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م�شكلة  تويرت  االجتماعي  التوا�شل  موقع  يواجه 
عوي�شة يف ظل منو ثابت وتراجع االأرباح، ما فتح 
اإمكانية  حول  اأنباء  اإىل  االأخييرة  الفرتة  يف  االأفق 
بيع ال�رشكة ملالك جديد قد يكون �رشكة جوجل يف 
اأغلب التكهنات، ما ينقذها من الهالك الو�شيك. واإذا 
حدث ذلك فرمبا ينجو تويرت من مزيد من االأهوال 
الربع  تقارير  تنتظر  تويرت  �رشكة  فيياإن  املقبلة؛ 
الثالث من ال�شنة وبحلول 27 اأكتوبر اجلاري �شوف 
يتم اتخاذ قرار وا�شح ب�شاأن م�شتقبل ال�رشكة، بعد 
ال�شفقة  قيمة  وحتديد  املحا�شبي،  االأميير  ات�شاح 

وبالتايل من �شيفوز بها؟!
من �شينقذ املغردين؟!

جوجل  حييول  تويرت  التفاف  اأن  مييراقييبييون  يييرى 
جديدة  باأهداف  ملن�شة  التحول  من  ميكنها  �شوف 
 500 من  اأكرث  واإهمال  االأ�شا�س  عن  التخلي  دون 
فور  املا�شي  ال�شهر  ويف  املغردين.  من  مليون 
ت�رشب اأخبار حول رغبة جوجل يف ال�رشاء، بعد اأن 
ت�شاعدها  اأن  طلبت من �رشكة الزارد لال�شت�شارات 
ارتفعت  ان  كان  تويرت،  على  لال�شتحواذ  النظر  يف 
اأ�شهم تويرت باأكرث من %4. وهناك �رشكات اأخرى 
منها  تويرت  �رشاء  يف  رغبة  اأبييدت  قد  كذلك  كانت 
اأ�شهم  رفعت  قد  اأي�شا  وهي  وديييزين  �شيلفور�س، 
�رشكة  نية  عن  حديث  لذلك  ي�شاف  �شابقا،  تويرت 
اال�شتحواذ.  مفاو�شات  يف  الدخول  مايكرو�شوفت 
 30 قدرها  �شوقية  قيمة  تدير  تويرت  كانت  واإذا 

القيمة  تلك  انخف�شت  فقد   2013 دوالر يف  مليار 
اإىل 17 مليار دوالر حاليا وهذا يجعل امتام �شفقة 
البيع اإنقاذا للو�شع املايل لل�رشكة التي تعاين يف 
االأرباح والتي مل ت�شتطع اأن تناف�س الفي�شبوك هائل 

االنت�شار واالإعالنات والذي يتطور ب�رشعة.
ديزين تغلق اأمر ال�رشاء

االأ�شبوع  هذا  بو�شوح  تقرر  فقد  لديزين  وبالن�شبة 
يف  ن�رشت  تقارير  وفق  نهائيا  ال�رشاء  اأمر  اإغالق 
من  مقربة  م�شادر  اأن  وحييددت  الغربي  االإعييالم 
وقد  املفاو�شات،  اأوقفت  قد  اإنها  قالت  ال�رشكة 
تراجع  اإىل  املا�شي  االأربييعيياء  �شباح  ذلييك  اأدى 
اأغلب  وت�شر  اخلرب.  �رشيان  بعد   5% تويرت  اأ�شهم 
الو�شع  الإنييقيياذ  الوحيد  احلييل  اأن  اإىل  التحليالت 
الوا�شح  فمن  غر،  ال  البيع  هو  لل�رشكة  املتدهور 
العميقة  اأ�شلوب تويرت احلايل ال يوفر اجلاذبية  اأن 
ما  القريب،  املدى  على  االأربيياح  من  املزيد  جللب 

