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من  مبجموعة  عام  ب�شكل  اجلديدة  التقنيات  متر 
املراحل قبل اأن ت�شل اإىل اأيدينا كم�شتخدمني؛ فهي 
اأولاً على �شكل فكرة جديدة يف طور التطوير  تظهر 
تلك  يف  لكنها  للتجربة،  جاهز  كنموذج  تظهر  اأو 
الفرتة تكون باأ�شعار خيالية. تنتقل بعدها ملرحلة 
ال�رشكات-  اهتمام  جذب  يف  جنحت  -لو  ُمتقّدمة 
وتبداأ اجلهود احلثيثة لتطويرها وحتويلها اإىل ُمنتج 
، وباأ�شعار  قادر على تنفيذ املهمة املطلوبة منه اأولاً

ا. منطقية ثانياً
معظم  على  تطبيقه  ُيكن  القالب  اأو  املراحل  هذه 
 Google Glass التقنيات ولتكن نّظارات جوجل
عملت  ثم  ظهرت،  الأول��ي��ة  النماذج  منها.  واح��دة 
للمطورين  ن�شخة  توفري  قبل  جوجل على تطويرها 
ب�شعر 1500 دولر، �شحيح اأنه مرتفع لكنه اأرخ�ص 
نف�ص  النّظارة.  من  الأوىل  الن�شخ  تكلفة  من  بكثري 
اأو  امُلعّزز،  اأو  الفرتا�شي  الواقع  نّظارات  مع  الأمر 

حتى األواح التزّلج الكهربائية.
بدرجة اأعقد قليلاً من الناحية التقنية لدينا �رشكة 
SpaceX التي ت�شعى اإىل تطوير ُطرق ال�شفر نحو 
الف�شاء وت�شعى جاهدة لتوفري و�شائل نقل ُيكن لنا 
كاأ�شخا�ص عاديني ال�شفر عربها والنتقال برحلت 
الأر�ص  اإىل  والعودة  اخلارجي  الف�شاء  اإىل  ُمنّظمة 

ب�شهولة تاّمة.
مو�شك  اإيلون  اأ�ش�شها  -التي  نف�شها  ال�رشكة  هذه 

ا  مفهوماً ا  اأي�شاً للعامل  قّدمت   -Elon Musk
مفهوم  وه��و  الأر����ص،  �شطح  على  لل�شفر  ا  ج��دي��داً
حظي باهتمام كبري على امل�شتوى العاملي، وعلى 
ا حيث حر�ص بع�ص الطلب  اأي�شاً امل�شتوى العربي 
من  التقنية  ه��ذه  يف  امُل�شاهمة  على  امِل�رشيون 
خلل م�شاركتهم يف معر�ص خا�ص اأُقيم يف ولية 

.Texas تيك�شا�ص
اأو  التقنية  ا�شم  هو   Hyperloop هايربلوب 
العلمة التجارية لو�شيلة ال�شفر اجلديدة التي و�شع 
 ،2013 ع��ام  يف  نف�شه  مو�شك  الأوىل  ُم�شّودتها 
منذ  ُطرح  ُم�شابهة  لفكرة  قدمي  منوذج  اأن  �شحيح 
القرن املا�شي، لكن منوذج مو�شك اأقوى لأنه ُيعالج 

امل�شاكل املوجودة يف مناذج ال�شفر احلالية.
بالنتقال  للم�شافرين  هايربلوب  ت�شمح  باخت�شار 
ا.  متاماً ُمغلقة  اأنابيب  عرب  ا  ج��داً عالية  ب�رشعات 
وبالأرقام، فاإن هذا املفهوم �شي�شمح بقطع م�شافة 
دقيقة   35 تتجاوز  ل  زمنية  مبدة  كيلومرت   560
فقط، اأي اأن ال�رشعة الو�شطية هي 970 كيلومرت مع 
اإمكانية و�شولها حتى 1200 كيلومرت يف ال�شاعة 

الواحدة.
التقنية وراء هذا  وقبل احلديث ب�شكل تف�شيلي عن 
امل�شاكل املوجودة يف  املفهوم دعونا نتحّدث عن 
النتقال  و�شائل  جميع  يف  احلالية.  ال�شفر  و�شائل 
الحتكاك  ق��ّوة  تلعب  احل��ايل  وقتنا  يف  ال�شفر  اأو 

