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الإن�سان  تعترب حق من حقوق  الإختتراع  براءة 
والتي  لتت�إختتراع  ملكّيتُه  ل�سمان  املتتختترع 
�سيء  من  ومكانتِه  اإ�سمِه  على  احلفاظ  تعترب 
اأهم  من  وهي   ، اإكت�سفُه  قد  اأو  باخراعِه  قام 
احلقوق للمخرع لأّن اإذا اإخرع اأو اإكت�سَف �سيء 
فقد �ساع ملكّيتُه وهي ملكّية غالية ، فهي من 
الأمور التي جتعل وت�سّجع املخرعني ل�إخراع 
ذهب  ذهبت  فاإن  التاريخ  يف  اإ�سمهم  ليحفروا 
العلم ومات املخرعني لعدم الفائدة، والإخراع 
هو اإمتياز يعطى ب�سكل ر�سمي للمخرع يف فرة 
زمنّية ب�رشط اأن يّطلع عليها العامة ل�إ�ستفادة 
منها ون�رشها، وبراءة الإخراع هو �سيء مينح 
للمخرع ملنع الآخرين من �سناعة اأو اإ�ستخدام 
اأخذ  اأو  منها  والإ�ستفادة  بيعها  بغر�ض  املنتج 
ا�سم الإخراع بغر�ض الإ�سهار ، وكل هذا ل يتم 
ال مبوافقة املخرع اإذا اأراد بيع الإخراع ولكن 
حق  لأّنُه  املخرع  اإ�سم  ياأخذ  اأن  لأحد  يحق  ل 
ل ميكن التنازل فيه . الإجراءات للح�سول على 
للح�سول  املّتبعة  الإجتتتراءات  الإختتراع  بتتراءة 

على براءة الإخراع تختلف من دولة اىل اأخرى 
وال�سيا�سات  الدول  قوانني  حتت  تنطبق  والتي 
على  للح�سول  دولّية  قوانني  وهناك  املّتبعة، 
دول  بني  معروفة  تكون  والتي  الإخراع  براءة 
العامل ، ولكن هناك �رشوط للح�سول على براءة 
الإخراع وهي: �رشوط براءة الإخراع اأن تكون 
يتم  مل  جديد  و�سيء  مقتب�سة  غري  جديدة  فكرة 
اأن  ل�سخ�ض  يحق  ل  فمثً�  قبل،  من  اإخراعُه 
ياأخذ براءة اإخراع اإن عّدل على اإخراع معنّي 
اأو اأ�ساف لُه �سيء جديد ولكن يذكر ا�سمُه حتت 
�سيء  يكون  اأن  الإختتراع.  على  املعّدلني  خانة 
الإن�سان يف حياتِه ويغرّي  اأو تطبيق يفيد  مفيد 
علم  ي�سيف  اأن  اأو  ل�إن�سان  احلياة  نظام  من 
وفائدة جديدة تعود باخلري. اأن يكون الإخراع 
غري بديهي اأي مبعنى اآخر غري معروف من قبل 
اأو مّت التحديث على اإخراع معنّي كان موجود 
م�سبقًا حّتى لو كان جمّرد فكرة ومّت تطبيقها اأو 
الإخراع تطبيق عملي،  اأن يكون  العمل عليها. 
مبعنى اآخر اأن يكون الإخراع ي�ستخدم ويطّبق 

يف جمال معنّي ف� يجوز اأن ياأخذ براءة اإخراع 
اأو  الواقع  اأر�تتض  على  تطبيقُه  ميكن  ل  اأمر  يف 
الإ�ستفادة منُه. معاهدات براءة الإخراع هناك 
معاهدات التي تعمل على تنظيك براءة الإخراع 
للملكّية  باري�ض  معاهدة  املنظمات:  هذه  ومن 
التترباءات.  ب�ساأن  التعاون  معاهدة  ال�سناعّية. 
املعاهدات  وهتتذه  التتترباءات.  قانون  معاهدة 
التي تعمل على مبداأ رئي�سي ومتعاون وم�سرك 
يف  عليها  املتعارف  الإختتراع  براءات  لأنظمة 