يتطلب �شيا�شة وروحا خمتلفة.
ملاذا جوجل هي االأقرب لال�شتحواذ؟

 27 �شقف  �شرتيت جورنال حتديد  وول  اأكدت  وقد 
ما  املحا�شبي،  التقرير  مع  التكهنات  لقطع  اأكتوبر 
رفع اأ�شهم تويرت جمددا نهاية اليوم بحوايل 6.5% 
املالك  باأن جوجل هي  القوي  التكهن  وكذلك رفع 
وو�شائل  التقارير  من  العديد  وفق  لتويرت  املقبل 
يتعلق  وال�شبب  املو�شوع،  بهذا  املهتمة  االإعييالم 
قدرتها  كذلك  املادية  الكبرة  جوجل  باإمكانيات 
على ت�شويق االإعالنات ب�شكل ناجح بجوار من�شات 

بحثها عظيمة االنت�شار.

كيف ت�شتفيد جوجل من تويرت؟
قيمة  يعطي  �شوف  جهته  ميين  تويرت  اأن  يتوقع 
اأن تعمل على تطويرها من  م�شافة جلوجل ميكن 
�رشكة  تعمل  حيث  اإخبارية،  كمن�شة  دوره  خالل 
جوجل ب�شكل م�شتمر على تطوير العمل يف من�شات 
حرجا  لها  اأوجييدت  التي  الق�شية  وهييي  االأخييبييار 
موؤخرا مع ال�شحف الربيطانية ب�شكل خا�س التي 
لالأخبار  جمعها  يف  جوجل  تل�ش�س  من  ا�شتكت 
واال�شتفادة منها وهي ترتبح اإعالنيا. لكن جوجل 
ملواقع  النقرات  اآالف  جتلب  اأنها  بب�شاطة  ردت 
به  تقوم  لوال ما  به  ال�شحف وهو ما ال حتلم  تلك 
جوجل من جتميع لالأخبار يف مكان واحد ي�شاعد 
املت�شفحني يف الو�شول اإليها دون الولوج املبا�رش 
تن�رش  ال  انها  جوجل  قالت  كما  ال�شحف؛  ملواقع 
اإعالنات يف اجلزء املخ�ش�س لالأخبار. ومن �شاأن 
االأخبار  تطوير  يخدم  اأن  وتويرت  جوجل  حتالف 
قيا�شية  اأزميينيية  ويف  تقليدية  غر  م�شادر  وميين 
اأو  التعليب  جاهزة  الأخبار  االنتظار  دون  حلظية، 
النظام احلايل الأخبار جوجل.  تاأخذ وقتا كما يف 
�شيكون  تويرت  بعد  جوجل  يف  االأخبار  فم�شتقبل 
اإذ  وال�رشيع،  والعاجل  اللحظي  اخلرب  على  قائما 
يتوقع اأن نرى من�شة اإخبارية غر م�شبوقة جلوجل 
املتوقعة،  ال�شفقة  متت  ما  اإذ  العاجل  القريب  يف 
وهو اأقرب االحتماالت تقريبا. وقد ت�شتطيع جوجل 
اأن تعو�س خ�شائرها يف جوجل بل�س الذي مل يفلح 
real- بي  يعرف  ما  ولعل  في�شبوك.  مناف�شة  يف 
ت�شعى  التي  ال�شعف  نقطة  هو   time news

جوجل مللئها ولي�س باإمكانها اأن تنجزها بنف�شها 
يف �رشيعا، وهذه ال�شفقة مع تويرت �شتحقق لها هذا 

