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�أول كمبيوتر بنظام  يف وقت �سابق مت  ��ستخد�م  
فورد  هرنيك  �ملربمج  قام  و  ه��و�وي  من  ويندوز 
مب�ساركة �نطباعته �الولية ،قائال "لقد قمت بتجربة 
ال  و�لقاعدة  ،�لقلم  فقط  �ملفاتيح  ولوحة  �جلهاز 
 ، �لقادمة  �الأ�سابيع  يف  و�ست�سل  �لطريق  يف  تز�ل 
بالن�سبة يل �لقلم هو جزء �أ�سا�سي من جهاز هو�وي 
وكل ميز�ته �لفريدة مهمة مل�ستخدمي �لقلم �لرقمي 
يف  فقط.  �جلهاز  من  جزء  عن  �الإنطباع  هذ�  لذلك 
�ل�سخ�سية  �حلو��سب  مبيعات  �ملا�سية  �الأع��و�م 
�إنخفا�ض  يف  كانت  �للوحية  �الأج��ه��زة  �أي�سًا  و 
يقتل  عقاب  نظام  �سنع  �الإنخفا�ض  م�ستمر،هذ� 
�ل�سوق  �الأخري )الأن حجم  �لتي يف �ملركز  �ل�رشكة 
تاأكل جزء كبري  �سوف  �الأخرية  ،و�ل�رشكة  يتقل�ض 
�ل�رشكة  تلك  �ملا�سي  �لعام  يف  �لتقل�ض،  ذلك  من 
كانت تو�سيبا( ب�سبب هذ� �لتهديد كثري من �رشكات 
�حلو��سب و�للوحيات تاأخذ �الإبد�ع و�لتجديد ب�سكل 
�أن  �أي�سًا حتاول  وقت م�سى،و  �أي  من  �أكرث  جدي 
 . وقت م�سى  �أي  من  �أكرث  �مل�ستهلك  رغبات  تلبي 
ويندوز  بنظام  2يف1  جهاز  �سنعت  هو�وي  لذلك 
مهام  يف  يف�سلونه  �مل�ستهلكني  من  كثري  الأن 

�الإنتاجية وهذ� هو �أول حا�سب بنظام ويندوز من 
هو�وي . و ك�رشكة جديدة يف �سوق �حلو��سب حل�سن 
�حلظ �أنها مل تتبع بع�ض �أخطاء �ل�رشكات �حلالية 
وبر�مج  م�سبقًا  مثبتة  برب�مج  ويندوز  ح�سو  مثل 
جتريبية ،هو�وي ثبتت ن�سخة نظيفة من ويندوز و 
�أعتقد �أن هذه نقطة مهمة ل�سالح هو�وي فجهازها 
ي�سرتك مع  �لذي  �لوحيد  2يف1  هو جهاز ويندوز 
�لنظيفة  ن�سخة ويندوز  مايكرو�سوفت �سريف�ض يف 

. �ما �برز �ملو��سفات �لتي مت ذكرها عن �جلهاز 
 1440 يف   2160 دقة  و  12�إن�ض  بحجم  �سا�سة 
تخزين  ،�ملعالجCore M3،ذ�كرة   )3:2 )�أبعاد 
تبد�أ  )ر�م(  ع�سو�ئية  ،ذ�ك��رة  128جيجا  من  تبد�أ 
جر�م   640 �للوحي  �جلهاز  ،وزن  4جيجا  من 
،دعم قلم Matepen �لذي ي�ستعمل تقنية و�كوم 
AESلوحة مفاتيح بعمق 1.5 مليمرت لكن بدون 
 USB-C فقط  �ملنافذ  �ملفاتيح،  بني  فر�غات 
Wi - 3.5mm،دعم  لل�سماعة ومنفذ   ،  و�حد 

بالب�سمة،  �ل��دخ��ول  لت�سجيل   dows Hello
�ال�ستخد�م  ن��وع  ح�سب  �ساعات   9 �إىل  بطارية 
�ملعالج  على  �ل�سغط  ح�سب  �ساعات   4 �إىل  ،ت�سل 
�ن  ميكننا  �ملو��سفات  هذه  من  �ل�سا�سة،  و�سطوع 
�الإنتاجية  ال�ستخد�م  منا�سب  �جلهاز  �أن  نعرف  

