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ـستخـدم يشارك عن غـير قصد موقع ويب قـد جتعل الكـمبيوتـر اخلاص با
في عـمـلــيـات تـعـدين الــعـمالت اإللـكـتــرونـيـة.  ويـرجع ســبب ذلك إلى قـيـام
واقع الويب بدمج برامج نـصية محددة في صـفحاتها شغلـة  الشـركات ا
وبالـتالي يـتم استـغالل أجـهزة الـزوار في احتـساب الـعـمالت الرقـميـة مثل
Monero  أوBitcoin  أوPetro ودائماً ما يحاول القراصنة تسريب
بــرامج تــعـدين الــعــمالت اإللــكـتــرونــيـة فـي شـبــكــات الـدعــايــة واإلعالنـات
والشـبكات اخلاصة بالشركات. برامج حمـايةوحلماية الكمبيوتر من إساءة
اسـتـعمـاله تـنـصح رابـطـة اقـتـصـاد اإلنـترنـت بضـرورة تـثـبـيت الـتـحـديـثات
اجلديـدة لنظام التشغـيل بصورة منتظـمة مع استخدام أحدث اإلصدارات
من برنـامج مكافحـة الفيروسـات عالوة على أن مانع سكـريبت يساعد في

منع تنفيذ برنامج تعدين العمالت الرقمية في متصفح الويب.
ـتصفح فايرفوكس  NoScript ومن ضـمن هذه البرامج األداة اإلضافية
ــتــصـــفح جــوجل كـــروم وتــتــيح هــذه األدوات  ScriptSafe  وبــرنــامج

للمستخدم إمكانية إتاحة بعض الوظائف في موقع الويب أو حظرها.
وانتـشرت العمالت الرقمية كثيراً في األعوام األخيرة وهي عبارة
عن بـرمجـيـات مكـتوبـة بلـغة بـرمجـة مـعيـنة بـاستـخدام تـقنـيات
ـيـة جتـعـل من عـمـلـيــة اخـتـراقـهــا والـتالعب بـهـا تـشـفـيـر عــا
وتـتـبـعـهـا أمرا شـبه مـسـتـحـيل ولـذلك فـإنـهـا تـسـتـخدم في
ـكن أن تـتـبـعـهـا احلـكـومـات. ـدفـوعــات الـتي ال  سـداد ا
وبـاإلضــافـة إلى ذلك فــقـد اكـتــسب تـعـدين هــذه الـعـمالت
ــطـورين وأصــبح أصـحـاب شـعــبـيــة كـبـيــرة في أوسـاط ا
ـواقع يــسـتـخــدمـون اآلن كــود جـافـا ســكـريــبت لـلــتـعـدين ا
ــعـالـج اخلـاص بــأجــهـزة الــزوار لــكـسب بـاســتــخـدام قــوة ا

األرباح بدالً من اإلعالنات التقليدية ذات األرباح القليلة.
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تـتـوسـطُ بـاحـة بـيـتـنـا الــشـرقي شـجـرة رارجن عـمالقـة
تـأوي الــيـهــا الـعــصـافــيـر عــنـد الــغـروب وهي تــزقـزقُ
وكـأنــهــا تــرشــد اآلخـريـن الى مــكـان هــذه الــشــجـرة
وتعاود زقـزقتها عنـد مطلع الفـجر  كانت أمي تقول :

انها تصلي صالة الفجر .
الــعـصــافـيــر تـنــامُ مـطــمـئــنـة امــنـة عــلى اغـصــان تـلك
الشجرة فالشيء يعكر صفوهـا او يفسد عليها نومها
الهانئ  في موسم الربـيع تبني العصـافير اعشاشها
فوق اغـصان تلك الـشجرة او تـتخذ من أعلـى شبابيك
بيـتـنا عـشـا لهـا واحيـانـا تخـبئ الـبيض فـي ثنـايا شق
في سـقف او اجلـدار احــدثهُ تـقــادم الـزمن . ذات يـوم
سـقط عصـفورفي اولى مـحاوالته لـلطـيران وكـأي طفل
اسرعتُ وامسكت بهِ  وكانت فرحتي كبيرة وانا القي
الــقـبض عـلــيه  كـانت أمي تــنـظـر الـيَّ فـقـالت بــلـهـجـة

عراقية : 
تقبلْ واحد ياخذك من امك ?

