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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

مصير رضيعين تعاطت والدتهما الهيروين 
معهما بالسيارة

   بعد مرور �أقل من عام على حادثة وفاة زوجني �أمريكيني �أمام طفلهما 
بجرع��ة خمدر�ت ز�ئدة د�خ��ل �شيارة، ك�شفت �رشط��ة فلوريد� عن حادثة 
م�شابه��ة، حيث ُعرث على ر�شيعني يبكي��ان يف �ل�شيارة بينما كانت �لأم 

غائبة عن �لوعي ب�شبب جرعة ز�ئدة من �لهريوين.
ويف �لتفا�شيل، تعاطت و�لدتان �لهريوين ب�شيارة بينما كان ر�شيعيهما 
�للذي��ن ل يتج��اوز عمريهم��ا �أيام��ًا مع��دودة يجل�ش��ان يف كر�شي عربة 
�لأطفال باملقعد �خللفي لل�شيارة. و�ت�شلت �إحدى هاتني �لأمهات بخدمة 
�لطو�رئ بعدما غابت �لأم �لثانية عن �لوعي بجرعة ز�ئدة من �ملخدر�ت 

فيما كانت �لأوىل عاجزة عن �حلركة.
و�ألق��ي �لقب�ض عليهما فور و�شول �ل�رشط��ة، و�تهما باإهمال �لطفل. وقد 

�أخذت �إد�رة �لأطفال و�لأ�رش ح�شانة �لطفلني.
ون���رشت �رشطة فلوريد� فيديو للحادث ع��ر ح�شابها �لر�شمي على في�ض 
بوك بهدف �لتوعية مبخاطر �ملخ��در�ت و�إظهار تاأثري�تها �خلطرية لي�ض 
عل��ى حي��اة متعاطيها فح�شب، بل كل من بقربهم وعل��ى ر�أ�شهم �لأطفال 

�لذين يعترون �حللقة �لأ�شعف يف ق�شية �إدمان �ملخدر�ت.
�رشكة ت�شتخدم �خلد�ع �لب�رشي ملنع �لز�ئرين من �جلري

�شغل��ت �رشك��ة كاز� �شري�مي��كا �لريطاني��ة م�شتخدمي مو�ق��ع �لتو��شل 
�لجتماع��ي موؤخ��ر�ً، بع��د �أن قام��ت برتكي��ب 400 بالطة عل��ى �أر�شية 
مدخلها، �شكلت خدعة ب�رشية، �لهدف منها منع زو�ر �ل�رشكة من �جلري 
يف �ملدخ��ل. ومن غ��ري �ملعروف، ملاذ� تعتق��د �ل�رشك��ة، �أن �لزو�ر ميكن 
�أن يج��رو� يف �لبه��و، لك��ن �مل�شممني، عل��ى يقني �أن كل م��ن يدخل �إىل 
�ل�رشك��ة، �شيفك��رون مرتني، قب��ل �أن يحاولو� �جلري ع��ر �ملدخل، حيث 
تظه��ر �لأر�شية وكاأنها متعرجة، وحتتوي على حفرة يف �لو�شط، بح�شب 

موقع �أوديتي �شنرت�ل.
ون���رشت �ش��ورة لهذه �لأر�شية للم��رة �لأوىل عر �أح��د م�شتخدمي موقع 
ريدي��ت، قب��ل �أن حتظ��ى ب�شعبية كبرية ب��ني م�شتخدمي توي��رت. وهذ� ما 
دف��ع د�ن��كان ك��وك مال��ك �رشك��ة كاز� �شري�مي��كا يف مدين��ة مان�ش�شرت، 
�إىل ��شتغ��الل �لفر�شة لالإع��الن عن �رشكته، عر ن���رش �ملزيد من �ل�شور 
ومقاط��ع �لفيديو. وب�رشف �لنظر عن �لهدف �ملعلن، وهو منع �لزو�ر من 
�جل��ري، يقول كوك �إن هذ� �لإلهام كانت �لغاية منه، خلق مدخل مبفهوم 
يعتمد على �خلد�ع �لب�رشي، و�إظهار كيف ميكن ��شتخد�م �لبالط بطريقة 

