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�سيكون اآيفون 8هاتفًا ثوريًا، بعك�س �سلفه اململ 
اآيفون 7، اإن �سحت الأنباء وال�سائعات حوله.

فمن املتوقع اأن ي�سمل هاتف اأبل اجلديد خا�سية 
ال�سحن الال�سلكي، على عك�س الأجهزة املناف�سة، 
وه��واوي،   ،HTCو و�سام�سونغ،  غوغل،  مثل: 
الواجهة  معيار  الغالب  يف  ت�ستخدم  وال��ت��ي 
الال�سلكي  ال�سحن  ت�ستطيع  اإذ  "ت�سي"،  املفتوحة 

مل�سافة اأربعة �سم.
وت�سري تقارير اأن اأبل تو�سلت اإىل اتفاق مع �رشكة 
قدمت  التي   ،Energous الال�سلكية  ال�سحن 
 WattUp جهاز �سحن ل�سلكي يطلق عليه ا�سم
RF، ي�ستطيع �سحن الأجهزة من م�سافة ت�سل اإىل 

اأربعة اأمتار.
Wa t  ووفقًا لل�رشكة، ميكن ت�سمني تكنولوجيا

الأجهزة  من  وا�سعة  جمموعة  يف   tUp RF
الذكية  ال��ه��وات��ف  ذل��ك  يف  مب��ا  الإل��ك��رون��ي��ة، 
لالرتداء،  القابلة  والأجهزة  اللوحية  والأجهزة 
الال�سلكية  املفاتيح  ول��وح��ات  وال��ك��ام��ريات، 
بعد،  عن  التحكم  واأجهزة  الكمبيوتر،  وف��اأرات 

وغريها من اأجهزة.
م�سافة  على  الأجهزة  هذه  اأي من  كانت  ما  واإذا 
�سيتمكن  ر�سال،  الإ من  اأمتار  اأربعة  على  تزيد  ل 
مو�ساًل  كان  لو  كما  البطارية  �سحن  من  اجلهاز 

مبقب�س احلائط.  اإذ ي�ستخدم نظام 
الراديو  ترددات 

لتقدمي  ف��اي  للواي  مماثل  نظام  وه��و   ،)RF(
�سحن  اآمن. وخالفًا ملن�سات  �سحن ل�سلكي  حل 
 S7 ت�سي امل�ستخدمة يف الهواتف مثل غالك�سي 
اإيدج، �سوف ت�ستخدم WattUp RF الرددات 

الال�سلكية ل�سحن الهاتف.
ميكنه  النظام  اأن   ،Energous ذك��رت  وق��د 
التعامل مع 12 جهاز ا�ستقبال خمتلفًا يف وقٍت 

واحد.
ولوحة  اأب��ل،  �ساعة  لديك  ك��ان  اإن  يعني،  وه��ذا 
برو،  واآي��ب��اد   ،8 واآي��ف��ون  اأب��ل،  وف��اأرة  مفاتيح، 
ميكنك اأن ت�سحنها كلها اإن كانت يف نف�س الغرفة 

.WattUp RF مع جهاز اإر�سال
Energous رشاكة اأبل و�

 Energous اأعلنت   ،2016 ع��ام  اأوائ���ل  يف 
"الدرجة الأوىل" يف  عن تعاونها مع �رشكة من 
Wa t تكنولوجيا لتنفيذ  الإلكرونيات   جمال 
tUp يف اأجهزة امل�ستهلك، اإل اأنه مل تظهر املزيد 

من التفا�سيل حول تلك ال�رشاكة حتى الآن.
اأن  فا�ست،  �رشكة  من  جديد  تقرير  اأو�سح  فيما 
E t مورد اأبل، و ،Dialog  هناك �رشاكة بني

.ergous
 10 بقيمة  ا�ستثماراً   Energous تلقت  وقد 
Dialog Semico t م��ن دولر   ماليني 
للرقائق  امل�سنعة   ،ductor
الإلكرونية ال�سهر 

