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الكلمات المتقاطعة
اعداد�/أ .علي �صالح العانتني

�إعالن فقدان
يعلن املواطن عبيد ح�سن ناجي

�صربا �أهايل القزعة
ً

بلحج عن فقدان جواز �سفر

د /عبدالعزيز �سعيداهلل ح�سني(�أبوعمر)

نا�صر من �أبناء مديرية حاملني
يحمل رقم (� )00616096صادر
من العا�صمة عدن .
فعلى من يجد اجلواز �إي�صاله �إىل
�أقرب مركز �شرطة �أو التوا�صل
على هذا الرقم ( )713532408
وله جزيل ال�شكر والتقدير .

بقلوب يع�صرها الأمل بلغنا نب�أ وفاة ال�شخ�ص ّية االجتماع ّية
ٍ

املا�ضي ؛ وبهذا امل�صاب اجللل ؛ نتقدم ب�أحر
الذي وافته املن ّية ُظهر اخلمي�س
ّ
�آيات التعازي واملوا�ساة والتّ�صبري �إىل �أهالينا يف قرية القزعة ,و�أقاربه وذويه
الرحمة واملغفرة و�سكنى الفردو�س لنا
ّ
خا�صة ؛ �سائلني املوىل ــ عزّ وجلّ ــ ّ
وله...
هلل و�إنّا �إليهِ راجعون {َ
} �إنّا ِ

الأ�سيفون :

اجلامعي؛
عبدالرب �صالح  ,طاقم ال�صندوق
الآل والأقارب؛ عنهم  /حممدعلي
ّ
ّ
جمعيتي القرية واملغرتبني ؛ عنهم/
عنهم � /صالح عبدالإله قا�سم  ،طاقم
ّ
عادل الب�صري  ,والأ�ستاذ/عمرالكحال ّ
ين  ,معلم ّو مدر�سة القزعة عنهم الأ�ستاذ/
�صامدعبدالقوي .

تغريم فيسبوك خمسة مليارات دوالر بسبب
انتهاك خصوصية ماليين من مستخدميه

قــررت املفوضية الفيدرالية للتجارة يف الواليات املتحدة فرض غرامة بقيمة خمســة مليارات
دوالر عىل رشكة فيســبوك لتســوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي موقع التواصل
االجتامعي الشهري ،وفقا لوسائل إعالم أمريكية.
وأجرت املفوضية تحقيقا يف مزاعم حول اســتخدام رشكة كمربيدج أناليتيكا لالستشــارات
السياسية بيانات  87مليون مستخدم عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك دون موافقتهم.
وقالت مصادر لوســائل إعالم أمريكية إن املفوضية صوتت لصالح تغريم فيســبوك هذا املبلغ
بنسبة  3إىل .2
ومل يصدر عن فيسبوك وال املفوضية الفيدرالية أي تعليق يف هذا الشأن حتى اآلن.
وركزت التحقيقات عىل إذا ما كان فيسبوك قد انتهك االتفاقية املربمة يف  ،2011وتنص القواعد
عىل رضورة إخطار املســتخدمني والحصول عىل «موافقتهم» حال مشــاركة بياناتهم مع طرف
ثالث.
وقال مصدر مطلع ،مل يذكر اسمه ،لصحيفة وول سرتيت جورنال الجمعة املاضية إن املفوضية
الفيدرالية للتجارة وافقت عىل غرامة بقيمة خمسة مليارات دوالر بعد تصويت ،وهي النتيجة التي
وافق عليها الجمهوريون يف حني عارضها الدميقراطيون.

تطبيق إلكتروني يعمل خالل نومك على إيجاد أطعمة مقاومة للسرطان

 1منطقة اثرية في عدن.
 2اتكلم (مجزومة) – ًطرق – متشابهان.
 3اصرا – غبي.
 4ندم – المسافة بين االبهام والبنصر.
 5من القبائل اليمنية القديمة – يشي
(معكوسة).
 6غمست (معكوسة).
 7منحدر – الحصير (معكوسة).

 4متشابهان – دليل او عالمة (معكوسة).
 5يشتم – بصق – طعمه حار جدا.
 6جبل يطل على مدينة عدن.
 7فنان سعودي.
 8فنان سوري.
 9متشابهان – جيل سابق (معكوسة).
 10مؤلف كتاب (جسر الوجدان بين اليمن
والسودان).

 8ظلمة شديدة – نطمسن.
َ 9ظلم – مَساند.
 10مؤلف كتاب البخالء – حامض.

عموديا
 1مالك باقة قنوات أي ار تي.
 2ندكه (معكوسة) – مَعظم (معكوسة).

السودوكو

ا ســتخد م
باحثــون تطبيقا
ّ
يســخر الطاقــة
املهملة يف الهواتف
َ
املحمولة أثناء النوم
للمســاهمة يف
عمليات حســابية
تساعد يف الكشف
جزيئــات
عــن
مقاومة للرسطان
يف مجموعة من األغذية.
الجزر والكرفس
ومن خالل ذلــك التطبيق ،حدد الباحثون كال مــن َ
والربتقــال كأطعمة تحتوي عــى أعىل عدد من الجزيئــات املقاومة
للرسطان.
ويتصل التطبيــق أثناء تشــغيله بجهاز كمبيوتــر مركزي عمالق
للمســاعدة يف إجراء آالف العمليات الحسابية لتحليل األبحاث املتعلقة
بالرسطان ،ويف ترسيع التوصل لعالجات فعالة لذلك املرض.
وكلام زاد عدد مستخدمي التطبيق ،زادت رسعة عمليات البحث التي
ميكن إجراؤها عرب هواتفهم ،وبالتايل رسعة التوصل لنتائج تسهم يف
التوصل لعالج الرسطان .
ويعمل التطبيق ،الذي يحمل اســم «دريم الب» والذي تم تحميله 83
ألف مرة من قبل املستخدمني ،أثناء النوم ،وقد أجرى حتى اآلن أكرث من
عرشة ماليني عملية حسابية من خالل أجهزة املستخدمني.
وقال أحد الخــراء إن مثة «طريقا طويلة يتعــن قطعها» لتطوير
عالجات» من خالل هذا التطبيق.

افقيا

 3الجوانب – من اركان االسالم.

حل العدد المايض

