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"كا�سرب�سكي الب" حديثا درا�سة  اأجرت �رشكة   
كيفية  على  ال�سوء  خاللها  من  �سلطت  بحثية 
اأثناء  باأطفالهم  االهتمام  باإيالء  االآب��اء  قيام 
كان  اإذا  فيما  والتحقق  االإنرتنت  على  وجوهم 
احلقيقي  العامل  من  فعليا  ينتقل  االهتمام  هذا 
بالف�ساء  ي�سمى  ما  اأو  االفرتا�سي  العامل  اإىل 
من  امل�ستخل�سة  للنتائج  ووفقا  االإل��ك��رتوين. 
الدرا�سة، يويل االآباء من ذوي العقلية "احلديثة 
التي  باالأن�سطة  كبريا  اهتماما  والع�رشية" 
ويبذلون  االإن��رتن��ت،  على  اأطفالهم  ميار�سها 
التوازن ال�سحيح بني  ق�سارى جهدهم لتحقيق 
حمايتهم ودعم اهتمامهم باالإنرتنت واالأجهزة 
اأجريت  التي  الدرا�سة  احلديثة.وك�سفت  اليدوية 
الغالبية  خ�سي�سا ل�رشكة كا�سرب�سكي الب باأن 
م�سوؤولون  باأنهم  ي�سعرون  االآب��اء  من  العظمى 
ع��ن توفري ال��دع��م امل��ايل واالأم���ن االإل��ك��رتوين 
هو  ع���ادة،  االأب،  اأن  يعني  لعائالتهم.وهذا 

امل�سوؤول عن تثبيت حلول االأمن االإلكرتوين على 
كافة االأجهزة الرقمية يف املنزل، اإذ اأفاد %86 
احلماية  بتوفري  قاموا  باأنهم  امل�ستطلعني  من 
احلماية  بتوفري   %77 وقام  احلا�سب،  الأجهزة 
برامج  بتثبيت   %63 وق��ام  الذكية،  للهواتف 
االأج��ه��زة  على  اخلبيثة  الربجميات  مكافحة 

اللوحية.
يف  املتخ�س�سة  الرو�سية  ال�رشكة  واأ���س��ارت 
ال�سبب  هو  ه��ذا  لعل  اأن��ه  اإىل  املعلومات  اأم��ن 
االأم  من  وحما�سا  ميال  اأكرث  الوالد  يجعل  الذي 
املتنقلة  االأج��ه��زة  ي�ستخدمون  االأوالد  جلعل 
يبلغ  املثال،  �سبيل  على  ج��دا.  مبكرة  �سن  يف 
اأو  الذكية  الهواتف  يقدمون  الذين  االآب��اء  عدد 
ميالدهم  عيد  يف  الأطفالهم  اللوحية  االأجهزة 
اللواتي  االأمهات  االأقل، �سعف عدد  االأول، على 
غالبا  للدرا�سة،  ذلك.ووفقا  يفعلن  باأنهن  ذكرن 
�سيء  اأنها  على  االإنرتنت  اإىل  االآب��اء  ينظر  ما 
ثلثا  اأجمع عليه  اإذ  لهم والأطفالهم،  مهم ومفيد 
لذلك،  اأراءه��م.وب��االإ���س��اف��ة  امل�ستطلعة  االآب��اء 

لالإنرتنت  باأن  لالأمهات،  خالفا  االآب��اء،  يعتقد 
تاأثري اإيجابي على اأطفالهم، بحيث ينعك�س على 
اأدائهم  على  وكذلك  والعقلية  اجل�سدية  حالتهم 
عام.ويعتقد  ب�سكل  املهني  وم�ستقبلهم  الدرا�سي 
45% من االآباء اأن اأطفالهم ي�سعرون باأنهم اأوفر 
اأ�سدقائهم  برفقة  االرت��ي��اح  من  ومبزيد  حظا 
امل�ستطلعني  من   %29 ويرى  االإنرتنت،  ب�سبب 
باأن االإنرتنت ت�ساعدهم على جعل اأطفالهم اأكرث 

