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جوجل  من   Pixel بيك�سل  هواتف  كامريا  ح�سلت 
DxO، وهو رقم مل  89 نقطة وفًقا ملقيا�س  على 
حت�سل عليه كامريا اأي هاتف ذكي حتى الآن مما 
التجارب  بعد  الراهن  الوقت  يف  الأف�سل  يجعلها 

وكالم املخت�سني يف هذا املجال.
 Pixelو  Pixel هواتف  فاإن  اأدق،  تقني  وبكالم 
XL زّودت بعد�سة IMX378 من �سناعة �رشكة 
يف  ا  اأي�سً ا�ستخدمت  عد�سة  وهي   ،Sony �سوين 
بكل  وا�سح  الفرق  لكن   ،Mi 5S �ساومي  هاتف 
التنويه  يجب  وهنا  اجلهازيني.  جودة  بني  تاأكيد 
يف  املوجودة  الت�سوير  عد�سات  من   99% اأن  اإىل 
 Drones طيار  دون  والطائرات  الذكية  الهواتف 

ا. هي من �سنع �رشكة �سوين اأي�سً
مبوا�سفات  عد�سة  ا�ستخدام  اأن  البع�س  يعتقد  قد 
بالفعل  كذلك  وهو  بالغر�س،  يفي  قد  عالية  تقنية 
ا عندما تكون  لكن لي�س يف جميع احلالت خ�سو�سً
من  هي  واآبل  و�سام�سوجن،  جوجل،  بحجم  �رشكات 
العد�سات  تلك  اأن  �سحيح  العد�سات.  تلك  ت�ستخدم 
قادرة على التقاط �سورة بدقة عالية، اإل اأن عط�س 
الأف�سل  اإىل  الو�سول  يف  ورغبتها  ال�رشكات  تلك 
على  قادرة  جًدا  اأنظمة متطورة  تطوير  اإىل  يدفعها 
اأجزاء  خالل  العد�سة  من  ال��واردة  ال�سورة  معاجلة 

ب�سيطة من الثانية.
بيك�سل  هواتف  يف  للت�سوير  الفرتا�سي  الو�سع 
�سورة  من  اأكرث  بالتقاط  يقوم   ،+HDR ُي�سّمى 
حتليل  عمليات  بعد  فيما  لتبداأ  ك��ب��رية،  ب�رشعة 
من  جزء  تعديل  ثم  بداخلها،  املوجودة  التفا�سيل 

مُمكنة  �سورة  باأف�سل  لإظهارها  اللونية  الدرجات 
واحدة  �سورة  العمليات  هذه  كل  عن  ينتج  اأن  قبل 

بدقة وتفا�سيل عالية جًدا.
 Smart خا�سّية  جوجل  ُتقّدم  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
الثانية  يف  اإطار   30 بتحليل  تقوم  التي   Burst
اخلفاء  ويف  �سورة،  اأي  امل�ستخدم  يلتقط  عندما 
على  اع��ت��م��اًدا  �سور   10 بالتقاط  النظام  يقوم 
توازن الدرجة اللونية، الغبا�سة، اإ�سافة اإىل الوجوه 
بحفظ  بعد  فيما  ليقوم  اللقطة،  بداخل  املوجودة 
ال�سور داخل األبوم ال�سور مع اقرتاح �سورة واحدة 
التفا�سيل  جميع  حتليل  بعد  الأف�سل  اأنها  على 

واختيار الأو�سح بكل تاأكيد.
م�ست�سعرات ال�سوء يف كامريا هواتف بيك�سل كبرية 
اأكرب من ال�سوء  جًدا، وهو ما ي�سمح باإدخال كمية 
اأثناء الت�سوير وهذا مفيد جًدا يف و�سعية الت�سوير 
ا�ستخدام هذا  ا على  اأي�سً لكن جوجل عملت  الليلي. 

