
ترامب  دونالد  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  قال 
ملدير �رشكة اأبل التنفيذي تيم كوك، اإنه "�سيجعل" 
الوليات  داخل  منتجاتها  ت�سنيع  تبداأ  ال�رشكة 

املتحدة الأمريكية، ح�سب حديث للرئي�س مع 
�سحيفة نيويورك تاميز يف وقت �سابق 

وك�سف ترامب اأنه تلقى ات�ساًل ُبعيد انتخابه 
اأثناء املكاملة:  من تيم كوك واأنه قال له يف 

قد تكون  التي  الأ�سياء  اأحد  اأن  تعلم  اأنت  "تيم، 
م�سنعًا  تبني  اأبل  جعل  هي  يل  حقيقيًا  اإجن��ازاً 
الوليات  يف  كبرية  م�سانع  عدة  اأو  لها  كبرياً 

يف  ج����اء  م���ا  وف����ق  املتحدة"، 
الغارديان.

كوك �أج�به ب�أنه يتفهم 
�لأمر

ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة، يف 
اأجابه  كوك  اأن  ترامب،  رواية 

بالقول: "اأتفّهم ذلك"، واأن ترامب 
طريق  ع��ن  ب��ح��واف��ز  َي��ِع��ده  م�سى 

القوانني  وتخفيف  ال�رشائب  خف�س 
التنظيمية.

وقال ترامب: "اأعتقد اأننا �سُنهيئ لكم 
احلوافز، واأرى اأنكم �ستمتثلون".
الربيطانية  الغارديان  �سحيفة 

ات�����س��ل��ت ب�����رشك��ة اأب���ل 
ل���ل���ح�������س���ول ع��ل��ى 
ترامب  ل��رواي��ة  تاأكيد 

للمحادثة الهاتفية، بيد 
ت�ستجب  مل  ال�رشكة  اأن 

على  تعليقات  تقدم  ومل 
حمتوى ما قاله ترامب.

�أبل ل ت�صّنع يف �أمريك� و�إمن� 
جتمع من 3 دول

الفاخرة  منتجاتها  اأبل  �رشكة  ت�سّوق 
يف  اأب���ل  ت�سميم  "من  اأن��ه��ا  �سعار  حت��ت 

اأجهزتها  ف���اإن  ذل��ك  م��ع  ول��ك��ن  كاليفورنيا"، 
م�سانع  يف  جتميعها  يتم  ه��ذه  الإل��ك��رون��ي��ة 
بال�سني من قطع م�سّنعة يف معظمها يف ال�سني 
 MIT تقوله جملة  ما  وتايوان ح�سب  واليابان 
ال�رشكة  Technology Review. كما تقول 
مليون   1.6 م��ن  اأك���ر  يوظفون  م��زودي��ه��ا  اإن 

�سخ�س.
ترامب  اعتمدها  التي  الأف��ك��ار  اأه��م  اإح��دى  اإن 
ال�رشكات  اإرج��اع  كانت  النتخابية،  حملته  يف 
مع  املتحدة،  الوليات  اإىل  الوظائف  الأمريكية 

بت�سنيع  ق��راراً  اتخذ  ال�سخ�سية  جتارته  يف  اأنه 
املالب�س يف ال�سني اأو بنغالدي�س.

قال ترامب حل�سد من موؤيديه يف فرجينيا بتاريخ 
18 يناير/كانون الثاين 2016، حينما كان ما 
�سناعة  على  اأبل  "�سنحمل  رئا�سيًا:  مر�سحًا  زال 
عن  ب��دًل  البلد  هذا  يف  ومنتجاتها  حوا�سبها 

البلدان الأخرى".
اإىل  ترامب  دع��ا  لح��ق،  وق��ت  ويف 
مقاطعة منتجات اأبل ما مل متتثل 
التحقيقات  مكتب  مل��ط��ال��ب 
بفتح هاتف   FBI الفيدرالية 
الآي��ف��ون ال���ذي ي��ع��ود لأح��د 

