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 خُل�صت مر�جعة لنتائج �أبحاث طبية �إىل �أن تناول 
عالج  �أدوية  �إىل  بالإ�صافة  )د(  فيتامني  مكمالت 
�لإ�صابة  �حتمال  من  �حل��د  يف  ت�صاعد  قد  �لربو 
"كوكرين"  هيئة  �أج��رت  فقد  ح��ادة.   ربو  بنوبات 
�رسيرية،  جتارب  لت�صع  م�صتقلة  مر�جعة  �لبحثية 
�إىل  جنبا  و�لأدوي��ة  �ملكمالت  تناول  �أن  ووج��دت 
�لتي حتتاج  �لربو  نوبات  �أي�صا معدل  جنب خفف 
من  �إن  قالو�  باحثني  لكن  بال�صتريويد.   �لعالج 
�ملر�صى  فقط  ي�صاعد  ه��ذ�  ك��ان  �إن  �لو��صح  غري 
و�أك��دو�  )د(،  فيتامني  نق�ص  من  يعانون  �لذين 
وقال  �لدر��صات.   من  �ملزيد  لإج��ر�ء  �حلاجة  على 
�أدريان مارتينو، �ملعد �لرئي�صي ملر�جعة كوكرين، 
كبري  ب�صكل  "خف�ص  )د(  فيتامني  �أن  وجدو�  �إنهم 
دون  �حلادة،  �لربو  باأزمات  �لإ�صابة  �حتمال  من 
�لت�صبب يف �أية �أعر��ص جانبية".  ووجد �لباحثون 
�لإ�صابة  �حتمال  يقلل  �لفيتامني  هذ�  تناول  �أن 
�إىل  �لنقل  تتطلب  و�لتي  �حل��ادة  �لربو  ب��اأزم��ات 

من  بها  �لطو�رئ  وحدة  �إىل  �لتوجه  �أو  �مل�صت�صفى 
�أن معدل �لإ�صابة  3 يف �ملئة.  كما وجدو�  �إىل   6
بنوبات ربو حتتاج �لعالج بال�صتريويد �نخف�ص من 

0.28 نوبة لل�صخ�ص �لو�حد �صنويا. �إىل   0.44
وظائف  يح�صن  مل  )د(  فيتامني  �أن  وجدو�  لكنهم   
�لرئة �أو �لأعر��ص �ليومية �ملنتظمة للربو.  وفح�ص 
ت�صمنت  حديثة،  �رسيرية  جتارب  ت�صع  �لباحثون 
�صبع منها 435 طفال، بينما ��صتملت جتربتان على 
658 �صخ�صا بالغا، ملدة ت�صل �إىل �صنة.  وو�صف 
مارتينو تلك �ملر�جعة باأنها "نتيجة مثرية"، لكنه 
�ل�رسوري توخي بع�ص �حلذر" و�أن  "من  باأن  �أقر 
هناك حاجة ملزيد من �لدر��صة.  و�أجريت �لتجارب 
حالت  من  يعانون  بالغني  على  �أ�صا�صية  ب�صورة 
لذلك فهناك حاجة ملزيد  �أو متو�صطة،  ربو خفيفة 
�لأط��ف��ال  على  �لتاأثري  ملعرفة  �لخ��ت��ب��ار�ت  م��ن 
مدى  من  للتاأكد  ح��ادة  �أزم��ات  من  يعانون  ومن 
��صتفادتهم.  وقال قائد فريق �لبحث "نقوم حاليا 
�لنتائج  تكون  �أن  وينبغي  �لتحليالت  من  باملزيد 
متاحة يف غ�صون �لأ�صهر �لقليلة �ملقبلة".  و�أو�صت 

