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حملة  الإثيينيين،  اليييييوم  تويرت  �رشكة  اأطلقت   
من  تويرت  وتهدف  جديدة،  ت�سويقية  اإعالنية 
مبن�سة  الأ�سخا�ص  تعريف  اإىل  احلملة  خالل 
تويرت وملاذا يجب عليهم اأن ي�ستخدموا املوقع، 
الرتباك  معاجلة  حماولتها  اإىل  بالإ�سافة 
احلا�سل لدى امل�ستخدمن حول اخلدمة ب�سكل 

عام.
وحتاول احلملة تعريف النا�ص حول ماذا تعني 
م�سدر  تعترب  املن�سة  باأن  والتو�سيح  تويرت، 
وال�سيا�سة  والرتفيه  الأخبار  على  للح�سول 
ابتداءا من الأحداث الكبرية حول العامل و�سول 

اإىل الأحداث اليومية الب�سيطة.
يحدث"  ما  "انظر  ا�سم  احلملة  على  واأطلقت 
وتركز   ،)See what’s happening(
احلملة على عر�ص ملحة عن املحادثات التي 

حتدث على املن�سة للقادمن اجلدد.
وتقول ال�رشكة اأن ما يقرب من 90% من النا�ص 
كعالمة  تويرت  تعرف  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
جتارية، ولكنهم ل يعرفون حقا ما هي تويرت 

وماذا يحدث هناك.
بيياأن  املييثييال  �سبيل  على  اليي�ييرشكيية  ووجيييدت 
يقوموا  مل  تويرت  عرفوا  الذين  النا�ص  معظم 
عبارة  باأنها  لعتقادهم  وذلك  با�ستخدامها، 
الأهييل  مييع  للتوا�سل  اجتماعية  �سبكة  عيين 

الذي  الأمر  بوك،  لفي�ص  ومناف�سة  والأ�سدقاء 
واأن  خاطئ  اعتقاد  انييه  اإىل  ال�رشكة  ا�سارت 

تويرت لي�ست كذلك.
لدى  املييوجييودة  الفكرة  تغيري  تويرت  وتييريييد 
النا�ص اإىل اأنه يجب عليهم القيام بالتغريد كل 
يوم، حيث تعاين ال�رشكة من وجود مغالطات 
ويعود  اخلدمة،  حول  امل�ستخدمن  لدى  كثرية 
ذلك اإىل ف�سل ال�رشكة يف �رشح ماهيتها ب�سكل 
النا�ص  مل�ساعدة  الإعالنات  وتهدف  �سحيح. 
�سبكة  عن  عبارة  لي�ست  تويرت  اأن  فهم  على 
اجتماعية م�سابهة لفي�ص بوك، كما اأنها لي�ست 
مكان يفر�ص على الأ�سخا�ص القيام بالتغريد 
كل يوم. وتربز الإعالنات بدل من ذلك اإمكانية 

ي�سمح  الييذي  املكان  مبثابة  تويرت  تكون  اأن 
بانت�سار اخلرب، �سواء كان ذلك يف ال�سيا�سة اأو 

احلركات الجتماعية اأو غريها من الأخبار.
اإىل  ت�سري  والتي  النتقادات  من  الكثري  وتظهر 
اأن  تريد  ميياذا  بال�سبط  تعرف  ل  ال�رشكة  اأن 
ل  قد  اجلدد  امل�ستخدمن  فاإن  وبالتايل  تكون 
ا�ستخدام  بهم  يفرت�ص  التي  الكيفية  يعرفون 
الإعالنية  احلملة  تكون  ل  وقييد  بها.  تويرت 
تعاين  الييذي  النمو  يف  الركود  لتن�سيط  كافية 
الجتاه  يف  خطوة  تعترب  اأنها  اإل  تويرت،  منه 
اأنه �سيتم طرح  ال�سحيح، واأ�سارت ال�رشكة اإىل 
الفيديوهات الت�سويقية والإعالنات الرقمية يف 

الأيام والأ�سابيع املقبلة.