ي  منفذ
ه��ج��وم ���س��ان ب��رين��اردي��ن��و، 
بالغًا  رف�سًا  اأب��ل  رف�ست  فقد 

الر�سوخ لهذا الطلب.
ت�صنيع هو�تف �آيفون من 

�ل�صفر د�خل �أمريك� �أمر غري 
عملي

بيد اأن معظم اخلرباء متفقون 
على اأن ت�سنيع هواتف اآيفون 
من ال�سفر داخل اأمريكا اأمر 
غري عملي ولي�س ممكنًا من 

الأكرب يف  الناحية املادية القت�سادية؛ وال�سبب 
ذلك اأن ال�رشكة تعتمد على �سل�سلة مزودين معقدة 
للت�سنيع  حتتية  بنًى  لديها  اإن  ثم  جداً،  وطويلة 
بال�سني.يقول  �سينغن  يف  وم��ه��ي��اأة  ج��اه��زة 
جامعة  يف  التجارة  كلية  اأ�ستاذ  وانغ  �سيوجنني 
التزويد:  �سل�سلة  باإدارة  واملتخ�س�س  �ستانفورد 
"اجلغرافيا مهمة، ففي �سينغن اإن احتجت لقطعة 
 10 لها  ف�ستجد  و�سحيحة(  ن��ادرة  كانت  )مهما 

مزودين يف الأقل يف غ�سون يوم واحد".
�رشكة  يف  �رشيك  هو  الذي  ويل�سون،  تيم  ويقول 
 :Artiman ت��دع��ى  ا�ستثمارية  م��ال  راأ����س 
ال��ولي��ات  يف  ت��وج��د  ل  "حاليًا، 
املزودين  �سل�سلة  املتحدة 
ال�����الزم�����ة ل��ت�����س��ن��ي��ع 
امل�ستهلك  اإلكرونيات 
ب���ك���م���ي���ات ك���ب���رية. 
ل���ع���ل م����ن امل��م��ك��ن 
ف���ر����س ال�����رشائ��ب 
ع��ل��ى ال�����واردات كي 
ولكن  تكلفتها،  تزيد 
املوقع  لنقل  بالن�سبة 
النا�س  وحمل  وتغيريه 
ع�����ل�����ى 

اأمٌر  فهذا  اأمريكا  يف  مزودين  �سل�سلة  بناء  اإعادة 
ل اأتوقع حدوثه يف الأعوام املقبلة".

اإن�ساء قاعدة  ال�ستثمار يف  اأبل على  فاإن عزمت 
يرى  املتحدة،  الوليات  داخ��ل  جديدة  مزودين 
�سوف مينح مناف�سيها  املتوقع  التاأخري  اأن  وانغ 
بها  "للحاق  وفر�سة  وقتًا  وال�سينيني  الكوريني 

واأكل ح�ستها ]من ال�سوق[".
�صتكون �لتكلفة ع�لية جدً�

كلية  يف  الأ�ستاذ  ديدريك،  جي�سون  عكف  وقد 
الأمريكية  �سرياكوز  جامعة  يف  املعلوماتية 
مزودي  �سل�سلة  ودرا�سة  حتليل  على  بنيويورك 
 MIT Technology جملة  ل�سالح  اآب���ل 
Review، فخل�س اإىل اأن جتميع هواتف اآيفون 
 30 من  ي�سيف  �سوف  املتحدة  الوليات  داخل 
دولراً اإىل 40 دولراً لتكلفة املنتج؛ نظراً لتكلفة 
التكاليف املتعلقة ب�سحن  العمالة وغري ذلك من 
القطع اإىل الوليات املتحدة. ومل ت�سمل تقديرات 
لبناء  الالزمة  املال  راأ�س  بتكلفة  بيانًا  ديدريك 

