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�صّح  �إن  حل  �أو  بفكرة  تبد�أ  �لناجحة  �مل�صاريع 
�مُلجتمع  منها  ُيعاين  ُم�صكلة  مُلعاجلة  �لتعبري 
�ملثال  �صبيل  على  �ب  و�ت�س  فتطبيق  كانت،  �أًي��ا 
�لن�صية  �لر�صائل  �العتماد على  للتخّل�س من  �أتى 
�لق�صرية SMS و�ال�صتفادة من �الإنرتنت باإر�صال 

ر�صائل جمانية فورًيا.
�إمكانية  هو  �الآخ��ر  عن  فكرة  �صاحب  ُيّيز  وما 
حتويل �لفكرة �إىل ُمنتج ملمو�س على �أر�س �لو�قع 
وعدم �نتظار ُمعجرة لتحويلها ب�صكل �آيل، فجملة 
” لقد جاءت على بايل هذه �لفكرة من قبل ” لن 

تكفي لتنقلك �إىل عامل �لنجاح و�ل�صهرة.
�أ�صغر  ُيعترب   Evan Spiegel �صبيقل  �إيفان 
مليار   2.1 ب�  ُتقّدر  ب��روة  �لعامل  يف  ملياردير 
دوالر �أمريكي وهو بعمر �ل� 25 �صنة تقريًبا، وهو 
 SnapChat �صات   �صناب  ُموؤ�ص�صي تطبيق  �أحد 

�ل�صهري.
و�صو�ًء ُكنت من ُمبي تطبيقات �ملحادثة �لفورية 
فبالتاأكيد  كارهيها،  من  �أو  �لو�صائط  وتبادل 

بتجربته  ُقمت  �أو  �صات  �صناب  تطبيق  عن  �صمعت 
ملرة و�حدة على �الأقل، على �لرغم من �أنه لي�س من 

�لتطبيقات �لتي ُتالئم جميع �الأعمار.
�صناب �صات باخت�صار هو تطبيق لتبادل �ل�صور، 
�لن�صّية  �لر�صائل  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  و�ل��ف��ي��دي��و، 
�آيل  ب�صكل  نف�صها  بحذف  تقوم  �لتي  و�لر�صومات 
بعد 10 ثو�ين على �الأكر، حيث ُيكن للم�صتخدم 
�مُلر�صلة،  �لر�صالة  مل�صاهدة  �لزمنية  �ملّدة  حتديد 
من  �لر�صالة  تختفي  �مل��ّدة  ه��ذه  �نق�صاء  وبعد 
�أجهزة �مُل�صتخدمني باالإ�صافة �إىل خو�دم �ل�رشكة، 

ح�صبما تزعم �ل�رشكة نف�صها.
ة �صناب �صات بجملة قالها ريجي بر�ون  بد�أت ق�صّ
�لتطبيق  ُموؤ�ص�صي  �أح��د   ،Reggie Brown
قال  حيث  �صتانفورد،  جامعة  من  �إيفان  و�صديق 
�إنه يتمنى �أن تختفي �ل�صور �لتي يقوم باإر�صالها 

�إىل �صديقته!
�لذي  �إيفان  �أمام  �لكر�م  ُمرور  هذه �جلملة مل متر 
قام من مكانه وقال �إن هذه �جلملة ُت�صاوي فكرة 

مبليون دوالر، لكن �إيفان كان ُمطئ متاًما، فهذه 
�لفكرة ُتقدر �ليوم ب� 19 مليار دوالر �أمريكي.

�إيفان �إىل قّوة فكرة ريجي ورغب بتحويلها  تنّبه 
فرتة  بعد  تختفي  �لتي  �ل�صور  لتبادل  تطبيق  �إىل 
من �لزمن، وب�صبب نق�س خربتهم �لتقنية ��صتعانو� 
�لذي قام   Bobby Murphy ب� بوبي موريف 

بربجمة �لتطبيق ب�صكل كامل.
خالل �صيف عام 2011 قام �لثالثة بالعمل على 
Pict a  �لتطبيق �لذي حمل يف ذلك �لوقت ��صم
boo، حيث قام �إيفان بر�صم �صعار �لتطبيق �لذي 
�لوقت  نف�س  يف  و�صغل  هذ�  يومنا  حتى  ُي�صتخدم 
من�صب  بوبي  و�صغل  �لتنفيذي،  �لرئي�س  من�صب 
 ،CTO �لتقني  �جل��ان��ب  ع��ن  �مل�����ص��وؤول  �مُل��دي��ر 
�لت�صويق  ُمدير  من�صب  �صغل  �لذي  ريجي  و�أخ��رًي� 