الأمر يف تثبيت ال�سورة.
اأثناء التقاط ال�سورة قررت جوجل جعل الوقت بني 
ي�سمح  ما  وهو  جًدا،  ق�سري  واإغالقها  العد�سة  فتح 
دمج  قبل  كبرية،  ب�رشعة  اإط��ار  من  اأك��رث  بالتقاط 
بدقة  �سورة  تنتج  وبالتايل  مًعا،  الإط��ارات  جميع 
امل�ستخدم  اآخر،  مبعنى  وا�سحة.  وتفا�سيل  عالية 
العد�سة تقوم  ال�سورة، لكن  التقاط  ي�سغط على زر 
العنا�رش  لتحليل  م��ّرة  من  اأك��رث  امل�سهد  بالتقاط 
باأف�سل  الألوان  بالتقاط  ي�سمح  هذا  مًعا،  ودجمها 
اأف�سل  لتقدمي  ا  اأي�سً مًعا  ودجمها  مُمكنة  درج��ات 

نتيجة.

ا جوجل من اخلوارزميات التي قامت  ا�ستفادت اأي�سً
بتطويرها يف التاأكد من ثبات ال�سورة وعدم وجود 
نف�سه،  الهاتف  ارجت��اج  عند  حتى  فيها  ارجت��اج 
فالعد�سة غري مزّودة بهذا امل�ست�سعر الذي يعرف ب� 
 ،OIS اأو   Optical Image Stabilization
لكن النظام قادر على التغلب على هذه امل�سكلة بكل 

�سهولة.
ما يقوم به النظام حقيقة هو ال�ستفادة من تفا�سيل 
ال�سورة الوا�سحة التي توفرها العد�سة، مع �رشعة 
اأكرث من  بالتقاط  ت�سمح  التي  العد�سة  اإغالق وفتح 
يتم  اخلوارزميات  بع�س  ومع  امل�سهد،  لنف�س  اإطار 
انزاحت  اأنها  اأو  العنا�رش يف حمّلها  اأن  من  التاأكد 
من مكانها نتيجة لرجتاج، ليقوم النظام فيما بعد 

باإ�سالح هذه امل�سكلة اإذا كانت موجودة.
جوجل  فقامت  الفيديو  مقاطع  ت�سوير  عند  اأم��ا 
الهاتف  اجت���اه  م�ست�سعر  م��ع  ال��ع��د���س��ة  ب��و���س��ل 
هواتف  يف  الت�سوير  نظام  يقوم  حيث  وت�سارعه، 
مرة   200 الهاتف  وو�سعية  اجتاه  بقراءة  بيك�سل 
يف الثانية الواحدة، وهذا بدوره كفيل مبنع ارجتاج 

ا. امل�سهد اأثناء الت�سوير اأي�سً
التكامل الذي وّفرته جوجل بني العد�سة والنظام ل 
ال�رشيعة  �سوين  عد�سة  فبف�سل  احلد؛  هذا  عند  يقف 
و�رشيحة معاجلة ال�سورة التي وفرتها جوجل نقلت 

هواتف بيك�سل الت�سوير ملا هو اأبعد من ذلك.
اإطار  اأكرث من  التقاط  اأي �سورة -يتم  التقاط  عند 
يف نف�س الوقت مثلما ذكرنا �سابًقا- تقوم العد�سة 
على  للرتكيز  النظام  م��ع  بالتوا�سل  اآيل  ب�سكل 

الأج�سام  على  والتعّرف  ال�سورة  داخل  العنا�رش 
التي تتحرك باجتاه اأو بعك�س اجتاه الكامريا، وهذا 
ما ي�سمح باإظهار العنا�رش بكافة التفا�سيل وعدم 
اإهمال اأي جزء منها. هذا الأمر يتطلب كمية كبرية 
من ال�سوء الذي ينعك�س من العنا�رش املوجودة يف 
لكن  م�ساهدته،  الكامريا  ت�ستطيع  وبالتايل  امل�سهد 
حّلت  جوجل  املنخف�س؟  ال�سوء  حالت  عن  ماذا 