فقلتُ لها بلهجة طفل عراقي : لع ما اقبلْ ! 
فـقـالت هـذا الـعـصـفـور هم مـثـلك عـنـده ام يـريـد يروح
االمه ! شـوف هاي امه خطـية قـتلت نـفسهـا علـيه تريد
ابنها ! خطية امه تريد اتـعلمه الطيران مثل ما علمتك

شي . على ا
أطلقتُ سراح العـصفور فسقط غير بـعيد وعلى مقربة

منه حلقت امه حتفزهُ على الطيران .
كنت أرقبُ ذلك العصفور وارى امه تقترب منه فتضع
في فـمهِ قـبلـة وكـأنهـا جـرعـة منـشـطـة يقـوى بـهـا  على

الطيران.
ــتــدلي حــلــقـت الــعــصــفـــورة األم الى ذلك الــغـــصن ا
فاستجمع قواه وحلَّقَ الى جنب امه  وضعت في فمه
قـــبـــلــة اخـــرى وطــارت الـى غــصن اعـــلى  وتـــبــعـــهــا
الـــعــصــفــور الـــصــغــيـــر ثم طــارت الى اعـــلى فــاعــلى

وصغيرها يتبعها حتى عاد الى عشهِ . 
مـنـذ ذلك الـيـوم عـرفتُ بـأن لـلـعـصـافـيـر امـهـات مـثـلـنا
يـنتـظرون عودة ابـنائـهم بفـارغ الصبـر. وهكـذا تعودتُ
ان اُعيد صـغار العـصافير الى اعـشاشها او الى ذلك

تدلي ليعاد رحلة الطيران . الغصن ا
لم تكُ الــعـصـافـيـر وحــدهـا من تـامن في بـيــتـنـا فـعـلى
شنـاشـيل شبـابـيك بيـتـنـا عشش احلـمـام وفي اجلانب
االخــر من شــبــاك غـرفــتـي كـانـت الــفـخــاتـي تـنــام مع
صــغـارهـا وفـي كل مـوسم يــعـاود الـســنـونــو او طـائـر
الــسـنــد وهــنـد لــيـبــتـني عــشــا له فـوق مــروحـة بــيـتــنـا
فـيـحـرمـنـا من تـشـغـيـلــهـا فـنـتـجـرع حـر الـصـيف لـئال

يسقط عشه.
كـنت احــمل مــا زاد من الـصــعـام
فأنثـره للطـيور وكانت تـقترب مني
لــنـهـا ادركت ان فـي داخـلي بـذرة

انسان . 
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ـصـريـة سـوسن بدر الـفـنـانة ا
عــلى حـــضـــور االحــتـــفــالـــيــة
الـســنـويــة الـتي نــظـمت حتت
عــــنـــوان (يـــوم الـــعـــطـــاء) في
ــنـاسـبـة دورتـهـا الــعـاشـرة 
االحــتــفــال بــعـيــد األم والــتي
أقــيـمـت بـقــاعــة الـنــيل لــآلبـاء
ــركــز الــفـــرانــســـيــســـكــان بـــا