وكالة �ل�صحة �لعامة يف �إجنلرت�، يف يوليو/ متوز 
�ملا�صي، ب�رسورة �هتمام �جلميع بتناول فيتامني 
)د( يف �خلريف و�ل�صتاء.  و�أ�صارت مر�جعة �صاملة 
 10 �إىل  يحتاج  بالغ  �صخ�ص  كل  �أن  �إىل  لأدل��ة 
حلماية  يوميا  )د(  فيتامني  من  ميكروغر�مات 
يف  م�صوؤولون  وق��ال  و�لع�صالت.   �لعظام  �صحة 
ح�صول  �ل�رسوري  من  �إن  �لعامة  �ل�صحة  جمال 
مكمالت  م��ن  م��ي��ك��روغ��ر�م��ات   10 على  �ل��ن��ا���ص 
�لنظام  كان  �إذ�  �ل�صتاء،  ف�صل  يف  )د(،  فيتامني 
�لغذ�ئي ل يوفره.  وخالل هذه �لتجارب �ل�رسيرية، 
ُمنح �ملر�صى معدل �أكرب من �لفيتامني تر�وح بني 
و�أ�صار  �لو�حد.   �ليوم  يف  ميكروغر�ما  و50   25
�أ�صافو�  �لدر��صة  على  �لقائمني  �أن  �إىل  مارتينو 
كان  �لتي  �لربو  �أدوي��ة  �إىل  )د(  فيتامني  خاللها 

�ملر�صى يتناولوها بالفعل.
عن  �لتخلي  �لنا�ص  من  نريد  "ل  مو�صحا  وق��ال 
من  حذر  كما  بهم".  �خلا�صة  �لربو  �أدوي��ة  تناول 
تناول مكمالت فيتامني )د( دون ��صت�صارة �لطبيب. 
وقال "زيارة �لطبيب هي جزء �أ�صا�صي من �لر�صالة 

�لتي نقدمها، �أنا ل �أعتقد �أنه �صيكون من �ملنا�صب 
�أن نبد�أ تناول �لفيتامني من دون معرفة ما �إذ� كان 
�لآن  �أم ل، ونحن ل نعرف حتى  هناك نق�ص فيه 
�حلد �ملفيد من تناول �لفيتامني". و�أكدت �لدكتورة 
كوكرين،  بهيئة  طبيبة  وهي  نورمان�صيل،  ريبيكا 
لدى  )د(  فيتامني  م�صتوى  �ختبار  يتم  ل  �أنه  على 
�إج��ر�ء  بعد  "ولكن  دوري،  ب�صكل  �لربو  مر�صى 
وجيه  �صبب  هناك  يكون  رمبا  �لدر��صات  من  مزيد 
عمر�ن  �لطبيب  �عترب  جهته،  بهذ�".ومن  لالهتمام 
ر�يف، من �لكلية �مللكية للممار�صني يف بريطانيا، 
هذ� �لبحث "م�صجعا".لكنه �صدد على �حلاجة للمزيد 
فعالية  حول  وخ�صو�صا  �لأدل��ة،  جلمع  �لعمل  من 
يتطلع  �إنه  و�لأطفال.وقال  �ل�صباب  لدى  �لفيتامني 
�ل�رسيرية  �لتجارب  من  مزيد  نتائج  روؤي��ة  �إىل 
للو�صول �إىل فهم �أف�صل لهذه �لطريقة �ملحتملة من 
�أن كل حالة  نتذكر  �أن  �ملهم  "من  �لعالج.و�أ�صاف 
خمتلفة و�لدو�ء �لو�حد ل ي�صلح لكل �ملر�صى، و�إذ� 
كان �ملري�ص يعاين من �لربو فال يتعني عليه تغيري 

�لدو�ء دون مناق�صة �لأمر مع �لطبيب".

