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�أدى  جديد�  حتديثا  بي"  "�إت�ش  �رشكة  طرحت 
فيها  ُي�ستخدم  �لتي  طابعاتها  تعطل  �إىل 
�رشكات  �سنعتها  �أ�سلية  غري  حرب"  "خز�ئن 

�أخرى.
و�أث��ار  �ل�رشكة  �أجرته  �ل��ذي  �لتعديل،  ويعني 
طابعات  �أن  �جل��اري،  �ل�سهر  مطلع  يف  جدال 
خز�ئن  �أ�سحابها  ي�ستخدم  �لتي  بي"  "�إت�ش 
للحرب غري �أ�سلية ورخي�سة �لثمن مل تعد تعمل.
�حل���دود  "م�ؤ�س�سة  تنظمها  حملة  ودع���ت 
�الإلكرتونية" �رشكة "�إت�ش بي" �إىل �لعدول عن 

�خلط�ة.
و�عرتفت "�إت�ش بي" يف مدونة �أنها كان لز�ما 
مع  للت���سل"  و�سيلة  "�أف�سل  تتخذ  �أن  عليها 

�مل�ستخدمني ب�ساأن �لتغيري �لذي �أجرته.

�لقي�د  يلغي  �خ��ت��ي��اري  حتديث  و�سيت��فر 
�الأ�سلية  غري  �حل��رب  خز�ئن  على  �ملفرو�سة 

�أ�سب�عني". "خالل 
و�أ�سافت �ل�رشكة : "نحن ملتزم�ن بال�سفافية 
نق�رش،  وعندما  �ت�ساالتنا،  جميع  ب�ساأن 

نعرتف بذلك".
عن  �ل�رشكة  فيه  �ع��ت��ذرت  �ل��ذي  �ل�قت  ويف 
د�فعت  �مل�ستخدمني،  بها  �أبلغت  �لتي  �لطريقة 
"�إت�ش بي" عن �الإجر�ء، وقالت �إنها جلاأت لذلك 
حماية للم�ستخدمني من �ملنتجات �ملغ�س��سة.

وكتب ج�ن فالك�سمان، مدير عمليات �ل�رشكة 
�أو  �الأح��ب��ار  خز�نات  تقليد  يجري  "عندما   :
تتعلق  ملخاطر  �مل�ستهلك  يتعر�ش  غ�سها، 

باجل�دة و�الأمن، و�لتاأثري على �لطباعة".

لكن ن�سطاء �حلملة �عرت�س�� على هدف "�إت�ش 
بقدر  باالأمن  يكرتث  ال  باأنه  وو�سف�ه  بي" 
�مل�سافة  �الأرب��اح  حتقيق  بهام�ش  �الك��رت�ث 

لل�رشكة يف حالة �رش�ء �أحبار �أ�سلية.
"كاب��ش �الأمن"

�مل�ستخدم�ن عن  فيه  �أعرب  �لذي  �ل�قت  ويف 
وو�سائل  �ملنتديات  �سفحات  على  غ�سبهم 
�نتقدت م�ؤ�س�سة �حلدود  �الجتماعي،  �لت���سل 
ثقة  خانت  �إنها  وقالت  �ل�رشكة  �الإلكرتونية 

�جلمه�ر.
مبقدور  يك�ن  �أن  "البد   : �ملجم�عة  وقالت 
بي  �إت�ش  �إنتاج  من  �رش�ء طابعة  �مل�ستخدمني 
دون خماوف من و�سع �ل�رشكة قي�د �سناعية 

على ��ستخد�م �لطابعة بعد ذلك".