�رشعة  من  احل��د  يف  ا  كبرياً ا  دوراً الهواء  ومقاومة 
�رشعة  زيادة  مثلاً  حاولنا  لو  وبالتايل  �شيء،  اأي 
بالهواء  الحتكاك  عامل  �شيوؤثر  العادية  القطارات 
على  ثانياًا  احلديدية  بال�شّكة  والحتكاك   ، اأولاً
اإىل  تتحّول  عالية  ح��رارة  عنها  و�شينتج  ال�رشعة 

احرتاق يف معظم احلالت.
من  اأ�شا�شياًا  ا  جزءاً ال�شابقة  امل�شاكل  اعتبار  ُيكن 
تطويره  على  والعمل  هايربلوب  ظهور  اأ�شباب 
عالية  طموحات  و�شع  مع  من��وذج،  اإىل  وحتويله 
لتحويله اإىل و�شيلة نقل يكن لأي �شخ�ص يف العامل 

ركوبها واخت�شار وقت النتقال من مكان للآخر.
يقوم  والحتكاك  ال��ه��واء  مقاومة  من  للتخّل�ص 
هايربلوب على مفهوم و�شع عربات، كب�شولت، اأو 
�شّمها ما �شئت داخل اأنابيب �شبه معزولة من الهواء، 
هذه العربات �شريكب امل�شافرون بداخلها للنتقال، 
ا. و�شتطفوا  اأي�شاً اأو ُيكن نقل الب�شائع من خللها 
الهواء  الأنابيب على طبقة من  داخل  العربات  تلك 
مرت  ميلي   1.3 اإىل   0.5 بني  �شماكتها  ت��رتواح 
فقط، بنف�ص املبداأ امل�شتخدم يف لعبة هوكي الهواء 
Air Hockey التي تطفوا على طاولتها القطعة 

البل�شتيكية.
وتت�شارع  تتحرك  اأو  العربات  تنتقل  ولكي  الآن 
وتتباطئ �شيتم العتماد على حقل مغناطي�شي ناجت 
 Linear induction خّطي  حّثي  ُم��رك  عن 

اإىل  الكهربائية  اأي يقوم بتحويل الطاقة   Motor
مغناطي�شي،  حقل  على  بالعتماد  حركية  طاقة 
وبالتايل ُيكن التحكم بحركة العربة التي تطفو يف 

الهواء بكل �شهولة.
من  معزولة  �شبه  بيئة  يف  الندفاع  تاأكيد  وبكل 
الهواء يعني وجود هواء ناجت عن ال�رشعة الكبرية، 
منفذ  تركيب  على  هايربلوب  مبداأ  يقوم  وبالتايل 
نقل  يتم  بحيث  لإخراجه،  و�شاغطة  الهواء  لتلّقي 
الثاين  الطرف  اإىل  الأول  الطرف  من  الناجت  الهواء 
ا اأثناء  للعربة، وبالتايل لن تلعب مقاومة الهواء دوراً

عملية النقل.
ال�رشكات  ُتعترب من   Hyperloop One �رشكة 
كبرية،  بجدّية  هايربلوب  مفهوم  مع  تتعامل  التي 
التقنية  لتجربة  خط  بناء  على  حالياًا  تعمل  حيث 
اأولية  جت��ارب  بعد  ا،  تقريباً كيلومرت   3 طول  على 

ا. ناجحة اأُجريت على م�شافات �شغرية جداً
اأن  اأي  امل�شدر،  مفتوح  اأنه  هو  هايربلوب  ُيّيز  ما 
�شخ�ص  لأي  وُيكن  للجميع  متوفر  العام  النظام 
اأُدخلت  التي  امُلختلفة  امُل�شاهمات  من  ال�شتفادة 
وبالتايل  اخلا�ص،  منوذجه  تطوير  اأج��ل  من  اإليه 
املناف�شة  اأن  �شحيح  التطوير.  يف  اأك��رب  �رشعة 
ال�رشكات، لكنها يف نف�ص  الكثري من  موجودة بني 
الوقت ُت�شاهم جميعها يف تطوير املفهوم الأ�شا�شي 

لتحويله اإىل واقع ملمو�ص يف امل�شتقبل القريب.

