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كاريكتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

امل�صت�صار ماجد العراقي :جــرائم الن�صــب والآحتيال 
اأ�صبح من ال�رضوري تناول هذا املو�صوع واأ�رضاره من جميع النواحي 
اأننا  األآمنية بحكم  يف هذه الآيام وعلى وجه اخل�صو�ص من الناحية 

يف مو�صم يكرث فيه دفع ال�صدقــة
واأخراج الزكاة .. وبال �صك اأعمال عظيمة .. وجليلة يوؤجر عليها الآن�صان 
دفع  اأجراءات  طرق  ومعرفة   .. القانوين  الوعي  الواجب  مـن  لكن   ..
املقدمة من  املعلومات  والتاأكد من �صحة  ال�صحيـح  بال�صكل  األآموال 
املوؤ�ص�صات اأو األآفراد واحلث على التقييد بالآنظمة..لآن هناك ل�صو�صا 
الآخرين من خالل  واأيهام  والتدلي�ص  والآحتيال  الن�صب  ماهرين يف 
ق�ص�ص وهمية بطرق تقليدية اأو من خالل الو�صائل احلديثة)) �صبكات 
اأو  اأرهابية  اأمتدادا ملنظمات  يكونوا  قد  وهم   )) الآجتماعي  التوا�صل 
 ... اأكرث اجلرائم تطورا  ل�صـــو�ص تعترب جرمية الن�صب والآحتيال من 
اأن البع�ص من هـوؤلءاملجرمني يعمل بذكاء حاد .. وي�صعى خللق حيل 
مترير  لآجل  املبذولة   .. والآحتياطات  التطـورات  مع  تتنا�صب  وطرق 
اأعمالهم  واأن   .. بـهالآخرين  يوهمون  غطاء  حتت  األآجرامية  اأعمالهم 

م�رضوعة .
حممد الفلحي :�رض اأزمة الكهرباء!

اأن  الكهرباء  وزارة  يف  العام  املفت�ص  الدين  حميي  عالء  ال�صيد  ك�صف 
�صيا�صية  اأزمة  ولكنها  تقنية  اأو  فنية  لي�صت  العراق  الكهرباء يف  اأزمة 
تقف وراءها اأرادات حملية ودولية. .وقال حميي الدين يف ت�رضيح غري 
م�صبوق عرب �صفحته يف الفي�ص بوك  : ان اأزمة الكهرباء لي�صت م�صكلة 

اإنتاج واختناقات و�صاعات قطع وخ�صخ�صة
اأزمة الكهرباء هي نتاج لإرادة قوى دولية وحملية اأبت اإل اأن تبقيها 
قنبلة موقوتة تهدد وال�صلم والأمن الوطني. �صاأنها يف ذلك �صاأن امللف 

الأمني وملف مكافحة الف�صاد واملحا�ص�صة ومترد القليم وغريها. 
"امل�صرتكة" اأن  وا�صاف مفت�ص عام الكهرباء: لقد �صاءت هذه الإرادة 
حائاًل  تقف  التي  امل�صتمرة  الدوامات  من  �صل�صلة  يف  املواطن  ي�صيع 

اأمام عجلة الإعمار وبناء الدولة
واإل فما هو تف�صري اأن تكون حقيبة وزارة الكهرباء دائمًا من ح�صة كتل 
اأكرث  الف�صاد وت�صلم املن�صب ملن يدفع  �صيا�صية حما�ص�صاتية متتهن 
اأن يبقى هذا امللف  اأجندة معدة �صلفًا هدفها  ولديه ال�صتعداد لتنفيذ 
الفارغة  والت�رضيحات  والأكاذيب  الوعود  من  مفرغة  حلقة  يف  دائراً 

التي �صئم منها املواطن اإىل درجة الغثيان.
الدولة احل�صارية احلديثة:حممد ال�صبوط 

خمتلف  بني  ا�صرتاك  م�صاحة  احلديثة  احل�صارية  الدولة  فكرة  متثل 
الديان والأفكار ال�صيا�صية والجتماعية على خالف الدول املو�صوفة 

باأو�صاف دينية او عقائدية او �صيا�صية حمددة. 
واحلياة  ال�صعادة  مفهوم  يتقبل  اإن�صان  لكل  ميكن  الأ�صا�ص  هذا  وعلى 
من  يتحقق  والذي  احلديثة  احل�صارية  للدولة  مركزي  كهدف  الكرمية 
الدولة  مفهوم  يتقبل  ان  والرفاهية  واحلرّية  وامل�صاواة  العدالة  خالل 

احل�صارية احلديثة مهما كان دينه او عرقه او انتماوؤه ال�صيا�صي. 
ولي�ص من املتوقع ان يرف�ص مثل هذا الن�صان الذي يحتكم اىل عقله 
والعلم  واملوؤ�ص�صات  القانون  و�صيادة  واملواطنة  الدميقراطية  مبادئ 
احلديث.  هذا با�صتثناء الب�رض الذين ارت�صوا لعقولهم ان تكون خارج 

دائرة املعقول وخارج احلداثة.

