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مع كل اإ�شدار جديد لأنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية 
تتحدث ال�رشكات امُلطورة لتلك الأنظمة عن م�شتوى 
وطبقات احلماية اجلديدة التي اأُ�شيفت لرفع م�شتوى 
�رشكات  ُيحفز  ما  وهو  الأجهزة،  هذه  يف  الأم��ان 
الأمن الرقمي لخرتاق هذه الأنظمة والأجهزة التي 
ال�رشكات م�شابقات  تعمل عليها، بل وتطلق بع�ض 
بجوائز ت�شل اإىل 1.5 مليون دولر اأمريكي مقابل 

اخرتاق نظام ت�شغيل ُمعني.
غري   100% اآم��ن��ة  الت�شغيل  اأنظمة  اأن  فر�شية 
التي  ال�رشكات  لكن  بذلك.  يوؤمن  واجلميع  موجودة 
ُتنتج هواتف ذكية باأ�شعار عالية ت�شل اإىل 14 األف 
دولر اأمريكي بحجة اأنها اآمنة �شد الخرتاق بن�شبة 
%100 هو ُمرد ُهراء ت�شويقي ل اأكرث، �شحيح اأن 
م�شتوى حماية تلك الأجهزة قد يكون عايل جًدا، اإل 
من  للكثري  الخرتاق  �شد   100% موؤمن  لي�ض  اأنه 
ازدادت  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خالل  العوامل. 
خالل  من  الذكية  الهواتف  على  الخرتاق  هجمات 
حماولت اخلداع الإلكرتوين اأو من خالل الربميات 
اخلبيثة، م�شتهدفني من خاللها امل�شتخدم من جهة، 

واملوؤ�ش�شات الكبرية من جهة ثانية.
اليوم  جيوبنا  يف  ن�شعها  التي  الذكية  الأجهزة  اإن 
التي  العمالقة  احل��وا���ش��ب  م��ن  م��رة  مبائة  اأق���وى 
تعمل  الأجهزة  هذه  اأن  اأي  عام،   20 قبل  اخرتعت 
داخل  املكتوبة  الربمية  الأ�شطر  ماليني  بوا�شطة 
من  الكثري  هناك  ذلك،  اإى  اإ�شافة  الت�شغيل.  نظام 
اأماكن  يف  ُمطورين  بوا�شطة  املكتوبة  التطبيقات 
خمتلفة  م�شتويات  ذوو  وهم  العامل  حول  خمتلفة 
يف الأمن الرقمي، دون ن�شيان ال�رشائح الإلكرتونية 
Chips املوجودة داخل هذه الأجهزة، والتي تعمل 
fir m  هي الأُخرى باأنظمة ت�شغيل �شغرية ُتدعى

.ware
ب�شكل عام نقوم كم�شتخدمني لتلك الأجهزة بتثبيت 
وهي  خ��وف،  اأو  ت��ردد  دون  التطبيقات  من  الكثري 
امل�شدر الأول حلالت الخرتاق الكثرية التي ُيكن 
املثال،  �شبيل  على  فموؤخًرا  اأجهزتنا.  ت�شيب  اأن 
ا�شم  حمل  تطبيق  باإطالق  املخرتقني  بع�ض  قام 
Pokemon GO م�شتغلني �شهرة اللعبة، وقاموا 
التطبيق  هذا  اإىل  اخلبيثة  البيانات  بع�ض  باإ�شافة 
و�رشقة  امل�شتخدمني  من  ُمكن  عدد  اأكرب  لإ�شابة 
البيانات بكل �شهولة. وما يزيد الطني بله، ل ُيكن 
ب�شهولة  اخلبيثة  التطبيقات  اكت�شاف  اأو  معرفة 
با�شتخدام  عليها  فح�ض  اإج���راء  خ��الل  من  تامة 
ي�شتخدم  بع�شها  لأن  احلماية،  تطبيقات  اأح��د 
املثال  �شبيل  فعلى  الهجوم؛  اأثناء  جديدة  مفاهيم 
تقوم  ول  طبيعي  ب�شكل  تعمل  التطبيقات  بع�ض 
اإىل  وو�شولها  تقديها  عند  خبيث  ن�شاط  ب��اأي 
قاعدة  على  احل�شول  بعد  لتقوم  التطبيقات،  متجر 
تنفيذ  اأو  البيانات  ب�رشقة  امل�شتخدمني  من  كبرية 
مهام خبيثة بكل �شهولة. فاإن الخرتاق عن طريق 
بع�ض  القدية  ال�شيحات  من  اأ�شبح  التطبيقات 
ال�شيء مع توجه ال�رشكات الأمنية اإىل تقدمي جوائز 
مالية كبرية جًدا مقابل اخرتاق نظام ت�شغيل ُمعني. 
وجنحت بع�ض ال�رشكات يف هذا حيث ح�شلت على 
الق�شرية  الر�شائل  عرب  ا�شتغاللها  يكن  ثغرات 
وبعد  وبالتايل  حمدد،  رابط  زيارة  عرب  اأو   SMS
با�شتغاللها  ال�رشكات  �شتقوم  الثغرات،  هذه  �رشاء 
ال�رشكات  تقوم  اأن  قبل  الأجهزة  ماليني  واإ�شابة 
الت�شغيل  لأنظمة  املطورة  اأو  لالأجهزة  امل�شنعة 