Logo على iOS لتصميم 
الشعارات بدقائق

تطلق رباعية 
دفع هجينة

تدمير األرض يتزايد مع 
اكتشاف 5 آالف كويكب قريب

زمالء من الروبوتات 
بأماكن العمل قريبًا

ا على متجر اأبل �شتور  تطبيق Logo اأحد التطبيقات التي مت طرحها موؤخراً
ا  ب�شكل جماين وكامل، ويتمّي��ز هذا التطبيق بوجود �شعارات م�شممة م�شبقاً
وم��ا على امل�شتخ��دم اإل التعديل علي��ه اأو اأخذ الفكرة والقي��ام ب�شعار جديد 

ا. كلياً
ا  بدوره ُيقّدم التطبيق اأكرث من 1000 �شعار كل �شعار يختلف عن الآخر، جنباً
اإىل جنب اأكرث من 200 خط وباألوان واأحجام واأنواع خمتلفة، ويدعم احلفظ 
على اآيكلود واإفرنوت والتخزي��ن ال�شحابي Box ودروب بوك�ص لإمكانية 
ا اإن كنت من املهتمني يكنك جتربة  الو�ش��ول اإليها عرب اأجهزة اأخرى، اأخرياً
ا وذلك بالنتقال اإىل �شفحته من على متجر  تطبيق Logo وحتميله جّماناً

اأبل �شتور وهو يدعم iOS 10 فاأحدث وحجمه 48 ميغابايت.

رفع��ت �رشكة "ميني" الربيطانية نقاب ال�رشية عن اأول �شيارة هجينة لها ، وهي 
."Countryman" رباعية الدفع

و�ش��ادف اإط��لق ال�شي��ارة الهجينة ظه��ور جيل ثان م��ن كرو�ص "مين��ي" اأ�شهم 
اخلرباء يف �رشكة "بي اأم دبليو" كثريا يف ت�شميمه.

وقد غريت رباعية الدفع من�شتها ، ف�شارت من�شة " UKL 1 " الأملانية ت�شكل 
اأ�شا�ش��ا لها ، الأم��ر الذي جعل �رشكة "ميني" ت�شتخدم مركا هجينا اقتب�شته من 

كومباكت فان "بي اأم دبليو 225 اإك�ص اإي اأكتيف تورر".
وزودت �شي��ارة "S E Countryman Mini" مبح��رك بنزي��ن �شعة 1.5 لرت 
يولد قوة 136 ح�شانا ومرك كهربائي يولد قوة 88 ح�شانا ، ما ي�شمن 224 

ح�شانا من القوة الجمالية و385 نيوتن/ مرت من عزم الدوران.

وج��د العلم��اء عددا كب��ريا من الكويكب��ات والأجرام الت��ي "ت�شكل تهدي��دا" لكوكب 
الأر���ص وفقا لوكالة الف�ش��اء الأوروبية. وتتمثل الأج�ش��ام القريبة من الأر�ص يف 
كويكب��ات ومذنب��ات مداراته��ا قريب��ة للغاية من كوكبن��ا وهو ما يعن��ي اأن هناك 
خط��ر ا�شطدامه��ا بالأر���ص. وت��رتاوح اأقطار ه��ذه الأج�شام ما بني م��رت وع�رشات 
الكيلومرتات. وي�شتم��ر علماء الفلك يف اكت�شاف املزيد واملزيد من الكويكبات التي 
يك��ن اأن ته��دد كوكبنا. فمنذ عام 2010 مت ر�ش��د 5 اآلف كويكب اإ�شايف، وبذلك 
ي�شبح عدد الأج�شام املعروفة القريبة من الأر�ص 15 األفااً. وقال اإتوري بريوزي من 
مرك��ز "NEO Coordination" يف اإيطاليا التابع لوكالة الف�شاء الأوروبية 
"اإن معدل الكت�شافات عال جدا يف ال�شنوات القليلة املا�شية حيث اكت�شفت الفرق 

املوزعة يف جميع اأنحاء العامل يف املتو�شط نحو 30 كويكبا جديدا كل اأ�شبوع".