ديل يجعلها الشركة التقنية األكبر 
في العالم

تكشف رسميًا عن سبب 
انفجار جاالكسي نوت7

وهواوي توسعان نطاق 
الشراكة التي تجمعهما

تعلن عن ساعة ذكية ضد الماء 
لعمق 50 مترا

 �علن��ت "دي��ل تكنولوجيز" �ليوم ع��ن �كتمال عملية �ل�صتح��و�ذ على �رسكة 
"�إي �إم �ص��ي"، لت�صف��ر ع��ن ظه��ور عائل��ة فريدة م��ن �ل���رسكات �لتي تركز 
�أن�صطته��ا �لرئي�صي��ة على �لبنية �لتحتية �ل�رسوري��ة لدعم عمليات �ل�رسكات 
يف بن��اء م�صتقبلها �لرقمي، وحتقيق �لتحول �ملن�ص��ود يف م�صهد تكنولوجيا 
�ملعلوم��ات، وتوفري �حلماية لأ�صولها �لأكرث �أهمية وهي  �ملعلومات. و�أدت 
��ا �إىل تاأ�صي�ص كيان �صخم تبل��غ قيمته 74 مليار دولر،  �لعملي��ة ذ�تها �أي�صً
ليك��ون مبثاب��ة �ل�رسك��ة �لر�ئ��دة يف �ل�صوق م��ع حمفظة تكنولوجي��ا و��صعة 
�لنت�ص��ار قادرة على توفري �حللول للم�ص��اكل �ملعقدة �لتي يو�جهها �لعمالء 

يف هذه �ل�صناعة.

 ك�صفت �صام�صوجن لأول مرة عن �ل�صبب �لذي يوؤدي �إىل �نفجار بطاريات هو�تفها 
�لأخ��رية جالك�صي نوت7.  وقال��ت �صام�صوجن من خالل بيان ر�صمي: "بناء على 
حتقيقاتن��ا، وجدنا �أن هن��اك م�صكلة يف خلية �لبطاري��ة. حيث حدث �رتفاع يف 
درج��ة ح��ر�رة خلي��ة �لبطاري��ة عندما �ت�ص��ال �لأن��ود بالكاثود، وه��و خطاأ يف 
�لت�صني��ع من �لنادر جد�ً حدوث��ه".  وللتعريف باخللية �جللفانية �أو �لفولتية يتم 
حتوي��ل �لطاق��ة �لكيميائي��ة �إىل كهربائية. و يف �خلاليا �جللفاني��ة يكون �لأنود 
)�مل�صع��د( �صال��ب، بينما يك��ون �لكاثود )�ملهب��ط( موجب و �لعك���ص �صحيح يف 
�خلالي��ا �لإلكرتوليتية  وهو�لمر �لذي مل يتم تطبيقه ب�صورة �صحيحة وبالتايل 

�دى �ىل �نفجار ع�رس�ت �لجهزة من �صام�صوجن.

 �أعلن��ت كل م��ن "كومفول��ت" و"هو�وي" �ليوم ع��ن خططهما �لر�مي��ة لإن�صاء خمترب 
م�ص��رتك يف مدين��ة ت�صنج��دو �ل�صينية �لت��ي تعترب �ملق��ر �لرئي�صي لأعم��ال �لتخزين 
�خلا�ص��ة ب�رسك��ة "ه��و�وي".  لي�ص��ار �إىل ��صتخد�م��ه يف جمال تطوير حل��ول �لن�صخ 
�لحتياطي و��صتعادة و�أر�صفة �لبيانات وحلول �ل�صحابة بالعتماد على �لتكنولوجيا 
�لفري��دة �لت��ي متتلكه��ا كلت��ا �ل�رسكت��ني. وح���رس كل م��ن رون ميلر، نائ��ب �لرئي�ص 
�لأول ل�ص��وؤون �ملبيع��ات �لعاملية لدى �رسك��ة "كومفولت"؛ وريكي ف��ان، رئي�ص خط 
منتج��ات �لتخزين لدى �رسكة "هو�وي" حفل �لتوقيع �لذي �أقيم مع �فتتاح فعاليات 
"هو�وي كونكت"، �ملوؤمتر �ل�صامل يف جمال �لبيئة �لعاملية لتكنولوجيا �ملعلومات 

و�لت�صالت.