التكلفة امل�����س��ان��ع  هذه  اأن  من  الرغم  على 
كبرية ل ي�ستهان بها.���س��ت��ك��ون 

وقال ديدريك: "من املمكن 
بتجميع  تقوم  اأن  لأبل  جداً 
يف  منتجاتها  بع�س  قطع 
لكن  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
حمدودة"،  كميات  اإط���ار  يف 
جتميع  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ق��رح��ًا 
ح��وا���س��ب اآمي����اك )م��اك��ن��ت��و���س(. 
املمكن  من  اأن��ه  اأعتقد  "ل  وتابع: 
هواتف  ماليني  مئات  اإنتاج  نقل 
الوليات املتحدة، ول  اإىل  الآيفون 

حتى بتكلفة تناف�سية يف الأقل".
خي�ر �ل�صحن من �ل�صني

معهد  م��ن  ليندن،  غريغ  وي��ق��رح 
الإبداع التجاري بجامعة كاليفورنيا 
لأب��ل  اإمكانية  ثمة  اأن  بريكلي،  يف 
اتباعها تكمن يف "جعل ال�سني جتهز القطع 
ثم ت�سحنها اإىل اأحد م�سانع املزودين املوجودة 
هنا يف البالد، وبهذا نكون انتهينا لأننا �سنكون 
اأمام هاتف اآيفون جاهز مت جتميعه يف الوليات 
املتحدة باإ�سافة خطوة واحدة على عملية �سنعه 
ومع بع�س تكاليف ال�سحن والعمالة الإ�سافية".

ل  زهيداً  مبلغًا  ال�سراتيجية  ه��ذه  تكلف  وق��د 
الهاتف  ل�سعر  دولراً   20  10- اإ�سافة  يعدو 
الواحد وفق ما قاله ليندن، لكن الإنتاج �سيكون 
للم�سانع  الإنتاجية  ال�ستيعابية  بالقدرة  مقيداً 

املوجودة.
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انتزاع فدية تنتشر عبر صورة 
مرسلة في مسنجر فيس بوك

تستثمر مليارات الدوالرات 
في سيارات كهربائية

تعلن تأسيس وكالة 
للفضاء على غرار ناسا

ووردبريس تدعم ترجمة 
غوغل اآللية

انت���رشت اأخرياً برجميات خبيثة ت�س��ل اإىل جهاز امل�ستخدم من خالل ت�سفحه 
في���س بوك وذل��ك عرب �سور يتم تداوله��ا ب�سكل عادي لكن عن��د ال�سغط عليها 
تق��وم بتن�سي��ب برجمية خبيث��ة. لكن الي��وم اكت�سفت �رشكة لالأم��ن واحلماية 
برجمي��ة انت��زاع فدية تنت�رش ب��ني امل�ستخدمني على �سكل �س��ورة ت�سلهم عرب 

م�سنجر في�س بوك.
وبح�س��ب �رشك��ة Check Point للحماي��ة ف��اإن الربجمي��ة اخلبيث��ة ميك��ن 
دجمه��ا ع��رب �سورة عادي��ة، عندما يت��م حتميل ال�س��ورة على في���س بوك لإن 
القرا�سن��ة ي�ستغل��ون ثغ��رات معين��ة يف اإع��دادات البني��ة التحتي��ة لفي�س بوك 
بتعامل��ه مع ال�سورة حيث يج��ربون امل�ستخدم على تنزي��ل ال�سورة وبالتايل 

تفعيل الربجمية اخلبيثة لديهم.

