
كورتانييا، غوغل نيياو و�سييري، جمعيهم 
للقيييام  �إليهييم  �لتحييدث  منييك  يريييدون 
ببع�ييض �لأ�سييياء وم�ساعدتييك يف �إجنيياز 
�ملهييام ب�رسعة ومرونة من خالل �لأو�مر 
�ل�سوتية �ملختلفة و�لتي قد ت�سبب بع�ض 
�لإربيياك عنييد حتديد طبيعة هييذه �لأو�مر 

وكيفية �لتعاطي معها.
لكيين �إن كنت ميين م�ستخدمي جوجل ناو، 
فرمبييا ليين يكييون هنيياك �أي م�سكليية يف 
�لتعاطييي مييع �لأو�مر �ل�سوتييية �خلا�سة 
كنييك معرفيية جميع  بالتطبيييق، حيييث يمُ
�ل�سوتييية �ملتوفييرة يف غوغييل  �لأو�ميير 

 OK �ملميييز  �ملوقييع  خييالل  ميين  نيياو 
.GOOGLE

ميين  �إن�سيياوؤه  مت  �لييذي  �ملوقييع،  ويوفيير 
قبييل �ملربمييج كري�ستيييان ريت�سوف�سكييي 
Kristijan Ristovski، �لعديييد ميين 
�لت�سنيفييات �لهاميية لالأو�ميير �ل�سوتييية 
من بينهييا �لأو�ميير �ملتعلقيية بالعالقات 
�لجتماعية، �ل�سفر و�لرحالت، �ملو�سيقى، 
�ل�سبييكات  �لإنرتنييت،  ت�سفييح  �لرتجميية، 
�لجتماعييية، �لوقييت، �لطق�ييض، �حل�ساب، 
�لتعريفييات، �لتقييومي، جهييات �لت�سييال، 
بالهاتييف  �لتحكييم  جوجييل،  مالحظييات 

وغرها ميين �لت�سنيفات. ومبجرد حتديد 
ت�سنيييف معيين ميين �لقائميية �جلانبييية 
يف �ملوقييع، ف�ستالحييظ ظهور عييدة �أو�مر 
كنييك توجيهييا جلوجييل نيياو  �سوتييية يمُ
للح�سول على م�ساعييدة �سمن �لت�سنيف 
�ملحييدد. فمثاًل عنييد �ختيييارك لت�سنيف 
ببع�ييض  قائميية  لييك  �ستظهيير  �لطق�ييض، 
كن من خاللها  �لأو�مر �ل�سوتية و�لتي يمُ
�حل�سييول على م�ساعدة يف هذ� �لت�سنيف 
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�ليوم  �لتقنية  لالأخبار  �لعربية  �لبو�بة  �أعلنت 
موقع  مع  حمتوى  تزويد  �تفاقية  توقيعها  عن 

“هافينغتون بو�ست عربي“.
�لعربية  �لبو�بة  �ستعمل  �لتفاقية،  هذه  ومبوجب 
“هافينغتون  موقع  تزويد  على  �لتقنية  لالأخبار 
بو�ست عربي” مبحتوى تقني باللغة �لعربية يغطي 
و�إقليميا  �لتقنية حملًيا  و�مل�ستجد�ت  �لأخبار  �آخر 

وعامليا.
وقال �أحمد عبد �لقادر، �ملوؤ�س�ض و�لرئي�ض �لتنفيذي 
للبو�بة �لعربية لالأخبار �لتقنية: “�إن هذه �لتفاقية 
تتمتع  باتت  �لتي  �لريادية  �ملكانة  على  توؤكد 
يف  �لتقنية  لالأخبار  �لعربية  �لعربية  �لبو�بة  بها 