تنظيما من حيث توزيع اأوقاتهم.
وفيما يتعلق باالأجهزة املتنقلة، اأظهرت الدرا�سة 
اأن االآباء هم على االأرجح من يقومون ب�رشائها 

الأطفالهم، وذلك حتى ال تتم معاملتهم كغرباء.
اال�ستطالع  �سملهم  الذين  االآب��اء  ن�سف  وق��ام   
اأو جهاز  اأطفالهم بجهاز حا�سوب ثابت  بتزويد 
كما  االعتبار.  يف  ذلك  اآخذين  حممول  حا�سوب 
اليوم  اأطفال  ب��اأن  تامة  قناعة  االآب��اء  لدى  اأن 
بحاجة ملعرفة كيفية ا�ستخدام االأجهزة الرقمية، 
ب�رشاء  امل�ستطلعني  من   %36 قام  ذلك  والأج��ل 
ديفيد  بناتهم.وقال  اأو  الأبنائهم  لوحية  اأجهزة 

الب:  كا�سرب�سكي  يف  اأول  اأمني  باحث  وهو  اإم، 
"على الرغم من جميع االختالفات النا�سئة بني 
بحماية  يرغبان  كليهما  فاإن  واالأمهات،  االآباء 
منها  احلقيقية  �سواء  تهديدات،  اأي  من  اأطفالهم 
لدى  تن�ساأ  قد  احلال،  وبطبيعة  االفرتا�سية.  اأو 
يوؤدون  ال  قد  باأنهم  خماوف  واالأمهات  االآب��اء 
اأوق��ات  كل  وب��اأن  ال�سحيح،  بال�سكل  دوره��م 
االأجهزة  طريق  عن  املتوفرة  والت�سلية  املتعة 
ال�سغار،  اأحبائهم  على  �سلبي  تاأثري  املتنقلة 
االإن��رتن��ت  اإىل  ينظرون  يجعلهم  ال��ذي  االأم���ر 
عموما". فيها  مرغوب  غري  و�سيلة  اأنها  على 
على  حري�سني  جندهم  هذا،  "ومع  اإم  واأ�ساف 
باأمان  االإنرتنت  ت�سفح  كيفية  اأطفالهم  تعليم 
وكيفية حتقيق اال�ستفادة الق�سوى من التقنيات 
احلديثة. ونحن �سعداء باأن نرى االآباء واالأمهات 
من  والتاأكد  االأمنية  احللول  ال�ستخدام  يلجوؤون 
وبعد  اأطفالهم.  اأجهزة  على  وتفعيلها  تثبيتها 
اأن يدرك االأطفال تلك اجلهود املبذولة من قبل 
تقدير  حمط  �سيكون  هذا  فاإن  واالأمهات،  االآباء 

تطلق لوحة مفاتيح جديدة 
للرد على الرسائل لمستخدمي أندرويد ويرال تشحن هاتفك طوال الليللعشاق الكتابة بالرموز التعبيرية

تغيير الكود لبطاقة االتصال 
بنظام "آي أو إس"؟

اأعلنت �رشك��ة “�سويفتكي” املطورة للوحة املفاتيح ال�سه��رية على االأجهزة الذكية 
ع��ن اإطالق لوح��ة مفاتيح جديدة با�سم “�سويفتموج��ي” Swiftmoji وت�ستهدف 
ع�س��اق الكتاب��ة با�ستخ��دام الرم��وز التعبريي��ة.  وقال��ت ال�رشك��ة يف من�س��ور على 
مدونتها اإن "لوحة املفاتيح Swiftmoji هي اأول تطبيق لها بعد �سفقة ا�ستحواذ 
مايكرو�سوف��ت عليها مطلع �سهر �سباط/فرباير املا�س��ي". واأو�سحت �سويفتكي اإن 
لوح��ة املفاتي��ح اجلدي��دة، التي تتوف��ر جمانا عل��ى نظام��ي اأندروي��د واآي اأو اإ�س، 
مم��ت لتوف��ر للم�ستخدمني اأف�سل تنب��وؤات الرموز التعبريية الت��ي ت�ستند على ما  �سُ
يقوم امل�ستخدم بكتابته. واأ�سارت ال�رشكة، التي تاأ�س�ست قبل نحو 8 �سنوات، اإىل اأنه 
م��ع اأك��رث من 1،800 رمز تعبريي اأ�سبح من ال�سع��ب على نحو متزايد العثور على 