الطموح وبتكاليف اأقل.
راأي الرئي�س ال�شابق لياهو

الرئي�س  �رشح  فقد  نف�شها  تويرت  حمى  اإطييار  يف 
اأن  ليفن�شون  رو�س  ياهو  ل�رشكة  ال�شابق  التنفيذي 
اأن  واأنه يجب  ي�شتمر مبفرده  اأن  له  تويرت ال ميكن 
اأن  رو�س  تقدير  ويف  اأكرب،  �شيء  من  جزءا  ي�شبح 
االحتمالني الكبرين هما جوجل و�رشكة اآبل. وراأى 
رو�س اأن تويرت �شوف ي�شاعد اآبل يف تقدمي خدمات 
ذلك  ي�شاعدها  ف�شوف  جلوجل  وبالن�شبة  اإخبارية، 
على اإغواء املزيد من اجلمهور ملن�شاتها املختلفة 
ال�شوقية  القيمة  اأن  وي�شيف  وغرها.  يوتيوب  يف 
يعني  وهييذا  دوالر  مليار   17 هي  لتويرت  احلالية 
20 مليار دوالر،  اأن حجم ال�شفقة �شيكون بحدود 
املبلغ  هذا  تدفع  �شوف  �شيلفور�س  اأن  يعتقد  وال 
ال�شوقية  قيمتها  تبلغ  حيث  حتمله،  على  تقدر  اأو 
ب�رشكة  يتعلق  االأمر  اأن  خا�شة  دوالر،  مليار   45
تعاين مثل تويرت. كما علق حول ديزين اأنه ال يرى 
20 مليار دوالر ثمنا  تنفق مبلغ  اأن  باإمكانها  اأن 
لل�شفقة، برغم من حتركها ل�رشاء تويرت. ولكن ماذا 
حل�شابها  اآبل  تفعيل  اأن  يرى  من  فثمة  اآبل،  ب�شاأن 
على تويرت يف منت�شف �شبتمرب املا�شي، والذي هو 
اأن  قوية  داللة  يحمل  قد   2012 من  اأ�شال  م�شجل 
اآبل قادمة لال�شتحواذ على تويرت، واأرادت اأن ت�شع 
الذي  ما  يعرف  اأحييد  ال  مبكرة.لكن  لذلك،  ب�شمة 

�شيحدث يف 27 اأكتوبر.

تحدد موعدا جديدا
 إلطالق مركبة فضائية مأهولة

ال يعرف
 تاريخ ميالده

توقف أبل إصدار الجيل 
الثالث من APPLE TV؟

الكترونية
 لمستخدمي أجهزة أبل

ذكرت وكالة ف�شاء رو�شية اأنها حلت م�شكلة تقنية اأدت اإىل تاأجيل اإطالق 
كب�شييولة ف�شييائية ماأهولة اإىل حمطة الف�شيياء الدولية ال�شييهر املا�شييي، 
و�شييتنطلق الكب�شييولة يف 19 اأكتوبر اجلاري. عملية االإطالق، التي كانت 
مقييررة يف 23 �شييبتمرب املا�شييي، كان ميين املقييرر اأن حتمل الرو�شيييني 
�شرغي ريزهيكوف واأندريه بوري�شنكو واالأمركي، �شني كمربد، يف رحلة 
ت�شتغرق يومني اإىل حمطة الف�شاء الدولية. ومت تاأجيل الرحلة بعد اأ�شبوع 
ب�شييبب م�شيياكل غر حمددة. جاء يف بيان وكالة ف�شيياء رو�شييكوزمو�س،  
اأن نظام الهبوط يف الكب�شييولة الف�شييائية تعطل اأثنيياء االختبار، فيما مل 
تدل الوكالة مبزيد من التفا�شيييل حول امل�شييكلة، لكنها قالت اإنها قامت 

باإ�شالحها.

احتفلت �رشكة غوغل، �شيياحبة حمرك البحث االأ�شهر على االإنرتنت، بعيد 
ميالدها الثامن ع�رش، بر�شييم عابث يظهر عرب مت�شييفحات االإنرتنت على 
ال�شييفحة الرئي�شية للمحرك، لكن امل�شييكلة اأن غوغل اأ�شبح له �شتة اأعياد 
ميييالد علييى االأقل حتى االآن. وي�شييور ر�شييم هذا العام احلييرف االأول من 
اال�شم "G" ينفخ بالونا ليتخذ �شكل باقي حروف الكلمة، لكن النفخ يزيد 
لدرجيية اأن يحلق البالون واال�شييم يف ال�شييماء. وعادة مييا حتتفل ال�رشكة 
التي اأ�ش�شها الري بيج و�شرجي برين عام 1998 بعيد ميالدها يوم 27 
�شييبتمرب، لكن يبدو اأن حمرك البحث غوغل نف�شييه ال يعرف تاريخ تكوين 
ال�رشكة. فمنذ عام 2006 حتتفل ال�رشكة بعيد ميالدها يوم 27 �شييبتمرب 

لكن يف العام ال�شابق كان االحتفال يوم 26 �شبتمرب.