تكشف عن الجيل الخامس من 
زجاج جوريال جالس

لتشغيل يوتيوب أثناء صورك إلى عروض فيديو مميزة بتطبيق جديد بعروض سينمائية
المهام المختلفة

 ك�سفت �رشكة كورنينييج Corning الأمريكية امل�سنعة للزجاج الواقي ل�سا�سات 
الأجهزة الذكية عن اجليل اخلام�ص من زجاج Gorilla Glass “جوريال جال�ص” 
الييذي ت�ستخدمييه تقريبا معظييم ال�رشكات الكييربى مثل �سام�سييوجن وغريها حلماية 
�سا�سييات هواتفها الذكية وحوا�سيبها اللوحية. وكما هو احلال مع اجليل الرابع من 
زجيياج جوريال جال�ييص، الذي ُك�سف عنييه يف �سهر ت�رشييين الثاين/نوفمرب 2014، 
َمَد  ياأتييي “جوريال جال�ص 5” لريكز على مقاومة ال�سقوط، اإذ قالت ال�رشكة اإنه "�سَ
بعييد ال�سقييوط من ارتفاع 1.6 مييرت )ارتفاع الكتف( بن�سبة بلغييت %80". وُي�سمم 
زجيياج جوريييال جال�ص، التي قالييت كورنينج اإنييه "ُي�ستخدم على نحييو 4.5 مليار 
جهيياز حييول العامل، ليقاوم يف املقام الأول ال�سدمييات واخلدو�ص التي قد يتعر�ص 

لها الهاتف يوميا مثل و�سعه مع �سال�سل املفاتيح يف جيب واحد".

تتيييح  التييي  التطبيقييات  ميين  العديييد  تتوفيير   
مل�ستخدمييي الهواتييف الذكييية اإن�سيياء الق�س�ييص 
والفيديوهييات بالعتميياد على ال�سييور، وحتويل 

حلظاتهم اجلميلة اإىل ذكريات ل تن�سى.
التطبيقييات  اأحييد   "Storyo" تطبيييق  وبعييد 
املتميييزة لإن�سيياء عرو�ييص الفيديييو ميين خييالل 

ال�سور املخزنة على جهاز امل�ستخدم.
ويتميييز التطبيييق بقدرتييه علييى اإن�سيياء عرو�ييص 
فيديو �سينمائية ب�سكل تلقائي با�ستخدام ال�سور 
املوقييع  اإىل  بالإ�سافيية  بامل�ستخييدم،  اخلا�سيية 

اجلغرايف اخلا�ييص بال�سورة وتاريييخ التقاطها، 
حيييث يقوم التطبيق بعر�ييص املعلومات ال�سابقة 

جنبا اإىل جنب بطريقة مميزة واأنيقة.
وُيكن للم�ستخدمن اإ�سافة خلفية مو�سيقية من 
اختيارهم مع اإمكانية حترير وتن�سيق الن�سو�ص 
واإ�سافيية املوؤثييرات عليهييا و�سبييط النتقييالت 
بن ال�سييور، كما يتيح التطبيييق اإمكانية اإ�سافة 
الفالتيير علييى الفيديييو وذلييك عييرب الختيييار من 
جمموعيية فالتيير مميزة وفريدة ميين نوعها داخل 
التطبيييق. ويدعييم التطبيييق اإمكانييية تخ�سي�ييص 

الفييرتة الزمنييية اخلا�سيية بالفيديييو مثييل اإن�ساء 
فيديييو مبييدة 15، 30 اأو 60 ثانييية، بالإ�سافيية 
اإمكانييية تخ�سي�ييص الفييرتة الزمنييية التييي  اإىل 
ترغب باإن�سيياء فيديو لها، مثييل ال�سماح للتطبيق 
با�ستخييدام ال�سور امللتقطة ميين 1 يوليو )متوز( 
ولغاييية 15 يوليييو )متييوز( وهكييذا. اأخييريا، فاإن 
تطبيق Storyo متوفر جمانا مل�ستخدمي نظام 
اآندرويييد اإ�سدار 4.3 اأو اأحييدث وياأتي بحجم 38 
ميغابايييت، ومل�ستخدمي نظام iOS اإ�سدار 8 اأو 

اأحدث وبحجم 87 ميغابايت.

