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"وادي  يف  التكنولوجيا  �رشكات  كببرى  ت�ستثمر 
نحو  على  املتجددة  الطاقة  يف  ال�سليكون" اأموالها 
اإىل حببدوث تغريات  اإ�ببسببارة  ذلببك  وقببد ميثل  جبباد، 

�رشيعة يف �سوق الطاقة.
على  الأمريكية  اآبل  �رشكة  اإىل  النا�س  معظم  ينظر 
كمبيوتر،  واأجهزة  ذكية،  هواتف  تنتج  �رشكة  اأنها 
و�ببسبباعببات ذكببيببة فببقببط، ولببيبب�ببس كبب�ببرشكببة لتوفري 

الحتياجات من الطاقة.
عندما  ذلببك،  كل  تغري  اأغ�سط�س/اآب  �سهر  يف  لكن 
منحت ال�رشكة ت�رشيحا باملوافقة على بيع الطاقة 
ال�سم�سية  الطاقة  حمطات  اإحدى  من  تنتجها  التي 
يف كاليفورنيا، والتي كانت ال�رشكة قد ا�ستحوذت 

عليها العام املا�سي.
كانت �رشكة اآبل قد ا�ستثمرت يف الطاقة املتجددة 
من قبل، وتقول اإنها تريد يف النهاية اأن تعمل كل 
من  املئة،  يف  مئة  وبن�سبة  بالكامل،  م�سانعها 

خالل م�سادر طاقة متجددة.
فقد  اجلهود،  هببذه  يف  وحدها  اآبببل  �رشكة  ولي�ست 
يف  تعمل  والتي  ال�سهرية،  اأمببازون  �رشكة  اأعلنت 
اإن�ساء  عن  الإنرتنت،  على  بالتجزئة  البيع  جمال 
حمطة لطاقة الرياح تبلغ قوتها 253 ميغاوات يف 

منطقة تك�سا�س الغربية بالوليات املتحدة.
كما ا�ستثمرت �رشكة غوغل اأي�سا يف حمطة �سخمة 
با�سم  تعرف  ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  لتوليد 

"حمطة ايفانباه للطاقة ال�سم�سية" يف كاليفورنيا.
"�سن-بارو" يف  اأي�سا مع �رشكة  وا�سرتكت غوغل 
لأ�سحاب  �سم�سية  لوحات  لتوفري  يهدف  م�رشوع 
التكنولوجيا  �رشكات  يجعل  الببذي  فما  املببنببازل. 

مهتمة مب�سادر الطاقة املتجددة؟
مبوؤ�س�سة  ال�سم�سية  الطاقة  خبري  �سارما،  اآ�س  يقول 
لهذه  "بالن�سبة  للتكنولوجيا:  اإ�س"  ات�س  "اآي 
ال�رشكات العمالقة، تعد الكهرباء من الأ�سياء الأكر 
تكلفة. وتعد حماولة توفري الطاقة بتكلفة منخف�سة 

اأمرا بالغ الأهمية بالن�سبة لها".
الطاقة  من  الكثري  ال�رشكات  هذه  مثل  وت�ستهلك 
لت�سغيل مراكز املعلومات احلديثة لديها، بالإ�سافة 
اإىل ت�سغيل اأجهزة التخزين الرئي�سية املعروفة با�سم 

)اخلوادم(، على مدار ال�ساعة.
فهذه الأجهزة حتتاج اإىل التريد ب�سكل م�ستمر، وهو 
ما ميثل تكلفة �سخمة يف حد ذاتها بالن�سبة لهذه 

ال�رشكات.
بو�سع  مهتمة  غوغل  �رشكة  يجعل  الببذي  ما  لكن 

لوحات الطاقة ال�سم�سية فوق بيوت النا�س؟
"الإمكانات  تعرف  اأن  تريد  اإنها  ال�رشكة  تقول 
�ستوفرها  التي  فالبيانات  الكوكب"،  لهذا  ال�سم�سية 
لوحات الطاقة ال�سم�سية تلك قد تخرنا الكثري ب�ساأن 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستقبل،  يف  الطاقة  ا�سرتاتيجيات 

الفائدة التي �ستعود على النا�س.