امل�سكلة با�ستخدام اأ�سعة الليزر !
عند النظر اإىل العد�سة املوجودة على الوجه اخللفي 
للكامريا �سيالحظ امل�ستخدم وجود فتحتني بجانب 
ُمر�سل  على  حتتوي  الأوىل  الفتحة  املايكروفون، 
لأ�سعة الليزر، والثانية حتتوي على ُم�ستقبل لالأ�سعة.
يقوم النظام باإر�سال الليزر -الأ�سعة حتت احلمراء- 
�سوف  فاإنه  �سعاع  اأي  ومثل  خم��روط،  �سكل  على 
ينعك�س عندما ي�سطدم باأي عن�رش اأمامه، وبالتايل 
على  ويتعّرف  النعكا�س  هذا  يقراأ  الأ�سعة  ُم�ستقبل 

العن�رش ومكانه.
ما �سبق ُيبنّي حجم اجلهد املبذول يف كامريا هواتف 
بيك�سل من جوجل على �سعيد اخلوارزميات والنظام 
الذي ُيدير كل هذه التقنيات خالل اأجزاء ب�سيطة جًدا 
اأن ي�سعر امل�ستخدم بها. ولكي ل  الثانية، دون  من 
نبخ�س بقية ال�رشكات حّقها، فكامريات اآيفون 7، اأو 
ا ل تقل �ساأًنا، بل وحتى  جالك�سي اإ�س 7 اإيدج اأي�سً
الأنظمة التي تعالج ال�سورة فيها قوية جًدا وجتري 
جمموعة كبرية من العمليات يف اأجزاء ب�سيطة جًدا 
تفا�سيل  يف  يربز  التفوق  لكن  ا،  اأي�سً الثانية  من 

ب�سيطة واآلية التعامل مع امل�ساكل ال�سائعة وحّلها.

الواقع االفتراضي ذو مستقبل 
ثالثي األبعاد

في طريقها إلى االعتماد كليا على 
الطاقة المتجددة بحلول 2040

فورد في روسيا ستزود بأنظمة 
" ERA-غلوناس"

تخزين ألماسية 
بذاكرة غير محدودة

ط��ور متخ�س�سون من خمترب Interactive Architecture Lab، التابع 
.Sarotis لكلية لندن للهند�سة املعمارية، جلدا ا�سطناعيا اأطلق عليه م�سمى

و�سوف يوفر هذا البتكار م�ستوى جديدا من الغو�س يف الواقع الفرتا�سي، مما 
�سيعط��ي امل�ستخدم القدرة على ال�سعور بالبيانات الإلكرتونية باملعنى احلريف 

لكلمة "�سعور"، بح�سب املوقع الإلكرتوين للمخترب.
وي�سب��ه Sarotis اجللد الثاين اأو بدلة �سيق��ة، وهو مكون من مواد لينة جزئيا 
وم��ن اأجه��زة ل�ست�سع��ار احلرك��ة وتكنولوجيا ت�ساع��د يف التحك��م مبدى عمق 

ال�سعور اأو �سطحيته.
 Google Project  ويعمل ه��ذا النظام با�ستخدام برنامج يزيد م��ن واقعية

