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تتطور اأجهزة احلا�شب املخ�ش�شة للألعاب ب�شكل �رسيع 
يف الفرتة الأخرية، مع اإ�شدارات اأف�شل مبوا�شفات اأعلى 
لكرت ال�شا�شة، واملعاجلات لتقدم اأف�شل اأداء للم�شتخدم، 
عليها  الرتكيز  عليك  التي  املميزات  بع�ض  هناك  اأن  اإل 
الأل��ع��اب  حا�شب  لأج��ه��زة  ����رساءك  عند  خا�ض  ب�شكل 
األعاب  يف  مميزة  جتربة  يف  تفكر  كنت  اإذا  املكتبي. 
 ،4k �شا�شة  عرب   Battlefield 1 اأو   Witcher 3
الفرتا�شي  للواقع  بقفزة  للقيام  ا�شتعداد  على  كنت  اأو 
حا�شبات  من  القمة  اأج��ه��زة  يف  البحث  عليك  �شيكون 
اأن تتعرف على املوا�شفات  لذا عليك  الألعاب بالتاأكيد، 
املكتبي  احلا�شب  اإقتناء  عند  عليها  الرتكيز  عليك  التي 
اأو وحدة املعاجلة  املخ�ش�ض للألعاب من كرت ال�شا�شة 
القارىء  عزيزي  واليك  الت�شميم.  جانب  اإىل  املركزية، 

بع�ض الن�شائح لختيار حا�شب اللعاب املكتبي 
باإ�شدارات  حا�شب  جهاز  ل�رساء  الأف�شل  الختيار   •
Nvidia Pa s  اأو  AMD Polaris ال�شا�شة  كرت 
لك  �شتتيح  حيث  تكلفتها  حتمل  ت�شتطيع  كنت  اإذا   cal
دقة  مع  حتى  �شل�ض  اإطارات  مبعدل  الألعاب  اأحدث  لعب 
و�شوح 4K. • مقابل $1000 �شت�شل اإىل نقطة مميزة 
ل�رساء حا�شب ولكن ميكنك اأن حت�شل على حا�شب األعاب 

�شيمنحك  حيث  تقريبًا   700$ مقابل  جيدة  مبوا�شفات 
م�شتوى متو�شط.

• ميكنك �رساء نظام جمهز لتقنية الواقع الفرتا�شي اإذا 
الت�شعري،  عن  النظر  بغ�ض  التقنية  بهذه  تتمتع  اأن  اأردت 
 HTC اأو   Oculus Rift نظارة  ا�شتخدام  لك  ليتيح 

.Vive
ب�شكل  الرتقية  ليدعم  امل�شمم  احلا�شب  باختيار  قم   •
�شل�ض، اأي اأبحث عن نظام ميكنك فتحه با�شتخدام اأدوات 

ب�شيطة لرتقية مكوناته.
ال�شا�شة،  كرت  تبديل  تدعم  التي  الأجهزة  عن  ابحث   •
تثبيته،  ي�شهل  ب�شكل   SSD الفل�شية  الذاكرة  بطاقة  اأو 
حا�شب  جهاز  �رساء  من   تكلفة  اأقل  اختيار  يعد  وال��ذي 
جديد. • تفادى �رساء الأنظمة املميزة بت�شميم �شغري ما 
مل تكن على ا�شتعداد ل�رساء غريها يف خلل فرتة ترتاوح 
الذي ميكنك  الكثري  �شنوات، هناك  اإىل ثلث  �شنتان  بني 
تكون  األعاب  حا�شب  على  حت�شل  اأن  حاول  لذا  ترقيته 
الع�شوائية،  والذاكرة  و  املركزية  املعاجلة  وحدة  فيها 