اجمل تعليق 

لتناق�ص النا�ص يف مايحبون ..فاحلب مبداأ واملبادئ لتناق�ص 

يستغلون إنستغرام للتجسس 
على أهدافها

تطلق نسخة جديدة من "إكس 
بوكس"

كيف تختار اللعبة 
اآلمنة لطفلك؟

   اأ�صارت �رضكة اإ�صيت" اإىل اأن اأحدث تكتيكات الهجمات الإلكرتونية امل�صتندة 
اإىل الثغرة الأمنيــة watering hole تت�صمن اإ�صاءة ا�صتخدام ترقية اإحدى 

اإ�صافات مت�صفح فايرفوك�ص على موقع التوا�صل الجتماعي اإن�صتغرام.
"تــورل  جمموعــة  اإن  املعلومــات  اأمــن  يف  املتخ�ص�صــة  ال�رضكــة  وقالــت 
اإ�صبيونــاج"، ذات ال�صمعة ال�صيئة يف ا�صتهــداف املواقع احلكومية وم�صوؤوليها 
الدبلوما�صيــني منذ عــام 2007 على الأقل، جنحت يف اإ�صافــة اأ�صلوب جديد 
يف هجماتهــا الإلكرتونيــة اإىل تر�صانتهــا من الربجميات اخلبيثــة. واأ�صافت 
"اإ�صيت" اأن "تورل"، وكعادتها، ت�صتهدف يف هجماتها الإلكرتونية الثغرات 
الأمنيــة من منط watering hole يف املواقــع التي يزورها امل�صتخدمون 
امل�صتهدفــون بهــدف اإعــادة توجيههم نحــو البنــى التحتية لأنظمــة القيادة 
والتحكم اخلا�صة بهم. وخالل الهجمات الإلكرتونية الأخرية، ر�صد الباحثون 
يف اإ�صيــت انهياراً يف اإحــدى اإ�صافات فايرفوك�ص املثبتــة �صابقًا. وعلى نحو 
يغايــر ن�صخهــا ال�صابقة، تقــوم الإ�صافة با�صتخــدام خدمــة bit.ly اخلا�صة 

بعنوان URL للو�صول اإىل اأنظمة القيادة والتحكم.

ك�صفــت جمموعــة "مايكرو�صوفــت" الأمريكية الأحد عــن ن�صخة جديدة من 
جهــاز األعاب الفيديو "اإك�ــص بوك�ص وان اإك�ص" تناف�ــص "بالي �صتي�صن 4" 
لليابانية "�صوين"، قبــل الفتتاح الر�صمي ملعر�ص "اآي 3" لألعاب الفيديو 
يف لو�ص اأجنلي�ص. و�صُي�صوق هذا النموذج اجلديد "الأ�صد قوة على الإطالق" 
بــني اأجهــزة "اك�ص بوك�ص"، علــى ال�صعيد العاملــي يف ال�صابع من نوفمرب 
)ت�رضيــن الثاين( ب�صعر 499 دولراً، علــى ما اأو�صح فيل �صبين�رض امل�صوؤول 
عن طاقــم "اك�ص بوك�ص". وهــو يتما�صى مع الألعــاب ال�صابقة املخ�ص�صة 
لأجهــزة "اإك�ص بوك�ص" واأجهزة التلفزيون اجلديــدة فائقة الدقة )4 كاي(، 
بح�صــب "مايكرو�صوفــت". وك�صفــت اأي�صــًا املجموعــة عن �صل�صلــة من 42 
لعبــة جديدة، من بينهــا 22 متاحة ح�رضيًا على "اإك�ص بوك�ص وان اإك�ص". 
ويهيمــن حاليــًا على �صــوق األعــاب الفيديو جهــاز "بالي �صتي�صــن 4" من 
"�صــوين" الذي �ُصوق يف نهاية العــام 2013. وتاأمل املجموعة اليابانية 
اأن تباع 74 مليون وحدة من هذا اجلهاز بنهاية العام. وبف�صل جناح "بي 

ا�ص 4"، اأ�صبحت األعاب الفيديو م�صدر الدخل الرئي�صي لـ "�صوين".

اأ�صــدت مباردة امل�صتهلك وحركة املنزل الآمــن بع�ص الن�صائح، التي 
ميكن لالآباء من خاللها معرفة كيفية اختيار اللعبة الآمنة للطفل.

