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الهاكرز يؤكدون قدرتهم على اختراق 
Torch 9800 وآي فون 4

..وفتح باب حجز حاسب
 »بالكبيري بالي بوك« اللوحي

اس���تضافت مدينة فانكوفر الكندية املؤمتر 
الدولي الرابع للهاكرز )محترفي اختراق شبكات 
االنترنت وبرامج الكمبيوتر( املعروف اختصارا 

 .Pwn2Own باسم
وقد استعرض الهاكرز قدراتهم على اختراق 
أجه���زة الكمبيوتر وركزوا في هذا املؤمتر على 
اختراق التلفونات احملمولة الذكية والتجسس 

عليها. 
وقد استعرض املشاركون عددا من الثغرات 
املوجودة في هواتف بالكبيري وآي فون ونظام 
تشغيل أندرويد من غوغل واملستخدم في الهواتف 
الذكي���ة. واعتبر الهاك���رز أن التلفونات الذكية 
احلديثة ليس���ت س���وى أجهزة كمبيوتر، فهي 
مربوطة بشبكة االنترنت وفيها متصفح انترنت 

وتطبيقات عديدة.
واستعرض املش���اركون في مؤمتر فانكوفر 
 Torch كيف ميكن اختراق جهاز بالكبيري اجلديد
9800 والذي يعمل بنظام تشغيل OS 6.0 ويفتقد 
نظام ASLR وه�و برنام���ج يحمي من هجمات 

الهاكرز.
واس���تعرض الهاكرز أمام احلاضرين كيف 
ميكنهم اختراق جهاز البالكبيري والوصول إلى 

البيانات والئحة العناوين. 
وكان األمر أكثر صعوبة مع جهاز آي فون 4 
من شركة آبل، خاصة إذا كان مزودا بالبرنامج 
اجلديد iOS 4.3 واحملتوي على برنامج احلماية 
ASLR، في حني أمكن اختراق أجهزة آي فون التي 

لم حتمل هذا البرنامج بعد. 
لكن اخلبير الفرنسي شوقي بيكرار، مؤسس 
شركة فوبن ألمن املعلومات، عرض نقاط الضعف 
في متصفح االنترنت سفاري املستخدم في برامج 

ماكنتوش OS 10.6 وفي أجهزة آي فون.
جهاز بالكبيري ميك���ن اختراقه والوصول 
إلى بياناته والئحة األس���ماء فبه���ذه الثغرات 

دفعت ش���ركة غوغل األميركي���ة العمالقة إلى 
البدء في إزال���ة مجموعة من البرامج من نظام 
التشغيل أندرويد املستخدم في الهواتف الذكية 
بعد اكتشاف أنها حتتوي على برامج جتسس 
تتيح نقل بيانات الهاتف إلى محترفي اختراق 

الشبكات، الهاكرز.
وقال موقع »أندرويد بوليس« على اإلنترنت 
إنه مت حتميل أكثر من 200 ألف نسخة من هذه 
التطبيقات قبل أن تكتشف الشركة وجود الثغرات 
اخلطيرة فيها لتبدأ س���حبها مع إطالق خدمة 
مس���ح هذه التطبيقات من أجهزة الهاتف لدى 

املستخدمني.
وكانت هذه البرامج اخلبيثة، التي تساعد على 
التجسس على هواتف املستخدمني، ضمن برامج 
مرخصة من غوغل، وقام كثير من املستخدمني 
بتحميل هذه البرام���ج الضارة رغم أنهم كانوا 
يقومون بتنزيل تطبيقات هواتفهم من املواقع 

املرخصة.
ورغم عدم وجود قائمة رسمية بالتطبيقات 
املصابة حتى اآلن، تضم القائمة تطبيقات مثل 
»فولينج داون« و»سوبر جيتار سولو« و»سوبر 
هيستوري ايريزر« و»فوتو ايديتور« و»سوبر 

