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�سل�سلة  يف  ال�����رع��ات  اأح���دث  م��ن  واح���دة  يف 
حالة  حديثا  ر�سدت  التكنولوجية«،  »الأمرا�ض 
البع�ض  اعتربها  التي  ال�سيلفي«،  مرفق  »التهاب 
ال�ستخدام  عن  ناجمة  جديدة  فريدة  طبية  حالة 
اليد  اأوتار  �سّد  الذكية حتدث عند  للهواتف  اليومي 

اأثناء التقاط ال�سور الذاتية )�سيلفي(.
وت��اأت��ي ه��ذه احل��ال��ة اجل��دي��دة بعد ر�سد ح��الت 
الكومبيوترات  ا�ستخدام  ل��دى  �سابقة  متنوعة 
املكتبية واملحمولة وغريها من الأجهزة اجلوالة، 
الن�ض  »خملب  مثل  للجدل  مثرية  حالة  �سجلت  اإذ 
text claw« - وهي حالة الأمل التي يتعر�ض لها 
كل من الر�سغ واليد نتيجة ا�ستخدامهما املتوا�سل 
 - »iPad hand يف الكتابة، وحالة »يد الآيباد
وهي حالة تعب اليد التي ت�ستخدم اجلهاز اللوحي 
يدعمها  �سند  اأي  دون  من  الهواء  يف  تعمل  لأنها 
مثل �سطح الطاولة. وقبلها �سجلت حالت التهاب 

 Blackberry بالكبريي  ب�سبب  الإبهام  »ا�سبع 
.»thumb

احلالة  بوجود  يعرتفون  اأخذوا  الأطباء  اأن  ويبدو 
 Selfie ال�سيلفي  »مرفق  طبيا  امل�سماة  اجلديدة 
elbow«، وذلك بعد ت�ريح هدى قطب امل�رفة 
الأم��ريك��ي  التلفزيوين  »ت����وداي«  برنامج  على 
اللتهاب  من  تعاين  باأنها  طبيبها  اأخربت  باأنها 
اأو   - الذاتي  بالت�سوير  ولعها  ب�سبب  مرفقها  يف 
ال�سعور  ب�سبب  اخل�سو�ض،  وجه  وعلى  بالأحرى 
غري املريح يف قب�سة يدها عند حماولتها التقاط 

�سورة ال�سيلفي.
العالج  يف  الطبيبة  ومل���ارث  اآن  م��اري  وعلقت 
الطبيعي واملتحدثة با�سم جمعية العالج الطبيعي 
الأمريكية اأن البع�ض قد يعترب هذا الأمر �سخيفا اإل 
وميكن  البتة.  جديدة  لي�ست  احلالت  هذه  مثل  اأن 
اأنواع  من  نوع  باأنها  احلالة  هذه  مثل  اإىل  النظر 
الأوتار املتكرر،  الناجمة عن �سد  حالت الأ�رار 
الر�سغي -  النفق  التهاب  مثلما يحدث يف حالت 

التي تنجم عن ان�سغاط الع�سب املتو�سط يف النفق 
يف  ك��اأمل  ويظهر  الع�سب،  هذا  واعتالل  الر�سغي 
�سعف  ورمبا  الأ�سابع  يف  تنميل  ثم  ومن  الر�سغ 

يف ع�سالت اليد.
»مرفق  اأن  وملارث  عن  بو�ست«  »وا�سنطن  ونقلت 
التن�ض  مرفق  »التهاب  حلالة  م�سابه  ال�سيلفي« 
tennis elbow« - وهو التهاب حاد اأو مزمن 
يف الأوتار التي تربط ع�سالت ال�ساعد، على اجلزء 
اخلارجي من املرفق. ولذلك فاإن اللتهاب الناجم 
نف�ض  يف  اليد  مّد  عند  يحدث  ال�سيلفي  التقاط  عن 
الوقت الذي يتم فيه اإحكام القب�سة على هاتفك - 