 ميين اأكرث امل�ساكل التي توؤرق م�ستخدمييي نظام اآندرويد هي عدم قدرتهم على 
القيام مبهام خمتلفة اأثناء ت�سغيل فيديوهات يوتيوب، فمثال �سيتوقف الفيديو 
مبا�ييرشة يف حال تلقييي امل�ستخدم لت�سال اأو رغبته بقييراءة ر�سالة من اإحدى 

تطبيقات التوا�سل الفوري اأو يف حال رغبته بت�سفح الويب وخالفه.
لذا يلجاأ امل�ستخدمون اإىل تنزيل تطبيقات تتيح لهم التعامل مبرونة كافية مع 
فيديوهات يوتيوب وت�سغيلها حتى يف حال القيام مبهام اأخرى على الهاتف.

ويعترب تطبيق "Flytube" اأحد التطبيقات اجلديدة واملميزة يف هذا املجال، 
حيث يتيح التطبيق اإمكانية ت�سغيل فيديوهات يوتيوب على هيئة نافذة عائمة 
ميين اأي مييكان داخل اجلهاز، ودون التاأثري على املهييام الأخرى التي يقوم بها 

امل�ستخدم.

موضحا أهمية االعتماد على طاقة الشمس

قائد "سوالر إمبلس 2": حققت حلمي

سامسونج تزيح الستار عن خطها الخاص المسمى 
SamsungOne

كيفية إعادة ضبط متصفح 
مايكروسوفت إيدج؟

تحت عنوان "انظر ما يحدث"

تويتر تطلق حملة إعالنية جديدة لتوعية الناس بماهية الموقع

فيرايزون تستحوذ على ياهو مقابل 4.83 مليارات دوالر

العرض الثالث في أقل من شهرين

مايكروسوفت تخفض سعر منصة إكس بوكس ون إلى 249 دوالرا

في إطار سد ثغرات أمنية

غوغل تطلق اإلصدار 52 من متصفح كروم

 قال ال�سوي�رشي بريتراند بيكارد قائد الطائرة "�سولر اإمبل�ص2" بعد هبوطه 
يف اأبييو ظبييي اإن "و�سييول الطائييرة لأر�ص املطييار يف ختييام رحلتها حول 

العامل، هو اإجناز عاملي، وحدث تاريخي".
واأ�سيياف يف ت�رشيييح �سحييايف اأن "هذا الإجنيياز �سيلفت اأنظييار العامل نحو 
الهتمييام بالطاقيية النظيفيية، و�سيكييون عامييال حمفييزا لل�ييرشكات والأفراد 

ل�ستخدام الطاقة النظيفة يف كل مناحي احلياة".
واأكمييل: "انتظييرت 15 عامييا حتييى اأحقييق حلمييي بالتحليق بطائييرة تعمل 
بالطاقيية ال�سم�سية، ويف هذه اللحظة التاريخية اأرى احللم وقد اأ�سبح واقعا، 
وقدمييت ر�سالتييي للعييامل". وعرب اأندريييه بور�سبييريج القائد الثيياين للطائرة 
عيين �سعادتييه الكبرية، وهو ي�ستقبييل بيكارد �رشيكه يف امل�ييرشوع، موؤكدا اأن 

الطائرة اأ�سبحت الأوىل التي تطوف العامل دون قطرة وقود واحدة.
وتابييع: "هدفنا اأن يتجه العامل نحو الطاقة النظيفة، ونتمنى اأن نلفت اأنظار 

العامل نحو اأهمية الطاقة ال�سم�سية".
وهبطييت الطائرة "�سييولر اإمبل�ييص 2" يف العا�سمة الإماراتييية اأبو ظبي يف 
ال�ساعيية يف وقييت مبكر من �سبيياح الثالثيياء بالتوقيت املحلييي، قادمة من 
القاهييرة، يف ختييام رحلتهييا حييول العام. والطائييرة هييي الأوىل التي حتلق 
حييول العامل دون ا�ستخدام قطرة وقود واحييدة وبالعتماد كليا على الطاقة 

ال�سم�سية.

