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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم
  

ب�رشى العبيدي  :اإىل امل�ؤ�س�سات ال�سيادية يف العراق
املكتب  مدير  نائب  ي�سغل  اأنه  وخا�سة  املحك  على  العراق  �سمعة 
من  حفنة  الن  فقط  جنيف  يف  االن�سان  حق�ق  ملجل�س  التنفيذي 
االأحزاب ترغب يف تقا�سم منا�سب جمل�س املف��سني يف مف��سية 
يف  من�سب  اآالف  �ستة  من  اكرث  ي�سبعهم  ومل  االن�سان  حق�ق 
م�ؤ�س�سات الدولة العراقية:اإرفق لكم احاطة املمثل اخلا�س للأمني 
العام للأمم املتحدة يف العراق ال�سيد يان ك�بي�س اإىل جمل�س االأمن
ال�سيد الرئي�س:ال تزال عملية االختيار يف املف��سية العليا حلق�ق 
االإن�سان العراقية، وهي حجر االأ�سا�س لنظام عراقي يرمي حلماية 
واحرتام حق�ق االإن�سان جلميع مك�نات ال�سعب العراقي، ال تزال 
م�ستمرة. بتاريخ 29 ني�سان، �س�ت جمل�س الن�اب ل�سالح تعديل 
اإطار العمل القان�ين لتاأ�سي�س جلنة خرباء لرت�سيح ع�س�ية جمل�س 
مركز  الغاء  على  عليه  امل�افق  التعديل  عمل  وقد  املف��سني. 
واحلد من  اللجنة،  تلك  الع�س�ية يف  كامل  املتحدة كع�س�  االأمم 
والدعم  امل�س�رة  العامة وتقدمي  املراقبة  لتقت�رش على  ن�ساطاتنا 
اأع�ساء  بع�س  من  لتاأكيدات  الحقا  التعديل  هذا  جاء  الفني. 
كان  املتحدة  للأمم  ال�سابق  الدور  اإن  اإىل  ذهب�ا  الذين  الربملان 
خمالفا للقان�ن املعم�ل به، وه� ما دح�سته بعثة االأمم املتحدة.
خلفًا  العملية  لت�سيي�س  ونظراً  التعديل،  لهذا  �سابق  وقت  ويف 
االأ�سخا�س  ا�ستقلل  ت�سمن  التي  والد�ست�رية  الدولية  للمعايري 
اأي  املتحدة  االأمم  اأمام  يكن  مل  كمف��سني،  للخدمة  املعينيني 
الت��سل  اللجنة حتى مت  تلك  امل�ساركة يف  �س�ى تعليق  خيارات 
عملية  نتيجة  البعثة  تنتظر  و�س�ف  للم�ساألة.  امللئم  احلل  اإىل 

التعيني، و�ستعيد النظر يف انخراطها مع املف��سية اآنذاك.
 علي �سام 

انتبهت وانا اتكّلم اإننا نطالب االخرين اأن يكره�ا اأنف�سهم لرن�سى 
عنهم.

اأن يكره�ا  اليه�د وامل�سيحيني  هناك من امل�سلمني من يريد من 
اأنف�سهم ويرتك�ا دينهم وهناك من اليه�د وامل�سيحيني وامللحدين 
اإن مل يكت�سف حقارة تراثه ويخرج عن دينه  اإن امل�سلم  من يرى 

فلن يخرج اىل امل�ستقبل.
يريد  فاالأوروبي  االنت�سار  وا�سعة  اجدها  حلالة  امثلة  جمرد  هذه 
من املهاجر ان يتخلى عن تراثه واملهاجر يريد من االوروبي ان 

يفهم ف�ساده.
و�سكله  نف�سه  االخر  الطرف  يكره  ان  نريد  الطائفية  حروبنا  يف 
�سيقتل  فاالأق�ى  وان مل يحدث  نكرهه نحن  وتراثه كما  ولهجته 

االأ�سعف. ماذا ل� اإننا فكرنا بطريقة اأخرى؟
ماذا ل� كان تفهّمنا للأخر وحمبته والدفاع عن م�روثه وتراثه 
وحقه باأن يرى العامل من منظ�ره ه� ما نحتاجه لي�س لرن�سى 

عنه بل لرن�سى عن اأنف�سنا؟
ماذا ل� كانت قدرتنا على رفع االخر الدليل ال�حيد على رفعتنا؟

 اجمل تعليق 

ال تقف عند ف�سلك يف اول حماولة .. حاول مرارا فالف�سل احيانا 
�سببا ق�يا للنجاح والتاألق 