باإغالقها.
التي  الأجهزة  اأن  اإغفال حقيقة  من املهم جًدا عدم 

بن�شبة  الخ��رتاق  �شد  اآمنة  اأنها  على  لها  ُي�شوق 
%100 تعمل بنظام اأندرويد الذي ُتكت�شف له 100 
الدرا�شات، وهي  ت�شري  �شنة ح�شبما  اأمنية كل  ثغرة 
اأ�شبحت  بل  ال�شنوات  مرور  مع  تنخف�ض  مل  اأرقام 
تزداد ب�شكل ملحوظ، وبالتايل ومع اإ�شافة وظائف 
ت�شغيلها، تظهر  اأنظمة  الأجهزة وتطوير  اإىل  جديدة 

الكثري من الثغرات الأمنية.
�شهر  ويف  ف��اإن��ه  ب��الأرق��ام  امل�شكلة  ولتو�شيح 
ثغرة   42 اكت�شفت  اجلاري  العام  يف  اأغ�شط�ض/اآب 
اأنه ويف يوليو/ اأندرويد، يف حني  اأمنية يف نظام 
النظام  هذا  اأن  اأي   ! اأمنية  ثغرة   54 اكت�شفت  متوز 
اأمنية يف  50 ثغرة  10 حتى  له ما بني  �شتكت�شف 
كل �شهر. العجيب يف هذه الأرقام لي�ض عدد الثغرات 
الأمنية اأبًدا، بل مكان تواجدها الأ�شلي، فهي لي�شت 
ثغرات  بل  نف�شه،  الت�شغيل  نظام  يف  اأمنية  ثغرات 
اأمنية يف اأنظمة ت�شغيل الرقاقات التي تعرف با�شم 
الأنظمة  هذه  الدرا�شات  فبح�شب   ،Firmware
الفرتة  يف  الأمنية  للثغرات  الرئي�شي  امل�شدر  هي 

الأخرية.
رقاقة  على  حتتوي  الذكية  ال��ه��وات��ف  اأن  تخيل 
واأخ����رى ملعاجلة  اجل���غ���رايف،  امل��وق��ع  مل��ع��اجل��ة 
وواح��دة  لل�شوت،  وواح��دة  بالإنرتنت،  الت�شال 
 USB منفذ  اأو  بلوتوث  لتقنية  واأُخ��رى  لل�شا�شة، 
وغريها الكثري، كل وحدة داخل اجلهاز لها تقريًبا 
نظام ت�شغيلها ال�شغري اخلا�ض، وبالتايل ومع كرثة 
الدارات امل�شدر  ال�رشكات امل�شنعة، قد تكون هذه 

الرئي�شي لالخرتاق.
 iOS نظام  اعتبار  ُيكن  ل  املقابلة  اجلهة  يف 
الثغرات  من  فالكثري  الأمنية،  الثغرات  �شد  حممًيا 
�شمحت  ثغرة  منها  الأخ���رية  الآون���ة  يف  اكت�شفت 

 App بن�رش تطبيقات خبيثة يف متجر التطبيقات
يوليو  �شهر  ويف  فاإنه  وبالأرقام  ال�شيني.   Store
م�شتوى  خمتلفة  اأمنية  ثغرة   29 اكت�شفت   2016

