
 

11 جورنال بوك Wed. 18 Oct. 2017 issue no 441
االربعاء 18 تشرين االول 2017 العدد 441

لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالو في صفحاتهم 

ثمانينية تمضي فترة تقاعدها في ممارسة النشاطات الخطيرة
بعد بلوغهم �ش��ن ال�ش��يخوخة، ير�ش��ى الكثري من الأ�ش��خا�ص بحياة خالية من 
الإث��ارة واحليوي��ة، غري اأن هذه املراأة الثمانينية اأبت اأن ت�شت�ش��لم لل�ش��يخوخة، 
ومار�ش��ت ن�شاطات خطرة وكاأنها يف ريعان ال�شباب.  مت�شي تري�ص واغ�شتاف 
)85 عامًا( من منطقة اأوك�ش��ون ال�ش��كتلندية جل وقتها يف ممار�شة الكثري من 
الن�ش��اطات التي تتطلب اجلراأة وال�شجاعة، كالقفز املظلي، والإبحار، وال�شباحة 
م��ع اأ�ش��ماك القر�ص، والطريان ال�رساعي، وامل�ش��ي ال�رسيع.  وقد متكنت ال�ش��يدة 
واغ�شتاف من جمع تربعات بلغت 200000 دولر اأمريكي على مدى عقد من 
الزمان ل�ش��الح الأعمال اخلريية.  وقالت واغ�ش��تاف بعد عملية اأجريت لها يف 
عام 2002 ل�ش��تبدال اأحد وركيها: "اعتقد اأفراد عائلتي واأ�ش��دقائي، باأين لن 
اأمتكن من احلركة ثانية. اإل اأنني ا�شتعدت عافيتي وا�شتاأنفت ن�شاطاتي ثانية"
واأ�ش��افت: "ب��داأت مبمار�ش��ة الن�ش��اطات اخلط��رة بع��د ع��ام من وف��اة زوجي، 
واأحبب��ت الأم��ر كث��رياً واأنا اأقوم بذلك حت��ى الآن". من اجلدي��ر بالذكر، اأن بيرت 
زوج ال�ش��يدة واغ�شاف كان �شابطًا يف فرقة احلر�ص ال�شكتلنديني، وتواجد هو 
وزوجته واأطفاله يف اأماكن خطرة اإبان احلرب بني اليونان وتركيا يف قرب�ص.
وحثت ال�ش��يدة واغ�ش��اف جميع املتقاعدين على عي�ص حياتهم ب�ش��كل حيوي، 
وممار�ش��ة الن�شاطات املثرية، وعدم ال�شت�شالم ب�شبب تقدمهم يف ال�شن، بح�شب 

�شحيفة مريور الربيطانية.

منزل فاخر سعره 4 مليون للبيع بـ 30 دوالرًا فقط!
ط��رح زوج��ان بريطاني��ان منزلهما للبيع مببل��غ زهيد ل يزيد ع��ن 25 جنيهًا 
ا�ش��رتلينيًا )32 دولراً(، عل��ى الرغم من اأن �ش��عره ي�ش��ل اإىل نح��و 3.5 مليون 
جنيه ا�شرتليني )4.55 مليون دولر( ولكن ب�رسط واحد! وي�شم املنزل الفاخر 
5 غرف نوم، ويقع يف مكان ا�شرتاتيجي على �شفة نهر التاميز، وقرر الزوجان 
بيعه بهذه الطريقة الغريبة، بعد اأن ف�ش��ال يف العثور على م�ش��رت، على الرغم من 
م�ش��ي اأ�ش��هر على عر�ش��ه للبيع، بح�شب �ش��حيفة مريور الربيطانية. ويتوجب 
على من يرغب باحل�ش��ول على هذا املن��زل، الفوز يف لعبة "حدد مكان الكرة"، 
فبع��د دفع مبل��غ 25 جني��ه ا�ش��رتليني )32 دولراً(، يتوجب على امل�ش��اركني 
الدخ��ول اإىل اللعبة عرب الإنرتنت، وا�ش��تخدام مهاراتهم يف حتديد املكان الذي 
يج��ب اأن تكون فيه الكرة. و�ش��يقوم فري��ق من اخلرباء، بتحدي��د املكان الدقيق 
ال��ذي يجب اأن تكون في��ه الكرة، وبناء على ذلك، يقررون الفائز يف امل�ش��ابقة، 
والذي يكون اأقرب ما يكون من املوقع املطلوب، ليحظى بفر�شة احل�شول على 
املنزل. ويقول الزوجان "قررنا اأن نعطي النا�ص فر�ش��ة احل�شول على منزل ل 
ي�ش��تطيعون توفري ثمنه، لذلك نظمنا هذه امل�ش��ابقة، عل��ى اأن يكون املنزل هو 
اجلائزة التي يح�ش��ل عليها الفائز". وي�رس الزوجان اأن هذه الطريقة يف البيع 
قانونية، و�شيتم ت�شليم مفاتيح املنزل للفائز بامل�شابقة، وحتى الآن ا�شرتك ما 

ل يقل عن 200 األف �شخ�ص يف امل�شابقة طمعًا بالظفر باملنزل.

