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 �لر�وتر �لال�سلكي Kisslink، من �إنتاج �رشكة 
نا�سئة جديدة حتمل �إ�سم Keewifi، وهو �لأول 
من نوعه �لذي ُيقدم فكرة ُمبتكرة متاما لتاأمني 
�ل�رش،  كلمات  على  تعتمد  ل  �لال�سلكية  �ل�سبكات 
�سبكة  تاأمني  من  نف�سه  �مُل�ستوى  ُتقدم  ولكنها 
�مُلنتجة. �لنا�سئة  �ل�رشكة  وُتكرز  ف��اي،  �ل��و�ي 
 ”Keewifi  – فاي  و�ي  “كي  �رشكة  تاأ�س�ست 
حملة  خ��الل  من   ،٢٠١٤ �لعام  يف  �ل�سني  يف 
�لإنرتنت، حيث جمعت  �لجتماعي عرب  للتمويل 
موقع  على  �سيني  ي��و�ن  مليون   ٤،٢ �ل�رشكة 
 ،JD.com لتمويل �جلماعي �لأ�سهر يف �ل�سني�
بالإ�سافة �ىل ١٥٠ �ألف دولر �أمريكي من خالل 
م فريق �مُلوؤ�س�سني  Kickstarter.  وي�سُ موقع 
عملو�  ممن  �مُلهند�سني  من  جمموعة  �ل�سغري 

�سابقا لدى �رشكات ُكربى يف جمالت �لت�سالت 
Aruba Networks ،Ci s  �ل�سبكية من بنيها
.Juniper Networks و   ،co Systems
من  ثوري  بت�سميم   Kisslink ر�وتر  ياأتي  كما 
هو�ئية،  لو�قط  بدون  �للون،  بي�ساء  و�حدة  قطعة 
مو�سع  �إخ��ف��اء  �ىل  بالأ�سا�س  يعمد  وبت�سميم 
تو�سيل منفذ �لإنرتنت و�لطاقة يف �جلهة �ل�سفلية 
كقطعة  يبدو  �خلارجي  �ل�سكل  يجعل  ما  للر�وتر، 

�لبادي  �حلد�ثة  طابع  �ىل  ُي�سيف  ُمتقنة.  جمالية 
بت�سميم �مُلنتج تلك �لإ�ساءة غري �مُلبا�رشة زرقاء 
�لأجهزة  من  �لقرب  مُب�ست�سعر  حُتيط  �لتي  �للون 
�لهدف  فيماُيعد  للر�وتر.  �لُعليا  باجلهة  �لال�سلكية 
�لذي و�سعه �مُلوؤ�س�سون ل�رشكتهم هو ت�سميم جهاز 
�مُلتناهية  و�لب�ساطة  �ل�سهولة  على  يعتمد  ر�وت��ر 
دون  للُم�ستخدم،  ُمزعجة  خطو�ت  �ىل  يحتاج  ول 
بال�سبكة  �خلا�س  و�لأم���ان  بالفاعلية  �لإخ���الل 

يحتاج  ل  �ملبد�أ،  هذ�  على  وبالبناء  �لال�سلكية. 
�أو  ل�سبطه  خطو�ت  �أي��ة  �ىل   Kisslink ر�وت��ر 
ومب�سدر  بالكهرباء  تو�سيله  فُبمجرد  �إع���د�ده، 
تلقائيا  �لر�وتر  يعمل  �إيرثنت  كابل  عرب  لالإنرتنت 
ل�سلكية  �سبكة  وتكوين  �لإع��د�د�ت  ب�سبط  ويقوم 
�لر�وتر  ��ستخد�م  وُيكن  كما  لال�ستخد�م،  جاهزة 
ل�سلكية  ب�سبكة  �خلا�س  �مل��دى  زي��ادة  بغر�س 
ل�سبكة   Access point�ك �أو  بالفعل،  موجودة 

