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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�شباح الربيعي :انهم يلعبون بنا ، كما ي�شاوؤون ، وهذا هو حال 
اربعة ع�رش عاما!! نتجاذب  ، ونحن بال واٍل منذ  له  من ال واٍل 
كيفية  يف  ونتناق�ش  اال�شتثنائية  خيبتنا  عن  احلديث  اطراف 
عنا  ليقال  ننتخبهم من جديد  لكي  �شارقينا وجالدينا  اختيار 
لنا  جتلب  مل   ، دميقراطية  على  اهلل  لعنة  ،اال  دميقراطيون  اننا 
اول  نحن   ، بامتياز  انف�شنا  على  وال�شحك   ، واملذلة  العار  غري 
�شعب يف العامل ي�شحك على نف�شه ، بامتياز ! هل �شمعت " غينيز 

لالرقام القيا�شية " بذلك ام ال !!
�شهر  يف  واننا  خا�شة   ، الثواب  بع�ش  على  لتح�شلوا  خربوها 
،بعون  اف�شل  بحال  وانتم  عليكم  اهلل  اعاده  املبارك  رم�شان 

الواحد االحد
افراح �شوقي :ثالثة اعوام عجاف مرت على العراق منذ احتالل 
املو�شل ، ب�شيناريو اليزال مبهما حتى االن! واللجنة التحقيقية 
)اذا تتذكروها ( والتي �شميت ب)جلنة �شقوط املو�شل( واملكلفة 
بتحديد القيادات االمنية امل�شوؤولة عن ذلك خل�شت اىل ان )35( 
نوري_ ال�شابق  الوزراء  رئي�ش  ابرزهم  امنيا  وقائدا  م�شوؤوال 
امل�شلحة  للقوات  العام  والقائد  للوزراء  رئي�شا  ب�شفته  املالكي 
انذاك، ا�شافة اىل حمافظ نينوى ال�شابق اأثيل النجيفي، ورئي�ش 

اإقليم كرد�شتان العراق م�شعود الربزاين..
لكن حتى االن مل يجر اتخاذ اي قرارق�شائي ب�شاأنهم، اذا الزالوا 
خ�شمه..  وعال  �شاأنه  ارتفع  وبع�شهم  طلقاء  اعمالهم  ميار�شوا 

و�شار نائبا لرئي�ش اجلمهورية !
وجرى ت�شويف كل نتائج التحقيق )على عالتها ( خلاطر العملية 

ال�شيا�شية ور�شا اقطابها املتهمني!
هناك  يكون  لن   . التحرير  اعتاب  على  ونحن  منها  البد  كلمة 
طعم للن�رش اال مبعاجلة كل االخطاء ال�شابقة التي ادت لل�شقوط 
حلماية  كافيا  يعد  مل  الع�شكري  احلل  داع�ش،  م�شببات  وظهور 
التنظيمات  خطر  من  التخل�ش  من  البد  املحليني...  ال�شكان 
وببناء  ال�شيا�شي  باال�شالح  وال�رشوع  ومنهجا  فكرا  االرهابية 
مفو�شية  ..اقالة  هي  االوىل  واخلطوة  حقيقية.  مواطنة  دولة 

االنتخابات ب�شفتها غري النزيهة..
باللغة  العراق  ووثائق  الربزاين..  م�شعود  علي:ا�شتفتاء  اوراك   
اإقليم  كرئي�ش  واليته  انتهت  قد  الربزاين  اأن  رغم  الكردية.. 
كرد�شتان وترف�ش غالبية االأحزاب الكردية االعرتاف مبن�شبه 
اأربيل  اأن الربملان يف االإقليم قد عطل بقرار من  احلايل ،ورغم 
وطردت باقي االأحزاب الكردية ومنع رئي�ش الربملان من دخول 
اربيل ،لكن م�شعود الربزاين اليزال يفر�ش قب�شته ويطرح نف�شه 
كرئي�ش لالإقليم وي�شدر قرارات اأحادية ومنها ق�شية اال�شتفتاء 
هذا  عن  �شبات  يف  فهي  املركز  حكومة  اما   .. االنف�شال  على 
االأمر مع وجود رئي�ش جمهورية )كردي( ومل ن�شمع له اي تعليق 

�شخ�شي او ر�شمي !!..

اجمل تعليق 

لن  والياأ�ش  فاحلزن  للحياة  وحمبا  متفائال  وكن  نف�شك  ا�شعد 
يغري من الواقع �شيء ..