وهو اأمر مل ي�سمم ج�سم الإن�سان للتكيف معه.
ال��زي��ادة وال��ت��ك��رار يف  وحت��دث الأ����رار ب�سبب 
مع  ذل��ك  راأي��ن��ا  وق��د  التكنولوجيا،  ا���س��ت��خ��دام 
ه��ات��ف »ب��الك��ب��ريي« عند اإط��الق��ه م��ث��ال. وك��ان 
ا�ستخدام  �سوء  من  �سنوات  منذ  يحذرون  الأطباء 
اأ���رار يف  اإىل ح��دوث  ي��وؤدي  ال��ذي  التكنولوجيا 
ذلك  وال�سباب،  الأطفال  لدى  وخ�سو�سا  اجل�سم، 

اإىل  تقود  الذكية  والهواتف  الكومبيوترات  اأن 
لفرتة  طبيعية  غري  اأ�سكال  يف  اأج�سامنا  و�سع 
طويلة من الزمن - مثل اإمالة الظهر عند اجللو�ض 
املفاتيح،  لوحة  على  والكتابة  الكومبيوتر  اأمام 
الرقبة  وعلى  اليد  على  حت��دث  التي  والأ�����رار 
والكتف. كما اأن �سّد اليدين يتاأتى من حقيقة اأننا 
فر�سة  اأية  اإعطائهما  دون  من  دوًم��ا  ن�ستخدمها 
اأي  اإىل  اليد  ب�سد  البع�ض  بقيام  ناهيك  للراحة، 
مدى ممكن بهدف التقاط ال�سيلفي، مما يوؤدي اإىل 
الإجهاد. اإل اأن من ال�سهل عالج مثل هذه احلالت 
باأخذ ق�سط من الراحة، وو�سع الثلج على املنطقة 
اإج��راء  اإىل  اإ�سافة  ال��ع��ادات،  وتغيري  املت�ررة، 
اإجراء مترينات  مترينات ب�سيطة. وتقرتح وملارث 
مثل مّد اليد اأمام اجل�سم ثم حني الر�سغ برفق اإىل 
اليد. واملهم، كما  الأ�سفل والأعلى عند ب�سط راحة 
تقول، اإنك ما اإن ت�سعر باأن ع�سوا يف ج�سمك ي�سكو 
وتاأخذ  ا�ستخدامه  عن  تتوقف  اأن  فعليك  الأمل  من 

ق�سًطا من الراحة.

صغيرة في تايوان
 تتواصل بشكل جيد مع الزبائن

أمريكية تقضي
 لصالح أبل في نزاع مع سامسونغ

 تبدأ هبوطها البطيء
 نحو المذنب »تشوري«

يحصل جوال HTC 10 على 
نظام اندرويد نوجا؟

بداأ م�رف��ان و�ركة تايوانية يف ال�ستعانة بروبوتات �سغرية ناطقة 
باللغ��ة ال�سيني��ة هدفه��ا الرئي�س��ي التوا�س��ل م��ع الزبائن خ��الل فرتة 
النتظ��ار والرتوي��ج خلدمات املوؤ�س�س��ة التي ت�ستعني به��م. وتقوم هذه 
الروبوت��ات مبالطفة الزبائن واللعب مع الأطف��ال يف قاعات النتظار، 
وه��ي ق��ادرة اأي�سا عل��ى قي��ادة ح�س�ض ريا�سي��ة ل�سال��ح املوظفني. 
وقال��ت نائب��ة الرئي���ض التنفي��ذي لل�رك��ة رايت�سل وان��غ اإن مهمة هذه 
الروبوت��ات تكمن يف "الرتحيب بالزبائ��ن وتعريفهم باملنتجات جلعل 
النتظار للح�سول على اخلدمات اأقل �سجرا". واأ�سافت املتحدثة "ناأمل 
يف التمك��ن م��ن تقدمي املزي��د يف امل�ستقبل غري اأن ه��ذه الروبوتات لن 

حتل بتاتا حمل موظفينا".