ُييز  ما  �أب��رز  ُيعد  ُرمبا  �سابقا�ذ  موجودة  �سلكية 
ر�وتر Kisslink هو تلك �لآلية �لتي ي�ستمد منها 
 ،Kiss ��سم  �ل�رشكة  عليها  ُتطلق  و�لتي  ��سمه، 
وتتلخ�س �لفكرة بب�ساطة يف �أن �ل�سبكة �لال�سلكية 
�لتي ُيديرها �لر�وتر ل يتم تاأمينها بو��سطة كلمة 
�ملرغوب  �لأجهزة  على  �لر�وتر  يتعرف  و�إمنا  �رش، 
و�سع  خالل  من  بال�سبكة  بالت�سال  لها  �ل�سماح 
�جل��ه��از )ح��ا���س��ب حم��م��ول، ه��ات��ف ذك���ي، جهاز 
بعد  للر�وتر  �لُعليا  �جلهة  من  بالقرب   )  .. لوحي 
تلقائيا  ويتم  �ملطلوبة،  �لال�سلكية  �ل�سبكة  �إختيار 
كلمات  دون  بال�سبكة  بالإت�سال  للجهاز  �ل�سماح 
تعريف، يف حني �أن �أية جهاز �آخر يحاول �لإت�سال 
ل  �لطريقة  بتلك  تعريفه  يتم  �أن  دون  بال�سبكة 
�ي�سا  �لال�سلكية.  بال�سبكة  بالإت�سال  له  ُي�سمح 
ُيكن للم�ستخدم  �لتحكم يف كافة خو��س �لر�وتر 
Kisslink، مبا يف ذلك طرد �لأجهزة من �ل�سبكة 
�لال�سلكية، من خالل تطبيق للهو�تف �لذكية. وملا 
كانت ل توجد بيئة عمل �سبكية تخلو من �مُل�سكالت 
فقط  و�حد  زر  �لر�وتر  ُمطورو  �سمم  وقد  �لطارئة، 
��سم  عليه  وُيطلق  للجهاز  �لأمامية  �جلهة  حتمله 
Zen Button، وُيفرت�س بهذ� �لزر �أن يعمل على 
حل جميع �مُل�سكالت �ل�سبكية �لتي قد تطر�أ و�لتي 
لي�ست لها عالقة بات�سال �لإنرتنت نف�سه. مل تت�سن 

يل جتربة �لزر ب�سكل كاف يف هذ� �لختبار، 

تطرح أحدث هواتفها 
في األسواق الروسية

تحدث برنامجها لمنع 
انفجار "نوت 7"

 �أطلق عمالق �سناعة �لإلكرتونيات �آ�سو�س، يف �لأ�سو�ق �لرو�سية �أحدث هو�تفه 
من �سل�سلة Zenfone مبو��سفات فائقة و�أ�سعار مناف�سة.  �ذ طرحت �ل�رشكة 
 ،Zenfone 3 Zenfone، هي  3 مناذج خمتلفة تعد �لأحدث من �سل�سلة  
و Zenfone 3 Delux    كم��ا يع��د �لول �أب�س��ط جه��از �ذ� مامتت �ملقارنة 
بالنم��وذج �لث��اين �ل��ذي طرحته �ل�رشك��ة، حيث ياأت��ي هذ� �جله��از، مبعالج " 
Qualcomm Snapdragon 625" وذ�كرة ع�سو�ئية  3/4 غيغابايت، 
وم�ساحة تخزين د�خلية 32/64 غيغابايت، وكامري� خلفية  16 ميغابيك�سل، 
و�أمامي��ة 8 ميغابيك�س��ل، وبطارية ب�س��عة 3000 ميلي �أمبري، و�سا�س��ة بحجم 
5.5 بو�سة. كما يعد Zenfone 3 Deluxe�لأكرث متيز� و�أناقة يف �لأ�سو�ق