الوقت احلايل .
وان اول من ح�سل على براءة اخراع يف العامل 

هو
جراهام  األك�سندر  واملخرع،  واملهند�ض  العامل 
بيل    كان ُيعتقد اأنه هو من اخرع الهاتف اإىل 
ر�سميًا  الأمريكي  الكونغر�ض  جمل�ض  اعرف  اأن 
يف عام 2002  اأن املخرع الإيطايل اأنطونيو 
وذلك  للهاتف  احلقيقي  املخرع  هو  ميوت�سي 
اأي منذ عام،  113 عامًا على وفاته  بعد مرور 
قام  فقط  بيل  غراهام  األك�سندر  اأن  يعني  وهذا 

باخراع الهاتف بناًء على فكرة اخراع وجدها 
اأنطونيو  اختتراعتتات  منتتتاذج  متتن  منتتتوذج  يف 

ميوت�سي .
حيث كانت والدته وزوجته من ال�سم مما ترك 
بحثه  دفعه  وعمله.  بيل  حياة  على  بالغا  اأثتترا 
من  املزيد  اإجراء  اإىل  والك�م  ال�سمع  جمال  يف 
مكنه  الذي  الأمر  ال�سمع،  اأجهزة  على  التجارب 
اأمريكية  اأول براءة اخراع  النهاية من نيل  يف 
العلمية،  اإىل حياته  بالنظر  الهاتف   عن جهاز 
الهاتف  وهتتو  اخراعاته  اأ�سهر  اأن  بيل  اعترب 
اأن  ورف�ض  كعامِل  الأ�سلي  عمله  على  تطف� 

يكون لديه هاتفا يف حجرة مكتبه. 
العديد من الخراعات الأخرى كانت ملحوظة 
يف  التترائتتد  عمله  ذلتتك  يف  مبتتا  بيل،  حياة  يف 
املحلق  والقارب  الب�رشية  الت�سالت  جمال 
 1888 عام  يف  الطريان.  )الهايدروفويل)وعلم 
اأ�سبح بيل اأحد الأع�ساء املوؤ�س�سني لنا�سيونال 
اأكتتر  اأحتتتد  بتتاأنتته  بيل  يو�سف  جتتيتتوغتترافتتيتتك. 

ال�سخ�سيات تاأثريا يف تاريخ الب�رشية. 

لإلخفاء في روسيا
مجلس التعاون الخليجي األكثر 
تأثرًا بلعبة بوكيمون جو

شات يشتري تطبيقا للبحث
بـ 110 ماليين دوالر

للتحقق من إصالح 
مركبة فضائية صينية

اختترع العلمتتاء الرو�ض ن�سيجا جديدا متتن �ساأنه جعل الآليتتات احلربية غري مرئية 
بالن�سبة اإىل ال�س�ح الذكي الذي ي�ستخدمه العدو الفرا�سي.

عتت�وة على ذلك ميكن ا�ستخدام هذه التكنولوجيتتا املخ�س�سة ل�أغرا�ض الع�سكرية 
يف املجتتال الطبتتي اأي�ستتا، كا�ستعمالها للحد متتن تاأثري الإ�سعاعتتات ال�سادرة عن 
الأجهتتزة الطبيتتة، واإن هتتذه املادة اجلديدة �ست�سمتتح اأي�سا بخف�تتض التاأثري ال�سلبي 
النتتاجت عن اإ�سعاع بع�ض الأجهزة الطبية اأو التخل�ض منه نهائيا كالت�سوير باأ�سعة 
اإك�تتض. وقتتال ناطق با�ستتم �رشكتتة "اللكرونيتتات الرو�سيتتة" اإن الفكتترة الرئي�سية 
للتكنولوجيتتا اجلديتتدة تكمتتن يف ت�سكيل اأغ�سية متتن �ساأنها زيتتادة تخفي املن�ساآت 
والأهتتداف الع�سكريتتة �ستتواء اأكان هتتذا يف طيتتف املوجتتات املرئيتتة اأو يف طيتتف 

املوجات امليكروية.

 اذ �ستتدر تقرير من �رشكة "ميلت ووتر"، للتحلي�ت يك�سف عن ترتيب دول 
جمل�تتض التعتتاون الأكر تاأثتتراً بلعبة بوكيمون جو، وذلتتك من خ�ل حتميل 

اللعبة اأو احلديث عنها وذكرها يف مواقع التوا�سل الجتماعي.
وتقتتول ال�رشكتتة اأن اململكتتة العربية ال�سعوديتتة كانت الأكر تاأثتتراً باللعبة 

وح�سلت على ن�سبة 51% .
امتتا دولتتة الإمتتارات العربيتتة املتحتتدة يف املركز الثتتاين يف هتتذا الرتيب 
وح�سلتتت على ن�سبتتة و�سلتتت اإىل %25، وحلت الكويتتت يف املركز الثالث 
بن�سبتتة و�سلت اإىل %10. اأما املركتتز الرابع فقط تقا�سمته كل من البحرين 
وقطتتر بن�سبة و�سلت اإىل %5، واأخرياً �سلطنة عمان بن�سبة و�سلت اإىل 4% 

فقط.