ربح��ت �رك��ة اأب��ل الأمريكي��ة معرك��ة ق�سائي��ة جدي��دة �س��د عمالق 
الهوات��ف الذكية يف كوريا اجلنوبي��ة �سام�سونغ بعد اأن فر�ست حمكمة 
ا�ستئن��اف اأمريكية على الأخرية دفع غرام��ة تناهز 120 مليون دولر 
لل�رك��ة الأمريكي��ة. وجاء هذا احلك��م ليق�سي ب��ني ال�ركتني يف تهم 
متبادل��ة ح��ول ب��راءة الخرتاع التي تث��ري جدل كبريا بينهم��ا و�سببت 
نزاع��ات ق�سائي��ة يف عدة قارات، قب��ل اأن ينح�ر الأم��ر يف املحاكم 
الأمريكي��ة. وي�سجل قرار حمكمة ال�ستئناف الفدرالية يف وا�سنطن قبل 
اأربع��ة اأي��ام فقط م��ن جل�سة من املزم��ع انعقادها يف املحكم��ة العليا 
للولي��ات املتحدة وهي اأعلى �سلط��ة ق�سائية اأمريكية، حول نزاع على 

براءات بني "اأبل" و"�سام�سونغ". 

ب��داأت املركبة الأوروبية "روزيت��ا" نزولها البطيء باجتاه املذنب 
"ت�سوري" الذي �ستتحطم عليه ظهر اجلمعة. واأكدت تغريده لوكالة 
الف�ساء الأوروبية اأن املركبة باتت على امل�سار املوؤدي اإىل املذنب 
ت�س��وري. وي�سكل هبوط "روزيتا" عل��ى املذنب احللقة الأخرية من 
مغام��رة ف�سائية فري��دة من نوعها جابت الف�س��اء على مدى 12 
عام��ا قطعت خاللها 7.9 مليار كيلوم��رت. و�ست�سعى املركبة حتى 
يف �ساعاته��ا الأخ��رية اإىل جم��ع اأك��رب قدر م��ن البيان��ات العلمية 
املمكن��ة. و�سيت��م ت�سغي��ل غالبي��ة الأجه��زة عل��ى املركب��ة خالل 
املرحل��ة الأخ��رية التي �ستلتقط فيه��ا "روزيتا" �س��ورا قريبة جدا 

و�ستقي�ض احلرارة على املذنب وجاذبيته.

رغ��م كل ال�سعوب��ات الت��ي تع��اين منه��ا �رك��ة HTC يف الت�سوي��ق يف ظ��ل 
 HTC 10 املناف�س��ة الكب��رية التي تواجهها مع ال�ركات الأخ��رى فاإن جوال
يعتربمن اأف�سل الأجهزة الذكية الرائدة. ويف هذا ال�سياق من املتوقع ان يح�سل 
ه��ذا اجلوال على على نظام اندرويد 7 نوجا وذلك خالل الأ�سهر القليلة القادمة 
مم��ا �سيعم��ل عل��ى المر على اعج��اب امل�ستخدمني ه��ذا الأمر اأعل��ن عنه موقع 
GFXBench ال��ذي ميل��ك اأخباراً جيدة. وت�سري ال�س��ورة املرفقة اأن جميع 
املوا�سف��ات تتفق مع موا�سفات جوال  HTC 10  والذي اأطلقته HTC  يف 
�سه��ر ني�سان/ابري��ل املا�سي، وكما هو احلال يف معظ��م اجلوالت الرائدة فاإنه 
 Qualcomm Snapdragon 820 ميتل��ك هذا اجلوال معاجل��ًا من ن��وع

.Adreno 530 SoC بوحدة معاجلة ر�سوميات 

دراسة تكشف من أين يرث األبناء ذكاءهم

"سيدة ياهو األولى" متهمة بالتمييز ضد الرجال

يحدث بسبب شد أوتار اليد الممدودة وإحكام قبضتها
»التهاب مرفق السيلفي«.. آخر أمراض التكنولوجيا الحديثة