و�ال�ستخد�م  �لو�سائط  و  و�أوفي�ض(  )�لت�سفح  �لعام 
Sketc -  �الإبد�عي �خلفيف  مثل �لر�سم بربنامج
able  ، وغري منا�سب لالإ�ستخد�م لالألعاب �لثقلية 
�لفيديو  حترير  �أو  �الأب��ع��اد  ثالثي  �لت�سميم  و 

�الإحرت�يف.
وزن  هو  �أعجبني  ما  �أك��رث  �جلهاز  مع  �أيامي  يف 
برو  �آيباد  من  �أخ��ف  ،ه��و  حلالة  �للوحي  �جلهاز 
ب�سا�سة  لوحي  جهاز  �أخ��ف  ،ه��و  ب��رو  �سريف�ض  و 
�ل�سيء  ه��ذ�  ه��ل  لكن   ، ك��ور  ومعالج  12�إن�ض 
�سوف  كنت  �إذ�  نعم  �ستكون  و�الجابة  فعال  مهم 
�أحد  �أن  ويعتقد  كثري�ً  لوحي  كجهاز  ت�ستخدمه 
عند  هي  �ل��وزن  بها  يهم  �لتي  �الإ�ستخد�م  حاالت 
�لكتابة بالقلم و�إ�ستخد�م �جلهاز كدفرت رقمي ،لكن 
�أنتظر �لقلم ملعرفة جودة �لقلم فهو �جلزء �الأهم من 

حالة �الإ�ستخد�م �لتي ذكرتها .
وبالعودة �ىل هرنيك فورد وماهي �نطباعاته حول 

لوحة �للم�ض قال 
و  جد�ً  ممتازة  باإ�ستجابة  )�لفاأرة(  �للم�ض  "لوحة 
�إ�ستخدمتها بجهاز ويندوز  �أف�سل لوحة مل�ض  هي 
�إىل �الآن وهي بالن�سبة يل تنهي �أ�سطورة �أن لوحة 

�للم�ض بهذ� �مل�ستوى موجودة فقط على �ملاك .
و��ساف ،�أنا �أكتب لكم �جاباتي على جهاز هو�وي 

�لالبتوبات  لوحة  مثل  بعمق  �للوحة  ،مفاتيح 
�لتقليدية لذلك �أد�ئها ممتاز من هذه �لناحية ،لكن 
فر�غات  وبدون  �لطبيعي  من  �أكرب  �ملفاتيح  حجم 
تعود  �إ�ستخد�مها  يتطلب  لذلك  �ملفاتيح  ب��ني 
و�أ�سارك  �أخرى  الأ�سابيع  �ساأ�ستخدمها  ،لذلك  �أكرث 

معلومات �أكرث يف �ملر�جعة �لنهائية بعد �أ�سابيع.
�ل�سا�سة بدقة و �ألو�ن ممتازة ،ال توجد �سكاوى �إىل 
�الآن عن �ل�سا�سة . �أطر�ف �ل�سا�سة �سغرية جد�ً وهي 
�الأ�سغر من بني حو��سب 2يف1 ،لذلك �أبعاد �جلهاز 
�أجهزة2يف1 �الأخرى �لتي بنف�ض حجم  �أ�سغر من 

�ل�سا�سة.
يف  مقيد  ،وكنت  و�ح��د   USB-C مبنفذ  �جلهاز 
و�سلة  بها  �لتي  �لقاعدة  الأن  �جلهاز  �إ�ستخد�م 
،�لقاعدة  �جلهاز  مع  ت�سلني  مل  �الأخ��رى  للمنافذ 
ت�ستخدم  �أن  تريد  كنت  �إذ�  �جلهاز  مع  �رشورية 
تو�سل  �أن  �أو  طابعة  �أو  هارد�سك  �أو  فال�ض  ذ�كرة 
�جلهاز يف �سا�سة �أو بروجكرت ،و �أي�سًا لكي ت�سحن 
 ، باإك�س�سو�ر خارجي  تو�سيلة  وقت  بنف�ض  �جلهاز 
باحلديث عن �ل�سحن �أعجبتني �رشعة �سحن �جلهاز 
�سحن  يتم  و  �أمبري  ملي   8800 حو�يل  ،�لبطارية 
�ل�ساحن  حجم  ،و  و�حدة  �ساعة  يف  منها   50%

�سغري جد�ً مثل �سو�حن �جلو�الت.

