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الأعمال  رّواد  وبع�ض  امُلطورون  ُي��ردد  ما  كثرًيا 
على م�سامعنا عبارات ُتفيد معنى واحد فقط يدل 
على اأن نهر الأفكار اجلديدة ن�سب متاًما، رافعني 
بذلك علم ال�ست�سالم ومانعني الأفكار الإيجابية اأو 

الإبداعية من الدخول اإىل حياتنا ب�سكل تام.
وقد تكون وجهة نظرهم �سحيحة لو نظرنا حولنا، 
وتويرت،  في�سبوك  مثل  اجتماعية  �سبكات  فهناك 
وهناك �سبكات ُمتخ�س�سة مثل ان�ستجرام و�سناب 
مثل  الفورية  للمحادثات  تطبيقات  وهناك  �سات، 
لبث  تطبيقات  وهناك  اآوت�ض،  هاجن  اأو  اب  وات�ض 
اأو بريي �سكوب، والكثري من  الفيديو مثل يوتيوب 
الأفكار التي �سوف جتد لها على الأقل تطبيقني اأو 

ثالثة تقف ورائهم �رشكات كبرية جًدا.
رائ��د  اأو  امُل��ط��ور  فّكر  ول��و  حتى  باخت�سار،  اأي 
الأعمال يف مناف�ستهم، فاإن الأ�سماء امُلرعبة التي 
تدعمهم اأو تقوم بتمويلهم كفيلة بزعزة اأي ثقة اأو 

اأمل يف نفو�ض البع�ض.
هذا الأمر دفع البع�ض للجلو�ض والنتظار ُمتخذين 
الأفكار احلالية  اأن  الفري�سة، فبما  انتظار  و�سعية 
ن�سبت فيجب ترّقب التقنية الثورية القادمة التي 
عليها  لالنق�سا�ض  الجتماعية  التجربة  تعقب 

وتنفيذ الأفكار امُلختلفة لها.
ماهية  حول  �رشيح  ب�سكل  لالإجابة  نحتاج  وُهنا 
طّيار  دون  الطائرات  هي  هل  القادمة،  التقنية 

هل  امُلعزز؟  اأو  الفرتا�سي  الواقع  اأم   ،Drones
هذه  كل  الآليني؟  الرجال  اأم  ال�سنعي،  الذكاء  هي 
الأ�سئلة حتتاج اإىل ترّقب كبري قبل حتديد الإجابة 
يف  لالأ�سف  البع�ض  به  يقوم  ما  وهو  ال�سحيحة، 
الوقت احلايل. لكن الواقع يدل على غري ذلك متاًما 
والتقنية الثورية القادمة موجودة فعاًل الآن بيننا، 
اأق�ض  دع��وين  اإي�ساله  اأري��د  ال��ذي  املعنى  ولفهم 
عليكم حادثة ح�سلت قبل عقد اأو عقد ون�سف من 

الزمن.
اإن  الويب  اأو  الإنرتنت  بدا  تقريًبا   ٢٠٠٢ عام  يف 
�سّح التعبري وكاأنه اأ�سبح ُم�سبًعا بجميع الأفكار، 
 AOL اأو  ياهو  مثل  الُكربى  ال�رشكات  وجميع 
منه،  زحزحتها  ُيكن  ل  مكاًنا  لنف�سها  حجزت 
الفرتة  تلك  يف  توجهت  التي  جوجل  ن�سيان  دون 
لتكون ُمرك البحث الأوحد على الإنرتنت، ومتجر 
اأمازون الذي اعترب مثاًل للمتاجر الإلكرتونية على 

الإنرتنت.
التقنية  بانتظار  احلقبة  تلك  يف  اجلميع  وب���داأ 
الثورية التي �سوف تاأتي بعد الويب، فكل الأفكار 
املئات  هناك  منتديات  بالفعل،  موجود  اأ�سحبت 
للمحادثات  برامج  كذلك.  درد�سة  �ساحات  منها، 
ظهرت  اإلكرتوين  بريد  خدمات  متوفرة،  الفورية 
واأي  توّفرت،  بحث  ُمركات  كبرية،  �رشكات  من 
الأفكار  تلك  على  اقت�رش  جديد  اإلكرتوين  م�رشوع 

