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ك�شف النقاب يف م�ؤمتر وايرد 2016 يف لندن عن 
�شاحنة كهربائية من دون �شائق لت��شيل الطلبات، 
العام  الربيطانية  العا�شمة  �ش�ارع  يف  ت�شري  قد 
اخلفيف  وال���زن  الب�شيط  الت�شميم  املقبل.وي�شاعد 
الت��شيل  �شاحنة  اأج��زاء  منها  ُت�شنع  التي  للم�اد 
اإذ ميكن  على �رسعة تركيبها وجتهيزها لالنطالق، 
فقط،  �شاعات  اأرب��ع  يف  تركيبها  واح��د  ل�شخ�ص 
اإن  ال�رسكة  ابتكرتها.وقالت  التي  لل�رسكة  وفقا 
يف  للعمل  جاهزة  تك�ن  �ش�ف  اجلديدة  ال�شاحنة 
ت�رسيعا  الربملان  اإ�شدار  مبجرد  بريطانيا  �ش�ارع 
بخ�ش��ص املركبات ذاتية القيادة.وتخطط احلك�مة 
الربيطانية لل�شماح ب�ج�د املركبات ذاتية القيادة 
عام  بحل�ل  البالد  اأنحاء  جميع  يف  الطرق  على 
التنفيذي  املدير  �شفريدل�ف،  ديني�ص  2020.وقال 
ل�رسكة "ت�شارج" امل�شنعة لل�شاحنة اجلديدة: "راأينا 
اأن ا�شتخدام ال�شاحنات غري مقب�ل يف ال�قت الراهن 
يجعلها �شارة  ما  تل�ث و�ش��شاء،  ملا حتدثه من 
ال�شاحنات  "لذلك ن�شنع  املقايي�ص" .واأ�شاف:  بكل 
املتناول،  يف  تكلفتها  تك�ن  بحيث  ينبغي،  كما 
�رسكته  اأن  واآمنة".واأكد  ونظيفة،  وهادئة،  واأنيقة، 

ت�شعى اإىل اإزالة املع�قات التي حت�ل دون اال�شتعانة 
ب�شيارات كهربائية من خالل ت�فري �شاحنات جديدة 
باأ�شعار تقرتب من اأ�شعار ال�شيارات التقليدية.واأ�شار 
�شاحب  كل  اأمام  متاحة  اأ�شبحت  الفر�شة  اأن  اإىل 
�شاحب  وكل  ت��شيل،  و�شاحنات  �شيارات  اأ�شط�ل 
اأو  كانت  �شغرية  �رسكة  وكل  ت��شيله،  يريد  منتج 
الب�شائع،  نقل  يف  املتبعة  الطريقة  لتغيري  كبرية، 
اإىل  والكربى  ال�شغرية  امل��دن  حت�يل  على  ع��الوة 
ال�شيارات  عدد  من  التقليل  خالل  من  اأف�شل  مكان 
خدمات  يف  امل�شتخدمة  التقليدية  وامل��رك��ب��ات 
الت��شيل.وتخطط �رسكة "ت�شارج" لتك�ير �شاحنات 
نقل وت��شيل باأحجام تبداأ من 3.5 اأطنان اإىل 26 
املتخ�ش�شة  ال�رسكات  مع  تت�ا�شل  اأنها  كما  طنا، 
�شاحنات  من  اأ�شاطيل  تدير  التي  الب�شائع  نقل  يف 

النقل.
"نرى  ال�رسيع:  للربيد  اإل"  اإت�ص  "دي  �رسكة  وقالت 
التجربة  اأن ت�شهم به هذه  م�شتقبال واعدا ملا ميكن 
املتقدمة،  للتكن�ل�جيا  التجاري  اال�شتخدام  يف 
االأعمال  م�شتقبل  بها  نرى  التي  الطريقة  وتغيري 
ال�زن  خفيفة  م�اد  ت�شارج  الل�ج�شتية."وت�شتخدم 
يف ت�شنيع املركبات، ما ي�ؤدي اإىل تراجع كبري يف 
برجميات  اأي�شا  ال�رسكة  ال�شاحنات.وتط�ر  اأوزان 

