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اأ�صبح من املمكن بالفعل اأن تعمل الطائرات من دون 
التقليدية  الروبوت  اأجهزة  مع  جنب  اإىل  جنًبا  طيار 
تتمكن يف  قد  اأنها  يعني  نووي، وهذا  داخل مفاعل 
النوع  ه��ذا  من  املفاعالت  �صيانة  من  امل�صتقبل 

بالتحكم الذاتي.
ا�صتح�صاًنا  يلقى  االكت�صاف  هذا  كان  اإن  عجب  وال 
خطوة  ميثل  قد  الأنه  الباحثني؛  جانب  من  واحتفاًء 

تاأريخية يف عامل الت�صنيع.
التجربة ثمرة تعاون بني فريق من  وقد كانت هذه 
مركز "ري�س" - )اأو مركز تطبيقات التحكم عن بعد 
الذرية  الطاقة  لهيئة  التابع  ال�صعبة(-  البيئات  يف 
كوليدج  اإمربيال  جامعة  من  وفريق  الربيطانية، 
دون  من  طائرات  ا�صتخدام  ج��دوى  م��دى  الختبار 
طيار يف �صيانة اجليل القادم من مفاعالت الطاقة 
النووي  االندماج  مفاعالت  تدار  اأن  فيجب  النووية. 
بعدد  اال�صتعانة  دون  من  امل�صتقبل  يف  التجارية 
النا�س لت�صغيل املفاعل كما هو احلال يف  كبري من 

املفاعالت النووية يف يومنا هذا.
وبهذا لن نعّر�س حياة الكثري من الب�رش للخطر؛ الأن 
املفاعالت بجميع اأنواعها متثل خطراً على احلياة ؛ 

ب�صبب ما تنتجه من اإ�صعاعات كثيفة.
جنوبي  اأميال   10 بعد  على  التجارب  هذه  وجترى 
مدينة اأك�صفورد يف مبنى هائل احلجم بال نوافذ، يف 
كولهام  مركز  االآن  وي�صمى  �صابقة،  ع�صكرية  قاعدة 

بريطاين  قومي  معمل  وه��و  االإندماجية،  للطاقة 
الأبحاث االإندماج النووي.

القرن  �صبعينيات  اأواخ���ر  منذ  كولهام  وحتت�صن 
التجريبية  االندماجية  الطاقة  حمطة  املا�صي 
امل�صرتك  االأوروب��ي  تورو�س  مفاعل  با�صم  املعروفة 
اأويل، كان  ذاتها هي منوذج  )جيت(، وهذه املحطة 
اأكرب  مفاعالت  الإقامة  الطريق  متهيد  منها  الغر�س 

حجما قد تت�صل ب�صبكة توزيع الكهرباء.
االندماج  مفاعل  ت�صييد  احلايل  الوقت  يف  ويجري 
نووي  مفاعل  وهو  حجما،  االأكرب  )اإي��رت(  التجريبي 
حمطة  اأول  زال��ت  وم��ا  فرن�صا.  يف  دويل  ح���راري 
طاقة بحجم جتاري يف طور التخطيط، وهي حمطة 
با�صم  اخت�صارا  املعروفة  للطاقة  "دميون�صرتي�صن" 
النتائج  على  تنبني  اأن  املفرت�س  من  والتي  دميو، 

امل�صتقاة من مفاعل اإيرت وتطورها.
هذه  ولكن  بخطورتها،  النووية  الطاقة  ا�صتهرت  لقد 
يف  النووي  االن�صطار  مفاعالت  م�صدرها  ال�صمعة 
اأن االندماج النووي، يف املقابل،  اإال  الوقت احلايل، 
يولد  اإذ  بال�صوء،  النجوم  متّد  التي  الطاقة  ي�صّخر 
تفاعل االندماج النووي الطاقة من خالل دمج نواتي 

ذرتني معا بدال من ان�صطار الذرات عن بع�صها.
جمال  داخ��ل  املعتاد  يف  التفاعل  ه��ذا  ُي��دخ��ل  ث��م 
التفاعل  هذا  والأن  املفاعل،  يف  قوي  مغناطي�صي 
يكمن  التحدي  فاإن  الطاقة،  من  كبرًيا  قدًرا  يتطلب 

يف اإنتاج طاقة من التفاعل اأكرث من الطاقة املبذولة 
حلدوث التفاعل.

