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يف  لل�سكن  م��ع��دة  م��راك��ب  �سكان  �سمع  حينما 
يف  امل����اء  حت��ت  همهمة  ���س��وت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
اأنه  اعتقدوا  املا�سي،  القرن  من  الثمانينيات 
كثرية  ال�سحي  ال�رصف  م�سخات  من  ياأتي  رمبا 
ال�سجيج، اأو من جتارب ع�سكرية اأو حتى كائنات 

ف�سائية.
ال�سابط  ل�سمك  الليلي  الغناء  ال�سوت هو  هذا  لكن 
للمغازلة،  حم��ادث��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  ال��ب��ح��ري، 

وم�سدر ل�رص بيولوجي ك�سفه العلماء الآن.
لكي  املخترب،  اإىل  ال�سمك  ه��ذا  العلماء  واأح�����رص 

ي�ستك�سفوا ملاذا يغني ليال.
ون�رصت نتائج هذا الدرا�سة، التي اأجراها فريق من 
الباحثني الأمريكيني، يف دورية كارانت بيولوجي 

.Current Biology
�ساعة كيميائية

الهرمون  فيه  يتحكم  الغناء  اأن  الباحثون  ووجد 

الذي ي�ساعد الب�رص على النوم، وامل�سمى ميالتونني 
.Melatonin

وقد ي�ساعد مزيد من البحث يف كيفية تاأثري هرمون 
الأجزاء املختلفة  امل�ستقبالت يف  ميالتونني على 
من مخ ال�سمك على فهم ملاذا يكون مبثابة "�ساعة 
كيميائية" قوية، لها دور يف حتديد دورات النوم 

وال�ستيقاظ، والتكاثر والغناء كالع�سافري.
ويقول الربوفي�سور "اأندرو با�س"، الذي اأ�رصف على 
ال�سابط  �سمك  حول  ف�سوله  اأثار  ما  اإن  الدرا�سة، 
غرين  ت�سارلز  يدعى  اأكادميي  اأعده  بحث  البحري 
الذكر  ال�سمك  اأن  البحث كيف  1924، و�رصح  عام 

يهمهم خالل امل�ساء.
�سمك  اإىل  غرين  "اأ�سار  با�س:  الربوفي�سور  وق��ال 

ال�سابط البحري با�سم �سمك كاليفورنيا املغني".
ال�سمك  ه��ذا  اإن��اث  اأن  اأي�سا  "اكت�سفنا  واأ���س��اف: 
حوا�سن،  تبني  التي  هي  الذكور  لكن  �سوت،  لها 

هذه  اإىل  الإن���اث  لتجذب  دندنة  �سوت  وت�سدر 
احلوا�سن".

دعوة ليلية
ب�ساعة  حمكومة  الهمهمة  كانت  اإذا  ما  ولتو�سيح 
اأول  البحث  اإيقاع بيولوجي، قام فريق  اأو  داخلية 

باإبقاء جمموعة من الأ�سماك يف �سوء دائم.
واأدى ذلك اإىل اإنهاء همهمتهم ب�سكل �سبه تام.

اأعطينا  حينما  "لكن  با�س:  الروفي�سور  ويقول 
يف  ا�ستمرت  ميالتونني  لهرمون  بديال  الأ�سماك 
الهمهمة، لكن يف اأوقات ع�سوائية خالل اليوم دون 

اإيقاع".
وي�سيف: "هرمون ميالتونني عمل اأ�سا�سا كاإ�سارة 

)بدء( للدعوة الليلية ل�سمك ال�سابط البحري".
اأغنية للغزل

�سافرة  ي�سبه  ال��ذي  الغرامي  اللحن  ه��ذا  وق�رص 
الأ�سماك،  يفيد  رمبا  الليل  اأوق��ات  على  ال�سباب 

رمبا  ليلية  جوقة  ت�سبه  التي  الذكور  اأن  مبعنى 
فيه  تكون  الذي  الوقت  على  غنائها  وقت  ت�سبط 
الكائنات  تكون  حينما  اأو  تقبال،  اأك��ر  الإن���اث 

