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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

�سبكة الإعالم.. مل ال�سكوت؟ 
زيد احللي:

من  العديد  ن�رشه  ما  على  الفعل  ردود  اتابع  وانا  ا�سبوع  منذ 
العالميني، ول�سيما الذاعيني ب�ساأن عزم �سبكة العالم العراقي 
على )اإلغاء( اذاعة جمهورية العراق .. فلم اجد �سوى �سمت، وكاأن 
قريبا!:حتى  العالن  اىل  طريقه  يف  القرار  وان  حقيقة،  المر 
ي�ساحبنا  الذي  �سوتها  �ستخنق  الدولة،  ان  ا�سدق  مل  اللحظة، 
منذ العام 1936 .. وان �سوت البلبل الذي يوقظنا من النوم، كل 
.. مل ال�سمت ؟ فاذا كان قرار  يوم، �سيتيه يف ف�ساء ل نهاية له 
اللغاء، �سحيحا، الي�س من الجدر ان تكون ال�سجاعة ، موجودة 
كي تربر ا�سباب هذا القرار؟ فال�سمت ازاء ما يتداوله العالميون 
والنا�سطون، دليل عن وجود نية اللغاء، وان العالن عن اطفاء 
�سمعة العراق التي ظلت متوهجة منذ تاأ�سي�س الدولة، حتى الآن، 
�سيولد انفجاراً �سعبيا من العرتا�سات.. انه قرار خاطئ )ان �سح 
الحباط  اىل  ويوؤدي  المل،  وبخيبة  بالندم،  و�سي�سعرنا  اتخاذه( 

والياأ�س.
لكني  اتخذ،  قد  بغداد،  اذاعة  باإلغاء  قرارا  ان  ا�سدق  ل  �سخ�سيا، 
�سبكة  دعوة  اجل  من  ال�سبوع  لهذا  عمودي  يف  ذلك  اىل  ا�رشت 
العالم العراقي اىل نفي هذه النباء، ب�سكل ر�سمي، فلي�س هناك 
دولة يف العامل، دون اذاعة ر�سمية لها .. وبهذا النفي نكون وفرنا 
بغداد  اذاعة  يف  العاملني  من  ملئات  النف�سية  الراحة  من  جانبا 
وماليني من متابعيها، وتاأكيدا لقولة احلق باأن اذاعة جمهورية 
العراق، هي واحة من واحات الزمن اجلميل الذي يذكرنا بالدكتور 
العزاوي،  اهلل  وعبد  الغزايل،  وناظم  والقباجني،  جواد،  م�سطفى 
ان  و..:لكن،  و..  ابو عزيز  وعمو زكي، واحلافظ مهدي، وح�سريي 
هذا  مثل  اتخاذ  اىل  دعوات   ، العالم  كوالي�س  يف  هناك  كانت 
فـ  الوقوف بوجهها  العراق، فينبغي  اذاعة جمهورية  القرار بحق 
)كلمة احلق( حتتاج لأ�سخا�س يقولونها، بقوة، ويثبتون عليها، 
ول يرتاجعون عنها، لأَنها )حق(، واحلق ل رجعة فيه.. وانا ادرك، 
ان كلمة احلق قد تدفع ب�ساحبها اىل زاوية �سعبة يف هذا الزمان 
مع  تاريخية  مواجهة  يف  ي�سعه  قولها  عدم  ولكن  ال�سبابي، 
دائرة  اإىل  ويجُره  لذاته،  واحرتامه  الأخالقي،  التزامه  ومع  نف�سه 
النظرة  فاقدي  من  الكثريين،  اإليها  �سحبت  والنفعية  ال�سلبية  من 

ال�سليمة!
ال�سماء،  من  النازل  كاملطر  فهي،  احلق(  )كلمة  بانتظار  نحن 
الأر�س  به  وت�سقى  العيون،  به  وتفي�س  الأودية،  به  ت�سيل  حيث 
ا الباطل فلو كان  بعد موتها، وينتفع بها اخللق مناِفع �ستى، واأمَّ
كثرًيا كثيًفا، فماآله اإىل زوال وا�سمحالل. اذاعة جمهورية العراق، 
عراقي،  علم   .. وتاريخها  وفنييها  براجمها  ومقدمي  مبذيعيها 
�ساريته عالية، فلنحافظ عليها، فهي من تبقت من تاريخ العراق.