ا�شبح��ت كارم��ني واح��دة م��ن ع���رشات ال�”كوبوت�ص” الت��ي مت اخرتاعه��ا . وهي 
روبوت��ات م�شاع��دة تعمل يف خط الإنت��اج مب�شنع الآلت الأمل��اين SEW، لرفع 
الأحم��ال الت��ي ي�شل وزنه��ا اإىل 500 كيلوغ��رام، وم�شاعدة العامل��ني يف توجيه 
املحرك وتركيبه. يتطلب الأمر بع�ص التدريب، لكن كارمني هي من ترفع الأحمال 
الثقيل��ة. ومنذ اإ�شاف��ة كارمني وتانيا وجي�شي وغريها م��ن ال�”كوبوت�ص”، والتي 
حتمل جميعها اأ�شماء اأنثوية، �شهدت SEW ارتفاعااً يف معدل الإنتاج بن�شبة 15 
باملائ��ة، وانخفا�ش��ااً يف وقت الإنتاج بن�شب��ة 40 باملائة. ويف هذا امل�شنع فقط، 
ي�شنع��ون اأك��رث من مليون نوع خمتلف للمح��ركات املتخ�ش�شة. واملفتاح، ح�شب 
ق��ول املدير العام ل�SEW، هو التفكري بكل الطرق التي يكن فيها لل�”كوبوت�ص” 

م�شاعدة الإن�شان.

عدد مستخدمي لينكدإن يتجاوز 460 مليون

علماء الفيزياء الروس والسعوديون يزيدون حساسية المستشعرات الضوئية

هايبرلوب Hyperloop.. التقنية التي ستنقل الركاب 
بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة

 10.1.1 iOS أبل تطلق تحديث
يحل مشاكل تطبيق الصحة

إرسال جثة إلى الفضاء قد ينتج "كائنات فضائية"

إنستاجرام سُيتيح ميزة التسّوق على التطبيق قريًبا

حقق��ت لينك��داإن منو جي��د يف عائداتها املالية ع��ن الربع الثالث وف��ق ما ك�شفت 
بياناته��ا الر�شمية. فقد و�شلت العائدات الإجمالية اإىل 960 مليون دولر بزيادة 

%23 عن نف�ص الربع من العام املا�شي.
ومن��ى عدد م�شتخدمي ال�شبك��ة الجتماعية بنحو 17 مليون م�شتخدم خلل الربع 
لي�ش��ل اإىل 467 مليون م�شتخدم بزيادة نحو %18 عن العام املا�شي. ومن بني 

هوؤلء هناك 106 مليون م�شتخدم ن�شط يزور املوقع مرة �شهريااً على الأقل.
وتوزعت عائدات ال�رشكة على قطاعاتها املختلفة حيث حتقق لها حلول املواهب 
نح��و 623 ملي��ون دولر م��ا ب��ني عائ��دات التوظيف والتعلي��م والتطوي��ر، بينما 
�شاهم��ت عائ��دات حلول الت�شوي��ق واملحتوى امل��روج بنحو 175 ملي��ون دولر، 

واأخريااً الإ�شرتاكات املدفوعة بنحو 162 مليون دولر.
وكان��ت �شايف اأرب��اح لينكداإن عن الربع املا�شي ت�ش��ل اإىل 9 مليون دولر فقط. 
وتتوق��ع ال�رشك��ة اأن تنهي اإج��راءات ا�شتحواذ مايكرو�شوفت عليه��ا بحلول نهاية 

العام، حيث اأعلنت عن ال�شفقة يف يونيو املا�شي مقاأبل 26.2 مليار دولر.

وهناك  ذاته،  بحد  قائم  جديد  عامل  مبثابة  الهاتف  تطبيقات  اأ�شبحت 
على  ح�شلت  واأخرى  للم�شتخدمني  املفيدة  التطبيقات  من  �شخم  عدد 

�شهرة عاملية وارباح باملليارات كتطبيق "وات�شاب" اأو "اإن�شتغرام".
لكنك قد ت�شتغرب من وجود بع�ص التطبيقات الغريبة اأو عدية الفائدة 
على الكثري من الهواتف الذكية، ورمبا يكون الأغرب هو حتميل الآلف 

من امل�شتخدمني هذه التطبيقات.
غمو�شااً  واأكرثها  املحمول  للهاتف  التطبيقات  اأغرب  بني  من   5 اإليك 

على الإطلق.
Melon Meter

هل ت�شعر بالإحباط لعدم قدرتك على �رشاء بطيخة لذيذة؟
قيا�ص  خلل  من  مع�شلتك  �شيحل   "Melon Meter" تطبيق  الآن 

ن�شبة ن�شوجها.
كل ما عليك القيام به هو و�شع الهاتف بالقرب من البطيخة ثم النقر 
بطيخة  فح�ص  اأو  اختيارها  عليك  كان  اإن  التطبيق  و�شيبلغك  عليها، 

اأخرى.
I'm Rich

تطبيق "I'm Rich" يعترب اأغلى تطبيق يف عامل التطبيقات اخلا�شة 
مبتجر اآيفون، وذلك رغم اأنه ل يفعل �شيئااً على الإطلق.