ا�ستحتتوذ تطبيق �سناب �سات على تطبيق البحتتث يف الهواتف الذكية "فورب"، 
بقيمة بلغت 110 م�يني دولر، وفق ما اأفاد موقع تقني.

ونقل موقع "ذا اإنفورمي�سن" التقني عن �سخ�ض مطلع على ال�سفقة، اأنها ت�سمل 
دفع اأموال اأي�سا لفريق التطبيق البحثي من اأجل �سمان بقائهم للعمل فيه.

و�سي�ساعتتد التطبيتتق م�ستخدمي "�سنتتاب �سات" اجلدد على العثتتور على الأمور 
التي يبحثون عنها.

وي�ستختتدم تطبيتتق "�سنتتاب �سات" نحتتو 150 مليون �سخ�تتض يوميا، يف حني 
رف�تتض موؤ�س�ستتو "�سنتتاب �ستتات" عرو�ستتا لبيتتع التطبيتتق متتن قبتتل "جوجل" 
و"في�سبتتوك" مقابتتل مليارات التتدولرات، معتربين اأن قيمتتة التطبيق �سرتفع 

اأكر م�ستقب�.

قالتتت و�سائتتل اإع�م �سينيتتة اإن العلماء م�سطرون ل�نتظار حتتتى انق�ساء ليلة 
قمريتتة طويلة تعادل نحو 14 يوما علتتى كوكب الأر�ض حتى يتاأكدوا من جناح 
عملية اإ�س�ح اأجروها ملركبة الف�ساء ال�سينية على �سطح القمر التي اأطلق عليها 
ا�ستتم "يوتو". وبداأت هذه املركبة تعاين ال�سبت املا�سي مما �سميت "اأعرا�سا غري 
طبيعيتتة يف القيتتادة امليكانيكية" مع حلتتول الليلة القمرية التتتي تعّر�ض �سطح 
املركبتتة لربودة �سديدة لنحتتو 14 يوما باحل�سابات الأر�سية. ويفر�ض اأن ُتغَلق 

املركبة الف�سائية طوال هذه الفرة وتبقى يف �سبات عميق.
واأو�ستتح اخلبري يف الأكادميية ال�سينية لتكنولوجيتتا الف�ساء بانغ ت�سي هاو اأن 
البيئتتة املعقتتدة على �سطح القمر كانت ال�سبب الرئي�ستتي ل�أعرا�ض غري الطبيعية 

التي حتدث يف املركبة القمرية. 

ابتكار "ثوري" قد يقضي على محركات الديزل

ابتكار مظلة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية  تخفف المشقة على الحجاج غوغل تبني نظامًا 
بديال آلندرويد

ما هي براءة االختراع ومن أول من حاز عليها؟

تويتر تطرح ميزة الملصقات الترويجية بالشراكة مع بيبسي

عرض أدوات قرصنة تخص وكالة األمن القومي للبيع

اختراع روبوت لصيانة أكبر منطاد في العالم

أبل تقدم براءة اختراع غريبة لـ"دبابة مجنزرة"

ابتكتترت �رشكة "ني�ستتان موتور" اليابانية ل�سناعة ال�سيتتارات نوعا جديدا من 
املحتتركات، يعمتتل بالبنزيتتن تقول اإنتته قد يتتوؤدي اإىل التخلي عتتن املحركات 

املتطورة امل�ستخدمة حاليا، التي تعمل بوقود الديزل.
وي�ستختتدم املحرك اجلديتتد تكنولوجيا لل�سغط املتغري، يقتتول مهند�سو ني�سان 
اإنهتتا ت�سمتتح لل�سيتتارة يف اأي حلظتتة باختيتتار معتتدل ال�سغتتط الأن�ستتب لعملية 
احتتراق الوقود، وهو عامل رئي�سي يف املوازنتتة بني القوة والكفاءة يف جميع 

املحركات التي تعمل بالبنزين.
وتعطتتي هتتذه التكنولوجيا املحرك اجلديتتد اأداء حمتتركات "التريبو"، يف حني 
ت�ساهتتي قوتهتتا وكفاءتهتتا القت�سادية وقتتود الديزل امل�ستختتدم حاليا، وهو 
م�ستوى من حت�سن الأداء والكفاءة مل ت�سل اإليه بعد حمركات البنزين احلالية.