ووحدة معالج الر�شوم ميكن ا�شتبدالها.
منافذ  على  يحتوي  نظام  على  ح�شولك  من  تاأكد   •
لك  �شيتيح  مما   Thunderbolt وكذلك   ،USB C
اأجهزة  ت�شميم  واحد.  وقت  يف   4k عر�ض  �شا�شتي  ربط 
ت�شميم  يعتمد  للألعاب   املخ�ش�ض  املكتبي  احلا�شب 

رئي�شي،  ب�شكل  ميزانيتك  على  املكتبي  احلا�شب  اأجهزة 
األعاب بت�شميم مميز  حيث ميكنك احل�شول على حا�شب 
M s مثل ف�رسكات  غالبًا،  الت�شعري  ارتفاع  مع   اأكرث 
بتبديل  لك  ت�شمح   ،Origin PC وكذلك   ingear
الألوان مع عدد من الألوان والإ�شاءة التي تظهر من بني 
خطوط فتحات تربيد اجلهاز ليمنحك �شكل مميز للجهاز.  
كما ت�شل تكلفة جتهيز جهاز Millennium الأ�شلي 
بلون طلء خم�ش�ض اإىل حوايل $250 اأي�شًا مع اإ�شافة 
قبل  ذلك   ،353$ اإىل  ت�شل  التربيد  ل�شائل  70دولر 
الأنظمة  من  واحد  يعد  ل  لذا  اجلهاز،  موا�شفات  حتديد 
على  حت�شل  اأن  ميكن  كبديل  لكن  التكلفة  املنخف�شة 
Alie s جهاز مثل  واأنيق  مميز  بت�شميم  ياأتي   جهاز 
 Asus جهاز  اأو   1699$ مقابل   ware Area 51

ROG G20CB مقابل 1649$.
الألعاب  يف  �شل�ض  اإط���ارات  معدل  على  حت�شل  ولكي   
اأن  ميكنك  الف��رتا���ش��ي،  ال��واق��ع  األ��ع��اب  اأو  التقليدية، 
القائمة  ال�شا�شة  ك��رت  من   AMD اإ���ش��دارات  تختار 
اأو   ،450 اأو   ،400 �شل�شلة  Polaris من  على معمارية 
من  ال�شا�شة  كروت  اختيار  كما  ميكنك   ،470 اأو   ،460
�شل�شلة  من   Pascal معمارية  على  القائمة    Nvidia
والتي   ،1080  ،1070  ،1060 ال�شا�شة  10، يف كروت 
اأعلى  اأداء  تقدم  اأنها  اإل  بالتاأكيد  مرتفعة  تكلفة  تاأتي 

ت�شعريها  ت�شتحق  اأنها  كما  �شنوات،  لعدة  كفاءة  واكرث 
اإطار   90 اإىل  ي�شل  اإط��ارات  معدل  اأعلى  من  تقدمه  ملا 
يف الثانية، والذي حتتاج اإليه يف الواقع الفرتا�شي. واإذا 
اختيار  ميكنك  الفرتا�شي،  الواقع  تقنية  هدفك  يكن  مل 
Nvi s 1050 منTi اأو كرت ال�شا�شة ،GTX 1050
ia، والتي تباع عند اأ�شعار معقولة تبلغ $110، و140$، 
اإل اأن هذه الإ�شدارات ل تدعم تقنية الواقع الفرتا�شي، 
لكن �شتح�شل على اأغلب مميزات معمارية Pascal، مثل 
الأداء الأف�شل مع اأعلى كفاءة يف ا�شتهلك الطاقة، كما 
اأن AMD قامت موؤخراً بتخفي�ض �شعر اإ�شداراتها من 
 ،100$ بن�شبة   Radeon RX 460 ال�شا�شة  كروت 
الذاكرة  موا�شفات  يف  اأم��ا   .170$ اإىل   RX 470 و 
 4 مميزة   األعاب  لتجربة  الأدن��ى  احلد  فاإن  الع�شوائية، 
املر�شحة  ال��ذاك��رة  لإغ��ن  لتجربة  ولكن  ب��اي��ت،  جيجا 
Battl s 8جيجا بايت، حيث حتتاج بع�ض الألعاب مثل
field 4 اإىل وحدات معاجلة مركزية مكثفة، كما حتتاج 