)اأنا  عبارة  حتتها  ال�شا�شة  واجهة  على  حمراء  ما�شة  يعر�ص  فقط  هو 
غني( وذلك لت�شعر طوال الوقت اأنك غني.

والآن جرى تعديل التطبيق، فقد ظهر التطبيق على متجر 
 8 بالفعل  وق��ام  دولر،   1000 ب�شعر   "iTunes"
ب�شحبه من متجرها  اأبل  تقوم  اأن  قبل  ب�رشائه  اأ�شخا�ص 

بعد ا�شتياء الكثري منه، لكنها اأعادته بعد اأن مت تعديله.
I Nap@Work

همة هذا التطبيق هي م�شاعدتك على النوم خلل تواجدك يف 
العمل دون اأن يكت�شف اأحد اأمرك.

ل�شوت  مماثلة  اأ�شوات  اإ�شدار  منها  عديدة  خيارات  يت�شمن  التطبيق 
حتريك الفاأرة اأو النقر على لوحة املفاتيح اأو اأي �شوت يكن اأن ي�شدر 

خلل قيامك بعملك.
كما يكن اأي�شااً برجمته لإ�شدار بع�ص الأ�شوات الب�رشية مثل ال�شعال.

لذا بكل ب�شاطة يكنك �شبط الإعدادات والنوم مبا�رشة فيما لن يكت�شف 
زملئك ذلك.

�شتكون اأيامك القادمة كلها مليئة بالن�شاط واحليوية حتى اأثناء نومك، 

و�شت�شتمتع بكتابة تقرير مديرك واأنت نائم!
Ghost Radar

الظواهر  ر�شد  على  ي�شاعدك  تطبيق  هو   "Ghost Radar" تطبيق 
ما وراء الطبيعة خ�شو�شااً الأ�شباح. اإذ يت�شمن اأجهزة لقيا�ص م�شتوى 

الطاقة حولك ويقوم باأبلغك بوجود �شبح ما بجوارك.
التطبيق  م�شتخدمي  اأن  حتى  كبريااً،  جناحااً  حقق  التطبيق  اأن  الغريب 
التوا�شل  مواقع  على  والغريبة  املرعبة  ق�ش�شهم  ي�شاركون  باتوا 

الإجتماعي.
على  القدرة  لديه  التطبيق  اأن   - التطبيق  بيكل - مطور  �شبود  ويدعي 

ك�شف اخلوارق عرب الرادار.
Game for Cats

 "Game for Cats" تطبيق  العامل  يف  غرابة  التطبيقات  اأكرث  اأحد 
اأجل القطط"،وهي لعبة تتمكن  "لعبة من  من اأي  فيها  القطط 

ال�شا�شة  على  املوجودة  الفئران  من مطاردة  ومنعها 
عند  اللعبة  �شببت  وقد  اجلنب،  التهام 

اإ�شدارها �شجة كبرية . 

امل�شت�شع��رات ال�شوئية امل�شتخدمة اليوم يف عدد كبري 
ا م��ن الهوات��ف الذكية  م��ن الأجه��زة الإلكرتوني��ة بدءاً
وانته��اءاً باملحط��ة الف�شائي��ة ت��رد ع��ادة على جمال 

�شيق من املوجات .
الأمر الذي يث��ري م�شاكل كثرية لدى م�شممي الأجهزة. 
وقد وجد العلماء الرو�ص وال�شينيون وال�شعوديون حل 

لهذه امل�شكلة.
يذك��ر اأن امل�شت�شعر ال�شوئي عب��ارة عن جهاز يبداأ يف 
توليد التيار الكهربائي بعد تعر�شه لأ�شعة ال�شم�ص، ما 

ي�شمح باكت�شاف ال�شوء.
وق��ال رئي�ص مرك��ز اإلكرتوني��ات اجلزيئ��ات يف معهد 
مو�شك��و للفيزياء التقني��ة فادمي اأغافون��وف اإن هناك 
م�شت�شع��رات �شوئي��ة قادرة على حت�ش���ص جمال وا�شع 

م��ن املوج��ات، اإل اأن عملي��ة اإنتاجها غالي��ة ومعقدة 
ج��دا. واأ�ش��اف قائ��ل:" اإنن��ا وجدن��ا �شبي��ل �رشيع��ا 
ورخي�شا وفعال لتو�شيع جمال ح�شا�شية امل�شت�شعرات 