الرمز التعبريي االأن�سب، لذا تاأتي Swiftmoji حلل هذه امل�سكلة.

 يلج��اأ اأغل��ب النا���س اإىل ت��رك هواتفه��م عل��ى ال�ساحن بجان��ب ال�رشير عن��د النوم 
ك��ي يذهب��وا اإىل اأ�سغاله��م يف ال�سباح وه��م على يقني باأن البطاري��ة ممتلئة حتى 
عودتهم م�ساء اإىل املنزل، لكن هذا التفكري يف احلقيقة يق�رش من العمر االفرتا�سي 
للبطارية. ون�سح موقع "باتريي يونيفر�سيتي" املتخ�س�س يف جمال التكنولوجيا 
ب�سح��ن الهات��ف الذكي عل��ى مراحل متقطع��ة ولي�س على مرحلة واح��دة خ�سو�سا 
خ��الل الن��وم، مف���رشا اأن ترك البطاري��ة على ال�ساح��ن مل�سافة اأطول م��ن املطلوب 
ي�سب��ب �سغطا زائدا على البطارية. واأفاد املوقع اأن ال�سحن املتكرر ل�ساعات طويلة 
قد يوؤثر على املدى الطويل يف العمر االفرتا�سي لها، وهو اجلواب لت�ساوؤل الكثريين 
ح��ول �سبب تلف البطاري��ة لهواتفهم الذكية ب�سكل �رشيع، وفقا ملا نقله موقع مرتو 

الربيطاين.

يحتاج الكثري من م�ستخدمي ال�ساعات الذكية العاملة بنظام "اأندرويد وير" 
اإىل تطبيق��ات ت�ساعدهم عل��ى اال�ستفادة املثلى من ال�ساع��ة والقيام بعدة 
مه��ام خمتلف��ة دون احلاجة ال�ستخدام الهاتف.ل��ذا اإن كنت من م�ستخدمي 
اإح��دى ال�ساع��ات الذكية العاملة بنظ��ام ت�سغيل اأندرويد وي��ر، فرمبا يجدر 
ب��ك جتربة التطبيق املمي��ز Drextee والذي ُيقدم جترب��ة مرنة للتفاعل 
م��ع الر�سائ��ل والدرد�سة من خ��الل ال�ساعة.حيث مُيكن م��ن خالل التطبيق 
ال��رد على الر�سائل الق�سرية SMS اأو ر�سائ��ل الربيد االإلكرتوين من خالل 
ال�ساع��ة مبا���رشة، باالإ�ساف��ة اإىل اإمكانية الرد على ر�سائ��ل الدرد�سة التي 
ت�سل للم�ستخدم من تطبيقات التوا�سل الفوري ويدعم التطبيق حاليا الرد 

على ر�سائل وات�س اب، تيليغرام، في�س بوك م�سنجر وفايرب.