املا�سي، وذلك يف جزء من ال�سفقة.
 Energous اأن  على  تاأكيداً  ذل��ك  يبدو  ول 
اإىل  بالنظر  اأن��ه  اإل  لأب��ل،  التكنولوجيا  �ستورد 
حقيقة اأن نحو ثالثة اأرباع اأعمال Dialog تتم 

مع اأبل، فثمة موؤ�رش قوي على ذلك.
Ene t  من جانبه، اأكد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
gous، �ستيف ريزون، يف بياٍن، على اأن ال�رشكة 
الرقائق  ت�سنيع  عمليات  جميع  تنقل  �سوف 

.Dialog الإلكرونية اإىل
وقال ريزون: "�سوف ننقل كافة عمليات ت�سنيع 
و�ستباع   .Dialog اإىل  الإلكرونية  الرقائق 
العالمات  حتت   Energous تكنولوجيا  كل 
اأوامر  تتم جميع  و�سوف   ،Dialog ل�  التجارية 
الأمر  ي�ستغرق  كما   .Dialog خالل  من  البيع 

حوايل 90 يومًا للقيام بكل ذلك ".
اآيفون 8.. لوح من الزجاج!

يرغب الرئي�س التنفيذي للت�سميم لدى اأبل، جوين 
من  واح��د  ل��وح  وكاأنه   8 اآيفون  يبدو  اأن  اإي��ف، 
 The Wall الزجاج، ح�سب ما ذكرت �سحيفة 

.Street Journal
8 ذا الت�سميم اجلديد،  اآيفون  اأن  واأفادت تقارير 
الزجاج  مع   tOLED ب�سا�سة  م��زوداً  �سيكون 
الذكي،  الهاتف  ذي املنحنيات الذي يلتف حول 

مثل تلك التي كانت �رشكة �سام�سونغ رائدة فيه.
فيما �سيكون الهاتف بدون زر ال�سفحة الرئي�سية، 
وبدًل من ذلك، �سيكون ح�سا�س ا�ست�سعار الب�سمة 

Touch ID حتت ال�سا�سة الزجاجية.
عدة  بالفعل  اأبل  ُمنحت  وقد 
براءات اخراع 

 ،2015 مار�س/اآذار  منذ  املتحدة،  الوليات  يف 
مل�سح  ُت�ستخدم  خمتلفة  تقنيات  ث��الث  ت�رشح 
ب�سمات الأ�سابع، فيما ت�سمى اإحداها بخا�سية 
الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية، والتي ميكن 
خالل  من  الب�سمة  على  للتعرف  ا�ستخدامها 

ال�سا�سة الزجاجية.
باملوجات  الت�سوير  اأن  الخ��راع  براءة  وت�سري 
جهاز  ا�ستخدام  من  دقة  اأكرث  هو  ال�سوتية  فوق 
ا�ست�سعار ب�سمة م�ستقل، مثل تلك املوجودة يف 
اجليل  يف  امل�ستخدمة   Touch ID ما�سحات 

احلايل من هواتف اآيفون.
متدد  اأن  ميكن  الرئي�سية،  ال�سفحة  زر  اإلغاء  مع 
مع  الهاتف،  من  ال�سفلي  اجلزء  اإىل  ال�سا�سة  اأبل 
لتقلي�س  ال�سا�سة  حول  املكتنزة  احلواف  تقليل 
التي  احلافة  با�ستثناء  للجهاز،  الكلية  امل�ساحة 
حتتوي على كامريا في�س تامي يف اجلزء العلوي 

من اللوحة، والتي من املتوقع اأن تبقى.
ومن املتوقع اأي�سًا اأن يكون الت�سميم اجلديد من 

