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امليزات  اأه��م  من  الهاتف  اأداء  �رسعة  تعترب 
امل�ستخدمني  من  الأو�سع  ال�رسيحة  تهم  التي 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��امل  اأن  امل��اح��ظ  وم��ن   ،
يلبي  مبا  الإطار  هذا  يف  م�ستمراً  تطوراً  ي�سهد 
اأيامنا  يف  و�سلنا  حتى  امل�ستخدمني  حاجات 
متتلك  متطورة  معاجلات  ا�ستخدام  اإىل  هذه 
الهاتف  ف��اأداء  وبالطبع   ، اأنوية  ثمان  حتى 
ب�سكل عام ل يتوقف على املعالج فقط فهناك 
ال�سا�سة  كدقة  امل�ستخدمني  تهم  اأخ��رى  اأم��ور 
وواجهة امل�ستخدم و�رسعة الهاتف يف ار�سال 
وا�ستقبال البيانات وهي امليزة التي �سنتحدث 

عنها بالتف�سيل.
هواتف   10 ت�سم  قائمة  على  �سنتعرف  حيث 
نقل  يف  الأ����رسع  تعترب  والتي  الآن  متوفرة 
فريق  قبل  م��ن  اأج��ري��ت  ال��درا���س��ة  البيانات، 
 Aalto جامعة  يف  العاملني  الباحثني  من 
الفنلندية والتي متت فيها املقارنة بني �رسعة 
بالن�سبة  وذل��ك  البيانات  واإر���س��ال  ا�ستقبال 
مبختلف  تعمل  ه��ات��ف   4500 م��ن  لأك���ر 
ال�سبكات حول العامل وقد مت ن�رسالنتيجة كما 

هو مو�سح يف ال�سورة .
قيا�سية   ”  download حتميل”  ب�رسعة 

يف  )ميغابايت   137.786Mbps بلغت 
اأن   3 نوت  ا�ستطاع هاتف جالك�سي   ) الثانية 
مع  مقارنًة  القائمة  يف  الأول  املركز  يحتل 
املركز  وك��ان  املعرو�سة  الأخ���رى  الأج��ه��زة 
 OnePlus One الثاين من ن�سيب الهاتف
ب�رسعة حتميل بلغت 137.419Mbps ، يف 
حني كانت املفاجاأة واملركز الثالث من ن�سيب 

ايفون 6 اأحدث اإ�سدارات ابل املتوفرة حاليًا.
اأي�سًا  الباحثني  فريق  اأجرى  اأخرى  جهة  ومن 
الهواتف  �رسعة  عن  للك�سف  كان  اختباراآخر 
u p ”  يف رفع البيانات اإىل �سبكة النرتنت

load ” وكانت النتيجة خمتلفة متامًا كما هو 
مو�سح يف ال�سورة.

واح��د  هاتف  �سمت  القائمة  اأن  واملفاجئ 
التي  الهواتف  من   3 نوت  جالك�سي  وهو  فقط 
احتلت املراكز الع�رسة الأوىل يف اختبار �رسعة 
الغلبة  كانت  ناحظ  كما  حيث   ، التحميل 
جالك�سي  الهاتف  واحتل  �سام�سوجن  لهواتف 
 S4 جالك�سي  الهاتف  و  الأول  املركز   S5
املركز الثاين ، يف حني كان املركز الثالث من 
بلغت  رفع  ب�رسعة   LG G2 الهاتف  ن�سيب 

46.366 ميغابايت يف الثانية .

يوفر 500 
مسلسل عربي للمشاهدة

محمومة بين السيارات الكهربائية 
بمعرض باريس

االمريكي يمنح ناسا 19.5 مليار 
دوالر إلرسال بشر إلى المريخ 

10 يصل 
إلى 400 مليون جهاز

اأطلق��ت قوقل قناة جديدة على موق��ع الفيديو الأكرب يوتيوب موجهة للعامل 
العربي حيث تخت�رس فيها 50 �سنة من التلفزيون العربي.