دراسة: الجراحة خالل الحمل تحمل مخاطر لكن قليلة

إمكانات مذهلة لمنظومة "بانتسير" الروسية 
المضادة للجو

اختراع آلة الطيران الشخصية

ك�سف��ت درا�س��ة بريطاني��ة اأجراها باحث��ون يف غال�سك��و اأن جين��ات الأم هي 
الت��ي حت��دد مقدار ذكاء الطفل ولي���ض الأب. ويقول العلم��اء اإن الأمهات ينقلن 
جين��ات ال��ذكاء لأطفالهن لأنهن يحملن اثنني م��ن كرومو�سوم "X"، يف حني 
اأن الرج��ال لديه��م واحد فقط. ويعتقد العلم��اء اأن اجلينات اخلا�سة بالوظائف 
املعرفي��ة املتقدمة التي تورث من الأب ق��د تعطل تلقائيا، م�سريين اإىل اأن فئة 
م��ن اجلينات املعروفة با�سم "اجلين��ات املهياأة" تن�سط فق��ط اإذا اأتت من الأم، 
وتعط��ل تلقائي��ا اإذا نقل��ت من الأب. كم��ا اأو�سح��ت الدرا�س��ة اأن الوراثة لي�ست 
العام��ل الوحي��د املحدد للذكاء، حيث ق��ال الباحثون اإن م��ا بني 40 و60 يف 
املئ��ة فق��ط من الذكاء ميك��ن اأن يك��ون وراثيا، فيم��ا ترتبط العوام��ل الأخرى 
بالبيئ��ة، م�سيف��ني " ومع ذل��ك، فقد تبني اأي�سا اأن الأمه��ات يلعنب دورا مهما 

للغاية يف هذا اجلزء غري الوراثي للذكاء".

اأ�سبح الفي�سبوك على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية اأحد اأهم 
مليار  من  اأكرث  ومع  عام.  ب�سكل  للنا�ض  املعلومات  م�سادر 
م�ستخدم حول العامل؛ فمن الطبيعي اأن النا�رين، وال�ركات 
الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  الت�سويق  يف  املتخ�س�سة 
اأق�سى فائدة  ا�سرتاتيجيات جديدة لتحقيق  اأن ي�سعوا لإيجاد 
ما  للفي�سبوك،  بالن�سبة  الجتماعية.  ال�سبكات  تلك  من  ممكن 

هو اأف�سل توقيت للن�ر عليه؟
اأجريت موؤخًرا درا�سة �سخمة �سملت عدة �ركات كربى يف هذا 
القطاع، مثل فا�ست كومباين، وهب �سبوت، وفورب�ض، وهووت 
�سويت، وكويك �سرباوت، وغريهم؛ لفهم ومعرفة ما هو اأف�سل 
توقيت مل�ساركة املحتوى على الفي�سبوك. ا�ستخدمت الدرا�سة 
معرفة  مع  املحتوى  نا�ري  كبار  من  ال��الزم��ة  البيانات 
الأوىل  الثالث  ال�ساعات  خالل  املرور  حركة  زيارات  متو�سط 
القدمية  البيانات  ا�ستخدام  مع  الفي�سبوك،  على  الن�ر  بعد 

ل�سمان احل�سول على حتليل اأكرث دقة.
اأن  الدرا�سة،  عنها  ك�سفت  التي  والبارزة  الهامة  النقاط  اأحد 
حركة املرور تختلف اختالًفا كبرًيا بح�سب الأماكن، وال�سلوك، 
اأن  الدرا�سة  نتائج  يف  مثاًل  جند  وبالتايل  ال��دول؛  وثقافة 

نا�ري املحتوى يف دولتي فرن�سا واململكة املتحدة تو�سلت 
اإىل نتائج اأكرث ات�ساًقا على مدار اليوم، على الرغم من اأن ذروة 
َ اأن النا�رين  حركة املرور �سهدت اأوقاًتا خمتلفة، بينما تبنينَّ
امل��رور  حلركة  اأداء  اأف�سل  يحققون  اجلنوبية  اأمريكا  يف 
وحتى  �سباًحا   11 ال�ساعة  خالل  وامل�ساركات  وال��زي��ارات 

