
اأعلن��ت �ش��بكة في�س ب��وك االجتماعي��ة اليوم عن 
اإ�ش��افتها ملي��زة جدي��دة تتمث��ل بدعم الر�ش��ائل 
الق�ش��رة SMS اإىل تطبيق ما�شنجر للمحادثات 

واملكاملات الفورية على نظام اأندرويد.
وت�ش��مح امليزة اجلديدة للُم�ش��تخدمني با�شتقبال 
وق��راءة وال��رد عل��ى املحادث��ات املعتم��دة على 
الر�شائل الق�ش��رة SMS �شمن تطبيق ما�شنجر 
للهوات��ف املحمول��ة على نظ��ام اأندروي��د ب�رشط 
اختيار ما�ش��نجر ليكون تطبيق الر�شائل الق�شرة 
االفرتا�ش��ي يف اجله��از. ومبج��رد تفعي��ل امليزة 
اجلدي��دة �ش��تتحول املحادثات املوجودة �ش��من 
في���س ب��وك ما�ش��نجر اإىل الل��ون االأزرق، بينم��ا 
البنف�ش��جي.  بالل��ون  الق�ش��رة  الر�ش��ائل  تظه��ر 
وته��دف ال�رشك��ة اإىل ت�ش��هيل اإمكانية التوا�ش��ل 
ب��ني امُل�ش��تخدم وُمتل��ف جهات االت�ش��ال لديه 
عن طريق ا�ش��تعمال تطبيق واحد الأكرث من خدمة 
مًع��ا، بحيث لن يحتاج امُل�ش��تخدم اإىل ا�ش��تعمال 
تطبيق م�ش���س للر�ش��ائل الق�ش��رة عند تفعيل 
امليزة وا�ش��تعمال ما�ش��نجر لهذا الغر�س. وتدعم 
ميزة الر�شائل الق�شرة �شمن ما�شنجر الن�شو�س 
الكتابية واملحتوى الفيديوي وال�ش��وتي وال�شور 
والرموز التعبرية واملل�ش��قات وم�شاركة املوقع 

اجلغرايف. واأ�ش��ارت ال�رشكة اإىل اأنه 
على الرغم م��ن توفر امليزة لنظام 

اأندروي��د فق��ط، اإال اأن��ه باإمكان 
الر�ش��ائل  ا�ش��تالم  امُلتلق��ي 

امُلر�ش��لة ع��ر تطبيق في�س 
وبغ���س  ما�ش��نجر،  ب��وك 
النظ��ر ع��ن املن�ش��ة التي 
ي�شتخدمها. وبح�شب في�س 
بوك فاإنه لن يتم حتميل اأو 
تخزين الر�ش��ائل الق�شرة 
بامُل�ش��تخدم  اخلا�ش��ة 

�ش��من خ��وادم ال�رشكة، بل 
يتم اإر�شال واإ�شتقبال جميع 
الر�شائل الق�ش��رة ور�شائل 
الو�شائط امُلتعددة من خالل 

الط��رق التقليدي��ة ل���رشكات 
ي�ش��تغرق  وق��د  االت�ش��االت. 

و�ش��ول هذه امليزة جلميع ُم�شتخدمي 
في���س بوك ما�ش��نجر عل��ى اأندروي��د اإىل 

بع���س الوقت، ومل تو�ش��ح ال�رشكة فيم��ا اإذا كان 
ينبغي ا�ش��تخدام رقم اإ�شدار ُمعني من التطبيق اأو 

اأن اخلدمة ت�شل للجميع عر خوادم ال�رشكة.

اأطلق��ت خدم��ة الرتا�ش��ل امل�ش��ور �ش��ناب �ش��ات 
 API ”واجهة برجمة تطبيقات“ SnapChat
ل على املعلنني �رشاء واإدارة احلمالت  جديدة ُت�شهِّ
االإعالني��ة عل��ى اخلدمة، ما يعن��ي اأن االإعالنات 
قادمة قريًبا. وتهدف �شناب �شات من خالل هذه 
اخلطوة اجلديدة اإىل الرتكيز على التك�ش��ب مادًيا 