وتاأتتتي هتتذه التكنولوجيا التتتي متثل فتحا جديدا يف وقتتت تلطخت فيه �سمعة 
حمركات الديزل ب�سبب ف�سيحة �رشكة "فولك�ض فاغن".

فقتتد اأقرت ال�رشكة الأملانية العام املا�سي باأنهتتا ا�ستخدمت برنامج كمبيوتر 
�تترشي للت�عتتب يف اختبارات تتعلق بقيا�تتض النبعاثات علتتى �سياراتها التي 
تعمتتل بوقود الديزل، ممتتا اأثر على م�يني ال�سيارات على م�ستوى العامل، واأدى 

اإىل ا�ستقالة الرئي�ض التنفيذي لل�رشكة وغريه من امل�سوؤولني بها.

ابتكر �سعودي وفل�سطينية مظلة ذكية مزودة بنظام �سم�سي للم�ساعدة 
يف تلبية متطلبات احلجاج خ�ل مو�سم اأداء الفري�سة.

وياأمتتل الثنان اأن يحقتتق ابتكارهما انت�ساراً حتتول العامل وي�سل اىل 
م�ستخدمتتني متنوعني ميكنهم ال�ستفادة متتن الطاقة ال�سم�سية ونظام 

حتديد املوقع العاملي )جي.بي.اإ�ض(.
وحتتتول املظلة متعتتددة الأغرا�ض �سوء ال�سم�تتض اإىل كهرباء ُت�ستخدم 

لت�سغيل عدة ملحقات بها.
ون�ستتاأت فكرة املظلة الذكية )كافيتته( يف مدينة مكة ال�سعودية، حيث 

اإنها من بنات اأفكار العامل ال�سعودي كامل بدوي.
وتطتتوع بتتدوي للم�ساعدة يف تخفيف م�سقة احلجيتتج منذ كان �سبيًا. 
واأثناء �سنوات عمله التطوعي بداأ يفهم الأ�سياء التي يحتاجها احلجاج 

اأكر من غريها ومن هنا نبتت فكرة املظلة الذكية.
ومب�ساعتتدة �رشيكته الفل�سطينية منال دندي�تتض �رشع بدوي يف ابتكار 
منتتتج ياأم�ن معتتًا يف اأن ي�سيتتف قيمة لي�ض فقط لتجتتارب املوؤدين 

للفري�سة يف مو�سم احلج ولكن جلميع النا�ض حول العامل اأي�سًا.
وقتتال بدوي: "عمومًا هناك احتيتتاج للمظلة خ�سو�سًا يف اأوروبا. يف 
احلج عندنا بي�ستخدمونتتا ب�ض بي�ستخدموا املظلة لل�سم�ض. ل اأحد فكر 

اأنه ممكن اأن يكون لها حاجات اأكر من ذلك. عندما فكرنا يف 
املو�ستتوع ميكتتن اأن ن�سع مروحة متتن اأجل تربيد اجلتتو خ�سو�سًا اأن 
الثنى ع�رش عامًا القادمة �ستكون حارة. واحلج يف الثنى ع�رش عامًا 

القادمة �سياأتي يف عز احلر".
واأ�ستتاف: "بالطبتتع تو�سلنا لذلك بنتتاًء على درا�ستتة اأجريناها. ميكن 
�سحتتن الكهرباء..اجلي.بي.اإ�تتض.. بالطاقة �سم�سيتتة. لدينا كهرباء على 
طتتول. بالإمكان ت�سغيل الأجهتتزة املحمولة واحلوا�سيتتب، وبالإمكان 
ت�سغيتتل اأي جهتتاز يعمتتل باليو.اإ�ض.بتتي. اجلي.بي.اإ�ض، مثتتً� لو لدينا 
اأ�تترشة لن يتوه اأفرادها عن الآخر، كل واحد منهم لديه مظلة ميكن من 