قن��اة امل�سل�س��ات اجلدي��دة الآن �ست�سب��ح مبثاب��ة ار�سي��ف رقم��ي لأه��م 
امل�سل�س��ات العربي��ة منذ ان دخل التلفزي��ون منازلنا.  كم��ا تعر�ض القناة 
500 م�سل�سل متتد اإىل 7000 �ساعة من امل�ساهدة. تتنوع امل�سل�سات من 
القدمي��ة الت��ي انتج��ت يف ال�ستين��ات وحتى احلديث��ة. فيما �سنف��ت القناة 
حمتوياته��ا م��ن امل�سل�س��ات بح�س��ب الأ�سل��وب الدرام��ي مث��ل الكوميدي��ا 
والإثارة وح�سب البلد كامل�سل�سات ال�سورية وامل�رسية. توفر القناة ت�سكيلة 
كبرية من اأكر امل�سل�سات �سعبية و�سهرة مثل ليايل احللمية وراأفت الهجان 

وحتى م�سل�سات حديثة ومعا�رسة مت بثها يف رم�سان.

يتوق��ع اأن تهيم��ن النم��اذج التجريبي��ة وت�سميم��ات ال�سي��ارات الكهربائي��ة على 
معر�ض باري�ض لل�سيارات يف ظل ف�سيحة �رسكة فولك�سفاجن يف اختبارات الديزل 
وتراج��ع تكاليف البطاري��ات الذي اأقنع امل�سوؤولني التنفيذي��ني وامل�ستثمرين باأن 
املركب��ات الكهربائية م�ستعدة لتكون الجتاه الغال��ب يف امل�ستقبل. ومن املنتظر 
افتتاح معر�ض باري�ض لل�سيارات يف اأول اأكتوبر وي�ستمر حتى 16 من ال�سهر ذاته، 
وفقا لرويرتز. وتدل املوجة املتوقعة من الإعانات عن �سيارات كهربائية جديدة 
عل��ى تهدي��د يواجه��ه رواد اجليل احلايل م��ن ال�سي��ارات الكهربائي��ة ومنها ت�سا 
ورينوpني�س��ان التي �ستحتاج الآن اإىل تكثي��ف جهودها للدفاع عن ريادتها. لكن 
ندرة حمطات �سحن البطاريات وق�رس مدى ال�سحن اإىل نحو 160 كيلومرتا واأي�سا 
رخ�ض �سعر الوقود احلفري ق�ست على الطلب باأعداد كبرية ت�ستلزم اإنتاجا �سخما.

حلم��ت نا�سا ببعثة ماأهولة اإىل املريخ من��ذ اإطاق قمر �سناعي اإىل مدار 
الكوك��ب الأحمر قبل 45 عاما، وقد اأب��دى الكونغر�ض موؤخرا التزاما قويا 
بتحقي��ق هذا الهدف للم��رة الأوىل يف التاريخ. فخ�س���ض ميزانية بقيمة 
19.5 ملي��ار دولر لوكالة الف�ساء نا�سا، من اأجل اإر�سال بعثة ماأهولة 
اإىل الكوك��ب الأحم��ر، ولك��ن لن يح��دث الأم��ر اإل يف غ�سون ال���25 �سنة 
القادم��ة. وق��د اأقر جمل���ض ال�سيوخ قانون��ا جاء فيه: "يتع��ني على املدير 
اتخ��اذ جميع اخلطوات الازمة من اأجل حتقيق اأق�سى قدر من ال�ستفادة 
يف اإط��ار الأموال املقدمة لتغطية اأن�سطة ال�ستك�ساف وغريها من الفوائد 
عل��ى امل��دى الطويل للولي��ات املتحدة، مب��ا يف ذلك اإ���رساك الأكادميية 

الدولية وال�رسكاء يف ال�سناعة".

متك��ن وين��دوز 10 من الو�س��ول اإىل 50 ملي��ون جهاز جديد لي�س��ل حاليًا 
اإىل 400 ملي��ون جه��از. ه��ذا النم��و املتباط��ئ متوق��ع وم��ن الطبيع��ي اأن 
تتاأخ��ر مايكرو�سوف��ت بالو�س��ول اإىل هدفه��ا املتمثل مبلي��ار جهاز بحلول 
ع��ام 2018. وكان ويندوز 10 قد و�س��ل اإىل 207 مليون جهاز يف مار�ض 
املا�س��ي، ويف ماي��و ارتفع اإىل 300 مليون جه��از وذلك ي�سمل كل الأجهزة 
العامل��ة بنظ��ام وين��دوز اأي احلوا�س��ب ال�سخ�سي��ة واللوحية وحت��ى الإك�ض 

بوك�ض والهواتف الذكية ونظارة هولولينز.
 وه��ذا املع��دل م��ن النم��و �سيتباط��ئ اأك��ر م��ع م��رور الوق��ت لذا ل��ن ت�سل 
مايكرو�سوف��ت بنظ��ام ت�سغيلها اإىل مليار جهاز قب��ل عام 2019 اأو 2020 

اأي اأكر مما كانت تطمح اإليه بداية.