اجمل تعليق 

لبد من ان تت�سنع عدم الفهم يف كثري من المور ..ليتنف�س عقلك 
فالهواء لي�س لرئتيك فقط 

الكتشاف فجوات الشبكة 
الالسلكية في المنزل

أمنية في كروم تخترق 
بيانات تسجيل الدخول 

صوت بلوتوث من 
المستقبل

 يرتبــط مدى تغطية �سبكــة WLAN الال�سلكية يف املنزل بعدة عوامل، 
منهــا خ�سائ�س اجلــدران وموقع جهاز الراوتر وقطــع الأثاث والأنابيب 
وال�سبكات والأجهزة الأخرى املوجودة يف املنطقة املحيطة.  وعن طريق 
Ekahau Hea t لأجهــزة املــاك اأو NetSpot  التطبيقــات، مثــل
mapper حلوا�ســب وينــدوز، يتمكــن امل�ستخــدم من اإن�ســاء ما يعرف 
با�سم "املخططــات احلرارية" Heatmaps يف املنزل، حيث تقوم هذه 
التطبيقات بقيا�س جودة ا�ستقبال الإ�سارة الال�سلكية يف الغرف املختلفة 
يف املنــزل، ويتم اإظهار مدى اجلودة عن طريق الألوان، حيث ي�سري اللون 
الأخ�ــرش اإىل جودة ال�ستقبال، يف حني يو�سح اللون الأحمر اأن ا�ستقبال 
الإ�سارة الال�سلكية �سيئًا. ويتوافر الإ�سدار الأ�سا�سي من التطبيقني جمانًا، 
ومــن خالل النتائج، التي يتم اإظهارها، ميكن للم�ستخدم اأن يقوم ببع�س 
املحــاولت لتح�سني جودة الإ�سارة الال�سلكية يف املنزل من خالل تغيري 
مو�ســع جهــاز الراوتــر، اأو يتــم العتماد علــى بيانات القيا�ــس من اأجل 
التخطيط لتقويــة ال�سبكة الال�سلكية بوا�سطة ا�ستعمال اأجهزة راوتر اأخرى 
اأو وحدات باور لين Powerline، التي تعمل على اإعادة توزيع ال�سبكة 

الال�سلكية عرب الو�سالت الكهربائية. 

   ذكــرت جملــة "بي �ســي فيلــت" اأن القرا�سنة قد يتمكنــون من اخرتاق 
بيانــات ت�سجيل الدخول اخلا�سة مب�ستخدمــي ويندوز، والذين يعتمدون 
على مت�سفح غوغل كروم، وذلك وفقا لتحذيرات الباحث يف جمال اأمان 
تكنولوجيــا املعلومــات بو�سكــو �ستانكوفيت�س.  واأو�ســح �ستانكوفيت�س 
اأنــه مــن الناحيــة النظرية ميكــن للقرا�سنة اخــرتاق البيانــات بوا�سطة 
برامــج الت�سفــح الأخرى عن طريــق مواقع الويب املزيفــة، اإل اأن عملية 
الخــرتاق تكون اأ�سهل بوا�سطة مت�سفح جوجــل كروم من حيث التعامل 
مــع التنزيالت، عــالوة علــى اأن برنامج كــروم يعترب الأكــر ا�ستخدامًا 
على اأجهزة �سطــح املكتب، وبالتايل فهو اأكر ُعر�سة لهجمات القر�سنة 
الإلكرتونيــة. واأ�ســاف اأن هــذه امل�سكلة تتعلــق بوجود ثغــرة اأمنية يف 
ملفــات .SCF، وهــي �سيغــة امللفــات، التــي توجــد يف نظــام ت�سغيل 
مايكرو�سوفــت منذ نظــام ويندوز 98، وت�ستمل علــى اأوامر يتم تنفيذها 
تلقائيــا بوا�سطــة مت�سفح ويندوزاإك�سبلــورر، ومن الأمــور الإ�سكالية اأن 
نظــام ويندوز ل يقوم بعر�س امتداد امللفات للم�ستخدم، وبالتايل يقوم 
مت�سفح كروم بتنزيل امللفات يف الإعدادات الفرتا�سية للمت�سفح دون 

طلب.