يف �ل�رشكة.
ومع نهاية ذلك �ل�صيف مل ُيكتب �لنجاح للتطبيق 
ز�د  وما  فقط،  ُم�صتخدم   127 على  ح�صل  �ل��ذي 
�الأمور تعقيًد�، هو �خلالف �لذي ح�صل بني �إيفان 

ب��ر�ءة  يف  �الأ�صماء  ظهور  ترتيب  ح��ول  وريجي 
�الخرت�ع، باالإ�صافة �إىل ُمطالبة ريجي باحل�صول 
%30 الأنه �صاحب �لفكرة،  �إىل  �أكرب ت�صل  ة  ح�صّ
وهو ما �أدى �إىل م�صاكل كثرية �أّدت �إىل طرده من 

�ل�رشكة !
بعد  �الأي����دي  مكتويف  وب��وب��ي  �إي��ف��ان  يقف  مل 
�إىل  �لتطبيق  ��صم  بتغيري  وقامو�  �مل�صاكل  هذه 
بني  بن�رشه  وقامو�   SnapChat �صات  �صناب 
�لدر��صي  �لعام  بدء  �صادفت  فرتة  يف  �أ�صدقائهم 
ذلك  يف  ُم�صتخدم   1000 على  ليح�صلو�  �جلديد 

�لوقت.
عام  ربيع  يف  وحت��دي��ًد�  تقريًبا  �أ�صهر   6 وبعد 
�ألف   100 �إىل  �لو�صول  �لتطبيق يف  2012 جنح 
 22 �ل�  ل�صباب يف عمر  ُمتاز  رقم  ُم�صتخدم وهو 
تاأتي  �لتحديات  بد�أت  �ملقابل  يف  �أنه  �إال  تقريًبا، 
بد�أت  �لتي  �خل��و�دم  جهة  من  وحتديًد�  جديد  من 
ميز�نية  يفوق  حلد  باالرتفاع  �ل�صهرية  كلفتها 

فريق �لعمل.

 "بنتلي" لن يفكر في شراء 
وقود لسيارته

 سلوفاكية طائرة
 قريبا في األسواق

4 يدعم الصور والفيديو 
360 درجة

نوت 7 يقاومون 
التخلي عنه

تعت��زم �رشك��ة بنتلي �إطالق خدمة تو�صي��ل �لوقود �إىل �ل�صي��ارة مبا�رشة، حيث 
و�صع��ت تطبيقا خا�صا ب�صيار�تها لهذه �خلدمة يعمل عن طريق �أجهزة ممولة 
حيث لن يبقى �صيء يفعله �أ�صحاب �صيار�ت �ل�صيد�ن و�لكوبيه هذه �صوى �ختيار 

�لوقت �ملنا�صب لهم. 
ويح��دد �صع��ر �لوق��ود عن طري��ق �ملتو�ص��ط �حل�صاب��ي الأ�صع��اره يف �أقرب ثالث 

مطات بنزين مع �إ�صافة �لدفع عن توريد �لوقود.
ويعتق��د خرب�ء �ل�رشكة �أن �ختب��ار هذه �خلدمة �صي�صتغرق نح��و ثالثة �أ�صهر، ثم 
�صيو�صع ه��ذ� �لربنامج يف حال جناح �الختبار�ت �جلارية ولن ي�صطر �أ�صحاب 
�صي��ار�ت بنتل��ي لالإبالغ عن ���رشورة تزويده��م بالوقود الأن �ل�صي��ارة �صرت�صل 

طلبية الإي�صال �لوقود بنف�صها عند �نخفا�س كمية �لوقود �إىل م�صتوى معني.

�أعلن��ت �رشك��ة "Aeromobil" �ل�صلوفاكي��ة، �مل�صنعة ل�صي��ارة "3.0 
Aeromobil" �لطائرة، عن �نطالق مبيعات �صيارتها �لعام �لقادم.