الالزمة لتوفري  لديه املقومات  النووي  اإن االندماج 
يف  اأي�صا  الثمن  ورخي�صة  لها،  ح��دود  ال  طاقة 
نووية  نفايات  ينتج  ال  اأن��ه  عن  ف�صاًل  امل�صتقبل، 
ويعزى  احلالية،  النووية  املفاعالت  ك�صاأن  خطرية 
ذلك اإىل حد ما اإىل الكميات ال�صئيلة ن�صبًيا من املواد 

امل�صعة الالزمة الإكمال التفاعل.
مفاعل  ال�صتكمال  املهني  التحدي  جانب  اإىل  ولكن 
من  املفاعالت  ف��اإن  التجريبي،  النووي  االندماج 
الكثري  تتطلب  هذا،  وقتنا  حتى  املبنية  النوع  هذا 
من الوقت واالأيدي العاملة لكيال تتوقف عن العمل. 
حجًما  اأك��رب  ن��ووي  اإن��دم��اج  مفاعالت  بناء  وم��ع 
الو�صائل  تطوير  ال�رشوري  من  بات  تطوًرا،  واأك��رث 
التكنولوجية املطلوبة ل�صيانة هذه املفاعالت؛ لكي 

ت�صبح جمدية جتارًيا.
كبري،  وع��اء  خ��ارج  اأقيمت  رافعة  على  نقف  الزلنا 
مرور  ومع  املفاعل،  بناء  اأعمال  انتهاء  بعد  تبقى 
ليتمكنوا  تعديالت  املهند�صون  عليه  اأدخل  ال�صنوات 
مفاعل  يف  تقريًبا  املطلوبة  االأعمال  كل  تنفيذ  من 
االآليتني كبريتي  الذراعني  اإحدى  حقيقي. وت�صتخدم 
اأن املفاعل مت�صل  التاأكد من  اأجل  احلجم عادة من 

باأحد جوانب الوعاء.
ذراع��ني  من  املكون  املتطور  النظام  ه��ذا  وي�صمح 

مل�صغلي املفاعل بتنفيذ مهام ال�صيانة والتطوير من 
اإىل املفاعل، وقد �صاعدهم بالفعل يف  الدخول  دون 

تغيري �صبعة اآالف بالطة يف جدار املفاعل.
كما يت�صمن نظام مراقبة مُيّكن م�صغلي املفاعل من 
يف  بب�رشهم  والتجول  املفاعل  زواي��ا  جميع  روؤي��ة 
جميع االجتاهات من خالل تقنية الواقع االفرتا�صي 
بزاوية 360 درجة، من دون اأن يدخلوا اإىل املفاعل 
ويتعر�صوا جلرعة من االإ�صعاع قد تف�صي اإىل املوت.

وعندما كنا ن�صاهد العر�س التو�صيحي، كان م�صغل 
الطائرة امل�صرية التي ت�صمى "اآ�س تيك هامنغبريد"، 
االأرب��ع  ذات  طائرته  يف  التحكم  يف  �صعوبة  يجد 
عن  الناجتة  الهوائية  اال�صطرابات  ب�صبب  م��راوح، 

دوران مراوحها االأربع يف تلك امل�صاحة ال�صيقة.
التغريات  مع  الطائرة  م�صغل  فعل  رد  يتزامن  ومل 
ثم  ومن  الرياح،  واجت��اه  الهواء  �صغط  يف  الدقيقة 
باجلدار  وارتطمت  املراوح  رباعية  الطائرة  �صقطت 

يف طريقها اإىل االأر�س.
اأما طائرة "اآ�س تيك بليكان" امل�صرية كبرية احلجم، 
اأثبتت قدرة الطائرات من دون طيار على م�صح  فقد 

جدران املفاعل للك�صف عن اأي خلل.
وهي  "نانو"،  الهوائية  املركبة  دور  جاء  واآخ��رًيا 
اليد،  طائرة م�صرية رباعية املراوح، يف حجم راحة 
الدائرة  ولوحة  �صفاف  بال�صتيك  من  وم�صنوعة 

االإلكرتونية املطبوعة.

