششن الثاين/نوفمر املا�صششي قانوًنا مثرًيا للجششدل ملكافحة جرائم 
تقنيششة املعلومات، وذلششك يف م�صعى ملواجهة ما تقول بكششني اإنها التهديدات 
املتزايششدة، مثششل القر�صنششة واالإرهششاب، ولكششن القانششون اأثششار املخششاوف بني 

ال�ركات االأجنبية واملجموعات احلقوقية.
ويقششول نقاد القانششون من غري ال�صينيششني اإنه يهدد باإغالق �ششركات التقنية 
االأجنبيششة مششن خمتلششف القطاعششات، وي�صتمششل علششى متطلبات مثششرية للجدل 
لال�صتعرا�صششات االأمنيششة وُيلزم ال�ششركات بتخزين البيانششات على خوادم يف 
ال�صششني. ويقرتح م�ششروع القواعششد اجلديدة، الششذي �صدر خالل عطلششة نهاية 
االأ�صبششوع عن منظم االإنرتنت يف ال�صششني، اإن�صاء هيئة اإدارية لدرا�صة وتن�صيق 

ال�صيا�صات على ال�صعيد الوطني.
و�صششوف تكون مششن م�صوؤوليات اللجنششة النظر يف املخاطر التششي يتعر�ض لها 
االأمششن القومي ومنع احلزب ال�صيوعي والدوائر احلكومية من �راء املنتجات 

واخلدمات االإلكرتونية التي مل حت�صل على املوافقة.

�صجلششت �صام�صوجن براءة اخششرتاع جديدة الآلية ميكششن ا�صتخدامها 
يف ت�صنيع الهواتششف النقالة املزودة ب�صا�صات قابلة للطي، وهي 
الهواتششف التششي ترجح تقاريششر ُقرب قدومهششا اإىل االأ�صششواق خالل 
عششام 2017 اجلششاري. ومنح مكتب براءات االخششرتاع والعالمات 
التجاريششة االأمريكي ل�صام�صوجن حق ا�صتخدام بششراءة اخرتاع اآلية 
ميكانيكيششة ت�صهل مششن عملية طششي ال�صا�صات، وهي الششراءة التي 
كانششت ال�ركششة الكورية قد تقدمششت بطلب لت�صجيلهششا منذ التا�صع 
من يونيو لعام 2015. وابتكرت �صام�صوجن، كما �صجلت يف براءة 
االخرتاع، اآليششة لطي �صا�صة الهاتف عر اأجششزاء ميكانيكية مثبتة 
خلف ال�صا�صة، والتي من �صاأنها اأن تدعم عملية فتح وغلق ن�صفي 
ال�صا�صششة علششى بع�صهما البع�ض، كمششا تعمل على تثبيششت ال�صا�صة 
يف الو�صششع املفتوح عنششد اال�صتخدام. وال تعد هذه براءة االخرتاع 
االأوىل من نوعها التي ت�صجلها �صام�صوجن، حيث �صبق واأن �صجلت 
ال�ركششة الكورية عدة براءات اخرتاع لتقنيششات واآليات ت�صهل من 
�صنششع الهواتف النقالة املزودة ب�صا�صات قابلة للطي، كما �صجلت 

�ركات مناف�صة براءات اخرتاع �صبيهة مثل �ركة اإل جي.

ك�صششف باحث اأمنششي اأن عدد كبري مششن التطبيقات املخ�ص�صة لنظششام اآي اأو 
اإ�ششض iOS، واملتاحة عششر متجر اآب �صتور، معر�صة لثغششرة تتيح للقرا�صنة 
تنفيذ هجوم من نوع “رجل يف املنت�صف” MITM، مما يعر�ض بيانات 
امل�صتخدمششني للخطششر. واأو�صششح ويششل �صرتافي�ض، عششر مدونتششه ال�صخ�صية، 
اأن اأثنششاء حتليششل ال�صفرة الرجميششة اخلا�صة بعدد مششن التطبيقات  املتاحة 
علششى متجر اآبل اآب �صتور وجد اأن مئات منهششا معر�صة لعلميات االعرتا�ض 
ال�صامت للبيانات من قبل القرا�صنة، حتى واإن كانت هذه البيانات موؤمنة 

اأو م�صفرة.
واأ�صششار �صرتافي�ششض اإىل اأن التحليششل االأويل للبيانششات اأظهششر وجششود 76 من 
 iOS وحتديدا من التي تعمل على نظام ،iOS التطبيقات ال�صهششرية لنظام
10، معر�صششة لثغششرة ت�صمح بهجمات رجل يف املنت�صف، حتى واإن كانت 
البيانات فيها يتم تناقلها ب�صكل موؤمن وم�صفر با�صتخدام بروتوكول طبقة 
النقششل املوؤمنة TSL. واأ�صاف الباحث االأمني اأن تلك التطبيقات املعر�صة 
للهجششوم مت حتميلهششا نحو 18 مليون مششرة على اأجهزة اآبششل الذكية العاملة 
بنظششام iOS 10، ممششا ي�صششع بيانششات املاليني مششن امل�صتخدمششني عر�صة 

لالعرتا�ض اأو التالعب من قبل القرا�صنة.