و�أ�سافت : "�سيك�ن كاب��سا �أمنيا للم�ستخدمني 
حدوث  خ�سية  �لتحديث  تثبيت  و�سيتجنب�ن 

تغري�ت غري مرغ�بة �أو غري معلنة".
كما دعت �ملجم�عة �ل�رشكة �إىل ت��سيح كيف 
كانت خطتها �ملعلنة للم�ستخدمني �لذين كان 

من �ملحتمل ت�رشرهم من �لتحديث �جلديد.
وقالت �ملجم�عة : "�الآن من �ملحتمل �أن يك�ن 
غالبية �مل�ستخدمني �لذي ت�رشرت طابعاتهم 
�لعمل،  عن  طابعاتهم  ت�قف  �سبب  يعلم�ن  ال 

وال يعلم�ن �أنه من �ملمكن �إ�سالح �الأمر".
�مل�ستخدمني  ه�ؤالء  جلميع  ينبغي   "  : وقالت 
�أن ي�ستخدم�� طابعاتهم بدون قي�د �سناعية، 
�لقليل �لذي يتابع هذه  �لعدد  ولي�ش فقط ذلك 

�لق�سة".

تكشف عن أول
 سيارة دفع رباعي كهربائية 

تطور شبكة كاميرات جديدة متطورة 
لتتبع الشهب والنيازك

ذكي في بريطانيا يتنبأ بالنوبات 
القلبية قبل حدوثها بأسبوع

يحدد والية جوروم التركية 
مركزا لسطح األرض

ك�سف��ت �رشك��ة "مر�سيد�ش" ع��ن �سي��ارة كهربائية جدي��دة يف معر�ش باري�ش 
لل�سي��ار�ت، و�ستك���ن �أول �سي��ارة دف��ع رباع��ي كهربائي��ة من ب��ني جمم�عة 
�سي��ار�ت "EQ" �جلدي��دة. كم��ا ت�ستطي��ع �ل�سي��ارة �أن تق�م برحل��ة مت���سلة 
و�ح��دة مل�سافة �أكرث م��ن 480 ميال فيم��ا ��ست�حى م�سمم� �ل�سي��ارة ت�سميم 
"جينريي�س�ن EQ" من ق�ة �لكهرباء، �إذ �سنعت و�جهة �ل�سيارة �الأمامية من 
ل�ح��ات م�سيئة "مت�ه" �سكل �ل��جهات �لتقليدية، وت�ستبدل �لكامري�ت �ملر�يا 
�جلانبي��ة لل�سي��ارة، وقد ��ستغن��ى ت�سميم �ل�سيارة من �لد�خ��ل عن �أي مقاب�ش 
ومفاتيح، لت�ستبدل جميعها ب�سا�سة مل�ش كبرية يذكر �نه بحل�ل �لعام 2025، 
تخطط مر�سيد�ش ل�سنع 10 طر�ز�ت من �سيارة "EQ" �لكهربائية، ومن �ملقدر 

�أن ت�سكل �ل�سيارة من 15 �إىل 20 يف �ملائة من �إجمايل �ملبيعات.

�علن��ت م�ؤخر� عن �إطالق �سبكة كام��ري�ت حتمل ��سم FRIPON، تعمل 
على ك�سف �ل�سهب و�لنيازك �لتي تت�ساقط يف �ل�سماء ب�سكل دقيق. 

ووفق��ا مل�ق��ع engadget �الأمريك��ي فالكامري�ت �جلديدة م��ن �ساأنها 
جم��ع �لبيانات �لتي ت�ساع��د يف ت�سييق جماالت �لتاأثري �ملحتمل ومكان 
�سق�ط �لنماذج، وه� �الأمر �لذي ي�ساعد يف �ال�ستعد�د الأي حدث ميكن �أن 

يحدث ب�سبب �الأج�سام �لتي ت�سقط من �ل�سماء. 
وه��ذه �خلط���ة من �ملت�ق��ع �أن ت�ساعد يف زي��ادة عدد �لني��ازك �لتي يتم 
�لعث���ر عليه��ا يف فرن�س��ا، الأن كام��ري�ت FRIPON تعم��ل مع جي�ش 
�سغ��ري م��ن �لباحث��ني �لذين يعمل���ن عل��ى �أر���ش �ل��قع �عتم��اد� على 

�لبيانات �لتي ت�فرها.

