
 

11 جورنال بوك Thu. 9 Nov. 2017 issue no 455
الخميس 9 تشرين الثاني 2017 العدد 455

لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

ب�رشى العبيدي 
اإىل امل�ؤ�س�سات ال�سيادية يف العراق

�سمعة العراق على املحك وخا�سة اأنه ي�سغل نائب مدير املكتب التنفيذي 
ملجل���س حق���ق الن�سان يف جنيف فق��ط لن حفنة م��ن الأحزاب ترغب 
يف تقا�س��م منا�سب جمل�س املف��س��ن يف مف��سية حق�ق الن�سان ومل 

ي�سبعهم اكرث من �ستة اآلف من�سب يف م�ؤ�س�سات الدولة العراقية
اإرف��ق لكم احاطة املمثل اخلا�س للأمن العام للأمم املتحدة يف العراق 

ال�سيد يان ك�بي�س اإىل جمل�س الأمن
ال�سيد الرئي�س

ل ت��زال عملية الختي��ار يف املف��سية العليا حلق���ق الإن�سان العراقية، 
وهي حجر الأ�سا�س لنظام عراقي يرمي حلماية واحرتام حق�ق الإن�سان 
جلمي��ع مك�نات ال�سعب العراق��ي، ل تزال م�ستمرة. بتاري��خ 29 ني�سان، 
�س���ت جمل�س الن�اب ل�سالح تعدي��ل اإطار العمل القان�ين لتاأ�سي�س جلنة 
خ��راء لرت�سيح ع�س�ي��ة جمل�س املف��س��ن. وقد عم��ل التعديل امل�افق 
علي��ه عل��ى الغاء مرك��ز الأمم املتح��دة كع�س��� كامل الع�س�ي��ة يف تلك 
اللجن��ة، واحل��د م��ن ن�ساطاتن��ا لتقت���رش على املراقب��ة العام��ة وتقدمي 

امل�س�رة والدعم الفني.
ج��اء ه��ذا التعدي��ل لحقا لتاأكي��دات من بع���س اأع�ساء الرمل��ان الذين 
ذهب���ا اإىل اإن الدور ال�سابق للأمم املتحدة كان خمالفا للقان�ن املعم�ل 

به، وه� ما دح�سته بعثة الأمم املتحدة.
ويف وق��ت �سابق له��ذا التعديل، ونظراً لت�سيي�س العملي��ة خلفًا للمعايري 
الدولي��ة والد�ست�رية التي ت�سمن ا�ستقلل الأ�سخا�س املعينين للخدمة 
كمف��سن، مل يكن اأمام الأمم املتحدة اأي خيارات �س�ى تعليق امل�ساركة 
يف تلك اللجنة حتى مت الت��سل اإىل احلل امللئم للم�ساألة. و�س�ف تنتظر 
البعث��ة نتيجة عملية التعين، و�ستعيد النظر يف انخراطها مع املف��سية 

اآنذاك.
 علي �سام 

انتبهت وانا اتكّلم اإننا نطالب الخرين اأن يكره�ا اأنف�سهم لرن�سى عنهم.
هن��اك من امل�سلمن من يريد من اليه�د وامل�سيحين اأن يكره�ا اأنف�سهم 
ويرتك���ا دينه��م وهن��اك من اليه���د وامل�سيحي��ن وامللحدي��ن من يرى 
اإن امل�سل��م اإن مل يكت�س��ف حق��ارة تراثه ويخرج عن دين��ه فلن يخرج اىل 
امل�ستقب��ل. هذه جم��رد امثلة حلالة اجده��ا وا�سعة النت�س��ار فالأوروبي 
يري��د من املهاج��ر ان يتخلى عن تراثه واملهاج��ر يريد من الوروبي ان 
يفه��م ف�س��اده. يف حروبن��ا الطائفية نري��د ان يكره الط��رف الخر نف�سه 
و�سكل��ه ولهجته وتراثه كما نكرهه نح��ن وان مل يحدث فالأق�ى �سيقتل 

الأ�سعف.
ماذا ل� اإننا فكرنا بطريقة اأخرى؟

م��اذا ل��� كان تفهّمنا للأخر وحمبته والدفاع ع��ن 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 الخر الدليل ال�حيد على رفعتنا؟

 اجمل تعليق 
ل تق��ف عند ف�سل��ك يف اول حماولة .. حاول م��رارا فالف�سل احيانا �سببا 