اخلطورة يف iOS، لتعمل اأبل على حلها فيما بعد.
مع  ال�شهرية  اأبل  ق�شية  جتاهل  علينا  يجب  ل  كما 
من  متكن  الذي   FBI الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
 iPhone 5C هاتف  وت�شفري  حماية  اخ���رتاق 
يف  متخ�ش�شة  ب�رشكة  املكتب  ا�شتعان  بعدما 
مال الأمن الرقمي ودفع مبلًغا طائاًل مقابل �رشاء 

الثغرة.
التي  الإنرتنت  �شبكات  وهو  لالأهم  ناأتي  اأخ��رًيا، 
نت�شل بها يومًيا، �شواًء كانت �شبكات اجليل الثالث 
Wim ل�شلكية  �شبكات  اأو   ،3G/LTE الرابع  اأو 
Fi، فعلى الرغم من حمايتها بكلمة مرور وا�شتخدام 
على  التج�ش�ض  خطر  اأن  اإل   HTTPS بروتوكول 
الت�شال والبيانات املر�شلة وامل�شتقبلة وارد جًدا، 
الفنادق،  العامة كاملقاهي،  الأماكن  ا يف  خ�شو�شً

اأو حتى بع�ض ال�رشكات اأو املوؤ�ش�شات.
الهاتف  لقب  باإطاحة  كفيلة  العوامل  هذه  جميع 
 ،100% بن�شبة  الخ���رتاق  �شد  املح�شن  الذكي 
ف�شطر برمي خبيث اأو ن�شاط خبيث يف تطبيق قد 
يوؤدي اإىل ت�رشيب البيانات ب�شكل اأو باآخر. اأو حتى 
قد  بلوتوث  با�شتخدام  الت�شال  معاجلة  برمية 
بعد،  بالخرتاق عن  ت�شمح  اأمنية  ثغرة  حتوي على 
دون ن�شيان الثغرات الأمنية يف بع�ض املت�شفحات 
التي يتم ا�شتغاللها عادة من خالل الإعالنات. ومن 
ناحية اأخرى، فاإن الت�شال بالإنرتنت لوحده باب 
التن�شت  خلطر  الأجهزة  بتعري�ض  كفيل  جًدا  كبري 
عليها والتج�ش�ض على البيانات املر�شلة وامل�شتقبلة، 
وبالتايل �رشب عبارة الهاتف الآمن عر�ض احلائط.

بيك آب في العالم من 
مرسيدس بنز

تطور "MX-5" فتحولها إلى 
رودستر سريعة

اإلصدار الجديد من لعبة أمل 
الشعوب.. أركاديا

في عائدات غوغل غير اإلعالنية 
وأرباح الشركة تصل إلى 5 مليار دوالر

Xm " تعت��زم �رشك��ة "مر�شيد���ض بن��ز" اإط��الق ن�شخة �رشيع��ة جدا م��ن موديل
"ني�شان". " احلديث. وذلك رغم انتمائه بو�شوح اإىل ماركة   Class

ول ي�شتبع��د اخل��رباء اأن ت�شبح ه��ذه ال�شيارة م��ن اأ�رشع �شي��ارات البيك اآب يف 
 XmClass " الع��امل. وبع��د ك�ش��ف "مر�شيد�ض" عن اأول بي��ك اآب لها من ط��راز
 AMG شار هواتها يت�شاءلون هل �شتطلق ال�رشكة ن�شخة �شاخنة له بفئة� "
م��ع العلم اأن ال�شيارة مبنية على من�شة "ني�ش��ان نافارا / اأن بي 300. وهناك 
بالطب��ع م�ش��اكل مو�شوعي��ة تكمن يف تكيي��ف املحرك القوي ل��� مر�شيد�ض مع 

�شا�شي غري �شديق له.
يذكر اأنه يتوقع اأن تطلق �شيارة البيك اآب بفئة اإك�ض يف الن�شف الثاين من العام 

القادم. 

�شتاأت��ي �رشكة "مازدا" الياباني��ة اإىل معر�ض "تيوننغ �شو SEMA" بن�شختني 
اختباريتني لها ن�شبتا على من�شة رود�شرت )ال�شيارة الريا�شية( املعروفة.