ك�س��ف رئي�س اإدارة الأبحاث والتطوير يف "داميلر" الأملانية ل�سناعة ال�سيارات، 
عن نية ال�رشكة ا�ستثمار قرابة 11 مليار دولر، لغر�س تطوير �سيارات كهربائية. 
كم��ا تخ�س�س ال�رشكات الأملانية ا�ستثم��ارات مهمة لل�سيارات الكهربائية، التي 

كانت تتجنبها يف املا�سي ب�سبب ارتفاع تكاليفها ونطاق ت�سغيلها املحدود.
اذ اأت��اح التق��دم التكنولوج��ي زيادة مدى �سيارة كهربائي��ة بنحو 50  يف املئة، 
اإىل حتفي��ز �رشكت��ي فولك�سفاغن وداميلر وموّردين مثل بو���س وكونتننتال على 

القيام با�ستثمارات �سخمة.
واو�سح توما���س فيرب، ل�سحيفة "�ستوتغارت ت�سايتونغ"، "بحلول 2025، نريد 
تطوي��ر ع���رش �سي��ارات كهربائية بن��اًء على الت�سمي��م نف�سه )..( وم��ن اأجل هذه 

احلملة نريد ا�ستثمار ما ي�سل اإىل ع�رشة مليارات يورو".

اأعلن��ت بلجي��كا عزمه��ا اإن�س��اء ن�سخ��ة حقيقي��ة م�سابه��ة لإدارة الطريان 
والف�س��اء الأمريكي��ة )نا�سا(.  وقالت وزيرة العل��وم البلجيكية اإيلك �سلور، 
اإن��ه تقرر اإقامة وكالة الف�ساء الحتادي��ة البلجيكية العام املقبل، م�سرية 
اإىل اأنه��ا �ست�ساع��د يف التم�س��ك بح�س��ة تبل��غ حاليا خم�س��ة يف املئة يف 
�سناعة الف�س��اء الأوروبية البالغة قيمتها �سبعة مليارات يورو يف العام. 
وتعمل نحو 60 �رشكة يف القطاع املحلي منها �رشكة �سابكا القائمة منذ 

اأريان. 96 عاما والتي عملت يف برنامج ال�ساروخ الأوروبي 
واأ�سبحت �سور من ق�س�س تان تان الف�سائية بدءاً من "دي�ستني�سن مون" 
يف اخلم�سينات كنوزا وطنية يف بلجيكا وغّذت الفتتان ال�سعبي يف اأنحاء 

العامل مبغامرات الف�ساء.

قامت ووردبري���س بدعم مدوناتها امل�ست�سافة عل��ى خمدماتها مربعًا جانبيًا 
خا�س��ًا بخدم��ة الرجمة من غوغل حيث ميك��ن للزوار الذي��ن ل يتحدثون لغة 
املدونة اأن ي�سغطوا عليه ويتم ترجمة حمتوى ال�سفحة للغة الأم اخلا�سة بهم. 
واخلدم��ة ت�سم��ل 101 لغة مبا فيها العربية. ويف لوحة التحكم عرب التوجه اإىل 
ق�س��م املربع��ات اجلانبي��ة Widgets  ومن ثم حتت تبوي��ب تخ�سي�س ميكن 
  Add a Widget الو�سول اىل امليزة واإ�سافة الويدجت عرب ال�سغط على زر
يف اأي مكان تريد اأن ت�سعه فيه حيث �سيظهر �سندوق من�سدل للزوار فيه خيار 
“اخ��ر لغتك” وبعدها احفظ التغيريات. اجلدي��ر بالذكر اأن خدمة ووردبري�س 
للتدوين مّر عليها ع�رشة اأعوام مت خاللها اإن�ساء 2.5 مليار مدونة على نطاقها 

اخلا�س جمانًا وين�رش فيها املدونون باأكر من 130 لغة حول العامل.

تقنية جديدة تشحن البطاريات في ثوان 
فتدوم أسبوعا كامال

ترامب يرغب في مساعدة أبل لتصنيع منتجاتها 
داخل الواليات المتحدة

واتساب بيتا يدعم اآلن تشغيل الفيديو دون انتظار تحميله

إنستغرام تضيف ميزة البث الحي لمدة تصل إلى ساعة!

