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لال�ستفادة  حماوالت  مايكرو�سوفت  �رشكة  جترى 
للذكاء  جتارب  كمن�سة  كرافت"  "ماين  لعبة  من 
املالكة  مايكرو�سوفت،  وك�سفت  اال�سطناعي. 
للعبة الفيديو ال�سهرية، اإن علماء الكمبيوتر والهواة 
للذكاء  برامج  وتطوير  تقييم  باإمكانهم  �سيكون 
ملاين  االفرتا�سية  البيئة  با�ستخدام  اال�سطناعي 

كرافت اعتبارا من يوليو/متوز املقبل.
وقالت ال�رشكة اإن ماين كرافت هي اأكرث "تعقيدا" 
القائمة  اال�سطناعي  الذكاء  اأبحاث  حماكاة  من 
اآيل  اإن�سان  ت�سميم  من  ثمنا  اأرخ�ص  وا�ستخدامها 

"روبوت".
اإن هذه التجارب تتمتع بفر�ص  اأحد اخلرباء  وقال 
هرينانديز- جوزيه  الربوفي�سور  وق��ال  كبرية. 
اورالو من "اجلامعة التقنية يف فالن�سيا" اإن "هذا 

هو اأحدث التقنيات" يف عامل الكمبيوتر.
واأ���س��اف ه��رين��ان��دي��ز-اورال��و، وه��ي واح���د من 
الربنامج  اطلعت مبكرا على هذا  جمموعة �سغرية 
اجلديد، باأنه "يف الوقت احلا�رش، ال ميكن اأن يكون 
التزال  وهي  التقنية،  هذه  ي�ساهي  �سيء  هناك 
اأن  اأرى  فاإنني  ولذلك  فقط،  االأوىل  مراحلها  يف 
هذا  من  ولال�ستفادة  لها."  عديدة  اإمكانات  هناك 

من�سة  تثبيت  اإىل  امل�ستخدمون  �سيحتاج  العر�ص، 
برجميات "ايه اآي اك�ص" التي تت�سل مباين كرافت 
وت�سمح برمز الذكاء اال�سطناعي بالتحكم يف اأحد 
ال�سخ�سيات )االفرتا�سية( واحل�سول على تعليقات 

ب�ساأن نتائج اأفعاله.
و�ستكون "ايه اآي اك�ص" من�سة ذات م�سدر مفتوح، 
ل�رشاء  �ستكون  الوحيدة  التكلفة  اأن  يعني  ما  وهو 

ترخي�ص قيا�سي للعبة.
احلوا�سيب  على  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��ارب  و�ستجرى 
الالعبون  و"�سي�ستبعد"  بالباحثني  اخلا�سة 
العاديون، ولكن يف نهاية املطاف �سيكون الهدف 

ال�سماح لالأ�سخا�ص بالتفاعل مع ال�سفرة اأو الرمز.
واأو����س���ح���ت ك��اجت��ا ه��وف��م��ان، ال��ت��ي ت�����رشف 
الأب��ح��اث  ك��ام��ربي��دج  معمل  يف  امل�����رشوع  على 
مايكرو�سوفت يف بريطانيا، اأن "االأ�سخا�ص يبنون 
هياكل مذهلة تقوم باأ�سياء مذهلة يف ماين كرافت، 
مهمات  ب��اق��رتاح  التجارب  خل��رباء  ي�سمح  وه��ذا 
اال�سطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  تو�سيع  اإىل  تهدف 

مبا يتجاوز قدرتها احلالية."
�سيكون  امل��ط��اف،  نهاية  يف  "لكن  واأ���س��اف��ت: 
باإمكاننا تطوير هذا )الربنامج( اأكرث لي�سمل مهام 
تعمل  )برامج  اال�سطناعي  الذكاء  بوكالء  �ست�سمح 
الب�رش  مع  التعاون  كيفية  بتعلم  تلقائي(  ب�سكل 