الرابعة ع�ًرا.
ت�سبب  الأخرى  هي  الأخبار  نوعية  اأن  للدرا�سة  اآخر  ا�ستنتاج 
على  للمن�سورات  امل��رور  حركة  اأداء  من  التح�سني  يف  فرًقا 
الفي�سبوك  على  الإخبارية  املن�سورات  كانت  فمثاًل  الفي�سبوك؛ 
ت�سهد رواًجا كبرًيا يف فرتة بعد الظهر يف فرن�سا، بينما الأخبار 
الريا�سية يف الفرتة نف�سها مل حتقق هذا الكم من حركة املرور.
املحتوى  نا�ري  اأك��رب  من  اثنني  بني  املقارنة  متت  كما 
الإخباري يف فرن�سا، واكت�سفت الدرا�سة اأن اأحدهم ت�سل حركة 
املرور لديه يف ذروتها ال�ساعة 11 �سباًحا، بينما كان نف�ض 

التوقيت هو الأ�سواأ من حيث حركة املرور ملناف�سه.
خ�سائ�ض  فهم  ال�����روري  من  اأن��ه  على  الدرا�سة  وخل�ست 
اجلمهور امل�ستهدف، وما هي امل�سلحة من ن�ر اأنواع املحتوى 

املختلفة يف اأوقاٍت حمددة ومتنوعة خالل اليوم.

اأو�سح��ت وثائ��ق حمكم��ة اأن م�س��وؤول تنفيذي��ا يف 
جمال الإعالم ب�ركة ياهو، كان قد اأقيل من �ركة 
الإنرتن��ت العام املا�سي، رفع دعوى ق�سائية تدفع 
ب��اأن عملي��ة مراجع��ة للوظائ��ف طبقته��ا الرئي�سة 
التنفيذي��ة ماري�س��ا ماي��ر، ا�ستخدم��ت خلف�ض عدد 
الرجال م��ن ال�سفوف التنفيذي��ة وت�ريحهم ب�سكل 
غ��ري قان��وين. ورف��ع �سك��وت اأرد، مدي��ر التحري��ر 
البارز ال�ساب��ق يف ياهو، الدعوى يف حمكمة �سمال 
كاليفورني��ا يف �س��ان خو�سي��ه، الثالث��اء املا�سي، 
قائال اإن ال�ركة انتهكت احلقوق املدنية الحتادية 
ولوائح التوظيف. وقالت كارولني كالرك، املتحدثة 
با�سم ياه��و يف بيان، اإن الدعوى ل حتظى بجدارة، 
وو�سفت عملية مراجعة الأداء باأنها "عادلة". وتعد 
ه��ذه الدعوى هي الثانية هذا العام التي تتهم ياهو 

بالتميي��ز �سد الرج��ال، وت�ستهدف واح��دة من اأبرز 
امل�سوؤول��ني التنفيذيني الن�س��اء يف وادي ال�سليكون 
وه��ي ماير ال�سي��دة الأوىل التي تتخ��ذ القرارات يف 
ال�رك��ة. ودف��ع اأرد، الذي ان�س��م اإىل العمل ب�ركة 
ياه��و يف 2011، اأن��ه ح�س��ل على مراجع��ات اأداء 
�سامل��ة اإيجابية ومكاف��اآت قب��ل اأن ت�ستحدث ماير 
نظ��ام مراجع��ة ل��الأداء الف�سل��ي، وال��ذي جعله يف 
ت�سنيف غري مر�س��ي. واتهمت الدعوى ياهو بخرق 
قانون احلقوق املدنية لعام 1964، ولوائح اإخطار 
العم��ال الأمريكي��ني بالتعديالت واإع��ادة التدريب. 
ويقول اأرد اإن ياهو اأنهت منذ عام 2012 عمل اأكرث 
م��ن 50 عامال خالل فرتة 30 يوم��ا يف منا�سبات 
عدي��دة مبوج��ب ه��ذا النظ��ام، كم��ا ت�س��ري وثائ��ق 

املحكمة.