يجعلها  ما  املركبات،  بها  لُتزود  الذاتية  القيادة 
مبجرد  الربيطانية  الطرق  يف  لالنطالق  جاهزة 
ا�شتخدام  على  بامل�افقة  القرار  احلك�مة  اتخاذ 

املركبات ذاتية القيادة.
يف  الريادة  م�قع  احتالل  على  احلك�مة  وحتر�ص 
يدفعها  ما  الذاتية،  القيادة  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام 
التاأمني  ق�اعد  تتطلبها  التي  التغيريات  درا�شة  اإىل 
بال�شري  اخلا�شة  والق�اعد  بال�شيارات،  اخلا�شة 
هذه  اإطالق  لها  يت�شنى  حتى  العادية؛  الطرق  على 
2020.وتخطط  عام  بحل�ل  املركبات  من  الفئة 
اأك�شف�رد�شري  يف  م�شنع  الإن�شاء  "ت�شارج"  �رسكة 
العام املقبل يعمل فيه ع�رسة اأفراد يف فرتتي دوام 

لتجميع ع�رسة اآالف �شيارة �شن�يا.
اإي  ل�شباق  االأول  ال�رسيك  هي  "ت�شارج"  وكانت 
اإذ كانت �شياراتها  الكهربائية،  لل�شيارات  ف�رمي�ال 
من بني ال�شيارات امل�شاركة يف امل�كب االفتتاحي 
للم�شابقة، عالوة على ا�شتخدام �شاحنات "ت�شارج" 
يف نقل ال�شيارات امل�شاركة يف ال�شابق اإىل وخارج 
لل�رسكة،  التنفيذي  املدير  ال�شباق.ويق�ل  م�شمار 
التنفيذي لروب�راي�ص، امل�شنعة  الرئي�ص  اأي�شا  وه� 
خا�شا  �شباقا  تدخل  التي  القيادة  ذاتية  لل�شيارات 
يف  ال�شيارات  �شانعي  اأكرب  من  عدد  بها.ويحاول 

الكهربائية،  ال�شيارات  اإنتاج  جتربة  خ��ص  العامل 
من بينها �رسكة ف�لك�ص فاغن االأملانية التي تخطط 
30 طرازا من هذه الفئة لتحتل الريادة يف  الإنتاج 
ت�شنيع ال�شيارات الكهربائية والتكن�ل�جيا النظيفة 
يف قطاع النقل عقب ف�شيحتها االأخرية التي نتجت 
اختبارات  نتائج  يف  التالعب  برجميات  ك�شف  عن 

انبعاثات الكرب�ن.
ظهرت  التي  االأخ���رية  االب��ت��ك��ارات  اإىل  وبالنظر 
نرى  املا�شية،  القليلة  ال�شن�ات  م��دار  على  للن�ر 
واقعا  اأ�شبحت  الذاتية  القيادة  تكن�ل�جيا  اأن 
ملم��شا يف ال�قت الراهن.وقام برنامج "كاتابالت 
القيادة يف  ذاتية  �شيارة  للنقل" بتجربة  الربيطاين 
لتجارب  التخطيط  مع  ال�شيف،  هذا  كينز  ميلت�ن 

قيادة اأخرى من نف�ص الن�ع يف وقت قريب.
اأعلنت ت�شيال،  اأكت�بر/ ت�رسين االأول املا�شي،  ويف 
جميع  اإن  الكهربائية  ال�شيارات  �شناعة  عمالق 
ال�شيارات من اإنتاجها �ش�ف ُتزود برجميات القيادة 

الذاتية.
ال�شيارات  ل�شناعة  ال�ش�يدية  ف�لف�  �رسكة  وقالت 
اإجراء جتربة قيادة ذاتية ملركبات  اإنها على و�شك 
مع  لندن  ح�ل  العامة  الطرق  على  ت�شنيعها  من 

حل�ل 2017.