.4S الزجاج فقط، على غرار اآيفون 4 و
عن  بنف�سها  تناأى  باأن  لأبل  هذا  �سي�سمح  فيما 
ت�سميم "منحنيات الألومنيوم" الذي ا�ستخدمته 
لالأجيال الثالثة املا�سية من اآيفون، والذي ظهر 

لأول مرة مع اآيفون 6.
ومن املتوقع اأن تطلق اأبل الت�سميم اجلديد مطلع 

العام املقبل مع حتديث جمموعة اآيباد.
Mak t  بينما يزعم تقرير من املوقع الياباين
takara، ُن�رش يف وقٍت �سابٍق من هذا ال�سهر، اأن 

اأبل تعمل على اإعادة ت�سميم اآيباد برو.
�سا�سة  اجلديد  اآيباد  يت�سمن  اأن  املتوقع  ومن 
اإ�سداره  ميكن  فيما  الدقة،  عالية  بو�سة،   10.9

يف الربيع.

لتشفير الرسائل على 
أجهزة أندرويد

يتيح إضافة 
ملصقات ذكية 

تختبر ميزة إلرسال إشعارات 
عن األخبار العاجلة

تحظر نشر الفيديوهات 
»غير الرسمية«

يتيح تطبيق "برايف�س��ي ما�سنجر" املجاين مل�ستخدمي اأجهزة اأندرويد حماية 
وت�سفري ر�سائلهم و�سمان عدم روؤيتها من قبل املتطفلني عند اإعارة هواتفهم 

لآخرين.
ويق��دم التطبيق طبقت��ني من احلماي��ة، الأوىل "كلمة مرور �سخ�س��ية" ميكن 
م��ن خاللها فك قف��ل الهاتف عرب كلمة مرور معينة لال�س��تخدام ال�سخ�س��ي، 
والثانية "كلمة مرور ال�س��يف" وهي كلمة مرور للم�ستخدمني الآخرين حيث 

ت�سمن عدم اطالعهم على الر�سائل ال�سخ�سية واحلفاظ على اخل�سو�سية.
يق��وم التطبيق باإخفاء جميع املرا�س��الت واملعلومات اخلا�س��ة واحل�سا�س��ة 
مبج��رد الدخ��ول اإىل و�س��ع "ال�س��يف"، يف حني تع��ود كافة املي��زات للعمل 

ب�سكل طبيعي عند تفعيل و�سع اخل�سو�سية.

قدم��ت ان�س��تغرام حتديث جديد ي�س��مل عدة نواح مب��ا فيها املل�س��قات الذكية 
التفاعلية، حفظ ق�س��ة اليوم بالكامل كمقطع فيديو على الهاتف، اإ�س��افة عدد 
غ��ري حمدود من الن�س��و�س، واأخرياً و�س��عية “handstfree” يف ت�س��جيل 
الفيدي��و. حتديث جديد على ق�س���س ان�س��تغرام اأتاحت اإ�س��افة املل�س��قات مع 
مل�س��ة من ال��ذكاء ال�س��نعي بحيث تكون مل�س��قات خم�س�س��ة ح�س��ب البلد او 
الطق���س وقريب��ًا مل�س��قات العط��الت واأعي��اد راأ�س ال�س��نة. كما ميك��ن البحث 
اأو اختي��ار واح��د من املل�س��قات الت��ي تن���رش معلومات عن املوق��ع اجلغرايف 
للم�س��تخدم اأو حالة الطق�س اأو التوقيت اخلا�س به.  فيما ميكن ان تكون امليزة 
الأه��م يف ه��ذا التحديث اإمكانية ت�س��جيل كامل الق�س���س الت��ي مت ن�رشها يف 

اليوم ال�سابق على �سكل فيديو واحد يتم تنزيله على اجلهاز 

قررت �رشكة توير اختبار ميزة اإ�سعارات الأخبار العاجلة، التي من �ساأنها اأن 
تنقل امل�ستخدمني بعد النقر عليها اإىل حلظات توير Moments؛ لالطالع 