تتجاوز كل �لتوقعات.
 لوحة �ليوم من �لت�شكيلية �شهى �ملحمدي 

عنو�نها" �ور�ق �خلريف"

تشهر السالح في وجه حالق احتاج 
وقتًا طويال لقص شعر ابنها

أداة مزيفة لمنع اإلعالنات 
في متجر غوغل كروم

تقليل ضجيج 
األجهزة المكتبية

3 خطوات تجعل كلمة السر "عديمة الفائدة" للقراصنة؟

�ألق��ت �ل�رشط��ة يف مدينة كليفالن��د �لأمريكة �لقب�ض على �م��ر�ة قامت باإ�شهار 
�ل�ش��الح يف وج��ه حالق، بعد �أن �شاق��ت ذرعًا به، لأنه �حت��اج وقتًا طوياًل يف 

ق�ض �شعر �بنها �لبالغ من �لعمر 7 �شنو�ت.
و�أمرت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملا�شي، بحب�ض �ل�شيدة �أندريا �شميث )30 عامًا( 
ق بامل�شد�ض، وحمل �ش��الح خمفي،  مل��دة 6 �أ�شه��ر، بع��د �إد�نته��ا بتهدي��د �حل��الاّ

وتعري�ض حياة طفلها للخطر، بح�شب موقع �أي بي �شي و��شنطن.
و�أثن��اء �ملحاكمة، �عتذرت �ل�شيدة �شميث ع��ن ت�رشفها، و�عرتفت �أنها �أخرجت 
م�شد�ش��ًا م��ن حمفظته��ا يف حم��ل �حلالق��ة لف��رتة وجي��زة يف �أبري��ل )ني�شان( 
�ملا�ش��ي، كما �عرتفت �أنها ل متلك رخ�شة حلم��ل �ل�شالح، لكنها نفت �أن تكون 

ق كما قالت �ل�رشطة. قد ��شتخدمت �ل�شالح لتهديد �حلالاّ
وذك��ر تقرير �ل�رشطة، �أن �ل�شيدة �شمي��ث و�شعت �ل�شالح جانبًا، بعد �أن قام �أحد 
ق ق�ض �شعر �بنها، قبل �أن تغادر �ملحل  �ملوظفني بتهدئتها، ومن ثم �أنهى �حلالاّ

مع �أطفالها.

�أ�شارت بو�بة "هاي��زه �شيكيورتي" �لأملانية �إىل قيام ع�رش�ت �لآلف 
م��ن �مل�شتخدم��ني بتثبي��ت �لأد�ة �لإ�شافي��ة Adblock Plus من 

�ملتج��ر �لر�شم��ي ملت�شف��ح غوغ��ل ك��روم، ولكن 
�لأد�ة �ملزيفة تق��وم بفتح عالمات 

ب��دًل  لالإعالن��ات  تبوي��ب 
م��ن حظره��ا. و�أك��د �خلر�ء 
�لأملان �أن��ه مت حاليًا حذف 
�لأد�ة �لإ�شافية �ملزيفة من 
متجر كروم �لر�شمي، ولذلك 
يتعني على �مل�شتخدم �إز�لة 
A d �لإ�شافي��ة  �لأد�ة 
block Plus من جهازه 
و�إعادة تثبيتها مرة �أخرى.