مايكروسوفت خدمة 
Teams للعمل الجماعي

تحتل المرتبة الثانية في مبيعات 
الهواتف الذكية في روسيا 

تختبر عرض اإلعالنات 
على أجهزة التلفاز الذكية

تتيح تحكم أكبر 
بالتعليقات لمنع اإلساءة

طرح��ت �رسك��ة مايكرو�ش�فت خدم��ة Teams اجلدي��دة املخ�ش�ش��ة للمحادثات 
اجلماعي��ة الت��ي ميكن اأن ي�شتفي��د منها الكثري من رجال االأعم��ال. واأو�شح اخلرباء 
يف مايكرو�ش�فت اأن اخلدمة اجلديدة متكن اأي جمم�عة من امل�شتخدمني من اإن�شاء 
ع��دة غ��رف حمادثة منف�شل��ة، وميكن جلمي��ع م�شتخدمي املجم�ع��ة االطالع على 
املرا�شالت التي جتري يف تلك الغرف، اإ�شافة اإىل اأن امل�شتخدمني ميكنهم الت�ا�شل 
فيم��ا بينهم ع��ن طريق املرا�ش��الت ال�شخ�شية. كما اأن حمادث��ات الربنامج اجلديد 
م��زودة بالعديد من االأوج��ه التعبريية والرم���ز واملل�شقات الت��ي ت�شهل الت�ا�شل 
 Teams عل��ى امل�شتخ��دم. واإ�شافة اإىل مي��زة املرا�شالت الكتابية حتت���ي خدمة
عل��ى مي��زة الت�ا�شل عرب الفيدي�، ف�ش��ال عن خا�شي��ة Office 365  التي ت�شمح 
للم�شتخدمني باإر�شال وا�شتقب��ال ال�ثائق اأو اإجراء التعديالت عليها دون االنقطاع 

ارتفع��ت ح�شة اآبل يف ال�ش�ق الرو�شية م��ن اله�اتف الذكية يف �شبتمرب/اأيل�ل هذا 
الع��ام بن�شبة ٪2.6 مقارنة مع �شه��ر اآب/اأغ�شط�ص.وعادت اآبل اإىل املرتبة الثانية 
يف مبيع��ات اله�ات��ف الذكي��ة يف رو�شيا، و�شاعدها يف هذا هاتفه��ا القدمي اأيف�ن 
ا�ص 5، بح�شب "فيدوم��شتي".واحتلت املرتبة االأوىل �رسكة �شام�ش�جن التي متتلك 
 ZTE 23.6 م��ن ال�ش�ق، اأما يف املرتبة الثالثة فقد جاءت ال�رسكة ال�شينية%
بن�شب��ة %8،5.وترتب��ط ه��ذه الزيادة احل��ادة يف ح�شة اآب��ل من ال�ش���ق الرو�شية 
باإط��الق اأيف�ن 7 و 7 بل�ص، اللذي��ن و�شلت ن�شبة مبيعاتهما يف االأ�شهر االأوىل اإىل 
ثالث��ة اأ�شعاف ن�شبة مبيعات اأيف�ن 6 يف �شه��ره االأول. ويع�د هذا االهتمام بهذا 
النم���ذج القدمي الذي يبل��غ من العمر ثالث �شن�ات اإىل ُح�ش��ن اأداء الهاتف وال�شعر 

املنا�شب يف نف�ص ال�قت، اإ�شافة اإىل ك�ن اآبل عالمة جتارية مرم�قة.

مل تكت��ِف في���ص ب���ك باله�ات��ف الذكية، احل�ا�ش��ب الل�حي��ة، اأجهزة 
الكمبي�ت��ر لتعر���ص عليها اإعالناته��ا، �شتمتد االآن لت�ش��ل اإىل اأجهزة 
التلف��از الذكي��ة املت�شل��ة باالإنرتن��ت لتظهر فيه��ا اإعالن��ات الفيدي�. 
وف��ق تقري��ر جديد ف��اإن في�ص ب���ك �شتعر���ص قريبًا اإعالن��ات �شمن 
تطبيقه��ا الر�شمي عل��ى اأجهزة مثل تلفاز اآب��ل و Roku وغريها من 
اأجه��زة التلفاز الذكية من ن���ع set-top box. كما انه من امل�ؤكد 
اأن اإعالن��ات في���ص ب�ك �شت�ش��ل لل�شا�شة الكبرية، لك��ن التزال ال�شبكة 
االجتماعي��ة تخترب �شكل االإعالن ومدته حتى ال يتح�ل االأمر الإزعاج 
للم�شتخدم��ني، وبنف���ص ال�ق��ت يفي��د املعلن��ني باإي�ش��ال اإعالناته��م 

اجلذابة للجمه�ر.

