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�أجرتها  �لتي  �حلديثة  �لدر��سات  �إح��دى  ك�سفت 
�لأمن  جمال  يف  �لر�ئدة   Eset “�إ�سيت”  �رشكة 
�لإلكرتوين مدى �لإدمان �لذي قد ي�سل �إليه بع�ض 
عرب  �لألعاب  من  �لعديد  ت�سيب  حيث  �لالعبني، 
�لإنرتنت، �سو�ء “بوكيمون غو” �أو “جر�ند ثيفت 
�أوتو” �أو “وورلد �أوف ووركر�فت”، ع�ساقها بنوع 

من �لإدمان.
ع�رشة  كل  من  و�ح��د  �ع��رت�ف  �لدر��سة  و�أظهرت 
12- بني  ترت�وح  ملدة  �مل�ستمر  باللعب  لعبني 
24 �ساعة يوميًا، بينما �عرتف �ستة باملائة من 
تخطت  ملدة  �مل�ستمر  باللعب  �ملولعني  �لالعبني 
ق�ساءهم  يعني  مما  و�حد،  وقت  يف  �ساعة   24

يومني كاملني دون نوم يف �لعو�مل �خليالية.
وبحثت �لدر��سة يف �ل�سلوكيات �لتي يتبعها 500 
ي�ستمتعون  منهم  �ملئة  83 يف  �أن  لتك�سف  لعب 

باألعابهم �ملف�سلة ملدة �ساعتني تقريبًا كل يوم، 
فيما �عرتف 10 يف �ملئة من �مل�ساركني بق�ساء 
�ساعات  خم�ض  �إىل  �ساعتني  بني  ي��رت�وح  وق��ت 

و�سطيًا يف �للعب كل يوم.
و�أثارت �عرت�فات 3 يف �ملئة من �لالعبني �لقلق 
حيث يق�سون �أكرث من ع�رش �ساعات لعب يوميًا، 
مقد�ر  عن  �لدر��سة  يف  �مل�ساركني  �سوؤ�ل  وبعد 
�ملئة  يف   14 �سوى  يعرتف  مل  باللعب،  هو�سهم 

منهم بهذه �حلقيقة �ملثرية للقلق.
مبجال  �ملتخ�س�سني  �أح��د  جيم�ض  م��ارك  وق��ال 
�مل�ساألة  هذه  حول  “�إ�سيت”  �رشكة  لدى  �لأم��ن 
�لإنرتنت  عرب  �لإلكرتونية  �لأل��ع��اب  “ت�سيب 
ن�ستغرب  ول  �لإدم���ان،  من  كبري  بقدر  ع�ساقها 
�عرت�ف �لعديد من �مل�ساركني يف �لدر��سة بق�ساء 
فاإن  ذلك  ومع  باللعب،  �لطويل  �لوقت  هذ�  مثل 
�لقدرة على حتقيق �لتو�زن بني �لتز�مات �ملدر�سة 
بالغة  م�ساألة  و�لعائلة  و�لأ���س��دق��اء  �لعمل  �أو 

�لأهمية، ول �أو�سي �أحد�ً بق�ساء �لكثري من �لوقت 
يف �لعو�مل �لفرت��سية مقارنة بالعامل �حلقيقي”.
ولدى �سوؤ�ل �مل�ساركني عن ��ستخد�م برنامج �أمن 
على جهاز كمبيوتر �لألعاب، �أجاب �أكرث من 52 

يف �ملئة بالنفي لالأ�سباب �لتالية:
�لرب�مج  ه��ذه  مثل  ب��اأن  قالو�  �ملئة  يف   12  •

ت�سبب بطء �ل�ستجابة يف �أجهزتهم
• 8 يف �ملئة قالو� باأن مثل هذه �لرب�مج ت�سبب 

جتربة لعب متقطعة
حاجتهم  ع��دم  �إىل  �أ���س��ارو�  �مل��ئ��ة  يف   20  •

ل�ستخد�م مثل هذه �لرب�مج
يف�سلون  ل  �أنهم  �إىل  �أ���س��ارو�  �ملئة  يف   13  •

م�ساهدة ر�سائل �لتنبيه �ملنبثقة عنها
يف   36 �أن  للدر��سة  �لأخ���رى  �لنتائج  وك�سفت 
�ملئة من �مل�ساركني قد يعمدون �إىل خيار �إغالق 
برجميات �لأمن يف حال �أدت �إىل �إبطاء �أجهزتهم، 
بينما �أ�سار 32 يف �ملئة من �مل�ساركني �إىل �أنهم 

باحلالة  مقارنة  �لإط���ار  تغري  معدل  يف�سلون 
�لأمنية لأجهزتهم.