لذاكرة ع�شوائية لتحقيق معدلت اإطارات اأعلى.
 Athlon X4 معالج  فهناك  للمعاجلات  بالن�شبة  اأما 
860K من AMD وي�شل اإىل �شعر $67.15، ومعالج 
اإذا كنت  اأما  Core i3s6100 من انتل ب�شعر 118$، 
i7s انتل  من  معالج  فهناك  الأق��وى  الأداء  عن  تبحث 

اإىل �شعر 378.61$.. 5820K والذي ي�شل 

سارة من كوكل لسائقي 
السيارات

روس يحولون الحرارة في خطوط 
الغاز إلى كهرباء

  أحدث الساعات الذكية من 
Huawei بسعر $130 

تستعد إلطالق هاتف جديد 
821 Snapdragon برقاقة

طورت �رسكة كوكل منذ عامني خدمة Android Auto، وهي عبارة عن من�شة 
ترفيهية لل�شائقني ت�شمح لهم بربط هواتفهم الذكية باأنظمة املعلومات يف ال�شيارة. 
وت�شاع��د ه��ذه اخلدم��ة ال�شائ��ق باحل�ش��ول عل��ى الجتاه��ات وتلق��ي املكاملات، 
والتحك��م يف ت�شغيل املو�شيقى بدون احلاجة للو�ش��ول اإىل اأجهزتهم، لكن امل�شكلة 
تكم��ن اأحيان��ا يف اأن بع�ض ال�شي��ارات ل تدعم اأجهزتها ه��ذه املن�شة ب�شكل كامل. 
 Android Auto واأتاح��ت ك��وكل اأخ��رياً للم�شتخدم��ني القدرة عل��ى ا�شتخ��دام
مبا���رسة وب�شكل جماين م��ن خلل الهاتف الذكي الذي يعم��ل بنظام الأندرويد من 
خ��لل تطبيق يت��م حتميله عرب متج��ر التطبيقات، ليخرب امل�شتخ��دم بكل اخلدمات 

التي يوفرها النظام. 

ابتك��ر علماء من جامعة �شانت بطر�شربغ احلكومي��ة اأول حمطة توربينية بخارية 
حملي��ة ال�شنع، بهدف ال�شتف��ادة من احلرارة يف خطوط اأنابي��ب نقل الغاز، وفقا 
للمرك��ز الإعلم��ي التابع للجامعة.  وتقوم هذه املحط��ة بتحويل الطاقة احلرارية 
 compressor ال�شادرة عن حرق الغاز املخ�ش�ض لت�شغيل املحطات ال�شاغطة
station ل�شخ الغاز عرب الأنابيب اإىل طاقة كهربائية، مما يحد من النبعاثات 
احلراري��ة مبا�رسة يف الهواء املحيط. وهذا يقلل من التلوث احلراري، بينما الطاقة 
احلراري��ة الت��ي كان��ت ت�شيع �شابق��ا �شيتم ا�شتخدامه��ا لتوليد الكهرب��اء من دون 
احلاج��ة اإىل وق��ود اإ�شايف. و�شيت��م و�شع خطة لرتكيب ه��ذه املحطة ب�شكل كامل 

بحيث تدخل حيز التنفيذ يف العام املقبل يف املحطة ال�شاغطة "�شيفرينايا".