وق��د مت ت�شمي��م وتطوير هاتني الن�شخت��ني دون اإ�رشاك مكت��ب تيوننغ وا�شتناًدا 
اإىل اإمكان��ات ال�رشكة نف�شها. واإحدى هاتني الن�شختني الختباريتني هي منوذج 
مط��ور ل�شيارة " MXm5 Speedster " التي مت الك�شف عنها العام املا�شي. 
وق��د اأطلق��ت عليه��ا ت�شمي��ة " Speedster Evoluton ". و�شع��ت مازدا يف 
منوذجها الأخري جعل �شيارة رود�شرت الريا�شية MXm5 اأكرث دينامية وقابلية 
للمن��اورة ، وذلك بف�شل تخفيف وزنها. وقامت ال�رشكة العام املا�شي مبحاولة 
التخل��ي التام ع��ن ال�شقف. ومن غري املعروف اأية خط��وات جريئة اأخرى اتخذت 

مازدا اإزاء �شيارتها الريا�شية العام اجلاري لأنها مل تذكر عنها اأي �شيء. 

اأطلق��ت �رشكة جيم ب��اور �شڤن اإ�شدارها اجلديد من لعب��ة اأمل ال�شعوب ر�شميًا 
بعد انتهاء الفرتة التجريبية حتت ا�شم اأركاديا. 

 وه��ذا الإ�ش��دار الراب��ع ع�رش من اأمل ال�شع��وب يعود ا�شم��ه اإىل جزيرة خيالية 
جت��ري فيها اأحداث اللعبة امللحمية حيث يخ�شع الالعب اإىل حتديات خمتلفة 
ال�شعوبة والغرابة لهزية الوحو�ض والزعماء واملخلوقات الغريبة التي تظهر 

من كل مكان. 
م��ا ييز  اإ�ش��دار اأركادي��ا، التن��وع الكب��ري يف الأدوات، حيث اأ�شب��ح باإمكان 
الالعب اختيار املنا�شب له للق�شاء على الوحو�ض الكثرية ب�رشعة وباأقل �رشر 
مكن، ف�شاًل عن وجود مناطق متعددة حتتاج وقًتا ل�شتك�شافها، و�شخ�شيات 

خيالية تتنوع اأدوراها ب�شكل ي�شيف مزيًدا من الت�شلية على اأجواء اللعبة.

توا�ش��ل قوق��ل اإبهارن��ا يف تفوقها امل�شتم��ر كما تك�ش��ف اأرقامها املالي��ة الر�شمية. 
واأعلن��ت �رشك��ة األفابت ع��ن نتائجها للرب��ع الثالث الت��ي اأظهرت من��واً يف العائدات 
والأرب��اح. وحقق��ت ال�رشكة عائ��دات اإجمالية بق��در 22.4 ملي��ار دولر منها اأرباح 
معدل��ة ح��وايل 5 مليار دولر اأرباح �شافية. وكانت قد حقق��ت العام املا�شي بنف�ض 

الربع 18.6 مليار دولر عائدات، وبهذا تكون قد تفوقت على توقعات املحللني.
ومن��ت عائ��دات قوقل من امل�شادر الأخرى غري الإعالني��ة بنحو %39 �شنويًا لت�شل 
اإىل 2.4 ملي��ار دولر، وتت�شمن تلك العائدات ح�شتها من مبيعات متجر قوقل بالي 
واخلدم��ات املقدم��ة لل���رشكات والأجه��زة. ول حتت�شب بع��د مبيعات هوات��ف بك�شل 
وباقي الأجهزة اجلديدة يف نتائج هذا الربع اإمنا تظهر يف الربع القادم ومن املتوقع 
اأن حتقق طفرة كبرية خا�شة بتزامنها مع مو�شم العطالت والطلب الكبري على اجلهاز. 