يعمد  �أن  �حلكمة  م��ن  “لي�ض  جيم�ض  و�أ���س��اف 
�لالعبون �إىل �إغالق �حللول �لأمنية لأنهم ي�سعرون 
باأنها تقاطع جتربة �للعب �لتي يختربونها، حيث 
ملخاطر  كبري  ب�سكل  معر�سة  �لأجهزة  �ستكون 
ت�سجيل  بيانات  ت�رشق  �لتي  �خلبيثة  �لربجميات 

�لدخول �خلا�سة بالالعبني”.
و�أكمل جيم�ض “وميكن لقر��سنة �لإنرتنت عندها 
�أغ��ر����ض  يف  �لالعبني  ح�ساب  م��ن  �ل�ستفادة 
�لوكيلة  �ل��ربجم��ي��ات  د���ض  تت�سمن  ق��د  خبيثة 
فر�سة  توجد  وبينما  فيه،  كبرية  �أ�رش�ر  و�إحد�ث 
�إثبات  بعد  �ملحظور  �حل�ساب  ل�ستعادة  جيدة 
هو  �ل�سائع  �لوقت  �أن  �إل  ل��الخ��رت�ق،  تعر�سه 
ويعد  �ملتاعب.  من  �لكبري  �لقدر  هذ�  ي�سبب  �لذي 
�لأمن �لإلكرتوين خط �لدفاع �لأول، وينبغي على 
�لالعبني جتنب �إغالقه �أو �إز�لته لأي �سبب كان”.

جديد لواتس آب على ويندوز
 يسهل إرسال الصور والفيديوهات

نسخة من نوت 7 فى الصين 
وسامسونج تتدخل لحل المشكلة

تضيف زرا جديدا لترجمة 
النصوص

ثقوب سوداء "تتجشأ" 
بعد التهامها نجوما

ح�س��ل تطبي��ق و�ت���ض �آب عل��ى نظ��ام ويندوزعلى حتدي��ث جدي��د، يحمل رقم 
2.16.208 ي�سيف عدد� من �مليز�ت �جلديدة، وميكن �حل�سول عليه من متجر 
�لتطبيق��ات بكل �سهولة، �إذ يدعم �لتطبي��ق بخ�سائ�ض جديدة طاملا طالب بها 
�مل�ستخدم��ني.  و وفقا للموقع �لهن��دى Phonearena فتمت �إ�سافة �أيقونة 
�لكامري� �إىل �لن�سخة �جلديدة من �لتطبيق، �إذ �أ�سبحت �أيقونة �لكامري� يف �جلزء 
�ل�سفل��ي من �رشيط �لإعد�د�ت يف نافذة �لدرد�سة، لت�سهل �لتقاط �ل�سور ب�رشعة 
وت�سجيل �لفيديوهات وم�ساركتها مع جهات �لت�سال �خلا�سة بامل�ستخدمني. 
وم��ع رم��ز �لكام��ري� �جلدي��دة، �سيتمك��ن �مل�ستخدم��ون م��ن م�سارك��ة �ل�س��ور 
و�لفيديوه��ات مع �أكرث من جهة فى وقت و�ح��د، جنبا �إىل جنب �لتقاط �ل�سور 
و�لفيديوهات، و�ختيار عدد من جهات �لت�سال لإر�سالها لهم فى وقت و�حد.