القن�ات  الأ�شحاب  اجلديدة  واملزايا  االأدوات  من  حزمة  ي�تي�ب  قدمت 
االآن  فيها.  االأم�ر  بع�ص  الإ�شالح  وحماولة  التعليقات  ا�شتخدام  لتح�شني 
ميكن ملدراء القن�ات و�شع كلمات معينة اأو عبارات حمددة �شمن قائمة 
�ش�داء، ويف حال مت ن�رس اأي تعليق على مقاطعهم حت�ي تلك الكلمات فاإن 
�شت�شاعد على  الطريقة  عليه. هذه  اليدوية  امل�افقة  قبل  ين�رس  لن  التعليق 
حت�شني ج�دة التعليقات ومنع ال�شتائم مثاًل اأو الكلمات الفاح�شة والنابية.
ملدراء  ميكن  جديدة  وخ�ارزميات  �شنعي  ذكاء  اأنظمة  ي�تي�ب  وتطبق 
من  التي  التعليقات  على  تلقائيًا  تتعرف  بحيث  اإليها،  االإن�شمام  القن�ات 
املحتمل اأنها م�شيئة وغري منا�شبة للن�رس ملنع ن�رسها قبل امل�افقة عليها.
القن�ات تثبيت تعليق  االآن الأ�شحاب  التعليقات ميكن  الثالثة يف  وامليزة 

ألمانيا تكشف النقاب عن أول قطار هيدروجيني 
في العالم خاٍل من االنبعاثات

كشف النقاب عن شاحنة توصيل طلبات ذاتية القيادة تجمع في 4 ساعات

تطبيق Tiles لتخصيص اإلعدادات السريعة في أندرويد نوجا

سامسونج تبدأ سحب 2.8 مليون وحدة غسالة من األسواق بشكل عاجل!

خبراء يحذرون: إيلون موسك ُيعّرض حياة رواد 
الفضاء للخطر

اطلقت اأملانيا اأول قطار يف العامل خاليا من االنبعاثات، اإذ ي�شري على الهيدروجني، 
ف�ش��ال ع��ن اأن حمركه يعم��ل من دون اأن ي�ش��در اأ�ش�ات��ا و�شجيجًا.ويحمل اأ�شط�ل 
القط��ارات اجلدي��دة ا�شم "Coradia iLint"، وهي ال ت�ش��در �ش�ى بخار كثري يف 
اجل���، ومن املقرر اأن يت��م ا�شتبدال هذا االأ�شط�ل بال��� 4 اآالف قطار ديزل امل�ج�دة 
يف البالد.كم��ا انه من املنتظ��ر اأن يبداأ العمل باأ�شط�ل القط��ارات اجلديد ر�شميا يف 
دي�شمرب/ كان�ن االأول عام 2017.ويعمل اأ�شط�ل القطارات اجلديدة على بطاريات 
الليثي���م اأي�ن ال�شخم��ة، والتي حت�شل عل��ى طاقتها من خزان وق���د الهيدروجني 
املثب��ت عل��ى �شقف القطار.وميك��ن للقطار ال�شفر م��ا يقارب ال�500 مي��ل يف الي�م 
ب�رسعة ت�شل اإىل 87 ميال بال�شاعة، وقال هرني ب�بارت الفارج، الرئي�ص التنفيذي 

ال�رسك��ة  اإن  األ�شت���م،  تفخ��ر ل�رسك��ة  "
باإطالق هذا االبتكار الذي 

يع��د طف��رة يف جم��ال 
النظي��ف"،  النق��ل 
"ه��ذا  اإن  م�شيف��ا 
ُيظه��ر قدرتن��ا على 
بتع��اون  العم��ل 
وثيق م��ع عمالئنا 
يف  قط��ار  وبن��اء 
عام��ني  خ��الل 

فقط".