خ�لها معرفة اأماكن تواجدهم."
وت�سمل بع�ض امللحقتتات امل�سافة للمظلة الذكية نظام حتديد املوقع 

العاملي )جي.بي.اإ�ض( ومروحة مثبتة وم�سباحًا.
وتاأتتتي املظلة كذلك بث�ثة خمارج يو.بي.اإ�ض خمتلفة ل�سحن الهاتف 
املحمول والكمبيوتر اللوحتتي )التابلت( واأجهزة حممولة اأخرى منها 

ال�بتوب.
وقالتتت املخرعتتة امل�ساركتتة منال دندي�تتض: "املظلة متتزودة بخ�يا 
�سم�سيتتة واخل�يتتا ال�سم�سيتتة تعمتتل علتتى التقتتاط الطاقتتة ال�سم�سيتتة 

وحتويلها لطاقة كهربائية ُتخزن يف يد املظلة".
واأ�سافتتت: "طبعتتًا نظام اجلي.بي.اإ�تتض ُم�ساف اإليتته تطبيق للموبايل 

ميكتتن حتميله. وكل حاج يعتترف مظلته على هتتذا التطبيق. وبالتايل 
ي�سبح من ال�سهولة التوا�سل بني احلجاج وحتديد اأماكنهم وكيفية 

الو�سول لهم".
ومنذ ان تبلورت الفكرة لديهما يف العام املا�سي، ان�سبَّ تركيز بدوي 
ومنال دندي�ض على و�سع منوذج اأويل حلماية حقوق امللكية الفكرية.
وقتتال كامتتل بتتدوي "كان هدفنتتا اأن ناأختتد بتتراءة الختتراع وهتتي 
اخلطوة الأوىل بعملنتتا. واخلطوة الثانية هي البدء يف عملية الت�سويق 
للمو�ستتوع. �سنبحث عن �رشكة تتبنى املو�ستتوع. لأننا بحاجة اأنا�ض 
متخ�س�ستتني، و�ستنت�رش املظلة على م�ستوى العتتامل ولي�ست مقت�رشة 

للحج فقط."
وياأمتتل بدوي ومنتتال يف اأن ت�ستثمتتر �رشكة دوليتتة اأو هيئة حكومية 
يف منتجهمتتا لتبداأ عمليتتة اإنتاج املظلة على �سعيتتد جتاري. ويرغب 
الثنتتان يف اأن تتوفتتر املظلتتة الذكيتتة ب�سعتتر معقتتول يتيتتح للجميتتع 

اإمكانية �رشائها.

ن�رشت تقارير �سحفية خربا مفاده اأن غوغل الأ�سهر بني 
حمتتركات البحتتث يعمل حاليا على تطويتتر نظام ت�سغيل 
يكتتون بدي� عتتن اأندرويد، وقد اأطلقت عليتته ال�رشكة ا�سم 

.)Fuchsia( "فو�سيا"
وذكتترت التقاريتتر اأن النظتتام اجلديتتد التتذي تعمتتل عليه 
�رشكتتة غوغل لن يعتمتتد على نواة لينوك�تتض امل�ستخدمة 
اأن هتتذا  اإىل  بتتت غوغتتل، م�ستترية  ال�سابقتتة  الأنظمتتة  يف 
النظتتام �سيتم ا�ستخدامتته يف الهواتف الذكية ويف اأجهزة 
الكمبيوتتتر. و�سيعتمتتد غوغل على نظتتام الت�سغيل اجلديد 
عو�سا عن لينوك�ض ب�سبب اأن الأخري ل ي�ستطيع التعامل 
مع كل الأجهزة، وبهذا �ستقلل �رشكة غوغل من اعتمادها 

على نظام "اأندرويد" يف الأجهزة الذكية.