وق��د �أورد ه��ذ� �خلرب موق��ع" Aktualne " �لت�صيكي نق��ال عن م�صادر 
ل��ه يف �ل�رشكة. وق��ال �ملوقع �إن موع��د �إطالق �ملبيعات و�صع��ر �ل�صيارة 
مل يح��دد� بعد. فيما �أفادت و�صائل �الإعالم ب��اأن �صعر �ل�صيارة لن يقل عن 
200 �ألف يورو. يذكر �أن �الأملاين �صتيفان كالين �لذي كان يعمل �صابقا 
م�صمم��ا يف �رشك��ة "�أودي" �الأملاني��ة �خرتع �أول �صي��ارة طائرة له عام 
1990 و�أطلق عليها "Aeromobil 1.0". ويف �أكتوبر /ت�رشين �الأول 
ع��ام 2014 مت �لك�ص��ف عن �جليل �لثالث لل�صيارة �لتي عر�صت الأول مرة 

يف مهرجان �لطري�ن بفيينا.

ك�صف��ت �صوين ع��ن حتديث جديد �صرت�صل��ه �إىل �أجهزة بالي�صتي�ص��ن 4 ي�صتفيد منه 
م�صغ��ل �لو�صائ��ط �ملتعددة ليدع��م ت�صغيل مقاط��ع �لفيديو 360 درج��ة بو��صطة 
خ��وذة �لو�قع �الفرت��صي playstation VR كما يدعم جودة �ل�صوت �لعالية 
با�صتخ��د�م ن�صق FLAC. �إذ� ��صرتيت خ��وذة �لو�قع �الفرت��صي �خلا�صة بجهاز 
�لبالي�صتي�ص��ن 4 وو�صلته��ا في��ه يكن��ك تفعيل و�صعي��ة �لو�ق��ع �الفرت��صي من 
قائم��ة خيار�ت م�صغل �لو�صائط �ملتع��ددة، بعدها �فتح �أي فيديو �أو �صورة 360 
درج��ة مزنة عل��ى ذ�كرة فال�صية مت�صلة باجلهاز ويكن��ك �لتحرك و�مل�صاهدة 
بكاف��ة �الجتاهات عرب �خلوذة. وملحبي �ل�صوت ع��ايل �لنقاوة فاإن بالي�صتي�صن 
�صيدع��م ن�صق FLAC �ملميز بجودة �ل�صوت، كذلك �صيتم حت�صني جودة �الأغاين 

. FLAC بن�صق �آخر ليكون �صوتها عايل �لو�صوح مقارب �إىل ن�صق

يف �لوق��ت �لذي تكافح فيه �صام�صونغ �إلكرتونيك���س للحد من �الأ�رش�ر �لناجمة 
ع��ن �لف�ص��ل �لذريع لهاتفها غاالك�ص��ي نوت 7، جتد �ل�رشك��ة ب�صي�صا من �لدعم 
من �مل�صتخدمني �لذين ال يز�لون �أوفياء للهاتف �جلذ�ب ويرف�صون �لتخلي عنه 

و�لبحث عن بديل.
فبع��د �أق��ل �صهري��ن م��ن �إ�ص��د�ر �لهاتف �ل��ذي يبل��غ �صع��ره 882 دوالر� وكان 
�ملق�ص��ود ب��ه �أن يتناف�س مع �أح��دث �إ�صد�ر�ت �أيف��ون من �أبل عل��ى ر�أ�س �صوق 
�لهو�ت��ف �لذكي��ة. يذكر �ن �ل�رشكة تتوقع �الآن تقل���س �أرباحها بو�قع نحو 5.3 
ملي��ار دوالر ب�صب��ب �إخفاق نوت 7. حيث كانت �صام�صون��غ قد �ألقت باللوم على 
عي��وب يف �لبطاري��ة يف �مل�صكلة �الأ�صلي��ة لكنها مل تك�ص��ف �أي تفا�صيل ب�صاأن 

�صبب �ل�صخونة �ل�صديدة يف �لهو�تف �لبديلة.