اأن ترى املنطقة املحيطة بك بتقنية ثالثية الأبعاد. Tango، وي�سمح لك 

تخط��ط ال�سوي��د لالعتم��اد كليا عل��ى الطاقة املتج��ددة يف غ�سون ال�سن��وات ال� 
25 القادم��ة، وفق��ا ملا قاله م�سوؤول تنظيمي. وقد اعتمدت ال�سويد خالل العام 
املا�س��ي عل��ى م�س��ادر الطاقة املتج��ددة بن�سب��ة %57، مبا يف ذل��ك م�سادر 
الطاقة املائية وطاقة الرياح، وما تبقى ياأتي من الطاقة النووية. وتنوي الدولة 
يف الوق��ت احل��ايل ال�ستفادة من الإمكاني��ات الكبرية لطاقة الري��اح الربية من 
اأج��ل التخلي متاما عن الوقود الأحف��وري بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي 
اأعلن عنه رئي�س وزراء ال�سويد يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة العام املا�سي. 
وق��د حققت ال�سوي��د زيادة م�سط��ردة يف اإنتاج طاقة الرياح، كم��ا �ستحل طاقة 
الري��اح حمل الطاقة النووية يف نظام الطاقة بالبالد. واأ�سافت ال�سيدة نيل�سون: 

اأرخ�س واأقل تكلفة يف الت�سغيل". "تعترب م�سادر الطاقة املتجددة 

ذك��رت �رشك��ة فورد ل�سناع��ة ال�سيارات اأن جمي��ع �سياراته��ا املخ�س�سة للبيع يف 
ال�س��وق الرو�سي��ة �ستزود بنظ��ام مكاملات الط��وارئ املتوافق مع خدم��ات نظام " 
ERA-غلونا���س". واأك��دت ال�رشك��ة اأن املعي��ار اجلديد �سي�سمل �سي��ارات "فرود 
في�ست��ا" و "اإيك��و �سب��ورت" و "ف��ورد موندي��و" و "ف��ورد اإك�سبلورر"، كم��ا �سياأتي 
كخا�سي��ة يف كل �سيارات النقل املغلقة "فورد ترانزيت". واعتبارا من 1 دي�سمرب/

كانون الأول �ستكون هذه امليزة يف جميع �سيارات "فورد ترانزيت".
ولتفعي��ل ه��ذه امليزة �ست��زود ال�سي��ارات بوحدة ات�س��ال ل�سلكي��ة وهوائي ونظام 
)مالح��ة وحتديد للمواقع عن طريق القم��ار ال�سناعية( بالإ�سافة اإىل مايكروفون  
وزر طل��ب النج��دة )SOS( مثبتة يف �سقف ال�سيارة ومك��ربات لل�سوت يف الأبواب 

الأمامية.

متك��ن علم��اء يف نيوي��ورك م��ن ابت��كار نوع جدي��د من و�سائ��ط نق��ل املعلومات 
م�ستخدم��ني الأملا���س يف تركيبه��ا، وق��د ن���رشت مقالة ع��ن هذا الخ��رتاع جملة 
Science Advances. ويت��م ت�سجيل البيان��ات ح�سب املقالة على ال�رشيحة 
الأملا�سي��ة ع��ن طري��ق اإح��الل ذرات النيرتوجني حم��ل ذرات الكرب��ون، حيث يتم 
التحكم بذرات النيرتوج��ني التي ت�سمح بقراءة املعلومات املخزنة بوا�سطة �سعاع 
الليزر. معلوم اأن و�سائط التخزين التقليدية تعاين من م�سكلة كبرية هي وجود حد 

حلجم البيانات امل�سجلة عليها، وتعود هذه امل�سكلة اإىل كثافة الناقل.
ووفق��ا للعلم��اء، ل يعاين هذا النوع اجلديد من و�سائ��ط التخزين من هذه امل�سكلة، 
حي��ث ميكن تخزين قدر هائ��ل من البيانات عليها، والقي��ام بعملية قراءة وكتابة 

املعلومات باأق�سى �رشعة ممكنة.

مهندسو ناسا يتنافسون على تصنيع أفضل "يقطينة"

جودة الصور العالية في هواتف جوجل Pixel ليست بفضل الكاميرا فقط!