الكاثوليكي للسينما. 
ـــصــريـــة صــدمت الـــفــنـــانــة ا
اجلــمــهــور بــإطاللــتــهـا حــيث
ا خسرت الـكثيـر من وزنها 
أظـهرهـا بإطاللـة شاحـبة كـما
بـــدت عــلــيــهـــا عالمــات تــقــدم
الـعمـر بـشـكل واضح.  وأطلت
ســـــــــوسن بــبــلــوزة بــيــضـاء
انــيـــــقــة وبــنــطــلــون بــالــلـون
ــاكــيــاج األســود  وتــزيــنت 
هــــاديء وتــــركـت شــــعــــرهــــا
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في عـــرس ســيــنــمــائي كــبــيــر
تــســتــقــبـل مــديــنــة احلــمــامــة
الـــبـــيـــضـــاء جنـــوم وصـــنــاع
ـــيـــة هــذه الـــســـيــنـــمـــا الـــعــا
التـظاهـرة السيـنمـائية الـكبرى
الــتي أضــحـت تــنــافس كــبــرى
هرجانات الدولية وتؤكد في ا
كـل سـنـة إصــرار مـنــظـمي هـذا
ــهــرجـان عــلـى حـمـل مـشــعل ا
ــتـوســطــيـة ومن الــسـيــنــمـا ا
ــهــرجــان في أقــوى حلــظــات ا
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(يـوتـيـوب) انـتـهـاء تـصـويـر فـيـلم (فـلـتـشـر
كالب) من بــطــولـــة الــنــجــمـــة األمــريــكــيــة
ســـــــوزان ســـــــارنـــــــدون وإخـــــــراج مـــــــر
كــيـشــافـارز. وذكــر مـوقع (فــارايـتي) أمس
االول  أن الـعـمل الـفني الـذي يـشارك في
بـطولته إيدي فالكـو ومات بومر يدور حول
ـرضة مـتمـرسة يـتم احتـجاز ابـنهـا الذي
يـــعـــمل مـــراسل حـــرب من قـــبـل جـــمـــاعــة
إرهـابيـة فتـلجـأ إلى مجـموعـة من احملام

والـصحـفـي الـذين يـقـدموا لـهـا يد الـعون.
ــمــلــوكــة من شــركـة وتــخـطـط (يـوتــيــوب) ا
(جـوجل) أن تطرح الـفيلم في دور السـينما
ـا يـجـعـله مـؤهال لـلدخـول في هـذا الـعـام 
ـنــافـسـة عــلى جـوائــز األوسـكـار سـبــاق ا
وبـعدهـا يـتم طرحه عـلى مـوقع الفـيديـوهات

الشهير.
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…œ—UD  rKO  d¹uBð s  wN²Mð منــــسدال في إطاللة بسيطة.  
 تــكــر ســوسـن بــدر وعـدد
مـن الــــنـــــجــــوم خـالل احلــــفل
ومنهم: الفنـان محمد صبحي
الــــشــــاعــــر فــــاروق جــــويـــدة
والـفـنـانـة الـتـونـسـيـة لـطـيـفة
والكابـ مصطـفى عبده العب
منتـخب مصر والـنادي االهلي
سـابـقا والـفـنانـة نـهال عـنـبر
ــنـتـج مـحــسن عــلم الــدين وا
والـــكــاتــبــة ســنـــاء الــبــيــسي
ــوســيــقــار يــحــيى خــلــيل وا
والـــفــــنـــانــــة تـــهــــاني راشـــد
والــعـــمـــيـــد مــجـــدي بـــشــارة
والـفنـانـة عزة لـبـيب واخملرج
رضـــــا شـــــوقـي واخملـــــرجـــــة
مجيدة جنم والفنانة ياسم
اخلـيـام والفـنـانـة وفـاء سالم
واسم فنان الكاريـكتير الراحل

رمسيس زخاري.

ـــهـــرجــان فـــقــرات افـــتـــتـــاح ا
ـسـرح بــسـيـنـمــا إسـبـانـيـول
ـمـثـلـة امـس الـسـبت  تـكـر ا
ـغـربيـة مـنى فـتو بـطـلة (حب ا
في الــدار الـبـيـضـاء) ثم أيـضـا
مثـلة اإلسـبانيـة لويزا تكـر ا

غافاسا.
ـهـرجـان فـيـمــا يـذكـر أن هــذا ا
الـذي انطـلـقت فـعالـيـاته فامس
وتـــــتــــواصل إلى 31 (مــــارس)
يـعـرف حـضـور أزيـد من 2018
سـيـنـمـائيـا يـنـتـمـون على 150