تق���م هي��اأة �خلدم��ات �ل�سحي��ة �ل�طني��ة يف بريطانيا باإتاح��ة تطبيق 
ذك��ي ي�ستطيع م��ن خالله �مل�ستخدم���ن معرفة �إمكاني��ة �الإ�سابة بن�بة 
قلبي��ة م��ن خالل نربة �س�تهم. ويع��د �لتطبيق جزًء� م��ن جمم�عة كبرية 
م��ن �الأدو�ت و�الأنظمة �لتي ترعاها هي��اأة �خلدمات �ل�سحية �ل�طنية يف 

بريطانيا بهدف �إحد�ث تط�ر يف جمال �لرعاية �ل�سحية �ل�سخ�سية.
 و�أظهرت �لتجارب �الأولية �أن �لتطبيق تنباأ بدقة بتده�ر حالة �الأ�سخا�ش 
�لذي��ن يعان�ن من ق�س�ر �لقل��ب �الحتقاين قبل حدوثه��ا باأ�سب�ع و�حد، 
وف��ق “�لتليج��ر�ف” وميكن ت��سيل �أدو�ت قيا�ش تدف��ق �لدم �إىل �لهاتف 
�لذك��ي، باالإ�سافة �إىل ع�سابة مع�سم مت�سلة بتقنية و�ي فاي، متكن من 

قيا�ش �سغط �لدم نح� 200 �ألف مرة يف �لي�م. 

جدد حمرك �لبحث يف �سبكة �الإنرتنت “ج�جل”ريف والية ج�روم �لرتكية، 
مركز�ً جغر�فيًا ل�سطح �الأر�ش.

ون���رشت خدمة �خلر�ئط يف ج�جل، عل��ى �سفحتها، خريطة يظهر فيها ريف 
والية ج�روم، على �أنه �ملركز �جلغر�يف للعامل.

وج��اءت �خلريطة �لتي �أعل��ن عنها ج�جل، تاأكيد�ً لكاف��ة �لدر��سات �لنظرية 
�لت��ي �أُجريت حتى �لي�م، و�لت��ي �أ�سارت �إىل �أّن والية ج�روم �لرتكية، ت�سكل 
مركز �سط��ح �الأر�ش. جدير بالذكر �أّن عامل �لفيزياء �الأمريكي، �أندريه وودز، 
�أج��رى يف ع��ام 1973، ح�ساب��ات دقيق��ة فيم��ا يخ�ش حتدي��د مركز �سطح 
�الأر���ش، وتبنّي ل��ه �أّن مرك��ز �الأر�ش يقع �سم��ال �رشقي �لعا�سم��ة �لرتكية 

بنح� 150 كيل� مرت�.

تكنولوجيا جديدة تسمح بإدخال كلمة السر من خالل جسم اإلنسان

واتساب تواجه معارضة أوربية لمشاركة البيانات مع فيس بوك

إتش بي تعتذر عن تحديث أوقف عمل طابعاتها التي ال تستخدم أحبارا أصلية

أبل تخطط لبناء "آي هوم" في لندن

أستراليا ستنجرف 1.5 م شماال بحلول العام القادم

قطار هايبرلوب السريع يصل بين موسكو ولندن

ط���ر علماء من جامعة و��سنط��ن و�سيلة جديدة لتمرير كلم��ات �ل�رش �مل�سفرة، 
بطريق��ة حتمي كلمات �ل�رش م��ن �ل�رشقة �أو �ل�سياع، وفقا ملقال ن�رش يف جملة 
 ،UbiComp 2016 جلامع��ة. وقال �لباحث�ن يف م�ؤمتر ع��ن �لتكن�ل�جيا�
و�لذي عقد يف �أملانيا، �أن ��ستخد�م هذه �لتكن�ل�جيا ال يتطلب معد�ت �إ�سافية 
�أو �خرت�ع��ا �لكرتوني��ا جدي��د�، ب��ل كل ما يتطلب��ه �الأمر ه� هات��ف ذكي مزود 