ودعمهم بطريقة اإبداعية."
وتابعت: "هذا يوفر و�سيلة لنقل الذكاء اال�سطناعي 
اإىل ذكاء مب�ستوى الب�رش، وهو  مما هو عليه اليوم 
الو�سع الذي نريد اأن ن�سل اإليه، وذلك خالل فرتة 

ت�سل لعدة عقود."
اأجريت حماوالت �سابقة لتطوير برامج  وكانت قد 
الذكاء اال�سطناعي جلعلها متار�ص األعاب الفيديو، 
كرافت  ماين  طبيعة  اأن  تعتقد  مايكرو�سوفت  لكن 
ب�سكل  مفيدة  جتعلها  مفتوحة  نهاية  ذات  كلعبة 
التي  امل��واق��ف  يف  الكبري  التنوع  بف�سل  خا�ص 
ميكنها حماكاتها من وجهة نظر ال�سخ�ص الرئي�سي 

املتحكم يف اللعبة.
واأو�سح ماثيو جون�سون، كبري مهند�سي الربجميات 
اآي  "ايه  الذكية  املن�سة  برامج  يف  املتخ�س�ص 
باأن يكون لديك  "ي�سمح لك  التطور  اإن هذا  اك�ص"، 

ذكاء ا�سطناعي مثبت" داخل اللعبة.
فيه  يرى  موقف  وجود  من  وبدال  "ولذا  واأ�ساف: 
برنامج الذكاء اال�سطناعي نف�سه "كافاتار"، فاإنه 
بالفعل ميكن اأن يكون جزءا من هذا املوقف، ينظر 

من خالل عيون �سيء حي يف العامل."
اأ�سا�سي لبناء هذا  اأن هذا جزء  "اإننا نعتقد  وتابع: 

النوع من الذكاء العام."
االأبحاث  اأن���واع  اأ�سهر  اأن  مايكرو�سوفت  وت��رى 

االأبحاث  هذه  و�ستهدف  التعلم،  بتعزيز  �سيتعلق 
اأف�سل  اال�سطناعي  الذكاء  وكيل  يتعلم  اأن  اإىل 
ال�سبل لتنفيذ مهمة معينة عرب مزيج من التجارب 
وا�ستخدام معلومات م�سبقة بدال من تلقي تعليمات 

ب�ساأن املهام التي يجب عليه القيام بها.
ال��ذك��اء  برجميات  يف  املتخ�س�سني  اأن  ورغ���م 
من  ا�ستفادة  اأف�سل  حتقيق  ميكنهم  اال�سطناعي 
اآي  "ايه  اأن  هذه املن�سة، فاإن مايكرو�سوفت توؤكد 
ب�سيطة ميكن لالأطفال  برامج  اأي�سا  اك�ص" �ستدعم 
من  جمموعة  بتوفري  ال�رشكة  ووع��دت  ت�سميمها، 

املواد التعليمية يف هذا املجال.
وقال جون�سون: "نريد اأن ي�سارك االأ�سخا�ص الذين 
الأعمار خمتلفة"  وينتمون  مهارات خمتلفة  لديهم 

لال�ستفادة من هذه املن�سة.
واأ�ساد الربوفي�سور هرينانديز-اورالو بهذه الفكرة، 
)للذكاء  وك��الء  ابتكار  ل��الأط��ف��ال  "ميكن  قائال 
بالفعل،  ب��ه  مفتونون  ع��امل  يف  اال�سطناعي( 

ويلعبون معهم."
ال�سغار  اهتمام  اأن يعزز من  "هذا ميكن  واأ�ساف: 
خالل  اأن��ه  نتوقع  ونحن  اال�سطناعي،  بالذكاء 
بحاجة  �سنكون  املقبلة  �سنة  الع�رشين  اإىل  الع�رشة 
اإىل وجود املزيد من االأ�سخا�ص الذين يعملون يف 

هذا املجال".