بداأت ك�كل العمل على م�رسوعها امُل�شمى “�شيارة ك�كل ذاتية القيادة” 
منذ ع��ام 2009 تقريًبا، وه� م�رسوع حتّم�ص ل��ه جميع ُع�شاق التقنية 
دون اأن يرى الن�ر حتى هذا اللحظة. �شحيح اأن ك�كل تعمل على جتربة 
بع�ص النماذج يف �ش�ارع وُطرقات واليات خمتلفة، لكنها حتى االآن مل 

ت�فر ن�شخا للمعاينة اأو التجربة قبل االإطالق ب�شكل ر�شمي.
ه��ذا دف��ع اجلمي��ع للت�شاوؤل ع��ن مدى تق��ّدم امل�رسوع داخ��ل خمتربات 
ا اأن �رسكات مثل اأوبر Uber ت�جهت نح� هذا املجال  ك�كل، خ�ش��شً
ا  قبل فرتة، دون ن�شيان تي�شال Tesla التي اأطلقت بالفعل نظاًما خا�شً

داخل �شياراتها للقيادة االآلية دون اأن يتدّخل ال�شائق.
وبع��د االخبار الت��ي مت تاأكيدها م�ؤخرا ميكن الق���ل ان ما تق�م ك�كل 
ببنائ��ه لي�ص �شيارة ذاتية القي��ادة بالفعل، لكنها تق�م ببناء �شائق اآيل 
اأو �شائق بقدرات خارقة ح�شبما و�شفه دوجل�ف ليك�ن م�شتعًدا لقيادة 

اأي �شيارة ترغب يف احل�ش�ل عليه وكاأنه تطبيق ب�شيط جًدا.
اإذ اأن�ش��اأت ك���كل نظاًم��ا ق��ادًرا على التع��ّرف على االأ�شي��اء املحيطة، 
��ا عل��ى االإمي��اءات اليدوية، فعل��ى �شبيل املث��ال ل� قام  والتع��ّرف اأي�شً
اأح��د �شائق��ي الدراج��ات با�شتخ��دام اإمي��اءة للداللة عل��ى اجتاهه نح� 
الي�شار، مُيكن لنظام ال�شائق االآيل فهم االإ�شارة والتحّرك ا�شتجابة لهذه 

االإمياءة.
وب��كل تاأكي��د ال ميك��ن ال��ش���ل اإىل ه��ذا امل�شت���ى م��ن ال��ذكاء دون 
اال�شتعان��ة بخ��ربات وبراع��ة ُمهند�ش��ي ال�رسك��ة لتط�ي��ر م�شت�شع��رات 
ق��ادرة عل��ى قراءة كل �شيء ! فه��ي ال تقراأ فقط العنا���رس، اإمنا تتعرف 

��ا، وه��ذه امل�شت�شع��رات ُول��دت يف  عل��ى حركاته��م واإمياءاته��م اأي�شً
�رسكة ك�كل، وتط�رت ب�شكل كبري خالل ال�شن�ات ال�شبع 

املا�شية.
م�رسوع ال�شائ��ق االآيل من ك�كل مُيكن 

اعتب��اره ك�حدة متكامل��ة، فاإىل 
جان��ب اخل�ارزميات الذكية 

ال�شغ��ري،  واحلا�ش��ب 
ا نظام  ي�جد اأي�شً

ق��ادر  رادار 
م�شح  على 

ملحيط  ا
مل  لكا ا

حت��ى 
 1 0 0

م��رت 

تقريًب��ا، وه� مبني م��ن م�شت�شعرات تعم��ل باأ�شعة اللي��زر �شمن جمال 
دائ��ري لتحدي��د جمي��ع العنا���رس وبعده��ا ع��ن ال�شي��ارة، وكام��ريات 
لت�ش�ير امل�شه��د بالكامل لتق�م اخل�ارزمي��ات بتحليله بعد اال�شتفادة 
م��ن بيان��ات امل�شت�شعر، م��ع اال�شتعانة بنظ��ام اخلرائط للتع��ّرف على 

االإ�شارات ال�ش�ئية قبل ال��ش�ل اإليها على �شبيل املثال.
وتطم��ح ك�كل م��ن خالل م�رسوع ال�شائ��ق االآيل اإىل اأن يك���ن مت�افًقا 
م��ع جميع ال�شيارات، فبح�شب م�شادر تعاونت ك�كل مع �رسكة ليكز�ص 