غوغل تكشف عن ميزة جديدة تجنبك ازدحام األسواق

اليابان تعتزم إطالق أصغر صاروخ فضاء في العالم

 متكن علماء من جامعة �سنرال فلوريدا الأمريكية من ابتكار تقنية ت�ساعد على بقاء 
البطاريات وكاأنها جديدة متاما حتى بعد اإعادة �سحنها 30 األف مرة.

ومُتّكن التقنية اجلديدة من احلفاظ على كفاءة البطاريات بحيث تدوم اأطول مبا يزيد 
على 20 مرة من بطاريات الليثيوم اأيون الفائقة �رشعة ال�سحن.

 "Supercapacitors" وتق��وم التقنية اجلديدة على �سحن مكثفات فائق��ة ال�سعة
بالكهرب��اء ب�رشعة ب�سبب تخزين الكهرباء ب�س��كل �ساكن على �سطح مادة معينة بدًل 

عن اعتماد التفاعل الكيميائي املعمول به يف البطاريات احلالية.
وتتطلب العملية �سفيحة من مادة ثنائية الأبعاد مع �سطح وا�سع لتحمل العدد الكبري 
م��ن الإلكرونيات، حيث اعتم��د الباحثون على مادة الغرافني للعمل على زيادة عمر 
البطارية واملكثفات الفائقة التي متتاز ب�رشعتها الفائقة يف ال�سحن، ل�سنع النموذج 
الأويل. اخ��ريا قال نيتني �سودري الباحث يف جامعة �سنرال فلوريدا وامل�رشف على 
تطوي��ر الأبحاث اإنه يف حال ا�ستبدال البطاري��ات باملكثفات الفائقة، ف�سنتمكن من 
�سح��ن الهات��ف املحم��ول يف غ�سون ثوان قليل��ة، بل لن تكون هن��اك حاجة لإعادة 

�سحنه مرة اأخرى قبل اأ�سبوع كامل".

ت�سجيل  طلبات  من  م�سبوق  غري  بعدد  ال�سني  يف  خمرعون  تقدم 
براءات اخراع يف العام املا�سي. وبح�سب التقرير ال�سنوي للمنظمة 
طلب  مليون  من  اأك��ر  ال�سني  من  ورد  الفكرية،  للملكية  العاملية 

لت�سجيل براءة اخراع. وو�سفت املنظمة الرقم باأنه "ا�ستثنائي".
الت�سال  قطاعات  يف  ابتكارات  عن  الطلبات  من  الكثري  وكانت 

واحلو�سبة واأ�سباه املو�سالت والتكنولوجيا الطبية.
ت�سجيل  طلبات  عدد  زيادة  على  ال�رشكات  ال�سينية  احلكومة  وحتث 
براءات الخراع. بيد اأن بع�س اخلرباء ي�سككون فيما اإذا كانت هذه 
اأكر ابتكاراً من غريه، خا�سة اأن  الأرقام تعني اأن ال�سني حقًا بلداً 

غالبية تلك الت�سجيالت جترى حمليا.
�أرق�م م�صوهة

 2.9 العامل  يف  الخراع  براءات  ت�سجيل  طلبات  عدد  اإجمايل  وبلغ 
الفكرية.  للملكية  العاملية  املنظمة  بح�سب   ،2015 عام  يف  مليون 

وي�سكل هذا ارتفاعا بن�سبة 7.8 يف املئة عن العام ال�سابق.
الزيادة. فقد تلقى  اأن تزعم امل�سوؤولية عن دفع هذه  وبو�سع ال�سني 
ال�سعبية مليونا و101  ال�سني  الفكرية يف جمهورية  امللكية  مكتب 

األف و864 طلبًا للح�سول على براءة اخراع يف 2015.
املتحدة  والوليات  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  على  ال�سني  وتفوقت 
جمتمعني. Image captionاملخرعون ال�سينيون يتحفظون يف 