 �أعلن��ت �رسك��ة �ب��ل عن �طالق  من��وذج �جليل �لث��اين "�أبل ووت�ص �صريي��ز 2"، و�أكرب 
ميز�تها �أنها مقاومة للماء �إىل ما ي�صل لعمق 50 مرت�.  و�أو�صح �ملتحدث يف موؤمتر 
�أب��ل للمطوري��ن، �أن �جلزء �لأ�صع��ب يف تطويرها كان �مليكروف��ون �لذي يحتاج �إىل 
�له��و�ء لإطالق �ل�صوت، �إل �أن �ل�رسكة قامت بتعدي��ل �مليكروفون لي�صبح بحد ذ�ته 
ط��ارد للم��اء.  �ل�صاعة �جلديدة �أ���رسع 50 يف �ملئة عن �صابقته��ا وذ�ت �صطوع �أكرب 
و�أكرث �إ�رس�قا خا�صة يف �صوء �ل�صم�ص �لقوي، وقد �صهدت تغيري�ت جذرية يف و�جهة 
�آبل ووت�ص مع نظام ��صتدعاء فوري للطو�رئ حفظا للوقت.  بالإ�صافة �إىل ذلك متلك 
�ل�صاعة �جلديدة خا�صية "جي بي �إ�ص" لتحديد �ملو�قع و�خلر�ئط، وهي خا�صية غري 

مرتبطة بالهاتف، وميكن ��صتخد�مها خالل �مل�صي �أو �لرك�ص خارج �ملنزل.

سوني: نسختان جديدتان من بالي ستيشن 4

آبل تبدل شاشة آي فون 
المكسورة بـ30 دوالرا 

فيتامين )د( "يقلل اإلصابة" بنوبات الربو الحادة

اكتشاف مذاق جديد ال يعرفه اإلنسان

تسريب بيانات الماليين من مستخدمي موقع رامبلر الروسي

تويتر يجذب 243 ألفا لمشاهدة بث حي لمباراة

المواهب في مجال الرياضيات وراثية!

 ك�صف��ت �صوين �إنرت�أكت��ف �إنرتتينمنت �لتابعة ل�رسكة �صوين، عن ن�صختني جديدتني 
م��ن جهاز "بالي �صتي�صن 4" يف م�صع��ى مل�صاعدة �صوين على �حلفاظ على تفوقها 
يف �ملبيع��ات عل��ى مايكرو�صوف��ت ونينتن��دو.  وق��ال �لرئي���ص �لتنفي��ذي ل�ص��وين 
�إنرت�أكتف، �أندرو هاو�ص، يف حفل لبالي�صتي�صن يف نيويورك لالإعالن عن منتجات 
جدي��دة �إن جه��از "ب��الي �صتي�صن 4 برو"، �ل��ذي �صيطرح يف �لأ�ص��و�ق يف �لعا�رس 
م��ن نوفمرب م��زود باإمكانات عر�ص عالي��ة �لو�صوح و�صور �أك��رث و�قعية، ويبلغ 
�صع��ر �جلهاز 399 دولر�.  و�أز�حت �ل�رسكة �ل�صتار عن ن�صخة �أ�صغر حجما و�أخف 
وزن��ا و�أك��رث كفاءة يف ��صتهالك �لطاق��ة من جهازها "ب��الي �صتي�صن 4" �صتطرح 
يف �لأ�ص��و�ق يف �خلام���ص ع�رس من �صبتم��رب ب�صع��ر 299 دولر�.  و�صيدعم "بالي 
�صتي�ص��ن برو" نظارة �لر�أ�ص �ملزودة بخا�صية �لو�ق��ع �لفرت��صي و�ملقرر طرحها 
يف �أكتوب��ر. ومن��ذ طرح��ه يف 2013 باعت �ص��وين �أكرث من 40 ملي��ون وحدة من 
"بالي�صتي�صن 4" ليتفوق بفارق كبري على جهاز "�إك�ص بوك�ص و�ن"، �لذي تنتجه 

مايكرو�صوفت وجهاز "وي يو" ل�رسكة نينتندو.   