وجهك هو بطاقتك االئتمانية في مدينة ينشوان

طائرة بدون طيار تحلق داخل جسم اإلنسان وتذوب بعد مهمتها

سناب شات.. قصة أصغر ملياردير في العالم

علماء فلك يشاهدون ثقبا أسود يبتلع نجمة

علماء الفيزياء يخترعون بلورة الزمن

أبل تبني مركز أبحاث في الصين

�خت��ارت �ل�ص��ني مدين��ة ين�ص��و�ن كو�حدة م��ن ح��و�يل 200 مدينة �أخ��رى تعمل 
�حلكوم��ة على تطويره��ا �صمن م�رشوع ��صتح��د�ث "مدن ذكية" م��زودة بتقنيات 
جدي��دة بهدف نقل 250 ملي��ون مو�طن من �ملناطق �لريفي��ة �إىل �ملدن و�لبلد�ت 
بحل��ول 2050. ومت �ختي��ار �ملدين��ة كونها ق��ادرة على ��صتيعاب ع��دد �أكرب من 
�ل�ص��كان، حي��ث ال يتج��اوز تعد�د �ل�ص��كان فيها حالي��ا �ملليون ون�ص��ف. من �أهم 
�ملي��ز�ت �لتي تتمت��ع بها ين�صو�ن حاليا �أنها تعتمد �أنظم��ة �لكرتونية ذكية ت�صهل 
عل��ى �ملو�طنني �لكث��ري من �الأم��ور �ليومية، فعل��ى �صبيل �ملث��ال ت�صتطيع �أنظمة 
�لدف��ع �اللكرتوين يف �ملدينة �لتعرف على وجوه �الأ�صخا�س، وتخولهم با�صتخد�م 
وجوههم ب��دال من �لبطاقات �الئتمانية للدفع، كم��ا ��صتبدلت �أجهزة قطع �لتذ�كر 
�لتقليدي��ة يف �حلافالت �صمن �ملدينة باأجه��زة تقوم بالتعرف على �لوجوه لقطع 
�لتذ�ك��ر. كما ال ي�صطر �ل�ص��كان هناك للتب�صع و�رش�ء �حلاجيات بال�صكل �لتقليدي 
�ملعت��اد، فهن��اك ب��ر�د�ت مركزية "ذكي��ة" ي�صتلم��ون منها ب�صائعه��م بعد طلبها 
ع��ن طريق تطبيقات موج��ودة يف هو�تفه��م �لذكية، باالإ�صافة لوج��ود ما ي�صمى 

ب�"م�رشوع �ملجتمع �لذكي" و�لذي يعترب كمخترب حي د�خل �ملدينة.

�أطلقت �رشكة في�صبوك من�صة جديدة با�صم "ووركبالي�س" تتيح 
لل�رشكات �إمكانية �حل�صول على �صبكة تو��صل �جتماعي خا�صة.
لل�رشكات  �ملن�صة  تلك  على  �لدخول  �إمكانية  �ل�رشكة  ووفرت 

�لعاملة يف كل �ملجاالت و�لتخ�ص�صات.
�إذ  وي�صبه �لتطبيق �جلديد موقع �لتو��صل �الجتماعي في�صبوك، 
زود باإمكانيات ماثلة مثل �لبث �حلي للفيديو و�لر�صائل، لكنه 

للم�صتخدم على موقع  �ل�صخ�صي  �حل�صاب  يعمل منف�صال عن 
�لتو��صل �الجتماعي.

جم��ال  يف  �ل��ك��ربى  �ل�����رشك��ة  وت�صتهدف 
�لطرق  ��صتبد�ل  �الجتماعي  �لتو��صل 

�لتو��صل  يف  �مل�صتخدمة  �لتقليدية 
د�خ����ل �ل�����رشك��ات م��ث��ل �ل��ربي��د 

�الإليكرتوين بتطبيقها �جلديد.
�ملن�صة  �إن  م��ل��ل��ون  وق���ال 
حتديا  تو�جه  �صوف  �جلديدة 
ك���ب���ري� ل���دخ���ول���ه���ا د�ئ�����رة 
جمموعة  �أم����ام  �مل��ن��اف�����ص��ة 
ك����ب����رية م�����ن �خل����دم����ات 
�ل�����رشك��ات  ت�صتهدف  �ل��ت��ي 