إيرباص تكشف عن "تكسي طائرة" ذاتية القيادة

"رولز رويس داون" صارت تتماشى مع آخر 
صرخات الموضة

وجود هاتف ذكي محمي ضد االختراق بنس��بة 100% مجرد حيلة تس��ويقية ال أكثر

ما يشاهده الماليين على فيسبوك ليس بثا حيا من الفضاء

فيديو.. فتح قبر السيد المسيح

تقنية رائدة قد تشغل األجهزة اإللكترونية سنوات دون بطارية

ك�شفت �رشكة اإيربا�ض عن م�رشوعها اجلديد Vahana الهادف لت�شميم "التك�شي 
الطائرة" الذاتية القيادة املدعمة بخدمة اأوبر بغر�ض تخفيف الزحام يف املناطق 
احل�رشية. وتت�شع الطائرة الأنيقة لراكب واحد وهي م�شممة للعمل بنظام يحاكي 
الهليكوب��رت، وق��د بداأ م�رشوع Vahana يف وقت �شابق من هذا العام ويعترب من 
ممت الطائرة لنقل الركاب والب�شائع حيث �شتكون  اأوائ��ل امل�شاريع املتقدمة. و�شُ
اأول طائ��رة ركاب معتم��دة م��ن دون طي��ار. وي�ش��ري الباحث��ون اإىل اأن "التك�ش��ي 
الطائ��رة" �شتق��وم بالإقالع والهب��وط عموديا، وت�شبه برتكيبه��ا املروحيات كما 
متلك زوجني من الأجنحة اإىل جانب 4 حمركات كهربائية، هذا و�شيجل�ض الراكب 
 CNN حت��ت م��ا ي�شبه مظلة متتد فوق راأ�شه لتكون مبثابة اخلوذة، وفقا لتقارير
Money. ويه��دف فري��ق م���رشوع Vahana اإىل ت�شمي��م النم��وذج النهائي 

واإطالقه بحلول نهاية عام 2017، ليكون متاحا للبيع يف عام 2020.
يذك��ر ان �رشك��ة اإيربا���ض اعلنت عن خط��ط لت�شميم "التك�شي الطائ��رة" يف �شهر 
اأغ�شط���ض/اآب لأول م��رة، وقالوا اإنها �شتكون �شم��ن خدمة CityAirbus حيث 

يكن للركاب طلب هذه املركبات عرب هواتفهم الذكية.

املفاتيح  لوحة  اأعلى  مل�ض  �شا�شة  اإ�شافة  عن  النقاب  اأبل  ك�شفت 
يف  تطرحه  جديد  لبتوب  جهاز  اإىل  الأ�شابع  لب�شمة  وم�ض 

الأ�شواق قريبا.
من  الأح��دث  باإ�شدارها  اخلا�ض  اللم�ض  لوحة  اإن  ال�رشكة  وقالت 
يف  ال�شهولة  من  اأك��رب  ق��درا  يوفر  ب��رو  ماكبوك  الالبتوب  اأجهزة 
برميات  عرب  للكمبيوتر  الأوام��ر  بع�ض  اإعطاء  عند  ال�شتخدام 

خا�شة مقارنة باملفاتيح العادية.
ومل يكن اإعالن عمالق التكنولوجيا الأمريكي مفاجئا على الإطالق، 
اإذ تناول اأحد الت�رشيبات املن�شورة على موقع مهتم بالتكنولوجيا 

احلديثة تفا�شيل عن ماك بوك برو.
واأ�شار الت�رشيب اإىل اأن ال�رشكة تطور الإ�شدار اجلديد منذ مايو/ اأيار 

اأير ب�شهرين فقط. اإ�شدار ماك بوك  اأي بعد   ،2015
كان ذلك �شببا يف تاأثر مبيعات ماك بوك اأير، اإذ اأعلنت اأبل تراجع 
 24 يف  املنتهي  العام  يف  املئة  يف   10 بواقع  الالبتوب  مبيعات 

�شبتمرب/ اأيلول املا�شي مقارنة مببيعات العام ال�شابق.
اأهم  اأي�شا من  ُيعد  الكمبيوتر  �شوق  انكما�ض  اأن  ويرى خرباء 

اأ�شباب تراجع مبعيات اأجهزة الالبتوب من اأبل.
وق��ال��ت روب���رت���ا ك����وزا، امل�����ش��وؤول��ة ب���اإح���دى ���رشك��ات 
التحدثيات  "غياب  اإن  التكنولوجية،  ال�ش�شت�شارات 

حدة  ازدياد  على  عالوة  امل�شكلة،  هذه  اأ�شباب  من  كان 
املناف�شة بني املنتجني."

لحظنا  املا�شي،  العام  م��دار  "على  اأن��ه  واأ�شافت 
بالأجهزة  وامل�شتهلكني  ال�رشكات  من  قويا  اهتماما 
تلك  جلمع   10 وي��ن��دوز  الت�شغيل  بنظام  امل���زودة 
الربميات  م�شتوى  على  عدة  مزايا  بني  الأجهزة 

احلديثة والت�شميم، اإ�شافة اإىل اأ�شعارها املناف�شة 
الت�شغيل  ونظم  الأج��ه��زة  م��ن  بغريها  مقارنة 

الأخرى."
الذكي  هاتفها  على  اأبل  تركز  الأوىل،  وللمرة 
من  الأك����رب  اجل���زء  ي���در  ال���ذي   ،iPhone

اإىل حت�شني م�شتوى جودة  اإ�شافة  عائداتها، 
اأعدادا  هناك  زالت  ل  لكن   .iPad منتجها 

ا�شتخدام  تف�شل  ك��ب��رية 
اأج����ه����زة 

الكمبيوتر، وهم الذين يطالبون باإ�شدارات حديثة من اأجهزة ماك، 
وفقا لروبرتا كوزا.