أكثر من 60 مليون شركة تستخدم صفحات فيس بوك

خفض سرعة الضوء يبشر بجيل جديد من الحواسب السريعة

أسرع 10 هواتف في العالم لنقل البيانات

شاومي تطلق هاتف “مي 5 إس”!

علماء: استخراج النفط من بين الصخور تسبب بوقوع الهزات االرضية 

فيديو فتحة سماعة الرأس في أيفون يتسبب بكارثة

توا�س��ل �سفحات في�ض بوك  ج��ذب ال�رسكات لإ�ستخدامها. وف��ق اأحدث اأرقام 
في���ض ب��وك فقد و�سل ع��دد �سفحات ال���رسكات اإىل 60 ملي��ون �رسكة بزيادة 
%33 عن العام املا�سي. ومن بني 60 مليون �رسكة لديها تواجد على في�ض 
ب��وك هن��اك 4 مايني �رسك��ة تن�سط باإنف��اق اأموالها على احلم��ات الإعانية 
املختلف��ة. واملاح��ظ اأن اأك��ر م��ن %70 م��ن الإعان��ات تاأت��ي م��ن خ��ارج 
الولي��ات املتح��دة. وبتحلي��ل �سفح��ات ال���رسكات ف��اإن اأكر م��ن %85 من 
امل�ستخدم��ني الآن يتوا�سل��ون معه��ا م��ن الهواتف الذكية، وهن��اك %40 من 
املعلن��ني ين�سوؤون حماتهم الإعانية م��ن هواتفهم الذكية. هذه الأرقام تظهر 
اأهمي��ة املن�س��ة املحمول��ة لفي���ض بوك حي��ث اأنه��ا اأ�سبحت م�س��در الزيارات 
والدخ��ل الرئي�س��ي. وتع��د منطقة جنوب ���رسق اآ�سي��ا الأن�سط من حي��ث تواجد 
ال���رسكات على في�ض بوك. كما اأ�سبح هناك تنوع يف ال�رسكات املتواجدة على 
في���ض ب��وك من حي��ث موؤ�س�سيها . يذكر اإعان��ات الفيديو الأك��ر �سعبية حاليًا 
وتلق��ى اهتم��ام �سفحات ال���رسكات. ففي ال�سهر املا�س��ي مت اإن�ساء اأكر من 4 

مايني اإعان فيديو جديد على في�سبوك .

 2 بن�سبة  الب�رسية  الذاكرة  ترتاجع  الع�رسينيات،  نهايات  مع 
باملائة كل 10 اأعوام. لكن، يوجد الكثري من املعلومات املثرية 
بح�سب  عنها،  تعلم  ل  قد  والتي  بذاكرتك  واملرتبطة  لاهتمام 

موقع Health.com، تتعرفون عليها فيما يلي:
تاأثري امل�ساعر يف الذاكرة:

ا�ستذكارها.  طريقة  على  معينه  بذاكرة  املرتبطة  امل�ساعر  توؤثر 
وتوهمنا  الذاكرة  حتجبها  التي  الأليمة  الذكريات  بع�ض  فهناك 
بن�سيانها كو�سيلة حلماية اأنف�سنا من ال�سعور بالأمل، وهناك اأمور 
الواقع،  اأ�سًا عليه يف  اأف�سل واأجمل مما هي  اأنها  نذكرها على 

ب�سبب امل�ساعر الإيجابية التي تربطنا فيها.
الذكريات ل ت�سبه ال�سور الثابتة يف الدماغ

الذكريات  ا�سرتجاع  فيها  يظهر  التي  الطريقة  تذكر  هل 
ب�سكل  الذكريات  تظهر  والتي  ال�سينمائية،  الأف��ام  يف 

اأمام عيني ال�سخ�ض؟  مرئي وكاأنها حت�سل من جديد 
واأو�سح خرباء، اأن هذا فهم خاطئ للذاكرة. فالذاكرة 
لي�ست �سور جممدة يف الدماغ، بل هي ت�سبه حديثًا 

وتغيريه  ت�سحيحه  اإىل  ل��������ذى نعمد 
ا�سرتجاعه دائمًا.