 "يكشف" مدى حزنك 
وسعادتك

أوكراني يتحدى خبراء 
السيارات األمريكيين

جديد الختراق 
"آيفون" بـ 100 دوالر فقط

لم تستطع استعادة أكثر من %25 
من هواتف Note 7 بأهم األسواق

ق��ام باحث��ون يف معه��د ما�سات�سو�س��ت  للتكنولوجي��ا باأخ��رت�ع جه��از جديد 
�خرتع��ه باحث��ون  يه��دف �إىل �لك�سف عن �مل�ساع��ر عن طريق �إر�س��ال �إ�سار�ت 

ال�سلكية لقيا�ض �رشبات �لقلب يف حني ت�سطدم �الإ�سار�ت بج�سم �الإن�سان.
وق��ال باحثون يف خمترب علوم �لكمبيوتر و�لذكاء �ال�سطناعي �لتابع للمعهد، 
�إن دق��ة �جله��از 87 باملائ��ة فيم��ا يتعل��ق با�ستخ��د�م مع��دل �رشب��ات �لقلب 
وت�سجي��ل ف��رح �أو حزن �أو غ�سب �ل�سخ�ض، وذلك بعدما مت ��ستخد�م �جلهاز يف 

قيا�سات �أولية لكيفية رد فعل ج�سم �الإن�سان يف حاالت �نفعالية خمتلفة.
و�أ�س��اف �لباحث��ون، �أن م��ن �ملمك��ن ��ستخد�م �جله��از م�ستقب��ال يف �رشكات 
�لدعاي��ة لقيا���ض رد فع��ل �جلمه��ور �أو يف جم��ال �لرعاية �ل�سحي��ة لت�سخي�ض 

�الكتئاب �أو �لقلق.

تق��دم م�سمم ديك��ور �الأجهزة �ل�سناعي��ة �الأوكر�ين وه��اوي �خليال �لعلمي 
يفغين��ي بر�ت�سي��ك مب���رشوع ل�سي��ارة �مل�ستقب��ل �لريا�سية وه��ي على �سكل 

�سيارة كوبيه كهربائية ذ�ت مقعدين وخم�س�سة للمحرتفني �ل�سباب.
و�أطل��ق �مل�سمم �الأوكر�ين على �إبد�عه ��س��م TNKH، ومل يف�سح عن مزيد 
من �لتفا�سي��ل �لفنية، حيث �خت�رش على ن�رش ر�سوم ل�سيارته جت�سد ت�سوره 
لو�سيل��ة نقل �مل�ستقب��ل. و�أو�سح يفغيني بر�ت�سيك �أن ه��ذه �ل�سيارة م�سممة 
م��ن قب��ل �أ�سخا�ض جنو� على �أف��الم �خليال �لعلمي، �الأم��ر �لذي يعلل بع�ض 
�لتفا�سي��ل �ملرئية له��ذ� �مل�رشوع. بناء على ر�سوم �ل�سي��ارة من �ملتوقع �أن 
جتمع من �الألومينيوم و�لكربون. وزودت TNKH باأ�سو�ء �أمامية منتجة 

بتقنية LED �خليالية وببابني من ت�سميم ظريف.

جن��ح �لطال��ب يف جامعة كامربدج "�سريغ��ي �سكوروباغاتوف" من �خرت�ق 
كلم��ة �ل���رش �خلا�سة بهو�تف �آيف��ون بابتكار جهاز ال تتع��دى قيمة �ل�100 

دوالر.
ون���رش �سكوربوتاغوف فيديو على �ليوتيوب، ���رشح فيه كيفية �سنع �جلهاز 
�لذي كلفه حو�يل �ل� 100 دوالر، و�لذي قام بتجميعه من �أجز�ء من �لهو�تف 

تباع يف �الأ�سو�ق.
وخ��الل �لفيديو، جعل �لهاتف �مل�ستخدم يغلق تلقائيًا بعد �إدخال عدد رموز 
�حلماية غري �ل�سحيحة، ثم �أز�ل �رشيحة "ناند"، وهي نظام �لتخزين �لرئي�سي 
عل��ى ذ�كرة كثري م��ن �أجهزة �آيفون، و��ستبدلها بال�رشيح��ة �مل�ستن�سخة، مما 
�أتاح له جتربة كلمات �رش خمتلفة، وتعرف هذه �لتقنية با�سم "ناند مريور".

