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هذه الزاوية لرصد اهم القضايا
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر
مواقع التواصل االجتماعي

قالوا في صفحاتهم
�سامي مهدي
ق�صائد يف الظل م�صاحلات
النف�س ،
�شيء على ما يرا ْم  .و�أنا موغ ٌل يف
ك ُّل ٍ
ال�سالم مع ِ
ِ
حمت�ش ٌد بالكال ْم .
رمبا َ
كان هذا ال�سال ُم ا�سرتاح َة منتب ٍذ ،
حمت�سب � ،أو حماول ًة يف الوئا ْم .
�أو تر ُّف َع
ٍ
غري � َّأن الكال ْم الرئ ٌة للتن ّف ِ�س �أثقبُها عنو ًة
حني ت�صبحُ قبَّع ًة مللوكِ الكالم .
ّ
ّ
قمي�ص تخل ُ
يت عنه
�شيء على ما يرا ْم  .ودموعي طيو ٌر تط ُ
ري  ،وظلي ٌ
ك ُّل ٍ
ملن كان يتبعني يف الزحا ْم .
لوحة اليوم
من الفنانة العراقية املغرتبة
�صفا االزاري
بعنوان " لعيد"
هناء احمد الداغ�ستاين

لقطة
تحذير

من تخزين البرمجيات الخبيثة
ضمن الحمض النووي

ح��ذر باحث��ون يعملون يف جامع��ة وا�شنطن من �إمكاني��ة اخرتاق �أجهزة
احلوا�سي��ب با�ستعم��ال الربجميات اخلبيثة املخزنة �ضم��ن احلم�ض النووي
 ،DNAوبعب��ارة �أخ��رى �أن الربجمي��ات اخلبيثة ميك��ن �أن تتواجد �ضمن
اجلزيئي��ات .وي�أت��ي هذا التحذير بع��د متكن القرا�صنة م��ن ا�ستعمال جميع
�أن��واع النواق��ل للهج��وم وال�سيط��رة عل��ى �أجه��زة حوا�سي��ب ال�ضحاي��ا مثل
ا�ستعم��ال حم��ركات الأقرا�ص من ن��وع  USBللو�ص��ول �إىل ر�سائل الربيد
الإلك�تروين .ويتوق��ع الباحث��ون �أنن��ا قد نرى يوم�� ًا ما الفريو�س��ات ت�صيب
الأنظمة من خالل احلم���ض النووي ،ورغم �أنها حالة بعيدة احل�صول حالي ًا
�إال �أنه��ا م��ا ت��زال ت�ستحق التفك�ير ،حيث �أ�ص��درت جمموعة م��ن الباحثني
العامل�ين �ضمن كلي��ة  Paul G. Allenلعلوم احلا�س��وب والهند�سة ورقة
بحثي��ة ي�رشحون من خالله��ا �إمكانية دمج الربجمي��ات اخلبيثة يف جزيء
وراثي ،بحيث ميكنه��ا �أن ت�صيب النظام الذي ي�ستعمل لتحليل ذلك احلم�ض
النووي.

أوجد

لعبة

غوغل

قراصنة

تلغي اجتماعًا لموظفيها
خوفًا من المضايقات

قال��ت �رشكة غوغل يوم اخلمي�س� ،إنها �ألغت اجتماع ًا على م�ستوى ال�رشكة
كان مق��رراً عقده ملناق�ش��ة اجلدل حول مذكرة تعار���ض �سيا�سات التنوع،
م�ش�يرة �إىل خم��اوف م��ن تعر�ض املوظف�ين لهجوم �شخ�صي م��ن معلقني
ينتمون لأق�صى اليمني.
ومت��ت الدعوة لالجتماع ملناق�شة تداعي��ات قرار غوغل يوم االثنني ،ف�صل
مهند���س يدعى جيم�س دامور بعد ن�رشه مذك��رة على �شبكة غوغل الداخلية
ق��ال فيها �إن ت�ضا�ؤل عدد الن�ساء بني املهند�س�ين راجع �إىل �أن الن�ساء �أقل
لياقة من الرجال لهند�سة الربجميات من الناحية الوراثية.
وقالت غوغل �إن دامور انتهك مدونة ال�سلوك اخلا�صة بال�رشكة ،و�إن �أفعاله
ت�شجع التنميط بناء على النوع وهو �أمر م�رض.
وق��ال الرئي���س التنفي��ذي لغوغ��ل� ،سون��دار بيت�ش��اي ،يف ر�سال��ة بالربيد
الإلك�تروين �إن بع�ض موظفي ال�رشك��ة ذكروا باال�سم على مواقع �إلكرتونية
فيما يتعلق بالواقعة.