تتفق مع تسال على إنتاج 
بطاريات من الجيل الجديد

سلوفينيا يبتكرون أول فونوغراف 
بأسطوانة حائمة في الهواء

LG G6 سيضم تصميم عادي 
غير قابل للتخصيص والتجزئة

 "Seat" تكشف عن أسرة محدثة 
"Leon" لسيارة

اأعلن��ت �سانع��ة ال�سيارات الكهربائي��ة والبطاريات املنزلي��ة االأمريكية "ت�سال" 
اأنه��ا وج��دت �رشي��كا لها يف اإنت��اج البطاري��ات ال�سم�سي��ة يف م�سنعها مبدينة 

بوفالو التابعة لوالية نيويورك.
ويعتم��د االتفاق املبدئي ب��ني �رشكة ت�سال وبانا�سونيك على ما اإذا كانت �رشكة 
ت�س��ال �ستبتل��ع �رشك��ة SolarCity اأم ال، حيث يعترب امل�ساه��م االأكرب يف هذا 

االتفاق هو رئي�ص ت�سال ايلون مو�سك.
وتنتج �رشكة SolarCity البطاريات واالألواح ال�سم�سية املعدة لال�ستخدام يف 
املن��ازل اخلا�سة. وت�سنع SolarCity النظ��م الكهربائية ال�سوئية بالتعاون 
مع بانا�سونيك، و�ست�سبح قريبا قادرة على العمل جنبا اإىل جنب مع البطاريات 

الداخلية "باوروول" و "بور�سيل"  امل�سنعة من قبل ت�سال.

ابتك��ر علماء من �سلوفيني��ا اأول فونوغراف باأ�سطوانة حائم��ة ت�ستند اإىل مبداأ 
الو�س��ادة املغناطي�سية التي تدعم حركة االأ�سطوانة وتقوم بتدويرها بال�رشعة 

املطلوبة، بح�سب وكالة االأنباء ال�سلوفينية.
وقام��ت �رشك��ة MAG-LEV لل�سوتيات بتقدمي النم��وذج االأول والوحيد 

حتى االآن من اخرتاعها هذا.
وقال ممثل ال�رشكة كليمني �سمريتنيك: " بتطوير هذه التقنية املبتكرة مل نكن 
قادري��ن فقط على تعليق االأ�سطوانة يف الهواء، بل متكنا من الو�سول اإىل دقة 

يف التحكم بدوران االأ�سطوانة ب�سكل ال ي�سدق.
واأ�س��اف كليم��ني اأن العملية برمتها تنظم وت�سري عن طري��ق اأجهزة ا�ست�سعار 

وبرجميات خا�سة.

مت اإعتب��ار الهات��ف LG G5 ال��ذي اأعلنت عنه �رشك��ة LG يف اأوائل هذا العام، 
وبال�سب��ط يف املوؤمت��ر العامل��ي للج��وال MWC 2016 ال��ذي اأقي��م مبدين��ة 
بر�سلونة االإ�سبانية واحد من الهواتف الذكية املبتكرة والواعدة بف�سل الت�سميم 
 LG القاب��ل للتجزئ��ة والتخ�سي���ص بف�س��ل ع��دد م��ن امللحق��ات الت��ي تدع��ى
Friends. وم��ن خالل ملحقات LG Friends يكون باإمكان امل�ستخدمني 
اإ�ساف��ة بع�ص اخل�سائ�ص للجهاز مثل اإ�سافة مك��رب �سوتي اإ�سايف للجهاز، اأو 
اإ�ساف��ة بطارية اإ�سافية، ف�سال ع��ن العديد من االإ�ساف��ات االأخرى، ولكن يبدو 
اأن��ه على الرغم من كل ذلك ال يزال الهات��ف LG G5 يعاين من اأزمة املبيعات. 
يف الواقع، لقد تردد منذ اأكرث من مرة باأن مبيعات الهاتف LG G5 لي�ست على 