توسطية. مختلف الدول ا
ـمـثـلـة اإلسـبـانـيـة ويـشـار أن ا

اخملـــضــرمـــة لــويــزا غـــافــاســا
ــكــرمــة في هــذه الـدورة أدت ا
أدوارا بــــاهـــرة عـــلى خـــشـــبـــة
ــســارح الـــدولــيــة كــمــا أدت ا
أدوارا بــطــولــيــة في مــخــتــلف
مـهــرجــانــات الــســيــنــمــا عــبـر
الــعـالم. وعــمــلت غــافــاسـا إلى
جانب كبار اخملـرج اإلسبان
أمــــــثــــــال ســــــيــــــزار أردافــــــ
ـودوفــار ومـيــغــيل بـيــكـازو وأ
وخوسي ماريا فـوكي وفيليبي
فيـكا وخـافييـر باالغـير وخوان
فيـسنطي كـوردوبا وسـالفادور

غارسيا رويز وغيرهم.

جـوائز كـبرى عن بـطـولتـها في
هـــذا الــــفـــيــــلم وهي جــــائـــزة
مــهـــرجــان فــيـــروس وجــائــزة
دائـرة الـكـتـاب الـسـيـنـمـائـيـ

وجائـزة سيمون الـتي تمـنحها
ـيـة الـسـيـنـمـا بـأراغـون أكـاد
وجـائـــــزة أحـسن أداء نـسـائي
ــــــــهــــــــرجـــــــان الــــــــدولي في ا

لإلسكندرية.
عــــلـى صــــعــــيــــد آخــــر يــــكـــرم
هـرجـان منـة شلـبي في حفل ا
االختتام الـنجمة آنـا بنايوطو
والـتي جمـعت هي األخـرى ب
ـــســـرح والـــســيـــنـــمـــا مـــنــذ ا

إسـبـانـيول مـثـلمـا سـتـلمع في
ــهـــرجــان في فـــيــلم شـــاشــة ا
االفتـتاح (اإلبحـار بعـيدا) الذي

تألقت في بطولته. 
ـهـا دائـما وضـمن فـقـرة تكـر
ســيــتـم عــرض فــيــلم آخــر هــو
(طـريـق الـعـيـاالت) لــلـمــخـرجـة

غربية فريدة بورقية. ا
وفي هــذا الـســيــاق سـيــعـرض
ـهـرجـان فـيـلم »اخلـطـيـبـة?« ا
رائعة اخملرجة اإلسبانية باوال

أورتيز.
وكـــانت لـــويـــزا غـــافـــاســا أول
ــثــلــة إســبــانــيــة تـنــال أربع

من جـهـة أخــرى فـبـطــلـة فـيـلم
(حـب في الــــدار الــــبــــيــــضـــاء)
ـمثالت الـفنـانـة مـنى فتـو من ا
ـــرمـــوقـــات فـي الـــســـيـــنـــمـــا ا
ـــعت في ـــغـــربـــيــــة والـــتي  ا
العديد من األفالم السـينمائية
مـنـذ (حب في الـدار الـبـيـضـاء)
لعـبد الـقادر لـقطع سـنة 1991
وصــوال إلى الـفــيـلم الــفـرنـسي
(اإلبحـار بعيـدا) للمـخرج غايل

موريل. 
وتـصـعـد مـنى فـتـو إلى مـنـصة
الـتـكـر في افـتــتـاح مـهـرجـان
تــطــوان في مــســرح ســيــنــمــا

منـتصف الـسبـعينـيات لـتتوج
في الـــتـــســـعــيـــنـــيـــات جنـــمــة
سينـمائيـة بعد فوزهـا بجائزة
ــثــلــة فـي مــهــرجــان أحــسـن 
الــبـنـدقـيـة عن فـيـلم (عـجـز عن
الـتـصـريح) لـلمـخـرجـة ليـلـيـانا
كــافــاني واجلــائـزة الــذهــبــيـة
وجـائـزة دافــيـد دي دونـاتــيـلـو
وجــائـزة الــشـريط الــفـضي عن
بـطـولـتـهـا في الـفـيـلم الـشـهـيـر
ـــــــاريــــــو «احلـب اجلـــــــريح»
مـــارتـــونـي الـــذي ســـيـــعــرض
ــهــا في ضــمن بــرنــامج تــكــر