قامت هواوي اليوم فعاليات موؤمتر Mate 9 يف ميونخ، والذي ك�شف فيه 
 Fit ع��ن الإ�ش��دارات اجلديدة الرائدة من الهواتف الذكي��ة، اإىل جانب �شاعة
الت��ي تاأت��ي ب�شع��ر Fit .130$  هي اأحدث ال�شاعات الذكي��ة التي تطلق من 
ه��واوي قبل مو�ش��م عطلت نهاية الع��ام مع �شع��ر $130، ومميزات لتتبع 
ن�ش��اط امل�شتخ��دم، و�شا�ش��ة لر�ش��د �رسبات القل��ب، لكن م��ع ت�شميم رقيق 
ووزن خفي��ف اأي�شًا. كما ميكن ل�شاعة Fit اأي�شًا اأن تتابع ن�شاط امل�شتخدم 
يف ال�ش��ري، رك��وب الدراج��ات، م��ع اأو�ش��اع خمتلف��ة ملتابع��ة امل�شاف��ات 
املقطوع��ة، الوقت، الأداء، حرق ال�شعرات، حيث ميكن بدء هذه الأو�شاع عرب 

ال�شاعة اأو الهاتف.

ك�شف��ت اأح��دث الت�رسيبات عن خط��ط �رسك��ة وان بل�ض لإطلق اإ�ش��دار جديد 
م��ن الهواتف الذكية، تدعمه رقاقة معال��ج �شناب دراجون 821 خلل الفرتة 
القادمة.اأك��دت �رسكة كوالكوم على الت�رسيبات التي ت�شري اإىل دعم هاتف وان 
بل���ض الق��ادم برقاقة معالج �شناب دراجون 821، وه��و الإ�شدار الذي يعرف 
الآن وفق��ًا للت�رسيب��ات بهات��ف OnePlus 3T.كما ت�ش��ري الت�رسيبات اإىل 
اأن وان بل���ض تك�ش��ف ع��ن هاتفه��ا املرتق��ب OnePlus 3T خ��لل ال�شهر 
اجل��اري، والذي ياأتي برقاقة معالج �شناب دراج��ون 821، كما ياأتي هاتف 
OnePlus 3T مب�شت�شعر �شوين IMX398 يف الكامريا اخللفية بدقة 16 

ميجا بيك�شل.

سقوف سيارات تسال تتحول إلى خاليا شمسية

دليل شراء أجهزة الحاسب المكتبي المخصص لأللعاب

YouTube في HDR كوكل تضيف دعم بث فيديو بتقنية

 Apple المجددة متاحة اآلن على موقع iPhone هواتف

فيسبوك تدمج Rooms مع مسنجرها للمحادثات الجماعية

أبل ُتطلق ثالثة أجهزة آيباد جديدة في مارس 2017

�شت�شم��ح تقليعة اأعلن عنها اإيلون ما�شك موؤخرا حتت ا�شم Tesla Glass خم�ش�شة 
ل�شائق��ي �شي��ارات ه��ذه املارك��ة بتقلي��ل ا�شطراره��م لل�شح��ن من خ��لل املقاب�ض 
الكهربائي��ة املخ�ش�ش��ة لذلك.  وتنوي �رسكة ت�شل تركيب خلي��ا �شم�شية على اأظهر 
�شياراته��ا حت��ى ولو كانت من الفئ��ة القت�شادية. وقد عر�ش��ت �رسكة ت�شل موتورز 
موؤخ��را م��ادة �شميت ب��� Tesla Glass طرحها املهند�شون العامل��ون فيها. وكان 
م��ن املتوق��ع ا�شتخدام الزجاج الفائق ال�شمود لإن�شاء نواف��ذ توؤمن الروؤية الكلية يف 
�شي��ارات �شي��دان موديل S و�شي��ارات كرو�ض مودي��ل X، اإل اأن رئي�ض ال�رسكة �رسح 
ب��اأن امل��ادة اجلديدة ق��د ت�شتعمل يف جمال اآخ��ر اأي�شا. و�شيح��اول مهند�شو ال�رسكة 
اإدخ��ال خلي��ا �شم�شية يف بنية Tesla Glass مما �شي��زود �شيارات تي�شل مب�شدر 
بديل للطاق��ة. واإذا اأخذنا بعني العتبار كون املادة اجلديدة مادة اقت�شادية ن�شبيا، 
ف��اإن م��ن املحتمل اأن يتحول ظه��ر اأرخ�ض �شيارة من �شي��ارات ال�رسكة وهي �شيارة 
ت�ش��ل موديل 3 اإىل خليا �شم�شية. وقد ي�شبح هذا الظهر الزجاجي ل�شيارات ال�رسكة 

قاأبل للطي ويفر�ض فوق ال�شيارة عند احلاجة.