املفرت�سة لها من غري املرجح اأن ت�سمع �سوتها.
وتقول الدكتورة "ين فيغ" من جامعة ييل، والتي 
�ساركت يف الدرا�سة: "هرمون ميالتونني هو نف�س 
على  مل�ساعدته  الإن�سان  يتناوله  قد  الذي  املكمل 
النوم، اأو للتغلب على ا�سطرابات الرحالت اجلوية 

الطويلة".
اأ�سماك  مثل  الليلية  الأ�سماك  يف  "لكن  واأ�سافت: 
اإيقاظهم،  على  الهرمون  يعمل  البحري  ال�سابط 

ومتهيد الطريق اأمام اأداء اأغاين املغازلة الليلية".
ال�سمك  اأن  تثبت  درا�ستنا  فاإن  ثم  "ومن  واأردف��ت: 
لدرا�سة  مفيدا،  منوذجا  يكون  اأن  ميكن  املغني 
الهرمونات و�سلوكيات الت�سال ال�سوتي املرتبط 

بالتكاثر يف العديد من اأنواع الفقاريات".

 1 Beta 10.1 iOS تطلق نظام
للمطورين

”لشراء تويتر” قوقل وشركات أخرى 
جاهزة لعملية استحواذ محتملة

إلكترونية صغيرة تدلك على 
مفقوداتك بسهولة

 طائرة "الفقاعة المزدوجة" 
مستقبل عالم الطيران

اطلقت اآب��ل اول الن�سخ التجريبية من نظام iOS 10.1 للمطورين وهذا 
بع��د ف��رتة وجيزة م��ن اطالق iOS 10 ب�س��كل ر�سم��ي للم�ستخدمني، اذ 
 iOS 10.1 ميكن للمطوري��ن الآن حتميل الن�سخة التجريبية الوىل من

من خالل موقع اآبل اخلا�س باملطورين.
كما اعلنت اآبل يف موؤمترها ال�سابق والذي مت العالن فيه عن اليفون 7 
و 7 بل���س ا�ستعر�ست املزاي��ا اجلديدة يف الكامريا املزدوجة يف اليفون 
7 بل���س ومنه��ا كانت ميزة Portrait التي ت�سم��ح لك بالتقاط �سور 
ع��زل بوؤري كما يف كام��ريات DSLR الحرتافية حيث قالت ان امليزة 
�ستتوف��ر يف حتديث ق��ادم لنظام iOS 10 وها ه��و التحديث اتى لدعم 

هذه امليزة.

ذك��رت �سبك��ة CNBC يف تقري��ر جدي��د بثت��ه الي��وم اأن هن��اك الكثري من 
�رصكات التكنولوجيا املهتمة بالإ�ستحواذ على تويرت ، وتاأتي �رصكة األفابيت 
املالك��ة لقوقل عل��ى راأ�س ال���رصكات املهتمة بجدية يف �س��م تويرت لقائمة 

�رصكاتها .
واأ�س��اف التقرير اأن �رصكة �سيلزفور�س الأمريكي��ة اأي�سًا مهتمة بالإ�ستحواذ 
على توي��رت وينتظر اأن تقدم ال�رصكتان املذكورة عرو�سًا ر�سمية لالإ�ستحواذ 
عل��ى تويرت خالل ال�سابيع القادمة على اأمل التو�سل اإىل اإتفاق واإنهاء هذه 
ال�سفق��ة . يذك��ر اأن توي��رت تع��اين يف اآخ��ر عامني م��ن تباطوؤ يف من��و اأعداد 
امل�ستخدم��ني بالإ�ساف��ة ل�سعف يف العائ��دات الإعالنية وهذا م��ا اأثر �سلبًا 

على اأ�سهم ال�رصكة يف �سوق املال .