�أعلن��ت �سام�س��وجن ب�سكل ر�سم��ي باأنها مل ت�ستطع �أن جتم��ع �أكرث من 25%، 
رمبا خ��الل �ل�سهر �الأخري كان يعتقد �لكل باأنها قاربت على �إ�ستعادة جميع 

�الأجهزة بال�سوق لكن �ملفاجاأة كانت باأنها مل ت�ستعد �سوى ربع �الأجهزة.
كم��ا �علن��ت �سام�سوجن عن برنام��ج �الإ�ستعادة �إال �أنه وكم��ا يبدو باأن هناك 
�رشيح��ة كبرية من �مل�ستخدمني م�ستعدين للمخاطرة وكل و�حد منهم يعتقد 

باأنه �سعيد �حلظ وباأن هاتفه لن ينفجر ثم بعد �أن ينفجر تبد�أ �لبكائيات!
ب��كل �الأح��و�ل فاإن �سام�سوجن لي�س��ت �سعيدة بهذ� �الأمر فف��ي نهاية �الأمر �أي 
�إنفج��ار�ت �إ�سافية �ست�سوه �سمعته��ا خ�سو�سا �أن �آيفون 7 بد�أ بيعه بالفعل، 
وه��و�وي قامت بتقدمي موع��د �أهم هاتف لديها لي�سب��ح ب�سهر نوفمرب وهذ� 

يعني �أنه �أ�سبح �أقرب من �ل�سابق.

شركة أمريكية تخترع سالحا خادعا لليزر

شائعة: آبل تعمل مع نيكون على تطبيق جديد للكاميرا

اإلنطباع األولي عن ميتبوك.. دخول هواوي لعالم ويندوز

صينيون يتهمون شركة سامسونغ بالتحيز ضدهم

واتس آب يتيح الميزة األكثر إزعاجا في تاريخه

جّراح إيطالي جاهز ألول عملية زرع رأس في العالم

�س��د كل �س��الح معا�رش ميكن �إيجاد �س��الح م�ساد له، �أو نظ��ام ما يحميه من 
�ل�سالح �ملعادي. و�ساأنه �ساأن �سالح �لليزر �لقائم على �لطاقة �لعالية.

ويف ه��ذ� �ل�س��دد قام��ت �رشك��ة " Adsys Controls " �الأمريكي��ة م��ن 
كاليفورني��ا بت�سميم نظ��ام جديد �أطلق علي��ه "Helios"، م��ن �ساأنه ت�سليل 

�سالح �لليزر �ملعادي بخدعة فائقة �لتقنية.
و�ملعروف �أن �سعاع ليزر يجب �أن ي�سقط على �لهدف �ملر�د �لهجوم عليه خالل 
ث��و�ن، �إال �أن جه��از "Helios " يقوم لدى توجي��ه �لليزر �لعادي �إىل هدف ما 
بقيا���ض مو��سفاته وقدرته وطول موجته وت��ردد نب�ساته و�جتاهه وم�سدره، 

ثم مينع جهاز "Helios" تركيز �سعاع �لليزر �مُلعادي على �ل�سحية.
ومل تك�س��ف �رشك��ة "Adsys Controls" بطبيع��ة �حل��ال �لنق��اب ع��ن كل 
�أ�رش�ره��ا. لكن هن��اك �فرت��سا يفيد باأن جه��از "Helios" ير�سل �سعاع ليزر 

معاك�ض منخف�ض �لطاقة، بغية ت�سليل نظام �لتوجيه �ملعادي.
وق��ال �ملدير �لتنفي��ذي ل�رشك��ة "Adsys Controls" بر�ي��ان هولدبريغ: 
"نظامنا ال يك�سب �لوقت فقط، بل  وي�سكل حماية د�ئمة من �لليزر �ملعادي".