من اخلدمة التي اأ�شبح ذات �شعبية كبرة خا�شة 
يف اأو�ش��اط ال�شباب. وكانت �شناب �شات، التي مت 
اإطالقها قبل نحو 4 �شنوات، تركز يف بادئ االأمر 
على زيادة عدد م�ش��تخدميها مع اإهمال احلر�س 
عل��ى العائ��دات املادية، واالآن وبع��د اأن بلغ عدد 
 8 ي�ش��اهدها امل�ش��تخدمون  الت��ي  الفيديوه��ات 

ملي��ارات كل يوم، يبدو اأن االأم��ر بداأ يتغر. ومع 
من�ش��ة االإعالن��ات اجلدي��دة، الت��ي اأطلق��ت عليه 
Sna p ”رشكاء �ش��ناب �ش��ات�“  ال�رشك��ة ا�ش��م
Chat Partners، �ش��يكون باإمكان املعلنني 
ن���رش اإعالناته��م الت��ي �ش��تظهر بني “ق�ش���س” 
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 ESET اإ�شيت  من  املزعج  الريد  مر�شحات  ر�شدت 
ت�شتدرج  التي  االإلكرتونية  االحتيال  ر�شائل  من 
والتي  الفاخرة،  ال�شلع  ل�رشاء  االإنرتنت  م�شتخدمي 
تكون يف معظم االأحيان نظارات’ راي بان‘ ال�شم�شية 
الفاخرة. وال ت�شتخدم تلك املواقع املزيفة التي تقدم 
للغاية  املخف�شة  االأ�شعار  ذات  الوهمية  ال�شلع  هذه 
ب�رشقة  تقوم  اأن  وميكن  للبيانات،  ت�شفر  نظام  اأي 
اخلا�شة  املدفوعات  بطاقات  وتفا�شيل  معلومات 
قد  �شابق  وقت  يف  ’اإ�شيت‘  كانت  وقد  بال�شحايا. 
حذرت من انت�شار هذه اخلدعة ب�شكل كبر على موقع 

في�شبوك.
الباحث  �شتيفانكو،  لوكا�س  ق��ال  ال�شدد،  وب��ه��ذا 
“اإن   :ESET اإ�شيت  ل��دى  اخلبيثة  الرجميات  يف 
بطاقات  بيانات  باإدخال  يقومون  الذين  االأ�شخا�س 

الوهمية  املواقع  هذه  يف  بهم  اخلا�شة  املدفوعات 
كبرة.  م��اط��ر  اإىل  اأم��وال��ه��م  بتعري�س  يقومون 
حماور  كاأحد  االإلكرتوين  الريد  اإ�شافة  خالل  ومن 
املحتملني  ال�شحايا  نطاق  يت�شع  اخلبيثة،  الهجمات 

ب�شورة كبرة”.
وعلى مدى االأ�شهر القليلة املا�شية، ر�شد الباحثون 
ر�شائل  م��ن  االآالف  ع�����رشات   ESET اإ���ش��ي��ت  يف 
اإ�شافة  مع  وبالتوازي  هذه.  االإلكرتونية  االحتيال 
اخلبيثة،  للهجمات  جديد  كناقل  االإلكرتوين  الريد 
االحتيال  ر�شائل  خلف  يقفون  الذين  املجرمون  قام 
ما  وغالبًا  اجلغرايف.  و�شولهم  نطاق  بتو�شيع  هذه 
دواًل  الوهمية  ال�شم�شية  النظارات  متاجر  ت�شتهدف 

حمددًة با�شتخدام العمالت املحلية اخلا�شة بها.
 – املواقع  هذه  قبلت  االآن،  من  اأ�شهر  ب�شعة  وقبل 
كالدوالر  عمالت   – ح�رشيًة  تكون  تكاد  ب�شورة 
وال��دوالر  االإ�شرتليني  واجلنيه  وال��ي��ورو  االأمريكي 

حمالت  اأح��دث  اأن  اإال  االأ���ش��رتايل.  وال��دوالر  الكندي 
امل�شتخدمني  باإعادة توجيه  تقوم  املزعجة  الر�شائل 
اأقل  �شعبية  م�شتوى  ذات  عمالت  تقبل  �شفحات  اإىل 
والكرون  النيوزيالندي  والدوالر  الرازيلي  كالريال 
ال�شنغافوري  والدوالر  الدمناركي  والكرون  ال�شويدي 
والكرون  الرنويجي  والكرون  ال�شوي�رشي  والفرنك 