على جمموعة من التغريدات املتعلقة بالأخبار.
الٍع  املي��زة اجلديدة هي جزء من جه��ود ال�رشكة لإبقاء امل�س��تخدمني على اطِّ
ب�س��اأن اأه��م الأح��داث يف الع��امل يف وقته��ا احلقيق��ي. وبعب��ارٍة اأخ��رى فاإن 
توير حتاول حتويل نف�س��ها اإىل من�س��ة لالأخبار بدًل من كونها جمرد �س��بكة 

اجتماعية.
ووفًق��ا للم�س��در، فاإن ميزة اإ�س��عارات الأخب��ار العاجلة ل ت��زال يف مراحلها 
الأولي��ة لالختب��ار، وبالت��ايل قد تطورها فيم��ا بعد اأو رمب��ا ل تطلقها مطلًقا 

بح�سب ما تراه ال�رشكة.

تتجه ال�س��ني اإىل تو�س��يع القي��ود التي تفر�س��ها على ا�س��تخدام الإنرنت يف 
الب��الد، واآخ��ر خطواتها يف هذا الإطار منع امل�س��تخدمني من ن�رش وم�س��اركة 

الفيديوهات اأو حتى املقاطع ال�سوتية التي و�سفتها باأنها "غري ر�سمية".
ويعت��رب ه��ذا الإج��راء تقيي��دا اإ�س��افيا لواحد م��ن املناف��ذ الإعالمي��ة القليلة 
املتاحة للعامة يف ال�سني، التي ل ت�سمح للمعلومات بالنتقال اإل عرب و�سائل 

حكومية.
وق��ال بي��ان للحكومة ال�س��ينية اإنه لن ي�س��مح مل�س��تخدمي مواقع التوا�س��ل 
الجتماع��ي عل��ى الإنرن��ت، مب��ا فيه��ا "ويبو" و"وي ت�س��ات"، ن���رش مقاطع 
�س��وتية اأو ت�س��جيالت م�س��ورة حول الأحداث اجلارية، وذل��ك يف اإجراء يعزز 

رقابة الدولة على املحتوى يف الإنرنت.

أرباح الربع الثالث لشركة بالك بيري تفوق التوقعات في 2016

أبل تفكر في صنع منتجاتها محليا في الهند 

 هذه مواصفات آيفون 8 

يشحن السلكيًا من مسافة 4 أمتار وبال زر الصفحة الرئيسية

سنغافورة تطلق حافلة ذاتية فيسبوك تتيح البث المباشر للمحتوى الصوتي فقط
القيادة مع بداية 2017

فورسكاوت تحذر الشركات من استهداف شبكاتها عبر أنظمة 
التكييف و إنترنت األشياء

الصين تعيش أسوأ موجة ضباب دخاني 

اأعلنت �رشكة بالك بريي عن اأرباح الربع الثالث لعامها املايل 2016، مع زيادة 
يف �س��ايف الرب��ح املعدل فاق��ت التوقعات، وذل��ك بعد انخفا�ٍس ح��اد عانت منه 
اإيرادات ال�رشكة. وكانت النتيجة هي زيادة بن�سبة %3.1 يف اأ�سهم ال�رشكة، التي 

و�سلت قيمة ال�سهم الواحد منها بنحو 7.95 دولر يف بور�سة نا�سداك.
وبلغ��ت اإيرادات الربجميات واخلدم��ات يف الربع الثالث م��ن العام اجلاري 160 
مليون دولر، بزيادة عن الربع ال�سابق وكذلك عن نف�س الفرة من العام املا�سي. 
كما انخف�س��ت مبيعات ق�س��م الهوات��ف اإىل 62 ملي��ون دولر، بعدما كانت 220 
ملي��ون دولر يف الع��ام ال�س��ابق. ذكرت ال�رشكة اأن �س��ايف اخل�س��ائر خالل الربع 
املايل الثالث قدره 117 مليون دولر – اأو 22 �س��نًتا لل�س��هم – عن اإيرادات بلغت 
289 مليون دولر. بينما يف نف�س الفرة من العام املا�سي كانت اخل�سائر 89 

مليون – 17 �سنًتا لل�سهم t، عن اإيرادات بلغت 548 مليون دولر.
وقال��ت ب��الك بريي اإن نحو %80 م��ن عوائد الربجميات وخدماتها تاأتي ب�س��كٍل 

متكرر – با�ستثناء براءات الخراع واخلدمات املهنية .