يف  ال�سم�سية  الطاقة  اأ�سعار  تببزال  ل  الآن،  وحتى 
تراجع على نحو اأ�رشع مما توقع البع�س.

ففي مزاد للطاقة جرى ال�سهر املا�سي يف اأبو ظبي، 
�رشكة  تقدمت  املتحدة،  العربية  الإمببارات  بدولة 
حمطة  لبناء  مبناق�سة  م�سرتكة  �سينية  يابانية 
يقل  طاقة  لإنتاج  تهدف  ال�سم�سية  الطاقة  لتوليد 
دولرا(  ت�ساوي  �سنت   100( �سنت   2،5 عن  ثمنها 

لكل كيلووات يف ال�ساعة.
وهذا املعدل اأرخ�س بكثري من معدل تكلفة م�سادر 
الوليات  يف  والفحم  الغاز  مثل  الأخببرى  الطاقة 
املتحدة الأمريكية. بالإ�سافة اإىل اأن تلك املناق�سة 
للطاقة  لبناء حمطة  اأرخ�س مناق�سة  املقدمة هي 

ال�سم�سية حتى الآن.
الطاقة  اإنتاج  تكلفة  انخفا�س  اأن  �سارما  ويعتقد 
الألببواح  �سناعة  بازدهار  ب�سدة  يرتبط  ال�سم�سية 
ت�سنيعية  اإمكانيات  "هناك  وي�سيف:  ال�سم�سية. 
�سخمة اأ�سيفت اإىل ال�سوق يف ال�سني، التي تعد الآن 
املئة من  80 يف  يقرب من  ما  اإنتاج  م�سوؤولة عن 

الألواح ال�سم�سية امل�سنوعة على م�ستوى العامل."
ال�سم�سية،  الطاقة  حمطات  بناء  تكلفة  تراجع  ومع 
�سهد العامل زيادة مذهلة يف اإن�ساء حمطات �سخمة 

لتوليد الطاقة ال�سم�سية.
كانت  �سارما،  يقول  كما  فقط،  قليلة  �سنوات  ومنذ 
ميغاوات   50 تنتج  التي  ال�سم�سية  امل�رشوعات 

اأنها من امل�رشوعات  اإليها على  ُينظر  الكهرباء  من 
الكبرية.

لكن هناك الآن العديد من امل�رشوعات التي يجري 
اأكر  اإعدادها لإنتاج مئات امليغاوات، وهذا ي�سمل 
حمطة للطاقة ال�سم�سية يف العامل يف مدينة ماديا 
 750 لإنببتبباج  تهدف  والببتببي  الهند،  يف  برادي�س 
هذه  اإن�ساء  ينتهي  اأن  ال�سلطات  وتاأمل  ميغاوات. 

املحطة يف عام 2017.
بع�س  اأي�سا  هناك  امل�ساريع،  هببذه  كل  بجانب 
اإىل  وتهدف  حاليا،  جترى  التي  املذهلة  الأبحاث 

اإنتاج خاليا �سم�سية اأف�سل.
التي  اجلببديببدة  التجريبية  الألبببواح  بع�س  فهناك 
بلورات  تركيب  حتاكي  �سناعية  مببواد  ت�ستخدم 
كفاءة  اأكببر  معدن  وهببو  "بريوف�سكايت"،  معدن 
كهربائية  طاقة  اإىل  ال�سم�سية  الطاقة  حتويل  يف 

بالإ�سافة اإىل اأنه اأقل تكلفة.
ول تزال الطاقة ال�سم�سية متثل فقط واحدا يف املئة 
من اإجمايل م�سادر الطاقة يف العامل، لكن مع تزايد 
املعرو�س من و�سائل اإنتاج الطاقة ال�سم�سية ب�سكل 