ميك��ن موا�سل��ة ا�ستخدام ك��ود "PIN" القدمي بعد احل�سول عل��ى بطاقة "�سيم" 
جديدة ميك��ن للم�ستخدم موا�سلة ا�ستعمال رقم PIN القدمي حتى بعد احل�سول 
عل��ى بطاق��ة SIM جديدة، وذل��ك عن طريق تغي��ري الكود املخ��زن على بطاقة 
SIM بالهاتف الذكي. ويف حالة اآي فون يكفي ت�سفح قائمة االإعدادات للجهاز 
امل��زود بنظام اأبل "اآي اأو اإ�س"، ثم النقر على البند الفرعي "الهاتف"، ويف اجلزء 
ال�سفلي من هذا البند يوجد اخليار " رقم PIN لبطاقة SIM"، وبعد ذلك يتعني 
عل��ى امل�ستخدم النقر عليه لظهور اخليار "تغيري رقم PIN". ويف البداية يتعني 
عل��ى امل�ستخدم اإدخال رقم PIN احلايل، وبع��د ذلك يتم اإدخال الرقم املرغوب 
مرتني، ويتم االنتهاء من هذه العملية من خالل النقر على زر "اإنهاء"، وبالتايل 

يتم تخزين رقم PIN اجلديد.

مصممة مجوهرات تبتكر طالء أظافر لدفع 
أجرة المواصالت العامة

يطرح العام المقبل في األسواق
The Superbook  الفكرة التي انتظرها الماليين باتت حقيقة

آي فون 7 في األسبوع 
الثالث من سبتمبر

كاسبرسكي: غالبية اآلباء يدركون أهمية حماية أطفالهم على اإلنترنت

"Teal" أسرع طائرة مسيرة في العالم طورها مراهق أمريكي

"فيريزون" تستعد إلعالن استحواذها على ياهو مقابل 5 مليارات دوالر

موزيال تعتزم بدء حظر محتوى فالش 
على فايرفوكس “جزئيا” الشهر المقبل

 ابتك��رت م�سممة املجوه��رات الربيطانية لو�سي ديفيز نوع��ا جديدا من طالء 
ل على الن�ساء دفع اأجرة املوا�سالت خالل رحلة الذهاب اليومية  االأظاف��ر ُي�سهِّ
اإىل العمل. وا�ستخدمت ديفيز تقنية حتديد الهوية مبوجات الراديو RFID من 
بطاق��ات االأوي�س��رت Oyster، وهي نوع من البطاقات �سابق��ة الدفع ُت�ستعمل 
يف املوا�سف��ات العام��ة بالعا�سمة الربيطانية لن��دن ونواحيها، ودجمتها يف 
جمموع��ة م��ن االأظاف��ر ال�سناعية زرق��اء وبي�ساء الل��ون. وتق��وم فكرة طالء 
االأظاف��ر املبتك��ر واملدم��ج يف االأظافر ال�سناعي��ة على متري��ر امل�ستخدم لها 
على جهاز قراءة بطاقات الدفع. وُيعتقد اأنه بالرغم من هدف هذه االأظافر يف 
اإيج��اد حل مبتكر للم�ستخدمني الذين كثريا ما يفقدون بطاقات الدفع اخلا�سة 
بهم اأو للباحثني عن طريقة اأ�سهل للدفع، ال ميكن اأن تكون هذه البطاقات على 

�سكل اأظافر حال جمديا دائما. 

ميك��ن جله��از The Superbook حتوي��ل اأي هات��ف بنظام 
اأندروي��د اإىل حا�س��ب حممول ب�رشع��ة ومرونة ومبج��رد تو�سيل 
كيب��ل USB بني هاتفك وب��ني اجلهاز. اجلهاز عب��ار عن هيكل 
"الب توب" ميتاز ب�سا�سة قيا�س 11.6 بو�سة مع لوحة مفاتيح 
ولوحة مل�س متعددة، وبطارية قوية مُيكنها اال�ستمرار يف العمل 

لغاية 10 �ساعات متوا�سلة.
مهم��ات متعددة  و�سيكون بو�سعك عرب اجلهاز القيام باأي مهام، 
مث��ل ت�سفح االإنرتنت، الرد على ر�سائل الربيد االإلكرتوين، حترير 
امل�ستن��دات، اإن�س��اء العرو���س التقدميي��ة، اال�ستمت��اع باألع��اب 
 The الفيدي��و، م�ساهدة االأفالم وغريها م��ن املهام.يدعم جهاز
Superbook اأغلب هواتف اأندرويد احلديثة من بينها هواتف 
�سام�سون��غ، اإل جي، هواوي، HTC، �سوين وغريها من الهواتف 
ب���رشط اأن يدع��م الهات��ف لو�سل��ة USB-OTG وه��و االأم��ر 