عندم��ا يتعل��ق الأمر بنهاي��ة الكون ف��اإن معظم الفيزيائي��ني يعتقدون 
اأنه��ا �شتتم تدريجيا واأن الكون �شيتل�شى م��ن الوجود خلل نحو 2.8 
ملي��ار �شن��ة من الآن. ولكن يج��ب القول اإن اأمر تل�ش��ي الكون رمبا لن 
يك��ون بالب�شاط��ة اإياه��ا. فقد اأظه��رت احل�شاب��ات اأن الطاق��ة املظلمة 

الك��ون  مت��زق  ت�شب��ب  اأن  ميك��ن  الغام�ش��ة 
تدريجي��ا حت��ى ل يبق��ى من��ه �شيء.

اإنها لي�شت املرة الأوىل التي يتم 
فيها التحدث عن احتمال تدمري 

الك��ون لذات��ه، ففهمنا احل��ايل للكون 
 68% ح��وايل  ب��اأن  يق��ول 

الطاق��ة  اإجم��ايل  م��ن 
الك��ون  يف  املوج��ودة 
مظلم��ة،  طاق��ة  ه��ي 
وهذه القوة الغام�شة 
تدريجي��ا  �شت���رسع 

مت��دد  عملي��ة 
. ن لك��و ا
ء  بن��ا و

عل��ى 
ف��اإن  ذل��ك، 
�شي��ة  لفر ا
الأكرث رواجًا 

ب��ني العلم��اء 
نهاي��ة  ح��ول 

تنط��وي  الك��ون 
املج��رات  اأن  عل��ى 
يتباع��د  والنج��وم 
بع�شه��ا ع��ن بع���ض 

اأن  اإىل  م�شتم��ر  ب�ش��كل 
ت�شب��ح ج��دا متباع��دة في�شل 

الكون اإىل مرحلة انتفاء الطاقة 
احل��رة يف الدينامي��كا احلراري��ة 

عل��ى  احلف��اظ  �شاأنه��ا  م��ن  الت��ي 
احلرك��ة اأو احلياة. وهذه املرحلة ُتعرف 

با�شم املوت احلراري للكون اأو التجمد الكبري.
ويف درا�ش��ة جديدة، يرى الباحثون احتم��ال اآخر لنهاية الكون 

يق��ول الآتي: مبا اأن الكون يتم��دد با�شتمرار فاإن كل ما فيه من جمرات 
وكواكب وج�شيمات ذرية �شيتمزق يف اآخر الأمر قبل اأن يندثر نهائيا.

وي�شم��ى ه��ذا ال�شيناري��و ب�"التمزق العظي��م" الذي يقوم عل��ى اأن حتى 
مكونات املادة �شتبداأ يف نهاية املطاف بالنف�شال بع�شها عن بع�ض 

و�شتتفكك جميع الذرات.
وقد ح��اول العلم��اء يف ال�شاب��ق اإثب��ات اأن هذا 
ال�شيناري��و غري ممك��ن ا�شتن��ادا اإىل اأنهم مل 
يروا ق��ط الطاقة املظلمة من قبل، لكنهم 
ا�شتبع��اد  ف�شل��وا يف 