وهم "�سبق الروؤية"، اأو 
دي جافو" اأمر حقيقي
الذهول  ي�سيبك  ق��د 

روؤي��ة  عند  لوهلة 
م�سهد  اأو  م��وق��ف 
راأيته  باأنك  ت�سعر 
وبح�سب  �سابقًا. 
الأب����ح����اث، ه��ذه 

ف���ع���ل  ردة 
ب�سبب  طبيعية 
ا�����س����رتج����اع 
قوية  ذك����رى 

م����رت����ب����ط����ة 
 ، مب��ك��ان م��ع��نينّ
ف��ي�����س��رتج��ع��ه��ا 

اأخرى  مرة  الدماغ 
ال�سخ�ض  لي�سعر 

وك��اأن��ه ك���ان يف امل��وق��ف ذات��ه 
�سابقًا.

التوتر يوؤذي الذاكرة
اأظهرت الدرا�سات اأن هرمون التوتر، الكورتيزول، يوؤثر على قدرة 
ال�سرتخاء  توؤثر متارين  احلظ،  لكن حل�سن  الذكريات.  ا�سرتجاع 
لأي  بالإ�سافة  الذاكرة،  على  اإيجابي  ب�سكل  وغريها  واليوغا 
اأو  حتبه،  �سخ�ض  مع  احلديث  مثل  ال�سرتخاء،  ي�سبب  ن�ساط 

ممار�سة متارين ريا�سية.
ل تقلق من عدم القدرة على ا�سرتجاع الذكريات فوراً

الثاثينيات، ترتاجع قدرة ب����ع����د ال�������دخ�������ول يف 
ا���س��رتج��اع ال��ذك��ري��ات 
ب�����رسع��ة. ومم��ار���س��ة 
اأك����ر م��ن ن�����س��اط يف 
من  يجعل  واح��د  وق��ت 
اأم��راً  الذكريات  ا�سرتجاع 

اأ�سعب. 
دماغك يحب القيلولة... والتمارين الريا�سية

ميكن ا�ستعادة املعلومات اأ�رسع بخم�ض 
مرات بعد اأخذ قيلولة ملدة 45 دقيقة. 
الأوعية  من  يتكون  ال��دم��اغ  اأن  ومب��ا 
الريا�سية  التمارين  ت�ساعد  الدموية، 
الدورة  وتن�سيط  القلب  دقات  عدد  بزيادة 
من  املزيد  واإي�سال  ال��دم��اغ،  يف  الدموية 

الأك�سجني لتن�سيطه.
الن�ساء لديهن قدرة اأكرب على ا�سرتجاع 

الذكريات مقارنة بالرجال
تراوحت  اأ�سخا�سًا  �سملت  درا�سة  بح�سب 
ذاك��رة  ترتاجع  ع��ام��ًا،   95 و   30 بني  اأعمارهم 
الرجال مع تقدم العمر اأكر من الن�ساء. بينما اأظهرت درا�سة 
بغ�ض  الرجال  من  التذكر  على  قدرة  اأكر  الن�ساء  اأن  اأخرى 
والتواريخ  الأ�سماء  اأمور مثل  العمر، خ�سو�سًا يف  النظر عن 

واملخططات.
هل تتح�سن الذاكرة مع مرور الوقت؟

وخربات  معرفة  من  خمزونه  ا�ستعمال  على  قدرة  اأكر  الدماغ 
ورغم  العمر.  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  بلوغ  عند  ومهارات 
اأن الأ�سخا�ض الأ�سغر �سنًا ميتلكون القدرة على معاجلة الأفكار 
ب�رسع اأكرب، اإل اأن الأ�سخا�ض الأكرب �سنًا قادرون على الو�سول 
التي  احلكمة  تف�سري  هو  وه��ذا  خمت�رسة،  بطرق  ل�ستنتاجات 

يكت�سبها الإن�سان مع الزمن.