مبا�سح �س�ئي لب�سمات �الأ�سابع.
ويق��رتح �لعلم��اء ��ستخد�م ج�س��م �الإن�سان كقن��اة لنقل كلمات �ل���رش ومفاتيح 
�لت�سف��ري �لتي يت��م �إر�سالها �أو تلقيها ع��ن طريق �ملا�سح��ات �ل�س�ئية لب�سمة 
�الأ�ساب��ع يف �له��ت��ف �لذكية، مم��ا �سيعزز من فعالية كلم��ات �ل�رش ويحفظها 

يف حال �لن�سيان.
و�س���ف ت�ستخدم هذه �لتكن�ل�جيا الإدخال كلمة �ل�رش �أو �لرمز �لرقمي بفا�سل 
زمن��ي ال يتع��دى ب�سع ث����ن، وتعترب ه��ذه �لطريقة هي �الأن�س��ب و�الآمن لفتح 
�الأقف��ال �الإلكرتونية، وتب��ادل �لبيانات بني �لهاتف �لذك��ي و�ل�ساعات �لذكية 

�أو �الأجهزة �الأخرى.

تناول بع�ش �الأن��ع �ل�سائعة من م�سكنات �الأمل له عالقة بزيادة 
در��سة  نتائج  ت�سري  ح�سبما  �لقلب،  يف  بق�س�ر  �الإ�سابة  خطر 

حديثة.
ال  و�لتي  لالإلتهاب  �مل�سادة  �مل�سكنة  �لعقاقري  ��ستخد�م  وي�سيع 
حتت�ي على مركب �ل�ستريويد لتخفيف �الأمل و�اللتهاب. ومن بني 

هذه �لعقاقري �أيربوفني ونابروك�سني وديكل�فيناك.
�سجل  �لربيطانية،  �لطبية  �ملجلة  يف  ٌن�رشت  در��سة،  ور�جعت 

10 ماليني �سخ�ش، مت��سط �أعمارهم 77 عاما، د�أب�� على 
تناول �مل�سكنات.

�إىل  �لدر��سة تنبه  �إن  وقال �خلرب�ء �لربيطاني�ن 
تناول  ومنافع  خماطر  �إىل  �النتباه  �رشورة 

هذه �لعقاقري.
بال�  �خلا�سة  �لبيانات  �لدر��سة  وحللت 
�ململكة  من  وهم  �سخ�ش،  ماليني   10
و�أملانيا،  و�إيطاليا  وه�لند�  �ملتحدة 
�خلا�سة  بتلك  �لبيانات  هذه  وقارنت 

باأ�سخا�ش مل يتناول�� �مل�سكنات.
�ل��ب��اح��ث���ن يف ج��ام��ع��ة  وت������س��ل 

�أن  �إىل  �الإيطالية  بيك�كا  ميالن- 
تناول �مل�سكنات يزيد خطر دخ�ل 

يف  ق�س�ر  ب�سبب  �مل�ست�سفى 
�لقلب بن�سبة 19 يف �ملئة.

ونظر� الأن معظم �الأ�سخا�ش �لذين 
���س��م��ل��ت��ه��م 

�ل���در�����س���ة 
�ل�����س��ن  ك���ب���ار يف  ه���م 

�مل�سكنات  متعاطي  و�أن 
ح��ال��ة  يف  ع���م����م���ا  ه����م 
�خل��رب�ء  يق�ل  �أ���س����أ،  �سحية 
لي�ش  �لنتائج  �إن  �لربيطاني�ن 

�سعيفة  ع��الق��ة  ���س���ى  ل��ه��ا 
�الأ�سخا�ش  مبعظم  للغاية 

�الأكرب  للمر�سي  بالن�سبة  قلق  ت�سكل م�سدر  قد  بل   ،65 �ل�  حتت 
�سنا.