م�ستمر، يبدو اأن تلك الن�سبة �ستتغري قريبا.
وي�سيف �سارما اأنه �سيكون هناك تاأثري م�ستمر على 
الأ�سعار. ويتوقع معهد "اآي ات�س ا�س" للتكنولوجيا 
"بنحو  �سترتاجع  ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  تكلفة  اأن 

30 يف املئة" يف العام املقبل.
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تعلن عن إطالق خدمة 
الموسيقى

تطلق كروم بوك 15 
بسعر 199 دوالر

X-Trail تحصل على محرك 
ديزل أقوى

اأكببد جيم�ببس رازرفببورد – الرئي�ببس التنفيذي ملنتجببات املحمول ب�رشكة 
مايكرو�سببوفت اآ�سببيا – اأن نوكيا تعمل على اأربعة هواتببف ذكية جديدة. 
ويف حديثه قال اإن اثنني من تلك الهواتف من املفرت�س اأن يتم اإطالقهما 
يف وقٍت لحق من هذا العام، واثنني اآخرين يف بداية الن�سببف الثاين من 
العام املقبل. اأتى بيان رازرفورد بعد وقٍت ق�سري من تاأكيد تواجد نوكيا 
يف املوؤمتببر العاملببي للجببوال 2017، وهببو ما يعنببي اأن ال�رشكببة لديها 
بالفعببل �سببيًئا قّيًما تقدمه. جدير بالذكببر ان ، نوكيا حالًيا يف �رشاكٍة مع 
ببنَِّعة الأخرى – مبا يف ذلك �رشكة جلوبال اإت�س اإم دي -،  ال�رشكات امُل�سَ
وهي امل�سوؤول احلقيقي عن عملية الت�سنيع بُرّمتها، على الأقل يف الوقت 

احلايل اإىل اأن تنه�س نوكيا من جديد.

 اأعلنببت امببازون عببن اإطالق خدمة التدفق املو�سببيقي اخلا�سببة بها لكببي تناف�س 
 Appleو  Sportify خدمتببي   Music Unlimited امل�سببماة  خدمتهببا 
Music النا�سببطتني يف ال�سببوق حاليا. وت�سببمح هببذه التطبيقات املخ�س�سببة 
للهواتببف الذكية واحلوا�سببيب وغريها مببن الأجهزة الإلكرتونية باحل�سببول على 
نطاق وا�سببع من الت�سببجيالت املو�سيقية مقابل ا�سرتاكات �سببهرية اأو جمانا لقاء 
ال�سببتماع اإىل اإعالنات الدعاية. وتتوقع �رشكة "اأمازون" اأن ي�سببتمع كثريون من 
امل�سببتخدمني اإىل املو�سببيقى عببن طريق �سببماعة Echo "الذكيببة" القادرة على 
ال�سببتجابة لالإيعازات ال�سببوتية، وهي ال�سببماعة التببي بداأت ال�رشكة بت�سببويقها 
يف عببام 2015. وقال �سببتيف بببوم اإن الهواتف الذكية كانت القببوة الدافعة التي 
اأمنت النمو يف جمال التدفق املو�سيقي يف مرحلة ابتدائية من ن�سوء هذه اخلدمة.

قدمت �رشكة اآي�رش مرة اخرى منتجا ذا مبلغ مايل زهيد لت�ستهدف تلك الفئة من 
امل�سببتخدمني التي تريد جتربة �سببيء جديببد بدون خماطرة ماليببة كبرية. اليوم 
لدينببا كروم بوك جديد ب�سا�سببة كبرية وب�سببعر 199 دولر فقببط. كروم بوك 15 
يقدم �سا�سببة قيا�سببها 15.6 بو�سببة بدقببة 1366*768 بك�سببل ويعمل مبعالج 
اإنتببل �سببيلريون N3060 مببع ذاكببرة ع�سببوائية 2 غيغابايببت وذاكببرة تخزين 
16 غيغابايت. من الوا�سببح اأنه للمهام الب�سببيطة للغاية التي ل تتعدى ت�سفح 
الإنرتنت وم�ساهدة الفيديو. املفاجئ يف اجلهاز اأنه يحمل لوحة مفاتيح م�ساءة 
ويدعم اأحدث اأجيال ال�سبكات الال�سلكية 802.11ac وهذه مزايا ل نراها عادة 
مببع الأجهزة الرخي�سببة للغاية. يدعم اجلهاز ات�سببالت البلوتوث ولديه منفذين 