اأزاحت �رشكة �سام�سوجن ال�ستار عن اخلط اجلديد الذي عملت على 
تطوييير حمارفييه وامل�سمييى SamsungOne، وتاأمل ال�رشكة 
بيياأن ي�ساعييد اخلييط اجلديييد علييى اإعطاء هوييية ب�رشييية موحدة 

و�ساملة ملجموعة وا�سعة من منتجاتها.
وان�سمييت �سام�سييوجن اإىل جمموعيية ال�رشكات العامليية يف وادي 
ال�سليكون التي تتجه نحييو تطوير حمارفها اخلا�سة، مثل �رشكة 

جوجل و�رشكة اآبل و�رشكة مايكرو�سوفت.
 ،Roboto وعملييت �رشكيية جوجل علييى تطوييير عائلة خطييوط
والتييي اأ�سبحييت حجيير زاوييية رئي�سييي يحييدد هوييية العديد من 

التطبيقات التي مت ت�سميمها وفق نكهة ماترييال ديزاين.
ومتتلييك �رشكة اآبل خطها وحمارفها اخلا�سيية والذي يحمل ا�سم 
اأ�سبييح يف  “�سييان فران�سي�سكييو” San Francisco، والييذي 

الآونة الأخرية اخلط الفرتا�سي يف جميع اأجهزة ال�رشكة.
كما عملت �رشكة مايكرو�سوفت على تطوير خط Segoe، وعملت 
علييى جعله خا�ص بها وا�ستخدمته كجييزء اأ�سا�سي من عالماتها 

التجارية مثل مايكرو�سوفت وويندوز واأوفي�ص.

وقييد مت ت�سميييم خييط SamsungOne ل�ستخدامييه �سميين 
جمموعيية متنوعة من اأجهزة �سام�سوجن، مع الرتكيز على و�سوح 
كل مييا يظهيير علييى ال�سا�سة ابتييداءا باأ�سغر اأجهييزة ال�رشكة مثل 
الهواتف الذكية و�سول اإىل الأجهزة الأكرب مثل اأجهزة التلفزيون 

اأو الثالجات.
وتعتييزم ال�رشكيية ا�ستعمييال اخلييط اجلديييد يف جميييع النواحييي 
الت�سويقييية والإعالنية اخلا�سة بها، وتدعييم عائلة اخلط متا�سيا 
مييع النت�سار الييدويل للتكنولوجيا حييوايل 400 لغة خمتلفة من 

خالل احتوائه على اأكرث من 25 األف حمرفا.
ويبييدو خييط SamsungOne م�سابييه خلييط نظييام اأندرويييد 
الأ�سلييي Droid Sans مييع املزيد من الزخييارف على اأ�سكال 

.Roboto احلروف امل�سابهة للخط الأحدث
ومل تقييدم ال�رشكة اأي جدول زمني حول متى يكن للم�ستخدمن 
توقييع روؤييية خييط SamsungOne �سميين املنتجييات، ولكن 
ت�سييري التوقعات اإىل اإمكانية ظهييوره لأول مرة مع طرح ال�رشكة 