تتيح التواصل معك على جميع 
التطبيقات بمرونة

أمنية بنظام أندرويد تتيح سرقة 
البيانات الشخصية

WPA 2 إلجراء المعامالت 
المصرفية عبر الويب بشكل آمن

  مع ت�افر العديد من التطبيقات التي تتيح للم�ستخدمني الت�ا�سل الف�ري 
مع بع�سهم البع�س، ي�سطر بع�س امل�ستخدمني اإىل ا�ستخدام عدة تطبيقات 
يف اآن واح��د للت�ا�س��ل مع �سخ�س معني اأو الأغرا�س العمل وغريها. وبعد 
الت�سجي��ل يف اأغل��ب ه��ذه التطبيق��ات واخلدم��ات، ق��د ي�سع��ر امل�ستخ��دم 
باالرتب��اك عند رغبت��ه ب��سع اآلية معين��ة تتيح للآخري��ن الت�ا�سل معه 
مبرون��ة ودون احلاج��ة لتقدمي هاتف��ه الذكي اأو ا�سم امل�ستخ��دم على هذا 

التطبيق اأو ذاك يف كل مرة يطلب منه اأحد االأ�سخا�س طريقة للت�ا�سل.
خدم��ة mssg.me تتي��ح ل��ك اإن�ساء راب��ط واح��د ي�سم اأغل��ب تطبيقات 
الت�ا�س��ل حالي��ًا م��ن بينها وات���س اآب، وتيليغ��رام، وفي�س ب���ك م�سنجر، 
واإ�ساف��ة  اخلدم��ة  الت�سجي��ل يف  و�سكاي��ب وغريه��ا. ومبج��رد  وفاي��رب 
ح�سابات��ك على هذه التطبيقات وكذلك م�قع��ك ال�سخ�سي، �ستح�سل على 
كن م�ساركته مع االآخرين اأو االأ�سخا�س الذين يرغب�ن  رابط خا�س بك يمُ
بالت�ا�س��ل مع��ك. الرابط عبارة عن �سفحة ب�سيط��ة ت�سم �س�رة �سخ�سية 
وم�قعك ال�سخ�سي وح�ساباتك على كافة تطبيقات الت�ا�سل الف�ري التي 
كنك تخ�سي�س ال�سفحة بح�سب رغبتك مثل اإ�سافة واإزالة  ت�ستخدمها، ويمُ

احل�سابات وتعديل االأل�ان وغريها. 

   اأ�س��ارت جمل��ة "ب��ي �س��ي فيل��ت" االأملاني��ة اإىل اكت�س��اف فريق من 
الباحث��ني يف معه��د ج�رجيا للتكن�ل�جي��ا ثغرة اأمني��ة جديدة با�سم 
Cloak & Dagger، والت��ي ت�س��كل خط�رة عل��ى اأجهزة اأندرويد 
حت��ى االإ�س��دار 7.1.2، وبالت��ايل ق��د يتمك��ن القرا�سن��ة م��ن اإن�س��اء 
اإخط��ارات �سا�سة غ��ري مرئية، ال يكن ملحظته��ا ب�ا�سطة امل�ستخدم. 
وتتي��ح الثغرة االأمنية Cloak & Dagger اإمكانية ر�سد مدخلت 
ل�حة املفاتي��ح دون ملحظة امل�ستخدم، و�رشق��ة البيانات احل�سا�سة 
وتثبيت تطبيقات اأخرى قد تتيح اإمكانية ال��س�ل اإىل جميع ال�ظائف 
تقريب��ًا. ويتمك��ن القرا�سن��ة م��ن ا�ستقراء جمي��ع البيان��ات، التي يتم 
كتابته��ا على ل�ح��ة املفاتيح، من خ��لل اإظهار نطاق��ات غري مرئية 
بل�حة مفاتيح الربنامج، وبدال من ذلك يكن اإخفاء روابط الربجميات 
ال�سارة واخلبيث��ة ب�سكل غري مرئي على ال�سا�سة، وعند النقر على مثل 
ه��ذه الرواب��ط يت��م تنزيل الربجمي��ات اخلبيث��ة، وقد مت اإخب��ار �رشكة 
ج�جل بهذه الثغرة االأمنية، ولدواعي االأمان ال يج�ز للم�ستخدم تنزيل 
اأي تطبيق��ات من م�سادر غري معروفة اإىل اأن يتم اإطلق حتديث جديد 

من ال�رشكة االأمريكية. 