ومل يحمل اأي نوع من البتكار ب�سكل عام. وريثما 
كان اجلميع يف انتظار حقبة ما بعد الويب، تفاجئ 
 Web الويب،  من  الثاين  اجليل  بظهور  اجلميع 
كامل،  �سبه  ب�سكل  ال�سبكة  �سكل  غرّي  الذي   ،2.0
وتعززت  الجتماعية  ال�سبكات  لدينا  فظهرت 

التجربة الت�ساركية ب�سكل اأكرب.
لينكداإن  في�سبوك،  مثل  اجلديدة  املواقع  جميع 
كم�سدر  امُل�ستخدم  على  اعتمدت  �سبي�ض  ماي  اأو 
لتوفري امُلحتوى، ول يجب اأن نن�سى اأن ظهور تقنية 
اأجاك�ض Ajax غرّي من طريقة حتديث ال�سفحات 
وامُلحتوى بداخلها، وبالتايل اأخذت املواقع �سكاًل 

جديًدا وح�سلت بذلك على بريقها من جديد.
ظهور اجليل الثاين من الويب يعني ب�سكل اأو باآخر 
اليمني،  نحو  ينظرون  اجلميع  ك��ان  وبينما  اأن��ه 
هناك  تكن  فلم  امُلقابلة،  الناحية  من  احلل  جاء 
تقنية ثورية، بل كان هناك حت�سني لتقنية حالية 
التقنية  اأن  اأي  عليها،  اخل�سائ�ض  بع�ض  واإ�سافة 

الثورية جاءت اعتماًدا على التقنيات احلالية.
وبالعودة اإىل وقتنا الراهن ويف ظل كرثة الأ�سوات 
الذكية  والهواتف  التطبيقات  ع�رش  اإن  تقول  التي 
 Pokemon Go انتهى، جاءت لعبة بوكيمون 
ن�ساهد  اأن  اعتدنا  فبعدما  الأ�سوات،  هذه  لُت�سكت 
يوتيوب  اأو  اب،  وات�ض  في�سبوك،  مثل  تطبيقات 
املتاجر،  يف  التطبيقات  اأف�سل  قائمة  تت�سدر 

نكرر  ل  ولكي  ال�سدارة.  لتحتل  بوكيمون  جاءت 
وقدمتهم  املفاهيم  بع�ض  جمعت  فاللعبة  الكالم، 
�سمن قالب جديد مل يعتد عليه امُل�ستخدم وبالتايل 
جنحت يف ح�سد تلك ال�سهرة الكبرية، دون ن�سيان 
الكفيل  التجارية  بوكيمون  لعالمة  ا�ستخدامها 
ظهور  عند  ح�سل  ما  كبرية.  بقوة  عجلتها  بدفع 
يف  جنحت  ال�رشكات  بع�ض  اأن  هو   2.0 الويب 
الإن��رتن��ت  �سبكة  ع��ل��ى  ج��دي��دة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
الطفرة  وبالتايل ح�سلت  للجميع  اأ�سا�ًسا  املتوفرة 
نف�ض  هو  بوكيمون  لعبة  به  قامت  وما  التقنية، 
ال�سيء، اأي اأن تقدمي الأفكار اجلديدة بعد ال�ستفادة 
الأمثل  اخليار  هو  حولنا  املتوفرة  العنا�رش  من 
انتباه  يح�سد  جديد  ُمنتج  بتوفري  ي�سمح  ال��ذي 
اجلميع حول العامل. ولو اطلعنا على قائمة اأف�سل 
يناير/ �سهر  منذ   – الذكية   الأجهزة  تطبيقات 
تتحدث  التي   – اليوم  حتى   ٢٠١٦ الثاين  كانون 
ب�سكل دوري لوجدنا اأن هناك تطبيقات تنجح يف 
الفرتة والأُخرى، واجلميل  القمة بني  اإىل  الو�سول 
يف الأمر اأن تلك التطبيقات تنق�سم اإىل نوعني فقط، 
عن  بالتعبري  للُم�ستخدم  ت�سمح  تطبيقات  الأول 
على  تاأثريات  تطبيق  خالل  من  اأكرب  ب�سكل  نف�سه 
تخ�سي�ض  بعد  الفيديو  مقاطع  م�ساركة  اأو  �سوره 
متواها. والنوع الثاين تطبيقات للتوا�سل الفوري 

باأفكار جديدة.