�لطبيعية  �ملو�ئل  على  للحفاظ  باأكمله  �لعامل  ي�سارع  بينما 
�ل�سيد  ملنع  �الإج��ر�ء�ت  �أق�سى  باتخاذ  �لبيئية،  �الأنظمة  وحماية 
يعمل  باالنقر��ض،  �ملهددة  �لبحرية  �ملخلوقات  من  و�الق��رت�ب 
باحثون من �رشكة "�أي روبوت" للتكنولوجيا �ملتقدمة على �إيجاد 
طريقة للتخل�ض من �أحد �أكرث �ملخلوقات تدمري�ً لنظام �ملحيطات 

�الإيكولوجي: �سمكة �لتنني.
يف  �الأمريكية  للمياه  �الأ���س��م��اك  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  و���س��ول  ومنذ 
ثمانينيات �لقرن �ملا�سي، �أثرت هذه �ملخلوقات "�ملخيفة" ب�سكل 
�آيالند  رود  من  �بتد�ء  �الأطل�سي،  �ملحيط  �ساحل  طول  على  كبري 

وو�سواًل �إىل فنزويال.
�ملرجانية  �ل�سعاب  حتويل  على  بقدرتها  �لتنني  �سمكة  وُتعرف 
توؤثر  كما  �أ�سابيع.  عدة  غ�سون  يف  قاحلة  �أر����ض  �إىل  �ملزدهرة 
�سمكة �لتنني على �الأ�سماك �ملحلية �لتي جتهل وجود �أنو�ع جديدة 
من �الأ�سماك يف بيئتها وال تعرف كيفية جتنبها، �إذ تقوم �أ�سماك 
�ل�سل�سلة  يف  �ملفرت�سة  �لكائنات  �أ�رش�ض  من  تعترب  �لتي  �لتنني، 
�لغذ�ئية، بافرت��ض كمية كبرية من �الأ�سماك �الأخرى دون توقف، 

حتى درجة �ل�سمنة �ملفرطة.
وتتكاثر �أ�سماك �لتنني ب�رشعة كبرية وتعترب مرنة وقابلة للتكيف 
يف  �لبيئة  حماية  الأن�سار  كبري�ً  حتديًا  ي�سكل  ما  كبري،  حد  �إىل 

قد  تقنية  تطوير  موؤخر�ً  هوؤالء  و��ستطاع  تقدمها.  على  �ل�سيطرة 
�أي  �الأ�سماك،  من  �ملدمر  �لنوع  هذ�  تكاثر  من  �حلد  على  ت�ساعد 

"�لروبوتات �لقاتلة."
وقد بد�أت �لفكرة خالل رحلة غو�ض يف جزر برمود�، عندما �لتقى 
باأن�سار حماية  �أنغل،  كولن  روبوت" �لتنفيذي،  "�أي  �رشكة  مدير 
يف  يو�جهونها  �لتي  بامل�سكلة  �أخ��ربوه  حيث  �ملحليني،  �لبيئة 
مياههم. و��ستطاع �أنغل وبع�ض �لعاملني يف جمال �لبيئة بتطوير 
فكرة �سنع روبوت يقتل هذه �لكائنات، لت�سبح �لتقنية جزء�ً من 

�ل�رشكة غري �لربحية �أي "روبوتات يف خدمة �لبيئة."
بعد  عن  تعمل  مركبة  بني  �لتنني"  �سمكة  "قاتل  ت�سميم  ويجمع 
و�سيعمل  �ملهمة.  لهذه  خ�سي�سًا  نع  �سُ كهربائي  �سعق  وجهاز 
�جلهاز باآلية رقابة ت�سيطر عليه بعد �إ�سقاطه يف �ملاء، �إذ ي�ستطيع 
�ملتحكم باجلهاز حتريكه د�خل �ملاء م�ستخدمًا تقنيات �لكامري�ت 
�ملزودة للجهاز، بهدف �القرت�ب من �الأ�سماك و�ل�سغط على �لزناد 

ل�سعقها.
وكمية  �أد�ئها،  لتقييم  �ختبار�ت  حاليًا  �لروبوتات  مناذج  وت�سهد 
�الأ�سماك �لتي ت�ستطيع �لتخل�ض منها، ومتطلبات طاقتها، و�أنو�ع 
ت�ساميمها. وقد ت�ستمر �لتجارب حتى �لعام �ملقبل، قبل �أن ُتر�سل 

لال�ستخد�م يف �ملحيطات.