تطوان.
…d¼“ ÍR

بغداد
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الـعــراقـيــون يـعــلـمــون أنّ مــدنـهم حتــررت من قـبــضـة
داعش وانـتــهى ذلك الـزمن  االسـود  وال يـريـدون له
كمـا اليـودون أن تتـكرر أن يـعـود اليـهم مـهمـا حـصل 
سـياقـات ومقـدمات من أيـة جهـة حكـوميـة أو عسـكرية
أو محلية  مهّدت لظهـور التنظيم واستفحال أمره في

دن  والبلدات. ا
نـعرف أنّ التـنظيم يـحاول أن يـنفذ عـمليـة ارهابيـة هنا
انيا أو بلجيكا أو هناك  كما يضرب في فرنـسا أو ا
ي من بـاب اثــبـات الـوجـود واالبــقـاء عـلى الــقـلق الـعـا
الذي يـبـدو إنّ هنـاك مـستـثـمريـن من مخـتـلف االنواع

يفيدون من وجوده.
غـيـر إنّ في األسابـيع االخـيرة  اتـسع نطـاق عـملـيات
ـنـاطق االنــتـقــام الـتي يــنـفــذهـا داعش الســيـمـا فـي ا
الــهـشّــة كـمــا في مـقــتـربـات الــطـريق الــدولي وبـعض
الـبلـدات الـتي سبق أن رزحت حتت احـتالل الـتنـظيم
ـتـمـرس في ارهاب الـنـاس بـالرغم ويحـاول الـتـنظـيم ا
ة التي من ضعـفه أن يستـعيد أسـالبيب الـعمل القـد
مكّنـته من رقاب النـاس ح شعروا أنّ أجـهزة الدولة
كــــلــــهــــا مـــخــــتــــرقــــة  حــــتى وإن لـم تـــكـن من أجل
االسـتسالم لـسلطـة التـنظـيم التي ظـلّت سريـة سنوات
قبل أن تظـهر علنـية. نحتـاج الى شفافيـة من احلكومة

في شرح أسباب انتعاش خاليا التنظيم وفلوله.
غـير الـدقيـقة جـميـع االعتـقاالت الـسابـقة أو الالحـقة 
والتي طالت مدني هم أصالً ضحـايا التنظيم  إنّما
هي مـادة أسـاسيـة يعـتاش عـليـها الـتنـظيم في جتـميع
نهزم. األدلة ال تـخفى على االجهزة اخملتصة شتاته ا
ـــواطــنـــ في تـــشـــخــيـص أي شــخـص كــان من أو ا
عـناصـر التنـظيم. وأثـبتت أسـاليب الـترهـيب اجلماعي
في عمـلـيات سـابقـة نـفذهـا احملـتل االمريـكي يـوم كان
يـتـخـبط أو االجـهزة احملـلـيـة الـتي اقـتـفت أثـره الـعـاثر
فيما بـعد إنّها تأتي بنـتائج عكسية. ال وقت لـلمجاملة

في تشخيص ما جرى.
لم يـعـد هــنـاك احـتـمــال لـيـكــون الـبـلـد ومــواطـنه حـقل
جتـارب للـشـكـوك فـاخملاطـر مـحـدقـة  وحولـنـا بـلدان
تسـتعـر بـنار وأخـرى ستـشب فـيهـا نـيران جـديدة في
أي وقت ونريـد أن يبقى مـا تبقى من الـبلد بـعيداً عن

اجلحيم.
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ــمــثل الــتــركي الــبــطـــولــة فــيه ا
ـعـروف كـنـان إمـيـرزلي أوغـلو ا
الـــشـــهـــيــــر عـــربـــيـــا بـ »عـــمـــار
الـكــوسـوفي ?«قـصــة الـســلـطـان
ـلقب الـعثـمـاني مـحـمد الـثـاني ا
بــــــــالـــــــــفــــــــاحت كــــــــونـه فــــــــتح