نموذج براءة تصميم سيارة فولكس 
واجن إختبارية تثير التساؤالت

متناهية الصغر تساعد 
في عالج السرطان

كوكب قزم جديد في 
نظامنا الشمسي

ترفع دعوى قضائية على 
Meizu النتهاك عدة براءات

ن���رشت اأح��د املواق��ع املتابعة لفولك���ض واجن �س��وراً لنم��وذج براءة 
ت�س��ميم من املكتب الأوروبي لرباءات الخرتاع. وين�سب ذلك النموذج 
اإىل �س��يارة اختباري��ة قادمة. اإذا فقد نرى فولك�ض واجن تك�س��ف عنها 

م�ستقباًل.
تك�س��ف ال�سور امل�رشبة ت�س��ميمًا م�س��تقبليًا ل يت لت�ساميم فولك�ض 
احلالي��ة باأي �س��لة، وقد ح�س��لت ال�س��يارة على ت�س��ميم كوبيه فاخر 
اأيروديناميك��ي للغاية، ويتوقع اأن تكون موجهة ملناف�س��ة مر�س��يد�ض 

IAA الختبارية التي تتميز مبعامل �سحب منخف�ض للغاية.
يذكر انه حتى الن مل يتم الك�س��ف عن حقيقة النموذج الذي مت تداوله 

وهل �سرناه على ار�ض الواقع يف احلا�رش ام يف امل�ستقبل .

قدم باحثون من تك�سا�ض نتائج اختبار نظام جديد لتلقي العالج الإ�سعاعي 
ل��الأورام ال�رشطاني��ة يف الرقب��ة والراأ�ض، ي�س��مح برتكيز الإ�س��عاعات على 

.arXiv.org اخلاليا اخلبيثة، وفقا ملوقع
ه��ذا واأ�س��يب اأكرث من 1.6 مليون �س��خ�ض يف الولي��ات املتحدة ب�رشطان 
البلعوم و�رشطان جتويف الفم يف عام 2014 ويتم حاليا التعامل مع هذه 
الأن��واع من ال�رشط��ان با�س��تخدام طريقة "IMRT " وحلل هذه امل�س��كلة 
طور العلماء روبوتات ناعمة خا�سة، م�سنوعة من البال�ستيك املرن وفيها 
فراغات جموفة مليئة بال�س��وائل، اإ�س��افة اإىل اأنابيب ال�س��يليكون واملطاط 
الت��ي تعم��ل عم��ل املدخ��الت واملخرج��ات لله��واء. ويك��ن التحك��م بهذه 

الروبوتات عن طريق �سبط كمية ال�سائل يف جوفها.

حدد العلماء وجود كوكب قزم جديد يف نظامنا ال�سم�س��ي على بعد 13.6 مليار 
كلم من ال�سم�ض، وٌيعرف حاليا با�سم UZ224 2014 ويحتاج اإىل 1100 �سنة 
لإكمال دورته حول ال�س��م�ض. ويكن للكوكب القزم اجلديد الن�س��مام اإىل �س��ف 
خم�س��ة كواكب قزمة موجودة يف نظامنا ال�سم�سي هي �سريي�ض واإيري�ض وهوميا 

وماكيماكي بالإ�سافة اإىل الكوكب الأكرث �سهرة من بينها وهو بلوتو.
وفيما مت العرتاف ر�سميا بوجود هذه الكواكب القزمة يف النظام ال�سم�سي.