ا. اأي�شً Fiat وغريها من ال�رسكات  اإىل فيات  اإ�شافة   ،Lexus
وبالرتكيز اأكرث على الربجميات واخل�ارزميات فاإنها تتعلم ب�شكل ذاتي 
م��ع مرور ال�ق��ت، اأي اأن ال��ذكاء اال�شطناعي امل�ج�د فيه��ا عاٍل جًدا، 
فعملي��ة تثبيت النظ��ام ب�شيطة جًدا طامل��ا اأن امل�شت�شعرات والكامريات 
م�ج���دة يف مكانه��ا ال�شحيح، لكن النظام �ش���ف يتعّلم ويتاأقلم على 
ال�شي��ارة اجلديدة م��ع مرور ال�قت، متاًما مثل الب��دء با�شتخدام م�شاعد 

.Google Assistant اأو Google Now ك�كل ال�شخ�شي
ال�شي��ارات تت�ا�شل فيما بينها ع��رب ال�شحاب Cloud، وبالتايل مُيكن 
م�شاركة بع�ص امله��ارات اجلديدة التي تعّلمتها فيما بينها دون تدخل 
م��ن امل�شتخ��دم نف�ش��ه، لكن امل�شتخ��دم لن يك�ن ق��ادًرا عل��ى نقل تلك 
امله��ارات عند االنتقال اإىل �شي��ارة جديدة، فاالأ�شل يف ذلك ه� النظام 

الذي يق�م بالتاأقلم على ال�شيارة اأواًل ثم تط�يع التقنيات ب�شكل اآيل.
��ا اأن  ��ا م�شت���ى احلماي��ة يف النظ��ام، خ�ش��شً ومل تغف��ل ك���كل اأي�شً
ال�شي��ارات تت�ا�ش��ل فيم��ا بينه��ا عل��ى ال�شح��اب، اأي اأن اخ��رتاق 
النظ��ام اأو نظ��ام اأي �شي��ارة ق��د ُيعّر���ص بقية ال�شي��ارات خلطر 
كب��ري، فبح�ش��ب م�شادر من ال�رسك��ة عملت ك�كل 
عل��ى ف�ش��ل النظ��ام اخلا���ص بت�ا�شل 
ال�شي��ارات فيما بينها ع��ن النظام 
اخلا���ص بالتحك��م بال�شي��ارة، 
وبالت��ايل حت��ى ل��� متّك��ن 
املخرتق م��ن ال��ش�ل 
ت�ا�ش��ل  نظ��ام  اإىل 
فيم��ا  ال�شي��ارات 
يك���ن  ل��ن  بينه��ا، 
التحك��م  باإمكان��ه 
ع��ن  بال�شي��ارة 
ب�ش��كل  ُبع��د 

ُمبا�رس.

 Quick“ ال�رسيعة  االإع��دادات  خا�شية  اأو  ميزة  تلقت 
م��شع  كانت  وحت�شينات  اإ�شالحات   ”Settings
اأندرويد ن�جا،  ترحيب �ش�اء على مار�شيمل� واأخرًيا على 
لتك�ن يف االأخري اأف�شل وذا فائدة كبرية، ومن خالل هذه 
االإعدادات وعرب التمرير من اأعلى ال�شا�شة اإىل اأ�شفل ميكن 
مثل  االأدوات  الأهم  اخت�شارات  جمم�عة  على  االإط��الع 
واملزامنة،  ال�شامت،  وال��شع  والبل�ت�ث،  فاي،  ال���اي 
اأندرويد  ومع  اخت�شارات،  من  ..اإل��خ  البطارية  وت�فري 
ن�جا هي االآن قابلة للتخ�شي�ص ب�شكل كبري مع اإمكانية 

ترتيبها اأو حتى اإزالة بع�ص االإعدادات.معنا الي�م تطبيق 
فكرة  بالي،  ك�كل  متجر  على  م�ؤخًرا  واملطروح   Tiles
االإعدادات  الأدوات تخ�شي�ص  ت�فريه  تتبل�ر يف  التطبيق 
وباملنا�شبة  امل�شتخدم،  ي��راه  ال��ذي  بال�شكل  ال�رسيعة 
ب�شعر  متاح  وه�  فاأحدث   7.0 اأندرويد  يدعم  التطبيق 
االإعدادات  على  تطبيقات  اإ�شافة  معه  وميكن   ،1.99$
الطق�ص،  وتطبيق  احلا�شبة،  االآل��ة  تطبيق  مثل  ال�رسيعة 
الكامريا  وتطبيق  االإت�شال،  جهات  وتطبيق  والتق�مي، 
واالإنرتنت.جنًبا  اخلرائط  وتطبيق  االإل��ك��رتوين،  والربيد 