يتعاطي  �أن  يجب  �إنه  �لربيطانية  �لقلب  �أمر��ش  م�ؤ�س�سة  وقالت 
�ملر�سى �أقل جرعة ممكنة من �مل�سكنات الأقل فرتة ممكنة.

�لدر��سة  "هذه  �مل�ؤ�س�سة  مدير  وي�سبريغ،  بيرت  �لربوفي�س�ر  وقال 
�إىل  �أ�سار  �سابقا  �ملر�قبة تعزز بحثا  �تبعت طريقة  �لتي  �لكبرية 
�أن بع�ش �مل�سكنات يزيد خطر �الإ�سابة بهب�ط يف �لقلب. و�أ�سار 
��ستخد�مها  ي�سيع  �مل�سكنات  ه��ذه  �أن  �إىل 
يعان�ن  �لذين  �الأ�سخا�ش  من جانب 

م�سكالت يف �ملفا�سل.
ب�سع  منذ  �ملعل�م  "من  وق��ال 
هذه  تناول  يجب  �أنه  �سن��ت 
جانب  من  بحذر  �لعقاقري 
�مل�سابني  �الأ���س��خ��ا���ش 
�أو  �ل��ق��ل��ب  ب���اأم���ر�����ش 
�الإ�سابة  خلطر  معر�سني 
بها. ونبه �إىل �أن هذ� �حلال 
"ينطبق يف �الأغلب به�ؤالء 
�مل�سكنات  يتعاط�ن  �لذين 
�ل�رشورة  عن  ولي�ش  ي�ميا 

فقط.
وح�سب وي�سبريغ ، فاإنه "نظر� 
و�ملفا�سل  �لقلب  م�سكالت  الأن 
لدى  وخا�سة  غالبا،  تت��كبان 
�لدر��سة  ه��ذه  ف��اإن  �ل�سن،  كبار 
ت�سكل تنبيها لالأطباء الأن يفكرو� 
�مل�سكنات،  و���س��ف  يف  مليا 
�أن  ي��ج��ب  ب��اأن��ه  وللمر�سى 
يتناول�� فقط �أقل �جلرعات 
فرتة  والأٌق�����رش  فعالية 

ممكنة."
�لن�سائح  ب��ني  وم���ن 
�لتي ي�سديها وي�سبريغ 
ل��ل��م��ر���س��ى �����رشورة 
م��ن��اق�����س��ة �الأم�����ر مع 
�ساورهم  ل���  �لطبيب 

�أي قلق.

تع��رف �أوروب��ا بح�سا�سيتها �لعالي��ة فيما يتعلق 
باخل�س��سي��ة ولديه��ا �سج��ل ط�ي��ل يف مالحقة 
�ل���رشكات �الأوروبية ب�سب��ب �نتهاكها خ�س��سية 
م�ساركته��ا  �أو  بياناته��م  وجم��ع  �مل�ستخدم��ني 
بدون علمهم. و�ت�ساب هي �ل�سحية �جلديدة ح�ل 
�لتعدي��ل �الأخري �لذي ين�ش على م�ساركة بيانات 
�مل�ستخدم��ني مع في�ش ب�ك �ملالكة لها. قبل �أيام 
طلب��ت �أملاني��ا من في�ش ب���ك �لت�ق��ف عن جمع 
بيان��ات م�ستخدم��ي �ل��ت�ساب ب�سب��ب �أن �لتغيري 
يف بن���د ��ستخ��د�م �خلدمة كان م�سل��ال وينتهك 
قان���ن حماية بيان��ات �مل�ستخدم��ني. في�ش ب�ك 
من جهتها رف�س��ت �الإن�سياع لهذ� �الأمر وتقدمت 
بطلب ��ستئناف للق�ساء. �ململكة �ملتحدة بدورها 
تفك��ر باإج��ر�ء�ت م��ع في���ش ب���ك حي��ث تعت��زم 