يذك��ر ان��ه مت التو�س��ل اإىل هذا الكت�س��اف عن طري��ق فريق من ط��الب املرحلة 
اجلامعي��ة يف جامعة مي�س��يغان، وذلك حت��ت اإ�رشاف الفيزيائ��ي ديفيد غريديز، 
وُح��دد وجود كوك��ب UZ224 2014 يف خريطة هائلة من املجرات اأن�س��اأها 

.Dark Energy Survey م�رشوع ٌي�سمى

ا  احلرب بني ال�رشكات ل تنح�رش يف املبيعات والدخل فقط بل متتد للمحاكم اأي�سً
واأب�س��ط دليل على ذلك ما يحدث من مناو�س��ات بني العمالقتني اآبل و�سام�س��وجن، 
وموؤخ��ًرا امت��دت الع��دوى اإىل كوالك��وم حي��ث رفعت دع��وى ق�س��ائية على �رشكة 
Meizu ال�س��ينية يف معقل دارها ب�س��بب انتهاك الأخرية لعّدة براءات اخرتاع 
تخ���ض الأوىل. اجلدي��د يف ه��ذا ال�س��اأن قيام كوالك��وم برفع دعوى ق�س��ائية على 
Meizu جُمدًدا لكن هذه املرة يف الوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا وفرن�سا، 
ل اإىل اتفاق ترخي�ض من كوالكوم،  وال�سبب الرئي�سي يرجع اإىل رف�ض مايزو التو�سُّ
ح�سب ت�رشيحها. املعارك الق�سائية بني ال�رشكات التقنية لن تتوقف يوًما لدرجة 
اأّن قوق��ل ا�س��تحوذت عل��ى موتورول �س��ابًقا حتى حت�س��ل على ب��راءات الخرتاع 

اخلا�سة بها، قبل اأن تبيعها جُمدًدا اإىل لينوفو ب�سعر منخف�ض.

دراجة مستقبلية من بي إم دبليو لن يحتاج 
سائقها إلى خوذة حماية

استطالع للرأي يدق ناقوس الخطر في سامسونغ

التقنية الثورية القادمة متوفرة اآلن في كل مكان !

إكس بوكس ون يواصل تفوقه على باليستيشن 
للشهر الثالث على التوالي

انطالق جيتكس 2016.. وفعالية خاصة 
للشركات الناشئة

آيفون 7 ُيعاني من مشكلة تتعلق بزر الصفحة 
10 iOS الرئيسية على

اأطلقت بي اإم دبليو ت�سمية "الهروب الكبري" The Great Escape،على الدراجة 
النارية امل�س��تقبلية الآمنة جدا والذكية بحيث ل يحتاج ال�س��ائق اإىل ارتداء خوذة اأو 
�سرتة جلدية، تعترب مثابة الروؤية امل�ستقبلية ل�رشكة بي اإم دبليو ،وهو ا�سم فيلم عن 
احل��رب العاملي��ة الثانية �رشق فيه �س��تيف ماكوين دراجة ب��ي اإم دبليو من اجلي�ض 

الأملاين، وحاول دون جدوى عبور ال�سياج اإىل بر الأمان يف �سوي�رشا.
و�س��تحتفل �رشك��ة بي اإم دبلي��و بالذكرى املئوية لتاأ�سي�س��ها هذا الع��ام، وكانت قد 
ك�س��فت عن �س��يارتها امل�س��تقبلية "مين��ي" رولز روي���ض. ويعطي الت�س��ميم اجلديد 
لدراجة بي اإم دبليو القادمة ملحة عن م�ستقبل الدراجات خالل ال�30 �سنة القادمة. 
وم��ن املفرت���ض اأن تعمل الدراجة مبح��رك خال من النبعاثات، و�س��تكون الدراجة 
قادرة على الت�سال بكل ما حولها ملعرفة موقع املركبات الأخرى وكل املعلومات 

الالزمة من اأجل جتنب الت�سادم املحتمل مع باقي املركبات يف امل�ستقبل. 

من املقرر يف وقت قريب اإطالق خدمة التو�سيل بطائرات بدون طيار 
يف رواندا بانتظام و�سط اإ�سادة من الكثريين بانطالق تلك اخلدمة.