ابتك��رت �رصك��ة اأمريكية جه��ازا �سغريا، بحج��م قطعة العمل��ة املعدنية، 
مبق��دوره اأن يدلك على مفقوداتك، �سواء كانت �سي��ارة اأو حمفظة نقود اأو 

كمبيوتر حممول اأو حتى مفاتيح املنزل، يف حلظات معدودة.
وتقوم فكرة عمل اجلهاز على و�سعه اأو ل�سقه على الأ�سياء التي ي�ستعملها 
ال�سخ�س كثريا وين�سى اأين و�سعتها يده، ويتكفل التطبيق الذكي بالبحث 
ع��ن مكان اجلهاز مبجرد ال�سغط على اأيقون��ة "عن�رص مفقود" لري�سم لك 

خريطة حتدد مكانه بدقة.
وق��د باع��ت ال�رصكة التي ط��ورت هذه التقني��ة، اأكر من ملي��وين ون�سف 
امللي��ون قطعة حول العامل م��ن هذا اجلهاز، الذي يبل��غ �سعره 29 دولرا 

اأمريكا.

تخط��ط نا�سا ل�ستع��ادة ع�رص "الطائرات اإك�س"، وه��ي �سل�سلة من الطائرات 
التجريبي��ة الت��ي اخُت��ربت لأول مرة من قب��ل وكالة نا�سا ع��ام 1940، من 

خالل تطوير طائرة جديدة با�سم "الفقاعة املزدوجة".
ويه��دف م�رصوع طائ��رة "الفقاعة املزدوجة" التي �ستك��ون مزدوجة البدن، 
اإىل ت�سهي��ل جترب��ة الطريان لتكون اأك��ر كفاءة يف جم��ال ا�ستهالك الوقود، 
مع ارتفاع �رصعة التحميل والتفريغ بالإ�سافة اإىل جعل عملية الإقالع اأكر 

راحة.
وقد مت تطوير الت�سميم يف بادئ الأمر من قبل �رصكة اأورورا لعلوم الطريان 
ومعه��د ما�سات�سو�ست���س للتكنولوجي��ا ع��ام 2008، وتخ�س���س الآن نا�سا 

مبلغا قدره 2.9 مليون دولر لت�سنيع منوذج م�سغر للطائرة.

Pagani تسحب سياراتها الخارقة الباهظة السعر

قوقل تفتح مصدر تقنيات التعرف على محتوى الصور وتوليد وصف نصي

علماء يحلون لغز األسماك المغنية

فيسبوك بالغت في تقدير نسب مشاهدات الفيديو على مدى عامين

مراهق يكشف "ثغرة" في "آيفون 7"

أبل تخطط لتسريح العشرات من موظفيها بسبب 

اأعلن��ت �رصك��ة Pagani املعروف��ة باإنتاجها �سيارات خارق��ة عن �سحب 32 
ن�سخ��ة م��ن اأحدث �سيارة كوبيه له��ا �سميت ب�Huayra ب�سب��ب وقوع م�سكلة 

يف الو�سادات الهوائية.
وحت��ذر ال�رصك��ة اأ�سح��اب ال�سي��ارات املذك��ورة املنتج��ة يف الف��رتة م��ن 21 
اأبريل/ني�س��ان ع��ام 2014 وحت��ى 29 يوليو/متوز ع��ام 2016 من احتمال 
ع��دم تركيب و�سادة ال�سائ��ق بال�سكل املطلوب مما قد ل يوؤم��ن �سالمة ال�سائق 
بع��د انتفاخها عند وق��وع حادث طريق اأو حتى قد يجع��ل وجود هذه الو�سادة 
 Pagani الهوائي��ة يرّدي الو�سع اأك��ر. ويف نف�س الوقت �رصحت اإدارة �رصكة

باأن لي�ست لديها اأي معلومات حول اإ�سابات ناجتة عن هذا العبء املحتمل.
وق��د اكت�س��ف املنتج وجود ه��ذه الق�سية عند اإج��راء اختبارات اجل��ودة الفنية 
يف 28 يوليو/مت��وز املا�س��ي. فانتفخت الو�سادة الهوائي��ة لل�سيارة املختربة 
بال�س��كل املطلوب، اإل اأن مهند�سني لل�رصك��ة عند درا�ستهم حلالة مقود ال�سيارة 
بع��د الختب��ار اإي��اه تو�سلوا اإىل نتيج��ة اأن عنا���رص تثبيت الو�س��ادة الهوائية 

�سوِّهت ب�سكل زائد، وهو ما �سبب اإجراء حملة ال�سحب يف نهاية املطاف.