 "Apple TV" توقفييت "اآبل" عن بيييع اجليل الثالث من من�شيية
على موقعها االإلكرتوين، وفقًا لتقارير من عدة مواقع تهتم باأخبار 

ال�رشكة االأمريكية.
 "اآبييل" مل تتوقييف فقط عن البيع بل ال يوجييد لديها اي نية الإنتاج 
املزيد من ذلك االإ�شييدار، وقد اأر�شييلت ر�شييالة اإلكرتونية ملوظفيها 

تخربهم عن اإيقاف بيع اجلهاز. 
لكيين اإيقيياف بيييع اجلهيياز مل ي�شييل بعييد اإىل بع�ييس مواقييع البيع 

بالتجزئة يف بريطانيا وبع�س املناطق االأخرى.
 وعلييى االأرجييح اأن ت�شييتمر املبيعات على هذه املواقييع حتى ينفذ 

املخزون فقط.

افتييح علبة جهاز اأبل، هل ا�شتن�شييقت رائحة جاذبة؟ ح�شيينًا، اإّنها 
منبعثيية من جواالت وايبادات هذه ال�رشكة االأمريكية التي اأ�رشت 

م�شتخدميها واأوقتعهم بحّبها وع�شقها الال حمدود اأبداً. 
ولييكل من يعلم مييا اأتكلم عنه، فاأ�شييبح باإمكانك ا�شتن�شيياق هذه 
الراحة دواما واال�شتمتاع بها لوقت اأطول، وذلك بعد عزم ال�رشكة 

بطرح �شمعة ال يتجاوز �شعرها الي 24 دوالر اأمركي. 
فهييذه ال�شييمعة االلكرتونييية طرحييت بهييدف تلبييية رغبة ع�شيياق 
ال�رشكة وهو�شييهم بها، وبح�شييب موقع "ما�شابل"، عندما تنرها 
تفييوح منهييا رائحة "اأجهزة اآبل" وت�شييتطيع اأن ت�شييمد لغاية 55 

�شاعة كاملة.

دراسة تكشف أقصى عمر ممكن لإلنسان

هواتف سامسونغ البديلة لم تسلم من "الدخان"

"تويتر" يواجه مشكلة.. 27 اكتوبر يوم الحسم.. فمن سينقذ المغردين؟ 

"عدم األمان الوظيفي" قد يصيبك بالسكري

"تجسس" ياهو.. توضيح أمريكي وسجال ال ينتهي

الدفع عبر "السيلفي".. بات ممكنًا في أوروبا

ك�شييفت درا�شة حديثة عن اأق�شييى عمر ميكن اأن يعي�شه االإن�شان، قائلة اإن اأعتى 
املعمرييين قلما يتجاوزون 125 �شيينة. وتتبعت الدرا�شيية، املن�شييورة يف جملة 
"نيت�ييرش جورنييال"، بيانييات معمرين جتيياوزت اأعمارهم 110 �شيينوات، يف 
كل ميين بريطانيييا والواليات املتحدة واليابان وفرن�شييا. ووجدت الدرا�شيية اأن 
متو�شييط االأعمييار عند الوفاة لدى االأ�شييخا�س املعمرين مل ي�شييهد ارتفاعا منذ 
عييام 1968، رغييم حدوث تطور كبيير يف خدمات رعاية امل�شيينني وعالجهم. 
واأ�شييارت الدرا�شيية اأن معمرا واحدا فقط من بني كل 10 اآالف معمر يتمكن من 
جتاوز 125 �شيينة ميين العمر، ويكون غالبا من ذوي ظروف �شييحية خا�شيية، 
تدخييل فيها عوامييل الوراثة. ويرى باحثون من كلية "األربت اإين�شييتاين" للطب 
يف نيويورك، اأن تتبع العينة، ك�شف اأن لالإن�شان عمرا افرتا�شيا ال يتجاوزه اإال 
يف حاالت نادرة.ويبلغ �شيين اأقدم معمر على االأر�س، حاليا، 145 عاما، وهو 

رجل اإندوني�شي ت�شر وثائق اأنه ولد عام 1870.