12 �ساعة عمل  HDMI للفيديو وبطاريته ت�سغله  USB 3.0 مع منفذ 

اتخببذت �رشكة ني�سببان قرارا يق�سببي بزيادة قببدرة حمركها يف مواجهة �سببيارات 
 X-Trail ولهذا �سيح�سببل موديببل .Kodiak اأخببرى مناف�سببة لها مثل �سببكودا
التابع لأ�رشة �سيارات ال�رشكة لعام 2017 على حمرك ديزل حجمه 2 لرت وقدرته 
187 ح�سانا. واأورد موقع Auto Express الريطاين على الإنرتنت هذا اخلر 

نقال عن نائب رئي�س �رشكة ني�سان يف اأوروبا ال�رشقية جيم�س رايت.
اإ�سببافة اإىل املحرك الأقوى �ستح�سببل �سببيارة كرو�ببس X-Trail الأوروبية على 
بع�س التعديالت يف ت�سببميمها وديكورها الداخلي. ومن هذه التعديالت املتوقعة 

اإدخال تقنية القيادة الذاتية وزيادة جودة الفر�س.
يذكال ان �سيارة كرو�س X-Trail احلالية املت�سفة مبحرك ديزل حجمه 1.6 لرت 

ل تباع يف اأوروبا فح�سب بل يف رو�سيا اأي�سا. 

آبل تتخلى عن مشروع السيارة الكهربائية

اكتشاف غرفتين سريتين جديدتين داخل هرم خوفو

ما سر اهتمام كبرى شركات التكنولوجيا بإنتاج الطاقة الشمسية؟

فورد تنوي عرض 4 موديالت عن بيك اب واحد

شاشات وهواتف المستقبل بنحافة الورق

ماسحات ضوئية جديدة.. إلنقاذ أرواح المالكمين

حتببول كبببري يف م�ببرشوع تايتببان، حيث ت�سببري امل�سببادر اإىل اأن اآبل مل تعببد مهتمة 
بت�سنيع �سببيارة كهربائية ملناف�سة تي�سال وقوقل، امنا �ستنقل تركيزها اإىل اجلانب 

الرجمي ونظام الت�سغيل والت�سيري والتحكم.
بح�سببب بلومبببريغ فبباإن اآبل مل تعد مهتمة ب�سببناعة �سببيارة كهربائية خا�سببة بها 
امنببا �سببتطور برجميات ونظام ت�سببغيل لل�سببيارات ذاتيببة القيادة ميكببن اأن تطبقها 
يف ال�سببيارات احلالية ك�رشاكات مع امل�سببنعني. وكان م�رشوع تايتان قد خ�سبب�س 
له عدد كبري من املوظفني من خمتلف الأق�سببام ي�سببل اإىل األف �سببخ�س، لكن خالل 
الأ�سببهر القليلة املا�سببية مت اإعادة تغيري مراكز عمل مئات املوظفني لأق�سام اأخرى 
وبع�سببهم مت ت�رشيحببه والبع�ببس ا�سببتقال مبلئ اإرادتببه. والآن �سببريكز فريق العمل 
احلببايل ويتببم توظيببف اآخرين للعمببل على الهببدف اجلديد وهببو نظام لعمل و�سببري 
ال�سببيارة الذاتيببة. يذكر ان م�رشوع تايتببان بدا يف عببام 2014 وكان لديها طموح 
باأن تقدم �سيارة ذاتية القيادة اأو كهربائية يف �سوق بداأت ال�رشكات التقنية تناف�س 
�رشكات �سببناعة ال�سيارات. والتقى تيم كوك بالعديد من �رشكات �سناعة ال�سيارات 

الأملانية لبحث املو�سوع حيث كانت �ستعهد لها ت�سنيع ال�سيارة.