ذك��رت درا�سة طبي��ة اأن خ�سوع ال�سي��دات احلوامل 
جلراح��ات م�ساأل��ة اآمن��ة على وج��ه العم��وم لكنها 
ن�سح��ت بتجنبه��ا اإل عن��د ال���رورة. وق��ال ب��ول 
اآيل��ني امل�سارك يف اإعداد الدرا�س��ة وخبري الأمرا�ض 
الوبائية يف اإمربيال كوليدج لندن "من الوا�سح اأنه 
ينبغي عدم التفكري يف اإجراء جراحة خالل احلمل اإل 
عند ال���رورة الق�سوى" لكن عندما حتتاج ال�سيدة 

احلامل لإجراء جراحة "فاإن املعلومات املقدمة يف 
البح��ث قد تقدم تطمينا".زوالعمليات الأكرث �سيوعا 
هي املرتبطة بالبط��ن والأ�سنان والأظافر والب�رة 
والعظام والأنف والأذن واحلنجرة والثدي. واأو�سح 
الباحثون يف الدرا�سة التي ن�رت بدورية )اأنال�س�ض 
اأوف �سريج��ريي( اأن اجلراح��ة خ��الل احلم��ل تكون 
م�سحوبة بزي��ادة خماطر حدوث م�ساعفات خالل 

الولدة لكن خطورة اجلراح��ة ذاتها �سغرية ن�سبيا. 
واأو�سح الباحثون اأنه مقابل كل 143 حالة جراحة 
وقعت حالة اإجها���ض واحدة يف امل�ست�سفى. عالوة 
على ذل��ك �سجلت الدرا�س��ة ولدة طفل ميت بني كل 
287 �سي��دة خ�سعن جلرح��ات قبل الولدة وحالة 
ولدة مبك��رة ب��ني كل 31 �سي��دة خ�سع��ن جلراحة 
وحالة ولدة ر�سيع اأقل من الوزن الطبيعي بني كل 
39 ولدة ل�سيدة خ�سعت جلراحة وحالة وفاة لأم 

حامل خالل الولدة من بني كل7962 حالة.
املرتبط��ة  غ��ري  اجلراح��ات  اإن  الباحث��ون  وق��ال   
بال��ولدة تزيد خماط��ر الإجها���ض بن�سبة 0.7 يف 
املئة وخماطر ولدة طفل ميت بن�سبة 0.4 يف املئة 
وخط��ر ولدة مبك��رة بن�سبة 3.2 وخط��ر انخفا�ض 
وزن املول��ود ع��ن الطبيع��ي بن�سب��ة 2.6 كما تزيد 
خط��ر اخل�س��وع جلراحة قي�رية بن�سب��ة اأربعة يف 
املئة ووفاة الأم خالل الولدة بن�سبة �سئيلة للغاية 

وهي 0.013 .

ميك��ن اأن تعم��ل منظومة "بانت�س��ري" الرو�سي��ة لل�سواريخ واملداف��ع امل�سادة للجو 
بثب��ات يف املناخ��نينْ احل��ار ج��دا والب��ارد للغاي��ة على حد �س��واء. وذل��ك يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة حيث تفوق درجة احلرارة 50 درجة فوق ال�سفر ومنطقة 
القط��ب ال�سم��ايل حيث تن��زل درجة احلرارة اإىل حت��ت 50 حت��ت ال�سفر.وقال مدير 
ع��ام �ركة "�سيغلوف�سكي وال" امل�سنعة لتلك املنظومات يف حديث اإن " من�ساتنا 
امل�سدرة اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة تعمل بثبات يف ظروف درجة احلرارة 
الت��ي تف��وق 50 درجة فوق ال�سفر. اأم��ا 3 من�سات ملنظوم��ة "بانت�سري" ترابط يف 
ج��زر نوفو�سيبري�س��ك" يف منطقة القط��ب ال�سمايل فتواجه درجة احل��رارة التي تقل 
ع��ن 50 درجة حت��ت ال�سفر. يذكر اأن منظومة "بانت�سري اأ�ض 1" الرو�سية لل�سواريخ 
واملداف��ع امل�سادة للجو خم�س�سة حلماي��ة �ستى املن�س��اآت الع�سكرية واملدنية من 
الغ��ارات اجلويةللعدو الذي ي�ستخدم اأية و�سائل واعدة للهجوم اجلوي. وذلك يف اأية 
ظ��روف مناخية وعلى خلفية مواقف الكرتونية ل�سلكية خمتلفة. وت�سمن اإمكانات 
املنظومة املكافحة الفعالة لأية اأنواع من و�سائل الهجوم اجلوي، مبا فيه تلك التي 