الت�شيكي.
ويف اإطار تقدميه لبع�س الن�شائح، اأ�شاف �شتيفانكو: 
“ينبغي اأال يفقد م�شتخدمو االإنرتنت الغريزة االأمنية 
عند بحثهم عن �شفقات رخي�شة للغاية، �شواء كانت 
اأي �شلعة  اأو  تلك ال�شفقات ل�رشاء النظارات ال�شم�شية 
املدفوعات  بطاقات  تفا�شيل  �شاأن  وم��ن  اأخ���رى. 
اخلا�شة بكم اأن تفتح الطريق نحو حمافظكم – لذلك، 
اإدخال هذه البيانات �شمن  ينبغي التفكر مليًا قبل 
باأ�شعار  ال�شلع  وتقدم  م�شبوهة  عناوين  ذات  مواقع 
اأو تقوم با�شتخدام قنوات ات�شال غر  مثرة للريبة، 

عن  �شادراً  اإلكرتونيًا  بريداً  تلقيتم  حال  يف  اآمنة”. 
�شخ�س غر موثوق ويحمل خ�شائ�س م�شابهة لبيع 
�شلع باأ�شعار مف�شة، فاإنه ينبغي عليكم عدم القيام 
بفتح اأي روابط اأو حتميل اأي مرفقات، واالإبالغ عن 

هذا الريد االإلكرتوين كريد مزعج.
بطاقة  بيانات  اإدخ���ال  و�شك  على  كنتم  ح��ال  يف 
املدفوعات ينبغي عليكم النظر فيما اإذا كان املتجر 
جديراً بالثقة والتحقق من ا�شتخدامه لتقنية الت�شفر 
البادئة  على  العنوان  �رشيط  يحتوي  اأي  )ينبغي 

)‘http’ ’https‘ ال على 
االأ�شا�شية  القواعد  اتباع  ينبغي  االأحوال  جميع  ويف 
لل�شلوك االآمن على �شبكة االإنرتنت؛ اأي اأن يكون نظام 
على  واحد  وا�شتخدام  حمدثًا،  بكم  اخلا�س  الت�شغيل 
العالية، ويف  الكفاءة  ذات  االأمنية  احللول  االأقل من 
اأداة جمانية لفح�س  ا�شتخدام  اأي �شبهة  حال وجود 

جهاز الكمبيوتر اخلا�س بكم.

تتجه نحو بيع 25 مليون هاتف من فئة 
جاالكسي إس 7 و إس 7 إيدج

للحصول على األكواد اللونية بسهولة
متوفرة عبر المتصفحات

Emojifi إلرسال اإليموجي مع كلمات 
داللية على أجهزة أندرويد

تتج��ه �رشكة �شام�ش��وجن اإىل حتقيق مبيع��ات كبرة عر فئة هواتفها الرائدة اجلديدة جاالك�ش��ي اإ�س 7 واإ�س 7 
اإي��دج، وذل��ك وفًقا لتقرير جديد �ش��ادر من كوري��ا اجلنوبية ُي�ش��ر اإىل اأن ال�رشكة قد تقوم بحلول نهاية �ش��هر 

يونيو/حزيران احلايل ببيع 25 مليون هاتف عاملًيا من فئة جاالك�شي اإ�س 7 واإ�س 7 اإيدج.
واأ�شاف التقرير باأن ال�رشكة قامت ب�شحن 10 مليون هاتف خالل ال�شهر االأول من اإطالقهم، وباعت حوايل 15 
ملي��ون هات��ف خالل الربع الثاين م��ن العام احلايل. وقد توؤدي تلك املبيعات اإىل رف��ع اإيرادات ال�رشكة لتتفوق 
على نتائجها املالية يف الربع االأول والتي بلغت 3.63 مليار دوالر لالأ�ش��هر الثالثة املا�ش��ية. وقد اأدت ن�شبة 
املبيع��ات العالية للهاتفني اإىل زيادة متو�ش��ط �ش��عر البيع من 217 دوالر يف الرب��ع االأول اإىل 228 دوالر يف 
الربع الثاين، كما �ش��اعدت على نفاذ الكمية املوجودة من هاتف جاالك�ش��ي اإ�س 7 اإيدج مقابل اجلهاز االأ�شغر 
واالأرخ�س جاالك�ش��ي اإ���س 7. ويعود النجاح الكبر الذي حققته ال�رشكة يف مبيعات هواتف جاالك�ش��ي اإ�س 7 

ُمقارًنة بالن�شخ ال�شابقة اإىل ثالث عوامل تتعلق باال�شرتاتيجة التي اتبعتها �رشكة �شام�شوجن.