 �أطلق��ت  �رسك��ة "�إيرو ف��ارم" م�رسوعا قال��ت �إنه ي�صتخ��دم 95 يف �ملائة 
�أق��ل من �ملي��اه يف زر�ع��ة �لنباتات وم�صاعدته��ا على �لنم��و، مقارنة مع 
�ملزرع��ة �لتقليدي��ة يف �له��و�ء �لطل��ق.  ومن �ملق��رر �فتتاح "�إي��رو فارم" 
يف �صبتمرب/�أيل��ول �حل��ايل يف ني��و�رك بولي��ة ني��و جري�ص��ي �لأمريكية، 

�صتتخ��ذ حي��ث �صتمتد �ملزرعة على م�صاح��ة 69 �ألف قدم مربع،  و
م��ن م�صنع لل�صلب �ملحول مكان��ًا لها. وجتمع �ملزرعة 

ب��ني تقنيتي "�إيروبونيك���ص" �ل�صبيه��ة بالزر�عة �ملائية، 
ولكن با�صتخد�م �له��و�ء بدًل من �ملاء، 

بالإ�صافة �إىل جمع �لبيانات، �لتي 
ت�صاعد �ملز�رعني على معرفة 

لنم��و  �ملثل��ى  �لظ��روف 
�لنباتات.   و�صتكون 

�لأكرب  �ملزرع��ة 
م��ن نوعه��ا يف 

حي��ث  ق��ة �لع��امل،  لطا �
تبلغ  �لإنتاجي��ة 
مليوين رطل من 

�صنويًا،  �خل�ص��ار 
ملوؤ�ص���ص  وفق��ًا 
"�إيرو فارمز" ديفيد 
لك��ن  روزن��ربغ.   

�ل�رسكة تتجاوز  طموحات 
م��ن  كب��رية  كمي��ات  بي��ع 
�خل�ص��ار، �إذ ياأم��ل �لقيمون 
عليها بحل �لأزم��ة �لغذ�ئية 
�لأف��ق،  يف  تل��وح  �لت��ي 
وخ�صو�ص��ًا �أن ع��دد �ص��كان 

�لع��امل �صيبل��غ 8.5 مليار�ت 
ن�صمة بحل��ول �لع��ام 2030، 
ل بح�صب تقدير�ت �لأمم �ملتحدة.   يق��و و

روزن��ربغ �إن هن��اك حاجة ملح��ة لالبتكار 
لإطع��ام �جلمي��ع، و�لزر�ع��ة �حل�رسي��ة قد 
تك��ون جزء� م��ن �حلل.  �أما د�خ��ل �ملزرعة، 

ف��ال يوج��د �أي مو��صم طبيعية، ونه��ار �أو ليل. يتم 
�لتحك��م بال�ص��وء ورطوبة �له��و�ء، ودرجة �حلر�رة.  

وت�صل��ط �ل�صف��وف �لطويلة م��ن �أنابيب "لي��د" �ل�صوء 

على �لطول �ملوجي �لذي حتتاج �إليه كل نبتة للنمو. وبدَل من �لرتبة، فاإن 
�لنبتة تنمو على قطعة من �لقما�ص م�صنوعة من مو�د معاد تدويرها، فيما 
جذوره��ا ُتغطى مبحلول من �مل��و�د �ملغذية.  وتو�صح �ل�رسكة �أن طريقتها 
متفوقة على �لتقني��ات �لزر�عية �لأكرث �صيوعًا يف �لأماكن �ملغلقة مثل  

a q u s و�لزر�ع��ة �ملائي��ة، و�لت��ي تتطلب �ملزيدponics
م��ن �ملياه، م�صرية �إىل �أن �لنبات��ات تتميز بالطعم 