البطاريات تطال 
روبوتات ناسا

 Land Rover من
أكثر السيارات جاذبية 

تعمل )سّرًا( لالستثمار 
في سناب شات

تعمل على شاشة منحنية 
11 HTC لهاتفها الرائد المقبل

ك�ص��فت نا�ص��ا عن لقطات تظه��ر فيها انفج��ار اأحد الروبوتات ب�ص��بب عطل 
يف البطاري��ة. وكان خمت��رب الدفع النفاث JPL التابع لنا�ص��ا ي�ص��تعد لنقل 
الروب��وت "DARPA RoboSimian" عندم��ا انفجر يف املخترب على 
اإثر تعر�س بطاريته احلرارية لالنفجار واأ�صبح مثل كرة نارية وُدمر كليا.

وكان الباحث��ون ق��د غريوا بطاري��ة الروبوت اإىل بطاري��ة ليثيوم ثم تركوه 
Rob -"  وتوجهوا اإىل الغداء، ف�ص��وهدت �ص��حابة من الدخ��ان تنبعث من
simian" قب��ل اأن تلتهم��ه الن��ريان. وحاول مت��درب يف املخترب اإخماد 
احلري��ق ع��رب طفاية حريق بثاين اأك�ص��يد الكربون، ولكنهم ف�ص��لوا يف اإطفاء 
النريان، وعندما و�ص��ل رجال االإطفاء اإىل مكان احلادث كان عليهم �ص��حب 

الروبوت املنفجر خارجا ليتمكنوا من اإطفاء احلريق.

رفع��ت �رشكة "جاك��وار الند روفر" النقاب عن موا�ص��فاتها اجلدي��دة باعتبارها 
اأكرث املوديالت تقدما من الناحية التقنية يف تاأريخ تلك املاركة الربيطانية.

و�ص��تتخلى رباعي��ة الدفع اجلدي��دة Land Rover Defender عن املن�ص��ة 
الكال�ص��يكية، حيث �ص��تحل حملها من�صة م�صنوعة من االألومينيوم على غرار تلك 
املن�صات التي ت�صتخدم يف موديالت "راجن روفر" و"راجن �صبورت" و"راجن روفال 

د�صكافري" .
  Land Rover Defender �ويتوقع اخلرباء اأن تكون من�ص��ة اجليل اجلديد ل

بن�صختني اإحداهما بطول 2922 ملم، وثانيتهما بطول 3120 ملم.
فيما ت�ص��عى ال�رشك��ة اإىل حتوي��ل Defender اجلديدة اإىل �ص��يارة اأكرث فخامة 

تتوفر فيها ظروف الراحة كلها.

يبدو اأن كوكل كابيتال – الذراع اال�صتثماري ل�رشكة األفابت – يف حالة من التكّتم 
ب�صاأن ا�صتثمار قريب مع �رشكة �صناب، املالكة للتطبيق ال�صهري �صناب �صات.

وذلك عندما قامت كوكل كابيتال بتغيري ا�صمها لي�صبح كابيتال جي، وو�صعت يف 
�ص��فحة ال�رشكات التي تعمل معها، وت�ص��تثمر فيها �صعار �صناب �صات، لكن ال�رشكة 
ت ال�رشكة ا�صمها لي�صبح �صناب  رف�صت التعليق عن االأمر. يذكر اأنه منذ �صهرين غريرَّ
فقط، مع متكنها من جمع 1.81 مليار دوالر من اال�صتثمارات التي جرت يف مايو 
املا�صي؛ لت�صل قيمتها ال�صوقية نحو 20 مليار دوالر. بالن�صبة لكال ال�رشكتني فاإن 
بينهم��ا عالق��ة جيدة يف املا�ص��ي. اذ كانت هن��اك �ص��ائعات يف 2013 اأن كوكل 
حاولت اال�صتحواذ على �صناب �صات مقابل 4 مليارات دوالر، بعد اأن رف�صت عر�س 
الفي�صبوك. و�صناب �صات بدورها واحدة من اأكرب عمالء اخلدمات ال�صحابية لكوكل.