يحتاج الكثر من امل�شتخدمني كامل�شممني واملطورين اإىل اال�شتعانة ببع�س االأدوات التي ت�شمح لهم بتحديد 
كود اللون ومن ثم ا�شتخدامه الأغرا�س متلفة

اأداة "Chroma" املتوفرة مبا�رشة عر املت�ش��فح توفر للم�ش��تخدمني طريقة �شهلة وب�شيطة للغاية للح�شول 
على الكود اخلا�س باأي لون.

ومبج��رد الول��وج اإىل املوقع اخلا�س باالأداة �ش��تالحظ وجود خلفية لونية معينة بعر�س ال�شا�ش��ة ويف االأعلى 
�رشيط لوين مُيكن من خالل اختيار درجة اللون الذي يرغب امل�ش��تخدم باحل�ش��ول على الكود اخلا�س به، وعند 

اختيار امل�شتخدم للون معني فاإن الكود �شيظهر مبا�رشة اأعلى ميني ال�شا�شة.
وتتمي��ز االأداة بقدرته��ا عل��ى جلب عدد وا�ش��ع من اأك��واد االألوان لتدرج��ات لونية متقاربة، فمث��اًل عند تعيني 
امل�ش��تخدم للون االأزرق يف ال�رشيط العلوي فاإن ال�شا�ش��ة االأ�شا�شية �شتظهر للم�شتخدم جميع التدرجات اللونية 

اخلا�شة به مع اإمكانية التنقل داخلها لغاية الو�شول اإىل اللون املطلوب ومن ثم احل�شول على الكود. 

ال �ش��ك اأن ا�ش��تخدام رموز االإميوجي ُيعد من االأ�ش��ياء االأ�شا�ش��ية عند ا�ش��تخدام تطبيقات التوا�شل الفوري، 
لذل��ك يعتمد الكثر من امل�ش��تخدمني على تطبيقات متلفة للتعام��ل مع رموز االإميوجي من بينها لوحات 
املفاتيح املخ�ش�ش��ة لهذا املجال. تطبيق Emojifi املتوفر جمانًا مل�ش��تخدمي نظ��ام اأندرويد يعتر من 
التطبيقات اجلديدة واملميزة لت�ش��هيل اإر�ش��ال االإميوجي مع كلمات داللية حمددة عند ا�ش��تخدام تطبيقات 
التوا�ش��ل الف��وري. وبخ��الف التطبيقات االأخرى، ف��اإن التطبيق ي�ش��تخدم لوحة املفاتيح االفرتا�ش��ية يف 
الهات��ف ويوف��ر اقرتاحات للرموز دون احلاجة للتبديل للوحة مفاتيح اأخرى. بعد تنزيل التطبيق �ش��تالحظ 
ظه��ور رم��وز االإميوج��ي عل��ى �رشيط ي�ش��مى �رشي��ط االإميوجي وبالت��ايل لن تك��ون بحاج��ة لالنتقال بني 
ال�ش��فحات للح�ش��ول على رمز االإميوجي املنا�شب الإر�شاله. ويعتمد التطبيق على الكلمات الداللية الإر�شال 
رم��وز االإميوج��ي، بحيث مُيكن للم�ش��تخدم تخ�ش��ي�س كلمات داللية معين��ة لتعمل مع رم��وز اإميوجي من 

اختياره ويتم حتديدها م�شبقًا من قبل امل�شتخدم.

ثغرة في تطبيق تيليكرام تتيح للمهاجمين 
استهداف أجهزة الضحايا

فيس بوك مسنجر على أندرويد 
يضيف دعم الرسائل القصيرة

سناب شات تبدأ قريبا عرض اإلعالنات بين قصص األصدقاء

تطبيق إلرسال رسائل 
مستقبلية على آي فون

إسيت تحذر: خدعة نظارات Ray-Ban تنتشر اآلن أيضا 
عبر البريد اإللكتروني

موقع أمازون الهند ينشر كافة المعلومات والصور 
الرسمية لهاتف ون بلس 3

SoundCloud تويتر تستثمر في خدمة بث الموسيقى

أوبر تطلق خدمة جديدة للنقل الجوي في 
البرازيل للتخلص من الزحام

ك�ش��ف باحث��ان اأمني��ان عن وج��ود ثغ��رة اأمنية يف تطبي��ق الرتا�ش��ل الفوري 
تيليكرام، والتي ت�ش��مح للُمهاجمني باإر�ش��ال ر�شائل باأحجام كبرة مما يوؤدي 