�شبط  مثل  الهاتف  اإع���دادات  بع�ص  اإ�شافة  جنب  اإىل 
ال�شط�ع، وقفل ال�شا�شة، وو�شع امل�قع اجلغرايف، وو�شع 
امل�ؤقت،  واأداة  التذكري  وو�شع  الطاقة،  وو�شع  املزامنة، 
اإهتزاز.وكل  عام،  “�شامت،  اجلر�ص  حالة  تغيري  وو�شع 
�شه�لة،  بكل  اإزالته  اأو  مكانه  تغيري  مُيكن  ذكره  �شبق  ما 
اأخرًيا وكما اأ�شلفنا لكم ُم�شبًقا تطبيق Tiles يدعم نظام 
كنت  اإن   1.99$ ب�شعر  ياأتي  وه�  ن�جا  اندرويد  ت�شغيل 
من املهتمني ميكنك االإنتقال اإىل �شفحته من على متجر 

ك�كل بالي.

قام��ت العم��الق الك���ري م�ؤخ��راً با�شتدعاء 
اأجهزة الغ�شاالت  2.8 ملي�ن وحدة من 

الت��ي تدعم التعبئة من اأعلى، نتيجة 
للعدي��د من التقاري��ر التي تقدم 

يف الف��رتة االأخ��رية ت�ش��ري 
اإنفج��ار  ح���ادث  اإىل 
يف الغ�شال��ة. كم��ا يب��دو 
ل��ن   2016 ع��ام  اأن 
يك���ن االأف�ش��ل ل�رسك��ة 

�شام�ش���جن، فف��ي ال�ق��ت 
�رسك��ة  مازال��ت  ال��ذي 
�شام�ش�جن حتاول التعايف 
�شح��ب  تداعي��ات  م��ن 
االأ�ش���اق،  م��ن   Note 7
ت�اج��ه  �شام�ش���جن  اأن  اإال 
م�شكلة جدي��دة يف اأجهزة 
اإىل  اأدت  الغ�ش��االت 
ا�شتدعاء عدد 2.8 ملي�ن 
الغ�ش��االت،  م��ن  وح��دة 
االأ�ش���اق  م��ن  و�شحبه��ا 

ب�شكل عاجل.

فيم��ا مت حتدي��د منتجات ال�رسك��ة من الغ�ش��االت التي مت 
اإنتاجه��ا ب��ني 2011 اإىل 2016 م��ن قب��ل 
جلنة حماية امل�شتهلك يف ال�اليات 
املتحدة، والتي ت�شم 34 
من�ذجا من الغ�شاالت.

جلن��ة  قدم��ت  كم��ا 
امل�شتهل��ك  حماي��ة 
ت  ا ي��ر حتذ
م��ني  للم�شتخد
للتقاري��ر  نتيج��ة 
يف  تتلقاه��ا  الت��ي 
االأخ��رية،  الف��رتة 
اأجهزة  والتي حت��دد 
�شام�ش�جن  غ�ش��االت 
الت��ي تدع��م التعبئة 
الت��ي  اأعل��ى  م��ن 
لالإنفجار،  تتعر���ص 
حيث الح��ظ العمالء 
اهت��زازات ق�ي��ة يف 
الغ�ش��االت ت�ؤدي اإىل 
يف  الت���ازن  فق��دان 