 ت�س��تعد �رشكة �سام�س��ونغ لإطالق حتديث جديد لربنام��ج هاتفها �لذكي 
"غالك�سي نوت 7"، و�سوف يحد هذ� �لتحديث من �سحن �لبطارية �إذ� ما 
ز�د عن %60.  وتعتقد �ل�رشكة �أن مثل هذ� �لإجر�ء �سي�س��اعد يف �حلفاظ 
عل��ى �لبطاري��ة م��ن �رتف��اع درج��ة حر�رتها نتيج��ة �ل�س��حن، كما ينع 
�حرت�قها �أو �نفجارها. ومن �ملنتظر �أن ي�س��ل ذلك �لتحديث مل�س��تخدمي 
"ن��وت 7" عن طري��ق �لإنرتنت مبا�رشة، �أي �أنه ل��ن تكون هناك حاجة 
لو�سل �لهاتف بجهاز �لكمبيوتر لتحميله.   هذ� و�نت�رشت دعاية �لتحديث 
�جلديد �لذي �س��تطرحه �سام�سونغ يف �لع�رشين من �سبتمرب/�أيلول �حلايل، 

على �لعديد من و�سائل �لإعالم �لكورية �جلنوبية. 

أول سمكة نانو في العالم تحمل الدواء داخل جسم اإلنسان

تحذير من 4 تطبيقات أندرويد 
تتجسس على الهواتف

جهاز الراوتر الالسلكي Kisslink لالتصال باإلنترنت بدون كلمات سر معقدة

بسبب تتبع األطفال على اإلنترنت.. تغريم شركات لصناعة اللعب 

روبوت يقوم بأول عملية جراحية ناجحة داخل العين

 ك�س��ف مهند�س��ون من جامعة �س��ان فر�ن�سي�س��كو ع��ن �خرت�ع مده���س يتمثل يف 
�س��مكة بحجم 1/100 من حب��ة �لرمل، يكنها حمل �لأدوي��ة �إىل مناطق حمددة 
يف �جل�س��م. ومت �س��ناعة �أجز�ء �س��مكة �لنانو )nanofish( م��ن �لذهب و�لنيكل، 
بحيث ترتبط فيما بينها مبف�سالت ف�سية، ووفقا لتقرير �سحيفة "نيو �ساينت�ست" 
ف��اإن �لر�أ�س و�لذيل يتكونان من �لذهب يف حني متت �س��ناعة �لهيكل من �لنيكل، 
وي�س��ل طول كل قطعة �إىل 800 نانومرت، و�لنانومرت هو جزء من مليار جزء من 
�ملرت.  وقام �لعلماء بتطبيق حقل مغناطي�س��ي لت�س��هيل حركة �لأجز�ء �ملكونة من 
�لني��كل، فيم��ا يتاأرجح �لر�أ�س و�لذيل خللق حركة �ل�س��باحة، ويكن �عتماد �حلقل 
�ملغناطي�س��ي لتحديد �جتاه و��سح لل�س��مكة �ملبتكرة.  ويعمل فريق �لبحث بقيادة 
جين�س��ينغ يل بجامعة كاليفورنيا يف �س��ان دييغو، على تطبيق �لخرت�ع �ل�سغري 
ج��د� يف �ل�س��تخد�مات �لطبي��ة، وبع���س �لعملي��ات �جلر�حية.  وق��د �أعجب علماء 
�آخ��رون بهذه �لفكرة، لكنهم يعتقدون �أن هناك �لكثري مما يجب �لقيام به من �أجل 

�أن ت�سبح هذه �ل�سمكة مفيدة. 

 �كت�س��ف علم��اء �لع�س��اب خالل �لعقود �ملا�س��ية  ب��اأن ��س��تيعاب �للغة 
و�ل��كالم وحتليلهم��ا لي�س��ا بالعملي��ة �لب�س��يطة، و�أنهما ل يقت���رش�ن على 
جز�أين فقط من �لدماغ �أو على �س��ق و�حد منه، و�أن �لدماغ يكنه �أن يكرب 
حجم��ًا كلما تعّلمنا لغات جديدة. �إذ ك�س��فت در��س��ات حديثة باأن �لكلمات 

�أو معناه، ترتبط مبناط��ق خمتلفة من �أدمغتنا وفقًا ملو�س��وع �حلديث 
ويه��دف علم��اء �لأع�س��اب �إىل �إع��د�د �أطل���س 

ثالث��ي �لأبع��اد للمو�ق��ع �لت��ي يتفاع��ل بها 
�لدم��اغ م��ع �لكلم��ات �ملختلف��ة، 

وذل��ك باإج��ر�ء م�س��ح لأدمغة 
�أ�سخا�س خالل ��ستماعهم 

لعدة  ر�ديو  ملحطة 
�ساعات.