خريطة مباشرة للهجمات اإللكترونية بالعالم لحظة بلحظة

Giphy يدعم استيراد مقاطع فاين بعد توقف األخير

مايكروسوفت تحذف 100 ألف تطبيق من متجر ويندوز “اإليطالي”

�س��ارك مهند�سو وكالة الف�س��اء الأمريكية "نا�سا" يف امل�سابق��ة ال�سنوية لت�سنيع 
اأف�سل يقطينة هذا الأ�سبوع.

وم��ن بني الأعمال التي ناف�س��ت على جائزة اأف�سل يقطين��ة، واحدة ا�ستلهمت من 
دارث في��در بط��ل �سل�سل��ة حرب النج��وم ال�رشي��ر، وثانية ت�سبه هي��الري كلينتون 
وثالث��ة ت�سب��ه دونالد ترامب، ذلك ف�سال عن اليقطني الذي ظهر يف �سكل م�سابيح 
اأو اإن�س��ان اآيل. ون���رش املهند���س اآرون ي��ازي بع���س �س��ور اليقط��ني امل�سارك يف 

املناف�سات يف ح�سابه على موقع التوا�سل الجتماعي تويرت.
وقام اأح��د الفرق املتناف�سة بت�سنيع يقطينة م�ستلهمة من �سخ�سية باكمان وهي 
من �سخ�سيات األعاب الفيديو ال�سهرية وتظهر يف �سكل فم روبوتي متحرك. وحول 

فريق اآخر اليقطينة اإىل فحم يعلوه ال�سواء.
ورمب��ا كان��ت اأب��رز امل�س��اركات يقطينة على �س��كل املريخ تدور حوله��ا مروحية 

لتحديد مواقع على الكوكب الأحمر .
وكان��ت نا�سا قد اطلقت �سورا ملجموعة من النج��وم تاأخذ �سكل اليقطينة. وقالت 

نا�سا اإن ال� 18 جنما اتخذت �سكل اليقطينة لأنها تدور ب�رشعة كبرية جدا.

يعتقد البع�س اأن حرية الإنرتنت اأمر من امُل�سّلمات لدرجة اأّن البع�س 
قد ين�سى اأّن هذه احلرية نف�سها قد تت�سبب يف خ�سارة اخل�سو�سية اأو 
اأ�سوء من ذلك، ومع ارتباط الإنرتنت الوثيق باحلياة اليومية  رمبا 
اأ�سبح من ال�رشوري زيادة الوعي بُطرق حماية نف�سك ومعلوماتك 

اأثناء ت�سفح الإنرتنت.
واملت�سفحات  الإلكرتونية  باملواقع  الوثوق  اأب��ًدا  كافًيا  فلي�س 
عليك  احلقيقة يجب  اأجلك، يف  من  بذلك  للقيام  الإنرتنت  ومزودي 
التوقف عن الوثوق بهم لأّن اإعدادات اخل�سو�سية الفرتا�سية على 

هذه اخلدمات تفتقر اإىل الأمان املطلوب. 
خاللها  من  الفرد  يتمكن  التي  الثالثة  الطرق  اىل  �سنتطرق  كما 

احلفاظ على خ�سو�سيته 
 1. تغيري اإعدادات املت�سفح

للحماية  الإع�����دادات  م��ن  جمموعة  ل��دي��ه  اإن��رتن��ت  مت�سفح  ك��ل 
باإجراء  قم  ثم  املت�سفح  اإع���دادات  اإىل  توجه  ل��ذا  واخل�سو�سية، 
التغيريات التالية عليه: اإعداد املت�سفح بحيث يتجنب قبول “ملفات 

الرتباط – كوكيز” من املواقع التي مل تزرها قباًل.
من الآمن قبول الكوكيز من املواقع التي تزورها دورًيا، لكن يجب 
اأن متلك اخليار لرف�سها بحيث تتجنب الوقوع يف خطر ال�سغط على 
حذف  اإع��داد  بتفعيل  قد  ثانًيا  فيه،  موثوق  غري  ملوقع  �سيء  رابط 
الكوكيز مبجرد انتهاء جل�سة الت�سفح اخلا�سة بك اأو اإغالقك لنافذة 