ق�يا للنجاح والتاألق

تتيح التواصل معك على 
كافة التطبيقات بمرونة

أمنية بنظام أندرويد تتيح 
سرقة البيانات الشخصية

2 إلجراء المعامالت المصرفية 
عبر الويب بشكل آمن

كيرستن دانست تبكي في مهرجان كان لهذا السبب

   مع ت�افر العديد من التطبيقات التي تتيح للم�ستخدمن الت�ا�سل الف�ري 
مع بع�سهم البع�س، ي�سطر بع�س امل�ستخدمن اإىل ا�ستخدام عدة تطبيقات 

يف اآن واحد للت�ا�سل مع �سخ�س معن اأو لأغرا�س العمل وغريها.
وبع��د الت�سجي��ل يف اأغلب هذه التطبيق��ات واخلدمات، ق��د ي�سعر امل�ستخدم 
بالرتب��اك عن��د رغبت��ه ب��سع اآلي��ة معينة تتي��ح للآخري��ن الت�ا�سل معه 
مبرون��ة ودون احلاج��ة لتق��دمي هاتف��ه الذك��ي اأو ا�سم امل�ستخ��دم على هذا 

التطبيق اأو ذاك يف كل مرة يطلب منه اأحد الأ�سخا�س طريقة للت�ا�سل.
خدم��ة mssg.me تتي��ح ل��ك اإن�س��اء راب��ط واح��د ي�س��م اأغل��ب تطبيقات 
الت�ا�سل حاليًا من بينها وات�س اآب، وتيليغرام، وفي�س ب�ك م�سنجر، وفاير 
و�سكاي��ب وغريها. ومبجرد الت�سجي��ل يف اخلدمة واإ�ساف��ة ح�ساباتك على 
ه��ذه التطبيقات وكذل��ك م�قعك ال�سخ�سي، �ستح�س��ل على رابط خا�س بك 

كن م�ساركته مع الآخرين اأو الأ�سخا�س الذين يرغب�ن بالت�ا�سل معك. يمُ

  
اأ�س��ارت جملة "بي �سي فيل��ت" الأملانية اإىل اكت�ساف فري��ق من الباحثن يف 
 ،Cloak & Dagger معه��د ج�رجيا للتكن�ل�جيا ثغرة اأمنية جديدة با�سم
والت��ي ت�سكل خط�رة على اأجهزة اأندرويد حت��ى الإ�سدار 7.1.2، وبالتايل قد 
يتمك��ن القرا�سنة م��ن اإن�ساء اإخطارات �سا�سة غري مرئي��ة، ل يكن ملحظتها 

ب�ا�سطة امل�ستخدم.
وتتي��ح الثغرة الأمني��ة Cloak & Dagger اإمكاني��ة ر�سد مدخلت ل�حة 
املفاتي��ح دون ملحظ��ة امل�ستخ��دم، و�رشق��ة البيان��ات احل�سا�س��ة وتثبي��ت 

تطبيقات اأخرى قد تتيح اإمكانية ال��س�ل اإىل جميع ال�ظائف تقريبًا.
ويتمك��ن القرا�سنة من ا�ستقراء جميع البيان��ات، التي يتم كتابتها على ل�حة 
املفاتيح، من خلل اإظهار نطاقات غري مرئية بل�حة مفاتيح الرنامج، وبدل 
م��ن ذلك يكن اإخف��اء روابط الرجمي��ات ال�سارة واخلبيثة ب�س��كل غري مرئي 
على ال�سا�سة، وعند النقر على مثل هذه الروابط يتم تنزيل الرجميات اخلبيثة، 

   اأ�سارت الهيئة الفنية الأملانية ملراقبة اجل�دة اإىل اأنه يتعن على م�ستخدمي 
 Wlan اخلدم��ات امل�رشفية ع��ر ال�يب التاأكد م��ن اأن يتم الت�س��ال ب�سبكة
الل�سلكي��ة وفق��ا للمعيار احلدي��ث WPA 2، ول يج�ز ا�ستخ��دام خ�ارزمية 
الت�سفري WEP، التي تعتر اإ�سداراً قديًا، وقد ت�ستمل على الكثري من الثغرات 