طلب ت�سجيل براءات اخراع يف اخلارج
ال�سعي لت�سجيل  اأكر حتفظا حيال  ال�سينيني كانوا  لكن املخرعني 

براءات الخراع يف اخلارج.
وت�سري املنظمة العاملية اإىل اأنهم تقدموا فقط بنحو 42 األفا و154 
للهواتف  اإي  تي  وزي  ه��واوي  �رشكتا  وكانت  ال�سني،  خارج  طلبا 

الذكية ومعدات الت�سالت الأكر ن�ساطا يف هذا امل�سمار.
تقدموا  الذين  املخرعني  ع��دد  فكان  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأم��ا 
الرقم.  ه��ذا  اأ�سعاف  خم�سة  اخل��ارج  يف  اخ��راع  ب��راءات  لت�سجيل 
وحقق املخرعون من اأملانيا واليابان وفرن�سا تفوقا ملحوظا على 

نظرائهم ال�سينيني يف هذا امل�سمار.
ال�رشكات  مع  يعمل  والذي  الخ��راع،  براءات  يف  اخلرباء  اأحد  واأكد 
تفاوتا كبريا يف  اإن هناك  الك�سف عن هويته،  ال�سينية وطلب عدم 
الأرقام. وقال "ما يرى ال�سينيون اأنه براءة اخراع لي�س يف احلقيقة 
لهم  تقدم  التي  الطلبات  نوعية  هي  وهذه  الت�سميم،  من  نوع  �سوى 
و�سع  يف  ابتكارا  تكون  رمبا  الطلبات  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار  بكرة". 
ما  وغالبا  الأ�سياء  هذه  بع�سا من  "راأيت  بالقول  �سعيف، مو�سحا 

تتمحور حول اأجزاء من الآلت يف خطوط الإنتاج".

مل  اأنهم  اإىل  ت�سري  ابتكارات  من  به  يتقدمون  ما  "تفا�سيل  واأ�ساف 
ي�سلوا اىل امل�ستوى الالزم من الإبداع ليكون هناك اعراف عاملي 

بالبتكار".
ويف اأوروبا فاإن تغيري �سكل املنتج لي�س كافيا للح�سول على براءة 
ويقدم  اجلديدة  العملية  مييز  تقنيا  جانبا  الأم��ر  ويتطلب  اخ��راع، 
حت�سينا ويك�سف مفهوما جديدا مل يكن وا�سحا من قبل للخرباء يف 
هذا املجال. لكن يف ال�سني فاإن جمرد ت�سميم جديد مميز يعتمد على 
�سكل املنتج الأ�سا�سي ومنطه ولونه يعد كافيا للح�سول على براءة 
الخراع، طاملا ميكن بيع اأو ا�ستخدام املنتج ب�سكل م�ستقل عن بقية 
الأجزاء الأخرى. ومتنح الوليات املتحدة براءات اخراع مماثلة لتلك 

املوجودة يف ال�سني.
�أقل من �ملتوقع

منذ  الخراع  براءات  ت�سجيل  طلبات  اأعداد  بزيادة  ال�سني  واهتمت 
خم�س �سنوات، الأمر الذي �سجع على زيادة التقدم باحل�سول عليها 
داخليا. واأعلن مكتب امللكية الفكرية يف ال�سني اآنذاك اأنه يخطط لرفع 
عدد براءات الخراع التي ي�ستقبلها اإىل مليوين طلب يف عام 2015.

و�سجعت احلكومة تلك املبادرة باأنواع متعددة من الدعم واحلوافز.
براءة  طلب  مليون  من  اأكر  واحد  مكتب  تلقي  اأن  من  الرغم  وعلى 
لل�سني مازال غري  بالن�سبة  اأنه  اإل  قويا،  اخراع ميثل رقما عامليا 

كاف ومل ي�سل اإىل امل�ستهدف.