   اأ�س��ارت الهيئة الفنية االأملانية ملراقبة اجل�دة اإىل اأنه يتعني 
عل��ى م�ستخدمي اخلدمات امل�رشفية ع��رب ال�يب التاأكد من اأن 
يتم االت�سال ب�سبك��ة Wlan الل�سلكية وفقا للمعيار احلديث 
 ،WEP وال يج���ز ا�ستخدام خ�ارزمي��ة الت�سفري ،WPA 2
الت��ي تعترب اإ�سداراً قدي��ًا، وقد ت�ستمل على الكثري من الثغرات 

االأمنية.
WPA 2 احلدي��ث اإىل م�سطل��ح ال��س���ل  وي�س��ري املعي��ار 
 Wi-Fi Protected Access املحمي لل�سبكة الل�سلكية
2، ويجب اأن تت�سمن كلمة املرور ملثل هذه االت�ساالت ما ال 

يقل عن 20 علمة.
باالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، يج��ب اأن تتم املعام��لت امل�رشفية عرب 
ال�ي��ب ب�سكل م�سف��ر من خلل ظه���ر »"https://"، بدال من 
"http://" يف بداي��ة �سط��ر العن�ان، والذي يظه��ر به اأي�سًا 
اأيق�نة القفل، التي يت�سح من خللها اأن امل�قع معتمد م�ث�ق 
به، وعند النقر على هذه االأيق�نة تظهر معل�مات ح�ل ال�سهادة 

املعتمدة وعما اإذا كان امل�قع حقيقي اأم ال.

معيارخدمة ثغرة
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شروط اللعبة

أوجد 

الغرب يف  للأطفال  خرافية  ق�ص�ص  كاتب  اأ�صهر   1
انه�ص  o يتكلم   2

نوبل. جائزة  حائز  راحل  م�صري  روائي   3
الظاملون  ج����اوز  "اأخي  ق�صي����دة  كات����ب  ال�صاع����ر   4

املدى"
تف�ص����ر  تفي����د   o �ص����ومر  ن�ص����ف   o دادا  ن�ص����ف   5

املعنى واال�صرت�صال.
وحجب. غطى   o وقتا  ق�صى   6

ال�ص����رقة  اأو  م����ن اخلط����ر  عل����ى احلماي����ة  ي�ص����هر   7
o اأدي����ب وروائ����ي اجنلي����زي كت����ب رواي����ة ديفي����د 

كوبرفيلد.
خروب ن�صف   o ال�صم�ص  مغيب  وقت   8

تكلفة  o �صهولة   o بحر   9
�صاخر. اجنليزي  وفيل�صوف  اأديب   10

نجوم تصدروا الـ”يوتيوب”
بأعلى المشاهدات

اأديل Adele: حققت النجم��ة الربيطانية ال�سهرية اأديل 
م�ساه��دات عالي��ة من خ��لل اأغانيها، حي��ث و�سلت اإىل 

5.7 مليار م�ساهدة.
Psy: ق��ق النج��م ال�سهري "Psy" �سه��رة عالية وكبرية 
Gan -"  يف الفرتة االأخرية من خلل اأغنيتة ال�سهرية
nam Style" وا�ستطاع اأن يحقق م�ساهدات ت�سل اإىل 

5.8 مليار م�ساهدة.
برون��� مار�س Bruno Mars: اأثب��ت النجم االأمريكي 
ال�سه��ري برون��� مار���س جماهريته وم�هبت��ه من خلل 
اأغاني��ه ورق�سه وعرو�سه حيث ا�ستطاع اأن يح�سل على 

عدد م�ساهدات كبري و�سلت اإىل 5.9 مليار م�ساهدة.

ب����دور االأب  o ممث����ل م�ص����ري يق����وم غالبا  1 ملك����ي 
احلنون.

اأو مكان واجبة حرمته. o بناء  2 ال�صفا )معكو�صة( 

امللم�ص. ناعم  �صلب  ابي�ص  حجر   o ياباين  جبل    3
العامل. م�صتوى  على  اجنليزي  اأديب  اأ�صهر   4

5 درا�صات ومتحي�ص o ما يبلغه االن�صان من عمره.
6 تو�ص����اأ دون ماء o مدينة فل�ص����طينية جنوب غرب 

اخلليل.
الكمبيوتر. وبرجميات  اأجهزة   7

مائي. حاجز   o لك  فداء  الثمني  قدمت   8
 o o دق وقرع  ي����وم زفافه����ا  9 م����ا تعط����اه العرو�ص 

بيت الع�صفور.
10 ال�ص����كل اخلارج����ي o بط����ل ا�ص����طوري ا�ص����باين 

انتجت ق�ص�صه �صينمائيا وتلفزيونيا.

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.