اختبار اللعبة باللم�ص: يتعني على الآباء مل�ص اللعبة والتاأكد من عدم 
وجــود حواف حــادة اأو روؤو�ص بارزة بها قد متثــل خطورة على اأيدي 

الأطفال.
اختبــار الهتــزاز: يتعني هز اللعبة بقوة اأو تدويرهــا، للتاأكد من عدم 
انف�صــال اأجــزاء �صغرية مــن اللعبة، والتــي قد يتناولهــا الطفل بفمه 
ويبتلعهــا، كمــا اأن اأدراج البطاريــات التــي يتم فتحهــا ب�صهولة غري 

منا�صبة لالأطفال، لأن الطفل قد يقوم باإخراج البطاريات وابتالعها.
 اختبــار الرائحــة: يتعني على الآبــاء عدم �رضاء الألعــاب التي تنبعث 
منها روائح مواد كيميائية اأو معطرة، لأنها يف الغالب تكون للتغطية 
علــى روائح اأخرى كريهــة، وبالن�صبة للدمى املك�صــوة بالقطيفة ل بد 
اأن تتنا�صــب مع الغ�صل يف الغ�صالة الأوتوماتيكية واأن يتم غ�صلها قبل 

ال�صتعمال لأول مرة

البرمجياتقراصنة مايكروسوفت

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

1 ممثل����ة م�سرحي����ة و�سينمائية ب����رزت يف دور 
الأم يف م�سرحية العيال كربت.

2 ممث����ل كومي����دي مميز عم����ل يف هالل����و �سلبي 
ومدر�سة امل�ساغبني

3 فيلم للأطفال لدريد حلام o رد ال�سوؤال
4 وقت حدوث ال�سيء o لل�سوؤال o ن�سف خائف
5 م�سكلة منت�سرة )معكو�سة( o تلب�سه ولكن ل تراه

6 �سوت اجلر�س
7 ممث����ل م�س����ري راح����ل واأح����د اأع�س����اء ثلثي 

اأ�سواء امل�سرح وجنم من جنوم الكوميديا
8 ن�سف راجح o ق�س ال�سوف

9 الفلم الذي ت����رددت فيه عبارة "جواز عرتي�س 
من فوؤادة باطل"

10 م����زق o ممثلة ومطربة وفنانة ا�ستعرا�سية 

    ت�صــدر فيلم احلركــة واملغامرات "وندر 
اأمريــكا  يف  ال�صينمــا  اإيــرادات  وومــن" 
ال�صماليــة لالأ�صبــوع الثــاين علــى التــوايل 

باإيرادات بلغت 57.2 مليون دولر
والفيلــم بطولة اإوين برميرن وجال جادوت 
وروبــن رايت ومن اإخــراج باتــي جينكنز. 
احلركــة  فيلــم  الثــاين  املركــز  يف  وجــاء 
واملغامــرات اجلديد )املوميــاء( باإيرادات 
بلغــت 32.2 مليــون دولر. الفيلــم بطولة 
تــوم كروز و�صوفيا بوتيال واأنابيال والي�ص 
ومــن اإخــراج األك�ــص كورت�صمــان. وتراجع 
فيلم الر�صوم املتحركة "كابنت اأندربينت�ص: 
ذا فري�صــت اإيبــك موف" من املركــز الثاين 
الــذي احتلــه الأ�صبوع املا�صــي اإىل املركز 

الثالث م�صجاًل 12.3 مليون دولر.

كري�ــص  الأمريكــي  النجــم  ح�ــرض 
بــراون Chris Brown، العر�ص 
الــذي  الوثائقــي  للفيلــم  الأول 
 Chris ": يتنــاول حياته، بعنــوان
 Bworn: Welcome To My
Life"، يف مدينــة لو�ــص اجنلو�ــص 
الأمريكّيــة. دخول النجــم البالغ من 
العمــر 28 عاًمــا، كان لفًتــا برفقة 
ابنتــه رويالتــيRoyalty البالغــة 
من العمــر ثالثة اأعــوام. وبدا كري�ص 
فخورا وهــو يحمل بحــذر ابنته بني 
ذراعيــه، التي بدت يف قّمــة براءتها 
بف�صتــاٍن اأبي�ــص. وقــال كري�ــص عن 
ابنتــه: اإنها "حياتــه، وهي موجودة 

يف جوانبها كافة". 

1 ممثل����ة ا�سته����رت بدور البدوية خا�سة عبل����ة يف فيلم عنرتة 
بن �سداد o زيارة دينية o فلق

2 دفعة من النا�س o من الأوعية الدموية
3 ممثلة م�سرية عملت كثريا يف افلم عادل اإمام o عك�س �سراء

4 م�ساعدة o حرف نفي
5 فك����رة مق�سودة غري معلنة )معكو�سة( o انثى اخليل o ذكر 

الآخرين بال�سوء يف غيابهم
6 ف����رد o ق����اد م����ن قرط����اج م����ن اأعظ����م الق����ادة الع�سكريني يف 

التاريخ
7 خ�سائ�س و�سفات o من الأطراف o ن�سف مولع

8 ي�سعه امللك على راأ�سه o لب ال�سيء وجوهره o �سقط
9 الأقل وزنا o ذو ق�سرة خارجية وفارغ من الداخل

والطب����ول  املو�سيق����ى  ارتف����اع   o الفني����ة  ف����ريوز  عائل����ة   10
والأهازيج احتفاء بالعرو�سني

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.

فيلم وندر وومن" يحصد 
57.2 مليون دوالر

كريس براون يصطحب 
ابنته لعرض فيلمه