املت�سفح.
لزيادة   HTTPS Everywhere با�سم  اإ�سافة  ا  اأي�سً توجد 
درجة احلماية، حيث تقوم بت�سفري الت�سال بني حا�سوبك وال�سريفر 
الذي حتاول الت�سال به، وبالتايل احلفاظ على خ�سو�سية بياناتك 

قدر الإمكان.
اإعدادات ال�سبكات الجتماعية 2. تغيري 

اإعدادات خ�سو�سية يتم  واإن�ستجرام لديهم جميًعا  في�سبوك وتويرت 
حتديثها دورًيا �سواء على اإ�سدار �سطح املكتب اأو اإ�سدار اجلوالت، 
واإذا ُكنت مثلي مل تنظر على اإعدادات اخل�سو�سية منذ عام اأو اأكرث 

رمبا حان الوقت للقيام بذلك.
الجتماعية  ال�سبكات  يف  اخل�سو�سية  اإع���دادات  ق�سم  اإىل  توجه 
التي يتم م�ساركتها مع  التي ت�ستخدمها ثم حدد حجم املعلومات 

الأ�سدقاء والغرباء وحّدث الإعدادات بحيث تتوافق مع رغبتك.
اإعدادات في�سبوك قد تبدو �سعبة للبع�س، لذا نن�سح دائًما با�ستخدام 
خيار ’ت�سُفح ال�سفحة ال�سخ�سية كزائر’ حتى ترى حجم املعلومات 

اخلا�سة بك التي يتم م�ساركتها مع الغرباء من غري الأ�سدقاء.
�سبكة  لكل  اخل�سو�سية  �سيا�سة  على  ب��الط��الع  ا  اأي�سً نن�سح 

مُيكن  مبا  كاملة  دراي��ة  على  تكون  حتى  ح��ده  على  اجتماعية 
لل�سبكات الجتماعية م�ساركته من بياناتك مع اأطراف اأخرى.

3. ا�ستخدام خا�سية التحقق الثنائي
وامُلعر�سة  الآمنة  البيانات  بني  الفارق  يعني  قد  الثنائي  التحقق 
اإىل  امل��ي��زة  ه��ذه  اإ�سافة  عليك  ويجب  ك��ام��ل،  ب�سكل  ل��الخ��رتاق 
توفر  التي  الأخ��رى  اخلدمات  وجميع  الرئي�سي  الإلكرتوين  بريدك 
قوقل  م��ن  ك��اًل  ي�سمل  ه��ذا  احل��ايل  ال��وق��ت  ويف  اخلا�سية،  ه��ذه 
ومايكرو�سوفت وفي�سبوك وتويرت وغريها من ال�سبكات الجتماعية 

واخلدمات الرقمية.
قد يبدو ا�ستخدام التحقق الثنائي مقلًقا للراحة لكّنه يرفع من درجة 
حماية بياناتك ب�سكل كبري، على الأقل �ستكون على دراية اإذا ما قام 

اأحد ما باخرتاق ح�سابك ل قدر اهلل.
ما  كل  من  -بالرغم  الثنائي  التحقق  ل�ستخدام  حمبًذا  تكن  مل  اإذا 
فيه من فوائد- مُيكنك ا�ستخدام كلمات مرور قوية ورمبا ا�ستخدام 
من  املخرتقني  ومنع  بك  اخلا�س  بي  الآي  حلماية  ا  اأي�سً  VPN

حتديد موقعك.