��ستج����ب �ل�رشكت��ني – و�ت�س��اب و في�ش ب�ك – 
ح���ل م�ست���ى �سفافيته��م م��ع �مل�ستخدمني مبا 
يتعل��ق بكيفية م�سارك��ة بياناته��م و��ستخد�مها. 
يذك��ر �أن �رشك��ة �سام�س�ن��غ �سحب��ت 2.5 ملي�ن 
هات��ف غاالك�سي ن�ت 7 ب�سبب �لعيب �لذي ي�ؤدي 
�إىل �نفج��ار �لبطاري��ة، وهناك عدد م��ن �رشكات 
�لط��ري�ن �لرو�سية و�الأجنبي��ة منعت ��ستخد�م هذ� 
�لهات��ف حتديد� على م��ن طائر�ته��ا حفظا على 
�سالم��ة �لرحل��ة.  وقالت مف��س��ة �ملعل�مات يف 
 Elizabeth Denham �ملتح��دة  �ململك��ة 
�أنها بد�أت حتقيق مب�ساركة بيانات �مل�ستخدمني. 
و�أو�سحت �أن هناك غ�س��ب عارم بني م�ستخدمي 
و�ت�س��اب يف �ململك��ة �ملتح��دة ح���ل م�سارك��ة 

بياناتهم مع في�ش ب�ك.

تخط��ط �أب��ل الإن�س��اء مقر جدي��د يف لن��دن د�خل حمطة 
باتر�س��ي لت�لي��د �لطاق��ة �لكهربائية عل��ى �سفاف نهر 
�لتاميز، و�سي�سم نح� 3 �آالف م�ظف ولكن هذ� ال يعني 

�أن �ل�رشكة �ستدفع �رش�ئب �إ�سافية لربيطانيا.
و�س�ف تقيم �أبل هذ� �ملقر على م�ساحة 

ح����يل ن�س��ف ملي�ن ق��دم مربع، 
ويعت��رب ه��ذ� �خل��رب �س��ار� جد� 

وخا�سة  لربيطانيا  بالن�سبة 
ل�سال��ح  �لت�س�ي��ت  بع��د 
�الحت��اد  م��ن  خروجه��ا 
�الأوروب��ي ي�م 23 ي�ني�/
ق��ال  حي��ث  حزي��ر�ن، 

�لنق��اد �إن مغ��ادرة �الحتاد 
�الأوروب��ي �ست�ق��ف ��ستثمار 

�ل�رشكات �لكربى يف بريطانيا.
ولكن يب��دو �أن �أبل ال تخطط حاليا 

لنق��ل مقرها م��ن ك���رك �إىل بريطانيا، 

حيث ت�ستفي��د حاليا من �نخفا�ش �ملعدل �ل�رشيبي يف 
�إيرلند�. وي�سم��ح هذ� �الأمر لعمالق �لتكن�ل�جيا بتح�يل 
�الأرباح �ملحققة �إىل خارج �ل�اليات �ملتحدة من خالل 

مكاتب �ل�رشكة يف �إيرلند�.
يذك��ر �أن �أب��ل دفع��ت يف ع��ام 2015 ح��يل 
11.8 ملي�ن جنيه �إ�سرتليني ك�رش�ئب 
لربيطاني��ا، على �لرغ��م من حتقيقها 
�أرباح��ا تقدر بنح��� 2 مليار جنيه 
�إ�سرتليني، مم��ا �أثار غ�سبا كبري� 