الإثنني بطرح ميزة جديدة  التدوين امل�سغر  بداأت �رشكة 
والتي  الرويجية”،  “املل�سقات  ا�سم  عليها  اأطلقت 
اخلا�سة  جمموعاتها  اإط�ق  التجارية  للع�مات  ت�سمح 
ميكنهم  بحيث  للم�ستخدمني،  املوجهة  املل�سقات  من 
على  مب�ساركتها  يقومون  التي  ال�سور  مع  ا�ستخدامها 
و�سيلة  وجدت  قد  توير  ان  ويبدو  الإجتماعية.  ال�سبكة 
جديدة للح�سول على املال عرب ميزة قامت با�ستن�ساخها 
قبل اأقل من �سهرين من خدمة �سناب �سات، بحيث ت�سمح 
يف  تظهر  والتي  الرويجية،  مل�سقاتهم  بتقدمي  للمعلنني 
على  و�سعها  للم�ستخدمني  ميكن  التي  املل�سقات  قائمة 
�سورهم. وك�سفت ال�سبكة يف تدوينة ن�رشتها على موقعها 
الر�سمي عن بداأ طرح املل�سقات الرويجية بال�رشاكة مع 
�رشكة بيب�سي باعتبارها ال�رشيك احل�رشي حاليًا، وياأتي 
 PepsiMoji حملة  �سمن  من  كجزء  امليزة  هذه  طرح 
تتيح  بحيث  الغازية،  امل�رشوبات  �رشكة  اأطلقتها  التي 

حمتتددة  اأ�تتستتواق   10 �سمن  املتتوجتتوديتتن  للم�ستخدمني 
الو�سول اإىل تلك املل�سقات.

وتعمل املل�سقات ب�سكل ي�سابه الها�ستاج، بحيث باإمكان 
ال�سور  عتتن  للبحث  املل�سق  على  النقر  امل�ستخدمني 
يف  امل�سوؤول  جاكمان  براد  وقال  معني،  نوع  با�ستخدام 
امليزة  هذه  باأن  ن�رشه  منف�سل  بيان  يف  بيب�سي  �رشكة 
ب�سكل  للتفاعل  متامًا  جديدة  و�سيلة  امل�ستخدمني  تعطي 
الرموز  باإ�سافة  لهم  ال�سماح  خ�ل  من  وذلك  ا�سايف، 
التعبريية اخلا�سة بنا ب�سكل مبا�رش اإىل �سورهم. وتعمل 
اإط�ق امليزة لع�مات جتارية اخرى،  �رشكة توير على 
اخلا�سة  امل�سلقات  جمموعة  اإن�ساء  لهم  تتيح  بحيث 
بهم، والتي ميكن للم�ستخدمني ا�ستعمالها، ومتثل امليزة 
لإي�سال  التجارية  للع�مات  كبرية  فر�سة  اجلتتديتتدة 
بها  التعريف  وزيتتادة  للم�ستخدمني  التجارية  ع�متهم 

على نطاق وا�سع.

�رشحتتت جماعة قر�سنة غتتري م�سهورة بانها متكنت 
من احل�سول على اأدوات وملفات قر�سنة تابعة 

 ،NSA لوكالة الأمن القومي الأمريكي
واأ�ستتارت املجموعتتة اإىل نيتها بيع 

تلتتك الأدوات يف متتزاد ملتتن يدفع 
اأكر.

وقد ادعتتت جمموعتتة القر�سنة 
 Shadow“ املعروفتتة با�ستتم 
متكنتتت  بانهتتا   ”Brokers

الختتراق  اأدوات  �رشقتتة  متتن 
الإلكرونيتتة الأكتتر �رشيتتة والتي 

Equ a“ جمموعتتة  ت�ستخدمهتتا 
tion”، وهتتي اأكرب جمموعات القر�سنة 

الإلكرونيتتة املرتبطتتة ب�ستت�ت متتع وكالتتة الأمن 
القومي.

املتخ�س�ستتة  لب  كا�سرب�سكتتي  �رشكتتة  واأ�ستتارت 

باحلمايتتة والأمتتن اإىل توفر معلومات عتتن ا�ستخدام 
الربجميتتات  لبع�تتض   Equation جمموعتتة 
اخلبيثة الأكر تقدمتتًا، وم�ساعدتها يف 
ال�سهتترية  تطويتتر دودة احلوا�سيتتب 

.Stuxnet ”ستك�سنت�“
القر�سنتتة  جمموعتتة  وعر�ستتت 
التتتي  امللفتتات  متتن  عينتتات 
لديها، ويبدو ان هتتذه العينات 
حتتتتوي علتتى طتترق ا�ستغتت�ل 
وقر�سنة م�رشوعة بح�سب بع�ض 

الباحثني يف جمال الأمن.
وقالتتت املجموعتتة يف بيتتان ن�رشته 
على مدونتها بانها �ستقوم ببيع الأدوات 
وامللفات لأعلى �سعر �سمن مزاد، وان هذه امللفات 