تزود باأ�سلحة ذكية.

اأنه��ت �رك��ة JetPack Aviation الختب��ار الثالث جله��از الطريان احلر 
بنج��اح ت��ام يف �سماء موناكو يوم ال�سبت املا�س��ي. و�سممت ال�ركة منوذجا 
JB-10، ا�سُتخ��دم م��ن قب��ل الرئي���ض  jetpack وه��و  جدي��دا م��ن جه��از 
التنفي��ذي لل�رك��ة ديفي��د ماميان، ليظه��ر كيف يرتف��ع يف اله��واء من مهبط 
طائ��رات الهليكوب��رت Océanograpique يف موناك��و. وت�س��ف ال�رك��ة 
ه��ذا النموذج احلديث باأنه "اآل��ة الطريان ال�سخ�سية الأك��رث تقدما من الناحية 
التقني��ة على الإطالق"، ويظه��ر �ريط الفيديو كيف يتمت��ع ماميان بالطريان 
ف��وق �سطح البح��ر، حيث و�سف هذا ال�سعور باأنه "تتوي��ج ل�سنوات من العمل"، 
واأ�ساف:"هذه هي البداية فقط" وي�ستخدم منوذج JB-10 اثنني من حمركات 
التورب��و وي�س��ل اإىل �رعة 88kph، كما ي�سل زم��ن الرحلة لنحو 10 دقائق 
حي��ث ي�ستهلك كمية اأقل من الوق��ود ويعمل بدرجة حرارة اأقل مما يف النماذج 

ال�سابقة.

هلروزيتاروبوتات

الجورنال – متابعة 

كيف تحدد أفضل األوقات للنشر على الفيسبوك؟ 

محكمة

رف�س��ت �ركات لنق��ل الطرود الربيدي��ة يف بريطانيا تو�سيل 
اأي �سحن��ات حتت��وي عل��ى هات��ف "غالك�س��ي ن��وت 7" بع��د 
تقاري��ر ت�س��ري اإىل اأن الن�س��خ املعّدل��ة م��ن الهات��ف معر�س��ة 
لال�ستع��ال والنفجار اأي�سا. وكانت �رك��ة �سام�سونغ �سحبت 
مالي��ني الهوات��ف الذكي��ة من ط��راز "غالك�سي ن��وت 7" بعد 
ت�سجيل ع���رات حالت ال�ستعال لتلك الأجهزة اأثناء �سحنها. 
وا�ستم��رت التقاري��ر ع��ن ح��وادث ال�ستع��ال حت��ى يف الن�سخ 
املعّدل��ة الت��ي طرحته��ا ال�رك��ة يف �سبي��ل جت��اوز امل�سكلة.  
�ركات "رويال ميل" و"بار�سي��ل فور�ض" للخدمات الربيدية 
ترف�ض تو�سيل هوات��ف "غالك�سي نوت 7" القدمية واملعّدلة 
خوفا م��ن ا�ستعالها.ً وقد اأكدت �ركة الربي��د الربيطانية اأنها 
لن ت�سمح بنقل هواتف �سام�سونغ "غالك�سي نوت 7" حتى لو 

كانت وجهتها ال�ركة امل�سّنعة، وفقا لل�سحيفة. 

شركات بريد ترفض توصيل 
"غاالكسي نوت 7"