ك�س��ف �ملوق��ع �لإلكرتون��ى ل�سحيف��ة "ديلى مي��ل" �لربيطانية، ف��ى تقرير 
جدي��د، تعر�ض هاتفني م��ن هو�تف �سام�سوجن نوت 7 �جلديدة لال�ستعال فى 
�ل�س��ني، رغم تاأكيد�ت �ل�رشك��ة �أن ن�سخ نوت 7 �لتى طرحت فى �ل�سني �آمنة 
ل�ستخد�مها بطاريات خمتلفة عن باقى �لن�سخ �ملطروحة حول �لعامل، ليثري 
ه��ذ� �لأم��ر �مل�سكلة م��ن جديد بع��د �أن ��ستقر �لو�سع بعد �إع��الن �ل�رشكة عن 
برنامج ��ستبد�ل هو�تف نوت 7 �لتالفة. و�إذ� تاأكد �أن هذه �حلو�دث �سحيحة 
ف�ستك��ون �لأول لن��وت 7 فى �أكرب �س��وق للهو�تف �لذكية ف��ى �لعامل، وقالت 
�سام�سوجن �إنها حتقق فى و�حدة من �حلالت �ملبلغ عنها، بعد ن�رش م�ستخدم 
عل��ى و�سائل �لتو��س��ل �لجتماعي �ل�سيني��ة ر�سائل و�س��ور� تظهر ��ستعال 

�لنري�ن بهاتف نوت 7 �لتابع لأحد �أ�سدقائه خالل عطلة نهاية �لأ�سبوع.

�أعلن��ت خدمة م�سارك��ة �ل�سور �إن�ستغ��ر�م �أنها بد�أت تدع��م ترجمة �ملحتوى 
م��ن �للغات �لأجنبية �إىل �للغة �خلا�سة ب��كل م�ستخدم، وذلك بعد �أن �أظهرت 
�لأرق��ام �لأخ��رية �أن �أك��رث من %80 م��ن م�ستخدميها من خ��ارج �لوليات 
�ملتح��دة. �ل�رشك��ة ع��رب ح�سابه��ا �لر�سمي عل��ى خدمتها قال��ت  �إن "جمتمع 
�إن�ستغ��ر�م" من��ا ب�رشع��ة، و�أ�سبح �أك��رث عاملية مم��ا ت�س��ورت، و�أ�سافت �أن 
�مل�ستخدم��ني �سيكونون قريب��ا قادرين على فهم �لق�س��ة �لكاملة للحظة ما 

بغ�ض �لنظر على �للغة �لتي كتبت بها.
و�أو�سح��ت �أنه �عتبار� من �ل�سهر �ملقب��ل �سيتيح زر �لرتجمة �جلديدة ترجمة 
�لنب��ذ�ت �ل�سخ�سي��ة للم�ستخدمني �لآخري��ن، و�رشوح �ل�س��ور و�لفيديوهات 

�لق�سرية، ف�سال عن �لتعليقات.

وث��ق علم��اء فل��ك لأول مرة عل��ى �لإط��الق �لعملية �لت��ي يج��ري فيها طرد 
�لإ�سعاع من �لثقوب �ل�سود�ء، وهي عملية يعتقد كثريون �أنها حتمل �ملفتاح 
ملعرف��ة كيفية ت�س��كل �ملج��ر�ت، م�ستعينني بتل�سك��وب "و�يد فيل��د �إنفر�ريد 
�سرييف �إك�سبلورر" )و�يز( �لتابع لإد�رة �لطري�ن و�لف�ساء �لأمريكية )نا�سا(.

وتوج��د �لثق��وب �ل�سود�ء فائق��ة �ل�سخامة يف مركز معظ��م �ملجر�ت، ويزيد 
تركيز كتلتها مئات �آلف �أو حتى ماليني عن حجم �ل�سم�ض، مع جاذبية من 

�لقوة بحيث ل ي�ستطيع حتى �ل�سوء �لهرب منها.
وعندم��ا ميت���ض �لثق��ب �لأ�سود ج�سما م��ا فاإنه ل ي�ستهلك جمي��ع مكوناته، 
وب��دل من ذلك فاإنه يبعث )يتج�ساأ( كمية هائلة من �لإ�سعاع �لكثيف ك�سوط 

�سديد �لبيا�ض من �لطاقة مي�سح كل �سيء يف طريقه.