لوحة اليوم من الر�شامة �شهى املحمدي عنوانها "اجلمال" 

استغلوا برمجية الستهداف 
مسؤولين في الشرق األوسط

تحكم مدمجة لجهاز سوني بالي جديد لسد الثغرات األمنية
ستيشن 4

القبض على لص سقط من ارتفاع 20 قدمًا

حذرت �رسكة اأدوبي �شي�ش��تمز من اأن القرا�ش��نة ي�ش��تغلون نقاط ال�ش��عف يف 
من�ش��ة برجميات الو�ش��ائط املتعددة التابعة لها فال�ص يف مت�شفحات الويب، 
وحثت ال�رسكة امل�ش��تخدمني على ت�ش��حيح اأنظمتهم ب�ش��كل �رسي��ع ملنع مثل 
ه��ذه الهجم��ات، ويبدو اأنه عل��ى الرغم من قرب انتهاء الربجمي��ة اإل اأن نهاية 
تواجدها يف حياة امل�ش��تخدمني �شيبقى مرتبط بالق�ش��ايا الأمنية التي جرى 
ت�ش��ليط ال�ش��وء عليها خالل فرتة تواجدها يف اخلدمة. وج��اء التحذير بعد اأن 
قالت �رسكة الأمن ال�شيرباين كا�شرب�شكي لب اإن جمموعة من القرا�شنة تدعى 
BlackOasis ا�ش��تعملوا نقط��ة �ش��عف كانت غري معروفة �ش��ابقًا بتاريخ 
10 اأكتوبر )ت�رسين الأول( لزرع برجميات �ش��ارة على اأجهزة احلا�ش��ب قبل 
تو�شليها باخلوادم يف عدد من البلدان مثل �شوي�رسا وبلغاريا وهولندا. وقالت 
FinFis h اأو FinSpy  كا�شرب�شكي اإن الربجميات اخلبيثة، املعروفة با�شم
er، هي عبارة عن منتج جتاري يباع عادة اإىل الدول واحلكومات ووكالت 

اإنفاذ القانون من اأجل عمليات املراقبة.

�ش��دد املكتب الحتادي لأمان تكنولوجيا املعلومات على �رسورة 
تثبي��ت الإ�ش��دار 52.4 اجلدي��د م��ن برنام��ج الربي��د الإلك��رتوين 
Thunderbird ل�ش��د العديد من الثغرات الأمنية، ومنها خطاأ 
ج�شيم يف الربنامج. واأو�شح اخلرباء الأملان اأن الثغرات الأمنية قد 
تتيح للقرا�ش��نة اإمكانية عر�ص معلومات غري �شحيحة اأو اخرتاق 
احلوا�شيب اأو ن�رس الربجميات اخلبيثة والأكواد ال�شارة. ويف حال 
اإيق��اف وظيف��ة التحدي��ث التلقائي، التي تكون م�ش��بوطة ب�ش��كل 
افرتا�ش��ي على و�شع الت�ش��غيل، فاإنه ميكن حتديث برنامج الربيد 
Thu h  الإلكرتوين يدويًا. وتتم عملية التحديث اليدوي لربنامج
Thu h عن طريق قائمة "امل�شاعدة" عرب بند "حول derbird
derbird"، وعندئ��ذ يق��وم الربنام��ج بالبحث ع��ن التحديثات 

اجلديدة وتثبيتها على اجلهاز تلقائيًا.  

   اأو�ش��ح اأن��درو ما�ش��ون يف مدونت��ه عل��ى الإنرتن��ت اأنه �ش��يتم تو�ش��يع باقة 
اأذرع التحك��م املرخ�ش��ة م��ن قبل �رسكة �ش��وين جلهاز الألعاب بالي �شتي�ش��ن 
4 من خالل اإ�ش��افة ثالثة موديالت جديدة. واأ�ش��ار اخلبري يف �رسكة �ش��وين 
Compact Co h  اإنترياكتي��ف اإنتريتينمنت اإىل اأن ذراع التحك��م ناكون
troller يحاكي اأذرع التحكم Dual Shock، ولكنه يتنا�ش��ب مع الأيدي 
الأ�ش��غر. بالإ�ش��افة اإىل قي��ام �رسك��ة @Play باإطالق مودي��ل جديد يتوافر 
باأل��وان متنوع��ة، وتاأت��ي اأذرع التحكم اجلديدة بكابل تو�ش��يل بطول 3 اأمتار 
للتو�ش��يل بجهاز بالي �شتي�ش��ن 4 وبالي �شتي�ش��ن 4 برو، و�ش��يتم طرحها يف 
الأ�ش��واق خالل نوفمرب )ت�رسين الثاين( ودي�ش��مرب )كان��ون الأول( املقبل، ومل 
يتم الك�ش��ف عن الأ�شعار املتوقعة لأذرع التحكم اجلديدة. وياأتي ذراع التحكم 
هوري Wired Mini Gamepad بحجم اأ�شغر، وي�شبه اأذرع التحكم من 
الف��رتة الأوىل لأجهزة الألعاب، ويتواف��ر ذراع التحكم اجلديد بثالثة األوان ول 

ي�شتمل على لوحة مل�شية اأو مقاب�ص.