اآي�سلندا من التقاط �سورة مل�سهد رائع  متكن اأحد العمال يف مطار يف 
ينجو  اإذن  فكيف  الرق.  �سواعق  اإحدى  ت�رشبها  ركاب  طائرة  يظهر 

ركاب الطائرة من مثل هذه ال�سواعق؟
عندما �ساهد هالدور غودموند�سون لتوه ومي�س الرق بالقرب من مقر 
�سارع  اآي�سلندا،  يف  الدويل  كيفالفيك  مطار  غربي  �سمال  الواقع  عمله 
بت�سغيل كامريا هاتفه اجلوال، وبداأ يف ت�سجيل هذا امل�سهد لعّله ينجح 
يف التقاط �سورة لإحدى تلك ال�سعقات الكهربائية اخلاطفة للرق يف 
املطار،  تغادر  كانت  الأفق  يف  طائرة  ظهرت  فجاأة  لكن  ال�سماء.  قلب 

لت�رشبها اإحدى �سواعق الرق يف احلال.
كان امل�سهد غريبا من نوعه، بيد اأن الطائرة ا�ستمرت يف الرتفاع و�سط 
التي  �سوره  ر�سدت  والذي  غودموند�سون،  عّلق  وقد  الغزيرة.  الأمطار 
التقطها ذلك امل�سهد ال�ستثنائي، على ذلك قائال: "لقد كان الأمر طريفا 

بالن�سبة يل، لكنه بدا خميفا اأي�سا".
وقد و�سلت تلك الرحلة، التابعة ل�رشكة الطريان الآي�سلندية "دابليو اأو 
وجهتها  اإىل  ريكيافيك،  الآي�سلندية  العا�سمة  غادرت  والتي  دابليو"، 
يف باري�س ب�سالم، وتاأكدت "بي بي �سي" من اأن تلك الطائرة مل ت�سب 
باأي تلف على الإطالق. وكما اأو�سحت املتحدثة الر�سمية با�سم �رشكة 
الطريان "دابليو اأو دابليو"، فاإنه من ال�سائع اأن تتعر�س طائرة لإحدى 
�سواعق الرق. اإذن، كيف جنت تلك الطائرة من �سدمة ت�سل قوتها اإىل 
اإن تي"  "تي  اأي ما يعادل ربع طن من مادة  الطاقة،  مليار جول من 
املدمرة. وبح�سب ما ذكره كري�س هاموند، وهو طيار متقاعد، وع�سو 
رابطة الطيارين الريطانيني، فاإن "الهيكل" اخلارجي للطائرة املحيط 
باملق�سورة، وبحجرات الحرتاق الداخلية يتم ت�سميمه بطريقة خا�سة 
معزول  يكون  الوقت  نف�س  يف  لكنه  للكهرباء،  مو�سال  يكون  بحيث 
مقاعد  منطقة  وعن  الطائرة،  قيادة  مركز  عن  جيد  ب�سكل  كهربائيا 

الركاب، وعن املعدات اللكرتونية الداخلية.
واأ�ساف هاموند: "هناك جدار �سبكي معدين يغلف باطن الطائرة، وهو 
ن�سيج معدين رقيق يغطي كل اجلدار، وهذا ما ميّكن من تو�سيل التيار 

الكهربي."
اإىل  التو�سيل  واأجهزة  الإلكرتونية  الأجهزة  اإن  بل  فح�سب،  هذا  لي�س 
خزان الوقود مثال تكون مغطاة بدرع مينع و�سول تاأثري اأي انفجارات 

كهربية خارجية اإليها.
الطائرة،  ا�ستخدام  بدء  قبل  بعناية  املعدات  تلك  كل  فح�س  مت  وقد 
من خالل عملية حماكاة ل�سواعق الرق تلك التي يتعر�س لها �سطح 

الطائرة، واأي�سا مكوناتها الداخلية.
كما ي�سري هاموند اإىل اأن ال�سورة التي التقطها غودموند�سون تبني اأن 