 LG .النحو املطلوب واملتوقع، على االأقل من قبل �رشكة

رفع��ت �رشك��ة " Seat " النقاب ع��ن حتديثات ح�سلت عليه��ا �سيارتا هات�سباك 
و�ستي�س��ن " Leon " بع��د حمل��ة حتدي��ث تقليدي��ة اأجري��ت عليهم��ا. وف�س��ل 
مهند�س��و " Seat " ه��ذه امل��رة اإجراء حتديث��ات داخلية دون القي��ام بتحديثات 
يف الت�سمي��م اخلارجي الذي مل يط��راأ عليه تعديالت ملحوظ��ة. وتختلف مالمح 
" Leon Seat " املحدثة عن �سابقاتها ب�سبك مربد جديد، وب�رشيات اأمامية 
وخلفي��ة مطورة، وم�سدين جديدين. وكما زودت بع���ص ن�سخها باألواح كرومية 
ملون��ة. اأم��ا الت�سميم الداخلي، فت��م تزويد Leon Seat بكب�س��ة كهربائي على 
قب�س��ة الفرامل اليدوي��ة. وانتقلت وظائف بع���ص االأزرار امليكانيكية اإىل �سا�سة 
امللتيميدي��ا مبقيا���ص 9 بو�س��ات. ويتوف��ر يف �سال��ون ال�سي��ارة جه��از ل�سحن 

الهواتف الذكية، ولوحة عدادات رقمية.

مايكروسوفت تخطط لتطوير محرك 
بحث للبوتات

برنامج للذكاء االصطناعي يتنبأ بأحكام قضائية

طفرة تكنولوجية لتحويل لعبة »ماين كرافت« لمنصة للذكاء االصطناعي

2017 CES ستكشف عن سيارتها الكهربائية المقبلة في معرض Faraday Future

علماء يحلون لغز مثلث برمودا

أبل تحذر: معظم ملحقات آيفون بأمازون "مقلدة"

دخل��ت العديد من كربى ال�رشكات التقنية جم��ال البوتات الربجمية وطوعتها يف 
خمتل��ف خدماتها، �سواء داخل تطبيقات الدرد�سة مث��ل �سكايب وم�سنجر في�سبوك 
وقبلهم تيليغ��رام، اأو خدمات اأخرى، مع توجه املزيد من ال�رشكات وامل�ستخدمني 
نحو اعتماد البوتات اأكرث من قبل، تظهر احلاجة دائمًا للعثور على طريقة منا�سبة 
للبحث عن تلك البوتات. على تلغرام توجد العديد من القنوات وكذلك ظهرت مواقع 
تروج البوتات اخلا�سة بتيليغرام فقط. بينما باقي ال�رشكات ال يزال االأمر غام�سًا 
كون البوتات حديثة العهد فيها. مايكرو�سوفت بعد اأن فاتها قطار حمركات بحث 

الويب – نوعًا ما – تريد اأن تكون اأول من يقدم حمرك بحث البوتات.
وتريد مايكرو�سوفت من مط��وري البوتات وال�رشكات املالكة لتطبيقات الدرد�سة 
اأن ت�ساعدها يف بناء حمرك بحثها للبوتات. تاأمل مايكرو�سوفت اأن ت�سل لنتيجة 
م�سابه��ة مل��ا هو احل��ال مع حمركات بح��ث �سفحات الويب. بحي��ث يكون حمرك 

بحث للعثور على البوتات يف خمتلف املن�سات.