.Galaxy Note 7 لهاتفها الرائد القادم جالك�سي نوت

 Reset علييى الرغم ميين عدم توافيير وظيفة اإعييادة �سبط
مبت�سفييح مايكرو�سوفييت Edge يف نظييام وينييدوز 10، 
اإل اأن امل�ستخييدم يكنه اإعادة ت�سغيل املت�سفح عند ظهور 
م�سييكالت اأو اأخطاء من خالل حييذف البيانات والأذونات 
املخزنيية.  ويتمكيين امل�ستخدم من القيييام بذلك من خالل 
النقيير علييى الأيقونيية التييي ت�ستمييل على ثييالث نقاط يف 
اجلانييب العلييوي الأييين من نافييذة املت�سفييح، وبعد ذلك 
يتييم اختيييار قائميية "الإعدادات" ثييم النقر علييى "اختيار 
العن�ييرش املييراد حذفييه"، ويف النافذة التالييية يتم حتديد 
العنا�ييرش التي ينبغي حذفها. وعند النقر على بند "اإظهار 
املزيد" يكن للم�ستخدم الطالع على املزيد من اخليارات 
الأخرى، ومن املفرت�ص بعد اإجراء هذه اخلطوات اأن يعمل 

مت�سفح مايكرو�سوفت اجلديد ب�سورة اأف�سل مرة اأخرى.

ر�سميا   Verizon فييريايييزون  �رشكة  اأعلنت   
الويب  ال�ستحواذ على قطاع  عن موافقتها على 
التابع ل�رشكة ياهو مقابل 4.83 مليارات دولر 
لتعزيز  منها  م�سعى  يف  وذلييك  نقدا،  اأمييريكييي 
مع  الإلييكييرتوين  املحتوى  جمييال  يف  ح�سورها 

اإنقاذ ياهو.
ومبوجب ال�سفقة، التي �ستتم مطلع العام القادم، 
التي  الأمييريكييييية،  التيي�ييسييالت  عمالقة  تعتزم 
 ،AOL ال�سهرية  الإنرتنت  �رشكة  اأي�سا  متلك 
البحث،  ياهو، مبا يف ذلك حمرك  �سم منتجات 
اإ�سافة  الرقمي،  واملحتوى  الت�سالت،  وقطاع 

اإىل اخلدمات الإعالنية.
 15% البالغة  ال�سفقة ح�س�ص ياهو  ول ت�سمل 
علي  ال�سينية  الإلكرتونية  التجارة  عمالقة  يف 
يابان”  “ياهو  �رشكة  يف  ح�س�سها  ول  بابا 

.35.5% اإىل  Yahoo Japan والتي ت�سل 
التي  ياهو  خييدمييات  دمييج  فييريايييزون  وتعتزم 
اإدارة  حتت   AOL �رشكة  مع  عليها  ا�ستحوذت 
ورئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  والييدن،  مارين 
لديها،  اجلديدة  الأعمال  وق�سم  املنتجات  ابتكار 
اأما بالن�سبة ملديرة ياهو التنفيذية ماري�سا ماير، 
ال�رشكة،  يف  للبقاء  تخطط  باأنها  �رشحت  فقد 
ولكن ل ُيعلم ما هو املن�سب الذي �ست�سغله بعد 

ال�سفقة.
ُي�سار اإىل اأن ال�سفقة اليوم متثل اأكرب تدهور يف 
ياهو  قيمة  كانت  اإذ  الإنرتنت،  �رشكات  تاريخ 
ُتقدر يف �سهر كانون الثاين/يناير 2000 باأكرث 
عر�ست  وقييد  اأمييريكييي،  دولر  مليار   125 من 
مايكرو�سوفت مبلغ 45 مليار دولر لال�ستحواذ 

عليها يف العام 2008.