كل املعدات كانت تعمل بكفاءة كما ينبغي.
الطائرة  مقدمة  من  الرقية  ال�ساعقة  دخول  اأي�سا  ال�سورة  وتظهر 

وخروجها من ذيلها، واأي�سا من جزء من جناحها.
اأنها  وبذلك يحظى كل من على منت الطائرة باحلماية، متاما كما لو 
كانت "قف�س فاراداي"، والذي ي�سري اإىل قف�س م�سنوع من مواد جيدة 
موجات  لأي  التعر�س  عن  بداخله  ما  يعزل  لكنه  للكهرباء  التو�سيل 
كهربائية خارجية. وبالرغم من ذلك، يكاد الأ�سخا�س امل�سافرون على 
منت الطائرة ي�سعرون بتلك ال�سواعق التي يحدثها الرق. فعلى �سبيل 
املثال، روى م�سافرون يف رحلتني تعر�ستا ل�سواعق برقية غربي لندن 

يف �سهر اأبريل/ني�سان اأنهم �سمعوا �سوت �سجيج وا�سح يف الطائرة.
الكهربية  ال�سواعق  عن  معزولة  الطائرات  تكن  مل  م�ست،  �سنوات  منذ 
بهذا ال�سكل. ويتذكر هاموند اأثناء حتليقه باإحدى الطائرات حينما كان 
بومي�س  فوجيء  اأنه  فران�سي�سكو،  �سان  ولية  يف  الهبوط  انتظار  يف 

�سديد ي�رشب الطائرة.

ك�سببف اخلببراء عببن وجببود جتويفني غام�سببني �سببمن 
الهرم الأكر )خوفو( باجليزة يف م�رش بعد اإجراء م�سببح 
اإ�سببعاعي وثالثي الأبعبباد للهرم الذي ٌبنببي قبل 4500 

�سنة يف عهد الفرعون خوفو.
واأكببد الباحثببون وجببود هببذه الغببرف ال�رشيببة ، وذلببك 
بعببد اإعببالن وزارة الآثار عن اكت�سبباف وجببود جتويفني 

غام�سني �سمن الهرم الأكر.
ويجببري اخلببراء حاليا املزيد من الختبببارات من اأجل 
حتديببد طبيعة وحجم هذه التجاويف الغام�سببة، ويعتر 
الهببرم املعروف با�سببم خوفببو )طوله 146 مببرتا( باأنه 
واحد مببن عجائب الدنيا ال�سبببع يف العببامل، ويوجد فيه 
3 غرف معروفة. وقال العلماء من موقع البحث :"نحن 
الآن قادرون علببى تاأكيد وجود جتويف كان خمباأ وراء 
الواجهببة ال�سببمالية وهببو على �سببكل ممببر واحد يت�سببلل 
اإىل داخببل الهببرم الأكببر". واكت�سببف الباحثببون الذيببن 
ي�سببتخدمون الت�سببوير ال�سببعاعي والتقنيببات الثالثيببة 

الأبعبباد يف درا�سببتهم، وجببود جتويببف اآخببر على اجلهة 
ال�سببمالية �رشقببي الهرم. وقببال مهدي تايوبي، موؤ�سبب�س 
معهببد حفببظ الببرتاث Heritage ومقببره باري�س :"هذا 
التجويف ي�سببكل ممرا يرتفع اإىل الأعلى داخل الهرم، ول 

يوجد رابط بني التجويفني".
ScanPyramids يف  امل�سببح  بببداأت عمليببات  وقببد 
املا�سببي  الأول  اأكتوبر/ت�رشيببن  �سببهر  خببالل  الهببرم  
للبحث عن غرف خمببباأة داخل هرمي خوفو وخفرع )اأو 
خفرن( يف اجليزة، وكذلك �سببمن الأهرامات احلمراء يف 
ده�سببور جنوب القاهرة.ويطبق م�ببرشوع البحث تقنيات 
امل�سببح بالأ�سعة حتت احلمراء والت�سببوير ال�سعاعي على 
غرار الأ�سببعة ال�سببينية املخرتقة لالأج�سببام اإ�سببافة اإىل 
الت�سوير الثالثي الأبعاد، وهي جميعها غري مدمرة وفقا 
للباحثني. وتعمل ميزة ت�سببوير امليون الإ�سببعاعي على 
اكت�سبباف التجاويببف يف املناطق الأكببر كثافة وتعتمد 

تقنية الت�سوير عر الأ�سعة ال�سينية.