و�سائ��ل  وتق��دم  الإنرتن��ت  �سبك��ة  ات�س��اع  م��ع 
الهجم��ات  ت��زداد  ي��وم  كل  يف  الت�س��الت 
الإلكرتونية ���رشاوة. وللتوعية من اخلطر الكبري 
لهذا الهجم��ات اأن�ساأت �رشكة حماي��ة اإلكرتونية 
خريطة تفاعلي��ة تعر�س الهجم��ات الإلكرتونية 
التي ي�سهدها العامل حلظة بلحظة وب�سكل مبا�رش.
 "Norse" وتظهر اخلريطة التي طورتها �رشكة
للحماية الإلكرتونية متثيال ر�سوميا مذهال جلزء 
م��ن الهجم��ات الإلكرتونية الت��ي ي�سهدها العامل 

ب�سكل متوا�سل.

وتعر�س اخلريطة معلوم��ات عن م�سدر الهجوم 
الإلكرتوين وهدفه وكذل��ك النوع امل�ستخدم ل�سن 
ذل��ك الهجوم. وتعرّب اخلريطة ع��ن تلك الهجمات 
بخط��وط تنطلق من م�سدر الهجوم اإىل هدفه مع 

دوائر حتيط بامل�سدر والوجهة.
ويف ت�رشيحات �سابق��ة ملجلة "نيوزويك"، قال 
 Norse جيف هاريل، نائ��ب الرئي�س يف �رشكة
اإن هذه اخلريطة هي نتاج للهجمات الإلكرتونية 
اأجه��زة �رشكت��ه املت�سل��ة  الت��ي تتعر���س له��ا 
بالإنرتنت، واأ�ساف "نحن نتلقى ال�رشبة الأوىل 

لأجل اأن يبقى امل�ستخدمون يف اأمان."
وقد ن���رشت �رشكة Norse اأك��رث من 8 ماليني 
جه��از ا�ست�سع��ار للهجم��ات الإلكرتونية يف 50 
دولة من اأج��ل احل�سول على املعلومات الالزمة 

لتمثيل اخلريطة رقميا.
اخلريط��ة،  يف  املعلوم��ات  غ��زارة  رغ��م  ولك��ن 
فاإنه��ا ل متث��ل �س��وى 1 باملائة م��ن الهجمات 
الإلكرتونية التي جتري يف العامل كل حلظة، لأن 
متثي��ل كل الهجم��ات اأم��ر �سبه م�ستحي��ل، ح�سب 

هاريل.

اأعلن��ت �سبك��ة التدوي��ن امُل�سّغ��ر الجتماعية تويرت قب��ل يومني عن اإيق��اف خدمة 
الفيدي��و الق�سري ’فاي��ن’ خالل الأ�سهر املقبل��ة يف قرار مفاج��ئ بالن�سبة للكثريين 

دون اأن تك�سف ال�رشكة عن ال�سبب وراء ذلك.
وكان��ت توي��رت اأطلقت تطبيق فاي��ن مل�ساركة مقاط��ع الفيديو الق�س��رية “6 ثوان” 
يف 2013، وا�ستط��اع العديد م��ن املوهوبني ا�ستغالل التطبي��ق يف حتقيق ال�سهرة 

والدخول اإىل عامل ال�سينما.
بينما ُتبدي الن�سبة الأكرب من م�ستخدمي اخلدمة انزعاجهم من قرار تويرت املفاجئ، 
اأعلن��ت �سبك��ة Giphy لل�س��ور املتحرك��ة ع��ن اأداة جدي��دة مُيك��ن ا�ستخدامها يف 
ا�ست��رياد مقاطع فاي��ن من موقع Vine.io بحيث مُيك��ن مُلنتجي املقاطع احلفاظ 
عل��ى حمتواه��م من الزوال اإىل الأب��د. مل ُتعلن Giphy عن املوع��د امُلحدد لإطالق 
ه��ذه الأداة اجلدي��دة لكن ُيتوق��ع اأن يحدث ه��ذا يف القريب العاج��ل ح�سب ت�رشيح 
ال�رشك��ة نف�سها. وتعمل �سبكة جيفي كمحرك بحث لل�س��ور املتحركة وحتتوي على 
اأكرب مكتبة من ال�سور املتحركة يف العامل، كما تدعم العديد من املن�سات لت�سمني 