�أ�ش��ار باحث��ون يف �رشك��ة " "FireEyeللأمن واحلماي��ة اجلمعة� ،أن جمموعة
قرا�صنة عرب الإنرتنت ي�شتبه بعالقتها باملخابرات الع�سكرية الرو�سية رمبا كانت
وراء احلمل��ة الت��ي ا�ستهدفت نزالء الفن��ادق يف  8دول �أوروبية معظمها مت خالل
ال�شه��ر املا�ض��ي ،ويطلق على جمموعة القرا�صنة ا�س��م " ،"APT 28والتي �سعت
�إىل �رسقة كلمات املرور من م�سافري ورجال �أعمال احلكومات الغربية با�ستعمال
�شب��كات واي ف��اي للفنادق من �أجل �إ�صاب��ة ال�شبكات التنظيمي��ة التابعة لهم يف
بلدانه��م الأ�صلي��ة .وا�ستهدفت موج��ة الهجمات الت��ي متت خالل الأ�سب��وع الأول
م��ن �شهر يوليو (مت��وز) املا�ضي ،امل�سافري��ن الذين كانوا يقيم��ون يف العديد من
�سال�س��ل الفن��ادق املتواجدة يف  7بل��دان على الأقل �أغلبه��ا يف �أوروبا وواحد يف
ال��شرق الأو�س��ط ،ويعترب ه��ذا التقرير �أحدث تقرير ي�ش�ير �إىل �أن رو�سيا ت�شارك يف
عمليات االخرتاق وا�سعة النط��اق التي ت�ستهدف احلكومات وال�رشكات واحلمالت
االنتخابي��ة مبا يف ذلك حماولة االخرتاق الفا�شلة خ�لال العام املا�ضي ملر�شحة
الرئا�سة الأمريكية هيالري كلينتون.

كلمات

الفرق

على عالقة بروسيا يستهدفون
الفنادق في أوروبا

متقاطعة

سوالف

السودوكو
شروط اللعبة
ه��ذه الش��بكة مك ّونة م��ن  9مربعات
مقس��م إلى 9
كبي��رة وكل مربع كبير
ّ
خانات صغيرة .من شروط اللعبة وضع
األرقام من  1إلى  9ضمن اخلانات بحيث
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي
كل خط أفقي أوعمودي.

عراقية

اجمل تعليق
عود نف�سك على الفرح ..كي يعتاد هو عليك

ً
عموديا

�أفقي ًا

 1كلما كرث غال وكلما نق�ص رخ�ص � oشخ�ص يرى عدوه
و�صديقه بعني واحدة.
 2لو�ص��ف الل��ون ب�أنه �شديد ال�س��واد � oأخ�رض يف الأر�ض
و�أ�سود يف ال�سوق و�أحمر يف البيت
 3ن�صف مغري  oجمموعة احليوانات التي منتطيها
 4نفري  oمن املعجنات التي ن�أكلها
 5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكو�سة)  oن�صف وخيم
 6حرف يقرتن باللغة العربية ويو�صف بها  oال يغرق
 7ن�صف دواء  oاختالف لون اجللد بعد تعر�ض لل�شم�س o
لي�س اختي وال �أخي ولكن ابن �أمي و�أبي
 8يخ�ش��ي اهلل  oا�س��م اجل��زء العل��وي م��ن الك��سر يف
الريا�ضيات.
 9يقع يف املنت�صف بني الأر�ض و القمر
 10خ��ارج ع��ن امل�ألوف وفيه حداث��ة وجتديد  oله اربعة
ارجل وال ي�ستطيع امل�شي