هذه النظرية.
اأف�ش��ل  ولفه��م 
"التم��زق  لنظري��ة 
العظي��م" ق��ام فري��ق من 
الباحث��ني م��ن اجلامع��ة 
ل�شبون��ة  يف  التقني��ة 
بدرا�ش��ة  بالربتغ��ال 
ثلث طرق ممكنة لهذا 
الكارثي  احلدث 
"التم��زق  وه��ي 
 big العظي��م" 
و"ال�شقي��ق   rip
للتمزق  الأ�شغ��ر 
 the العظي��م" 
 little sibling
 of the big rip

the little rip "و"التمزق ال�شغري
وجمي��ع ه��ذه الحتم��الت مت�شابهة جدا 
اأن  يف  فق��ط  تختل��ف  ولكنه��ا 
عل��ى  يق��وم  العظي��م  التم��زق 
اأن  ح��ني  يف  فج��اأة  التفت��ت 
الحتمال��ني الآخري��ن يحدث��ان 

ب�شكل تدريجي.
ومن اأج��ل معرف��ة ال�شيناريو املرجح 
حدوث��ه در�ض الباحث��ون خريطة للكون مت 
اإن�شاوؤها بالعتماد على امللحظات التي ح�شلوا 

عليها من م�شبار ويلكين�شون حول تباين الأ�شعة الكونية.

حمتوى  بث  دع��م  يف  اليوم  ر�شميًا  كوكل  �رسكة  ب��داأت 
اليوم  للم�شتخدمني  لت�شيف   ،HDR بتقنية  الفيديو 
تتيح  اأن  على  و�شوح،  دقة  باأعلى  لعر�ض  جديد  اختيار 
قبل  امل��وق��ع.  على   HDR حمتوى  اإ�شافة  للمبدعني 
من  اجل��دي��دة   ChromecastUltra وح��دة  اإط��لق 
كوكل التي تاأتي لتدعم عر�ض 4K، اأعلنت كوكل ر�شميًا 
 HDRتقنية ب  الفيديو  حمتوى  وحتميل  بث  دعم  عن 
 HDR على موقع اليوتيوب، لتقدم عر�ض مميز ملحتوى
على الأجهزة التي تدعمه اعتباراً من اليوم. ميثل حمتوى 
HDR نقطة ت�شويق رئي�شية للعديد من اأجهزة و�شا�شات 
العر�ض خلل ال�شنوات املا�شية، حيث اأن التقنية جتعل 
اأو�شع،  لوين  تدرج  مع  اأعلى،  ذات جودة  ب�شورة  العر�ض 

امل�شتخدم  مينح  للألوان،  اأعلى  وتباين  م�رسقة  و�شا�شة 
�شورة ذات جودة عالية تقرتب من الواقع يف تفا�شيلها. 
حمتوى  ن�رس  يف  ال�شبق   YouTube ملوقع  كان  وقد 
�شيح�شل  اليوم،   HDR بتقنية  4K، ومع دعم حمتوى 
لإيجاد  اأك��رب  فر�شة  اجلديدة  العر�ض  �شا�شات  مقتني 
من  جمموعة  مع  عملت  قد  كوكل  اأن  كما  مميز،  حمتوى 
 ،MysteryGuitarMa مثل  املحتوى  مبتكري 
 Visuals و   ،Jacob + Katie Schwarz و 
اإل  اليوم.  متاح   HDR حمتوى  ليكون   Abandon
لكل  متاحة  تكون  لن  املحتوى  هذا  من  ال�شتفادة  اأن 
تقت�رس  الراهن  الوقت  فخلل   ،HDR �شا�شات  مقتني 
 ،2016 لعام  �شام�شوجن  اإنتاج  خط  على   HDR تقنية 

 ،UHDشا�شات� وكذلك   ،SUHD تلفاز  اأجهزة  من 
Chromecast U s  اإىل جانب وحدات البث املرتقبة
�شا�شات  مثل  اأجهزة  دعم  يتم  اأن  املقرر  من  اأي�شًا   ،tra
و�شا�شات   ،HDR Android 4K اجلديدة   LeEco
ولكن  ما  وق��ت  يف   4K HDR اجل��دي��دة   Xiaomi