وت�ستخدم اخلدمة طائرات بدون طيار باأجنحة ثابتة تتوجه اإىل املكان 
املطلوب لتنزل ال�سحنة اآليا.

وتنزل الطائرات بدون طيار امل�سغلة يف اإطار خدمة التو�سيل �سحنات 
�سغرية مربوطة يف مظالت، دون احلاجة اإىل الهبوط عند نقطة الت�سليم 

قبل اأن تبداأ رحلة العودة.
التو�سيل  يف  امل�ستغرق  الوقت  تقل�ض  اأن  اجلديدة  اخلدمة  �ساأن  ومن 

وزيادة �رشعة اخلدمة مقارنة ب�رشعة التو�سيل برا.
مبهند�سني  للخدمة،  امل�سغلة  الأمريكية  ال�رشكة  زيبالين،  وت�ستعني 
من  وغريها  مارتن،  ولوكهيد  وغوغل،  اإك�ض،  �سباي�ض  يف  �سابقني 

�رشكات التكنولوجيا العاملية.
الدم  من  �سحنات  ت�سغيلها  من  الأوىل  املرحلة  يف  الطائرات  وتنقل 
والبالزما اإىل امل�ست�سفيات يف املناطق الريفية، غربي رواندا من اأجل 

تقلي�ض الوقت امل�ستغرق يف نقل هذه املواد ال�رشورية.
يتجاوز  ل  ارتفاع  على  وحتلق  مقالع  با�ستخدام  الطائرات  وتنطلق 

250 مرت لتفادي اعرتا�ض طريق طائرات الركاب.
وتقطع الطائرات حوايل 150 كيلو مرت، لكنها نظريا يكنها اأن تقطع 

�سعف هذه امل�سافة يف الرحلة الواحدة.
وتعتمد الطائرات على بطاريات مثبتة يف مقدمتها، عالوة على جهاز 

نظام حتديد املواقع ي�ستخدم يف حتديد وجهات التو�سيل.
املراقبة  ومركز  للخدمة  امل�سغلة  للقاعدة  البيانات  الطائرات  وتر�سل 

اجلوية يف رواندا با�ستخدام اآلية الت�سال اخللوي.
وتبداأ ال�رشكة الأمريكية زيبالين اخلدمة بحوايل 15 طائرة بدون طيار 
حتلق على مدار ال�ساعة، ويكنها التحليق و�سط �رشعة رياح ت�سل اإىل 
30 كيلو مرت يف ال�ساعة واأمطار خفيفة، حال اقت�ست ال�رشورة ذلك.
خدمات  مقابل  لزيبالين  ر�سوما  الرواندية  ال�سحة  وزارة  وت�سدد 

التو�سيل بالطائرات بدون طيار.
وقالت ال�رشكة اإن تكلفة التو�سيل بالطائرات بال طيار ت�ساوي التكلفة 

احلالية للتو�سيل بالدراجات البخارية و�سيارات الإ�سعاف.
بو�ست،  و�سنغافورة  اإل،  اإت�ض  ودي  اأم���ازون،  مثل  �رشكات  واأطلقت 
الإقالع  على  القدرة  لديها  طيار  بدون  بطائرات  للتو�سيل  خدمات 

والهبوط يف نقطة الت�سليم.
لكن خرباء اأ�سادوا بقدرة طائرات زيبالين على ال�ستمرار يف التحليق 

وت�سليم ال�سحنات دون احلاجة اإىل الهبوط.
عدم هبوط  اإن  امللكية،  لندن  بكلية  الأ�ستاذ  فايدياناثان،  رايف  وقال 
احلادة  الأجنحة  ا�سطدام  تفادي  على  "ي�ساعد  الت�سليم  اأثناء  الطائرة 

بالأ�سخا�ض الذين يت�سلمون ال�سحنات."
اأثناء  الطائرة  ت�سقط  اأن  املتوقع  من  لي�ض  اأن��ه  "طاملا  اأن��ه  واأ�ساف 
الرحلة، اأو اأن ت�سقط ال�سحنة على اأي �سخ�ض، يكن و�سف بيئة الت�سغيل 
لهذه اخلدمة باأنها اإيجابية ومنا�سبة لبدء خدمة التو�سيل بهذا النوع 