وموؤ�ص�صات �الأعمال.
�ل�رشكة  ووركبالي�س  وت��دف��ع 

د�خل  �إىل  لها  �ملنتجة  �لعمالقة 
كربى  �أ�صماء  مع  �ملناف�صة  د�ئ��رة 

�إذ  �ل�����رشك��ات،  تطبيقات  ع��امل  يف 
�صممته  �ل��ذي  "يامر"  تطبيق  ت��و�ج��ه 

�جتماعي  تو��صل  �صبكة  ليكون  ميكرو�صوفت 
"�صالك" �لذي  وتطبيق  �ل�رشكات،  يف  م�صتقلة  د�خلية 

تعتمد عليه �ل�رشكات يف تبادل �لر�صائل.
�إن  �لتكنولوجيا بلوي�س �ال�صت�صارية،  وقال كري�س غرين، خبري 
تو��صل  �صبكة  وبناء  ت�صميم  جمرد  كونها  تتجاوز  "�مل�صاألة 

�جتماعي م�صتقلة لل�رشكات."
مناف�صة  يف  )في�صبوك(  "تدخلهم  �جلديدة  �ملن�صة  �أن  و�أ�صاف 
�مل�صرتك  �ال�صتخد�م  مثل  �ملختلفة،  �خلدمات  من  جمموعة  مع 
للملفات على جوجل كالود، ونظام حترير �لوثائق �لقائم على 

�ال�صتخد�م �مل�صرتك �أي�صا."
�الإليكرتونية  �ملن�صات  من  لعدد  �رشبة  تكون  "�صوف  وتابع: 

�ملوجودة بالفعل من خالل منتج متكامل و�حد فقط."

ر�صوم �لت�صجيل
كانت  �لتي  ووركبالي�صن  �جلديدة  من�صتها  في�صبوك  و�أدخلت 
�لتجريبي  �لت�صغيل  مرحلة  وورك"،  �آت  "في�صبوك  �صابقا  ت�صمى 

منذ عامني.
وقالت �صبكة �لتو��صل �الجتماعي �الأكرب على م�صتوى �لعامل �إن 

�أكر من 1000 �رشكة ت�صتخدمها بالفعل.
وجاء يف بيان ن�رشته في�صبوك: "الحظنا �أنه يف �الإمكان، كما 
جتعلك في�صبوك يف تو��صل م�صتمر مع �الأ�صدقاء 
مع  �لتو��صل  على  ت�صاعدك  �أن  و�الأه���ل، 
في�صبوك  �أدخلنا  لذلك  �لعمل.  زم��الء 

�أماكن �لعمل."
من  ���رشك��ات،  ع��دة  و��صتخدمت 
����رشك���ات ك���ربى مثل  ب��ي��ن��ه��ا 
عمالق �الأغذية د�نون، بنك ي�س 
�لتكنولوجيا  ووكالة  �لهندي، 
�صنغافورة،  يف  �حلكومية 
�أعلنت  �لتي  �جلديدة  �ملن�صة 
يف  في�صبوك  ���رشك��ة  عنها 

بيانها �الأخري.
وب��ذل��ك ت��ك��ون وورك��ب��الي�����س 
�الأوىل  �ملدفوعة  �خلدمة  هي 
��صتخد�مها ر�صوم  �لتي ي�صتوجب 
ما  وه��و  في�صبوك،  ل��دى  ت�صجيل 
�صيا�صتها  عن  �ل�رشكة  من  تخليا  ُيعد 
�الإعالنات  على  تعتمد  �لتي  �لتمويلية 

فقط.
�لتي  �لبيانات  بني  �لتام  �لف�صل  �ملن�صة  وت�صمن 
�لعمل و�ملحتوى �خلا�س �ملوجود  �أثناء  ي�صتخدمها �ملوظفون 
�ل�صماح  عدم  مع  في�صبوك،  على  �ل�صخ�صية  ح�صاباتهم  على 
على  �ملوظف  ح�صاب  على  �ملوجودة  �لعمل  بيانات  با�صتخد�م 

�ملن�صة خارج نطاق �لعمل.
وقال غرين: "نرى �أن هناك �هتماما متز�يد� با�صتخد�م �صبكات 

�لتو��صل �الجتماعي يف بيئة �لعمل يف �ل�رشكات."
و�أ�صاف �أنه "من �ملهم الأ�صحاب �ل�رشكات توفري نظم ملاليني 
��صتخد�مها  عليهم  وي�صهل  لديهم  ماألوفة  تكون  �ملوظفني 
�لتو��صل  يف  ي�صتخدمونها  نظم  وبني  بينها  �لكبري  للت�صابه 

�الجتماعي يف حياتهم �خلا�صة."