ب�رصقة  ارتبطت  بيانات  وجود  الأمريكية  "ياهو"  �رصكة  اأكدت 
اإلكرتونية  قر�سنة  عملية  يف  م�ستخدم،  مليون   500 ح�سابات 
رمبا تكون الأكرب على الإطالق، بح�سب ما ذكرت "فوك�س نيوز".

الخرتاق  عملية  اأن  عن  معلومات  لديها  اأن  ال�رصكة  واأف��ادت 
وقعت  والتي   – احل�سابات  من  الهائل  العدد  لهذا  الإلكرتوين 
اأواخر عام 2014 – يقف وراءها �سخ�س يعمل ل�سالح حكومة 
ما. واأ�سارت "ياهو" يف بيان اإىل اأن معلومات احل�سابات التي 
مت ال�ستيالء عليها ت�سمل عناوين بريد اإلكرتوين واأ�سماء واأرقام 
بع�س  ويف  ���رص،  وكلمات  ميالد  وت��واري��خ  �سخ�سية  هواتف 

احلالت، مت �رصقة اأ�سئلة ت�سفري واأجوبتها.
اخلا�سة  ال�رص  كلمة  تغيري  امل�ستخدمني  "ياهو"  ونا�سدت 
جميع  مبراجعة  تطالب  كما  الأمنية،  والأ�سئلة  بح�ساباتهم 

احل�سابات والإبالغ عن اأي اأن�سطة اإلكرتونية م�سبوهة.
اإغالق  الكثري من م�ستخدمي" ياهو" اإىل  من جانب اخر �سارع 
من  لواحدة  تعر�سها  ال�رصكة  اأعلنت  اأن  بعد  وذلك  ح�ساباتهم، 

اأكرب عمليات القر�سنة الإلكرتونية يف العامل.
الأمريكية  ال�رصكة  ح�سابات  م�ستخدمي  اإن  "رويرتز"،  وقالت 
جلاأوا اإىل و�سائل التوا�سل الجتماعي للتعبري عن غ�سبهم اإزاء 
ا�ستغراق ال�رصكة عامني حتى الك�سف عن عملية خرق البيانات.

يف  خا�سة  حتقيق  �رصكة  ميلك  ال��ذي  هولي�سرت  ري��ك  وق��ال 

عن  التخلي  اإىل  جميعا  نلجاأ  "رمبا  فلوريدا:  بولية  تالها�سي 
ياهو معا".

والتي  اإجنلرتا  يف  نيوكا�سل  من  را�سيل  اأ�سارت  ناحيتها  ومن 
طلبت من عدم ذكر ا�سمها الأخري اإنها �ستغلق ح�سابها على ياهو 

الذي فتحته يف عام 1999.
الدخول  اإىل تغيري معلومات ت�سجيل  اأنهم �سارعوا  اآخرون  واأكد 
التي  الأخ���رى،  الإن��رتن��ت  حل�سابات  ولكن  لياهو  فقط  لي�س 

ا�ستخدمت نف�س كلمات ملرور.
الكرتونيا  بريدا  اأن�ساأ  ال��ذي  عاما(   47( ب��راون  �سكون  وق��ال 
الإنرتنت:  على  بالتجزئة  للبيع  متجرا  اأ�س�س  عندما  ياهو  على 
على  ح�سابي  بني  �سلة  �سيجد  القرا�سنة  من  اأيا  اأن  "افرت�س 
ياهو وح�سابي على جيميل. فكالهما ي�ستخدم اأول واآخر ا�سمي".
لنحو  �سخ�سية  معلومات  �رصقة  اجلمعة  ك�سفت  ياهو  وكانت 
500 مليون ح�ساب، و�سملت عملية ال�رصقة اأ�سماء امل�ستخدمني 
امليالد  وتواريخ  الهواتف  واأرق��ام  الإلكرتوين  الربيد  وعناوين 