ب��داأت ال���رشكات اال�ص��تعداد ملو�ص��م جديد يف �ص��وق الهوات��ف املحمول��ة ، الطموح 
هو تقدمي �ص��يء يلفت اأنظار النا�س ل�رشاء الهاتف و�ص��ط مناف�ص��ة �ص��ديدة، و�ص��وق 
و�ص��ل ملرحلة الت�ص��بع، وهذا يكون من خالل عدة ا�ص��ياء مثل ال�ص��كل اخلارجي او 
املوا�ص��فات، باالإ�صافة اإىل مزايا الهاتف . بالعودة لعنوان اخلرب اإت�س تي �صي هي 
اأح��دى ه��ذه ال�رشكات التي �ص��تحاول تقدمي �ص��يء جديد يف هاتفه��ا الرائد اجلديد.  
فبح�ص��ب امل�ص��ادر ف��اإن هاتف اإت�س تي �ص��ي القادم HTC 11 �ص��ياأتي ب�صا�ص��ة 
منحني��ة من االأمام ” مثل جالك�ص��ي اإيدج ” بحج��م 5.5 اإن�س وبدقة QHD . كما 
�ص��يعمل الهاتف مبعالج كوالكوم االأحدث �ص��ناب دراغون 830 ، و�ص��يحمل كامريا 
بدقة MP 12 مع املثبت الب�رشي وتخطط HTC الإ�صافة بطارية �صخمة بحجم 
4000 مللي امبري للهاتف، باالإ�صافة اإىل معايري IP67 ملقاومة املاء والغبار .

أذكى فرشاة أسنان في العالم

هواوي تطلق هاتفا ذكيا جديدا بشاشة كبيرة الحجم

فريق صيانة آلي يذهب إلى أماكن ال يستطيع البشر الوصول إليها

علماء يعلنون عن ثورة في علم المناعة

نظام آمن يمنع ضياع أمتعة المسافرين في المطارات

جاالكسي إس 8 سيكون األكثر أناقة من سامسونغ

اجتاحت التكنولوجيا الذكية جممل املجاالت من التلفزيون اإىل الهاتف فال�صيارة 
حتى اأنها طالت فر�صاة االأ�صنان. فقد ك�صفت العالمة التجارية "Oral B" موؤخرا 
عن فر�ص��اة اأ�ص��نان ذكية ميكنها معرفة مدى �صحة اأ�ص��نانك، وهل حتتاج للعالج 

اأم اأنها على ما يرام؟
وتعتم��د الفر�ص��اة الذكي��ة "Oral-B Genius" على اأجهزة ا�صت�ص��عار احلركة 
والكامريا يف اجلوال مع تقدمي مالحظات بخ�ص��و�س طريقتك يف غ�ص��ل االأ�ص��نان 
ومدة ا�ص��تخدام الفر�ص��اة يوميا، وكل هذه املعلومات �صوف تاأتي عرب تطبيق على 
هاتفك الذكي. وتقوم الفر�صاة التي تباع ب� 369 دوالرا بتنظيف اللثة والل�صان اإىل 

جانب تنظيف االأ�صنان بطريقة ت�صمن نظافة الفم و�صحته لفرتة اأطول.
 IOS وميكن ربط الفر�صاة بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام الت�صغيل اأندرويد، و
عن طريق البلوتوث، وتعمل على اكت�ص��اف املناطق التي تنت�رش فيها اجلراثيم يف 
الفم، وت�صاعد على تنظيف االأ�صنان عرب احتوائها على �صوء اأحمر ال يتفعل اإال عند 

تنظيف االأ�صنان ب�صورة كاملة و�صحيحة.