اأعلنببت �رشكببة فورد عببن نيتها امل�سبباركة يف معر�س 
SEMA اخلا�س باأ�سكال تعديل حمركات ال�سيارات 

وهياكلها و�سيجري املعر�س يف ل�س فيغا�س.
وقد اأكببدت ال�رشكة جدية خططهببا برغبتها يف عر�س 

اأربعة موديالت من بيك اب F-150 دفعة واحدة.
فجعلببت ور�سببة Bojics Design تعديالتهببا 

علببى اأوىل املوديببالت املذكببورة وحولتهببا اإىل 
موديببل "�سبباخن" جدا يتميببز بطابع 

اأ�رش�ببس حيببث رفعته الور�سببة عن 
الأر�س مبقدار 7 بو�سات اإ�سافية 
عن طريق تركيب جمموعة تعليق 
الوعببرة  بالأرا�سببي  خا�سببة 
اأ�سببفل  األببواح حلماية  وباإ�سببافة 

ال�سيارة وعتباتها.
بطبيعببة احلببال زود هببذا املوديببل 

باأقرا�ببس 22 بو�سببة تركببب عليهببا 

عجالت 37 بو�سببة خا�سببة بالأرا�سببي الوعببرة. كما 
زادت الور�سببة قببدرة املحببرك ذي ال�سببت اأ�سببطوانات 
والذي حجمه 3.5 لرت عن طريق تركيب تربينني اأقوى 
تنظيم  واإعادة 

الوحدة الإلكرتونية التي تتحكم يف عمل املحرك.
 4X4 Lariatويببزود املوديببل الثاين الذي �سببمي بببب
حجمببه  اأ�سببطوانات   8 ذي  مبحببرك   SuperCrew
5 لببرتات لببه �سبباغطة Whipple. بالإ�سببافة اإىل 
العجالت ال�سببخمة يزود هذا املوديببل بهيكل خارجي 
معببدل خ�سي�سببا لنقببل الدراجببات الهوائيببة العائببدة 

ل�رشكة بي ام دبليو.
E - ببب امل�سببمى  الثالببث  املوديببل  بوزود 
الأ�سببطوانات  ثمبباين  مبحببرك   aThr3
تبلببغ قدرتببه 750 ح�سببانا ومبنظومة 

تعليق تعمل بالغاز امل�سغوط.
XLT S - بو�سببمي املوديل الرابببع ب
بالرتكيببز  يت�سببف  وهببو   perCab
علببى دهببان هيكلببه بظببالل الأبي�س 
والر�سا�سببي، ولهذا املوديببل اأقرا�س 

بقطر 24 بو�سة.

طور الباحثون �سا�سببة "ورقة" الكرتونية اأقل رقة مببن امليكرومرت وتتطلب طاقة اأقل 
بكثببري مع قابليتها لالنحناء، وهي تعك�س ال�سببوء من اأجل اإنتبباج العديد من الألوان 
مثل �سا�سببة LED. وبالرغم من اأن ال�سا�سببة املطورة لي�سببت جاهزة لال�ستخدام بعد، 

ولكن يقول امل�سنعون اأن عملية اإنتاجها �ستتم خالل وقت قريب.
وقببد �سببمم باحثون من جامعة ت�سبباملرز للتكنولوجيا، ال�سا�سببة اللكرتونية الرقيقة 
مببن مواد مرنببة تعتمد على قدرة البوليمرات على التحكم بكيفية امت�سببا�س ال�سببوء 