مو زين قبلت بيج !؟
يت ��داول النا�س ه ��ذة االي ��ام مو�ضوعا
مهم ��ا ع ��ن زواج الرجل م ��ن امر�أة اكرب من ��ه واالكرب هنا م ��ن  10-15عاما او
اك�ث�ر ملج ��رد انها موظف ��ة او ذات مال بغ� ��ض النظر عن وجود احل ��ب من عدمه
اذ ا�صب ��ح ه ��ذا الزواج م�ستحب ��ا ويالقي اال�ستجابة م ��ن الطرفني ورمبا ينجح
اذا كان ��ت �أ�س�س ��ه قوية لكنه غالبا مايف�شل النه كث�ي�را مايبنى على امل�صلحة بني
املر�أة التي مل تتزوج لظرف ما وبني الرجل الذي يكون يف بداية حياته العملية
او يك ��ون بال عم ��ل في�سعى اىل ان يج ��د كل �شيء �سهال ومتي�س ��را ويخفف عنه
اعب ��اء الزواج او يلغيه ��ا نهائيا فيقبل عليه مبباركة االه ��ل وفرح اال�صدقاء مع
�سع ��ادة املر�أة الت ��ي وافقت على الزواج منه من دون ان يحاوال التفكري مليا مبا
�سيحدث م�ستقبال النهما يريدان وب�شتى الطرق ازالة كل العقبات التي تعرت�ض
طري ��ق زواجهما ملجرد امتامه فقط ولكن م ��ع اال�سف مبرور االيام يكت�شفان ان
هن ��اك اختالفات كث�ي�رة بينهما ناجتة لي� ��س فقط عن فارق العم ��ر وامنا الغاية
م ��ن ال ��زواج فاملر�أة قد تت ��زوج مبثل هك ��ذا زواج لتبعد العنو�س ��ة عنها وت�شعر
بانوثته ��ا ولكنها تن�سى ان للعمر  ،،حوبة � ،،ست�ضعها يف موقف �ضعيف ورمبا
�ستقب ��ل بزوجة ثانية تر�ضي ابوة زوجه ��ا او �ستتذمر ان طال بقا�ؤها كم�صرف
مرك ��زي ي�سحب من ��ه الزوج متى مايريد غ�ي�ر �آبه باالمور االخ ��رى ا�ضافة اىل
تعبها وقلقها من �شباب زوجها الذي يف احيان كثرية الير�ضيه العجب والينفي
�شوق ��ه اىل اجلمال وال�شباب املوجود حوله ما يتعبه ��ا نف�سيا ويجعلها متوثبة
دائم ��ا التعرف كيف ومتى �سرتتاح وهي التي قبلت وبر�ضاها ومل يجربها احد
على مثل هكذا زواج الطائلة منه �سوى القلق واالمل واالرق  ،او رمبا ل�شعورها
بالوحدة او انها تعاين من ا�ضطهاد االهل واملجتمع او لرغبتها االزلية بتكوين
ا�س ��رة وتعط�شها لالمومة ولكن هل هذة هي اال�سب ��اب نف�سها التي تقلق الرجل
وتق�ض م�ضجعه وجتعله يت�أخذ قرارا �صعبا كثريا ماتكون نتائجه فا�شلة ام ان
هن ��اك ا�سبابا اخرى تتعلق ب�شخ�صيته وا�سلوب حياته وبحثه عمن يهون عليه
ظ ��روف احلي ��اة ولو لفرتة م�ؤقتة ورمب ��ا عزوفه عن حتم ��ل امل�س�ؤولية ورميها
على عاتق زوجته لي�ستمتع هو بال�شباب وجماله .