اأعلنت احلكومة الربيطانية دعم مع�صكر تدريبي لالأمن االلكرتوين لتعزيز 
قدرات النا�صئني يف جمال التج�ص�س االلكرتوين، وتعليم و�صائل اخرتاق 
وزير  هانكوك،  مات  وقال  عليها.  وال�صيطرة  طيار،  دون  من  الطائرات 
الدولة لل�صيا�صة الرقمية يف وزارة الثقافة، اإن " الطالب �صوف يح�صلون 
يف  وامل�صاعدة  االلكرتونية،  الهجمات  ملواجهة  الالزمة  املهارات  على 
احلفاظ على اأمن بريطانيا ". وي�صتغرق الربنامج التدريبي 10 اأ�صابيع 
االت�صاالت  مكاتب  با�صم  املعروفة  التج�ص�س  وكالة  من  معتمد  وهو 

  GCHQ. "احلكومية الربيطانية "جي �صي ات�س كيو
اإع��ادة  "اأكادميية  ا�صم  عليها  يطلق  هيئة  التدريبية  ال��دورات  وتنظم 
التدريب االلكرتوين" . واأبدى بع�س خرباء االأمن قلقهم من هذا الربنامج، 

وطرحوا ت�صاوؤالت حول جدواه وهدفه الرئي�صي.
الكمبيوتر  خمترب  يف  االأمنية  املجموعة  قائد   ، اأندر�صون  رو�س  وقال 
بجامعة كامربيدج، اإنه "اإذا كنت م�صوؤوال ب�رشكة لن ا�صتخدم م�صت�صارين 

اأمنيني معتمدين من وكالة جي �صي ات�س كيو" .
واأو�صح اأنهم لن يكونوا حمل ثقة. وقال اإن "هدف هذه الوكالة االأ�صا�صي 
من  نف�صه  حماية  على  القدرة  بامتالك  �صخ�س  الأي  ال�صماح  عدم  هو 
لالأمن   Sans Institute �صان�س  معهد  �رشكة  و�صتدير   . املراقبة" 
اإعادة التدريب االلكرتوين، والذي �صتموله  اأكادميية  االلكرتوين برنامج 
احلكومة الربيطانية كجزء من ا�صرتاتيجيتها الوطنية لالأمن االلكرتوين 

التي تكلف امليزانية 1.9 مليار جنيه ا�صرتليني.
الرواد وق����������ال  "العاملني  اإن  �صان�س  معهد 

املجال  ه��ذا  يف 

�صيتمنكون من مراقبة اأداء الطالب خالل جميع مراحل التدريب، بهدف 
للربنامج  اجلدد  املن�صمني  على  ويتوجب   ." املوهوبني  االأفراد  جتنيد 
القدرات، مبا يف ذلك م�صابقة تعتمد على  اجتياز �صل�صلة من اختبارات 

اأ�صلوب االختيارات املتعددة قبل اأن يتمكنوا حتى من تقدمي الطلب.
و�صيجري يف النهاية اختيار 50 طالبا لدخول االأكادميية يف لندن عام 
الفعلية  مدتها   ، مكثفة  تدريبية  دورة  على  يح�صلون  و�صوف   ،2017

عامان، يف 10 اأ�صابيع فقط .
 " اإن  االلكرتوين  لالأمن  مايكرو  تريند  �رشكة  من  فريغ�صون  ريك  وقال 
اأن ي�صاعد النا�س على تعلم املهارات الالزمة للبدء يف  الربنامج ميكن 

عمل جديد يف جمال االأمن، لكنه ت�صاءل عن الدوافع وراء اإطالقه ".
اذ قال يف ت�رشيح لعدة وكاالت الكرتونية " ي�صكو املوظفون غالبا من 
الفجوة يف مهارات االأمن االلكرتوين، وهي الفجوة التي ميكنني القول 
اإنها غري موجودة" . واأو�صح اأن امل�صكلة احلقيقية هي اأن اأرباب العمل ال 
يبحثون عما وراء ال�صهادات التي متنح يف مو�صوعات حمددة للغاية اأو 

الدورات الدرا�صية يف التخ�ص�صات ذات ال�صلة باالأمن.
برنامج  على  التدريب  اأن  الوا�صح  "من  واأ�صاف 

طيار(  دون  من  الطائرات  )قر�صنة  مثل 
يحتاج اإىل اأكرث من 10 اأ�صابيع، حتى 

اإىل  للو�صول  مكثفة،  كانت  لو 
مرحلة االحرتافية" .