و�ص��ول �لتكنلوجيا �لطبية لدرج��ة �خرت�ع طائرة بدون 
طي��ار تتح��رك د�خ��ل ج�ص��م �لب���رش مث��ل �أف��الم �خليال 
�لعلمي، كما �ن �ملهند�س �مل�صمم من جامعة بن�صلفانيا 
ي�صع��ى جلعله��ا ت��ذوب بع��د �أد�ء وظيفته��ا الم��ر مث��ري 
لالهتم��ام. كم��ا �ننا نعرف ه��ذه �النو�ع م��ن �لطائر�ت 
لك��ن �لت�ص��اوؤل يط��رح ح��ول ماهي��ة �لطائ��ر�ت �لذ�تية 
�لقي��ادة �ل�صغرية �حلجم جد� �لت��ي ت�صطيع دخول ج�صم 
�الن�ص��ان .  فيما ق��ال �لدكتور �صونغ ك��ون ت�صو، جامعة 
بيت�صربغ: "نح��ن ن�صعى جلعلها �أ�صغ��ر فاأ�صغر لتتحرك 
د�خ��ل �جل�ص��م �لب���رشي". م��ن خالل"جمرى �ل��دم �أو �أي 
�صائ��ل د�خ��ل �جل�ص��م". حي��ث تلق��ى �لدكت��ور �صونغ من 
جامع��ة بيت�ص��ربغ كلي��ة �لهند�ص��ة م��ا يقرب م��ن ثالثة 
�أرباع مليون منحة م��ن موؤ�ص�صة �لعلوم �لوطنية لتطوير 
ه��ذه �لتكنولوجيا. �إىل جانب كونها ت�صور بدقة �إال �أنها 
�صتو�ص��ل �ل��دو�ء �ملعال��ج لله��دف �ملحدد مث��ل �خلاليا 

�مل�صاب��ة بال�رشطان.  م�صيفا �ن��ه : "يف بع�س �الأحيان 
نح��ن بحاج��ة لتق��دمي �ل��دو�ء يف ه��دف خا���س ولي�س 
للج�صم ككل، وه��ذه �لطائرة �صتقوم بنقل �لدو�ء و�لعالج 
لذل��ك �له��دف �ملحدد و�صيت��م �إطالقه يف نف���س �ملنطقة 
�مل�صتهدف��ة". �إذ� م��ا ه��ي حج��م ه��ذه �لطائ��رة؟ طولها 
ميليم��رت و�حد وبعر�س �صعرة. �له��دف من هذه �لطائرة 
حقنها يف جمرى �ل��دم و�لتنقل بها عرب �جل�صم مع تردد 
متل��ف م��ن �ملوج��ات �ل�صوتية بع��د ذلك.   �م��ا �خري� 
فقد قال �لدكتور �صون��غ كون"نعطي �ملوجات �ل�صوتية 
�لطاق��ة ومن خارج �جل�صم نعطيها موجات فوق �صوتية 
لتكون م�صدر طاقته��ا كما �ننا "يف �لو�قع نبذل جهدنا 
ل�صن��ع هذه �لطائ��رة بدون طيار من م��و�د طبية حيوية 
لتتحل��ل، فبمج��رد ��صتخد�م��ه ب�ص��كل �أ�صا�ص��ي �صيتحلل 
تلقائيا بحيث لن نكون بحاجة لفتح �جل�صم ال�صرتد�دها 
و�إخر�جها" �ذ �صتذوب هذه �لطائرة تلقائيا د�خل �جل�صم. 