�لأو�ساط �لإعالمية �لعربية، وجت�سد روؤيتها بتز�يد 
�حلاجة للمحتوى �لعربي �ملتخ�س�ض و�لتقني على 
وجه �خل�سو�ض. و�إننا نبذل جهود كبرة لالرتقاء 
�لإعييالمييييية  للموؤ�س�سات  نتيح  حتى  نييقييدم  مبييا 
�لغني  �ملحتوى  من  �ل�ستفادة  �إمكانية  �ملرموقة 
و�لبارعن  �ملخت�سن  من  فريق  عرب  نوفره  �لذي 
�لقادر:  عبد  و�أ�ساف  �ملت�سارع”.  �لعامل  هذ�  يف 
�إلينا  وردت  �لتي  و�لح�ساء�ت  �لأرقييام  “ت�سر 
�ملتعاقدة  �لعربية  �لإعييالم  و�سائل  من  عدد  من 
يفتح  به  نزودهم  �لذي  �لتقني  �ملحتوى  �أن  معنا 
عديدة،  ب�سيغ  عربي  حمتوى  لإنتاج  كبرة  �آفاًقا 
مبا يف ذلك �لفيديو، و�لإنفوجر�فيك�ض، ناهيك عن 
وتتمثل  و�ملعلوماتية.  �لإخبارية  �لأق�سام  �إثيير�ء 
�ملفاجاأة هنا يف �أن عدد �لقر�ء�ت للمحتوى �لتقني 

�ملحتوى  على  �لأحيييييان  بع�ض  يف  يتفوق  بييات 
�لريا�سي �لذي ي�سكل بدوره ثاين �أكرب نقطة جذب 

بعد �لأخبار �ل�سيا�سية بالن�سبة للقر�ء”.
 ،2015 يف  �أطلق  �لذي  عربي،  بو�ست  هافينغتون 
يف  بو�ست  لهافينغتون  ع�رس  �لر�بع  �ملوقع  هو 
�لتو�جد �لعاملي �ملتمدد للعالمة �لتجارية. �رسيك 
هو  بو�ست  هاف  يف  �لإقليمي  بو�ست  هافينغتون 
�ململكة  ومقرها  ��سرت�تيج�ض  ميديا  �نتيجر�ل 

�ملتحدة.
من  �لأوىل  هي  �إخبارية  قناة  هو  �جلديد  �ملوقع 
نوعها على �لنرتنت باللغة �لعربية، ويقدم مزيًجا 
�سحفين  خالل  من  �لأ�سلية  �لتقارير  من  فريًد� 
�ملنطقة  يف  للجمهور  تدوينية  ومن�سة  م�ستقلن 

للتعبر عن �أفكارهم و�آر�ئهم.

هافينغتون بو�ست عربي يجمع بن من�سة �أخبار 
هافينغتون بو�ست �حلائزة على �جلو�ئز، و�خلربة 
و�سبكة  ��سرت�تيج�ض  ميديا  لنتيجر�ل  �لقليمية 
�سي�ساهمون  �لييذييين  �ل�سحفين،  ميين  مييزدهييرة 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �لتحريري  باملحتوى 

�لعربي.
يف يوم �إطالقه، قالت �أريانا هافينغتون، �ملوؤ�س�ض 
هافينغتون  حترير  ورئي�ض  �لرئي�ض  �مل�سارك، 
هاف  �إطالق  �إز�ء  غامرة  ب�سعادة  “�أ�سعر  بو�ست 
�لتوقيت  هييو  ذلييك  و�أن  خا�سة  عييربييي،  بو�ست 
�لأمثل لالإطالق. كثر من �لتغطيات حول �لعامل 

�سَمع  �لعربي تتم عرب �إطاللٍة من �خلارج، بينما ل يمُ
ًر� مبا يحدث يف كثر  �أ�سو�ت �لأ�سخا�ض �لأكرث تاأثُّ

من �لأحيان”.

تعلن طرح هاتفيها 4S IDOL و 
IDOL 4 في الشرق األوسط

تطلق شاشة للحاسبات مع وصلة 
USB Type-C

Whatshudoin لمشاركة 
مزاجك ومشاعرك مع اآلخرين

تزود كيندل بوظيفة 
Pageflip

�أعلنييت �رسكة �لكاتيل عن �إطييالق عائلة �لهو�تف �لذكية “�آيدول IDOL 4 ”4 يف 
 IDOL و IDOL 4 منطقة �ل�ييرسق �لأو�سط. قالت �ل�رسكة �لفرن�سية �إن �لهاتفن
4S، �للذين ح�سد� 14 جائزة يف �ملوؤمتر �لعاملي للجو�ل MWC 2016، �لذي 
قييد يف بر�سلونة يف �سهيير �سباط/فرب�ير �ملا�سي مبا يف ذلك جائزة �أف�سل هاتف  عمُ
ذكييي ب�سعر متو�سط، يتيياز�ن بت�سميٍم “فريد وحت�سينات �ساملة”، مبا يف ذلك �لزّر 