رينج تون ميكر«.
وإلى جانب كش���ف بيانات والئحة عناوين 
التلف���ون احملم���ول ال���ذي يتم اختراق���ه، قال 
املشاركون في مؤمتر الهاكرز في فانكوفر، إنه 
ميكن اختراق كل أجهزة التلفونات الذكية وغير 
الذكية و»تلويثها« بڤيروسات طروادة كما هو 

احلال مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية. 
وميك���ن نقل الڤيروس إلى التلفون احملمول 
عبر البلوتوث واالتصال الالسلكي أو أن يكون 
الڤيروس مخبأ في األلعاب وملفات الصور ورنات 
الهاتف التي يقوم صاحب التلفون بتحميلها من 

شبكة االنترنت.

كاليفورنيا �� أ.ش.أ: قامت ش���ركة »بيست 
باي« األميركية املتخصص���ة في جتارة البيع 
بالتجزئة على اإلنترنت بفتح باب احلجز املسبق 
حلاسب »بالكبيري بالي بوك« اللوحي اجلديد 
من ش���ركة »ريسيرش إن موشن« الكندية عبر 
موقعها اإللكترون���ي داخ���ل الواليات املتحدة 

األميركية.
وسيتوافر اجلهاز اجلديد في ثالثة موديالت 
مختلفة بسعات تخزين متنوعة )16، و32،  و64 
جيجا بايت(، وبأسعار متنوعة )بحسب الترتيب 

499، و599، و699 دوالرا أميركيا(.

يذكر أن الش���ركة أزاحت الستار عن حاسب 
»بالكبيري بالي بوك« اللوحي في شهر سبتمبر 

املاضي.
واجلهاز اجلديد يأتي مزودا بشاش���ة تعمل 
باللمس مقاسها 7 بوصات، ومعالج ثنائي النواة 
»تاي أوماب« بسرعة 2.1 جيجا هيرتز، وذاكرة 
عشوائية بسعة 1 جيجا بايت ومساحة تخزين 
داخلية حتى 64 جيجا بايت، وكاميراتني رقميتني، 
وميزة حتديد املواقع اجلغرافية »جي بي اس«، 
ومزية االتصاالت عبر »واي فاي«، ومنافذ »يو 

اس بي« و»إتش دي ام آي«.

واشنطن �  أ.ش.أ: توفيت امس الفنانة الشهيرة 
اليزابيث تايلور عن عمر يناهز ال� 79.

وول����دت إليزابي����ث التي اش����تهرت في فترة 
الستينيات كواحدة من أشهر جنمات هوليوود، 
في السابع والعشرين من فبراير 1932 في لندن، 
وقد انتقل والداها إلى لوس اجنيليس بالواليات 
املتح����دة األميركية عقب ان����دالع احلرب العاملية 

الثانية.
ورثت ح����ب التمثيل عن والدته����ا التي كانت 
تعمل كممثلة مس����رح، وجاء اكتشافها في عالم 
الفن مبكرا، وذلك حينما اكتشفها أحد املسؤولني 
في استوديوهات هوليوود، ومت ترشيحها لتمثل 
في أول فيلم لها عام 1942، ثم توالت مش����اركتها 
بعد ذلك في عدد من األفالم مثل فيلم »ناشيونال 
فيلفي����ت«، وكانت حينها في الثانية عش����رة من 
عمرها، وتبعه فيلم »سينيتا« والتي قدمته في سن 
اخلامس����ة عشرة، ثم فيلم »مكان حتت الشمس« 

في التاسعة عشرة.
جاء بعد ذلك دورها في فيلم »كليوباترا« مع 
ريتشارد بيرتون مكتسحا وفائقا لكل التوقعات 

حيث ارتفعت أسهم إليزابيث بعد دورها في هذا 
الفيلم إلى عنان الس����ماء، وتقاضت عنه مليون 