ال�شوئية".
فق��د اأجرى العلماء الرو�ص وزملوؤهم يف جامعة امللك 
�شع��ود ومعهد الكيمي��اء التطبيقية يف )ت�ش��ان ت�شون( 
ال�شيني��ة جترب��ة قام��وا خلله��ا باإ�شع��اع م�شت�شع��ر 
�شوئ��ي يت�شم��ن ج�شيم��ات نان��و م��ن اأك�شي��د الزن��ك 

مبوجات فوق بنف�شجية.
وات�ش��ح اأن الأ�شع��ة ف��وق البنف�شجي��ة تغ��رّي ح�شا�شية 

امل�شت�شعر حال تفاعلها مع �شطحه ال�شوئي.
وقال العلماء اإن الإ�شعاع فوق البنف�شجي يف�شل ذرات 
الأك�شيج��ني ع��ن جزيئ��ات اأك�شيد الزن��ك. وبف�شل ذلك 

جتري عملي��ة اإعادة توزي��ع الإلكرتون��ات والثقوب - 
ب�شفته��ا مواقع �شاغرة للإلكرتون��ات -  ما يوؤدي اإىل 

انف�شال ذرات الأك�شيجني.
و تكت�شب الإلكرتونات املتحررة نتيجة ذلك قدرة على 
نقل ال�شحنة الكهربائية وتوليد التيار الكهربائي حتى 

يف حال توفر قدرة 60 بيكوواط فقط.
وبنتيج��ة ه��ذا الإ�شعاع يت��م تو�شيع جم��ال املوجات 
والأطي��اف. اأما الفاعلية الكمي��ة الق�شوى )الن�شبة بني 
ع��دد الإلكرتون��ات احلرة وع��دد الفوتون��ات ال�شاقطة( 
ذل��ك  ويعن��ي   .140000% اإىل   30% م��ن  في��زداد 
اإ�شعاعه��ا  اأن الفوتون��ات الع���رشة كان��ت تول��د قب��ل 
3 اإلكرتون��ات. اأم��ا بع��د اإ�شعاعه��ا باملوج��ات ف��وق 

البنف�شجية ف�شارت تولد 14000 اإلكرتون.

ح�ش��ل نظام الت�شغيل iOS على حتدي��ث فرعي جديد iOS 10.1.1 بعد اأقل من اأ�شبوع على اإطلق حتديثه 
7 وجلب و�شعية البورتريه يف الت�شوير. iOS 10.1 الذي كان خم�ش�شااً للآيفون 

التحدي��ث اجلديد يحل عدد من امل�شاكل التي ظهرت 
يف تطبي��ق ال�شح��ة حيث مل تكن تعر���ص البيانات 
لبع�ص امل�شتخدمني. كما قدم حت�شينات ب�شيطة يف 

بع�ص املجالت الأخرى.
ي��رى البع���ص اأن ك��رثة حتديث��ات اإط��لح امل�شاكل 
م��ن اأبل خطوة جيدة كون ال�رشك��ة مهتمة بزبائنها 
واأجهزته��م واحلف��اظ عل��ى �شوي��ة ج��ودة عالي��ة، 
بينم��ا يرى الآخرون اأن ه��ذا ت�رشع من اأبل باإطلق 
حتديث��ات النظام ب��دون اختباره جي��دااً والتاأكد من 
خل��و امل�شاكل. م��ع اأن تطبيق ال�شح��ة ل ي�شتخدمه 
الكثري م��ن النا�ص، لكن من امللفت اهتمام اأبل بذلك 

واإطلق حتديث خا�ص حلل م�شاكله.

�شبك��ة للخدم��ات  اأ�ش��اب  عط��ل فريو���ص كمبيوت��ر 
ال�شحي��ة عل��ى الإنرتنت العمل يف ث��لث م�شت�شفيات 
ب�شم��ال اإجنلرتا، ح�شب م��ا قال �شن��دوق تابع لهيئة 
اخلدمات ال�شحية الوطنية. وو�شف، بيان على موقع 
ال�شندوق، الهج��وم باأنه "واقعة كربى"، واأ�شاف اأنه 
ت�شب��ب باإلغ��اء جمي��ع العملي��ات ومواعي��د العيادات 
اخلارجية والإجراءات الت�شخي�شية املقررة يف اليام 
املقبل��ة .كما جرى حتويل بع���ص املر�شى مبن فيهم 
م��ن يعان��ون م��ن ح��الت �شدم��ة ك��ربى ون�شاء يف 
مرحلة املخا�ص اإىل م�شت�شفيات اأخرى، ح�شب البيان 