�أف�صل، مقارنة بغريها نف�ص��ه، وحتى 
م��ن �لنباتات.  وتعمد 
جم��ع  �إىل  �ل�رسك��ة 
بيان��ات م��ن �لنبات��ات 
خو�رزمي��ات  خلل��ق 
ويف  �لنم��و.   لعملي��ة 
يق��ول  �ل�صي��اق،  ه��ذ� 
"بنين��ا  روزن��ربغ: 
ت  جمي��ا لرب �
�خلا�ص��ة بنا و�لتي 
تلتق��ط �صور�ً م��ن �لأور�ق 
منوه��ا."   كيفي��ة  ملعرف��ة 
�ملحا�صي��ل  ه��ذه  وُتب��اع 
حالي��ًا باأك��رث م��ن 20 
يف �ملائ��ة م��ن �صعر 
�ل�ص��وق، وعلى غر�ر 
�لغذ�ئي��ة  �مل��و�د 
ي��ة  لع�صو �
حمليًا.  و�ملنتجة 
ولكن ل ميكنه��ا �حل�صول على 
�صه��ادة ع�صوية، لأنها ل تعتمد على 
�لرتبة، رغم �أن بع�ص جتار �لتجزئة 
يعت��ربون �أنها �أف�ص��ل من �خل�صار 
يو�ص��ح  م��ا  بح�ص��ب  �لع�صوي��ة، 

روزنربغ.
وُي�صتخ��دم نظ��ام �حللق��ة �ملغلقة  

�لب��ذور فق��ط غ��ري �ملعدل��ة ور�ثي��ا، ول ُت�صتخدم 
�ملبي��د�ت �حل�رسية، ومبي��د�ت �لأع�ص��اب، �أو �ملبيد�ت 
�لفطري��ة، م��ا يقلل م��ن �ل���رسر �لزر�عي عل��ى �لبيئة، 

بح�صب ما يوؤكد روزنربغ.

 ��صبح باإمكان �مل�صتخدمني �لآن تبديل �صا�صة هاتف 
�آي فون �ملك�صورة ب�30 دولر� فقط بعد �أن كانت 80 
دولر�.  عل��ى �مل�صتخدم��ني عند ���رس�ء �لهاتف �رس�ء 
�صم��ان   ،AppleCare+ protection plan
�مل�صتخ��دم  تكل��ف  و�لت��ي   ،"+AppleCare �آب��ل 
130، لكنها توفر �لكثري على �مل�صتخدم وتو�صع من 
�صالحي��ات �ل�صمان وم��ا ي�صمله كما �ن��ه يرفع مدة 

�ل�صمان �إىل مدة �صنتني.
 لكن هذ� �ل�صمان يغط��ي تبديل �ل�صا�صة مرتني فقط، 
وعل��ى �مل�صتخدم �لذي يك���رس �صا�صته �أكرث من مرتني 
�أن يدف��ع 100 دولر ع��ن كل م��رة يرغ��ب يف تبديل 

�ل�صا�صة.
 +AppleCare ���رس�ء  �مل�صتخ��دم  رف���ص  و�إذ�   
�صيك��ون عليه دفع م��ن 130 �إىل 150 دولر� عن كل 

عملية تبديل لل�صا�صة �ملك�صورة.

  يدعي علماء من جامعة ولية �أوريغون �ليوم باأن هناك 
�لقائمة،  مذ�قا جديد� ل يعرفه �لن�صان، غري موجود يف 
لها  �لن�صاء  مثل  �مُلعقدة  �لكربوهيدر�ت  �أن  يعتقد  حيث 

منف�صلة  كفئة  حتديده  وينبغي  بها،  خا�ص  طعم 
�ملعقدة  �لكربوهيدر�ت  وتتكون  �ملذ�قات.   من 
من جزيئات �ل�صكر �لتي تتجمع مثل �للوؤلوؤة على 
بالكربوهيدر�ت  �لغنية  �لأطعمة  وتعد  �لقالدة، 
�ملعقدة م�صدر� حيويا للفيتامينات و�ملعادن 

و�لألياف �ل�رسورية جل�صم �لإن�صان.
تق�صيم  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  ل��ل��خ��رب�ء  ووف���ق���ا   
�للعاب  طريق  عن  �ملعقدة  �لكربوهيدر�ت 

تتفكك رو�بطها وتتحول �إىل �صكريات 
ب�������ص���ي���ط���ة، وك�����ان 

يكون  �أن  �ملفرت�ص 
�ل���ن���وع من  ل���ه���ذ� 
حلو،  ط��ع��م  �مل����و�د 

و�أن  �صحيحا  لي�ص  هذ�  �إن  قالو�  �أمريكيني  باحثني  لكن 
للكربوهيدر�ت نكهة فريدة خا�صة بها، تختلف عن باقي 