املتوف��ر يف اأغلب هواتف اأندرويد.ويتطل��ب اجلهاز نظام ت�سغيل 
اأندروي��د 5 اأو اأح��دث، ذاك��رة و�س��ول ع�سوائ��ي 1.5 جيجابايت 
عل��ى االأقل باالإ�سافة اإىل معالج ثنائ��ي النواة اأو اأعلى وم�ساحة 

تخزينية فارغة 100 ميغابايت.
اأخ��رياً فاإن جه��از The Superbook متوفر حاليًا كم�رشوع 
ع��رب موقع كيك �ستارتر للتمويل اجلماع��ي، ومُيكنك طلب ن�سخة 
من��ه من خ��الل الت��ربع مببل��غ 99 دوالر اأمريكي، م��ع العلم اأن 
امل���رشوع ا�ستطاع خالل عدة اأي��ام اأن يجمع اأكرث من 800 األف 

دوالر اأمريكي.
وميث��ل ه��ذا الرق��م اأ�سعاف املبل��غ املطل��وب للتموي��ل واملقدر 
بخم�س��ني األ��ف دوالر اأمريك��ي، وم��ن املق��رر اأن تنته��ي حمل��ة 
التموي��ل يف 20 اأغ�سط���س )اآب( املقبل على اأن يبداأ �سحن اجلهاز 

للزبائن يف �سهر فرباير )�سباط( من عام 2017 املقبل.

 ق��ال اإيف��ان بال���س، �ساح��ب الت�رشيب��ات ال�سه��ري 
عل��ى موق��ع توي��رت اإن اإط��الق اإ�سدار الع��ام 2016 
م��ن هوات��ف اآي فون الذكية �سيكون خ��الل االأ�سبوع 
الثالث من �سهر �سبتمرب )اأيلول( املقبل. ون�رش بال�س، 
�ساح��ب ح�س��اب Evleaks املع��روف بت�رشيبات��ه 
الدقيق��ة، الي��وم ال�سبت تغريدة عل��ى تويرت قال فيها 
اإن اإط��الق اآي ف��ون الق��ادم �سيكون خ��الل االأ�سبوع 
الذي يبداأ ي��وم 12 �سبتمرب )اأيلول( 2016. ُيذكر اأن 
�رشك��ة اآبل اعتادت كل عام االإعالن عن جديدها من 
هواتف اآي فون الذكية خالل الع�رش االأوائل من �سهر 
�سبتمرب )اأيلول(، لذلك ُيتوقع اأن يتم اإطالق الهاتفني 
اآي ف��ون 7 واآي ف��ون 7 بل�س املنتظري��ن بعد اأ�سبوع 

تقريبا من االإعالن عنهما.

ر �ساب اأمريكي ما قال "اإنها اأ�رشع طائرة م�سرية  طوَّ
امل�ستهلكني يف  لقطاع  "درون" Drone موجهة 
اأكرث  اإىل  ت�سل  ب�رشعة  الطريان  على  قادرة  العامل 
من 135 كيلومرتا يف ال�ساعة، ف�سال عن اإمكانية 
الت�سوير بالدقة الفائقة 4K". وكان جورج ماتو�س 
امل�سرية  ” الطائرات  ُحبِّ يف  “وقع  باأنه  �رشح  قد 
يف احلادية ع�رشة من عمره عندما طريَّ اأول طائرة 
دخل  ع�رشة  ال�ساد�سة  �سن  ويف  ثم  النوع،  هذا  من 
مناف�سة يف م�سابقة للطائرات امل�سرية االحرتافية. 