اأعلنييت �رشكيية مايكرو�سوفييت عيين تخفي�ييص   
 Xbox سعيير من�سيية الألعاب اإك�ص بوك�ييص ون�
One اإىل 249 دولرا اأمريكيا مبنا�سبة ف�سل 
ال�سيف، وليكون التخفي�ييص الثالث يف اأقل من 

�سهرين.
واأو�سحت عمالقة التقنية الأمريكية يف من�سور 
عييرب مدونيية Xbox اأن هييذا التخفي�ييص ي�سمل 

طراز 500 جيغابايت من من�سة الألعاب.
وياأتييي التخفي�ص اجلديد يف �سعيير اإك�ص بوك�ص 
ون بعييد اأ�سبوع ميين حتديييد مايكرو�سوفت يوم 
2 اأغ�سط�ييص )اآب( املقبييل موعدا لطييرح من�سة 
 Xbox "الألعاب اجلديدة "اإك�ص بوك�ص ون اإ�ص
One S، التي ُتعد ن�سخة م�سغرة عن املن�سة.
وكانييت ال�رشكيية قييد ك�سفييت النقاب عيين اإك�ص 

)حزيييران(  يونيييو   13 يف  اإ�ييص  ون  بوك�ييص 
املا�سييي خالل حييدث خا�ص اأقامتييه مبعر�ص 
الرتفيه الإلكرتوين E3 يف مدينة لو�ص اأجنلي�ص 

الأمريكية.
ُيذكيير اأن من�سيية اإك�ييص بوك�ييص ون اإ�ييص تاأتييي 
بحجم اأ�سغر بن�سبة %40 مقارنة مبن�سة اإك�ص 

بوك�ييص ون، التي مت اإطالقها خالل �سهر نوفمرب 
)ت�رشييين الثيياين( 2013، كما اأنهييا تاأتي بعدة 
طييرازات، فيما يتعلييق بال�سعيية التخزينية، هي: 
500 جيغابايييت، و 1، و 2 تريابايت، والأخري 

هو املتوفر للبيع مطلع ال�سهر املقبل.
ومتتيياز املن�سيية اجلديييدة باأنها تدعييم ت�سغيل 
اإىل دعييم  اإ�سافيية   ،4K الدقيية  الفيديييو فائييق 
 ،HDR "تقنييية "املجييال الديناميكي العييايل
كمييا متتلك وحييدة حتكم جديييدة، ووحدة طاقة 
داخلييية. هييذا و�سيتوفيير طييراز 2 تريابايييت من 
من�سيية اإك�ص بوك�ص ون اإ�ييص ب�سعر 399 دولرا 
طييراز  لحقييا  يتوفيير  اأن  ويفرت�ييص  اأمريكيييا، 
500 جيغابايييت ب�سعيير 300 دولر، وطراز 1 

تريابايت ب�سعر 350 دولرا.

اأطلقييت �رشكيية غوغل الإ�سدار 52 من مت�سفح كييروم ال�سهري. ون�سح خرباء 
املكتب الحتادي لأمان تكنولوجيييا املعلومات بالعا�سمة الأملانية برلن 
ب�ييرشورة تثبيت الإ�سدار اجلديد من مت�سفييح الإنرتنت، نظرا لقيام ال�رشكة 

الأمريكية ب�سد العديد من الثغرات الأمنية.
واإذا مل يتييم تثبيييت الإ�سدار اجلديد فيياإن القرا�سنة �سيتمكنييون من ت�رشيب 

الربجميييات والأكييواد اخلبيثيية اإىل حوا�سب 
امل�ستخدميين عن طريييق مواقع الويب، 

املعلومييات  علييى  والتج�س�ييص 
ال�سخ�سييية والبيانات احل�سا�سية 

واأ�سارت  بامل�ستخدم.  اخلا�سة 
هنيياك  اأن  غوغييل  �رشكيية 
تغيييري ب�سيييط يف ا�ستعمييال 
فبييدل  املفاتيييح،  لوحيية 
الرجييوع  زر  ا�ستعمييال  ميين 
اإىل  للعييودة   Backspace

�سيتمكيين  ال�سابقيية  ال�سفحيية 
امل�ستخدم من اإجراء نف�ص الأمر 

 Alt من خالل ال�سغييط على الزر
مع زر ال�سهم الأي�رش.
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