قال كريت اآيكنفالد، الكاتب يف جملتي نيوزويك وفانتي فري، اإنه عانى من 
نوبة �رشع بعد ا�ستالمه تغريدة مزعجة يف موقع توير احتوت على �سور 

وام�سة. 
وقالت الر�سالة التي اأر�سلت اإليه من ح�ساب على املوقع ُح�رش لحقا " اأنت 

ت�ستحق ان ت�ساب بنوبة مر�سية ب�سبب من�سوراتك". 
وبعد وقت ق�سري من و�سول الر�سالة كتبت زوجة اآيكنفالد على �سفحته يف 

توير قائلة اإن ال�سور ت�سببت يف اإ�سابته بنوبة �رشع. 
واأكد ايكنفالد، يف �سل�سلة من التغريدات على اأنه يوا�سل العمل يف اجراءات 

قانونية �سد ال�سخ�س امل�سوؤول عن احلادثة الأخرية. 
واأ�سار يف اإحداها اإىل اأنه تلقى للمرة الثانية يف الليلة املا�سية تغريدة اأخرى 

توم�س با�ستمرار وت�سبب له ال�رشع. 
بال�سمئزاز.  اأ�سعر  زوجتي.  روعت  لقد   ، ثانية  يحدث  لن  "ذلك  اإن  واأكمل 
القلية املقبلة هو ن�سخ من وثائق  الأيام  وكل ما �ساأكتبه من تغريدات يف 
الدعوى  اج��راءات  نكمل  "حاملا  ."  واأ�ساف  ال�رشطة  وتقارير  الق�ساء  من 
هذا  يف  �ساهم  الذي  ال�سخ�س  هوية  عن  للك�سف  توير  �سنفاحت  الق�سائية، 

العتداء". 
مركز  التنفيذي يف  الرئي�س  نائب  ويغل�سورث،  �سيمون  وقال 

ثمة  اأن  مبعرفة  روعنا  لقد   " ال�رشع  مر�سى  م�ساعدة 
بنوبة  الت�سبب  يف  احلد  هذا  اإىل  يتمادى  قد  ما  �سخ�سا 

ل�سخ�س اآخر". 
واأ�ساف اأن "ال�رشع لي�س جمرد اأمر متعب لل�سخ�س الذي 
ا�سواأ  اأن يت�سبب يف جروح، ويف  يعاين منه، ولكنه ميكن 

الأحوال، قد يكون مميتا". 
احل�سا�سية  من  الناجم  ال�رشع  اأن  ويغل�سورث  واأو���س��ح 

فيها  تنجم  التي  ال�رشع  ان��واع  اأحد  هو  لل�سور،  املفرطة 
النوبة عن اأي �سوء وام�س. 

تعد  فقد  بريطانيا  يف  وقعت  لو  احلادثة  تلك  اأن  من  وحذر 
انتهاكا للقانون، �سمن قانون اإ�ساءة ا�ستخدام الكومبيوتر. 