من الطائرات."
اإن�سانية يف مدغ�سقر، عالوة  الطائرات بال طيار لأغرا�ض  وا�ستخدمت 
مبادرتها  اإطار  يف  الأحمر  ال�سليب  منظمة  قبل  من  ا�ستخدامها  على 

ملراقبة خميمات الالجئني يف اأوغندا.
يف  العاملني  بع�ض  ت�رشيحات  حيال  املخاوف  بع�ض  هناك  لكن 
ت�ستخدم  التي  للمهام  منا�سبة  تكون  ل  الطائرات  هذه  اأن  من  املجال 

فيها طوال الوقت.
بدون  الطائرات  حول  درا�سة  ملعدي  الكونغو  يف  العاملني  اأحد  وقال 
لب�سا  ت�سبب  الطائرة  الأج�سام   " اإن  ال�سوي�رشية،  املوؤ�س�سة  من  طيار 
لذا  باأ�سلحة،  امل��زودة  الطائرات  وبني  بينها  فيخلطون  النا�ض  لدى 
دائما ما يرتبط وجودها لدى العامة بالعمليات الع�سكرية اأو عمليات 

ا�ستخاباراتية جلمع املعلومات."
يحدد  اأن  ال�سعب  من  �رشاعات،  ت�سهد  التي  الدول  "يف  اأنه  واأ�ساف 
العامة، وال�سلطات، والقوات امل�سلحة ما اإذا كانت الطائرات بدون طيار 

حتلق لأغرا�ض اإن�سانية اأو مدنية اأم لأغرا�ض ع�سكرية."
اهتمامها بزيبالين، قال وزير  القوات امل�سلحة يف رواندا  اإبداء  ورغم 
املعلومات وتكنولوجيا الت�سالت اإن وزارة الدفاع لي�ض لديها خطة 

ل�ستغالل هذه اخلدمة.

بع��د اأزم��ة انفج��ار هوات��ف "غالك�س��ي ن��وت 7"، دّق 
ا�س��تطالع لل��راأي، اأج��ري ب��ني م�س��تخدمي �سام�س��ونغ، 
ناقو���ض اخلط��ر ل��دى ال�رشك��ة، بعدم��ا اأظه��ر اأن ن�س��بة 
كبرية من هوؤلء لن ي�س��رتوا جمددا اأيا من الهواتف التي 

تنتجها �سام�سونغ يف امل�ستقبل.
واأجري ال�ستطالع عرب من�سة "براندينغ براند" للتجارة 
الإلكرتونية، وقد �س��مل اآراء حوايل 1000 م�ستخدم بني 

اأكتوبر احلايل. 11 و12 
وقال 40 يف املئة من امل�ستطلعة اآراوؤهم اإنهم مل ي�سرتوا 
اأي��ا م��ن هوات��ف �سام�س��ونغ امل�س��تقبلية، بع��د حوادث 
الحرتاق يف "نوت 7"، والتي انتهت با�ست�س��الم ال�رشكة 
واإع��الن اإيقاف اإنت��اج الهاتف ومنع بيعه يف الأ�س��واق 

العاملية.
وعل��ى الرغ��م م��ن �س��غر ال�رشيحة، الت��ي اأج��ري عليها 
ال�س��تطالع، فاإن ن�سبة 40 يف املئة هي رقم كبري يهدد 
بخ�س��ائر كبرية لل�رشكة يف امل�س��تقبل م��ن جراء اإحجام 

النا���ض عن �رشاء اأجهزتها. هذا بالإ�س��افة اإىل اخل�س��ائر 
الكبرية التي تكبدتها يف اأزمتها احلالية.