�أح��د �أه��م �ملمي��ز�ت �لت��ي ق��د جتعل��ك 
تبن��ي ر�أي��ك �لكامل ل���رش�ء هاتف ذكي 
ه��ي �لكام��ري� وج��ودة �لتق��اط �ل�سور، 
ل��ذ� د�ئًم��ا م��ا ن��رى مناف�س��ة قوية بني 

�ل�رشكات يف هذه �لناحية.
وبعي��ًد� ع��ن ه��ذ� �لن��وع م��ن �ملناف�سة، 
خرجت �سائعة من موقع خا�ض باأخبار 
�رشكة �لكامري�ت �ل�سه��رية نيكون ُت�سري 
عل��ى  �الأمريكي��ة  �آب��ل  م��ع  عمله��ا  �إىل 
 iOS بنظ��ام  خا���ض  ���رشي  م���رشوع 
يف مق��ر �ل�رشك��ة بكاليفورني��ا. ويعتقد 
�مل�سدر �أّن هذ� �مل�رشوع �ل�رشي �سيكون 
تطبيق لنظ��ام iOS مُيّكن �مل�ستخدمني 
و�لتاأث��ري�ت  �ملمي��ز�ت  �إ�ساف��ة  م��ن 

�خلا�سة �إىل �لكامري� عرب �لو�ي-فاي.

نحن نتحدث يف هذه �حلالة عن �إمكانية 
���رش�ء فالتر مثاًل م��ن �لتطبيق ثم نقلها 
كام��ري�ت  �أح��د  �إىل  �لو�ي-ف��اي  ع��رب 

نيكون �مُلتطابقة مع �لتطبيق.
جدي��ر بالذك��ر وجود بع���ض �لتطبيقات 
�لت��ي تتو�ف��ق م��ع �لكامري� لك��ن عملها 
ال يتج��اوز �لتق��اط �ل�س��ور عن ُبع��د �أو 
نق��ل �ل�س��ور م��ن �لكام��ري� �إىل �لهاتف 
ع��رب �لو�ي-فاي، ث��م �لتعديل على هذه 

�ل�سور.
فحت��ى �الآن ال توجد �أخب��ار �أكيدة حول 
هذ� �لتع��اون �أو تفا�سيل حقيقية حوله، 
�ملطوري��ن  موؤمت��ر  �نعق��اد  بع��د  لك��ن 
، قد ن��رى تلميًحا لتعاون   WWDC

بني �آبل ونيكون.

�سام�سون��غ  �ته��م �سيني��ون �رشك��ة 
ت�سح��ب  مل  الأنه��ا  �سده��م  بالتحي��ز 

�أجهزته��ا من ط��ر�ز "غالك�سي نوت 7" من 
�ل�سني بعد تقارير حول ��ستعال جهازين منها.

وقال��ت �سام�سونغ �إنه��ا خل�س��ت �إىل �أن �لتلف ت�سبب 
فيه "م�سدر حر�ري خارجي"، ولذ� من غري �ل�رشوري 

�سحب �الأجهزة.
وحتظى �ل�سني باأهمية كبرية لدى �ل�رشكات �مل�سنعة 

للهو�تف �لذكية كونها �أكرب �سوق لها يف �لعامل.
ويف �لث��اين م��ن �سبتمرب/�أيلول، �سحب��ت �سام�سونغ 

2.5 ملي��ون هات��ف من ع��دة دول 
مل تك��ن م��ن بينه��ا 

�ل�سني.
وقال��ت �ل�رشكة 
له��ا  بي��ان  يف 

�إن �لهو�تف �ملباعة 

يف �ل�س��ني مل تك��ن بها خط��اأ ت�سني��ع �لبطارية نف�سه 
�لذي ت�سبب يف ��ستعال ع�رش�ت من �لهو�تف يف �أماكن 

�أخرى.
و�أك��دت �ل�رشك��ة عل��ى �أن �أجه��زة "غالك�سي 
ن��وت 7" �لت��ي بيع��ت يف �ل�س��ني بع��د 
"�آمن��ة  �الأول م��ن �ل�سه��ر �حل��ايل 

لال�ستخد�م".