متعدد �لوظائف Boom Key وجتربة معززة للو�سائط �ملتعددة.
ويتو�فيير كل ميين �لهاتفيين IDOL 4 و IDOL 4S باأربعيية �إطييار�ت معدنييية 

خمتلفة �للون: �لذهبي، و�لرمادي �لد�كن، و�لذهبي �لوردي، و�لف�سي �ملعدين.
وكانييت �لكاتيييل قد �أعلنت عن �لهاتفيين يوم 21 �سباط/فرب�ييير �ملا�سي، و�للذين 

جاء� خلًفا ل�سل�سلة هو�تف Idol 3 �لتي �أطلقتها �ل�رسكة �لعام �ملا�سي.

�ل�سا�سييات  �إم دي” MMD، �ملتخ�س�سيية يف �سناعيية  “�إم  �أعلنييت �رسكيية   
و�ساحبيية ترخي�ض �لعالميية �لتجارية ل�سا�سات فيليب�ييض Philips عن �إطالق 
�سا�سيية �حلا�سب �جلديدة بريليان�ييض LCD 258B6QUEB، �لتي قالت �إنها 
متلييك و�سلة USB-C. وقالت �ل�رسكيية �إن �ل�سا�سة �جلديدة توفر قدر�ت فائقة 
لعر�ييض حمتييوي �حلا�سب �لدفرتي و�رسعيية يف نقل �لبيانييات وحمتوى ملفات 

�لفيديو مع �سحن �جلهاز �ملت�سل بال�سا�سة مع نف�ض �لو�سلة �أثناء �ل�ستخد�م.
و�أ�سافييت MMD �أن �ل�سا�سيية �جلديييدة بريليان�ييض 258B6QUEB تاأتي 
بقيا�ييض 25 بو�سيية وبتقنييية SmartErgoBase، �لتييي توفيير �لقييدرة على 
خف�ض م�ستوى �رتفاع �ل�سا�سة لت�سل مل�ستوى �سطح �ملكتب لتحقيق �أق�سى قدر 

من �لر�حة �أثناء �لعمل.

 مييع �لنمييو �لهائل لتطبيقييات �لدرد�سيية و�لتو��سل �لفوري �ملعروفيية مثل و�ت�ض 
�ب، بييات ميين �ل�سعييب جد�ً علييى تطبيقات �لتو��سييل �لفوري �جلديييدة �ملناف�سة 
يف هييذ� �ملجييال خ�سو�سًا يف حييال عدم �بتكارهييا لأي مز�يييا ��ستثنائية تدفع 
�مل�ستخدم �إىل جتربتها. تطبيييق Whatshudoin �ملتوفر جمانًا مل�ستخدمي 
قييدم طريقة ممتعة ومميييزة لتغير مفهوم  نظييام �أندرويييد و iOS ��ستطيياع �أن يمُ
�لتو��سل و�لدرد�سة بن �مل�ستخدمن وذلك بالنطالق من �سوؤ�لن ب�سيطن مباذ� 
ت�سعيير وماذ� تفعييل؟ فبدًل من �لر�سائييل �ململة و�لتو��سل �لفييوري �لتقليدي بن 
�لأ�سدقيياء، يوفيير �لتطبيييق �إمكانية م�ساركيية مز�جك و�سعورك مييع �لآخرين يف 
�أي حلظيية ميين حلظات �ليوم بالإ�سافيية �إىل ��ستك�ساف مييز�ج �أ�سدقائك ومعرفة 

�لن�ساطات �لتي يعملون عليها.