�صاه��د علماء فلك من جامع��ة هوبكين�س يف بلتيمور 
"�صدى" مرئيا لعملية متزيق جنمة �قرتبت من ثقب 

�أ�صوب بد�أ بابتالع بقاياها فيما بعد.
و�صت�صاعد در��صة هذه �لظاهرة يف تفهم كم من �لغبار 

يحيط بهذه �ملو�قع �لغامقة �ملوجودة يف �لكون.
ويعتق��د علم��اء �لفلك �أن ثقبا �أ�ص��ود و�حد� على �الأقل 
بال��غ �لكتل��ة يتو�جد يف مركز كل م��ن �ملجر�ت �لتي 
تت�ص��ف بكتلة فائق��ة. وي�صمح ر�صد �نحن��اء �لف�صاء 
�ملحي��ط بهذه �لثقوب �ل�صود�ء بتوقع �أن تكون كتلتها 

�لعادي��ة تزيد ع��ن كتل��ة �ل�صم�س مبلي��ون �صعف �إىل 
مليار�ت عدة من �الأ�صعاف.

وق��د ��صتط��اع �لباحث��ون يف �لع��ام �ملا�ص��ي �إظهار 
�أن ذل��ك �لتمزي��ق ال ي��وؤدي �إىل ح��دوث ومي���س يف 
جم��ايل �الإ�صع��اع �ل�صين��ي و�ملرئ��ي فح�ص��ب، بل �إىل 
وقوع �الإ�صع��اع يف جمال �ملوجات �لال�صلكية �أي�صا. 
ودفع هذ� �الكت�صاف �لعلماء �إىل �العتقاد باأنه توجد 
هن��اك �أ�صياء على م�صارف بعيدة من �لثقوب �ل�صود�ء 
متت���س �الأ�صع��ة �ل�صينية وف��وق �لبنف�صجية وحتولها 

�إىل موجات ال�صلكية.
وتلخ�صت فكرة �لعلماء يف �أن �لثقب �الأ�صود قد يحاط 
بغ��الف ك��روي من �لغب��ار مبتع��د عن��ه برتيليونات 
عدة م��ن �لكيلومرت�ت. ويت�س ه��ذ� �لغالف �لكروي 
�ملتاأل��ف من �لغبار �لف�صائ��ي �الأ�صعة �ل�صينية وفوق 
�لبنف�صجي��ة ثم يبثها تدريجي��ا خالل عدد من �الأ�صهر 

وحتى �ل�صنني على �صكل �أ�صعة حتت حمر�ء.
ويدل �كت�صاف هذ� �الإ�صعاع �حلر�ري �لذي تزيد �صدته 
ع��ن �إ�صع��اع �لثق��ب �الأ�صود ع���رشة �أ�صع��اف على �أن 
معظم �لثقوب �ل�ص��ود�ء �ملوجودة يف مر�كز �ملجر�ت 
ماط��ة باأغلف��ة كروي��ة من �لغب��ار تبتع��د حدودها 
�خلارجي��ة عن �لثقوب �ل�صود�ء بثالثة تريليونات من 

�لكيلومرت�ت.
ويك��ن �عتب��ار هذه �الأغلف��ة و"�الأ�ص��د�ء" �لتي تولد 
فيه��ا �أد�ة علمي��ة قيم��ة �صت�صمح للباحث��ني بح�صاب 
كميات �لطاقة �لتي تطلق يف �أثناء تدمري �لنجمة من 

قبل �لثقب �الأ�صود.

�خ��رتع علم��اء �لفيزياء �الأمريكي��ون �أول بلورة زمن كمية ُيِخ��ل وجودها بالتناظر 
�لزمني عاملي��ًا. و�لبلورة هي جمموعة من �أيونات �الإيرتبيوم �ملتوزعة يف �لف�صاء 
عل��ى �ص��كل حلقة. وق��د حتولت هذه �ملنظوم��ة �لتي مت تربيدها حت��ى درجة حر�رة 

منخف�صة جد� �إىل حالة فيزيائية متتلك �حلد �الأدنى �ملمكن من �لطاقة.
وتق��ول �لدر��صات �لنظري��ة �إن �الإخ��الل بالتناظر �لزمني يتجل��ى يف كيفية دور�ن 
�لبل��ورة حول مورها. فقد ق��ام �لعلماء بر�صد مثل هذه �حلرك��ة �ملن�صقة الأيونات 
�الإيرتبي��وم ، فاأك��دو� �أن �لبلور�ت �حلديثة �لوالدة قد ت�صتخدم يف �أجهزة تتوفر فيها 

ذ�كرة كمية وب�صورة خا�صة يف �أجهزة �لكمبيوتر �لكمية.
يذكر �أن نظرية بلورة �لزمن �لتي كان قد طرحها الأول مرة �حلائزعلى جائزة نوبل 