يستهدف حسابات المشاهير 
لنشر األخبار الوهمية

جهاز رقمي يتصل باإلنترنت عام 
2021

الخبيثة تصيب الحواسيب دون 
النقر على روابط

 اكت�ش��فت جمموع��ة اأبح��اث االأم��ن واحلماي��ة Access Now هجوم ذكي 
و�ش��ائل  م�ش��تخدمي  ي�ش��تهدف  وال��ذي   ،Doubleswitch يدع��ى  جدي��د 
التوا�ش��ل االإجتماعي املوؤثرين وامل�شهورين كو�ش��يلة لن�رش االأخبار الوهمية، 
ويعمل هجوم Doubleswitch على خطف احل�ش��ابات التي جرى التحقق 
منه��ا ويجعل من ال�ش��عوبة مبكان على املالك ال�رشعي للح�ش��اب ا�ش��تعادته 
وا�ش��تعماله. ووفقًا للتقرير الذي ن�رشته جمموعة اأبحاث االأمن واحلماية فقد 
جرى ا�ش��تهداف الن�ش��طاء وال�ش��حفيني بهذه الطريق��ة يف فنزويال والبحرين 
وميامن��ار واأماك��ن اأخرى، ويه��دف هذا الهج��وم اإىل ن�رش معلوم��ات خاطئة 
واإ�ش��كات الهدف، كما قام املهاجمون اأي�ش��ًا بحذف امل�شاركات القدمية التي 
Do u  ال يرغبون بوجودها �ش��من ح�ش��اب ال�ش��حية. وتعترب فك��رة هجوم
bleswitch ب�ش��يطة جداً، حيث يقوم املهاجم بالتحكم بح�ش��اب ال�شحية 
على و�ش��ائل التوا�ش��ل االإجتماعي الذي جرى التحقق منه �ش��ابقًا من خالل 
الطرق املعتادة مثل الت�شيد االحتيايل عرب الربيد االإلكرتوين، ويقوم املهاجم 

الحقًا بتغيري الربيد االإلكرتوين وكلمة مرور ح�شاب ا�شحية امل�شتهدف. 

    توق��ع تقري��ر ل�رشكة "�شي�ش��كو �شي�ش��تمز" االأمريكية املتخ�ش�ش��ة يف 
�ش��ناعة معدات �ش��بكات االإنرتنت واملعلوم��ات ا�ش��تمرار النمو ال�رشيع 
لع��دد االأجهزة الرقمية املت�ش��لة باالإنرتنت. وقال��ت ال�رشكة يف التقرير 
الذي ن�رشته خالل موؤمترها ال�ش��نوي اأنه بعد 5 �ش��نوات من االآن �شيزداد 
ع��دد االأجهزة التي تت�ش��ل ببع�ش��ها البع���ش ليتجاوز عدد م�ش��تخدمي 
الهوات��ف الذكي��ة واأجه��زة الكمبيوتر اللوح��ي والكمبيوت��ر املحمول يف 
الع��امل. واأ�ش��افت اأنه��ا تتوقع زي��ادة عدد االأجهزة املت�ش��لة ببع�ش��ها 
البع���ش ع��رب االإنرتن��ت بن�ش��بة %51 خالل خم���ش �ش��نوات، وذلك بعد 
دخ��ول االأجهزة املنزلية والطبية واملكتبية اإىل عامل االإنرتنت من خالل 
م��ا يعرف با�ش��م االأجهزة املنزلي��ة الذكية. و�شت�ش��ل ه��ذه االأجهزة اإىل 
27.1 مليار جهاز مت�شل باالإنرتنت. كما يتوقع التقرير و�شول حجم 
البيانات التي يتم نقلها عرب االإنرتنت اإىل اأكرث من 3 زيتا بايت )3 اآالف 
ملي��ار مليار بايت(. واأن متثل ملف��ات الفيديو حوايل %80 من اإجمايل 

حجم البيانات املتداولة على االإنرتنت.

   اكت�شف باحثو االأمن اأن جمرمي االإنرتنت قد بداأوا اأخرياً با�شتخدام برنامج 
تنزيل الربجميات اخلبيثة، بحيث يعمل هذا الربنامج على تثبيت الربجميات 
اخلبيثة من نوع تروجان املتعلقة باالأعمال واالأمور امل�رشفية واحل�ش��ابات 
البنكية على جهاز احلا�شب اخلا�ش بال�شحية حتى لو مل يقم امل�شتدم بالنقر 
فوق اأي �شيء. ويعتقد العديد من امل�شتخدمني اأنهم يف ماأمن من الربجميات 
اخلبيثة مبجرد اأنهم ال ي�شغطون على روابط م�شبوهة املظهر، اإال اأن �شخ�ش 
ما وجد و�ش��يلة جديدة لتن�ش��يب تلك الربجميات على جهاز احلا�ش��ب، وكل 
م��ا يل��زم املهاجم لتنزيل تل��ك الربجميات اخلبيثة هو حتري��ك موؤ�رش الفاأرة 
فوق رابط ت�ش��عبي موجود �ش��من ملف ناقل من نوع "باور بوينت". ووفقًا 
للباحثني يف �رشكة احلماية تريند مايكرو ودودج، فاإن هذه التقنية االأمنية 
ا�ش��تعملت من قبل حملة الربيد االإلكرتوين املزعج االأخرية والتي ا�ش��تهدفت 
ال�رشكات واملنظمات يف اأوروبا وال�رشق االأو�ش��ط واأفريقيا، وكان مو�ش��وع 
تلك الر�ش��ائل االإلكرتونية مرتبط بالغالب باأمور مالية مثل الفواتر وطلبات 