فمن��ذ بداية ظهور م�س��اكل اح��رتاق البطارية يف هاتف 
"غالك�سي نوت 7" خ�رشت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 7 
مليارات دولر بعد الرتاجع الكبري الذي �س��هدته اأ�سهمها 

يف البور�سة.
وبع��د تفاق��م اأزم��ة "غالك�س��ي ن��وت 7" وتزايد حالت 
اح��رتاق الأجه��زة ب�س��بب البطاري��ة، ا�س��طرت ال�رشك��ة 
اإىل اإعالن �س��حب منتجاتها من الأ�س��واق مع ا�س��تبدالها 
باأجه��زة جديدة باعتبارها "اآمنة" ول حتتوي اخللل يف 

البطارية الذي يت�سبب بحوادث الحرتاق.
وكّلف �س��حب هذه الأجهزة ال�رشكة خ�سارة كبرية، حيث 
ك�س��فت موؤ�س�س��ة "فاكت�س��ت"، املتخ�س�س��ة يف جم��ال 
البيان��ات املالية، اأن �سام�س��ونغ خ�رشت نحو 26 مليار 
دولر م��ن قيمتها ال�س��وقية بعد اإعالن �س��حب منتجات 

."" "غالك�سي نوت 

البالي�ستي�س��ن النحيف اجلديد مل يك��ن كافيًا لردع اإك�ض بوك�ض 
ون، حيث يوا�س��ل جه��از الرتفيه والألعاب من مايكرو�س��وفت 
بالتف��وق عل��ى بالي�ستي�س��ن 4 لل�س��هر الثالث عل��ى التوايل يف 
اأمري��كا. بح�س��ب اأرق��ام جمموع��ة NPD لتتبع اإح�س��ائيات 
مبيع��ات اأجه��زة الألع��اب، ف��اإن اإك���ض بوك�ض ون تف��وق على 
مناف�سيه بالي�ستي�سن 4 و Wii U من نينتندو يف �سهر �سبتمرب 
املا�س��ي. وكان اإك�ض بوك�ض ون قد فعلها يف اغ�سط�ض و يوليو 
اأي�سًا ليثبت من جديد قدرته على املناف�سة يف ال�سوق الأمريكي 
الذي يعد اأهم واأكرب اأ�سواق العامل ملن�سات اأجهزة الألعاب. بكل 
حال الأ�سهر القادمة هي الهامة ل�رشكتي �سوين ومايكرو�سوفت 
حي��ث يرتافق مع مو�س��م العط��الت الذي ي�س��هد مبيعات عالية 
وخ�س��ومات ل�س��يما مع اإطالق الأجهزة اجلديدة يف الأ�سواق. 

كانت مايكرو�س��وفت قد قدمت ن�س��خة جديدة من اإك�ض بوك�ض 
ون بحجم اأ�س��غر وخف�ست �سعر الن�س��خة القدية. كذلك فعلت 
�س��وين واأطلقت ن�س��خة خمففة واأ�س��غر من بالي�ستي�سن 4 تباع 
ب�س��عر 300 دولر. ع�س��اق البالي�ستي�سن على موعد مع جهاز 

ع��م ق��وي جدي��د وه��و بالي�ستي�س��ن 4 ب��رو الذي  يد
ج��ودة الفيديو بالألع��اب 4K مع دعم 

الواقع الفرتا�س��ي والذي �سيباع يف 
نوفمرب املقبل ب�س��عر 399 دولر. 

ت��رى هل �سي�س��مد اإك���ض بوك�ض 
ون اأم��ام البالي�ستي�س��ن 4 برو 
اجلدي��د الجابة يف امل�س��تقبل 

بالتاأكيد

انطلقت، فعاليات اأ�س��بوع "جيتك�ض للتقنية 2016" بدورته ال�ساد�س��ة والثالثني يف 
مرك��ز دب��ي التج��اري العاملي. وم��ن املتوقع اأن ي�س��ارك يف املعر���ض 4 اآلف جهة 
عار�س��ة م��ن 64 بل��دا. وتقام عل��ى جانب املعر�ض 65 جل�س��ة نقا�ض و130 �س��اعة 
م��ن املوؤمت��رات واحل��وارات ح��ول التوجه��ات الراهنة يف قط��اع تقني��ة املعلومات، 
ح�س��بما اأعلنت اجلهة املنظمة. ولأول مرة ي�ست�سيف معر�ض جيتك�ض مبادرة خا�سة 
بال�رشكات النا�س��ئة، وقد ا�س��تقطبت املبادرة م�س��اركة عاملية وا�س��عة من 60 دولة، 