إسطنبول).) «القسطنطينية»
ـسـلـسل لــشـخـصـيـة ويـتــطـرق ا
الـفـاحت الـقــويـة قـائـدا مـخـطـطـا

ـعــارك يـرسم تـكـتـيــكـاتـهـا أمـام
مـجــسم كـرة أرضـيـة بــتـفـاصـيل
دقــيــقــة بـــحــسب وســائل إعالم

تركية قدمت للمسلسل.
وال يــخــفي الــســلــطــان إعــجــابه
بـاإلسكـنـدر األكبـر الـذي قـرأ عنه
كثـيرا خـصوصـا أن الفـاحت كان
يتقن  7لغـات من بيـنهـا العـربية
والـــيــــونـــانــــيـــة والـالتـــيــــنـــيـــة

والـفـارسـيـة واإليـطـالـيـة ويهـتم
بالفلسلفة والعلوم.

وشـــهــدت فـــتـــرة الـــتـــحـــضـــيــر
لــلــمـــســلــسل تـــدريــبــا مـــكــثــفــا
لـــلـــمـــمـــثـــلـــ واســـتـــحـــضـــار
ية لـلمـشاركة في شخـصيات عـا
عارك واإلكـسسورات تخطـيط ا
و إجنـــاز مــيــدان كـــبــيــر جــدا

للمعارك.

{ إسطنبـول -األناضول : احتل
ـــســــلـــسل الــــتـــركـي اجلـــديـــد ا

رتبة الثالثة بنسب ?«الفاحت» ا
ــــشــــاهـــدة في تــــركــــيـــا أمس ا
الـــــثالثــــاء بـــــعــــد عــــرض أولى
حـــلـــقــاته فـــيــمـــا أشــعـل مــوقع

بتحقيقه أعلى نسبة «تويتر»
تـــغــريــد عـــلى وسم (هـــاشــتــاغ)

سلسل. خاص باسم ا
وعــرضت قــنــاة »دي «الــتــركــيــة
أمس احللقة األولى من مسلسل
الـــفـــاحت الـــذي يــتـــنـــاول قـــصــة
الــســلــطــان الــعــثــمــاني مــحــمـد
لـقب بـالـفـاحت لـفـتحه الـثـاني ا
مدينة القـسطنطينـية إسطنبول

حاليا عام .1453
ـشـاهدة وبحـسب نـتـائج نسب ا
التي نشرت لليلة أمس للقنوات
الـــتــركـــيـــة وفق اإلعالم
الـــــــتــــــــركـي فـــــــإن
رأة« مسلسل »ا
الــذي يـــعــرض
عـــــلـى قـــــنــــاة

«فوكس»
ـرتـبة احتل ا
األولى وجاء
ثانـيـا مسـلسل
قطاع الطرق ال»
يحكـمون العالم?«

ــعـروض ا
عـلى قـناة
لــــيــــحــــتل
مـــســلـــسل
الــــــفــــــاحت
ــــرتــــبــــة ا
الثالثة في
أول عرض
له.ويــنـاف

س
مـــســلـــسل
الــــــفــــــاحت
مـــســلـــسل

قيامة»
أرطـــغــرل«
الـــــــــــــــــذي
يـــــعـــــرض
عـلى قـناة
لــتــحــقــيق
مـــــكـــــانـــــة

مـتـمـيــزة بـ اجلـمـهـور الـتـركي
ـشـاهـدة فيـمـا حتاشى بـنسب ا
االصــطــدام مـــعه بــعــدم عــرضه
بنفس الـتوقيت. وحـقق هاشتاغ
ــــســــلـــسـل عـــلى يـــحــــمل اسم ا

أعلى نسب تغريد ?«تويتر»
ـركز ـاضـيـة مـحـقـقـا ا الـلـيـلـة ا
األول في الــتــغــريـدات بــتــركــيـا.
سلسل الذي يلعب دور ويروي ا