ك�شفت �رشكة "غوغل"، النقاب عن نظارتها للواقع االفرتا�شي 
80 دوالراً، وذلك �شمن  Daydream View البالغ ثمنها 
MadeB -# �شعار يحمل  الذي  للعتاد  موؤمترها   فعاليات 
Google واملنعقد يف مدينة �شان فران�شي�شكو. وتبدو النظارة 
خمتلفة قلياًل عن نظارات الواقع االفرتا�شي االأخرى املتوفرة 
القما�س،  من  امل�شنع  اخلارجي  الغالف  حيث  من  ال�شوق  يف 
اأن  ويفرت�س  للم�شتخدم.  راحة  اأكرث  يكون  اأن  يفرت�س  والذي 
النظارة املحمولة املتوافقة مع  "غوغل" باإطالق  تقوم �رشكة 
من�شتها للواقع االفرتا�شي Daydream خا�شتها يف �شهر 
نوفمرب. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن تطلب نظارة الواقع االفرتا�شي 
Gear VR، التابعة ل�رشكة "�شام�شونغ" والبالغ ثمنها حوايل 
100 دوالر، قيام امل�شتخدم بو�شع هاتفه املحمول يف فتحة 
"غوغل" احلفاظ على  اختارت  بينما  النظارة.  اأمام  خم�ش�شة 
نظارتها باأب�شط �شكل ممكن بدون اأي اأجهزة ا�شت�شعار مدجمة 
ال�شلكيًا.  بالهاتف  النظارة  تت�شل  حيث  حتكم،  عنا�رش  اأو 
Da -  وتاأتي النظارة مع وحدة حتكم متتبعة للحركة مبن�شة
dream، وهو ما اأ�شارت اإليه ال�رشكة يف موؤمتر I/O املنعقد 
يف �شهر مايو املا�شي، حيث متتلك وحدة التحكم ثالث درجات 
مثل  كبر  حد  اإىل  معقدة  لي�شت  اأنها  يعني  مما  احلرية.  من 
املرتبطة  االأخرى  االفرتا�شي  الواقع  بنظارات  التحكم  وحدات 
بكل  القيام  التحكم  وحدة  باإمكان  اأنه  اإال  احلوا�شيب،  باأجهزة 

Ninte -  �شيء تقريبًا ب�شكل ي�شابه وحدة التحكم
.do Wiimote
ومييييكييين اعييتييبييار 

اأخرى  اآخر عبارة عن نظارة واقع افرتا�شي  اأو  النظارة ب�شكل 
مع  اجلديد،  "نوغا"   7 الأندرويد  البيني  النظام  مع  متنا�شبة 
معدل زمن و�شول منخف�س، وا�شتجابة اأ�رشع وتفاعل اأكرب. وال 
تتواجد  التي  مثل  خارجية  تتبع  ح�شا�شات  اأي  النظارة  متتلك 
يف نظارة Vive من "اإت�س تي �شي"، باالإ�شافة اإىل عدم توفر 
هذه  مع  تتنا�شب  ا�شتهالكية  افرتا�شي  واقع  اأنظمة  اأي  حاليًا 
التكنولوجيا املتاحة. واأ�شار كالي بافور مدير منتجات الواقع 
االفرتا�شي لدى �رشكة "غوغل" باأن النظارة اجلديدة تعترب اأول 
 ،Daydream الواقع االفرتا�شي  نظارة متوافقة مع من�شة 
من  و�شهولة  راحيية  اأكييرث  �شيء  تقدمي  يف  رغبت  ال�رشكة  واأن 
التفا�شيل  من  العديد  كالي  وعر�س  اليومي.  اال�شتخدام  حيث 
ال�شغرة التي عملت ال�رشكة عليها، مثل وجود مكان خم�ش�س 
لتثبيت جهاز التحكم عند عدم احلاجة اإىل ا�شتعماله، واأن كل 
االأمور يجب اأن تعمل عند ا�شتعمال النظارة مع هواتف حممولة 
متوافقة مع من�شة Daydream. مما يعني اأن يعمل الهاتف 
املحمول والنظارة ووحدة التحكم وتت�شل جميعًا ب�شكل متوافق 
مبجرد قيام امل�شتخدم بو�شع النظارة على راأ�شه ودون احلاجة 
اإىل ربط اأي �شيء عن طريق كابالت. ووعدت ال�رشكة باأن تقدم 
االفرتا�شي،  الواقع  وخييرباء  مل�شتخدمي  اأكييرب  راحيية  النظارة 
واملوا�شفات  العتاد  ناحية  من  تقدمًا  اأكييرث  جتربة  وتوفر 
Car - الكرتون من  امل�شنع  ال�شابق  اجليل  مع   باملقارنة 
هي  خمتلفة  بيياألييوان  النظارة  وتاأتي   .board
ابتداًء  الثلجي وال�شخري والقرمزي، وتتوفر 
من �شهر نوفمرب �شمن متجر "غوغل" 
الييييواليييييات  يف 
وكندا  املتحدة 
وامليييميييليييكييية 
املييييتييييحييييدة 
واأملييييانيييييييييا 
وا�ييشييرتاليييييا، 
وميييييييييكيييييييين 
مي  مل�شتخد
الييييييواليييييييات 
الطلب  املتحدة 
ابييتييداًء  امل�شبق 