تقنية مبتكرة تحول أصبع يدك لسماعة هاتف

الهند تحتل المركز الثاني عالميًا 
في عدد مستخدمي اإلنترنت

مدمنو األلعاب اإللكترونية يخاطرون بأمنهم مقابل االستمتاع باللعب

جو برو تكشف عن أول طائرة درون من إنتاجها

بعد "األصوات المزعجة".. خلل جديد في آيفون 7

الهند تحتل المركز الثاني عالمياً  في عدد مستخدمي اإلنترنت

"كاسيني" يلتقط صورا مضيئة ألصغر أقمار زحل

ك�سف��ت �رشكة نا�سئة تابعة ل�سام�سون��غ عن رباط للمع�سم يحمل ��سم "�سغنل" 
)Sgnl( يجع��ل م��ن �ملمكن لأي �سخ�ض �لرد عل��ى �ملكاملات �لهاتفية مبجرد 
و�سع طرف �سبابته على �أذنه. وح�سلت �ل�رشكة على دعم مل�رشوعها يزيد على 
882 �ألف دولر وهو مبلغ يتجاوز كثري� �خلم�سني �ألف دولر �لتي ر�سدتها 
كي حتول �لفكرة �إىل منتج ��ستهالكي، مع بقاء ع�رشين يوما حتى �نتهاء فرتة 

�حلملة.
وتعم��ل �لتقنية من خ��الل مترير �لذبذبات �ل�سوتية م��ن �لرباط عرب �ليد، لكن 
يف هذه �ملرة دون �حلاجة �إىل وجود �سماعات �أذن، وتزعم �رشكة "�إنومدل" �أن 
�ل�س��وت يظل و��سحا حتى يف �لبيئات �ل�ساخبة، ولأن ذبذبات �ل�سوت تنتقل 
ع��رب �ليد مبا�رشة �إىل �لأذن ف��اإن �لأ�سخا�ض �ملجاورين لن يتمكنو� من �سماع 

طريف �ملكاملة.
يت�سم��ن �لرب��اط ميكروفونا مدجم��ا لإر�سال �س��وت �مل�ستخ��دم �إىل �ملت�سل، 

وكذلك م�ست�سعر�ت لتتبع �لن�ساط.

)�إت�ض بي(  باكارد  �كت�سف عدد من م�ستخدمي طابعات هيوليت 
�أنها ل تتعرف على خز�نات �حلرب غري �لأ�سلية يف 13 �سبتمرب/ 

�أيلول �جلاري.
حرب  بيع  يف  �ملتخ�س�سة  �لهولندية   123inkt �رشكة  وقالت 
�إت�ض بي  �سكوى من م�ستخدمي  �ألف  تلقت حو�يل  �إنها  �لطابعات 

يف يوم و�حد.
�لأخري لربجميات ت�سغيل  �لتحديث  �أثناء  فاإنه  �إت�ض بي،  وبح�سب 
�إل  �لطابعة  تت�سل  ل  بحيث  �لإع��د�د�ت  تغيري  جرى  طابعاتها، 

بخز�نات �حلرب �لتي تنتجها �إت�ض بي، و�ملزودة ب�رش�ئح خا�سة.
كما �أ�سارت �ل�رشكة �إىل �أن بع�ض �لطابعات كانت حتتوي بالفعل 

على هذه �خلا�سية �سمن �إعد�د�ت �لت�سغيل.
منذ  �لت�سغيل  لربجميات  حتديث  �سدور  يف   123inkt و�سككت 
م�سبقا  مربجما  كان  �لتغيري  �أن  ورّجحت  �ملا�سي،  �آذ�ر  مار�ض/ 

ليبد�أ ت�سغيله هذ� �ل�سهر.
وقالت �إت�ض بي �إن هذه �لتحديثات ُطرحت على مر�حل، لكنها مل 

تعّلق على �لتوقيت �خلا�ض باآخر حتديث.
وجاء يف بيان لل�رشكة �أن "�لغر�ض من هذه �لتحديثات هو حماية 

�إت�����ض ب��ي وح��ق��وق �مللكية  �ل����ف����ك����ري����ة �ب��ت��ك��ار�ت 
�خلا�سة بها".

��ستياء  �لأم���ر  و�أث����ار 
�مل�ستخدمني،  بع�ض 

وذلك لأن خز�نات 
�لأ�سلية  �حل���رب 

�إت�������ض بي  م���ن 
�لثمن  باهظة 
م����ق����ارن����ة 
ب��غ��ريه��ا من 
�خل����ز�ن����ات 
غ������������������ري 

�لأ�سلية.
م�������س���ك���ل���ة 
خز�نة �حلرب

وت�������س���م���ن���ت 
وجود  �إىل  �لتنبيه  ر�سائل 

خ���ط���اأ، و�ل���ت���ي ت��ظ��ه��ره��ا 
مثل  ع���ب���ار�ت  �ل��ط��اب��ع��ات، 

"م�سكلة يف خز�نة �حلرب"، و"خز�نة �أو �أكرث من مفقودة �أو تالفة"، 
و"خز�نة من طر�ز قدمي".