الذي مل يو�شح ما اإذا كان الفريو�ص نتج عن هجوم.
لكن الوليات املتح��دة وكندا اأ�شدرتا يف وقت �شابق 
ه��ذا العام حتذير م�شرتكا ن��ادرا بخ�شو�ص الإنرتنت 
من زيادة يف هجمات البتزاز التي ت�شيب الكمبيوتر 
بفريو�ش��ات "الفدي��ة" الت��ي ت�شف��ر البيان��ات وتطلب 

اأموال لفك ت�شفريها.

يعتقد العلماء اأن اإلقاء جثة طافية يف الف�شاء اخلارجي يكن اأن ي�شاعد يف ازدهار 
كائنات غريبة اأخرى يف اأماكن خمتلفة من الكون.

وهنال��ك حاج��ة اإىل عوامل خمتلفة للحفاظ على اجلثة م��ن التلف يف الف�شاء. فهي 
حتتاج للتواجد يف درجة حرارة تفوق درجة التجمد ولكن ل ت�شل اإىل درجة حرارة 
عالية، وذلك ل�شمان بقاء ال�شائل على قيد احلياة. فالكائنات احلية متوت عادة يف 
الغ��لف اجل��وي، ولكن يف حال كون اجلثة موجودة يف بزة ف�شائية خم�ش�شة لهذا 

الغر�ص، �شتكون لديها فر�شة البقاء على قيد احلياة.
كما قال غاري كينغ، عامل الأحياء الدقيقة يف ولية لويزيانا، يف حديث مع موقع 
Astronomy.com: "يكن اأي�شا لأنواع من البكترييا البقاء على قيد احلياة، 
واأن��ا اأفك��ر يف ميكروب��ات مث��ل "Deinococcus radiodurans" املعروفة 
بقدرته��ا عل��ى البق��اء حية والعي���ص يف ظروف انخفا���ص املحت��وى املائي و�شدة 

الإ�شعاع املوؤين".

ينم��و اإن�شتاجرام ب�شكل متزاي��د منذ ا�شتحواذ في�شبوك عليه يف 2010 مقاأبل مليار 
��ا. كونه تطبيق اجتماعي مل�شاركة ال�شور جعل من ال�شهل حتّول الكثري  دولر تقريباً
من املتاجر اإليه لعر�ص املنتجات وبيعها على التطبيق مبا�رشة، لكن للأ�شف كانت 
هن��اك م�شكل��ة واحدة جتاب��ه اأ�شحاب احل�شابات ’ع��دم القدرة عل��ى اإ�شافة روابط 

للمنتجات يف الو�شف اأ�شفل ال�شور.
لك��ن هذا الم��ر ا�شبح ممكنا اليوم لكل من ي�شتخ��دم اإن�شتاجرام يف بيع املنتجات، 
حي��ث اأعلنت ال�رشكة عن اإ�شافة ميزة جديدة عما قريب �شُتمّكن اأ�شحاب احل�شابات 

من اإ�شافة “و�شوم الت�شّوق” اإىل ال�شور.
تعم��ل و�ش��وم الت�شوق  ب�شكل ب�شيط وفّعال، على �شبيل املثال اإذا كانت هناك �شورة 
حتت��وي على اأكرث من ُمنتج يرغ��ب �شاحب احل�شاب بالرتويج له��ا، ُيكنه الإ�شارة 
بو�ش��م له��ذه املنتج��ات يف ال�شورة بحيث يحت��وي الو�شم على ا�ش��م املنتج و�شعره 

وبالنقر على الو�شم يتحّول امل�شتخدم اإىل �شفحة خا�شة بال�رشاء.
تعمل ال�رشكة حالياًا مع عدد مدود من املتاجر لإ�شافة هذه امليزة اإىل ح�شاباتهم، 

لكن ُيتوقع اأن تخرج امليزة لعموم امل�شتخدمني عما قريب.

كوبوتسخطرتطبيق

تكشف األشباح من حولك وتخبرك بجودة البطيخ.. 
iOS أغرب 5 تطبيقات على متجر

ميني

فيروس "الواقعة الكبرى" 
يعطل مستشفيات بريطانية