ثغرةالصين سامسونج

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

التنا�سلية  النبات  اأع�س���اء  o من  1 مركب���ات بحرية 
)جمع(.

ومعلن. وا�سح   o عليه  يحافظ  وعد   2
3 ما يكتب من كافة املعلومات عن مو�سوع اأو حدث 

ما o من الأطراف
 o o �سقيقة  4 حي���وان �سخ���م لحم يح���ب الع�س���ل 

ن�سف بدري
وهنئت. �سرت   o م�سر  مدن  من   5

امليالدية. ال�سهور  من   o �سال   o �ساحر  ن�سف   6
o تو�سع عليه  م���ن الظهر ف�ساع���دا   o 7 مت�سابه���ة 

الأ�سياء.
)معكو�سة(. احلكواتي   8

الغ�سب. �سريع   o )معكو�سة(  م�سادة  اأدوية   9
10 فنان���ة م�سري���ة راحل���ة ملعت كراق�س���ة مع فريد 

الأطر�ش

نجوم يستمتعون على الثلج
�صتغششّل بع�ششض النجششوم العششرب مو�صششم ال�صتششاء املثلششج 
لال�صتمتششاع بطق�صششه البارد، فقاموا بن�ششر �صورهم مع 
عائالتهم واأ�صدقائهم على مواقع التوا�صل االجتماعي، 
التششي يظهرون فيها على الثلششج يف بلدان تتميز مبوا�صم 

التزلج، بخا�صة لبنان.
وتظهششر ال�صششور النجم هششاين �صاكششر وقد اختششار لبنان 
الذي يعتره بلده الثاين، لال�صتمتاع مع عائلته بطق�صه 
البششارد وثلوجه الغزيرة، كذلك النجمة غادة عبد الرازق 
التششي ا�صتمتعششت يف ربششوع لبنان مبو�صششم التزلج برفقة 

اأحفادها.
اأما جنوم لبنان فيق�صششدون موا�صم التزلج داخل بلدهم 
كمششا فعل النجششم راغب عالمششة برفقششة اأ�صدقائه، حيث 
يظهششر يف ال�صششورة اأعاله يلعب "الطاولششة" مع �صديقه، 
وكذلششك االإعالميششة اللبنانيششة كارال حششداد التي ق�صدت 
منطقششة فاريششا اجلبليششة امل�صهششورة مبو�صششم التزلششج مع 
ابنتهششا لال�صتمتششاع وممار�صششة لعبششة التزلششج املف�صلششة 

لديها.

1 �سندري���ال ال�سا�س���ة ماتت يف ظ���روف غام�سة يف 
لندن.

يا بنات املكال  اأغنياته  2 مط���رب وممثل �سوري من 
للنفي  o

o م�ستغرقون يف  3 احلي���وان مي�س���ي يف الأر����ش 
�سبات

الو�ساية. اإليه  اآلت  من   o اأ�سرة  ن�سف   4
العربية. ال�سا�سة  �سيدة   5

م�سباح  o تخت  ثلثا   6
بالية. ثياب   o قمي�ش  ن�سف   7

8 ع���دم ق���درة على الن���وم o ن�سف عاب���ر o �سمري 
متكلم.

ترك  9 ممث���ل وخمرج م�سرح���ي و�سينمائ���ي راحل 
الطب البيطري من اأجل الفن o اأخطاأ

�سنوات  عم���ل  10 ممث���ل وم�سرح���ي م�سري راحل 
خمرجا يف الإذاعة الربيطانية

عموديًا اأفقيًا 

ه����ذه ال�سبكة مكّونة م����ن 9 مربعات كبرية 
خان����ات   9 اإىل  مق�ّس����م  كب����ري  مرب����ع  وكل 
�سغ����رية. من �سروط اللعب����ة و�سع الأرقام 
من 1 اإىل 9 �سمن اخلانات بحيث ل يتكرر 
الرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي 

اأوعمودي.