الغ�شاالت وف�شل اجلزء العل�ي اأي�شًا.
وفق��ًا لت�رسيح��ات جلن��ة حماي��ة امل�شتهل��ك يف ال�الي��ات 
املتح��دة، فاإن عدد التقاري��ر التي قدمت من عمالء �شام�ش�جن 
و�شلت اإىل 733 تقريرا حتى االآن، حيث تن�عت هذه التقارير 
ب��ني اهت��زازات عنيف��ة يف الغ�ش��االت اإىل تقاري��ر ت�ش��ري اإىل 
انف�ش��ال اأجزاء الغ�شال��ة، وتقارير ت�شري اإىل اإنفج��ار اأدى اإىل 
اإ�شابات خطرة للعمالء. من ناحية اأخرى اأ�شارت ت�رسيحات 
�شام�ش���جن يف �شبتم��رب املا�شي، اإىل ت�قع��ات ال�رسكة يف اأن 
ال�شب��ب الرئي�شي لهذه امل�شكلة يرجع اإىل مقاومة املاء نتيجة 
حلم�لة زائدة على اأجهزة الغ�شاالت، كما اأو�شت امل�شتخدمني 
باختي��ار اإع��دادات بطيئ��ة للغ�شال��ة. يف ال�قت احل��ايل تقدم 
�شام�ش���جن لعمالء ال�رسكة اختيارين لت�شحيح امل�شكلة، حيث 
تعر���ص �شيانة جماني��ة للم�شتخدم داخل املن��زل، مع تعزيز 
لالأج��زاء املت�رسرة يف الغ�شالة، مع ع��ام اإ�شايف من الكفالة 
املجانية للم�شتخ��دم، اأو �شيك�ن لدى امل�شتخ��دم اختيار اآخر 
يف خ�ش��م عن��د اختي��ار اأي م��ن اأجه��زة غ�ش��االت �شام�ش�جن 

اجلديدة اأو اأي عالمة جتارية اأخرى.
اأي�ش��ًا يح�ش��ل العمالء مم��ن يتقدم�ن ل�رساء وح��دة غ�شاالت 
�شام�ش���جن جدي��دة عل��ى $150 عن��د ال���رساء، كم��ا ح��ددت 
�شام�ش���جن �شفحة ر�شمية لتلقي الطلبات واإدارة عملية �شحب 

الغ�شاالت من االأ�ش�اق.

ح��ذر جمم�ع��ة من خ��رباء �شناعة الف�ش��اء وكالة نا�شا من خط��ر خطة اأيل�ن 
م��ش��ك مالك "�شبي�ص اإك���ص" القا�شية بتزويد ال�ش�اري��خ بال�ق�د حني وج�د 
رواد الف�ش��اء على متنها.وق��ال ت�ما�ص �شتاف�رد، رئي���ص اللجنة اال�شت�شارية 
ل�ش���ؤون حمط��ات الف�شاء ورائد الف�شاء ال�شابق يف نا�ش��ا،: "هذه العملية غاية 
يف  اخلط�رة، وقد تزايدت خماوف اخلرباء بعد انفجار �شاروخ "�شبي�ص اإك�ص" 
دون طي��ار عندما ُزود بال�ق�د يف وق��ت �شابق".واأ�شار اأع�شاء الفريق املك�ن 
من 8 اأع�شاء، بينهم متط�ع�ن من برنامج Gemini واأب�ل� ومك�ك الف�شاء 
التاب��ع لنا�ش��ا، اإىل اأن جميع ال�ش�اري��خ ال�شابقة التي كانت حتم��ل الرواد اإىل 
الف�ش��اء، كانت ُت��زود بال�ق�د قبل �شع�د ال��رواد اإىل من�شة االإطالق.كما قال 
اإيل���ن م��ش��ك يف امل�ؤمتر ال��دويل للمالح��ة الف�شائية يف املك�شي��ك: "ما اأريد 
حتقيقه ه� جعل مهمة املريخ ممكنة، واإثبات اإمكانية فعل ذلك خالل حياتنا".
 جدي��ر بالذك��ر اأن وكالة نا�شا وظف��ت "�شبي�ص اإك�ص" و�رسك��ة ب�ينغ للطريان 
الإر�ش��ال ط�اق��م اإىل حمط��ة الف�ش��اء الدولية، وحت��ى ذلك احل��ني  ي�شافر رواد 
الف�ش��اء عل��ى كب�ش�الت �ش�ي���ز الرو�شية بتكلف��ة ت�شل الأكرث م��ن 70 ملي�ن 

دوالر لل�شخ�ص ال�احد.

يوتيوبفيس بوكآبلتطرح

متابعة-الجورنال

كوكل ال تبني سيارة ذاتية القيادة لكنها تبني تقنية أفضل !