وقال ع�سو يف منتدى دعم �إت�ض بي �إن برجميات ت�سغيل �لطابعة 
�أن  �إىل  له ر�سالة ت�سري  �إذن" منه، كما ظهرت  "دون طلب  ُحدثت 
نف�ض  و�جهو�  �آخرين  �أن  "لبد  �أنه  و�أ�ساف  تالفة.  �حلرب  خز�نة 
�مل�سكلة. هل هناك طريقة توقف �إت�ض بي عن فعل ذلك مبن ��سرتو� 
�لربجميات  بتحديث  تاأثرت  �لتي  �لطر�ز�ت  وكانت  طابعاتها؟". 
جيت  و�أوفي�ض  برو،  جيت  و�أوفي�ض  جيت،  �أوفي�ض  بي  �إت�ض  هي 
برو �إك�ض. وقالت �إت�ض بي لبي بي �سي �إن خز�نات �حلرب �ملزودة 
بحرب  تزويدها  �إعادة  بعد  تعمل  ز�لت  ل  �لإليكرتونية  بال�رش�ئح 
هذه  كانت  كثرية،  ح��الت  "يف  �أن��ه  �ل�رشكة  و�أ�سافت  بديل. 
�خلا�سية مثبتة بالطابعات، بالإ�سافة �إىل ظهورها يف طابعات 

�أخرى عن طريق حتديث برجميات �لت�سغيل".
نتيجة غري متعمدة

�رش�ئح  تطوير  على  �لقدرة  لديها  �إن   123inkt �رشكة  وقالت 
لكن  �إنتاجها،  ب�سدد  و�أنها  �لطابعات،  مع  تتو�فق  �إلكرتونية 

ماألوفة.�مل�������س���ك���ل���ة 
"م�سنعو  �أن  و�أ�سافت 
ي�سدرون  �لطابعات 
حت�������دي�������ث�������ات 
ل������ربجم������ي������ات 
ب�سفة  �لت�سغيل 
ز�عمني  دوري����ة، 
ب��و���س��ع��ه��م  �أن 
�لت�سغيل  حت�سني 
م�سكالت  ح��ل  �أو 

�أمنية".
ما  "غالبا  وتابعت 
غري  �لنتيجة  تكون 
عدم  �ملق�سودة هي 
خز�نات  �سالحية 
�حلرب �لرخي�سة غري 
للت�سغيل،  �لأ�سلية 
وظهور ر�سائل بوجود خطاأ 

يف �لت�سغيل".

�أن  �ملتح��دة،  �لأمم  منظم��ة  ن�رشت��ه  تقري��ر  ك�س��ف 
�لهن��د حتت��ل �ملرك��ز �لثاين عل��ى م�ست��وى �لعامل فى 
ع��دد م�ستخدم��ي �لتكنولوجي��ا �حلديث��ة )�لإنرتنت(، 
وتفوق��ت بذلك على �لولي��ات �ملتحدة �لأمريكية بعد 
�أن بل��غ عدد م�ستخدمي �لإنرتن��ت لديها 333 مليون 
م�ستخ��دم.  وحتت��ل �ل�س��ني �ملركز �لأول ف��ى �لعامل، 
حي��ث يبل��غ ع��دد م�ستخدم��ي �لإنرتنت لديه��ا 721 
مليون��ا من �سكانه��ا.  وبالرغم من ذل��ك فهناك عدم 
م�ساو�ة ب��ني م�ستخدمي �لإنرتن��ت، و�إن كانت �لدول 
�لغني��ة قد و�سلت �إىل م�ستوى �ل�ستخد�م �لذي قربهم 
م��ن �لإ�سباع، فاإن ه��ذ� �لت�سال ل يتقدم ب�رشعة فى 
�ملناط��ق �لأكرث فق��ر� فى �لعامل من �أج��ل م�ساعدتهم 
عل��ى تخط��ي ه��ذ� �لتاأخ��ر ف��ى جم��ال �لتكنولوجيا 
�حلديثة، و�أن عدد �ملحرومني من �لإنرتنت فى �لعامل 

يبلغ 9، 3 مليار �سخ�ض ب�سبب نق�ض هذه �خلدمة.