ال�رشاء مع عر�ش تقدميي مرفق ب�شيغة "باور بوينت".
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متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

 o الكهربائ����ي  املوت����ور  خم����رع   1
�سحب

الغ�سالة. خمرع   2
الطبية. النظارة  خمرع   3

اإليه يف  ي�سعى  الكل   o مت�سابه����ان   4
ال�سباقات.

نرحل. ن�سف   o ون�ساط  بهمة  قام   5
 o 6 �سج����ر معمر مع����روف يف لبنان 
�سال o زهر نذكره يف حتية ال�سباح.

الال�سلكي. خمرع   o مت�سابهان   7
8 رفاهية زائدة o ع�سب )معكو�سة(.

الراأ�س لوجع  دواء   9
لعبة   o الر�سا�س  املدف����ع  خمرع   10

كرة امل�سرب.

تناولت التقارير مو�شوع اجلن�شيات التي 
�ش��يحمالنها اإال واألك�ش��ندر، حي��ث اأنهم��ا 
ول��دا يف بريطاني��ا والأم حتمل اجلن�ش��ية 
الربيطانية، وعلى ذلك فاإنهما �شيحمالن 
اجلن�شية الربيطانية، كما اأنهما �شيحمالن 
اجلن�شية االأمريكية تلقائيًا، اإذ اأن والدهما 

اأمريكي.
ويف هذا ال�شياق، �شّجت و�شائل التوا�شل 
ه��ذا  فاأث��ار  اخل��رب،  به��ذا  االجتماع��ي 
املو�ش��وع امتعا���ش بع���ش النا�ش��طني 
العرب وعلى وجه اخل�ش��و�ش اللبنانيني، 
اإذ اأّن اجلن�ش��ية اللبناني��ة �ش��تحجب ع��ن 

التواأمني، رغم اأّن اأمل من اأ�شل لبناين.

حدد جنم كرة القدم االأرجنتيني 
 Lionel مي�ش��ي  ليوني��ل 
 uحزي��ران  30 ي��وم   Messi
يوني��و اجل��اري، موع��داً حلف��ل 
زفاف��ه م��ن �ش��ديقته اأنتونيال 
Antonella Ro u  روكوزو
يف  راأ�ش��ه  مب�ش��قط   ،cuzzo
مدين��ة روزاريو. جنم بر�ش��لونة 
مي�ش��ي  ليوني��ل  االإ�ش��باين 
اللم�ش��ات  ي�ش��عان  و�ش��ديقته 
االأخ��رية قب��ل املوع��د املنتظر، 
حي��ث يعكف ه��ذه االأي��ام على 
الأ�ش��دقائه  الدع��وات  توجي��ه 
واأفراد عائلته من اأجل ح�ش��ور 

حفل زفافه.

فهرنهايت. احلرارة  مقيا�س  خمرع   1
قدم����اء  عن����د  واخل�سوب����ة  والري����ح  ال�سم�����س  اإل����ه   2

امل�سريني o خمرع التكييف )معكو�سة(.
ب�سدة. وخ�س  حرك   o )مبعرثة(  رجل   3

نا�سج. غري   o التفكري  يف  م�ستواه  يف  هم  من   4
5 �سع����ف )عامي����ة م����ن االجنبي����ة( o موق����ع الن����زال 

واملناف�سة )معكو�سة(.
القمي�س. اطراف  لربط   o قليال  يزيد   6

ال�سنورية. العائلة  من  األيف  حيوان   o هدوء   7
االأ�سنان. فر�ساة  خمرع   o البندقية  خمرع   8

 o 9 امل����ورث احلامل لل�سف����ات الوراثية يف االأحياء 
ن�سرب به القهوة

الت�سرف وغري ذي هندام يف  لياقة يف  10 غري ذي 
ال�سكل o خمرع املنطاد.

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.

جورج وأمل كلوني يمنحان 
هذه الجنسيات لتوأميهما..
ولبنان يحرمهما الجنسية

ليونيل ميسي يحدد 
موعد زفافه