اإىل تعطيل اأجهزة امُل�شتخدمني.
وُيعتر تيليكرام تطبيق ترا�ش��ل فوري �شعبي ُم�شابه لتطبيق وات�س اب اململوك 
ل�ش��بكة في�س بوك، وُت�ش��ر ال�رشكة اإىل وج��ود اأكرث من 100 مليون ُم�ش��تخدم 
�شهرًيا للتطبيق، اإىل جانب اكت�شابه حلوايل 350 األف ُم�شتخدم جديد كل يوم.
ويحد تطبيق تيليكرام الر�ش��ائل الن�ش��ية بحد ُمعني م��ن املحارف، وذلك ملنع 
امُل�شتخدمني امُلتطفلني من ا�شتغالل التطبيق، بحيث يجب اأن تتكون كل ر�شالة 

من حمرف واحد اأو بايت Byte على االأقل وال تتجاوز 4096 حمرًفا.
وُي�ش��ر البحث املن�ش��ور على �ش��بكة االإنرتن��ت اإىل اإمكانية التحاي��ل على هذه 
القيود ب�ش��هولة ب�ش��بب وجود خطاأ برجمي ي�ش��مح للُمر�ش��ل بالتحكم يف حجم 

الر�شائل واإر�شال ر�شائل للُم�شتقبل بطول اأكرث من امل�شموح.
وي�ش��يف البحث باأنه على افرتا�س اأن كل حمرف اأ�ش��كي ASCII يتم متثيله 
بباي��ت واح��د Byte، ميك��ن للُمهاجم اإر�ش��ال �شال�ش��ل طويلة تتاأل��ف من عدة 
ماليني من املحارف لل�ش��حايا اأو القيام باإر�ش��ال ر�شالة فارغة، وُي�شبه االأمر 

قيام امُل�شتخدم بتحميل ملف كبر بدون القبول بتحميله.
وق��د يوؤدي ا�ش��تالم الر�ش��ائل الطويل��ة اإىل تعط��ل الهاتف اأو توقف��ه عن العمل 
ب�شبب نق�س الذاكرة، كما مُيكنها ا�شتهالك كميات كبرة من البيانات ال�شهرية 

امُلخ�ش�شة للُم�شتخدم يف حال ا�شتعماله ل�شبكات الهاتف املحمول.
واأثبت الباحثان �ش��حة املفهوم عر ن�رشهم ملقطع فيديو ُيظهر قيام التطبيق 
با�ش��تهالك 256 ميجابايت من اأ�شل 300 ميجابايت يف ب�شع دقائق، وذلك 

بعد اإر�شالهم ر�شائل تفوق احلد امل�شموح.

جمان��ًا  املتوف��ر  "�ش��يليد"  التوا�ش��ل  تطبي��ق  يق��دم 
مل�ش��تخدمي اآي اأو اإ���س طريق��ة متلف��ة ع��ن تطبيقات 
التوا�ش��ل  عل��ى  قائم��ة  ففكرت��ه  االأخ��رى،  الدرد�ش��ة 

امل�شتقبلي بني امل�شتخدمني ولي�س للتوا�شل الفوري.
م��ن خالل تطبي��ق Sealed �ش��يكون باإمكانك اإر�ش��ال 
ر�ش��ائل ن�ش��ية مقفل��ة وال مُيك��ن قراءته��ا مبا�رشة من 
قب��ل امل�ش��تقبل اإال بع��د م��رور الفرتة الزمني��ة املحددة 
لق��راءة الر�ش��الة، كم��ا يتي��ح التطبيق اإر�ش��ال ال�ش��ور 

والفيديوهات بنف�س الطريقة.
فبع��د كتاب��ة ر�ش��الة معين��ة للم�ش��تقبل، �ش��يطلب منك 
التطبي��ق حتدي��د ف��رتة زمني��ة معين��ة مُيك��ن بعده��ا 
للم�شتقبل معرفة حمتوى الر�شالة، مع العلم اأن اأقل مدة 
مُيكن تعيينها لقراءة الر�شالة هي �شاعة واحدة يف حني 

مُيكنك تاأخر وقت قراءة الر�شالة ملدة غر حمدودة.
ومبجرد اإر�ش��ال الر�شالة فاإن امل�ش��تقبل �شيح�شل على 
تنبي��ه بو�ش��ول ر�ش��الة جدي��دة م��ع اإعالم��ه بالف��رتة 

الزمنية املتبقية لفتح الر�شالة.