 �أعلنييت �رسكيية �أمييازون عيين تزويييد قييارئ �لكتييب �لإلكييرتوين كينييدل �ل�سهر 
وتطبيقاتهييا و�حلا�سييب �للوحييي Fire بيياأد�ة م�ساعييدة رقمييية تعييرف با�سييم 

.Pageflip
و�أو�سحييت �ل�رسكة �لأمريكية �أن وظيفيية Pageflip �جلديدة عبارة عن عالمة 
للرجييوع، و�لتي تتيح للم�ستخدم �إمكانية ت�سفييح �لكتاب �لإلكرتوين ومطالعته 

دون مغادرة �ل�سفحة �حلالية.
و�إذ� مت متييز �سفحة بو��سطة وظيفة Pageflip، فاإنها تظهر ك�سورة م�سغرة 
علييى حافيية �ل�سا�سيية، �إىل �أن يقييوم �مل�ستخييدم بعييد ذلييك بلم�ض هييذه �ل�سورة، 
وبالتييايل فاإنه يتمكيين من �لرجوع �إىل �ل�سفحة �ملحييددة مبا�رسة دون ت�سفح 

�لكتاب �لإلكرتوين باأكمله.

سوني تعلن عن 5 أجهزة تلفاز فائقة 
4K TV الوضوح

البوابة العربية لألخبار التقنية توقع اتفاقية 
تزويد محتوى مع “هافينغتون بوست”

موقع لمعرفة جميع األوامر الصوتية في غوغل ناومايكروسوفت تطلق نسخة تجريبية جديدة من ويندوز 10 برقم البناء 14379

Paper فيس بوك تقرر إيقاف تطبيق قراءة األخبار

”Logo“ موقع مجاني إلنشاء تصاميم الشعارات
يوفر أداة إلنشاء شعارات شبه احترافية

 �أعلنييت �رسكيية �سوين عن �إطالق ثالثة مناذج جديييدة و�أرخ�ض ثمًنا من �أجهزة 
�لتلفيياز فائقيية �لو�سييوح 4K TV ميين �سل�سليية XBR، وهييي X700D، و 

.X800D X750D، و 
و�أو�سحييت �ل�رسكيية �ليابانييية يف من�سور علييى مدونتها �إنها تعتييزم �إطالق 5 

طر�ز�ت من هذه �لتلفزيونات �لثالثة �جلديدة.
وقالييت �سييوين �إن �لطيير�ز XBR-49X700D �سياأتييي بقيا�ييض 49 بو�سة 
XBR- و�سيمُطييرح ب�سعيير 1000 دولر �أمركييي، �أمييا �لطيير�ز �لثيياين فهييو

1،500 دولر. 55 بو�سة وب�سعر  55X700D ف�سياأتي بقيا�ض 
و�أ�سافت �ل�رسكة �أن �لطر�ز XBR-65X750D ف�سياأتي بقيا�ض 65 بو�سة 
وب�سعيير 2،300 دولر، �أما �لطر�ز �لر�بع XBR-43800D ف�سياأتي بقيا�ض 
 ،XBR-49X800D �لطيير�ز  1،300 دولر، و�أخيير�  43 بو�سيية وب�سعيير 

ف�سياأتي بقيا�ض 49 بو�سة وب�سعر 1،500 دولر �أمركي.
 Android ”و�أو�سحت �سوين �أن جميع �لطر�ز تعمل مبن�سة “�أندرويد تي يف
TV، وهي ن�سخة خم�س�سة لأجهزة �لتلفاز �لذكية من نظام �لت�سغيل �أندرويد 
ز �لنموذج X800D هي �لوحيدة يف �لطرز  رمُ ذكر �أن طمُ �لتابع ل�رسكة جوجل. يمُ
�خلم�سيية �لتييي تدعم تقنية �ملجييال �لديناميكييي �لعييايل HDR، ولكن �سوين 
وعييدت بدعم هييذه �لتقنييية يف �لنموذجن �لآخرين يف حتديييث قادم يف وقت 

لحق من �لعام �حلايل.
وتعتزم �سوين بدء بيع �أجهزة �لتلفاز �جلديدة يف وقت لحق من �ل�سهر �جلاري 
علييى متجري �أمازون و Best Buy �لإلكرتونييين، �إ�سافة �إىل متاجر جتزئة 

�أخرى، ويكن طلبها م�سبقا �لآن على موقع �سوين �لإلكرتوين.