   �أ�ش��ارت جمل��ة "بي �شي ج��و" �إىل �أن �لأترب��ة تعمل على �إعاق��ة تدفق �لهو�ء 
�إىل د�خ��ل �لأجه��زة �ملكتبي��ة �أو �أجه��زة �ل��الب ت��وب، وهو ما يجع��ل طار�ت 
�ملروح��ة ت��دور ب�شورة �أ�رشع لتوف��ري نف�ض كفاءة �لتريد، وه��و ما يوؤدي �إىل 
ظه��ور �ل�شجيج وتعطل �ملروحة و�لكمبيوتر يف �أ�شو�أ �حلالت. وتن�شح �ملجلة 
�لأملاني��ة �مل�شتخ��دم ب�رشورة تخلي���ض �حلو��شي��ب �ملكتبية و�أجه��زة �لالب 
ت��وب م��ن �لأتربة و�لت�شاخ��ات ب�شورة منتظم��ة عن طريق ��شتعم��ال فر�شاة 
ناعم��ة ومكن�ش��ة كهربائي��ة م�شبوطة على �أق��ل درجة �شفط وب��دون ��شتعمال 
�أي��ة قط��ع للفوه��ة. ويتع��ني عل��ى �مل�شتخدم قب��ل تنظي��ف �لأجه��زة �لد�خلية 
لالأجه��زة �ملكتبي��ة خلع كاب��ل �لتيار �لكهربائ��ي من �ملقب���ض، بالإ�شافة �إىل 
���رشورة �حلفاظ عل��ى م�شافة بني فوه��ة �ملكن�شة و�لأج��ز�ء �حل�شا�شة بد�خل 
�لكمبيوت��ر�ت. و�أ�شافت �ملجلة �لأملاني��ة �أنه يجب توخي �حلر�ض و�حلذر عند 
تنظي��ف ط��ار�ت �ملروحة، لأنه �إذ� حتركت �أثناء عملي��ة �ل�شفط، فقد يوؤدي ذلك 

�إىل توليد جهد �لدور�ن، وهو ما قد ي�رش �للوحة �لرئي�شية يف �أ�شو�أ �حلالت، 

كيفيةامرأة حذف

متقاطعة

وغرائب عجائب السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

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.

�لأجه��زة و�رشق��ة  �لقر�شن��ة و�خ��رت�ق  حت��دث عملي��ات 
�حل�شاب��ات يف �لوق��ت �حل��ايل ب�شكل روتين��ي، فكل جهاز 
مرتب��ط بالإنرتنت لي�ض مبناأى عن �لتج�ش�ض، لكن ل يعني 
ه��ذ� �لتدخ��ل �لفاح���ض �لعج��ز ع��ن حماي��ة �خل�شو�شية، 
فينبغي عل��ى كل م�شتخدم تفعيل خط �لدفاع �لثاين جلعل 
كلمة �ل���رش �خلا�شة به مهم��ا كانت "�شعيف��ة" و"�شهلة" 
�أك��رث �أمانًا وعدمية �جل��دوى بالن�شب��ة للقر��شنة يف حال 

وقوعها يف �أيديهم.
ن�شتعر���ض فيم��ا يل��ي �أب��رز 3 خط��و�ت يج��ب عل��ى كل 
م�شتخدم �للتز�م بها حلماية جهازه، بح�شب �شحيفة "يو 

�إ�ض �إيه تود�ي".
d 1 ��شتخد�م مدير كلمة �ملرور

يعت��ر �ختي��ار كلم��ة ���رش �شعب��ة �لتخم��ني مبثاب��ة خط 
�لدف��اع �لأول ع��ن خ�شو�شي��ة �جله��از وحماي��ة بياناته 
و�أ���رش�ره، �إ�شاف��ة �إىل ���رشورة تغيريها من وق��ت لآخر، 
وملزيد �حلماية ينبغي �لعتماد على مدير كلمة مرور مثل 

 "RoboForm"و  "LastPass"و  "Dashlane"
حلماية جميع كلمات مرور �مل�شتخدم.