ن�رش موقع اأمازون الهند كافة املعلومات وال�شور 
الر�شمية اخلا�شة بالهاتف ون بل�س 3 الذي ُينتظر 
اأن ُتعلن عنه �رشكة ون بل�س ر�شمًيا يف وقت الحق 

اليوم، ولكن �رشعان ما اأزالها.
موقع  ن�رشها  التي  واملعلومات  ال�شور  وتتطابق 
الت�رشيبات  من  العديد  مع  االإلكرتونية  التجارة 
الكثر  انت�رش  والتي  باجلهاز،  املتعلقة  ال�شابقة 

منها على مدى االأ�شهر القليلة املا�شية.
 Optic بتقنية  تعمل  �شا�شة  الهاتف  وي��ق��دم 
وبدقة  بو�شات   5.5 مقا�شها   AMOLED
من  بطبقة  حممية  وهي  بك�شاًل،   1080×1920
4، كما يقدم ذاكرة و�شول  زجاج جوريال جال�س 
اإ�شافة  جيجابايتات،   6 بحجم  “رام”  ع�شوائي 
64 جيجابايًتا من م�شاحة التخزين الداخلية  اإىل 

القابلة للتو�شعة.
من  ال��ن��وى  رب��اع��ي  معاجًلا   3 بل�س  ون  وي�شم 
 2.2 ب�رشعة   820 �شنابدراجون  كوالكوم  ن��وع 

 3،000 ب�شعة  بطارية  ي�شم  كما  جيجاهرتز، 
ميلي اأمبر/�شاعة مع دعم لتقنية ال�شحن ال�رشيع 

.Dash Charge
ومي��ل��ك اجل��ه��از، ال���ذي مي��ت��از ب��اأن��ه ي��اأت��ي مع 
لالإ�شعارات،  و�شوء  االأ�شابع  لب�شمات  ح�شا�س 
 LTE Cat.6 ال��راب��ع  اجل��ي��ل  �شبكات  وي��دع��م 
بدقة  خلفية  كامرا  ات�شال،  �رشيحتي  ويدعم 
 Sony ن��وع  من  ح�شا�س  مع  ميجابك�شاًل   16
IMX298 ومثبت �شورة ب�رشي وتقنية الرتكيز 

.Phase Detection AF التلقائي
اأم���ا ال��ك��ام��را االأم��ام��ي��ة ف��ه��ي ت��اأت��ي ب��دق��ة 8 
 Sony ن���وع  م��ن  ح�شا�س  م��ع  ميجابك�شالت 

اإلكرتوين. IMX179 ومثبت �شورة 
ويعمل ون بل�س 3، الذي ياأتي مع هيكل معدين من 
والذهبي،  الغرافيتي  باللونني  املاأك�شد  االأملنيوم 
باالإ�شدار 6.0.1 “مار�شميلو” من نظام الت�شغيل 

اأندرويد.

ا�ش��تثمرت خدم��ة التدوي��ن امل�ش��غر توي��رت م��ا يق��در 
بح��وايل 70 ملي��ون دوالر يف خدم��ة ب��ث املو�ش��يقى 
�شاوند كالود SoundCloud، على اأن ت�شل القيمة 
النهائية لال�ش��تثمار حلوايل 100 مليون دوالر، وذلك 

وفًقا مل�شادر ُمطلعة على ال�شفقة.
وحاول��ت تويرت قبل عامني �رشاء خدمة �ش��اوند كالود 
ل�ش��مها اإىل من�ش��تها االإعالمي��ة االإجتماعي��ة، اإال اإن 
�ش��فقة اال�ش��تحواذ مل تتم، واأكد جاك دور�شي الرئي�س 
التنفي��ذي لتوي��رت على امتالك �رشكته االآن حل�ش��ة يف 

�شاوند كالود.
وواجهت كال ال�رشكتني اأوقاتا �شعبة مع امُل�شتثمرين، 
حي��ث واجه��ت تويرت �ش��عفا يف النمو، بينم��ا واجهت 

�ش��اوند كالود م�شاكال يف بداية العام تتعلق بال�شيولة 
املالية التي حتتاجها اخلدمة لال�شتمرار.