على  اأن��دروي��د  ن��ظ��ام  على  وات�����س��اب  تطبيق  ح�سل 
حتديث جديد ياأتي مبرحلته التجريبية بيتا، وقد وّفر 
جميع  قبل  من  ومنتظرا  مهما  خيارا  التحديث  هذا 
الفيديو  ت�سغيل  الآن  يدعم  حيث  التطبيق،  م�ستخدمي 
حيث  الفيديو،  حتميل  لنتظار  احلاجة  دون  من  فورا 
يتم  ريثما  النتظار  من  للم�ستخدم  لبد  �سابقا  كان 
فورا  ت�سغيله  اأو  ت�سغيله  يتم  لكي  الفيديو  حتميل 
اإع��دادات  ح�سب  وذلك  التحميل  انتهاء  بعد  وتلقائيا 

التطبيق.
تغيري  امل�ستخدم  �سيالحظ  اجلديد  التحديث  هذا  ومع 
ظاهر  هو  ما  مثل  الت�سغيل  باأيقونة  التحميل  اأيقونة 

على  الفيديو  حتميل  خيار  م��ع  اأدن����اه،  ال�سور  يف 
ا�سفل  امل��وج��ود  التحميل  زر  عرب  وذل��ك  ال�ستوديو 
ال�رشكة  اإطالق  بعد  امليزة  هذه  وتاأتي  الفيديو،  ي�سار 
جلميع امل�ستخدمني ور�سميا ميزة املحادثات املرئية 

180 دولة حول العامل. “فيديو” يف 
اأخريا التحديث وكما ذكر �سابقا  متاح ب�سكل جتريبي 
الن�سخة  وحتميل  التطبيق  ملجتمع  النتقال  وميكن  
التجريبية له ، كذلك رمبا يتم التغيري من جهة اخلادم 
يف اأي وقت، لذلك ميكن النتقال اىل �سفحة التطبيق 
من متجر غوغل بالي وحتميل اآخر اإ�سدار وفح�س اإذا 

ما مت توفري هذا اخليار اجلديد لديك اأم ل.

اأعلنت اإن�ستغرام اأن ميزة الفيديوهات املبا�رشة قادمة 
املبا�رش  بثك  من  تنتهي  وعندما    Stories ق�سم  اإىل 

�سيختفي الفيديو تلقائيا من التطبيق.
للغاية، فما عليك  �سهلة  املبا�رش مهمة  بالبث  والقيام 
 Start Live" زر  على  النقر  ثم  الكامريا  فتح  �سوى 
ملدة  املبا�رش  البث  عملية  اإجراء  وميكنك   ،"  Video

ت�سل اإىل �ساعة واحدة.
اأ�سدقائك عندما تقوم بالبث املبا�رش  اإخطار  وقد يتم 
عملية  جتري  وبينما  البث،  روؤي��ة  من  يتمكنوا  حتى 
البث ميكنك تثبيت تعليق لرياه اجلميع، اأو حتى اإيقاف 

التعليقات اإذا كنت ترغب يف ذلك.
تبويب  يف  اجلديد   Top Live ق�سم  لك  و�سيعر�س 
الوقت  يف  حتدث  التي  املثرية  الق�س�س     Explore

الراهن.
ميزة  مع  جنب  اإىل  جنبا  امليزة،  هذه  اإ�سدار  و�سيتم 
البث املبا�رش نف�سها،  جلميع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 

ال�سعيد العاملي  خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة.
اأ�سبحت ال�سور ومقاطع  الناحية الأخرى فقد  اأما من 
 .Instagram Direct داخ���ل  تختفي  الفيديو 
ال�سور  ذلك  يف  مبا  املرئي  املحتوى  اإر�سال  وميكنك 

والفيديوهات لالأ�سدقاء وكذلك للمجموعات من خالل 
تختفي  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  هذه  الر�سائل.  ق�سم 
اأن يقوموا بروؤيتها. و�سيتم  اأ�سدقائك مبجرد  من بريد 
تنبيهك يف حالة ما اإذا مت الرد عليها اأو التقاط �سورة 
القابل  املرئي  املحتوى  اإر���س��ال  فقط  وميكنك  لها. 