و�رشح الربوفي�سور، يف علم الف�سيولوجيا الع�سبية ال�رشيري، 
ي كيف اأن هذه املواد التي و�سعت يف التغريدة قد  �ستيفانو �رشرَ

اأعدت بعناية كبرية، لتحقق هذا التاأثري. 
يف  يت�سبب  اأن  ميكن  الن��ارة  اأو  ال�سوء  كثافة  يف  املفاجئ  "التغري  وقال 
نوبات، واأكرث مدى ح�سا�سية ي�سل اإىل نحو 15 اإىل 25 وم�سة يف الثانية". 
ي "�سا�سات ال اإي دي لي�ست مهيجة مثل ال�سا�سات  واأ�ساف الربوف�سور �رشرَ
يف  للت�سبب  املحفز  �سديدة  بعناية  �سمم  قد  املهاجم  فان  لذا  القدمية" 

النوبات. 
ويعد اآيكنفالد من اأبرز منتقدي الرئي�س الأمريكي املنتخب، دونالد ترامب، 

يف  نيوز  فوك�س  قناة  على  تلفزيوين  برنامج  يف  م�سيفه  مع  ا�سطدم  وقد 
اليوم الذي �سبق ا�ستالمه التغريدة الوام�سة على ح�سابه يف توير. 

وقد ا�ستخدم توير لتوجيه انتقادات مبا�رشة للرئي�س الأمريكي املنتخب. 
ا�ستجابة وا�سعة  التغريدة عن ا�سابته بنوبه، تلقى  اأن ن�رشت زوجته  وبعد 
املوؤيدين املتحم�سني لرامب، وبع�سهم  يف ر�سائل من بينها جمموعة من 

تهكم على احلالة. 
يكونوا  ب��اأن  ال�رشع  من  يعانون  الذين  اأولئك  ي  ���رشرَ الربوف�سور  وين�سح 

حذرين عند م�ساهدة مواد غري معروفة على النرنت. 
وقال "يجب اأن جتل�س بعيدا عن املحفز، كي ل ميالأ م�ساحة روؤيتك. و�ساهد 

يف غرفة م�ساءة ب�سكل كاف وبذا �سيخف تاأثري اأي وم�سات" عليك. 
اأعلى، لذا فاأن  "يف الغرفة جيدة النارة يكون خط روؤيتك الأ�سا�سي  واأكمل 
التغريات تكون اأقل تاأثريا. و ل تفتح اأي ملحق بر�سالة من اأنا�س ل تعرفهم". 
ففي دي�سمرب/كانون الأول 1997 نقل اأكرث من 600 طفل يف اليابان اإىل 
متحركة  ر�سوم  فيلم  م�ساهدتهم  اثناء  باملر�س  �سعورهم  بعد  امل�ست�سفى 
من  اآخرون  ا�ستكى  بينما  تقل�سات،  من  بع�سهم  عانى  وقد  التلفزيون.  يف 
اأنهم  حينها  يف  اأفيد  وقد  عيونهم.   يف  تهيج 
�سعروا باملر�س بعد م�ساهدتهم لعيني وح�س 

توم�سان يف فيلم الر�سوم املتحركة. 
املنظمون  اأزال   2007 يونيو/حزيران  ويف 
اأوملبياد  مقطع من �رشيط حتريك ترويجي عن 
خماوف  بعد  النرنت  على  موقعه  من   2012

من اأنه قد يت�سبب يف نوبات �رشع. 

احلكومة  مع  مباحثات  الأمريكية  اأبل  �رشكة  جتري 
الهندية ل�ستك�ساف اإمكانية �سنع منتجاتها حمليا، 
اأكرب  وذلك يف ظل �سعيها لتعميق وجودها يف ثاين 
عدد  حيث  من  العامل  يف  املحمولة  للهواتف  �سوق 

امل�ستهلكني
الهندي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وي���ح���اول 
الت�سنيع  عجلة  دفع  مودي  ناريندار 
مبادرة  خالل  من  البالد  يف  التقني 

واأعفت حكومته  الهند".  نع يف  "�سُ
امل��ا���س��ي  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران  يف 

ال�����رشك��ات الأج��ن��ب��ي��ة مل���دة ث��الث 
 30% تكون  اأن  �رشط  من  �سنوات 
املنتجات  من  هي  مبيعاتها  من 

امل�سنعة حمليا.