على �ل�رشكة.
�أنه��ا  �أب��ل  �رشك��ة  وقال��ت 
�ستخ�س���ش %40 من �مل�ساحة 
�لكلي��ة للمق��ر ملكات��ب �مل�ظفني 
�مل�زعة �سمن 6 ط��بق، كما �سيتم 
نق��ل �مل�ظفني من مكات��ب �لعا�سمة 

لندن يف عام 2021.
و�أعرب روب تينكنيل، �لرئي�ش �لتنفيذي ل�رشكة 

�لطاق��ة باتر�سي، ع��ن �سعادته �لبالغة بع��د �ختيار �أبل 
ملحط��ة �لكهرب��اء لتك�ن �ملقر �لقادم له��ا عام 2021. 
وق��ال م��سحا :"�إنها �سهادة كبرية لنا، و�سيتيح عر�ش 
�أبل ت�فري �أبنية ر�ئعة ومنازل و�رشكات و�سط م�ساحات 
مفت�ح��ة و�أماك��ن ترفي��ه، باالإ�ساف��ة �إىل و�سائ��ل نقل 
جديدة، وقد كنا د�ئما نهدف �إىل �إن�ساء جممعات جديدة 
�أك��رث �زدهار� يف لندن، وهذ� �اللتز�م من �أبل �سي�ساعدنا 

على حتقيق �أهد�فنا".
وق��ال عمدة لندن :"ي�سعدن��ا �أن تخطط �أبل لالنتقال �إىل 
حمط��ة �لكهرباء باتر�سي، مما �سي�ساعد على خلق فر�ش 

عمل جديدة وحتقيق �لرخاء �القت�سادي يف لندن".
وق��ال �مل�ست�سار فيلي��ب هام�ند :"�سيعزز ق��ر�ر �أبل من 
م�ق��ف لندن كمرك��ز للتكن�ل�جيا عل��ى م�ست�ى �لعامل، 
كم��ا �سيك�ن ذلك �إ�سارة و��سح��ة �إىل ��ستمر�ر �ل�رشكات 
�لك��ربى يف �ال�ستثم��ار �سم��ن بريطانيا، حي��ث �ستبقى 
دولتنا و�حدة من �ل�جهات �ال�ستثمارية �الأكرث جاذبية 

ل�سناعة �لتكن�ل�جيا �لعاملية".

�سي�سطر �خلرب�ء يف منظمة " Geoscience Australia " يف نهاية �لعام 
�جلاري �إىل دفع �أ�سرت�ليا نح� �ل�سمال م�سافة 1.5 مرت، علما �أن �لتعديل �الأخري 

كان �أدخل على خر�ئطها حني �جنرفت �لقارة �إىل م�سافة تقدر ب� 200 مرت.
وق��د متت �إعادة �لنظ��ر يف �حد�ثيات �ل���GPS الأ�سرت�ليا ب�سب��ب �نزالق �لل�ح 
�ل�سخ��ري �لذي جتل�ش عليه �أ�سرت�ليا ومن خالله على �للب �الأر�سي )�ملانتل(، 
�النزالق �لذي ي�ؤدي �إىل �جنر�فها د�ئما نح� �ل�سمال ويف �جتاه عقارب �ل�ساعة 
. وتعت��رب تل��ك �لتعديالت يف �خلر�ئط �أم��ر� �رشوريا ، مع �لعل��م �أن دقة �نظمة 
GPS ترتف��ع با�ستم��ر�ر بحيث ي�سبح ب��سعها حتديد �الإحد�ثيات بدقة تقدر 
 GPS ب�سنتيم��رت�ت. لك��ن تلك �لتعديالت ل��ن ت�ؤثر �أبد� على حتدي��د �حد�ثيات
ب���سط��ة �نظمة �ملالحة و�له��تف �لذكية �لتي ي�ستخدمها �سكان �الأر�ش حيث 
ت��رت�وح دقته��ا كقاع��دة عامة ب��ني 5 �أمت��ار و10 �متار. لك��ن �لتكن�ل�جيات 
�ل��عدة و�لطائر�ت و�ل�سيار�ت �لذ�تية �لقيادة تك�ن عادة بحاجة �إىل دقة �أكرب 

حيث ميكن �أن يت�سبب خطاأ مبقد�ر ب�سعة �أمتار يف وق�ع حادث مرور مثال.