ك�سفت �رشكة جو برو عن �أول طائرة �سغرية بدون طيار 
”درون“ من �إنتاجها، وذلك بالتز�من مع �إعالن �ل�رشكة 

 .Black Hero5 عن �أحدث كامر�تها �لريا�سية
��سم  حتمل  �لتي  �لطائرة،  ومتتلك 

،وحدة   Karma كارما 
ب�سا�سة  مدجمة  حتكم 

ت��ع��م��ل ب��ال��ل��م�����ض 
بو��سطتها  مي��ك��ن 
بالطائرة  �لتحكم 

�ل�سور  و����س��ت��ع��ر����ض 
ما  وهو  مبا�رشة،  و�للقطات 

�لهاتف  ��ستخد�م  �ىل  �حلاجة  يلغي 
منف�سل  ب�سكل  �للوحي  �حلا�سب  �أو  �لذكي 

لعر�ض �ل�سور �أو �لفيديوهات. 
فاإن  �لأ�سو�ق،  يف  درون  لطائر�ت  �مللحوظ  �لتز�يد  ومع 
�ل�ستخد�م  �سهولة  على  �لأ�سا�ض  يف  تركز  كارما  طائرة 
مع �متالكها لت�سميم مرن وقابل للطي �لأمر �لذُي ي�سهل 

عملية �لتخزين و�حلمل. 
وتدعم �لطائرة �إمكانية دمج كامري� Black Hero5 �أو 
Session Hero5 �أو Hero 4 بهدف �لتقاط �ل�سور 
�إذ  �لتحليق،  �أثناء  و�لفيديوهات 
على  �ل��ط��ائ��رة  حت��ت��وي 
ق��اع��دة حم��وري��ة يف 
�لأم���������اُم مي��ك��ن 
ت��ث��ب��ي��ت �إح����دى 
�ل�����ك�����ام�����ري�ت 
عليها  �ل�����س��اب��ق��ة 

للت�سوير ب�سكل �سل�سل. 
طائرة  ف���اإن  ب��رو  ج��و  وبح�سب 
�لأ���س��و�ق  يف  �ستتوفر  �جل��دي��دة  ك��ارم��ا 
�عتبار�ً من 23 �أكتوبر �ملقبل ب�سعر 799 دولر �مريكي 
 Black Hero5 �ميكن �حل�سول على �لطائرة مع كامري
1099 دولر �مريكي �و  Session 5 Hero ب�سعر  �أو 

999 دولر �مريكي.

م��ن �لن��ادر �أن ت�س��ري �لأمور عل��ى ما ير�م عن��د �إطالق 
هات��ف جديد، لكن ل �أحد� يتوق��ع �أن تكون �لأمور بهذ� 
�ل�س��وء بالن�سبة ل�رشكتي �أبل و�سام�سونغ مع هاتفيهما 

�جلديدين "�آيفون 7" و"غالك�سي نوت 7".
فبع��د م�سكلة �نفجار �لبطاري��ة �أثناء �ل�سحن يف هاتف 
"غالك�س��ي نوت 7"، وم�سكلة �أ�س��و�ت �ل�سجيج �لتي 
ت�س��در عن "�آيف��ون 7" عندم��ا يعمل �لهات��ف بطاقته 
�لق�س��وى، ظه��ر يف �ل�ساع��ات �ملا�سي��ة خل��ل جدي��د، 

ولكنه يف جهاز �أبل هذه �ملرة.
�لتو��س��ل  و�سائ��ل  ع��رب  م�ستخدم��ون  ��ستك��ى  فق��د 
�لجتماعي من خلل يف "�آيفون 7" يكمن يف عدم قدرة 
Ai -"  بع�ض �مل�ستخدمني عل��ى �إلغاء و�سع �لطري�ن

plane Mode" و�لع��ودة �إىل ��ستقب��ال �لإ�س��ار�ت 
�لهاتفية ب�سكل طبيعي.