�ملذ�قات �لأخرى.
مركز  من  ت��ورودوف  مايكل  �لدكتور  وق��ال   
مونلي �لكيميائي لالأبحاث: "�لعديد من 
�لنا�ص يعتقدون �أن هناك 5 �أنو�ع من 
�لأذو�ق فقط، لكن �آخرين يعتقدون �أن 

قائمة �لأذو�ق ما ز�لت غري مكتملة".
 و�أ����ص���اف �ل��دك��ت��ور ل��ي��م ج��وي��ون 
�أن  "�أعتقد  �لدر��صة:  هذه  على  �لقائم 
يف�صلون  �لنا�ص  يجعل  �ل��ذي  �ل�صبب 
�ملعقدة  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت 
مبا  �ل�ُصكر  يف  يكمن 
ل���ه م���ن ط��ع��م حلو 
ل���ط���ي���ف، ي����دوم 

لفرتة ق�صرية".

 �رُسقت �أ�صماء �مل�صتخدمني وكلمات �ملرور لأكرث من 
98 مليون م�صتخدم خلدمة �لربيد �لإلكرتوين �لرو�صية 
"ر�مبل��ر"، وُن���رست ع��رب �لنرتن��ت. وبح�ص��ب موقع 
"لييك��د �صور�ص" لالأم��ن �لإلكرتوين، ف��اإن �لبيانات 
ت�صم��ل �لربيد �لإلكرتوين وكلمات �مل��رور �لتي كانت 
خمزن��ة بدون �أية حماية. وترجع �لكثري من �لبيانات 
�مل�رسب��ة �إىل ع��ام 2012، لكنه��ا مل ُتن���رس �إل �لآن.  
ونفذ عملي��ة �لخرت�ق �أح��د �لقر��صن��ة �للكرتونيني 
�ل��ذي �أم��د ���رسكات �لأم��ن �لإلكرتوين ب��� 43 مليون 

ح�صاب من خدمة "ل�صت �إف �إم" �ملو�صيقية.
 وُيعت��رب ر�مبل��ر هو �ملع��ادل �لرو�ص��ي خلدمة �لربيد 
�لإلكرتوين "ياهو"، وُيقدم خدمات �لربيد �لإلكرتوين 
و�لأخب��ار وغريها من خدم��ات �ملحتوى �لإلكرتوين.  
وذك��ر ر�مبلر يف بي��ان: "نعلم ب�صاأن ه��ذه �لبيانات. 

وق��د �رُسب��ت يف مار���ص/�آذ�ر 2014، وبه��ا ماليني 
�حل�صاب��ات. وبعد �حل��ادث، �أجربنا �مل�صتخدمني على 
تغي��ري كلم��ات �مل��رور. كما منعن��ا متام��ا ��صتخد�م 
كلمات �ملرور �ل�صابقة لنف�ص �حل�صاب".  و�أعلن موقع 

"لييك��د �صور�ص" عن �خ��رت�ق قاعدة بيانات ر�مبلر، 
وذك��ر �ملوقع �أنه تاأكد م��ن �صحة عدد من �حل�صابات 
مب�صاع��دة �صحفيني رو�صي��ني.  وبح�صب �ملوقع، فاإن 
�أ�صم��اء �مل�صتخدم��ني وكلمات �ملرور كان��ت م�صجلة 
"ب��دون حماي��ة �أو ت�صف��ري"، و�إمن��ا كان��ت م�صجل��ة 
عل��ى هيئة ن�ص ع��ادي.  وبعد حتلي��ل قائمة كلمات 
a s"  �ملرور، تبني �أن �أكرث �لكلمات ��صتخد�ما كانت
dasd"، �إذ ��صتخدمه��ا �أكرث من 723 �ألف �صخ�ص. 
وكان��ت كلم��ة �مل��رور "asdasd123" ه��ي ث��اين 
�أكرث �لكلم��ات ��صتخد�م��ا.  ويف مايو/�آيار �ملا�صي، 
�رُسب��ت بيانات �أكرث من مئة ملي��ون م�صتخدم ملوقع 
باأ�صم��اء  قائم��ة  وُعر�ص��ت  �لرو�ص��ي.   VK.com
�مل�صتخدمني وكلمات �مل��رور مقابل بيتكوين و�حد، 

�أي 456 جنيها ��صرتلينيا.