اأرجاأ م�ساألة  اأمت ماتو�س الثانوية، ولكنه  واالآن 
ليوؤ�س�س  اجلامعة  اإىل  االن�سمام 

���رشك��ت��ه 

طورت  التي   Teal "تيل"  اخلا�سة 

على  ق���ادرة  اال���س��م  نف�س  حتمل  م�سرية  ط��ائ��رة 
مع  ال�ساعة  يف  كيلومرتا   136 ب�رشعة  الطريان 

اإمكانية التقليب واملناورة.
ب�سعر  ُتباع  �سوف  التي   ،Teal الطائرة  ومتتاز 
العام  نهاية  ُتطرح  و�سوف  اأمريكي  1.200 دوالر 
 NVIDIA احلايل، باأنها ت�سم معاجلا من نوع
االآلة  تعلم  تقنيات  مع  التعامل  على  قادر   TX1
وهي  امل�ستقل،  والطريان  ال�سور،  على  والتعرف 
من  االحرتافية  الطائرات  يف  اإال  تتوفر  ال  ق��درات 
اأن  ُي��ذك��ر   .Yuneec و   DJI �رشكتي 
يف  الطريان  على  القدرة  متلك  الطائرة 
كيلومرتا   65 ب�رشعة  الرياح 
عن  ف�����س��ال  ال�����س��اع��ة،  يف 
اإمكانية الطريان حتت املطر 

اأو الثلج.

 ت�ستع��د �رشكة "فريي��زون" لالإعالن ع��ن ا�ستحواذها 
عل��ى �رشكة ياهو مقابل �سفقة تبل��غ قيمتها 5 مليار 
دوالر، وعل��ى الرغ��م من ع��دم ا�ستكم��ال ال�رشوط بعد 
اإال اأن��ه من املتوق��ع اأن يتم االإعالن ي��وم غدا االإثنني، 
وذل��ك وفقا لتقرير ن�رشه موق��ع "Recode" التقني. 
وت�ساع��د هذه اخلطوة �رشكة "فرييزون" على االنتقال 
والتح��ول اإىل م��ا ه��و اأك��رث من جم��رد �رشك��ة مقدمة 
خلدم��ات االت�س��االت اخلليوية، وياأت��ي ذلك بعد قيام 
ال�رشك��ة يف الع��ام املا�سي ب�رشاء �رشك��ة اأمريكا اأون 
وتعت��رب  ملي��ار دوالر.   4.4 "AOL" مقاب��ل  الي��ن 
���رشوط ال�سفق��ة غ��ري وا�سحة بعد مبا يف ذل��ك ما اإذا 
كان��ت �سفقة "فريي��زون" ت�سمل بع���س اأو كل براءات 
الت��ي ت�ساءل��ت  اخ��رتاع واأ�س��ول وعق��ارات ياه��و، 
قيمته��ا النقدي��ة. وال تعت��رب قيم��ة ال�سفق��ة املالي��ة 
كب��رية، وذلك عند االأخذ بع��ني االعتبار قيمة �سفقات 
اأخ��رى مت��ت �سابقا مثل قيام في�س ب��وك ب�رشاء خدمة 

الرتا�س��ل وات���س اب مقاب��ل 22 ملي��ار دوالر، وقي��ام 
ملي��ار   26.2 مبل��غ  بدف��ع  موؤخ��را  مايكرو�سوف��ت 
دوالر لقاء ���رشاء خدمة "لينكداإن"، حي��ث تبلغ اأرقام 
ال�سفق��ات تل��ك اأ�سعاف قيم��ة �سفقة ياه��و. ومتتلك 