و�أوردت تقاري��ر �إعالمية �سينية يف وقت �سابق ب�ساأن 
��ستع��ال �لن��ار يف جهازي��ن �ثن��ني. و�أظه��رت �س��ور 
ُن���رشت على مو�ق��ع �النرتنت جه��ازي "غالك�سي نوت 
7" م�ستعل��ني متام��ا. وقال بع���ض �لعمالء �ل�سينيني 
�إن �ل�رشك��ة متحي��زة �سد �ل�سني الأنه��ا مل تتخذ �إجر�ء 

للتعامل مع ما ورد يف �لتقارير ب�سكل جدي .
لك��ن �ل�رشك��ة �ل�سيني��ة �مل��وردة للبطاري��ات الأجهزة 
�إن  قال��ت  �ل�س��ني  7" �ملباع��ة يف  ن��وت  "غالك�س��ي 
�الح��رت�ق يب��دو خمتلف��ا ع��ن ذل��ك 

�لذي وقع يف دول �أخرى.
"�أمربك���ض تكنولوجي":  و�أ�ساف��ت 
"نعتق��د �أن م�سكلة �حلر�رة جاءت من 

م�سدر خارج �لبطارية".
كما قالت �سام�سونغ �إنها حققت ب�ساأن �أحد �لهاتفني 
�للذي��ن ورد� يف �لتقارير، لكنها مل تتمكن من �حل�سول 

على �لهاتف �لثاين.

�أدخ��ل و�ت���ض �آب حتديثا جدي��د� رمبا يكون �الأك��رث �إزعاج��ا للم�ستخدمني من 
خالل �إمكانية ��ستدعاء �أي �سخ�ض موجود �سمن جمموعة �لدرد�سة على �لرغم 

من تفعيل خا�سية كتم �سوت �لدرد�سات .
و�ستك��ون ه��ذه �ملي��زة �لو�سيل��ة �الأف�س��ل للتعام��ل م��ع �الأع��د�د �لكب��رية من 
�مل�ستخدم��ني �سم��ن درد�سات �ملجموعات. كما �أ�س��اف و�ت�ض �آب ميزة �أخرى 
تتعل��ق بالرد على ر�سائل حمددة �سمن جمموع��ة �لدرد�سة، ويذكر �أن �لتطبيق 
يتيح فر�سة كتم �سوت درد�سة �ملجموعات لفرتة حمددة �أو الأجل غري م�سمى. 

ولكن �مليزة �جلديدة �ست�سمح للم�ساركني يف �ملحادثات بالرد رغما عنهم.
ويب��دو �أن �لطريق��ة �لوحيدة الإيق��اف تفعيل هذه �مليزة هو مغ��ادرة جمموعة 

�لدرد�سة كليا، �أو �إيقاف �الإ�سعار�ت من تطبيق و�ت�ض �أب.
ويج��ب عل��ى �مل�ستخدمني طل��ب �أو حتديد �سخ�ض ما م��ن �ملجموعة من خالل 
�إر�س��ال �لرم��ز @ وم��ن ث��م كتابة �ال�س��م �ملحدد لتظه��ر قائمة حت��وي �أ�سماء 

�الأ�سخا�ض �ملوجودين يف جمموعة �لدرد�سة.

يتجه جر�ح �إيطايل �إىل �إجر�ء �أول عملية جر�حية لزر�عة ر�أ�ض كامل يف �لعامل، 
و�سط �آمال باأن تفتح �خلطوة بابا �أمام عالج حاالت مر�سية معقدة.

وي��رى �سريجي��و كانافريو، وهو مدي��ر هياأة طبي��ة �إيطالية لتعدي��ل �لعمليات 
�لع�سبي��ة �ملتقدم��ة، م��ع معاوني��ه، �أن ثم��ة �إمكانية الإج��ر�ء �لعملي��ة، ب�سكل 
فعل��ي، �لع��ام �لقادم. ويرتقب �أن جتري �لعملية من خ��الل قطع �لر�أ�ض و�سحب 
�لنخ��اع �ل�سوكي للر�غب يف �إج��ر�ء �لعملية، ونقلهما �إىل ج�سد تويف حديثا، ثم 

حتفيزهما فيه عن طريق �لنب�سات �لكهربائية بعد �سهر من �لغيبوبة.
وتربع �ساب رو�سي يف �حلادية و�لثالثني من عمره، يعاين مر�سا جينيا نادر� 

وقاتال، بر�أ�سه، بالرغم من معار�سة �سديقته �ل�سديدة للفكرة.
ويري��د �ملتربع �لرو�سي نقل ر�أ�سه �إىل ج�سم �آخر، قائال �إنه �سئم و�سعه �حلايل، 

وحاجته �لد�ئمة �إىل من يعتني به، ب�سبب تنقله على كر�سي متحرك.

سامسونججهازجهاز
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