�أبد�ً d 2 ل تنقر 
%81 من �خرت�ق �لبيانات �لعام �ملا�شي ب�شبب كلمات 
�مل��رور �ل�شعيف��ة �أو �مل�رشوق��ة، بح�شب �لتقري��ر �ل�شنوي 

�لبيان��ات.  "فريي��زون" للتحقي��ق يف خروق��ات  ل�رشك��ة 
وبالن�شبة لكلم��ات �ل�رش �مل�رشوقة، فاأغلب �لطرق �ل�شائعة 
ل�رشقتها هي �لت�شيد �لإلكرتوين و�لنقر على رو�بط خبيثة.
و�أف�ش��ل و�شيل��ة لإحب��اط حم��اولت �لت�شي��د �لإلكرتوين 
ه��ي بب�شاط��ة "ع��دم �لنقر عل��ى رو�بط يف ر�شائ��ل �لريد 
�لإلك��رتوين"، لأن �لل�شو�ض �ل�شير�ني��ة تر�شل هذه �لآونة 
طرق��ًا وو�شائل مقنعة جد�ً للم�شتخدم��ني لالإيقاع بهم يف 

�لفخ و�رشقة كلمة �ل�رش �خلا�شة بهم.
3d تفعيل ميزة �لتحقق متعدد �خلطو�ت

تعت��ر "�مل�شادق��ة متع��ددة �لعو�م��ل" �أو "�لتحقق متعدد 
�خلط��و�ت" تزيد م��ن حماية و�أم��ان �جلهاز وم��ا يحتويه 
م��ن معلومات وبيان��ات و�أ�رش�ر، لذ� ينبغ��ي تفعليها فور�ً 
�إم��ا ع��ن طري��ق �إر�شال ك��ود �رشي ع��ر ر�شال��ة ن�شية �أو 
بري��د �إلك��رتوين �أو طل��ب 6 �إىل 8 �أرق��ام للتحقق من هوية 
�مل�شتخ��دم، �أو �لتحق��ق �لبيوم��رتي مثل قزحي��ة �لعني �أو 

ب�شمة �لوجه �أو م�شح ب�شمة �لإ�شبع، وخالفه.

عموديًا �أفقيًا
o خمرتع �ملخرطة 1 يتوقف 

2 ع�شفور جاء يف �غنية لفريوز o �لأر�ض �ملمتدة حتت 
�لقدمني

3 طري��ق مبني بني مكانني مرتفع��ني o �شجن �أمريكي 
�شهري ��شبح مز�ر� لل�شياح ومعناه �لق�رش

o ن�شف �شكون 4 مي�شح على ج�شمه �لدهن وغريه 
5 ن�ش��ف نورة o مكان وخم��زن �لبيع o حيو�ن يعي�ض 

يف �لغابات ويف �لقارة �لقطبية �ل�شمالية
6 جمموع��ة من �لنا�ض منتدبة لعمل ما o يرتددن على 

مكان حمدد
7 ما يخرجه �لطائر من طعام بعد ه�شمه o مت�شابهان 

�أ�شار بعمل �شيء ما  o
o جزء من وحدة �لعملة �لأمريكية 8 ل�شقي �لنبات 

9 �ل�ش��م �لول ملنا�ش��ل وبط��ل �ل�شتق��الل يف جن��وب 
�فريقيا – o خمرتع �لتلفزيون

o خمرتع �لكامري� )معكو�شة( 10 ن�شف مفرز 

1 خمرتع �لدر�جة �لنارية �ملوتور�شايكل
2 خمرتع �لآلة �لكاتبة

3 خمرتع خط �نتاج �ل�شيار�ت o يو�شف به �لِعرق 
�لب�رشي مبعنى �أن له �متد�د

4 ه��دم o �ل�ش��م �لأول ملمث��ل �أف��الم جيم�ض بوند 
�شابق

5 خم��رتع ق�شي��ب منع خط��ر �ل�شو�ع��ق o ن�شف 
ناقد

6 �ل�شم �لأول ملخرتع مكر �ل�شوت )�ل�شم �لثاين 
ويرمر(

7 لقب �ر�شتقر�طي �وروبي o زرع خرج من �لر�ض
 o 8 ��ش��م بندقية �شي��د معروف يف �خلليج �لعربي

خمرتع �مل�شعد �لكهربائي
9 ن�ش��ف طاقم o رق��م )معكو�شة( o �شقيا �لر�ض 

و�لزرع
o ن�شف د�كن 10 خمرتع �ل�شيارة �لملاين 

ً