وما يزيد عن 410 �رشكات واأكرث من 1200 من موؤ�س�سي �رشكات التقنية النا�سئة.
ويعت��رب جيتك���ض اأكرب �س��وق للتبادل التقني يف منطق��ة ال�رشق الأو�س��ط واإفريقيا، اإذ 
يقام �س��نويا يف �س��هر اأكتوب��ر يف مركز دبي التج��اري العاملي، وي�س��م احلدث الذي 
تتوا�س��ل فعالياته ملدة 5 اأيام معر�س��ًا يتد على م�ساحة تزيد على .110،000 مرت 
مرب��ع، وموؤمت��راً لقادة تقنية املعلوم��ات، وفعالية حراك ال�رشكات النا�س��ئة وغريها 

من الفعاليات.

لح��ظ اأح��د م�س��تخدمي اآيف��ون 7 وجود مي��زة غريب��ة يف iOS 10: توق��ف عمل زر 
ا بدياًل  ال�س��فحة الرئي�س��ية، وبعد تاأكيد النظام بامل�س��كلة وت�سخي�س��ها؛ عر�ض له زرًّ
ا. ووفًقا للم�س��تخدم، هناك عيب يف هاتفه – اآيفون 7 – حيث كان يتوقف  افرتا�س��يًّ
عن العمل من حنٍي لآخر بدون اأي مقدمات. وبعد ت�س��غيله، قال اإنه راأى على ال�سا�س��ة 
ر�سالة من نظام الت�سغيل تخربه باأن زر الرئي�سية بحاجٍة اإىل ُم�ساعدة، بالإ�سافة اإىل 
تفعيل زّر افرتا�سي بديل اأ�سفل ال�سا�سة. بعد اأن اأعاد ت�سغيل الهاتف من جديد، اختفت 
الر�سالة، لكن يف غ�سون فرتٍة زمنّية ق�سرية؛ بداأ الهاتف يهتّز ثالث اأو اأربع مرات عند 
كل ماولة لل�سغط على الزّر الفرتا�سي. ثم بعد مرة اأخرية من اإعادة ت�سغيل الهاتف؛ 

تعّطل الزر الفرتا�سي متاًما.

كوالكوماكتشافتسريب

تشغيل خدمة توصيل بطائرات بدون طيار ألول مرة

روبوتات

 Patrick Wardle متّك��ن الباحث الأمني باتري��ك واردل
من اكت�س��اف ثغرة اأمنية يف حوا�سب Mac ت�سمح للمخرتق 
بالتج�س���ض على مكاملات الفيديو وت�س��جيلها دون اأن ي�س��عر 
امل�س��تخدم اأبًدا بوجود جهة خارجية تقوم بالت�سجيل. وقال 
 NSA واردل، ال��ذي عم��ل �س��ابًقا يف وكالة الأم��ن القومي
وال��ذي يعم��ل حالًيا يف �رشك��ة Synack املتخ�س�س��ة يف 
جمال الأمن الرقمي، اإن هذه الثغرة ت�سمح بت�سجيل مكاملات 
الفيديو اجلارية با�س��تخدام اأي برنامج �سواًء كان في�ض تامي 
Fac e في�سبوك م�سنجر ،Skype سكايب� ،FaceTime
book Messenger، اأو غريه��ا. وب�س��كل عام توفر اآبل 
 Mac طبق��ة عالي��ة من احلماي��ة على الكامريا يف حوا�س��ب
م��ن خ��الل �س��وء LED موج��ود اإىل جانب الكام��ريا، وهو 
�س��وء ُي�س��يء باللون الأخ�رش عندما تعم��ل الكامريا لتنبيه 
امل�س��تخدم. وكطبقة اإ�سافية من احلماية، برجمة اآبل الدائرة 

امل�سوؤولة عن ال�سوء لتمنع الو�سول اإليه.

ثغرة في حواسب Mac تسمح 
بالتجسس على مكالمات الفيديو 