بها  ت�ستخدم  التي  املختلفة  الطرق  عن  �سابق  وقت  يف  ابل  عر�ست 
االأ�سخا�ص  حياة  حت�سني  من  ب��دًء  امل��ج��االت،  جميع  يف  اأجهزتها 

املكفوفني و�سوال اإىل حت�سني التعليم يف املدار�ص ومن ابرزها.
ال�سا�سات التفاعلية :

iOS داخل متاجرها منذ فرتة. وقد  اأبل كانت تعمل على دمج نظام 
اأدخلت �سا�سات iPad Smart Sign التفاعلية اإىل جميع متاجرها 
والتي حلت حمل البطاقات القدمية املعرو�سة يف �سندوق االأكريليك 
مع  ال�ساأن  هو  كما  متاما  منتج،  كل  جانب  اإىل  جنده  الذي  الوا�سح 
 iPad التفاعلية. وبالن�سبة ل�سا�سات iPad Smart Sign سا�سات�
Smart Sign التفاعلية فهي ت�ستخدم يف جميع متاجر اآبل وتكون 
املعلومات  لتعرف  املتجر  يف  اآبل  منتجات  من  منتج  كل  جانب  اإىل 
حول هذه املنتجات، ولي�ص فقط حول منتجات اآبل ولكن حول بع�ص 

االأجهزة االأخرى مثل �سماعات الراأ�ص ومكربات ال�سوت.
كما ترون يف ال�سورة اأعاله، فاإن ال�سا�سات الثابتة حمدودة جدا فيما 
جامدة  اأنها  كما  للعمالء.  املنتجات  حول  املعلومات  عر�ص  يخ�ص 
املعلومات  من  املزيد  مبعرفة  للعمالء  ي�سمح  ال  مما  تفاعلية  ولي�ست 
 iPad Smart حول املنتجات املوجودة بجانبها على عك�ص �سا�سات
 iPad Smart �سا�سات  بتخ�سي�ص  قامت  اآبل  التفاعلية.   Sign
Sign للتخلي جزئيا عن ال�سلك املو�سل الذي يكون ملت�سقا باجلزء 
خلف  الكابل  الإخفاء  املتاجر  يف  امل�ستخدمة  االأجهزة  من  اخللفي 
 iPad Smart Sign اجلهاز. ويتم تعطيل زر الرئي�سية يف �سا�سات

من خالل و�سع هذه ال�سا�سات يف �سندوق زجاجي مغلق.
متجر االأزياء ال�سهري Kate Space بداأ هو االأخر يعتمد على مفهوم 
iPad Smart Sign. ويتلقى املتجر �سحنات جديدة كل يوم �سبت 

من املالب�ص اجلديدة. �سابقا، كانت هناك حاجة للمواد الرتويجية 
بالن�سبة  جدا  مكلف  وهذا  �سبت  يوم  كل  اجلديدة  املطبوعة 

بتعوي�ص  قام   Kate Space متجر  ولكن  للمتجر. 
iPad يف  بلوحيات  املطبوعة  الرتويجية  املواد 

مع  جنب  اإىل  جنبا  متاجرها  اأنحاء  جميع 
املنتجات.

اأخذ املدفوعات :
التي  التجزئة  متاجر  من  قليل  عدد  هناك 

متاجرها  يف   iOS اأجهزة  با�ستخدام  بالفعل  تقوم 
اخلا�سة  اأنظمتها  من  وباالإ�ستفادة  املتجر.  يف  املدفوعات  الأخذ 