اأطلق��ت �رشكة الهواتف الذكية ال�ص��ينية ه��واوي هاتفا 
ذكي��ا جدي��دا ب�صا�ص��ة كب��رية احلجم بع��د كارثة 
�صام�ص��وجن غاالك�ص��ي ن��وت 7. وتعترب جمموعة 
ماي��ت 9 اجلديدة من ه��واوي من اأوائل هواتفها 
الذكية املزودة باآندرويد 7، وهي الن�صخة االأحدث 

من نظام الت�صغيل اآندرويد.
وحتت��وي املجموعة على طرازي��ن، االأول هو هواوي 
1080p  املزود ب�صا�ص��ة فائقة اجلودة كلية، وطراز 
ب�ص��عار عالم��ة بور���س العاملية وبدقة م�ص��اعفة لدقة 
ال�صا�ص��ة االأ�ص��لية. وقالت ال�رشكة ال�صينية " اإنها ت�صعى 
اإىل ابتكار حل مل�ص��كلة تباط��وؤ اأداء الهواتف الذكية مبرور 
الوقت ". لكن اأحد اخلرباء قال اإن " امل�صتهلكني يف الغرب مل 
تتكون لديهم الثقة الكاملة بعد يف هذه العالمة من الهواتف 

الذكية." واأ�ص��اف بني وود، من �رشكة �ص��ي �ص��ي اإ�س اإن�صايت 
لال�صت�ص��ارات، اإن "ه��واوي لي�ص��ت بال�رشك��ة التي ت�ص��يع اأي 
فر�ص��ة تتاح اأمامها، ويبدو اأنها بذل��ت جهدا خارقا لالنتهاء 
من ت�ص��نيع طرازات مايت 9 باأق�ص��ى �رشعة ممكنة." واأ�ص��ار 
اإىل اأن ه��ذا الط��راز اجلديد ال ميثل ندا لنوت 7، اإذ ال يوفر قلما 
للكتاب��ة عل��ى ال�صا�ص��ة. كما اأك��د اأن هواوي مل ت�ص��ل بعد اإىل 
املكانة التي حققتها عالمة �صام�صونغ يف االأ�صواق. ورجح اأن 
ال�رشكة ال�ص��ينية رمبا تلجاأ اإىل و�صع ا�ص��مها جنبا اإىل جنب 
مع عالمات اأخرى، مثل ا�صتخدام كامريات ليكا، واإ�صافة ا�صم 
بور���س اإىل الهي��كل اخلارجي لالإ�ص��دارات اجلدي��دة. وقال اإن 
"بالكبريي �ص��بق واأن عقدت �رشاكة مع بور�س يف املا�صي، 
ورغم زيادة اهتمام امل�ص��تهلكني ببع���س منتجاتها بعد هذه 
ال�رشاكة، مل يرتجم ذلك اإىل زيادة حقيقية فيحجم املبيعات."

اكت�صف فريق دويل من العلماء معلومات جديدة عن نظام املناعة الذاتية قد حتدث ثورة يف عامل الطب وتوؤدي 
اإىل اتب��اع نه��ج خمتلف يف تطوير اللقاحات. من املعروف اأن الوظيفة الرئي�ص��ية جلهاز املناعة لدى االإن�ص��ان 
هي التعرف على االأج�ص��ام الغريبة التي قد تدخل اجل�ص��م كالفريو�صات والبكترييا والق�صاء عليها، وت�صمى هذه 
 ،)antigen( "االأج�ص��ام الغريبة والتي تثري اال�ص��تجابة املناعية يف اجل�صم "بامل�صت�صدات"  اأو "مولدات ال�صد