�ملعاينة  ن�سخة  �ليوم  مايكرو�سوفت  �رسكة  �أطلقت   
نظام  ميين  �ملحمولة  و�لييهييو�تييف  للحو��سيب  �لأحيييدث 
“ويندوز  برنامج  مل�ستخدمي   10 وييينييدوز  �لت�سغيل 

.Windows Insider ”إن�سايدر�
وتاأتي   ،14379 �لبناء  رقم  �جلديدة  �لن�سخة  وحتمل 
�لن�سخة �جلديدة بعد عدة �أيام من �إطالق �ل�رسكة لن�سخة 
 14376 �لبناء  رقييم  حملت  و�لتي  �ل�سابقة  عاينة  �ملمُ

لأجهزة �حلو��سيب و�لهو�تف �ملحمولة.
Windows I “ويندوز �إن�سايدر” -  يذكر �أن برنامج
sider يتيح مل�سرتكيه �ل�ستفادة من �مليز�ت �لتجريبية 
�لأجهزة  بقية  �إىل  توزيعها  وقبل  طرحها،  عند  �جلديدة 

عند �لو�سول �إىل ن�سخ م�ستقرة من هذه �مليز�ت.
باإ�سد�ر  �ملا�سي  �ل�سبوع  قامت يف  قد  �ل�رسكة  وكانت 

يف   10 وييينييدوز  �لت�سغيل  نظام  من  معاينة  �سختي  نمُ
لإ�سد�ر  ��ستعد�دها  �سمن  وذلييك  فقط،  يومن  غ�سون 

�لتحديث �ل�سنوي للنظام.
�ل�سنوي  �لتحديث  لإطالق  �ستمر  ممُ ب�سكل  �ل�رسكة  وتعمل 
لن�سخة نظام ويندوز 10، و�لذي من �ملمُفرت�ض �أن ي�سل 

�ستخدمن يف يوم 2 �أغ�سط�ض/�آب �لقادم. للممُ
�مل�ساكل  من  �لعديد  باإ�سالح  �جلديدة  �لن�سخة  وتقوم 
توؤدي  كانت  و�لتي  �لعمل  مركز  م�سكلة  مثل  �ل�سابقة 
من  جمموعة  برف�ض  �ستخدم  �ملمُ قيام  بعد  �نهياره  �إىل 

�لتنبيهات معا.
بتطبيق �ملالحظات حيث  تتعلق  ��سالح م�سكلة  كما مت 
تطبيق  فتح  �إعييادة  عند  تظهر  ل  �ملفاتيح  لوحة  كانت 

�ملالحظات وت�سغره لالأ�سفل.

�سكلة  ممُ ��سالح  على  �جلديدة  �ملعاينة  ن�سخة  وعملت 
�إىل ظهور م�ستطيل  توؤدي  �لهو�تف و�لتي  تتعلق بن�سخة 
�أو كورتانا   Groove �لتطبيقات مثل  مرئي يف بع�ض 

بعد �إظهار لوحة �ملفاتيح.
ن�سخة  يف  معروفة  �لآن  حلييد  و�حيييدة  م�سكلة  وهيينيياك 
ميزة  ت�سغيل  �إمكانية  عييدم  وهييي  �حلالية  �ملعاينة 
خالل  من  تو�سيلها  عند   Continuum �ل�ستمر�رية 
�لت�سال  تطبيق  طريق  عن  �حلا�سب  جهاز  �إىل  �لهاتف 

.Connect
و�أندرويد  ويندوز  لأجهزة   Connect �لتطبيق  تيح  ويمُ
�سمن  يظهر  ما  وعر�ض  �مليير�أة  خا�سية  من  �ل�ستفادة 
بنظام  �لعاملة  �حلو��سيب  �أجهزة  على  �لهاتف  �سا�سة 

ويندوز 10.