3 أذرعقراصنة إصدار

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.

األق��ت ال�رسطة الربيطانية القب�ص عل��ى ل�ص منحو�ص، 
�ش��قط من نافذة متجر نفذ عملي��ة �رسقة بداخله، وعلق 
بداخ��ل البن��اء، وهو يح��اول اله��رب من امل��كان، بعد 
اأ�ش��ابيع فق��ط م��ن اإنقاذه على ي��د ال�رسطة، عند �ش��قط 

وك�رس ذراعه.
اأبري��ل  يف  عام��ًا(   46( لي��ون  مي�ش��يل  اعتق��ال  ومت 
)ني�ش��ان( املا�ش��ي، بعد اأن وجده اأحد �شباط ال�رسطة، 
وه��و م���رسج بدمائه وغري ق��ادر على احلرك��ة، وذلك 
يف منطق��ة حتمي��ل الب�ش��ائع داخ��ل متج��ر ل��الأدوات 
�ش��حيفة  بح�ش��ب  �ش��طو،  عملي��ة  خ��الل  الريا�ش��ية، 

التلغراف الربيطانية.
وكان��ت ال�رسطة تفقدت املتجر، بعد انطالق �ش��فارات 
الإن��ذار، لكنه��ا مل تعرث عل��ى اأثر لل�ص، وظن ال�ش��باط 
اأنه متكن من الهرب، وغ��ادروا املتجر، تاركني اأحدهم 
ليحر�ص املكان اإىل حني اإ�شالح النافذة املحطمة التي 

دخل منها الل�ص.

وبعد و�ش��ول موظف��ي املتج��ر، واإ�ش��الح النافذة، 
�ش��مع ال�رسطي �ش��وت ا�ش��تغاثة من منطقة حتميل 
الب�ش��ائع، ليعرث على الل�ص، وهو ممد على الأر�ص، 
عقب �ش��قوطه من ارتفاع 20 قدم��ًا، مما جعله غري 

قادر على احلركة.
وا�ش��تمعت حمكمة غلو�شرت اأن ال�رسطة األقت القب�ص 
على الل�ص، ثم جرى اإ�شعافه اإىل امل�شت�شفى، قبل اأن 
يتم اإخالء �ش��بيله بكفالة، لكنه عاد ملمار�ش��ة حيله 

القدمية يف ال�رسقة واقتحام املتاجر.
ويف يونيو )حزيران( املا�ش��ي، اقتحم ليون متجراً 
اآخر، وحاول �رسقة �شا�شة تلفزيون، لكنه خرج دون 
اأن ياأخذها، ومتكن��ت ال�رسطة من التعرف عليه من 
خالل دمائه التي لطخت املكان، واأ�ش��در القا�ش��ي 
حكم��ًا بال�ش��جن علي��ه ملدة 19 �ش��هراً، بع��د اإدانته 

بال�شطو والعتداء على ممتلكات الآخرين. 

1 مالكم �أمريكي م�سلم معتزل
2 جدي���د باللغة �لفرعوني���ة �لقدمي���ة o �أول من �كت�سف 

كروية �لأر�ض عمليا
3 يهنب بال مقابل o �سوت �ل�سحك

4 هلن �لرت�ب )فى �لبئر( o يخبئ �سيئا خل�سة
5 مار�سن o حرف جزم

6 يجمعون �ملال و�لذهب )معكو�سه ( o د�ر حول ��سيء
7 حياه )مبعرثة( o مو�طنو �أكرب دولة �آ�سيوية م�ساحة
8 �أر�س���د �إىل �ل�س���يء �ملطلوب o ��س���م فر�ض ت�سببت يف 

حرب 40 �سنة بني �لقبائل �لعربية
9 ع�س���ر مئات o – ما ي���دره �لثدي قبيل �لولدة وبعدها 

مبا�سرة
10 من مكونات �لدم ونق�سه ناجت عن �لنيميا

1 على ر�أ�ض �لعمل o �سرخ با�سمه
2 عامل م�سري حا�سل على نوبل
3 ن�ساحك ونلقي �لطر�ئف بيننا

4 ذ�ت حنان ومودة
 o 5 ح�س���ر�ت ذ�ت نظ���ام �جتماع���ي دقي���ق 

ن�سف قالت o نظف �لقطن من �لبذور
6 مت�سابهان o ينفي علمه بال�سيء o ثلثا ثلة
7 يعم���ل بتعب وكد o م���ادة مطهرة للجروح 

توجد يف ماء �لبحر
�أقط���اب  o م���ن  8 حلق���ات مع���دن مت�سابك���ة 

�لبطارية
9 ن�سف و�حد o �سئم o ودى

10 نزيل �لأو�ساخ o مقاتلون غري ر�جلني

عموديًا �أفقيًا