كوكل مل توؤكد ذلك حتى الآن.
 HDR حمتوى  حتميل  املحتوى  ملبدعي  ميكن  اأي�شًا 
اأف�شل  اأن حت�شل على دعم  اعتباراً من الآن، كما ميكنك 
كما  كوكل،  دعم  موقع  على   ،HDR فيديو  حتميل  يف 
ذكرت كوكل اأنها قامت بتجهيز مراكز YouTube يف 
لو�ض اأجنلو�ض، ونيويورك بكافة املعدات لإنتاج حمتوى 

HDRجيد.

اأب��ل  لطامل��ا كان متاح��ًا ل��ك احل�ش��ول م��ن متج��ر 
r s الإلك��رتوين عل��ى حا�شوب م��اك اأو اآيب��اد جُمدد 
s )furbishedجه��از مت��ت �شيانته اأو تغيري �شيء 
م��ا فيه ثم يع��اد بيعهsولكن لي�ض عل��ى اآيفون. اإل اأنه 

اليوم يتغري هذا.
اأ�شاف��ت اأب��ل لتوه��ا هواتف اآيف��ون جمددة 

اأجزاوؤه��ا  ت�شتخ��دم  كان��ت  sالت��ي 
يف  لل�شيان��ة  كبدائ��ل  ع��ادة 

الأجهزة املعطل��ةsاإىل متجرها 
ت�شتطي��ع  ك��ي  الإلك��رتوين، 

احل�شول على هاتٍف مفتوح 
وجديد ن�شبيًا 

.Mac World ب�شعٍر اأقل، بح�شب موقع
هاتف��ي  اآيفون 7 واآيفون 7 بل�ض، اأحدث اإن 

اأن ُيعَر�ش��ا يف متجر م��ن 
املنتج��ات 
املجددة، 
لك��ن  و

ميكن��ك 

ل  حل�ش��و ا
اآيف��ون  عل��ى 
واآيف��ون   6s
ب�شع��ٍر  بل���ض   6s
ي�ش��ل  منخف���ض 
دولراً،   449 اإىل 
للهاتف 6s ذي �شعة 16 

جيجابايت.

اأم��ا اآيف��ون 6s بل���ض ذو �شع��ة 16 جيجابايت فيبلغ 
ثمن��ه 529 دولراً، واآيف��ون 6s بل�ض ذو �شعة تخزين 
64 جيجاباي��ت فيبلغ ثمن��ه 589 دولراً. مل تُعد اأبل 
تبي��ع تل��ك الط��رازات يف متاجره��ا العادي��ة، من��ذ اأن 
زادت �شع��ة التخزين لت�شل اإىل 32 جيجابايت و128 

جيجابايت مع اإطلق هاتف اآيفون 7.
 32 6s اجلدي��د متام��ًا ذو �شع��ة  اآيف��ون  يبل��غ �شع��ر 
 128 �شع��ة  ذو  والط��راز  دولراً،   549 جيجاباي��ت 
 6s جيجاباي��ت �شع��ره 649 دولراً. يبلغ ثم��ن اآيفون
بل�ض اجلديد ذو م�شاحة 32 جيجابايت 649 دولراً، 
بينما يبلغ ثمن الن�شخة ذات م�شاحة 128 جيجابايت 

بالتجزئة 749 دولراً.
ل��ذا ميكنك توفري 100 دولر عرب ���رساء هاتف جمدد، 
واإن كان ذا �شع��ة تخزي��ن منخف�ش��ة. تاأت��ي الهوات��ف 
بعام ال�شمان النموذجي من اأبل، وميكنك الآن اإ�شافة 

�شمان "اأبل كري" مقابل 129 دولراً اإ�شافيًا.
م��ن غري الوا�شح اإىل مت��ى �شت�شتمر اأبل يف عر�ض هذه 
الهوات��ف، ولكنها و�شيلة جيدة لتوفري بع�ض النقود اإذا 

مل تُكن بحاجة اإىل اأحدث طراز.