وكلمات ال�رص والأ�سئلة الأمنية للتحقق من هوية امل�ستخدم.
اإىل  فيها  تدعوهم  مذكرة  امل�ستخدمني  اإىل  ال�رصكة  واأر�سلت 
تغيري كلمات املرور اخلا�سة بهم والأ�سئلة الأمنية لكن بع�سا 
مل�ستخدمني قالوا انه �سيكون من الأي�رص التخلي عن ح�ساباتهم 

متاما لأنهم ل ي�ستخدمونها تقريبا.

تتطور تقنيات الذكاء ال�سنعي ب�سكل 
كبري وتلعب ال�رصكات التقنية الكربى 
دوراً هام��ًا يف ذل��ك وتوف��ر اأدواتها 

لالإ�ستف��ادة  للمطوري��ن 
منه��ا. قوق��ل واح��دة 
من اأبرز ال�رصكات يف 

هذا املجال اأعلنت اليوم 
عن فتح منوذج 
و�س��ف  يول��د 
تلقائ��ي  ن�س��ي 
ال�سور  ملحتوى 

م�سحه��ا  بع��د 
وفهم حمتواها.

كانت قوقل قد ن�رصت 

 Show ورقة بحث علمي عن منوذج
ويف  عام��ني،  قب��ل   and Tell
الع��ام املا�سي مت حتدي��ث النموذج 
الدق��ة  م�ست��وى  وحت�س��ني 
اأ�سب��ح  والآن  في��ه، 
امل�س��در  مفت��وح 
عل��ى  متاح��ًا 

.GitHub
ميك��ن  و
للمطوري��ن الآن 
تدري��ب من��وذج 
ال��ذكاء ال�سنع��ي 
ه��ذا ب�رصع��ة اأك��رب 
م��ن النم��اذج القدمية 

كان��ت  ال��ذي   DistBelief مث��ل 
ت�ستخدم��ه قوقل لتوليد و�سف ن�سي 

عن حمتوى ال�سور.
 Show and ودربت قوقل من��وذج
Tell من خالل عر�س �سور وو�سف 
ن�سي كتب��ه الب�رص ليتمكن من خالله 
فه��م الآلي��ة وتوليد و�س��ف اأكر دقة 
تلقائي��ًا. لكن هذا ليعني اأن النموذج 
ق��ادر عل��ى توليد و�س��ف ن�سي فقط 
لل�س��ور الت��ي يعرفها وت��درب عليها 
�سابق��ًا بل حتى ميكن��ه توليد و�سف 

ن�سي اأ�سيل وخا�س به.
قوق��ل تعد ال�رصكة الأف�سل يف جمال 
التعرف على حمتوى ال�سور بوا�سطة 

يكتف��ي  حي��ث  ال�سنع��ي،  ال��ذكاء 
املناف�س��ون بالتع��رف عل��ى بع���س 
الأ�سي��اء يف ال�س��ورة، تذه��ب قوق��ل 
اأك��ر لكتاب��ة و�س��ف ن�س��ي اأي�س��ًا. 
واأبرز قدرات قوقل نراها يف خدمتها 
لل�سور حيث ميكنه��ا البحث وعر�س 
كل ال�سور التي تطاب��ق كلمة البحث 
اخلا�س��ة بك حتى ل��و مل ت�سف و�سم 

لل�سور.
لي�س��ت  قوق��ل  اأن  بالذك��ر  اجلدي��ر 
الوحي��دة الت��ي تق��دم من��اذج تولي��د 
و�سف لل�سور بالإعتماد على الذكاء 
مفت��وح  كنم��وذج  ال�سنع��ي جمان��ًا 

امل�سدر.