حيث تقوم با�صتثارة وا�صتفزاز اخلاليا املناعية التي تقوم بدورها مبهاجمة تلك امل�صت�صدات.
حتى االآن جرى االعتقاد باأن الغالبية العظمى من "منارات االإ�ص��ارة" اأو االأج�ص��ام التي ت�ص��تثري اإ�صارة اجلهاز 
املناعي هي عبارة عن بنى بروتينية معينة يف اأج�صام امل�صت�صدات، ويف نف�س الوقت كان معروفا لدى العلماء 
اأن خاليا امل�صت�صدات تنتج نوعني خمتلفني من "احلوامت" )Epitopes( املختلف بع�صها عن بع�س من حيث 
الرتكي��ب . ويف ه��ذه احلالة ي��زداد احتمال اخلطاأ من قبل خالي��ا اجلهاز املناعي نظرا مل�ص��ادفة هذه اخلاليا 
املناعية ومهاجمتها �صال�ص��ل من االأحما�س االأمينية خلاليا �ص��ليمة يف اجل�صم كونها تظن اأنها تابعة الأج�صام 

غريبة م�صابهة يف تركيبها لتلك االأحما�س االأمينية .
 وق��د اعتق��د يف ال�ص��ابق اأن احتم��ال وجود "حوامت" م�ص��رتكة اأو مت�ص��ابهة برتكيبها اجليني م��ع خاليا اأخرى 
اأمر نادر جدا، لكن بعد درا�ص��ات طويلة اأجراها العلماء وبعد اال�ص��تعانة بطرق جديدة اتبعوها يف درا�ص��اتهم، 
اكت�ص��فوا عك�س ذلك، وا�صتطاعوا حتديد حوايل 25 % من ال�"حوامت" التي حتتوي على اأ�صناف من الربوتينات 
التي تر�ص��ل اإ�ص��ارات للجهاز املناعي، وا�صتطاعوا بف�ص��ل تلك الطرق العثور على عدد هائل من احلوامت التي مل 

تكن معروفة �صابقا.
واأكد العلماء اأنه رغم تلك االكت�صافات "الكبرية" التي تو�صلوا اإليها، اإال اأنه ال يزال اأمامهم الكثري الكت�صافه، لكن 
ما تو�ص��لوا اإليه يف بحوثهم االأخرية �صي�ص��اعد كثريا على التعمق يف فهم اآلية عمل اجلهاز املناعي، و�ص��يعطي 

فر�صة لتطوير اأ�صاليب جديدة يف عالج اأمرا�س املناعة الذاتية.

اأعلن��ت �رشكة �ص��وين ع��ن نتائجه��ا املالية للرب��ع الثاين من 
ال�ص��نة املالي��ة 2016، املنتهي��ة يف 30 �ص��بتمرب، م��ع مزيٍد 
من قلق امل�ص��تثمرين. عانت االإيرادات االإجمالية لل�رشكة من 
انخفا�ٍس حاد بن�ص��بة %10.8، وهو ما ُيعادل 16.7 مليون 
دوالر خالل الفرتة نف�ص��ها من العام املا�صي. واألقت ال�رشكة 
باللوم على �ص��عر ال�رشف االأجنبي له��ذا اخلراب املايل، وهو 
م��ا ي��دل على عدم وجود موؤ���رشات جيدة، وهن��اك عامل اآخر 
�صاهم يف تراجع العائدات، وهو انخفا�س اأداء ق�صم املكونات 
واأ�ص��باه املو�ص��الت ب�ص��بب زلزال منطق��ة كوماموتو االأخري. 
امل�ص��كلة مع كل هذه االأعذار، اأنه ال ميكن تطبيقها على ق�ص��م 
االألعاب وخدمات �صبكة �صوين، التي ت�صم �صبكة بالي �صتي�صن 
4 و�ص��بكة بالي �صتي�ص��ن. انخف�ص��ت مبيعات ق�ص��م االألعاب 
بن�ص��بة %11.3، كم��ا انخف���س الدخ��ل الت�ص��غيلي بن�ص��بة 
%20.6، مقارنة مع الربع الثاين من عام 2015، وب�ص��كل 
ع��ام، مت �ص��حن نح��و 3.9 مليون جه��از بالي �صتي�ص��ن فقط، 

لريتفع العدد االإجمايل لل�صحنات اإىل 47.4 مليون جهاز.