من 20 اأكتوبر.

اأعلنت �رشكة "�شام�شييونغ" اأنها تعمل على ا�شييتعادة 
هاتف "غاالك�شييي نوت 7" بعييد اأن انبعث منه دخان 
داخل طائرة اأمركية، علما اأن اجلهاز اأعطته ال�رشكة 
ملالكه بدال من هاتف اآخر �شييمن حملة اال�شتدعاءات 
االأخرة. واأحاطت امل�شيياكل هاتف "غاالك�شييي نوت 
7" الذكييي ب�شييبب تكرار حوادث انفجييار واالحرتاق 
التييي تعر�ييس لها، مما دفع "�شام�شييونغ" ال�شييتدعاء 
الهواتف وا�شييتبدال بطارياتها التي قالت اإنها �شييبب 
اخللييل. لكيين احلييادث االأخيير الييذي ا�شييتدعى اإجالء 
ركاب الطائييرة، ي�شيير اإىل اأن احلييل الييذي تو�شييلت 
اإليه "�شام�شييونغ" لعالج تلك ال�رشبة القا�شييمة التي 
تعر�شييت لها ال�رشكيية، رمبا ال يكييون ناجحا. وقالت 
�شييارة زوجيية الراكييب بريان غرييين، اإن الدخييان بداأ 
ينبعث من هاتفييه داخل طائرة تابعة ل�رشكة خطوط 

"�شيياوث و�شييت" اجلوية، وقالييت اإن غرييين كان قد 
ا�شتبدل الهاتف االأ�شلي قبل نحو اأ�شبوعني بعد تلقيه 
ر�شالة ن�شييية من "�شام�شونغ". وذكرت "�شام�شونغ" 
يف بيان اإنها تعمل ال�شييتعادة الهاتف لفهم ال�شييبب، 
واأ�شييافت: "اإىل اأن نتمكن من ا�شييتعادة اجلهاز فاإننا 
ال ن�شييتطيع تاأكيييد اأن الواقعة ت�شييمل هاتييف نوت 7 
اجلديييد". وقالت �رشكة الطران يف بيان، اإن الطائرة 
اأخليييت بعدمييا اأبلييغ الراكب عيين انبعيياث دخان من 
هاتييف "�شام�شييونغ". واأعليين اأكييرب م�شيينع للهواتف 
الذكييية يف العامل �شييحب مييا ال يقل عيين 2.5 مليون 
ميين هاتفهييا الذكييي الرائد "غاالك�شييي نييوت 7"، يف 
10 اأ�شواق على م�شتوى العامل ال�شهر املا�شي، ب�شبب 
عيييب يف البطارييية اأدى اإىل ا�شييتعال النار يف بع�س 

الهواتف.