عن  موؤخرا  ك�سفت  والتي   Square مثل  االخ��رى  الدفع  خدمات  اأو 
اأدن��اه،  الفيديو  يف  واملوجودة   Square Stand االإر�ساء  قاعدة 
الدفع  بطاقات  قارئ  متتلك   iPad بلوحيات  اخلا�سة  القاعدة  وهذه 
االإلكرتونية التابع ل�رشكة Square مما ي�سمح للقيام باإجراءات الدفع 
اإنطالقا من قاعدة االإر�سال هذه بامل�ساعدة من جهاز iPad املوجود 
فيها. ويف حالة اإذا كنت قد ذهبت من قبل اإىل اإحدى متاجر اآبل فقد 
تكون راأيت املوظفني ي�ستخدمون iPod Touch مع قارئ بطاقات 
اإذا كنت يف بلد مثل اململكة  اأو  الدفع االإلكرتونية املرفق مع اجلهاز، 
املتحدة، فاإن متاجر اآبل ت�ستخدم لوحة املفاتيح على اجلزء اخللفي من 
اجلهاز لل�سماح للعمالء باإدخال رقم التعريف ال�سخ�سي اخلا�ص بهم. 
واملزيد من النا�ص متيل اإىل االإ�ستفادة من بطاقات الدفع االإلكرتونية، 
وميكن لتجار التجزئة البدء يف اأخذ املدفوعات من عمالئهم باإ�ستخدام 
هذه االأجهزة. يف الواقع، اأ�سبحت املدفوعات غري الورقية تتزايد على 
باإر�سال   Square و  اآبل  من  كل  �سماح  مع  م�ستمر، وخ�سو�سا  نحو 
االإي�ساالت  تلقي  وكذلك  االإلكرتوين  الربيد  عناوين  اإىل  االإي�ساالت 
الورقية. اأنت لن تقت�رش على اإمتالك جهازك اخلا�ص يف املتجر للدفع، 
 Easy واآبل تربهن عن ذلك يف متاجرها من خالل نظام الدفع ال�سهل
Pay System. وهذا النظام ي�سمح للعمالء بالتقاط املنتجات واإجراء 
امل�سح ال�سوئي عليها با�ستخدام تطبيق Apple Store على من�سة 
iOS قبل التحقق من خالل التطبيق والدفع با�ستخدام بطاقات الدفع 
 Apple iTunes االإلكرتونية والتي �سبق ومت اإ�سافتها اإىل ح�سابات

ي�سمح للعمالء بالدفع مرة واحدة، وبعد اخل��ا���س��ة ب��ه��م. وه���ذا ما 
ذلك ميكنهم اخلروج من املتجر 
وجتنب متاما اأية طوابر 

لالإنتظار.

جنح برنامج لل��ذكاء اال�سطناع��ي يف التنبوؤ بنتيجة 
مئات الق�سايا الت��ي ُعر�ست على املحكمة االأوروبية 

حلقوق االإن�سان، ح�سبما اأفاد باحثون.
واأو�سح العلماء اأن دقة الربنامج يف التنبوؤ باالأحكام 
بلغ��ت 79 يف املئ��ة. وُي�ستخ��دم ال��ذكاء اال�سطناعي 
باإطراد يف جماالت كال�سحافة والقانون واملحا�سبة.
لك��ن منتقدين يرون اأن ال��ذكاء اال�سطناعي لن يكون 
بو�سع��ه عل��ى االإط��الق اأن يفه��م الف��روق الطفيفة يف 

الدعاوى الق�سائية.
وقال الباحثون اإن الدرا�سة، التي جرت بالتعاون بني 
جامعات كوليدج لندن و�سيفيلد وبن�سلفانيا، ال توؤ�رش 

على نهاية وظيفة املحاماة.
باللغ��ة  بيان��ات  جمموع��ات  الباحث��ون  وا�ستخ��دم 
االإجنليزي��ة تخ���ص 584 ق�سية متعلق��ة بثالثة بنود 
من املعاهدة االأوروبية حلقوق االإن�سان، هي: التعذيب 
واملعامل��ة املهين��ة، واحل��ق يف املحاكم��ة العادل��ة، 

واح��رتام احلي��اة اخلا�س��ة. ووقع االختي��ار على هذه 
البن��ود الأنه��ا ممثلة لق�ساي��ا عن احلق��وق االأ�سا�سية، 
وكذل��ك ب�سبب توفر كمية هائلة من البيانات املتاحة 

للعامة عنها.
ال��ذكاء  برنام��ج  يف  احل�ساب��ي  النظ��ام  وبح��ث 
اال�سطناع��ي االأمن��اط ال�سائ��دة يف الن�سو�ص، وكان 
بو�سع��ه ت�سني��ف كل ق�سي��ة عل��ى اأنها "انته��اك" اأو 

"عدم انتهاك" للقوانني.
ومن اأجل تفادي االنحي��از و�سوء التعلم، اختار فريق 
الباحث��ني ع��ددا مت�ساويا من ح��االت االنتهاك وعدم 
االنتهاك كي يتعلم منها برنامج الذكاء اال�سطناعي.