 1حمال ك�رسه  oقيظ
� 2صغار اجلراد  oهجم يف احلرب (معكو�سة)
 3امتن��ع ع��ن املغري��ات احرتام��ا للنف�س o
ق�ضم وقرط  oيحول �إىل فتات
 4نه�ض  oخري جلي�س يف الأنام
 5بال��غ النبوغ وال��ذكاء (معكو�سة)  oيكتب
ب��كل لغ��ات الع��امل ولكن��ه ال ي�ستطي��ع قراءة
كلمة
 6ابعد ونحى و�أزاح  oقليل باالجنليزية.
 7فل�سطيني من مدينة يافا  oن�صف هواك
 8ال ميك��ن تناول��ه عند الفط��ور �أو الغداء o
�صف من النا�س يف االنتظار
 9ن�ص��ف واح��د � oشخ�صي��ة خيالي��ة م��ن
�شخ�صيات الر�سوم املتحركة (معكو�سة).
 10يغط��ي الط�ير � oأف��كاري ال�صغ�يرة

ما هي قصة مقولة “مثل مسمار جحا”؟

م��ن من��ا ال يع��رف جح��ا وق�ص�ص��ه و�أحاجي��ه ،فه��و
�شخ�صي��ة رج��ل فق�ير كان يت�رصف م��ع املواقف التي
يواجهه��ا يف حياته ب��ذكاء كوميدي �ساخ��ر ،ويف هذا
املق��ال �سنعر���ض عليك��م �أحد مواقف��ه والت��ي مازالت
تت��داول حتى يومنا ه��ذا ،و�أ�صبحت مث��ل ي�رضب على
النا�س ،وهي م�سمار جحا.
ميك��ن قول هذا املث��ل يف حاالت يك��ون فيها ال�شخ�ص
ال يربط��ه يف مكان �أو جمل�س �سوى �شيئ ب�سيط ال قيمة
ل��ه ،ولكن ي�صعب �أن يتم طرده ب�سب��ب ارتباطه يف هذا
ال�شيئ.
�أم��ا ق�صة ه��ذا املث��ل فهي م��ا فعله جحا م��ع �شخ�ص
ا�ش�ترى بيت��ه ،حي��ث عر�ض جح��ا بيته للبي��ع وعندما
م�سمارا
ح�صل على م�ش ٍرتي ا�شرتط عليه �أن يرتك وراءه
ً
يف احلائ��ط ليك��ون ذك��رى من جحا يف منزل��ه ،ووافق
الرجل على هذا ال�رشط.
بع��د �أن باع جحا منزل��ه بد�أ يرتدد على �صاحب املنزل

اجلدي��د ب�شكل يومي �سوا ًء يف ال�صب��اح �أو امل�ساء وذلك
بحج��ة �أنها جاء لي��زور ويطمئن على م�سم��اره ،وكان

يتحي �أوق��ات الغداء �أو الع�ش��اء لالطمئنان على
جح��ا نّ
م�سماره ولي�ستفيد من طعام امل�شرتي.
فلما �س�أله عن �سبب الزيارة �أجاب جحا:
جئ��ت لأطمئ��ن عل��ى م�سم��اري!! فرح��ب ب��ه الرج��ل،
و�أجل�سه ،و�أطعمه .لكن الزيارةطالت،
حرجا من طول وجود جحا ،لكنه فوجئ
والرجل يعانى ً
مبا هو �أ�شد؛ �إذ خلع جحا جبته
وفر�شه��ا على الأر�ض وتهي���أ للنوم  ،فلم يطق امل�شرتي
�صرباً ،و�س�أله?
ماذا تنوي �أن تفعل يا جحا؟!
ف�أجاب جحا بهدوء :
�س�أنام يف ظل م�سماري!!
وتك��رر هذا كث�يراً ..وكان جح��ا يختار �أوق��ات الطعام
لي�ش��ارك الرجل يف طعامه ،ا�ستمر جحا على هذا احلال
لف�ترة طويلة حت��ى �سئم الرج��ل مما يفعل��ه جحا ،مما
دفعه بالنهاية للهرب من املنزل وترك كل �شيئ خلفه.