يقييول حتليييل جديييد اأن االأ�شييخا�س الذين ي�شييعرون 
بقلييق من فقييد وظائفهييم رمبا يزيييد لديهييم احتمال 
االإ�شييابة بال�شييكري، باملقارنة مع االأ�شخا�س الذين 
ي�شييعرون باأمان يف وظائفهم. فوفقا لدرا�شيية، زادت 
حاالت االإ�شييابة بال�شييكري بن�شبة 19 يف املئة لدى 
االأ�شييخا�س الذين ال ي�شعرون باأمان وظيفي. ولكن ال 
ميكيين لهذه الدرا�شيية اإثبات اأن عييدم االأمان الوظيفي 

ي�شييبب ال�شييكري. ومييع ذلك فقييد قالت كبييرة معدي 
الدرا�شيية جييني فري: "يف عييامل مثايل ال�شيييء الذي 
اأود اأن تتو�شييل اإليه هذه الدرا�شيية هو انخفا�س عدم 
ال�شعور باالأمان الوظيفي، وزيادة يف عقود الوظائف 
االآمنة، ورواتب معقولة". واأ�شييافت فييري اإنه يجب 
علييى االأ�شييخا�س اأال يقلقييوا ب�شييكل كبيير ميين هييذه 
النتائج، الأن هذه الدرا�شيية بحثت يف خطر االإ�شييابة 

بال�شييكري عرب جمموعيية كبرة من النا�ييس. وتابعت 
"هذا لن يو�شح لكل �شخ�س االأخطار التي يواجهها. 
نحتيياج اإىل منهج ل�شييحة ال�شييكان، وخلف�س تعر�س 
النا�ييس لعدم ال�شييعور باالأمييان الوظيفي".وميكن اأن 
تدفييع ال�شييغوط املرتبطيية بالعمييل اإىل االإفييراط يف 
االأكل، وجتيياوز احلييد يف القيييام باأ�شييكال اأخرى من 
ال�شلوك غر ال�شييحي، كما اأن هرمونات التوتر ميكن 
اأن ت�شجع ب�شكل مبا�رش على زيادة الوزن اأي�شا، وكل 
هذه االأمور ت�شهم يف زيادة خطر االإ�شابة بال�شكري. 
ولكن اإدوين توري�س من موؤ�ش�شيية مونتيفيوري هيلث 
�شي�شييتم يف مدينة نيويورك قال اإن الدرا�شيية اجلديدة 
اأمر يتعني على االأ�شييخا�س الذين ال ي�شييعرون باأمان 
وظيفي اأن ي�شعوه يف اأذهانهم، وال�شيما االأ�شخا�س 
املعر�شييني بالفعل خلطر كبر لالإ�شييابة بال�شييكري. 
وقييال توري�ييس الييذي مل ي�شييارك يف الدرا�شيية: "هذه 
ظاهييرة اأرى اأنها مفيدة. اإذا فقدت وظيفتك اأو ت�شييعر 

بعدم اأمان وظيفي تاأكد اأنك متار�س متارين". 

ذكر م�شوؤوالن مطلعان يف احلكومة االأمريكية، اأن عملية قامت بها �رشكة ياهو يف 
2015 لفح�س الربيد الوارد لعمالئها، بحثا عن معلومات حمددة طلبتها احلكومة 
االأمريكييية، جرت مبوجب قانون للمخابرات �شييتنتهي �شييالحية اأجزاء منه، ال�شيينة 
املقبليية. واأن برنامج ياهو جاء ا�شييتجابة لطلب �ييرشي للحكومة االأمركية لفح�س 
ر�شييائل الربيد االإلكرتوين اخلا�شيية مبئييات املاليني من م�شييتخدمي ال�رشكة. واأثار 
الك�شييف �شييجاال قائما منذ فرتة طويلة يف الواليات املتحدة ب�شيياأن التوازن املالئم 
بني اخل�شو�شييية الرقمية واالأمن القومي. واأ�شييار امل�شييدران اللذان طلبا عدم ن�رش 
ا�شييميهما، اإن االإجييراء اأجازه اأمر �شييادر عن حمكمة مراقبيية املخابرات اخلارجية. 
وقال امل�شييدران اإن الطلب الذي قدم لياهو جاء مبوجييب قانون مراقبة املخابرات 
اخلارجية، م�شيييفني اأنه �شدر وفقا لبند 702 من القانون، الذي �شينتهي العمل به 
يف 31  دي�شييمرب 2017 ، مييامل يتحرك امل�رشعون لتجديده. ميين ناحيتها، انتقدت 
ياهييو، يف بيييان، تقرييير رويرتز وو�شييفته "بامل�شييلل"، قائليية اإن "فح�ييس الربيد 