للفيزياء فر�نك فيلت�صيك تق�صي بوجود �صيء ما ُيخل بتناظر �لزمن.
ولي���س يتمثل ذل��ك يف �حلالة غري �مل�صتق��رة للبلورة، بل يف �ل��دور�ت �لزمنية �لتي 
تلتزمها يف ت�رشفها. ولهذ� �ل�صبب بالذ�ت �أطلقت على �لبلورة ت�صمية "بلورة �لزمن" 
خالفا للبنية �لفر�غية �ملتوفرة يف �لبلور�ت �لعادية �لتي ت�صمى بال�صبيكة �لبلورية.

�أعلن��ت �رشك��ة �أبل �الأمريكية، �أنه��ا �صتبني مركز� لالأبحاث و�لتطوي��ر مبدينة �صنت�صن 
�ل�صينية، �إذ تتطلع �ل�رشكة لدفع �لنمو يف ثاين �أكرب �قت�صاد يف �لعامل يف ظل مناف�صة 
متنامي��ة. وتاأت��ي خطوة بن��اء �ملركز يف �صنت�ص��ن عقب خطة ماثل��ة لبناء مركز يف 
بك��ني. وفيم��ا تتطلع �أب��ل للعودة بقوة �إىل �ل�ص��وق �ل�صينية بعد من��و �حل�صة �ل�صوقية 
ل���رشكات مث��ل هو�وي تكنولوجيز وفيفو على ح�صاب �حل�ص��ة �ل�صوقية الأبل وهاتفها 
�ل�صه��ري �آيف��ون. وذك��رت �صحيفة "�صنت�ص��ن �إيكونوميك ديل��ي" �أن تيم ك��وك �لرئي�س 
�لتنفي��ذي الأب��ل �أعلن �خلطوة �أثناء �جتم��اع مع م�صوؤولني كب��ار يف �ملدينة �ل�صينية 

�جلنوبية، حيث ي�صارك يف حدث عن �البتكار يف عموم �ل�صني.
وق��ال جو�س روزن�صتوك �ملتح��دث با�صم �أبل: "نحن متحم�ص��ون الفتتاح مركز جديد 
لالأبح��اث و�لتطوي��ر هنا �لع��ام �ملقبل حتى يك��ن لفريق مهند�صين��ا �لعمل عن كثب 
�أكرب و�لتعاون مع �رشكائنا يف جمال �لت�صنيع." ونقلت وكاالت �نباء عن روزن�صتوك 
�ن��ه: "يه��دف مركز �صنت�ص��ن �إىل جانب مركز بك��ني �إىل تقوية �لعالق��ات مع �ل�رشكاء 

�ملحليني و�جلامعات حتى نعمل على دعم مهار�ت �لتطوير يف عموم �لبالد."

عشاقباليستيشنصاحب

فيسبوك تقتحم مجال تطبيقات الشركات بمنصة "ووركباليس"

سيارة

�صم��م باحث��ون من جامعة توم�ص��ك �حلكومي��ة بالتعاون مع 
زمالئهم �لبلغار من �رشكة PulslightLtd �ملحدودة ليزر�ً 
للمالحة �جلوي��ة و�لبحرية يعمل ب�صكل �أدق يف ظروف �لروؤية 

�ل�صيئة.
وق��د �أورد موقع �جلامعة خرب �بتكار ه��ذ� �لليزر �لذي �صمي ب�
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يب��ث ه��ذ� �للي��زر �إ�صعاعه يف جم��ال غري مرئي حي��ث ترت�وح 
�أط��و�ل �ملوجات يف حدود 1.5a3 ميكرون وي�صتخدم عن�رش 
�لباري��وم مبثابة بيئة عم��ل له. و"ترى" منظوم��ات �لت�صجيل 
ه��ذ� �الإ�صع��اع جيد�، علما باأن �لطياري��ن، على حد قول رئي�س 
مترب منظومات �لليزر لق�صم �لتقنيات �مل�صتحدثة يف جامعة 
توم�ص��ك �ألك�ص��ي �صوميك��و، ال ي�صيبهم �لعمى ج��ر�ء �أ�صعة هذ� 

�لليزر.

علماء روس يصممون أدق 
ليزر للمالحة