ا�ستط��اع علم��اء فيزي��اء م��ن مو�سك��و وطوكي��و 
قط��ع خط��وة مهم��ة يف جم��ال تخفي���ض �رسعة 
ال�س��وء مبق��دار 10 م��رات، وفقًا لدرا�س��ة حديثة 
ن�رسته��ا دوري��ة "الفيزياء التطبيقي��ة". فما الذي 
يعني��ه جناح هذه التجربة يف اإط��ار علم الفيزياء 
ب�سكل ع��ام، وكيف ميك��ن اأن ينعك�ض على تطوير 
التقني��ة والتكنولوجي��ا؟! مبدئيًا ي��رى العلماء اأن 
ه��ذه اخلطوة م��ن �ساأنها اأن تق��ود اإىل جيل جديد 
م��ن اأجه��زة و�سب��كات الكمبيوتر فائق��ة ال�رسعة، 
كذل��ك ال�سا�سات الت��ي تت�سف بال�رسع��ة الكبرية 
يف التوق��ع وال�ستجاب��ة، مبعنى اآخر ف��اإن العامل 
مقبل عل��ى ثورة جدي��دة يف التكنولوجيا. وتعود 
فكرة اإبط��اء �رسعة ال�سوء اإىل عام 1998 عندما 
طرحه��ا عامل الفيزياء الياباين، ميزوتريو اإينوي، 

لك��ن ك�ساأن العدي��د من الأفكار فه��ي تظل نظرية 
ل�سنوات ورمبا عق��ود اإىل اأن يتم اإثباتها اأو نفيها 
عملي��ًا. كم��ا جن��ح العلم��اء يف التجرب��ة الأخرية 
"فوتوني��ة"  ببل��ورات  يع��رف  م��ا  م�ستخدم��ني 
مغناطي�سي��ة تتعامل مع ال�س��وء بطريقة خا�سة، 
بحي��ث توؤث��ر في��ه ليك��ون ممكن��ًا تغ��ري �رسعت��ه 
اأك��دت  وبع���ض موا�سفات��ه الأخ��رى، وف��ق م��ا 
الباحثة الرو�سية التي قادت فريق العمل وا�سمها 
تاتيان��ا دولغوفا وزماوؤه��ا بجامعة مو�سكو مع 

علماء الفيزياء من جامعة توياها�سي اليابانية.
وتوؤك��د دولفوف��ا اأن اإبط��اء ال�سوء ���رسوري جداً 
للتفك��ري يف خل��ق م�ست�سع��رات جدي��دة متكن من 
تطوي��ر �رسعة الأجه��زة احلا�سوبية كذلك �سناعة 

ال�سا�سات ثاثية الأبعاد.

اأخ��رًيا اأطلقت �رسكة �ساوم��ي هاتفها الوح�ض الذي طال 
انتظ��اره “مي 5 اإ�ض”، الذي نراه على ا�ستعداٍد ملناف�سة 
اأف�س��ل الهوات��ف املنت���رسة على ال�ساحة ل���رسكاٍت مثل 
�سام�س��وجن واأب��ل، وغريهم��ا. وعندم��ا نطل��ق عليه لقب 
“الوح�ض” فهذا ما ي�ستحقه بالفعل، حيث ح�سل اإ�سدار 
اإ�ض بل�ض” عن الإ�سدار الأ�سا�سي على   5 “�ساومي مي 
معال��ٍج اأكر ق��وة، وذاكرة ع�سوائية اأك��رب، و�سا�سة اأكرب، 
وكامريا خلفية مزدوجة، والأكر من كل ذلك هو �سعره، 
لك��ن لنتحدث عن كل يف حينه. ياأتي �ساومي مي 5 اإ�ض 
يف اأرب��ع اإ�س��دارات خمتلفة، وه��م الإ�س��دار الأ�سا�سي، 
واإ�س��دار متو�س��ط املوا�سف��ات، والإ�سداري��ن الآخرين 
حتت مظلة مي 5 اإ�ض بل�ض. لدى هاتف مي 5 اإ�ض �سا�سة 
5.15 بو�س��ة، وبدق��ة 1920×1080 بيك�سل. وي�سبه 
يف ت�سميمه هاتف مي 5، اإل اأن الهيكل املعدين ي�سفي 
علي��ه املزيد من ال�سقل واملتان��ة. بالن�سبة للعتاد، لدى 
�ساوم��ي مي 5 اإ���ض 3 جيجا بايت من ذاك��رة الو�سول 
الع�سوائ��ي، و64 جيج��ا بايت من امل�ساح��ة التخزينية 