اأق��رت �رصك��ة في�سب��وك، املالك��ة للموق��ع الجتماعي 
ال�سه��ري، باأنه��ا بالغت يف تقدي��ر عدد ملف��ات الفيديو 
التي �ساهدها امل�ستخدمون خالل العامني املا�سيني.

بع���س  يف  في�سب��وك،  اأن  اإىل  املعلن��ني  اأح��د  واأ�س��ار 
احلالت، بالغ��ت يف الإح�سائي��ات اخلا�سة مب�ساهدة 

مقاطع الفيديو مبا ي�سل اإىل 80 يف املئة.
ومتث��ل حتلي��الت في�سب��وك اأداة مهم��ة للمعلنني الذين 
ي�ستخدموه��ا يف ح�س��اب ن�س��ب م�ساه��دة حمتوياتهم 

املن�سورة على املوقع.
وقال��ت في�سبوك اإن اخلطاأ جرى اإ�سالحه، واإنه مل يوؤثر 

على ما دفعه املعلنون للموقع.
�سلوك "غري مقبول"

واأث��ر ه��ذا اخلط��اأ عل��ى اأداة للقيا���س تابع��ة لفي�سبوك 
ت�سم��ى "متو�س��ط م��دة م�ساه��دة الفيدي��و"، والتي من 
املفرت���س اأن تبلغ النا�رصين ك��م املدة التي ا�ستغرقها 

م�ساهدة امل�ستخدمني ملقطع فيديو يف املتو�سط.
لك��ن هذه اخلا�سية مل ت�سمل مقاطع الفيديو التي جرى 

م�ساهدتها لأقل من ثالث ثواين.
واأدى عدم ح�س��اب امل�ساهدات الأقل 

زمن��ا - ومنه��م اأ�سخا�س جتاهلوا 
مقطع الفيديو - اإىل زيادة متو�سط 
اأع��داد امل�ساه��دة ل��كل مقطع على 

في�سبوك.
وقالت في�سب��وك يف بيان: "اكت�سفنا 

موؤخ��را خطاأ يف الطريق��ة التي نح�سب 
بها اأحد مقايي�سنا للفيديو".

واأ�ساف��ت: "لقد جرى اإ�سالح هذا اخلطاأ، ومل يوؤثر 
عل��ى الفوات��ري، وق��د اأبلغن��ا �رصكاءنا بذل��ك من خالل 

قوائم منتجاتنا ومن�ستنا للمبيعات والن�رص".
وقال��ت ال�رصك��ة اإنها عدلت ا�س��م اأداة قيا���س م�ساهدة 

الفيديو ليعك�س كمية امل�ساهدات ب�سورة اأكر دقة.
واأ�سب��ح ال�س��م اجلدي��د لأداة القيا���س "متو�س��ط زمن 
امل�ساه��دة". وب��داأت في�سب��وك اأواخ��ر ال�سه��ر املا�سي 
ا�ستخدامه��ا جلم��ع اإح�سائي��ات عن ا�ستخ��دام مقاطع 

الفيديو.
م�ساه��دة  قيا���س  اأداة  اأن  البي��ان  وذك��ر 
الأدوات  م��ن  واح��دة  كان��ت  الفيدي��و 
���رصكات  ت�ستخدمه��ا  الت��ي  العدي��دة 
الإعالن��ات ملعرف��ة اإذا كان��ت هن��اك 
م�ساه��دة ومتابع��ة ملحتوياته��ا م��ن 

جانب جمهور املوقع.
ونقل��ت �سحيف��ة "وول �سرتيت جورنال" 
الأمريكي��ة ع��ن �رصك��ة "بابلي�سي��ز" ل���رصاء 
ن�س��ب  الإب��الغ اخلاط��ئ ع��ن  اإن  الإعالن��ات قوله��ا 

امل�ساهدة من جانب في�سبوك اأمر "غري مقبول".
وقالت "بابلي�سيز" اإن هذا اخلطاأ اأظهر احلاجة للتدقيق 
يف الإح�سائي��ات الت��ي جتمعه��ا في�سبوك م��ن جانب 
طرف ثالث. وتعر�س املوقع الجتماعي ال�سهري �سابقا 
لنتق��ادات ب�سب��ب اأ�سلوب��ه يف اعتب��ار اأن اأي فيديو قد 
مت��ت م�ساهدت��ه اإذا اأم�سى امل�ستخدم ث��الث ثواين يف 

امل�ساهدة.