ومل ت�شدر ن�شخا حمدثة من اأجهزة الكمبيوتر من اإنتاج اأبل من قبل، 
وهي اأجهزة ماك بوك، وماك بوك اأير، واأجهزة اآي ماك، وماك برو.

عدة  اأمثلة  اأب��ل،  لدى  الربميات  مدير  فيدريغي،  كرايغ  وعر�ض 
واختيار  عر�ض  ت�شمنت،  والتي  اجلديد،  اللم�ض  �رشيط  ل�شتخدام 

�شفحات الإنرتنت املحفوظة يف ذاكرة مت�شفح الإنرتنت.
يف  اجلديدة  اللم�ض  مفاتيح  ا�شتخدام  اإمكانية  من  اأي�شا  وو�شح 
الألوان  لتعديل  اأدوات خا�ض  وا�شتخدام �رشيط  ال�شور،  ا�شتعرا�ض 

و�شبط الإعدادات.
يف  املفاتيح  لوحة  اأعلى  ال�شغرية  اللم�ض  �شا�شة  ا�شتخدام  ويكن 
اقرتاح  خا�شية  خالل  من  اأكرب  ب�رشعة  الكتابة  يف  برو  بوك  ماك 

.iPhone الكلمات املوجودة بالفعل يف اأجهزة
ال�شغط  بينها  من  متنوعة،  اأوامر  لتنفيذ  اأي�شا  ال�شا�شة  وت�شتخدم 

على الأيقونات وت�شغيلها والتنقل بينها.

Dawn I m"  ت�شع��ى رولز روي�ض اإىل جع��ل موديلها
اآخر  spired By Fashion" يتما�شى مع 

نزعات مو�شة ال�شيارات.
وذلك م��ن اأجل اأن يك��ون �شالون 

مفرو�ش��ا  املك�شوف��ة  ال�شي��ارة 
بخي��وط  ومزين��ا  باحلري��ر 
الألومينيوم. ومل يعمل على 
مودي��ل  �شال��ون  ت�شمي��م 
 Dawn Inspired  "
خ��رباء   "  By Fashion

مراك��ز املو�ش��ة فق��ط ، ب��ل 
ت�شمي��م  يف  اخل��رباء  دعمه��م 

الفاخ��رة والن�شيج.  الأك�ش�ش��وارات 
" يف   Dawn" ومل يح�ش��ل �شال��ون 

اآخ��ر املط��اف عل��ى األ��وان جريئ��ة فح�ش��ب بل 
وعلى تركيب��ة اأ�شيلة نادرة.  على �شبيل املثال �شارت 

جي��وب الأب��واب الأمامي��ة واخللفية مفرو�ش��ة باحلرير 
الطبيعي الذي ر�شمت عليه زخرفة ت�شبه متثال 
" Spirit Of Extasy ". وم��ا لفت 
نظر اخل��رباء هو الر�ش��م املنقو�ض 
عل��ى احلري��ر حت��ت زاوية 55 
درج��ة. اأما اللوح��ة الأمامية 
لل�شي��ارة ف�شنعت كما جرت 
الع��ادة من اخل�ش��ب امللمع. 
فيم��ا اأ�شيف��ت اإىل التلمي��ع 
خيوط األميني��وم كي ي�شبه 
الطبيع��ي.  احلري��ر  اخل�ش��ب 
واأ�شب��ح الل��ون الأبي���ض لون��ا 
 Dawn " شائدا يف ديكور موديل�
". بينما   Inspired By Fashion
يكن اأن يختار امل�شرتي امل�شابيح انطالقا من 

ذوقه حيث تعر�ض عليه مموعة من الألوان.