وعند تفعيل و�سع �لطري�ن على �أي هاتف، تقطع كافة 
�لت�سالت �لهاتفية و�لال�سلكية بني �جلهاز وحمطات 
�ل�ستقب��ال، وم��ن �ملفرت�ض �أن تعود ه��ذه �لت�سالت 
ف��ور� ع��ن �إلغ��اء و�سع �لط��ري�ن �ل��ذي ي�ستخ��دم على 
�لرح��الت �جلوية منعا للتاأثري على �أجهزة �لتوجيه يف 

�لطائر�ت.
ون���رش م�ستخدم يدعى ل��وؤي عوي�ض فيدي��و على موقع 
يوتي��وب يقارن ب��ني هاتفي "�آيفون 6 �إ���ض" و"�آيفون 
7". وو�س��ع عوي���ض �لهاتفني على "و�س��ع �لطري�ن" 
ثم �ألغ��اه مبا�رشة على �لهاتفني. فاأظه��ر �لفيديو ف�سل  
"�آيف��ون 7" يف �لعودة �إىل و�سع ��ستقبال �لت�سالت 
�لع��ادي، يف حني جن��ح "�آيف��ون 6 �إ���ض" يف ��ستعادة 

�لت�سالت ب�سكل طبيعي.
وح�س��ب مدون��ة  "9to5 Mac"، �ملخت�س��ة باأخب��ار 

ماكنتو�ض �لتقنية، فاإن �رشكة �أبل وعدت �مل�ستخدمني 
�لذين يعانون من هذ� �خللل با�ستبد�ل هو�تفهم.

لكن �رشكة �أبل مل ت�سدر �أي �إعالن ر�سمي ب�ساأن �لإقر�ر 
بهذ� �خللل �أو ب�ساأن ��ستبد�ل �لهو�تف �لتي تعاين منه.

ك�س��ف تقري��ر ن�رشته منظمة �لأمم �ملتح��دة، �أن �لهند حتتل �ملركز �لثاين 
على م�ستوى �لعامل فى عدد م�ستخدمي �لتكنولوجيا �حلديثة )�لإنرتنت(، 
وتفوق��ت بذل��ك عل��ى �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكي��ة بع��د �أن بل��غ ع��دد 

م�ستخدمي �لإنرتنت لديها 333 مليون م�ستخدم. 
وحتت��ل �ل�س��ني �ملرك��ز �لأول ف��ى �لع��امل، حيث يبل��غ ع��دد م�ستخدمي 

�لإنرتنت لديها 721 مليونا من �سكانها. 
وبالرغ��م من ذل��ك فهناك ع��دم م�ساو�ة ب��ني م�ستخدم��ي �لإنرتنت، و�إن 
كان��ت �ل��دول �لغنية قد و�سل��ت �إىل م�ستوى �ل�ستخد�م �ل��ذي قربهم من 
�لإ�سب��اع، فاإن هذ� �لت�سال ل يتقدم ب�رشعة فى �ملناطق �لأكرث فقر� فى 
�لعامل من �أجل م�ساعدتهم على تخطي هذ� �لتاأخر فى جمال �لتكنولوجيا 
�حلديث��ة، و�أن ع��دد �ملحرومني من �لإنرتنت فى �لع��امل يبلغ 9، 3 مليار 

�سخ�ض ب�سبب نق�ض هذه �خلدمة.

متكن��ت وكالة �لف�س��اء �لأمريكية، قبل �أ�سهر، من �لتق��اط �سور و��سحة حللقة 
قمر بان؛ وهو �أ�سغر قمر تابع لكوكب زحل.

ومت �لتق��اط �ل�سورة عرب م�سب��ار "كا�سيني"، يف �لثاين من يوليو �ملا�سي، من 
�لز�وية �مل�سيئة، وهو ما �أتاح روؤيته ب�سكل جيد.

وبح�س��ب م��ا ذكرت نا�سا، فقد مت �لتقاط �ل�سور عل��ى بعد 1.9 مليون كيلومرت 
من زحل، بجودة ت�سل �إىل ميغابيك�سل و�حد لكل كيلومرت.

ويع��د زحل وهو كوكب غازي ث��اين �أكرب كو�كب �ملجموع��ة �ل�سم�سية، كما �أنه 
�ساد���ض �أبعد كوكب عن �ل�سم�ض بعد كل م��ن عطارد و�لزهرة و�لأر�ض و�ملريخ 

و�مل�سرتي.
وي�س��كل "كا�سيني" م�رشوعا م�س��رتكا بني "نا�سا" ووكال��ة �لف�ساء �لأوروبية 

ووكالة �لف�ساء �لإيطالية وجنح يف �كت�ساف 10 �أقمار حتى �لآن.

رصدإنستغرامتحديث
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