 �أعلنت في�ض بوك �أم�ض �جلمعة �أنها قررت �إيقاف تطبيق قر�ءة �لأخبار خا�ستها “بيرب” 
Paper يوم 29 متوز/يوليو �جلاري، وذلك بعد ف�سله يف ��ستقطاب �لعدد �ملطلوب من 

�مل�ستخدمن.
وكانت �ل�رسكة قد �أعلنت عن تطبيق Paper نهاية �سهر كانون �لثاين/يناير 2014، 
كتطبيق خم�س�ض لقر�ءة �لأخبار، ومناف�ض لتطبيق “فليبورد” Flipboard، �إذ ي�سمح 

للم�ستخدمن باختيار �ملحتوى �ملنا�سب لهتماماتهم.
لي�سمح  �آيفون  لهو�تف  �لتطبيق  بييوك  في�ض  �أطلقت   ،2014 �سباط/فرب�ير   3 ويف 
�أق�سام قابلة للتخ�سي�ض، مبا يف ذلك  للم�ستخدمن بالطالع �لأخبار �لتي تهمهم من 

�ل�سيا�سة، و�لتقنية، و�لطعام، وغر ذلك من �ملو��سيع.
وكان تطبيق Paper قد �سهد �نطالقة جيدة، وقد حظي باإعجاب �لعديد من �مل�ستخدمن 
خا�سة �أولئك �ملهتمن بت�سميم �لو�جهات، ولكن �رسعان ما تر�جع �لهتمام به حتى 
�أنه خرج من قائمة �لتطبيقات �لي 1500 �لأكرث تنزيال من متجر �آب �ستور، وذلك منذ 

.App Annie سهر كانون �لأول/دي�سمرب 2014، بح�سب �رسكة �لأبحاث�
ذكر �أن في�ض بوك، �لتي متلك �أكرب �سبكة للتو��سل �لجتماعي يف �لعامل مع ما يزيد عن  يمُ
طلق ن�سخة لنظام  1.69 مليار م�ستخدم ن�سط �سهريا و 1.09 مليار م�ستخدم يومًيا، مل تمُ

�لت�سغيل �أندرويد من تطبيق �لأخبار خا�ستها.
�آذ�ر/مار�ض  �سهر  يف  كان   Paper تطبيق  عليها  ح�سل  حتديث  �آخر  �أن  �إىل  �سار  ويمُ
بوك  في�ض  من  مبادرة  وهي   ،Creative Labs ”لإبد�ع� “خمترب�ت  �إن  ثم   ،2015

طورت عدًد� من �لتطبيقات، قد �أمُغلقت يف �سهر كانون �لأول/دي�سمرب �ملا�سي.

عنييد �لبييد�أ باأي م�رسوع جديد، فاإن �سعار �ملوقع �أو �مل�رسوع يثل �إىل حد كبر هوية 
هييذ� �مل�ييرسوع، لييذ� يق�سي �مل�ستخييدم وقتييًا طوياًل من �أجييل �لعتماد علييى ت�سميم 

�ل�سعار.
http://www.“ ولكيين �لآن يكيين للم�ستخدميين �ل�ستعانيية مبوقييع
�أد�ة لإن�ساء  graphicsprings.com” �ملجاين، �لذي يوّفر 
�سعييار�ت �سبييه �حرت�فية، يكن �ل�ستفييادة منها يف و�سع 
ت�سور �ل�سعييار قبل تقديه للم�سمييم �أو يكن ��ستخد�م 

�ل�سعار نف�سه يف �مل�رسوع.
بعييد �لدخييول �إىل �ملوقييع ي�سغييط �مل�ستخدم على 
“Start Your Logo” ويبييد�أ مرحليية  زر 
�أو  �ل�سييور  و�ختيييار  و�لكتابيية  �لت�سميييم 
�لتاأثيير�ت وبعييد �لنتهاء يكن حفييظ �ل�سعار 
باأي لحقة يرغب بها �مل�ستخدم على �حلا�سب.
�ما �إذ� كنت تريد �حل�سول على ت�سميم مدفوع 
خا�ييض بييك، يكنييك طلييب ت�سميمييك ميين �أحد 
�ملخت�سيين يف جمييال ت�سميييم �ل�سعييار�ت، مبييا 

فيهم �مل�سمم �أحمد �أبو قبيله.

أمازونتطبيقفيليبسالكاتيل
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