الجتماع��ي  التوا�ش��ل  مواق��ع  م�شتخدم��و  ت��داول 
باهتم��ام �شدي��د مقاطع فيدي��و من حمط��ة الف�شاء 
الدولي��ة وه��ي تبث عل��ى ما يب��دو "بثا حي��ا" على 

في�شبوك، لكنها لي�شت كما بدت.
فال�ش��ور مذهلة بكل تاأكي��د، اإذ تظهر اللقطات رواد 
ف�ش��اء يف بزاته��م يعمل��ون خارج املحط��ة الدولية 

وخلفهم يبدو كوكب الأر�ض وا�شحا.
ويوا�ش��ل ع��دد هائ��ل م��ن امل�شتخدم��ني م�شاه��دة 

املقاطع والتعليق عليها.
و�شاهد البث "احلي" قرابة 17 مليون م�شتخدم على 
�شفح��ة موقع يونيالد على في�شبوك، و�شاهده كذلك 
نح��و 26 مليون��ا اأخرين اأربع �شاع��ات من اللقطات 

على �شفحة موقع "فايرل يو اإ�ض اإيه".
وات�ش��ح اأنه��ا مواد قدي��ة منذ عام اأو ثالث��ة اأعوام 

تقريبا.
ورمبا كان يف ا�شتطاعة اأي �شخ�ض مدقق اأن يالحظ 
غي��اب اأي ذكر يف هذه ال�شفح��ات حل�شابات وكالة 
الف�شاء الأمريكية )نا�شا( اأو حمطة الف�شاء الدولية، 

وهو ما كان �شيبدو غريبا.
واأك��دت نا�شا وق��ت �شابق اأن املقاط��ع مل تكن حية 
من حمطة الف�شاء الدولية، وقالت اإنه لبد اأن تكون 

مقاطع قدية جلولت �شباحة يف الف�شاء.
كما يب��دو اأن اأحد املقاطع ن���رش على �شفحة فايرل 
يو اإ�ض اإيه التقطه رائد الف�شاء، تريي فريت�ض، خالل 
جول��ة �شباحة يف الف�ش��اء يف فرباي��ر/ �شباط عام 

.2015
يف حني يبدو اأن الفيديو الآخر املن�شور على �شفحة 
يونيالد يعود جلولة �شباحة يف الف�شاء لرواد ف�شاء 

رو�ض عام 2013.
وم��ع ذلك، قالت نا�شا لبي بي �ش��ي اإن الوكالة تظل 
"منبه��رة" يف اأي وق��ت يبدي في��ه النا�ض اهتماما 

بالف�شاء.
ومن الوا�شح اأن امل�شتخدم��ني اأبدوا اهتماما �شديدا 
بتلك املقاطع من الف�شاء، انطالقا من العدد الهائل 

الذي �شاهدها وعلق عليها على الإنرتنت.
وم��ع ذلك، مل ينخدع اجلميع مب��ا تهدف تلك ال�شور 

اإىل عر�شه.
بث حقيقي من الف�شاء

واأ�ش��ارت نا�ش��ا اإىل اأن اأي �شخ���ض يري��د م�شاه��دة 
فيديو من الف�شاء عليه اأن يلقي نظرة على ال�شفحة 
الر�شمية لوكالة الف�ش��اء على في�شبوك اأو تويرت، اأو 

على �شفحة حمطة الف�شاء الدولية.

ق��ام الباحث��ون بفتح الغط��اء اخلارجي ملا ُيعت��رب اأنه قرب ي�ش��وع امل�شيح املتواجد 
يف كني�ش��ة القيام��ة يف القد���ض. ُيذكر اأن �شطح القرب كان مغط��ى بطبقة �شميكة من 
الرخ��ام، وفق��ا لنا�شيونال جيوغرافي��ك. واأزيلت هذه الطبق��ة الآن للك�شف عن القرب 
لأول م��رة من��ذ عام 1555 بعد امليالد على اأقل تقدير، ورمبا قبل ذلك بكثري. وقال 
فريدري��ك هي��ربت، عامل الآث��ار يف اجلمعية اجلغرافي��ة الوطنية: "لق��د قمنا ب�شحب 
الغطاء الرخامي عن القرب وفوجئنا بكمية املواد املوجودة حتته، و�شيكون التحليل 
العلم��ي طوي��ل الأمد ولكننا �شنك��ون قادرين يف النهاية على روؤي��ة �شطح ال�شخور 
الأ�شا�شي��ة، ال�شطح الذي ُو�ش��ع عليه ج�شد امل�شيح، وفقا للتقالي��د". وقام فريق من 
العلم��اء بقي��ادة اأنطوني��ا موروبول��و، املتخ�ش�ش��ة يف م��واد البن��اء واحلفاظ على 
الآثار من جامعة اأثينا التقنية الوطنية، بحماية الفجوة التي ُيقال اأن ج�شد امل�شيح 
موجود بداخلها. ومن املقرر اأن تنتهي اأعمال البحث والرتميم داخل القرب يف ربيع 
ع��ام 2017، و�شت�شل التكالي��ف الإجمالية للم�رشوع اإىل اأكرث من 4 ماليني دولر. 
وي�شاه��م املل��ك عب��د اهلل الثاين، مل��ك الأردن، بتقدمي تربعات قد ت�ش��ل اإىل ماليني 

الدولرات لرتميم القرب.ب هو قرب امل�شيح .