لالإزالة اإىل الأ�سخا�س الذين يقومون مبتابعتك.
وتقول اإن�ستغرام اإن هناك اأكر من 100 مليون ح�ساب 
ي�ستخدم بالفعل خا�سية   Stories، يف حني حتظى 
 300 من     Instagram Direct الر�سائل  ميزة 

مليون م�ستخدم كل �سهر.

ك�سف��ت �رشك��ة غوغل عن اأحدث ميزة له��ا متكنك من معرفة اإن كان��ت املتاجر التي 
ترغب بالتوجه اإليها مزدحمة اأم ل يف اأي وقت من الأوقات. وتعد هذه امليزة امتدادا 
خلدم��ة "popular times" الت��ي تو�سح مدى الزدح��ام يف املطاعم واملقاهي 
وحجم الطوابري، وتظهر امليزة اجلديدة التقديرات احلقيقية ملدى ان�سغال اأو ازدحام 
م��كان ما. و�سيتيح غوغل الآن عر�سا جديدا "مبا�رشا" يف ق�سم "اأوقات الذروة" عند 
البح��ث ع��ن متجر اأو مطع��م اأو غريها من املواقع. وت�ستند توقع��ات غوغل اإىل �سجل 
ا�ستخ��دام املواق��ع اليومي. ويف حني اأن ميزة "اأوقات ال��ذروة" تظهر تقديرات ب�ساأن 
املواق��ع ا�ستن��ادا اإىل تاريخ ت�سجيل الجتاهات، ي�ستخ��دم العر�س "املبا�رش" الوقت 

احلقيقي لإظهار مدى ان�سغال مكان معني يف حلظة معينة.

ذك��رت الوكال��ة الياباني��ة ل�ستك�س��اف الف�س��اء "جاك�س��ا" اأن الياب��ان تنوي 
اإط��الق اأ�سغر �س��اروخ ف�سائي يف العامل مع حلول �سه��ر مار�س/اآذار 2017. 
وم��ن املتوق��ع اأن يطلق ال�ساروخ اجلدي��د من قاعدة اأوتين��ورا جنوب حمافظة 
كاغو�سيم��ا الياباني��ة، حيث �سيق��وم ال�س��اروخ اجلديد  بنقل القم��ر ال�سناعي 
TRICOM1 ال�سغ��ري ال��ذي يبل��غ وزن��ه 3 كيلوغرام��ات وطول��ه 35 �سم 
لينف��ذ مهمت��ه التي �ستدوم قرابة ال�سهر يف الف�س��اء. وبح�سب اخلرباء فاإن ج�سم 
ال�ساروخ اجلديد يتكون من 3 اأجزاء اأ�سا�سية ويبلغ طوله الإجمايل نحو 10.5 
م، اأما وزنه ف� 2.6 طن، و�سيكون قادرا على نقل اأقمار �سناعية وزنها نحو ال� 
4 كغ اإىل املدارات الف�سائية. ويوؤكد اخلرباء الذين عملوا على ت�سنيع ال�ساروخ 
اأن ا�ستخدامه��م للتقنيات اجلدي��دة مكنهم من خف�س تكلف��ة �سناعة ال�ساروخ 
اإىل 3.6 مالي��ني دولر. اجلدي��ر بالذكر اأن اليابان تعتمد يف الوقت الراهن على 
�سواري��خ H2A الثقيلة يف برناجمها الف�سائي، حيث تبلغ تكلفة كل �ساروخ 

نحو 10 مليارات ين ياباين اأي ما يقارب ال� )90 مليون دولر(.
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