الأمنية.
وي�س��ري املعي��ار WPA 2 احلدي��ث اإىل م�سطل��ح ال��س���ل املحم��ي لل�سبكة 
الل�سلكي��ة Wi-Fi Protected Access 2، ويج��ب اأن تت�سم��ن كلم��ة 

املرور ملثل هذه الت�سالت ما ل يقل عن 20 علمة.
بالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، يج��ب اأن تت��م املعام��لت امل�رشفي��ة عر ال�ي��ب ب�سكل 
م�سف��ر م��ن خلل ظه���ر »"https://"، بدل م��ن "http://" يف بداية �سطر 
العن�ان، والذي يظهر به اأي�سًا اأيق�نة القفل، التي يت�سح من خللها اأن امل�قع 
معتمد م�ث�ق به، وعند النقر على هذه الأيق�نة تظهر معل�مات ح�ل ال�سهادة 

املعتمدة وعما اإذا كان امل�قع حقيقي اأم ل.

معيار خدمة

WPA

ثغرة

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.

ت�س��اءل جميع احل�س�ر عن �سب��ب بكاء املمثلة 
كري�س��ن دان�س��تKirsten Dunst ب�س��كٍل 
م�ؤّثٍر عند وق�فها على �سجادة مهرجان "كان" 

ال�سينمائي بن�سخته ال��سبعن.
كيفن هارت ي�سكر كارهيه: "ل�لكم ملا كنا" !

 Kevin Hartه��ارت كيف��ن  املمث��ل  ن���رش 
ر�سال��ة �سك��ٍر اإىل كارهيه ع��ر ح�سابه اخلا�س 
على م�قع "ان�ستق��رام" عن اإعطاء املت�سائم�ن 

�سببًا للت�ساوؤم.
جن�م ت�سدروا ال�"ي�تي�ب" باأعلى امل�ساهدات

دائم��ًا م��ا يك���ن اله��دف الأ�سا�سي م��ن اأغاين 
النج���م ه��� ا�ستقط��اب اأك��ر ن�س��ب م�ساه��دة 
للجماه��ري. وعل��ى ذل��ك يتناف���س الكث��ري م��ن 
النج���م يف اأغانيهم لل��س�ل لع��دد م�ساهدات 
كبرية يف وقت قيا�سي، على م�قع الفيدي�هات 

ال�سهري "الي�تي�ب".

عموديًا �أفقيًا
اأو ع��ل  o ع��ل �س�ت��ه  1 متعب��د اعت��زل النا���س 

ال�س�ت من ح�له o انه�س
o مركز الن�ر والهداية. 2 ادافع عن 

اأجاز.  o o ثمر النخل  اأغلق )اأذنيه(   3
 o )4 ا�سم ل�ساحب كفاءة يف جمال ما )معك��سة

جمم�عة متقدمة من اخليل اأو النا�س اأو نح�ها
اأدواره  اب��رز   o كالذب��اب  �س�ت��ا  اأ�س��در   5

القرم��سطي.
o حب 6 متحلل )معك��سة( 

7 �سجل ملفات o جمم�عة البي�ت والدور واأهلها 
التي متثل ال�طن.

8 خم��رج مث��ري للجدل ل��ه عدد من الأف��لم منها 
حن مي�رشة

o �رشب برغبة �سديدة. 9 مظلة هب�ط 
اآثار امل�رشين القدماء. o من  10 يدرين 

1 ممثل ك�ميدي �سع�دي يف م�سل�سل طا�س ما طا�س.
 o .2 ممث��ل م���رشي راحل ل يك��ذب ولكن��ه يتجمل

ا�سهر الفراعنة واكر بناء
3 م��ادة مميت��ة o نقل املعل�مات اإىل احلا�س�ب عر 

اأجهزة يدوية.
4 فيلم ج�سد فيه حمم�د عبد العزيز �سخ�سية ال�سيخ 

ح�سني كفيف النظر. o 3 حروف من ها�سم
5 ناقل� الأ�سياء.

o تر�سد )معك��سة(. 6 تقل�س حجمه 
o ا�ستجابتي لأ�سئلة ما اأ�سابه اجلن�ن   7

8 ممثلة م�رشية ك�ميدية خفيفة الظل
9 قط��ع تغط��ى به��ا الأ�سط��ح املائلة اب�س��ط o واأقل 

تعقيدا.
10 خمرج فلم احلم�ات الفاتنات متثيل ماري منيب 

وميمي �سكيب يف 1953