الداخلية، مع معالج �سناب دراجون 821 رباعي النواة. 
��ا الكامريا اخللفية ت�سل دقتها اإىل 12 ميجا بيك�سل،  اأمَّ
يف ح��ني اأن الكامريا الأمامية 4 ميجا بيك�سل. ويختلف 
الإ�سدار الأ�سا�سي عن الإ�سدار املتو�سط، اأن الأخري لديه 
4 جيج��ا باي��ت من ذاكرة الو�س��ول الع�سوائي، و128 
ا بقي��ة املوا�سفات  جيج��ا بايت لل�سع��ة التخزيني��ة، اأمَّ

فهي نف�سها.
والآن حان الوقت للحديث عن الإ�سدار مفتول الع�سات 
 QHD ساومي مي 5 اإ�ض بل�ض”، الذي ياأتي ب�سا�سة�“
5.7 بو�سة. وكما ذكرنا اأن هناك اإ�سداران من البل�ض، 
الأول لدي��ه 4 جيجا بايت من ذاكرة الو�سول الع�سوائي 
و64 جيج��ا باي��ت م��ن ال�سع��ة التخزيني��ة الداخلي��ة، 
بينما الث��اين – وهو الإ�سدار الوح���ض يف وجهة نظري 
– يحت��وي عل��ى 6 جيج��ا بايت م��ن ذاك��رة الو�سول 
الع�سوائ��ي، و128 جيج��ا باي��ت م��ن �سع��ة التخزي��ن 
الداخلي��ة. لدى �ساومي مي 5 اإ���ض بل�ض معالج كوالكوم 
�سن��اب دراج��ون 821. اأما م��ن حيث الكام��ريا، فياأتي 

بكامريا خلفية مزدوجة، كل منهما 13 ميجا بيك�سل.
حتتوي جمي��ع الإ�سدارات الأربعة م��ن هواتف �ساومي 
م��ي 5 اإ�ض عل��ى تقنية �سن��اب دراجون �سين���ض اآي دي 
ع��ن  عب��ارة  وه��ي   ،Snapdragon Sense ID
ق��ارئ للب�سم��ة باملوجات ف��وق ال�سوتي��ة ُمثبَّت على 
ال�سا�س��ة. هناك ميزة اأخرى يجب لفت النظر اإليها، وهي 
باملنا�سب��ة ح�رسية فقط لهاتف م��ي 5 اإ�ض بل�ض، وهي 
احتواءه عل��ى م�ست�سعر �سنبتيك���ض Synaptics، وهو 
باخت�س��ار يجعل �سا�س��ة الهاتف حتدد اخلي��ارات بناء 
على قوة �سغطة اإ�سبع امل�ستخدم على ال�سا�سة، كما هو 

احلال مع تقنية ثري دي تات�ض من اأبل.
الف�س��ي،  وه��م  األ��وان،  اأربع��ة  يف  الهات��ف  �سيتواف��ر 
والرمادي الداكن، والذهبي، والذهبي الوردي. وباإمكان 
امل�ستخدم��ني ال�سيني��ني القي��ام بعملي��ة ال���رساء ع��رب 
الإنرتن��ت ابت��داء م��ن اخلمي���ض املقب��ل، املواف��ق 29 
�سبتم��رب. ومل تو�س��ح ال�رسك��ة حت��ى الآن مت��ى �سي�سل 

الهاتف اإىل الدول الأخرى خارج ال�سني.