ق��ال قر�س��ان مراهق اإن��ه متكن من اخ��رتاق نظ��ام احلماية اخلا���س بهاتف 
"اأبل" يف وقت �سابق من �سبتمرب اجلاري. اأطلقته �رصكة  7" الذي  "اآيفون 

وح�سب ما مت توارده من انباء، فاإن املراهق )19 عاما( اأكد اأن الطريقة اجلديدة 
تتيح التحكم الكامل يف الهاتف، واإدخال تطبيقات حتظرها �رصكة "اأبل".

واملراه��ق الذي عّرف نف�س��ه على اأنه "كورتيورويب"، اأك��د اأن طريقته تتحايل 
عل��ى نظ��ام احلماية الذي يحي��ط بالهاتف وتنف��ذ اإىل داخله. وق��ال القر�سان 
الإلك��رتوين اإن هات��ف "اآيف��ون 7" خط��وة يف الجتاه ال�سحيح، غ��ري اأنه لي�س 
اآمن��ا كفاية اإذ ميك��ن اخرتاقه مثل اأمور اأخرى. ون�رص �رصيط فيديو يوثق عملية 
الخ��رتاق على موق��ع توتري للتوا�س��ل الجتماعي، بعد اأيام قليل��ة من اإطالق 
هاتف اأبل اجلديد. واأ�ساف القر�سان الذي عرف بت�سيده الأخطاء يف الهواتف 
الذكي��ة، اأن اأم��ر العثور عل��ى الثغرة مل ي�ستغ��رق اأكر م��ن 24 �ساعة. ولحقت 
م�س��كالت عديدة هاتف "اأبل" اجلديد ال��ذي طال انتظاره مثل م�سكلة �سماعات 

ال�سوت املحلقة باجلهاز، التي ل تتجاوب بعد فرتة مع اأوامر امل�ستخدم.

اأغلق��ت اأبل بع�س الأق�سام الإدارية امل�سوؤولة عن �سيارة “اآي كار”، مع ت�رصيح 
ع���رصات امل�سوؤولني املرتبطني بامل�رصوع. كما ان هذا ياأتي فقط بعد اأن قررت 
ال�رصك��ة تغيري هدف امل�رصوع، فمن املفرت�س اأنه ب��دًل من تطوير اأبل ل�سيارة 
ذاتي��ة القيادة، �ستعمل ال�رصكة فقط على اإن�ساء اأنظم��ة ت�سغيل لل�سيارات ذاتية 
القي��ادة. ووفًق��ا لل�سائع��ات، تعاق��دت اأبل يف نهاي��ة يوليو املا�س��ي مع بوب 
مان�سفيل��د – م�س��وؤول تنفي��ذي �سابق لأب��ل – لالإ�رصاف على برنام��ج اآي كار. 
كان التعاق��د مع مان�سفيلد من اأجل الرتكيز على التقنيات الأ�سا�سية لل�سيارات 
ذاتي��ة القيادة. وبالتايل فاإن ت�رصيح املوظفني هي جزء من تغيري ا�سرتاتيجية 
امل���رصوع. يبدو اأن اأبل حققت بع�س التقدم يف تطوير م�رصوع “تيتان”، واأنها 
قام��ت باختبار عدًدا م��ن ال�سيارات ذاتية القي��ادة، اإل اأن النظام ل يزال بعيًدا 

عن اأن ي�سبح يف مرحلة الإطالق.

ناساقطعةآبل

»ياهو«: سرقة 500 مليون حساب في عملية قرصنة إلكترونية 
وغاضبون يغلقون حساباتهم فور علمهم باالمر 

المزاد