�ص��يتم اعتم��اد نظام جديد "�ص��حري" ع��ن طريق تطبيق ي�ص��مح للم�ص��افرين بتتبع 
اأمتعته��م خط��وة خطوة من خالل خارطة، ما �صي�ص��هل تعقبها، وا�ص��تعادتها حاملا 
تغريت وجهتها. و�صيمكنك م�صاهدة م�صار االأمتعة اخلا�صة بك على �صكل �صل�صلة من 
العالمات على اخلارطة املبينة، وميكن للم�ص��تخدم النقر على رمز االأمتعة امل�ص��غر 

للح�صول على معلومات اإ�صافية.
وتع��د �رشك��ة " دلت��ا اإيرالينز" االأمريكي��ة اأول �رشكة طريان توفر مث��ل هذه اخلدمة 
الت��ي مت��ت اإتاحتها يف 84 مط��ارا حمليا يف الواليات املتحدة، لك��ن نظامها لي�س 
مثاليا بن�صبة %100، باعتبار اأنه ال يقوم بتحديث البيانات اإال بعد فح�س بطاقة 
"RFID" التي تتم اإ�صافتها اإىل احلقيبة. ويف حال �صقوط اإحدى احلقائب مثال من 
العرب��ة اأو على اأحد مدرجات املطار فلن ت�ص��اعدك اخلريطة على معرفة ذلك، وبهذا 
ال�صاأن �رشحت �رشكة دلتا باأنه خالل مرحلة االختبار، متكن نظام " RFID " من 

معرفة مكان االأمتعة ب�صكل �صحيح بن�صبة 99.9% .

اأ�ص��ار مهتم��ون يف جم��ال الهواتف الذكي��ة اإىل اأن ت�ص��ميم هاتف غاالك�ص��ي "اإ�س 
8" املتوقع عر�صه يف مطلع العام اجلاري �صيكون االأكرث متيزا من بني ت�صاميم 

هواتف �صام�صونغ التي مت عر�صها حتى االآن.
واإ�ص��افة اإىل االأناقة والت�ص��ميم اجلميل �ص��يحتوي "اإ�س 8" على العديد من امليزات 
الت��ي �ص��تجعل من��ه هاتفا مناف�ص��ا بامتياز. ومن املع��روف اأن هواتف �صام�ص��ونغ 
اجلديدة حتتوي على اأف�صل اأنواع كامريات الهواتف املوجودة حاليا، اإال اأن كامريا 
8" القادمة �صتتميز ب�صكل كبري عن هذه الكامريات، حيث �صتزود �صام�صونغ  "اإ�س 
الهاتف اجلديد مب�صت�ص��عر خا�س قادر على قيا�س عمق اللقطة املراد ت�صويرها، ما 
ي�صاعد على التقاط �صور اأكرث دقة. اأما ت�صميم الهاتف اجلديد ف�صيكون اأكرث جتان�صا 

وجاذبية من الهواتف احلالية بف�صل احلواف والزوايا التي �صتكون اأكرث انحناء.
وتوؤك��د بع���س امل�ص��ادر اأن "اإ���س 8" اجلدي��د الذي �ص��ياأتي مبقا�س 5.1 بو�ص��ات 
�ص��يزود ب�صا�ص��ة QHD ، وذاكرة و�ص��ول ع�ص��وائية 6 غيغابايت، وداخلية بحجم 
64 غيغابايت، اأما الن�صخة الثانية من الهاتف التي �صتاأتي مبقا�س 5.5 بو�صات، 

فمزودة ب�صا�صة 4k عالية الدقة .

HTCكوكلانفجارات

بريطانيا تطلق مشروعا أمنيا 
للتدريب على قرصنة الطائرات من دون طيار
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سوني تعلن عن انخفاض 
اإليرادات بنسبة %10 