اكت�س��ف علماء زلزل اأمريكيون ارتباطا بني �سخ مياه ال�رسف يف اآبار النفط 
امل�ستخدمة يف ولية تك�سا�ض الأمريكية والهزات الأر�سية املحلية التي حتدث 
هن��اك وذلك عرب اإج��راء ر�سد بوا�سطة الأقم��ار ال�سناعية. ويعتق��د العلماء اأن 
موا�سل��ة ا�ستخراج امل��وارد الطبيعية �سيثري وق��وع زلزل جديدة يف املنطقة. 
وق��د اأثب��ت الباحث��ون اأن الن�س��اط الزل��زايل ازداد يف املناط��ق املركزي��ة م��ن 
الولي��ات املتح��دة منذ عام 2008. وربط العلماء ه��ذا الواقع ب�سخ املياه يف 
اآب��ار الغاز والنفط مما يزي��د ال�سغط الهيدروديناميك��ي يف م�سامات ال�سخور 
وه��ذا يزي��د بدوره ت�سق��ق ال�سخور كما ي��وؤدي اإىل �سعود �سط��ح الأر�ض، وهو 
م��ا ميكن ر�سده بوا�سطة الأقمار ال�سناعي��ة. واأكدت نتائج الدرا�سة اأن الزلزل 
كذاك الذي حدث يف ولية تك�سا�ض يف عام 2014 وات�سف ب�سدة 4.8 درجات 
يت�سبب بها �سخ مياه ال�رسف يف اآبار الغاز والنفط. يعتقد العلماء اأن ا�ستخدام 
الأقم��ار ال�سناعي��ة ملراقبة تاأثري ا�ستخراج امل��وارد الطبيعية قد يزيد من دقة 

التنبوؤ مبواقع الهزات الأر�سية التي ي�سببها الن�ساط الب�رسي و�سدتها.

انت�رس مقطع فيديو على �سبكة الإنرتنت يظهر فيه �ساب وهو ي�رسح كيفية حفر 
فتحة يف جهاز اأيفون 7 للتمكن من و�سله ب�سماعات الراأ�ض التقليدية.

�سدق مئات الأ�سخا�ض �رسيط الفيديو الذي ن�رسه مدون على النرتنت، والذي 
ين�سح بحفر فتحة يف اأيفون7، لكي ي�سبح اجلهاز قادر على الت�سال ب�سماعة 
راأ���ض ج��اك 3.5 مل��م. وقد مت ن�رس املقط��ع على قنات��ه يف اليوتيوب وجمع 8 

مايني م�ساهدة يف اأقل من اأ�سبوع.
وقال املدون يف الفيديو اأنه يوجد مو�سل خا�ض لل�سماعات خمباأ حتت غاف 
اأيف��ون 7، لذل��ك يجب �سنع حف��رة يف الهاتف الذكي مبق��دار 3.5 ملم. واإذا ما 
حكمن��ا على امل�ساهدين م��ن خال التعليقات حتت الفيدي��و، ف�سنجد اأن معظم 
امل�ساهدي��ن �سدق��وه وقام��وا بعم��ل نف�ض ال�سيء مم��ا اأدى اإىل ك���رس هواتفهم 

املحمولة.

ويندوزالكونغرسيوتيوب

هل تعاني من النسيان.. 8 حقائق ال تعلمها عن الذاكرة

منافسة

عندم��ا اأعلنت �رسك��ة موزيا عن نظ��ام ت�سغي��ل فايرفوك�ض اأو 
اإ���ض لاأجه��زة املحمول��ة، كان لها هدف وا�س��ح، وهو مناف�سة 
اأندروي��د، لك��ن مع عدم قدرتها على لف��ت الأنظار اإليه، ومع كل 
املح��اولت التي �سعت من خالها انت�ساره؛ ارت�ست ال�رسكة اأن 
تعل��ن عن هزميتها يف هذا امل�سمار، وعن نهاية فايرفوك�ض اأو 
اإ���ض. كانت بداية نظام موزيا املحمول يف عام 2013 كنظام 
ت�سغي��ل مفت��وح امل�س��در، م��ع الرتكيز عل��ى الأ�س��واق النا�سئة 
والهوات��ف منخف�س��ة التكلف��ة. وح�سلت تل��ك الفك��رة الب�سيطة 
عل��ى دعٍم من العديد من ال���رسكات الأخرى، مبا يف ذلك بع�ض 
�رسكات ت�سنيع الأجهزة املحمولة، و�رسكات ات�سالت. بعدها 
حان وق��ت املرحلة اجلديدة، وهي اإع��ادة ت�سميم امل�رسوع يف 
اأوائ��ل 2015 وتغي��ري م�س��اره، بحيث يت��م الرتكي��ز على كافة 

اأنواع الهواتف الذكية ب�سكل عام. 

موزيال تعلن عن نهاية نظام 
“فايرفوكس" أو إس"