   اإن كنت تفكر ب�رشاء مكرب �سوت بلوتوث جديد، فرمبا عليك التفكري باقتناء 
Kalium Sound Heroes القادم من امل�ستقبل.  فبعيداً عن الت�سميم 
التقليــدي ملكربات ال�ســوت احلالية، ُيقــدم Kalium ت�سميمــًا مذهاًل على 
هيئــة الأبطال اخلارقني مع قاعــدة ع�رشية مليئة باملزايا. فيمكن من خالل 
قاعــدة املكرب �سحن هاتفــك ل�سلكيًا للهواتف املدعومــة، والختيار من بني 
ماليــني الألــوان اأثنــاء ال�ستمــاع اإىل املو�سيقى من خــالل التطبيق اخلا�س 
باملكــرب علــى الهواتف الذكية، اإ�سافــة اإىل القدرة على ا�ستخــدام اآلة الدخان 
املدجمــة باملكــرب لإ�سفاء املزيد من الإثــارة. ويف حال امتــالكك لأكر من 
وحــدة من مكرب ال�سوت، فيمكنك ربطها جميعــًا عن طريق ال�سبكة الال�سلكية 
 Kalium وتقــدمي جتربة �سوتية منزلية مميــزة.  ي�سار اإىل اأن مكرب ال�سوت
 indiegogo متوفــر حاليــًا كم�ــرشوع عــرب من�ســة Sound Heroes
للتمويــل اجلماعي، ومُيكن للم�ستخدمني طلب ن�سخــة منه مقابل 100 دولر 
اأمريكــي اأو الختيــار من �سمن الباقــات املتوفرة داخل امل�ــرشوع. مع العلم 
اأن امل�ــرشوع ا�ستطــاع اأن يجمــع متوياًل يزيد عن 80 األــف دولر اأمريكي يف 
غ�ســون 3 اأيــام، يف حني �ست�ستمر حملة التمويل لنهاية يوليو املقبل على اأن 

يبداأ �سحن املنتج للزبائن يف �سهر اأكتوبر من العام احلايل.

مكبرتطبيقات ثغرة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

)معكو�سة(. الأمريكية  البحرية   o احلوا�س  اإحدى   1
2 جمم���وع احلي���ل والقدرات الفردي���ة يف عمل ما o ما 

يو�سع على الثور جلر حمراث اأو تدوير �ساقية.
)معكو�سة(. اأع�سر   o يبكني   3

)معكو�سة(. نف�س  خالف   o الدب  �سبل   4
قوالب �سكل  يف  و�سع   o مت�سابهة   5

�سديد طمع   o وعدا  يعطي   6
o يف رغد من العي�س. 7 �سالت )فيها همزة مقلوبة ياء( 
اأغ�سب البن والدته فيجب عليه �سريعا  اإذا   o 8 ه���رب 

اأن ....
9 ن�س���ف ا�سم اأحد اأفالم احمد ال�سقا ومنى زكي وهالة 

فاخر وجميل راتب. o ن�سف ومي�س
ا�سمها احلقيقي  فنان���ة كوميدية م�سري���ة   o 10 ريف���ي 

نونيا نو�سكا

 أنطونيو بانديراس يتابع هيفاء 
وهبي... واألخيرة تتمنع

 بعــد �ساعــات من ن�رش النجمة اللبنانيــة هيفاء وهبي �سورة 
Ant t  لهــا جتمعها باملمثــل العاملي اأنطونيــو بانديرا�س
nio Banderas علــى هام�س فعاليــات مهرجان "كان" 
ال�سينمائــي الــدويل، قام الأخــري باإ�سافة النجمــة اإىل قائمة 
الأ�سخا�ــس الذين يتابعهم. والالفت اأّن النجمة اللبنانية التي 
تتابــع 12 �سخ�سًا فقط علــى �سفحاتها يف ان�ستقرام، متنعت 
عــن متابعة النجم العاملــي ال�سهري، ومل تــرد اخلطوة امللفتة 

باملثل. ليند�سي لوهان تهّنئ بحلول �سهر رم�سان املبارك
 Lindsay Lohan قدمت النجمة العاملية ليند�سي لوهان
تهنئــة خا�سة مبنا�سبــة حلول �سهر رم�ســان املبارك، وذلك 

على ح�سابها اخلا�س يف اأحد مواقع التوا�سل الإجتماعي.
ون�رشت ليند�ســي �سورة جديدة لهــا، واأرفقتها بتعليق كتبت 
فيــه: "رم�سان �سعيد"، لتنهال عليهــا بعد ذلك التعليقات من 

قبل املتتبعني.

ب�سمراء  امللقب���ة  البدوي���ة  املطرب���ة   1
الباديه

o عك����س  2 فرا����س الطف���ل الر�سي���ع 
خري

ثلثا توت.  o ال�سرار  �سبق  مع  قا�سدة   3
الع�سبية  املا�سية يف املناطق  4 تغذية 

مت�سابهة  o
لبنان(. )من  الغنية  فرا�سة   5

املقدمة. يف   o بيت  ثلثا   6
مثال التن�س  كرة  لعب  ي�ستخدمه   7

8 فن���ان م�س���ري م���ن اأ�س���ل �س���وري 
ا�سمه احلقيقي اأنور يحيى النقا�س.

امل�س���ري  للفن���ان  ال�ساب���ق  ال�س���م    9
العاملي عمر ال�سريف.

عموديًا اأفقيًا

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.