وجن��ح النظ��ام اإىل اخلط��اأ يف التنب��وؤ باالأح��كام عند 
وج��ود ت�ساب��ه ب��ني دعوت��ني ق�سائيت��ني، اإحداهم��ا 
النته��اك واالأخ��رى لعدم انته��اك، وهو م��ا ي�سري اإىل 
اأن الربنام��ج مل يك��ن مبقدوره ر�س��د اخلفايا الدقيقة 

للقانون.

قام��ت �رشك��ة Faraday Future بالك�س��ف ع��ن 
يف  النموذجي��ة  الريا�سي��ة  الكهربائي��ة  �سيارته��ا 
 ،CES 2016 معر���ص االإلكرتونيات االإ�ستهالكي��ة
ولك��ن اإعتق��د العديد م��ن االأ�سخا�ص اأن م��ا عر�سته 

�رشك��ة Faraday Future يف وق��ت �ساب��ق 
م��ن ه��ذا الع��ام لي���ص �س��وى 
مفهوم ل�سي��ارة كهربائية لن 
ملمو���ص.  منت��ج  اإىل  يتح��ول 

Far -  ومع ذلك، يبدو اأن �رشكة
day Future عازمة على العودة 

االإلكرتوني��ات  معر���ص  اإىل 
يف   CES االإ�ستهالكي��ة 
الع��ام  م��ن  يناي��ر  �سه��ر 
املقبل للك�س��ف عن �سيارة 

كهربائي��ة جدي��دة ل��ن تك��ون 
عب��ارة ع��ن �سي��ارة ريا�سي��ة، واإمن��ا �ستك��ون بدال 

م��ن ذلك عب��ارة عن �سيارة عائلي��ة. وبطبيعة احلال، 
Faraday Future ه��ي جمرد واحدة من العديد 
من ال�رشكات التي تعمل عل��ى ال�سيارات الكهربائية، 

و�سيك��ون من املث��ري لالإهتمام اأن ن��رى ما الذي 
كان��ت تعم��ل عليه طيلة ه��ذه الفرتة. 

ال�رشكة االأم LeEco ملحت خالل املوؤمتر ال�سحفي 
الرائ��ع ال��ذي عقدت��ه يف االأ�سب��وع املا�س��ي اإىل اأن 
�رشكته��ا Faraday Future �ستك�سف النقاب عن 
�سيارتها الكهربائي��ة اجلديدة يف معر�ص 

.ces2017

اأعل��ن ع��دد من العلماء اأنه��م متكنوا من حل لغ��ز مثلث برمودا بع��د اكت�سافهم غيوما 
غريبة �سدا�سية ال�سكل تغطي املنطقة باأكملها.

وق��ال العلم��اء اإن هذه الغيوم ال�سدا�سية تخلق رياح��ا تبلغ �رشعتها 106 كيلومرتات 
يف ال�ساع��ة والتي ُتكّون م��ا ت�سمى ب�"القنابل الهوائي��ة")air bombs( التي تغرق 
ال�سفن وت�سقط الطائرات. ويقع مثلث برمودا يف منطقة باملحيط حتدها كل من والية 
فلوري��دا وجزي��رة برمودا واإقلي��م بورتوريكو، وا�سته��رت املنطق��ة الأول مرة يف عام 
1950 عندما ن�رشت جملة اأ�سو�سيتد بر�ص مقالة اإدوارد فان وينكل جونز عن اختفاء 
الرحل��ة اجلوية رقم 19، ثم توالت االأخبار عن فقدان العديد من الطائرات وال�سفن يف 
ذل��ك املثل��ث الغام�ص. ويعتقد العلم��اء اأن الرياح القوية الت��ي اكت�سفوا وجودها هي 
ال�سب��ب وراء اختفاء ال�سفن والطائرات يف منطقة املثل��ث الواقع �سمال غربي املحيط 
االأطل�س��ي وتق��در م�ساحته بنحو ن�سف مليون كلم، كما اأ�س��ار العلماء اإىل اأن "القنابل 

الهوائية" تخلق بدورها اأمواجا ي�سل ارتفاعها اإىل 13 مرتا".

