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اختتم��ت النهائي��ات اإلقليمي��ة لبطولة »األوملبي��اد العاملي لألمن 
اإللك��رتوين« CyberLympics، الت��ي أقيمت للم��رة األوىل يف منطقة 

الرشق األوسط.
وف��از بالنهائي��ات الفريق الهن��دي بعد منافس��ة حامية مع فريق 
قراصنة اإلمارات الذي حل ثاني��اً يف املرحلة النهائية بفارق ضئيل جداً. 
وبذلك س��تتاح الفرصة أمام الفريقني الهن��دي واإلمارايت لتمثيل منطقة 
الرشق األوس��ط والهن��د يف نهائي��ات البطولة العاملية التي س��تقام يف 

الواليات املتحدة األمريكية يف وقت مبّكر من العام 2012.
واحتف��ل قراصن��ة الفريق اإلم��ارايت باإلنجاز الكب��ر الذي حققوه 
يف بطول��ة »األوملبياد العاملي لألمن اإللكرتوين« التي ش��هدت مش��اركة 
س��تة فرق دولية تضم ع��دداً من أكرث القراصن��ة اإللكرتونيني املحرتفني 
براعة يف العامل، من اإلمارات واألردن والهند، وتنافس��ت الفرق يف ش��ن 
مح��اوالت للقرصنة فيام حاولت الفرق املقابلة لها رصد تلك املحاوالت 
وصّده��ا، كجزء من حملة عاملية تهدف إىل تعزيز الوعي بأهمية األمن 
عرب اإلنرتنت. كجزء من فعالي��ة >األمن عرب اإلنرتنت‘ الجديدة التي تم 

إطالقها ألول مرة يف معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2011.
 ،CyberSecurity@GITEX وتعد األمن عرب اإلنرتنت يف جيتكس
فعالية معرفية توعوية ترفيهية هدفها تعزيز التوعية واملعرفة بالجرمية 
اإللكرتونية وس��بل حامية املؤسسات واألفراد من أشكالها املختلفة. وقد 
ت��م إضافة هذه الفعالية الجديدة ألهميتها وملواكبة كل جديد يف قطاع 
تقنية املعلومات، حيث تؤكد اإلحصاءات أن: تكلفة الجرائم اإللكرتونية 
بلغ��ت يف اإلم��ارات 600 ملي��ون دوالر، وع��ىل مس��توى الع��امل 388 
ملي��ار. كام وقع %76 من املقيمني يف اإلم��ارات ضحايا لرسقة البيانات 

الشخصية. بينام يتعرض شخصان للجرمية اإللكرتونية كل دقيقة. وميثل 
نس��خ ورسقة الهوية، واخرتاق املوبايل من أشهر األمثلة يف قضايا األمن 

اإللكرتوين.

قراصنة الهند واإلمارات إىل نهائيات األوملبياد 
العاملي ألمن اإلنرتنت

شاشة للجميع
توش��يبا أعلنت عن أحدث شاش��ة لديها يف فئة Regza الرائعة 
وه��ي 55X3 التي تش��كل حاملة لواء شاش��ات توش��يبا، الشاش��ة 
الجدي��دة يف حالة العرض الثنايئ األبع��اد فإنها تقدم كثافة أعىل ب� 4 
م��رات من أي شاش��ة Full HD! كام أنها تدع��م البعد الثالث دون 

الحاجة لنظارات!
الشاشة س��تتوفر يف اليابان يف منتصف ديس��مرب، التلفاز يحوي 
كامرا تلتقط وجه املش��اهد لتجعل العامل الذي يشاهده ثاليث األبعاد 
بالكامل وذلك من املكان الذي يشاهد منه، هل قلنا مشاهد؟ نأسف 
عىل الخطأ! جميع املش��اهدين يستطيعون مشاهدة ما عىل الشاشة 
بش��كل ثاليث األبعاد بالكام��ل ودون الحاجة للنظارة! طبعا يجب أن 

يجلسوا جنبا إىل جنب عند املشاهدة.
يف حالة العرض الثاليث األبعاد ستكون كثافة الشاشة 1280×720 
بينام س��تكون 3830×2160 يف حالة الع��رض الثنايئ األبعاد! مل يذكر 
بعد متى س��تتوفر الشاشة للغرب أو س��عرها حتى اآلن وسنوافيكم 

باملعلومات حال توفرها.

اإلفراط يف كتابة الرسائل القصرية قد يؤدي إىل الفصال العظمي لألصابع
حذرت جمعي��ة طبية كندية م��ن اإلفراط يف كتابة الرس��ائل النصية 
القص��رة عىل الهوات��ف النقالة، والتي قد ت��ؤدي إىل إصابة أصابع اإلبهام 

بهشاشة خطرة مام قد يؤدي إىل اإلصابة مبرض يدعى الفصال العظمي.
وحول ذلك قالت كييل برس��ون من جمعية التهاب املفاصل الكندية 
لصحيفة “بوست ميديا نيوز” الكندية إنه من املتوقع أن يصاب %20 من 

الكنديني بالتهاب املفاصل خالل السنوات ال�20 املقبلة.
وم��رض الفصال العظمي عب��ارة عن تلف غر قاب��ل للتجدد يصيب 

األنس��جة الغرضوفية املفصلية التي تعمل عىل تقليل االحتكاك الناتج من 
حركة املفاصل الدامئة وتعمل كوسادة لحامية العظام، وتآكل هذه الطبقة 
الواقية بسبب املرض يؤدي إىل احتكاك األنسجة العظمية وما يصحبه من 

التهابات تصيب جوف املفصل.
وأضافت برس��ون أنه يتوقع أن ترتفع نسبة اإلصابة بالتهاب املفاصل 
خالل الس��نوات القليل��ة القادمة، علام ب��أن مثل تلك األم��راض ال تظهر 
أعراضها املرضية الخطرة قبل أن يبلغ الشخص العقد الخامس من عمره.

إنترنت
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