اأر�سل��ت مايكرو�سوف��ت يف وق��ٍت �ساب��ق من هذا الع��ام ر�سائل عرب الربي��د الإلكرتوين 
جلمي��ع مط��وري ويندوز، وحذرتهم لإزال��ة اأية تطبيقات من متج��ر ويندوز ل تتوافق 

مع �سيا�سات ال�رشكة اجلديدة.
العج��ب اأن الكث��ري مل ياأب��ه لذل��ك، والآن يب��دو اأن هن��اك اأك��رث من 100 األ��ف تطبيق 
“اختف��وا” متاًم��ا من متجر التطبيق��ات، واأول من �سهد عملية احل��ذف هو الإ�سدار 
الإيط��ايل م��ن املتجر حت��ى الآن. ووفًقا للم�س��ادر، كان عدد التطبيق��ات يف املتجر 
املذك��ور نحو 329507 تطبيق، وبعد ما يق��رب من �سهر – حتديًدا يف 19 اأكتوبر – 

انخف�س عدد التطبيقات لي�سبح 239216 تطبيق.
وعل��ى الرغم من هذا الكم الهائل من التطبيق��ات املحذوفة، ي�سري امل�سدر اإىل اأنه من 
غ��ري املمك��ن حتديد ع��دد التطبيقات التي مل يت��م حذفها لعدم توافقها م��ع �سيا�سات 
مايكرو�سوف��ت اجلدي��دة. ويذكر اأنه من املمكن اأن يتجاوز ع��دد التطبيقات املحذوفة 
الرق��م املذك��ور على م�ستوى العامل؛ نظ��ًرا لأن احلذف يقت���رش يف الوقت احلايل على 

الإ�سدار الإيطايل فقط.
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ت�سل�سل/ ورقم القطعة: 7 / 187
املحلة ورقم وا�سم املقاطعة: 14 وزيرية الغزالية

اجلن�س: عمارة
النوع: ملك �رشف

رقم الباب: حملة 730 
رقم الطابق: زقاق 18

رقم ال�سقة: دار 71
امل�ساحة: 14 / 15 / 11 اولك

امل�ستم��الت: العم��ارة ذات ارب��ع طوابق / الطابق الر�س��ي / يحتوي على ثماني��ة وع�رشون حمل وملجاأ ومدخل عل��ى �سكل قي�رشية 
والطاب��ق والول والث��اين والثالث كل طابق يحتوي على ع�رش �سقق وكل �سقة على غرفتني وغرفة طعام وهول وحمام ومرافق �سحية 

درجة البناء جيدة تقع على ال�سارع العام.
ال�ساغل: ا�سحاب العالقة وم�ستاأجرين 
مقدار البيع: ح�سة / امال حم�سن �سذر

�ستبي��ع دائ��رة الت�سجي��ل العقاري يف الر�ساف��ة الثانية باملزايدة العلنية العق��ار املو�سوف اعاله العائد للراه��ن ح�سة * امال حم�سن 
�سذر* لقاء طلب الدائن املرتهن ال�رشكة العامة للنقل الربي البالغ )31.043.262( واحد وثالثون مليون وثالثة واربعون الف دينار 
ومائت��ان واثن��ان و�ست��ون فل�سا 262 فعلى الراغ��ب يف ال�سرتاك فيها مراجعة ه��ذه الدائرة خالل )30( يوما اعتب��ارا من اليوم الذي 
الت��ايل لن���رش هذا العالن م�ست�سحبا معه التاأمينات القانونية نقدية او كفاله قيمة ل تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 

)4000.000.000( اربع مليارات دينار عراقي وان املزايدة �ستجري يف ال�ساعة )12( ظهرا من اليوم الخري .
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