لينعك�س على �سكل جمموعة من الألوان.
وتغطي البوليمرات �سطح املواد وتوجه الإ�سارات الكهربائية يف جميع اأنحاء منطقة 
 Advanced العر�س من اأجل خلق �سور عالية الدقة. ُن�رشت نتائج البحث يف جملة
Materials. وقببال الباحث اأندريا�س داهلني :"تعك�س الورقة اللكرتونية ال�سببوء 
اخلارجي، لذا تعمل ب�سببكل جيد جدا يف ظروف الإ�سبباءة ال�ساطعة مثل �سوء ال�سم�س، 

مقارنة ب�سا�سات العر�س LED التي تعمل ب�سكل اأف�سل يف الظالم".

تقوم ال�سببلطات املعنية بريا�سة املالكمة بتقييم اأجهزة م�سح �سوئي حممولة، ميكن 
لالأطباء ا�ستخدامها عند احللبة لالطمئنان على �سحة اأدمغة املالكمني اأثناء اللعب.

وبح�سببب �سببكاي نيوز، فاإن املا�سببح ال�سوئي اجلديد ميكنه الك�سببف عن اأي نزيف يف 
الدمبباغ بفعالية ن�سبببتها 90 يف املئببة، وذلك قبل اأن تظهببر اأي اأعرا�س على 

املالكم مثل ال�سداع اأو الرتباك وفقدان التوازن.
وتتعر�س هيئات املالكمة ل�سغوط عدة فيما يتعلق باحلفاظ على �سحة 
املالكمني، ولتخاذ كل التدابري املمكنة للحيلولة دون الإ�سببابات 

البالغة، وذلك بعد اأن تويف اأحد الالعبني ال�سهر املا�سي.
وي�سببلط اجلهاز �سببوء الليببزر على دمبباغ الالعب، ومير ال�سببوء من 
خالل الدم وير�سل البيانات اإىل اجلهاز مرة اأخرى، وت�ستغرق العملية 

8 نقاط رئي�سية يف اجلمجمة. 3 دقائق فقط ليك�سف عن 
وتفكببر ال�سببلطات الريطانيببة يف تو�سببيع ا�سببتخدام هذا اجلهبباز عقب 

املوافقة عليه، وميكن اأن يتم ا�ستخدامه يف ريا�سات خطرة كالرغبي.

نيسانآيسرمايكروسوفت :

لماذا ال تصيب صواعق البرق طائرات الركاب بأذى؟

أمازون

تاأتينا كل يوم اأخبار جديدة عن جالك�سي نوت 7، الهاتف 
الذي �سببّوه �سببمعة �سام�سوجن. ويف الأ�سببابيع الأخرية كانت 
معظم اأخبار الهاتف تتعلق ب�سبباأن اإيقاف بيعه و�سببحبه من 
ال�سببوق، ويبقى ال�سببوؤال: مببا الهاتف اجلديد الذي �سببيمتلكه 

امل�ستخدمون ال�سابقون للنوت 7؟
وفًقببا للمحلببل املعببروف مينج ت�سببي كببو، فاإن اأكببر من 5 
ماليببني منهببم �سببيرتكون �سام�سببوجن وينتقلببون اإىل اآيفون 
7 قبببل نهاية العام؛ ويرر كببو راأيه باأن العديد من اأولئك 
امل�سببتخدمني فقدوا الثقة يف جودة منتجببات ال�رشكة. كما 
يرى اأن الذي يفقد الأمل يف �سام�سببوجن غالًبا ما مييل جتاه 

اأبل.
كان هنبباك اأكر مببن 12 مليون من طلبببات ال�رشاء لهاتف 
جالك�سببي نوت 7، وبالتايل فاإن ما ل يقل عن ن�سببف هذا 
العببدد �سببينتقلون اإىل منتجات مناف�سببي العمالقة الكورية، 

التي رمبا تكون اإما اآيفون 7 اأو اآيفون 7 بل�س. 

5 مليون مستخدم يتركون 
النوت 7 وينتقلون إلى اآليفون