اأف�سل بكثري من دودة �ستك�سنت.
وت�ستهتتدف الأدوات جدران احلماية التابعة ل�رشكات 

مثل �سيك�سو Cisco وجونيرب Juniper وفورتينت 
ب�ستتكل   Topsec ال�سينيتتة  وال�رشكتتة   Fortinet

حمدد.
واأ�ستتارت اإحدى �تترشكات احلماية اإىل احتتتواء اإحدى 
عنتتوان  علتتى  للبيتتع  املعرو�ستتة  امللفتتات  عينتتات 
بروتوكول اإنرنتتت IP م�سجل من قبل وزارة الدفاع 

الأمريكية.
ول يعتترف بعتتد الطريقتتة التتتي اتبعتهتتا جمموعتتة 
Shadow Brokers للح�سول على تلك امللفات 
والأدوات، وت�ستتري اإحتتدى الإحتمتتالت اإىل اإمكانيتتة 
قيامهم بعمليتتة احتيال كبرية، وهتتي طريقة �سائعة 

جداً يف اأو�ساط القر�سنة.
متتن   Shadow Brokers جمموعتتة  وتطلتتب 
امل�سريتتن الدفتتع بطريقة العملية الرقميتتة بيتكوين، 
وعر�ستتت امللفتتات والأدوات ب�ستتكل كامتتل مقابتتل 

مليون بيتكوين، اأي ما يعادل 566 مليون دولر.

قامت �رشكة لوكهيد مارتن، بابتكار روبوت �سغري خم�س�ض للعمل على املنطاد 
"Hybrid Airship" الأكتترب يف العامل، وظيفته البحث عن الثقوب التي قد 

توجد على ج�سم املنطاد واإ�س�حها قبل وقوع الكارثة.
ويعتتد املنطاد "Hybrid Airship"، امل�سنتتع من قبل �رشكة لوكهيد مارتن، 
واحتتدا متتن اأكرب و�سائتتل النقل الطائتترة. ويتطلب احلفاظ على ج�ستتم املنطاد يف 
حالة جيدة الكثري من الوقت، اإذ يبلغ حجمه حجم ملعب كرة قدم م�سقوف تقريبا. 
لذلتتك ابتكر املهند�سون روبوتًا م�ساعداً يقوم بتفقد ج�سم املنطاد ب�سورة دورية، 
للبحتتث عن اأيتتة ثقوب قد توجد علتتى �سطحه من اأجل تخفيتتف الأعباء عن كاهل 
املوظفتتني. وكان املوظفون �سابقتتا يبحثون عن الفتحتتات ال�سغرية يف املنطاد 
با�ستختتدام م�سابيح البطارية التقليدية والعني املجتتردة، اإل اأن الروبوت اجلديد 
التتذي يحمل ا�ستتم "العنكبوت" �سيكون مبثابتتة اأداة ذاتية الدفتتع لتقييم الأ�رشار 

واإ�س�حها، كما ي�ستطيع القيام بعمله من دون م�ساعدة من جانب الب�رش..

اأظهتترت وثائتتق ر�سومية، مقدمة من �رشكتتة اأبل للح�سول على بتتراءة اخراع، 
�سيارة تعمل على م�سارات "جمنزرة" مبا ي�سبه ر�سما لدبابة حربية.

وتظهتتر الر�سوم ت�سميما ل�سيارة مكونة من عربتني مربوطتني يف الو�سط على 
غرار احلافلة الطويلة املمتدة .

ويظهتتر التطبيتتق على وجتته اخل�سو�ض اآلية ُم�ستترّية وجمنزرة اأ�سبتته ما يكون 
بدبابة، الأمر الذي �سبب جلبة يف وادي ال�سيليكون ويف عامل التكنولوجيا.

اإل اأن مكتتتب املحامتتاة التابع ل�رشكة اأبل نفى اأن تكون براءة الخراع مقدمة 
من �رشكة اأبل، م�سريا اإىل اأنه رمبا يكون خطاأ مطبعيا.

وقتتال مكتب حماماة موري�سون وفور�سر اإن براءة الخراع تعود اإىل موؤ�س�سة 
A aبي اأيه اإي �سي�ستمز لل�سناعات الدفاعية   ولي�ض لت  BAE Syetemss

ple  ولهذا ح�سل اللب�ض يف ال�سم.
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