واأ�ش��درت خدم��ة �ش��اوند كالود بياًنا توؤك��د فيه قيام 
تويرت باال�شتثمار يف اخلدمة، واأن هذا اال�شتثمار مُيكن 
�شاوند كالود من اال�شتمرار يف الرتكيز على بناء القيم 

للُمبدعني وامُل�شتعمني على حد �شواء
واأ�ش��افت ب��اأن اال�ش��تثمار ي�ش��اعدها عل��ى موا�ش��لة 
تنفيذ العديد من املبادرات ال�ش��املة اخلا�شة بها مثل 
اخلدم��ة الت��ي مت اإطالقها موؤخ��ًرا والقائم��ة على مبداأ 
خدم��ة  وتواج��ه   .SoundCloud Go اال�ش��رتاك 
البث املو�ش��يقي م�ش��اكل فيما يخ�س توقيع �ش��فقات 
الرتخي�س مع �رشكات املو�شيقى والعالمات التجارية 

يف حماولته��ا اإث��ارة اهتمامه��م يف خدمته��ا اجلددية 
القائمة على اأ�ش��ا�س ا�شرتاك �ش��هري يبلغ 9.99 دوالر 

اأمريكي.
اإىل خدم��ة  النا�ش��ئني  الفنان��ني  الكث��ر م��ن  ويتج��ه 
اأنف�شهم،  واإ�شهار  ال�ش��عبية الإظهار   SoundCloud
و�شعت ال�رشكة ب�شكل جاهد اإىل حتويل هذه ال�شعبية اإىل 
اأموال �شائلة. جتدر االإ�شارة اإىل قيام تويرت باال�شتثمار 
�ش��ابًقا يف �رشكة �ش��يانوجني املطورة لنظام الت�شغيل 
 VenueNext امُلعتم��د على اأندروي��د، ويف �رشك��ة
الت��ي تق��وم ببن��اء التطبيق��ات للميادي��ن واملالع��ب، 
و�رشك��ة Swirl املتخ�ش�ش��ة يف جم��ال توفر اأدوات 

الت�شويق االإلكرتونية للمتاجر.

اأطلقت �رشكة اأوبر Uber خلدمات الركوب والتو�ش��يل خدمة جديدة لعمالئها يف 
العا�ش��مة الرازيلية �ش��او باولو تتيح لهم ا�ش��تقالل طائرة مروحية للتخل�س من 

الزحام املروري واالنتقال بني املطارات والفنادق ومراكز املوؤمترات.
وبه��ذه اخلدم��ة، الت��ي مت اإطالقه��ا اأم�س االإثن��ني، ُتعد �ش��او باول��و اأول مدينة يف 
الع��امل حيث توف��ر �رشكة اأوبر خدمة تو�ش��يل ح�ش��ب الطلب با�ش��تخدام الطائرات 
املروحي��ة. ومع اأكرث م��ن 400 طائرة مروحي��ة وتقريًبا نف�س الع��دد من املهابط 
املخ�ش�شة لهذه الطائرات، متلك العا�شمة الرازيلية اأ�شطواًل من الطائرات تناف�س 
ب��ه كل من نيويورك وطوكيو، ولكن التنقل بها كان يف الغالب حكًرا على االأثرياء. 
وتبداأ اخلدمة اجلديدة ب�ش��عر ترويجي ي�ش��تمر اإىل يوم اخلمي�س املقبل ويعادل 19 
دوالًرا اأمركًيا للمقعد الواحد للتو�ش��يل م��ن Helicentro Morumbi، وهو 
 Blue Hotel ”اأح��د اأك��رث اأحياء �ش��او باولو ث��راًء، اإىل فندق “ال�ش��جرة الزرق��اء
عر النهر، وت�ش��اوي هذه امل�ش��افة تقريًب��ا 6 كيلومرتات. وت�ش��تهدف اأوبر احتكار 
االأثري��اء خلدم��ات النق��ل اجلوي من خالل برنامج جتريبي مدته �ش��هر مع اأ�ش��عار 
م�شجعة، وت�شاعد الرحلة على اخت�شار املدة الزمنية للرحلة، ال�شيما اأن التنقل بني 

املطارات وبع�س الفنادق قد ي�شتغرق 3 �شاعات كاملة جراء االختناق املروري.
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