���رشح رج��ل �الأعم��ال و�ساح��ب �رشك��ة Summa Group �سي��اء �لدين 
حمم��دوف ع��ن �إطالق م�رشوع قط��ار �رشيع "هايربل�ب" �سي�س��ل بني م��سك� 
ولن��دن، بح�سب �سحيفة فاينان�سال تاميز. ووفق��ا ملحمدوف �سيمكن �ل��س�ل 
م��ن �لعا�سمة �لرو�سي��ة �إىل �لعا�سمة �لربيطانية خ��الل �ساعتني ون�سف على 
من هذ� �لقطار. كما �ن تنفيذ م�رشوع قطار�ت �رشيعة هايربل�ب �سيكلف 1.5 
مليار دوالر يف رو�سيا. و�أ�ساف �أن �لقطار�ت �ل�رشيعة �سيمكنها نقل ما يقارب 

19 ملي�ن طن من �حلب�ب �سن�يا عرب �الأر��سي �لرو�سية.
وق��د وقعت حك�مة م��سك� يف وقت �سابق من ه��ذ� �لعام خالل �نعقاد منتدى 
 Summaو Hyperloop One سان بطر�سب���رغ �القت�سادي �لدويل مع�
Group وثيق��ة تن�ش عل��ى �بتد�ع �لت�سميم �ملبدئي لط��رق �لنقل �خلا�سة 

بالقطار�ت �لفائقة �ل�رشعة.

جوجلتطبيقمرسيدس

مسكنات األلم شائعة االستخدام "لها عالقة بقصور القلب"

فرنسا

حذرت �للجنة �الأمريكية ل�سالمة �ملنتجات �ال�ستهالكية مالكي 
غ�س��االت �سام�س�ن��غ م��ن �إمكاني��ة �نفج��ار �لغ�سال��ة يف ح��ال 
حتميلها ف�ق طاقتها. ويخ�ش هذ� �لتحذير �لغ�ساالت �ل�سادرة 
م��ن �سام�س�نغ يف �لفرتة م��ن 2011 �إىل 2016، بح�سب تقرير 
من قبل �مل�قع �ملايل CNN. ودعت �للجنة �الأمريكية ل�سالمة 
�ملنتج��ات �ال�ستهالكي��ة �لنا���ش �إىل ��ستخ��د�م نظ��ام �لغ�سي��ل 
�حل�سا���ش، حي��ث �أن �نخفا�ش �رشع��ة �لدور�ن يف ه��ذه �حلالة 
يقل��ل من خماطر �حل����دث �لغري �ملرغ�ب به��ا. وذكر �أ�سحاب 
غ�ساالت �سام�س�ن��غ من واليات تك�سا�ش وج�رجيا و�إنديانا �أن 
غ�ساالته��م �نفجرت ب�سكل غ��ري مت�قع يف �أثن��اء عملها. ووفقا 
الإح��دى �ل�سي��د�ت ك���رشت غ�سالتها ج��د�ر �ملر�أب �أثن��اء عملها، 
بينم��ا ذكرت �مر�أة �أخرى �سماعها �س��ساء عالية ت�سبه �نفجار 
قنبل��ة من غ�سالتها. و�أثناء �لبح��ث يف �لدعاوي �لتي رفعت �إىل 
�ملحكم��ة �الحتادية يف والية ني� جري�س��ي، �أفادت �لتقارير �أن 
�سام�س�ن��غ حاولت �إتالف جميع �الأدلة �لت��ي ت�سري �إىل �أي خلل 

يف منتجاتها.

لعنة االنفجارات تلحق غساالت سامسونغ