دوالر كأجر لها.
حصدت إليزابيث العديد من اجلوائز على مدار 
مشوارها الفني، فقد حصلت على جائزة أوسكار 
كأحس����ن ممثلة مرتني األولى عن دورها في فيلم 
»باترفيلد 8« ع����ام 1960، والثانية عن دورها في 
فيلم »من يخاف فيرجينيا وولف« عام 1967، كما 
قامت امللكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مبنحها 
وسام سيدة اإلمبراطورية في احتفال أقيم بقصر 

باكنغهام امللكي.
وحصلت على جائزة اجلولدن جلوب عام 1957، 
ووس����ام غصن الغار الذهبي 1958 - 1959،  وفي 
عام 1960 حصلت على أوسكار أحسن ممثلة عن 
»فيلم باترفيلد 8«، جولدن جلوب أحسن ممثلة، 
ووسام الغار الذهبي ثم حصلت عليه مرة أخرى 
عام 1965. كما حصلت على األوسكار مرة أخرى 
1966 كأحسن ممثلة عن فيلم »من يخاف فرجينيا 
وولف«، هذا الفيلم التي حصدت عنه تايلور العديد 

من اجلوائز باإلضافة لألوسكار.

إليزابيث تايلور

لندن � يو.ب���ي.آي: تعيش عائلة الطفل الصيني 
لو هاو البالغ من العمر 3 سنوات فقط أزمة حقيقية 
بس���بب زيادة وزنه بش���كل خطير إذ بات يزن 60 
كيلوغراما، أي أكثر من وزن األطفال في عمره مبعدل 

5 مرات.
وذك���رت صحيفة »الصن« البريطانية ان والدي 
الطفل يجدان صعوب���ة في إجبار ابنهما على اتباع 

نظام غذائي لتخفيض وزنه ألنهما يخافان منه.
وأش���ارا إلى ان حجم الصبي كبير جدا ما يدفع 
العائلة إلى اخلوف منه والتخلي عن أي محاولة ملنعه 

من التهام صحون كبيرة من األرز واللحم.
وزعم الوالدان ان الصبي يثور بشكل رهيب إذا 

لم يتناول 3 أو 4 صحون على وجبة العشاء.
واعترفت األم تشن هوان »علينا السماح له بذلك 

ألنه يبكي من دون توقف في حال لم نطعمه«.

الطفل لو هاو

وفاة إليزابيث تايلور عن عمر يناهز الـ 79

طفل في الثالثة 
يزن 60 كيلوغرامًا!

أميركي يقفز باملظلة 
احتفااًل ببلوغه مائة سنة!

نيوجيرس���ي � سي.ان.ان: احتفل عجوز أميركي 
ببلوغه مائة س���نة من العمر بطريقة عبر فيها عن 
تعلقه باحلياة وإصراره على مواجهة حتدياتها، فقام 
بتنفيذ قفزة باملظلة من طائرة قادته إلى ارتفاع 13 
ألف قدم، وتدرس اجلهات املعنية بتسجيل األرقام 
القياسية ما إذا كان سيحصل على لقب أكبر مظلي 
في العالم. ونفذ العجوز الشجاع، فريد ماك، قفزته 
في س���ماء مدينة وليامزتاون في نيوجيرسي، وقد 
عبر عن فرحته الشديدة مبا فعله قائال: »كنت أنتظر 

هذه اللحظة منذ خمس سنوات«.
وذكر ماك أن���ه احتفل بعيد ميالده ال� 95 بالقفز 
باملظلة أيضا، ولكنه قرر أن يكرر التجربة في عيده 
املئوي ألنه »قطع وعدا أمام أصدقائه بإعادة التجربة 
عندما يبلغ من العمر مائة سنة«. وحصل ماك قبل 
القفزة على موافقة من طبيب قلب، قال إنه يشرف 
على صحة ماك منذ 20 س���نة، وهو بصحة ممتازة 

ويتمتع بلياقة كبيرة نسبة لعمره.