ق��ررت في�شب��وك اأن تدمج فكرة تطبيق Rooms للمحادث��ات اجلماعية مع م�شنجرها 
 Rooms لك��ن ببط��ئ وتاأين حتى تختربها وتتخلى عنها نهائيًا لو ف�شلت اأي�شًا. ميزة
ه��ي للمحادث��ات العامة اجلماعي��ة مع الغرباء غ��ري الأ�شدقاء ح��ول موا�شيع اهتمام 
م�شرتكة. لكل غرفة جديدة يتم اإن�شائها رابط خا�ض ميكن ا�شتخدامه لدعوة امل�شاركني 
اجلدد للإن�شمام للمحادثة. وميكن لأي م�شتخدم ان�شاء غرف املحادثة اخلا�شة به عرب 
تطبيق م�شنجر ودعوة امل�شاركني اإليها وحتى املوافقة على الن�شمام وتعيني الأ�شماء 
امل�شتع��ارة له��م و�شبط الإ�شعارات وغريها. حاليًا تخت��رب امليزة على دول حمددة مثل 
ا�شرتالي��ا وكندا وبن��اءاً على نتائ��ج الختبار �شتق��رر اأن تو�شعها وتعتمده��ا عامليًا اأو 
تتوق��ف عن ذل��ك. في�شبوك لي�ش��ت جديدة على ه��ذا املجال، بالإ�شاف��ة اإىل جمموعات 
ال�شبكة الجتماعية، هناك على وات�شاب الآن اإمكانية م�شاركة رابط املحادثة اجلماعية 
لدع��وة الآخري��ن اإليها. لكن تو�شي��ع م�شنجر في�شبوك بالكثري م��ن املزايا ليكون من�شة 
توا�ش��ل متكاملة اأمر خمتل��ف وتدفع ال�شبكة الجتماعية بقوة نح��وه. و�شبق اأن دعمت 
امل�شنج��ر بالتطبيقات اخلارجية ودعم تكامله مع خدمات خمتلفة مثل اأوبر وباي بال 

وغريها.

اأ�ش��ار حملل��وا بركليز املهتمني بقط��اع التقنية اإىل ني��ة اأبل اإطلق ثلث��ة اأجهزة اآيباد 
جدي��دة بحلول مار���ض العام القادم.اثنني م��ن هذه الأجهزة املزعوم��ة �شتكون مبثابة 
اإ�شدارات جديدة من اآيباد برو مقا�ض 9.7" و 12.9" بو�شة، اأما الثالث ف�شيكون جهاز 
اآيب��اد جدي��د بت�شميم قري��ب من اآيباد اآي��ر 2 مقا�ض 9.7" بو�ش��ة، ويتميز بعدم وجود 
اإط��ارات عل��ى ال�شا�شة. وُت�شري التقاري��ر اإىل اأن هذا الإ�شدار اجلدي��د �شياأتي ب�شا�شة يقع 
مقا�شه��ا ب��ني 10 : 11 بو�ش��ة ليفتح الطري��ق اأمام فئة جديدة كلًيا م��ن هذا النوع من 
الأجه��زة، وُيقال اأن هذا الإ�شدار �شيح�شل على �شا�شة True Tone كاملوجودة على 
اآيب��اد برو 9.7" بو�شة.بخ�شو�ض اآيباد برو 9.7" بو�ش��ة اجلديد، ُي�شري التقرير اإىل اأن 
اأب��ل �شتبي��ع هذا اجله��از ب�شعر منخف�ض ُم�شاب��ه ملا كانت تفعله ال�رسكة م��ع فئة اآيباد 

ميني، وبخ�شو�ض هذا الأخري ل توجد معلومات كافية ب�شاأنه حتى الآن.

وان Fitعلماءمفاجأة
بلس
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