كلمات  قام��ت  �إذ 
بتحفيز  معّين��ة 

ء  � ج��ز �أ
خمتلف��ة 

م��ن 
�لدم��اغ، 

ه  ه��ذ و
ئ��ج  لنتا �

�أثبت��ت وج��ود 
مو�ّس��ع  �تف��اق 

�لأماك��ن  ح��ول 
�ملرتبط��ة  �لدماغي��ة 
�ملختلف��ة  باملع��اين 
�أن  رغ��م  للكلم��ات، 

هذه �لدر��س��ة ��س��تملت 
عل��ى جمموع��ة �س��غرية 

م��ن �لنا�س، ه��ذه �ملجموعة 
ت�س��ّمنت متحّدثني باللغ��ة �لإجنليزية �س��ّجلت 

معلوماته��م خ��الل ��س��تماعهم للغ��ة �لإجنليزية، 
�خلط��وة �لتالي��ة �س��تكمن يف �لعث��ور عل��ى مع��اين 

�لكلمات للمتحدثني بلغات عد� �لإجنليزية، وقد �أظهر 
بحث �س��ابق ب��اأن �لكلمات �لتي حتم��ل �ملعنى ذ�ته 
باللغ��ات �ملختلفة جتّمعت باملناط��ق ذ�تها لكلتا 

�ملجموعتني، وحتى للناطقني باللغتني.

 ويب��دو �أن �ملتحدث��ني بلغت��ني، يلك��ون م�س��ار�ت ع�س��بية خمتلف��ة لها، 
ويت��م تفعيل �مل�س��ارين حت��ى لو ��س��تخدمت لغ��ة منهما، وكنتيج��ة لذلك 
ف��اإن �ملتحدثني بلغتني يقوم��ون بكبت �إحد�ه��ا دون �أن يدركو� ذلك، لكي 
يتمكن��و� من �لرتكيز و�لتحدث بلغة و�حدة خالل �إجر�ء حديث مع �س��خ�س 
�آخر.كم��ا يب��دو �أن �لأمناط �لع�س��بية �ملختلفة للغات تنطب��ع يف �أدمغتنا 
�إىل �لأب��د، حت��ى لو مل ن�س��تعملها باحلديث بعد 
تعّلمه��ا، �إذ �أظهر م�س��ح �أجري عل��ى �أدمغة 
�أطف��ال بكن��د� مت تبنيه��م من �ل�س��ني 
��عًا، ب��اأن �إدر�كهم  عندما كانو� ر�سّ
�لع�س��بي لالأح��رف �ل�س��ينية كان 
موج��ود�ً حت��ى بع��د مرور 
�س��نو�ت، وحت��ى بالرغم 
من عدم نطقه��م لكلمة 
و�حدة بال�سينية خالل 
حياته��م. وهكذ�، حتى 
لغ��ة،  "فقدن��ا"  �إن 
بحال عدم ممار�ستنا 
بح��ال  �أو  له��ا 
ب���  �إ�س��ابتنا 
فمن  "�حلب�س��ة"، 
ل  �أنها  �ملحتمل 
ت��ز�ل موج��ودة 
باأذهانن��ا، م��ا 
��ستخد�م  يحّفز 
لف��ك  �لتكنولوجي��ا 
�ل�س��بكة �ملعّقدة للكلمات يف عقولنا، 
�أفكارنا وخو�طرنا، حتى يف �لأ�س��خا�س 
فعلم��اء  �لنط��ق،  يكنه��م  ل  �لذي��ن 
�لأع�س��اب بد�أو� بتطوير جهاز يكنه 
�لإ�س��غاء حل��و�رك �لد�خل��ي، وجهاز 
�آخر ي�سمح لك بتحريك موؤ�رش با�ستخد�م 
دماغك، بينما يتيح �آخر �لتحّكم بالقدر�ت 
�حلركي��ة ل�س��خ�س �آخ��ر م��ن خ��الل و�س��ل 
�لإ�س��ار�ت �لدماغي��ة بينهما ع��رب �لإنرتنت. 
وه��ذ� يك��ن �أن ينح فر�س��ة جدي��دة ملن فقد 
�لقدرة على �حلديث �أو من يو�جه م�س��اكل يف �لنطق، 