االإلكرتوين الذي ورد يف املقال لي�س موجودا يف اأنظمتها".

اأعلنت جمموعة "ما�شييرتكارد"، عن اإطالق و�شيلة دفع عرب التعرف على الوجه 
يف 12 بلدا اأوروبيا قبل توفر هذه اخلدمة على ال�شعيد العاملي �شنة 2017. 
و�شييبق للمجموعة اأن ك�شييفت عن و�شيييلة الدفييع هذه يف �شييباط/فرباير خالل 
فعاليييات املنتدى الييدويل للهواتف املحمولة يف بر�شييلونة، وهييي قد جربتها 
يف هولنييدا والواليييات املتحدة وكندا. وميكن ل�شيياحب بطاقة "ما�شييرتكارد" 
اأن يوؤكد الدفع بوا�شييطة هاتفه املحمول "من خالل ا�شتخدام كا�شف الب�شمات 
الرقمية يف هاتفه الذكي اأو تكنولوجيا التعرف على الوجوه من خالل ال�شييور 
امللتقطيية ذاتيييا )�شيييلفي("، وفق مييا جاء يف البيان ال�شييادر عيين املجموعة. 
و�شييتخزن البيانات البيومرتية يف الهاتف، بح�شييب "ما�شييرتكارد". و�شتتوافر 
اخلدميية بداية يف بريطانيا والدمنارك وهولندا والنم�شييا وبلجيكا واجلمهورية 
الت�شيييكية وفنلندا واأملانيا واملجر والرنوج واإ�شييبانيا وال�شييويد. ومن املرتقب 
اأن تبلييغ املدفوعات عييرب الهواتف املحمولة 1.3 مليار دوالر يف العامل �شيينة 
2017 ومن املتوقع اإجراء حوايل 195 مليار عملية حتويل بوا�شطة االأجهزة 

املحمولة بحلول 2019، بح�شب درا�شة �شادرة عن "جونيرب ري�شرت�س".

شمعةهلروسيا

الجورنال – متابعة 

Daydream View غوغل" تكشف عن نظارة الواقع االفتراضي"

"غوغل"

قال م�شييوؤولون تنفيذيون اإن �شيارات غوغل ذاتية القيادة 
تكت�شب مهارة مواجهة مواقف معقدة على الطرق العامة، 
بييدًء من ال�شيييارات التي تذهب يف االجتيياه املعاك�س، اإىل 
الدراجييات التي تظهر فجيياأة اأمام حركة املييرور. واأعلنت 
غوغل، التابعة ل�رشكة األفابيت -التي تطور هذه ال�شيارات 
منييذ عييام -2009 اأن �شييياراتها ذاتييية القيادة �شييجلت 
مليييوين ميييل )3.2 مليون كيلو مرت( علييى الطرق العامة، 
واإنهييا م�شييتمرة يف قطييع نحييو 25 األف ميييل من جتارب 
القيادة اأ�شييبوعيا. ويييرى رئي�س ق�شييم التكنولوجيا ذاتية 
القيييادة يف �رشكيية غوغل دميييرتي دوغلييوف اأن االأميال 
التييي يتم قطعها على طرق �رشيعة اأ�شييهل من التجول يف 
�شييوارع مزدحمة داخل املييدن. وغوغل رائييدة يف اختبار 

ال�شيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة.

سيارات "غوغل" تكتسب 
مهارات معقدة