حذرت �رشكة اأبل االأمريكية من ملحقات هاتفها اآيفون التي تباع عرب موقع اأمازون 
للتج��ارة االإلكرتوني��ة بالوالي��ات املتحدة، م�س��رية اإىل اأن 90 يف املئ��ة منها مقلدة 
ولي�ست اأ�سلية. وذكرت ال�رشكة اأن ا�ستخدام تلك املنتجات ميكن اأن يوؤدي اإىل ارتفاع 

درجة حرارة االأجهزة وا�ستعال النار فيها اأو الت�سبب يف �سدمة كهربائية مميتة.
ووفق��ا ملوق��ع "�س��ي نت دوت كوم"، ف��اإن اأبل قدم��ت �سكوى ر�سمية �س��د 51 �رشكة 
منه��ا "موباي��ل �ستار" تتهمها فيها بتقلي��د عالمتها التجارية وبي��ع ملحقات مقلدة 

مثل ال�سواحن والكابالت وغريها عرب االإنرتنت.
وبح�سب �سكوى ر�سمية قدمتها �رشكة اأبل �سد عدد من ال�رشكات، التي تقلد منتجاتها 
ف��اإن الن�سب��ة االأكرب من كب��ل الطاقة الذي تنتج��ه اأبل با�سم "اليتنين��غ" املباعة عرب 

اأمازون مقلدة، واأن 9 من بني كل 10 منتجات هواتف اآيفون التي تباع مقلدة.
وتطال��ب ال�رشك��ة االأمريكية بتعوي���ص قدره 150 األف دوالر ع��ن كل انتهاك حلقوق 
امللكي��ة الفكري��ة ومليوين دوالر ل��كل عملية تقليد العالمة التجاري��ة. وذكرت اآبل يف 

�سكواها اأنها تبذل جهودا كبرية ملحاربة توزيع وبيع منتجات اآبل املقلدة.

شركةالهاتفباناسونيك

 iPad 10 طرق يمكن بها ألجهزة
أن تحول طريقة البيع في متاجر التجزئة

علماء

االأمريكي��ة  واالإنرتن��ت  االت�س��االت  �رشك��ة  ا�ستح��وذت 
AT&T على عمالقة االإعالم تامي وارنر يف �سفقة بلغت 

قيمتها 85.4 مليار دوالر.
ت�سم جمموعة تامي وارنر عدد من كربى املحطات التلفازية 
يف خمتل��ف املج��االت مث��ل CNN و HBO وقن��وات 
االأطف��ال Cartoon Network وغريها باالإ�سافة اإىل 
DC Co  ا�ستديوه��ات االأفالم .Warner Bros و -
ics. و�ستدفع AT&T قيمة ال�سفقة ما بني اأموال نقدية 
واأ�سه��م، وبالطبع حتتاج ملوافقة ال�سلطات االأمريكية حتى 
تنف��ذ بالكامل وهو ما يتوقع اأن يحتاج اإىل عام على االأقل 
م��ن االآن. وه��ذه لي�س��ت اأول م��رة تتجه به��ا AT&T اإىل 
جم��ال االإعالم، ففي العام املا�س��ي ا�ستحوذت على خدمة 
التلف��از الف�سائي DirecTV مببل��غ 48.5 مليار دوالر. 
�سبق اأن ح�سلت تامي وارنر على عر�ص ا�ستحواذ من �رشكة 
Twenty-First Century Fox قبل عامني بقيمة 

80 مليار دوالر، لكنها رف�ست.

AT&T تستحوذ على تايم وارنر

الجورنال - متابعة