ج��ذب موقع �لتو��صل �لجتماعي تويرت 243 �ألف يف �ملتو�صط مل�صاهدة 
�لب��ث �ملبا�رس للمبار�ة �لتي فاز بها فري��ق نيويورك جيت�ص على بوفالو 
بيل��ز بدوري ك��رة �لقدم �لأمريكية، �خلمي�ص. وتعد ه��ذه هي �ملرة �لأوىل 
�لتي يبث فيها هذ� �ملوقع للتو��صل �لجتماعي مبار�ة بدوري كرة �لقدم 

�لأمريكية.
 ولق��ى هذ� �حل��دث �إ�صادة يف �لغالب من م�صتخدم��ي تويرت وقال خرب�ء 
�لع��الم �إن �صفق��ة دوري ك��رة �لق��دم �لأمريكية هذه ت�صاع��د تويرت على 

�حلفاظ على موقعه كمكان للبث �ملبا�رس.
 وم��ع ذل��ك م��از�ل جمهور توي��رت ل ميثل �ص��وى جزء �صغ��ري من 15.7 
مليون �صخ���ص على �لأقل ي�صاهدون عرب �لتلفزي��ون و�ملن�صات �لرقمية 
وفق��ا لبيانات دوري كرة �لق��دم �لأمريكية لهذه �ملبار�ة و�لتي فاز فيها 

.31 37s نيويورك جيت�ص بنتيجة
 وياأت��ي �تف��اق توي��رت م��ع دوري كرة �لق��دم �لأمريكي��ة، يف وقت يعتمد 
م�صجع��و �لريا�ص��ة ب�صكل متز�ي��د على �لإنرتن��ت مل�صاه��دة �لفيديو على 

ح�صاب �لو�صالت �لتقليدية لال�صرت�كات و�لأقمار �ل�صناعية.

 �أعل��ن علم��اء �لنف�ص قي بيت�صبورغ �لأمريكية �أن ق��در�ت �لو�لدين يف �لريا�صيات 
حت��دد مدى قدرة جناح �لطف��ل يف �إتقان حل �مل�صائل �لريا�صي��ة.  وقالت ميلي�صا 
ليبريتو���ص يف جامع��ة بيت�صب��ورغ �إن "هن��اك عالق��ة ب��ني �لق��در�ت يف جم��ال 
�لريا�صي��ات لالأبوي��ن و�لأطف��ال، ونح��ن ننتظر بف��ارغ �ل�صرب نتائ��ج �لدر��صات 
�جلاري��ة يف هذ� �ملجال، �لتي �صتحدد م��دى تاأثري جينات �لو�لدين على جناحات 
�أطفالهما يف جمال �لريا�صيات".  وي�صعى �لعلماء يف �لآونة �لأخرية �إىل ��صتي�صاح 
م��دى تورث مو�هب �أخرى كثرية، مبا يف ذلك �لقدر�ت يف جمال �ملو�صيقى و�لعلم 

و�لريا�صيات وكيف تنتقل من �لأب �إىل �لبن عن طريق �جلينات؟.
 وبينت ليبريتو�ص وزمالوؤها �أن �ملو�هب يف �لريا�صيات تنتقل ور�ثيا يف حقيقة 
�لأمر "جزئيا"، وذلك مقارنة بنتائج �ختبار�ت �لريا�صيات �لب�صيطة لدى �لأطفال 

و�آبائهم وتقييم "�صعور �لعدد" يف 50 �أ�رسة من مناطق خمتلفة.

أبلكومفولتسامسونجاستحواذ

متابعة-الجورنال

ما سر النباتات التي تنمو بال حاجة ألشعة الشمس والتربة والمياه 

  