 Lookout �آوت"  "ل��وك  �رشك��ة  �كت�س��فت   
تطبيق��ات   4 �لإلكرتوني��ة  باحلماي��ة  �ملخت�س��ة 
تق��وم  �أندروي��د،  متج��ر  عل��ى  موج��ودة  كان��ت 
بالتج�س���س عل��ى �مل�س��تخدمني �لذي��ن يقوم��ون 
بتثبيتها على هو�تفهم.وح�س��بما نقل موقع "�سي 
نت" �ملخت���س باأخبار �لتقنية ع��ن �ل�رشكة، فاإن 
لتلك �لتطبيقات �خلبيثة �لقدرة على تعقب موقعك 
�جلغر�يف ب�س��كل دقيق، بالإ�س��افة �إىل معلومات 
عن �ت�س��التك �لت��ي تقوم باإجر�ئه��ا عرب هاتفك 
 "Embassy" لذكي.�أحد هذه �لتطبيقات يدعى�
 Google Play ووظيفت��ه �ملعلن��ة يف متج��ر 
�خلا���س بتطبيقات �أندوريد ه��ي تقدمي معلومات 
للم�س��تخدم ع��ن �س��فار�ت ب��الده يف �ل��دول �لتي 
يزورها.لك��ن يف �حلقيق��ة يق��وم ه��ذ� �لتطبي��ق، 
عل��ى  بالتج�س���س  �آوت"،  "ل��وك  �رشك��ة  ح�س��ب 
ن�س��اطات �لهات��ف وير�س��ل قائمة �لت�س��ال على 

جهاز �ل�سحية �إىل "�سريفر" �آخر على �لإنرتنت.

 فر���س �لق�س��اء �لأمريك��ي غر�مة على ثالث �رشكات ل�س��ناعة لع��ب �لأطفال 
وقناة تلفزيونية بعد ر�س��د وجود تقنيات على مو�قعها �لإلكرتونية تهدف �إىل 
تتبع �لأطفال وجمع بيانات عنهم.  وقال �ملدعي �لعام �لأمريكي �إن �ل�رشكات 

�لأربع �ملعنية و�فقت على دفع �لغر�مة وقيمتها �لإجمالية 835 �ألف دولر.
 وحتظ��ر �لوليات �ملتحدة عل��ى مو�قع �لإنرتنت �لتي ت�س��تهدف �لأطفال دون 
�س��ن 13 عام��ا جم��ع معلوم��ات �سخ�س��ية عنه��م دون �إذن �لآب��اء. وماز�ل��ت 
جت��رى عمليات متابع��ة ملو�قع �أخرى.  وقال �إريك �س��يندرمان، �ملدعي �لعام: 
"يف �لوقت �حلايل �لأطفال يعي�س��ون على �لإنرتنت، ويتعني علينا �أن نر�قب 
�لإنرتنت كما نر�قب �سو�رعنا". و�أ�ساف :"ل �أريد �أن يكون هناك �أي ملف لطفل 
يكن ��س��تخد�مه بعد ذلك لالحتي��ال عليه". و�ل�رشكات �ملعني��ة هي: "ماتيل، 
"فياك��وم" )500 �أل��ف دولر(، "ها�س��ربو" )ل توجد غر�م��ة عليها(، و�خري� 
"جامب�س��تار"ووقعت �ل���رشكات جميعه��ا �تفاق��ا على �إجر�ء م�س��ح ملو�قعها 
�لإلكرتونية لر�سد �أي تكنولوجيا تهدف �إىل جمع بيانات يف �مل�ستقبل تفاديا 

لتكر�ر مثل هذه �ملمار�سات �ملخالفة للقانون.