�رشك��ة ياهو خدمات عديدة ما زالت مطلوبة بقوة من 
قب��ل امل�ستخدم��ني مثل الطق���س واالأخب��ار والريا�سة 
 )Flickr( "ومن�س��ة م�ساركة ال�سور والفيديو "فليكر
 .)Tumblr( "ومن�سة التدوي��ن االجتماعي "متبل��ر
ولي���س م��ن الوا�سح بعد ما تخط��ط �رشكة "فرييزون" 
للقي��ام به، بحيث ميكنه��ا اإبقاء االأم��ور على و�سعها 
احلايل واإدارة ال�رشكة مبثابة �رشكة فرعية تابعة لها، 
اأو ميك��ن �سمها ب�سكل كامل حت��ت عباءة "فرييزون". 
وعمل��ت  املدي��رة التنفيذي��ة ل�رشك��ة ياه��و، ماري�س��ا 
ماي��ر، من��ذ توليه��ا من�سبها عل��ى اال�ستح��واذ و�رشاء 
ال�رشكات ال�سغرية واالجتاه نحو تكنولوجيا الهواتف 
املحمول��ة، ورك��زت على تطبيق��ات الهوات��ف التابعة 
خلدم��ات ياه��و. ويب��دو اإن "فريي��زون" ال ترغ��ب يف 
االإبقاء على ماري�سا ماير، حيث من املتوقع اأن يتوىل 
قيادة ياهو تيم اأرم�سرتونغ الرئي�س واملدير التنفيذي 

."AOL" ل�رشكة

 اأعلن��ت موؤ�س�س��ة موزي��ال اإنها �ستبداأ حظ��ر املحتوى امل�سن��وع بوا�سطة تقنية 
فال���س عل��ى مت�سفح الويب التابع له��ا فايرفوك�س، لتن�س��م بذلك اإىل �رشكتي 
جوجل ومايكرو�سوفت وتدق معهم م�سمارا جديدا يف نع�س اخلدمة التي عانت 
يف االآون��ة االأخ��رية من الكث��ري من الثغ��رات التي عر�س��ت امل�ستخدمني خلطر 
االخرتاق. وقالت املوؤ�س�سة يف من�سور على مدونتها اأنها اعتبارا من �سهر اآب/

اأغ�سط�س املقبل �ستحظر حمتوى فال�س “غري ال�رشوري لتجربة امل�ستخدم”.
وُيعتق��د اإن ه��ذه اخلط��وة متثل بداي��ة النهاية لتقني��ة فال���س، التابعة ل�رشكة 
اأدوب��ي، على فايرفوك�س، الذي ُيعد ثال��ث اأكرث مت�سفحات االإنرتنت ا�ستخداما 
بع��د كروم من جوج��ل واإنرتنت اإك�سبل��ورر من مايكرو�سوف��ت. وقالت موزيال 
"اإنه��ا اعتبارا م��ن 2017 �ستعتم��د �سيا�سة “انقر-لتن�س��ط” التي تطلب من 
امل�ستخدم��ني املوافقة على ا�ستخدام فال���س الأي من حمتوى �سفحات الويب، 
مو�سي��ة املواق��ع التي ت�ستخ��دم تقنيتي فال���س اأو مايكرو�سوف��ت �سيلفراليت 
باعتم��اد تقني��ات HTML يف اأق��رب وق��ت ممك��ن". واأو�سح��ت املوؤ�س�س��ة 
اإن "التغي��ري ال��ذي �سيط��راأ خ��الل �سه��ر اآب/اأغ�سط�س املقب��ل ُيتوق��ع اأن يقلل 
م��ن انهي��ارات املت�سفح والتعليق��ات املتعلق��ة بفال�س بن�سب��ة %10، ف�سال 

بطارية االأجهزة املحمولة، ع��ن حت�س��ني اأم��ان امل�ستخ��دم وعم��ر 
ت وت�رشيع حتمي��ل �سفحات الويب".  ظه��ر اأ و

اإن  موزي��ال  �ساركته��ا  بيان��ات 
انهي��ارات مت�سفح فايرفوك�س 
انخف�س��ت عندم��ا حت��ول كل 
م��ن موق��ع م�سارك��ة الفيدي��و 
التوا�س��ل  وموق��ع  يوتي��وب 

اإىل  ب��وك  في���س  االجتماع��ي 
اعتم��اد تقني��ة HTML5 بدال 

من فال�س.

wiftkey لهذا
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