�شم��م فيه مهند�شون من جامعة كامربيدج ترانز�شتوراً منخف�ض الطاقة، حيث يكن 
ت�شغيل��ه لف��رتة طويل��ة دون احلاجة اإىل م�ش��در للطاق��ة. وتعم��ل الرتانز�شتورات يف 
الأ�شا�ض بنظام ي�شبه "ال�شنبور"، فعند ت�شغيل الرتانز�شتور تتدفق الكهرباء ويف حال 
اإيق��اف عمله يتوقف التدفق. وعندما يك��ون الرتانز�شتور متوقفا عن العمل فاإن جزءا 
م��ن التيار الكهربائي ي�شتم��ر يف التدفق، وقد ا�شتغل املهند�شون ه��ذا التيار من اأجل 
ت�شغيل الرتانز�شت��ورات اجلديدة. وت�شتطيع الرتانز�شتورات اجلديدة جتميع الطاقة من 
البيئ��ة املحيطة، ما ي�شم��ح للبطارية بالعمل لفرتة اأطول. وق��ال الدكتور �شونغ�شيك 
يل م��ن ق�شم الهند�ش��ة: "يكن اإنت��اج الت�شميم اجلديد يف ظ��روف انخفا�ض احلرارة، 
كم��ا يك��ن اأن يكون مطبقا على مواد مث��ل الزجاج وال��ورق والبال�شتيك". وي�شتخدم 
 ’Schottky barrier‘ الرتانز�شتور اجلديد اأي�شا خ�شائ�ض مثل حواجز ا�شكوتكي
لت�شمي��م ترانز�شت��ورات اأ�شغ��ر حجما، فل��م يكن بالإم��كان ت�شنيع ت�شامي��م اأ�شغر 
للرتانز�شت��ور بع��د ت�شميم اأ�شغر ترانز�شتور مع مزيد م��ن الأقطاب الكهربائية املوؤثر 

بع�شها على بع�ض، ما ت�شبب يف تعطل عمل الرتانز�شتور.

نموإطالقأسرع

ماك بوك برو يظهر بشاشة لمس مصغرة أعلى لوحة المفاتيح

مازدا

و�ش��ع ن��وت 7 ب�شمة وا�شح��ة على نتائج �رشك��ة �شام�شوجن 
املالي��ة عن الربع الثالث. حيث اأظهرت تراجع كبري يف قطاع 
الهوات��ف الذكي��ة ب�شب��ب توق��ف بي��ع اجله��از ال��ذي كان من 

املفرت�ض اأن ي�شاهم بن�شبة عالية يف اأرباح القطاع.
وبح�شب اأرق��ام �شام�شوجن فاإن عائ��دات ال�رشكة بلغت 41.9 
مليار دولر باإنخفا�ض %7.5 عن العام املا�شي. وتراجعت 
اأرباحه��ا لتحق��ق اأ�شوء م�شت��وى منذ عامني عن��د 4.5 مليار 

دولر برتاجع 30%.
وبتحليل قطاعات ال�رشكة ف��كان اأداء قطاع املوبايل الأ�شوء 
ب�شب��ب اإيقاف بيع ن��وت 7 حي��ث تراجعت اأرباح��ه الت�شغلية 
بنحو %96 مبعدل �شنوي. وحقق القطاع 87.8 مليون دولر 

فقط وهو اأ�شوء اأداء منذ ثمانية اأعوام.
وتق��ول �شام�ش��وجن اأن قط��اع �رشائ��ح التخزي��ن وال�شا�ش��ات 
باأنواعه��ا املرن��ة و التلف��از �شاه��م بتخفيف ح��دة تراجعات 
العائ��دات والأرب��اح الإجمالية لل�رشكة حي��ث �شهدت منو يف 

املبيعات.

تراجع أرباح قطاع الموبايل في 
سامسونج 96% بسبب نوت 7