 حق��ق �أطباء من جامعة �أك�س��فورد موؤخر� جناحا عظيما من خالل ��س��تكمال �أول 
عملية جر�حية د�خل �لعني با�س��تخد�م �لروب��وت يف خطوة هي �لأوىل من نوعها 
يف �لعامل. ومتكن فريق �لربوفي�سور روبرت ماكالين، �أ�ستاذ �لطب وجر�حة �لعيون 
يف �جلامعة، من �إز�لة غ�ساء ب�سمك 1 يف �ملئة من �ملليمرت د�خل �لعني، بالعتماد 
على جهاز روبوت مطور ُيعرف با�سم R2D2.  وطورت �رشكة �لروبوتات �لطبية 
�لهولندية هذ� �جلهاز �ملبتكر و�مل�س��مم للقيام بالعمليات �جلر�حية د�خل �لعني، 
من خالل �إبرة رفيعة ُتدخل �إىل د�خل �لعني يف حني يتحكم �لطبيب بها من خالل 
��مم هذ� �جلهاز �لثوري للق�س��اء على �أي �سكل من  ع�س��ا حتكم و�سا�س��ة مل�س. و�سُ
�أ�سكال �لهتز�ز �لتي تنجم عن حترك يد �جلر�ح، حيث قال �لدكتور ماكالين: "هذه 
�لتكنولوجيا �حلديثة �ملزودة بالليزر و�ملا�سحات �ل�سوئية و�ملجهرية، ت�سمح لنا 
بالك�س��ف عن �أمر��س �سبكية �لعني، كما �أن ��س��تخد�م روبوت لإجر�ء عملية د�خل 
�لعني من خالل فتحة �سغرية يف �جلد�ر �خلارجي دون �لت�سبب يف �إحد�ث �أ�رش�ر 

�أثناء حتركها يف جميع �جلهات، يعترب �أمر� عظيما".

سامسونغآسوس

متابعة-الجورنال

كيف تعمل عقولنا على تحليل اللغات؟

 

مدخن في العراق

سيجارة لكل فرد

7.500.000
1200

%25
يدخن من 

الشعب العراقي 

عندما يفارق المدخن السيجاره..
بعــد 

بعــد 

بعــد 

بعــد 

بعــد 

بعــد 

بعــد 

بعــد 

يصبح الدم طبيعيأ

تبدأ مادة أول أكسيد الكربون السامة 
في االختفاء من الدم وتبدأ نسبة 

األكسجين بالتزايد.

تختفي الكحة والشعور بالتعب 
وتزيد طاقة الجسم ويختفي 

 تقل احتماالت الوفاة التي تسببها القطران من الرئة 
أمراض القلب ويقل احتمال سرطان 

الرئة والحنجرة والفم والمريء 

تقل فرص 
حدوث األزمات 

القلبية.

تبدأ أعصاب الشخص في التكيف 
على اختفاء النيكوتين ويبدأ 

التحسن في حاستي الشم والذوق .

يحدث تحسن في الدورة 
الدموية وسهولة 

في التنفس

يحدث تحسن في الدورة 
الدموية وسهولة 

في التنفس

تعود ضربات القلب لوضعها الطبيعي
تعود حرارة الجسم لوضعها الطبيعي دقيقة

ساعة

اشهر

سنة

ساعة

ساعة

ساعة

يوم

20

 8  

 9  
 1  

 24 

 48 

72

90

بعد السكائر حياة من نوع اخر

اعداد: مريم الياس