ر�سالة  يف  اأو�سحت  اأبل  اإن  مطلعة  م�سادر  وقالت 
نوفمرب/ت�رشين  يف  الهندية  الحتادية  احلكومة  اإىل 
الثاين املا�سي خطط الت�سنيع، وطلبت منحها حوافز 

مالية.
كما تقول وكالة رويرز اإنها مل تتمكن من التوا�سل 
اأن  كما  التعليق،  اأجل  من  للحكومة  ممثلني  مع 
ي�ستجب  مل  الهند  يف  اأب��ل  با�سم  املتحدث 
على الفور اإىل ر�سالة بريد اإلكروين تطلب 

التعليق على هذا الأمر.
ومتلك حاليا �رشكة فوك�سكون التايوانية، 
واآيباد  اآيفون  اأبل مثل  اأجهزة  التي ت�سنع 
يف ال�سني، م�سنعا يف جنوب الهند وميكن 

ا�ستخدامه لت�سنيع منتجات اأبل.
يف  حمليا  اأب��ل  منتجات  ت�سنيع  و�سي�ساعد 

التي  البالد  ال�رشكة يف فتح متاجر جتزئة يف  الهند 
 2% اأقل من  اآيفون  ت�سجل فيها هواتفها من �سل�سلة 
ال�سوق  هذا  الذكية يف  الهواتف  مبيعات  اإجمايل  من 

ال�سخم.
ومن  الآن،  حتى  ر�سمية  عقود  اأي  توقيع  يتم  ومل 
ال�رشكة  منتجات  فاإن  اتفاق  ح�سل  اإذا  اأنه  املتوقع 
امل�سنَّعة يف الهند �ستكون على الأرجح موجهة فقط 
ال�سني  يف  امل�سنعة  اأجهزتها  كون  الهندي  لل�سوق 

تكفي حاليا للطلب العاملي. 
ي�سار اإىل اأن ت�سنيع اآيفون يف الهند لي�س خربا جديدا، 
اأكرث  ال�سائعات عن املو�سوع منذ  اأوىل  حيث ظهرت 
من �سنة، ويف مايو/اأيار املا�سي ظهرت تقارير تفيد 
اإىل  الهندية  واحلكومة  اأبل  بني  املحادثات  بو�سول 

مراحل متقدمة جدا.

اأطلقت في�س��بوك ميزة البث املبا�رش للمحتوى 
ال�س��وتي فق��ط اأو م��ا يدع��ى و�س��عية الب��ث 
املبا�رش ال�س��وتي، والتي ت�سمح للم�ستخدمني 
باإن�س��اء حمتوى �سوتي وبثه ب�س��كل مبا�رش، 

ب�سكل ي�سابه البث املبا�رش للفيديو.
وياأت��ي ذلك بعد اجلهود احلثيث��ة التي بذلتها 
ال�س��بكة الإجتماعية يف �س��بيل اإي�سال خدمة 
الب��ث املبا���رش الفيديوي خا�س��تها امل�س��مى 
لي��ف اإىل جمي��ع امل�س��تخدمني، اإل اأن الكثري 
ب�س��بب ع��دم رغبته��م  ي�س��تخدمها  منه��م مل 

باإظهار وجوههم اأمام الكامريا.
واأطلق��ت ال�س��بكة عل��ى املي��زة اجلديدة ا�س��م 
ملحب��ي  فر�س��ة  وتعت��رب   ،Live Audio
الربودكا�س��ت الذين يف�سلون ال�سوت بدًل من 
الفيديو لإي�س��ال م��ا يرغبون ب��ه ويعتربونه 

و�سيلة اأف�سل لتبادل الآراء مع العامل.
وقد ا�س��رك العديد من النا�رشي��ن مثل خدمة 
و  LBC وخدم��ة  العاملي��ة  �س��ي  ب��ي  ب��ي 
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خدمة Live Audio، واأ�سارت في�سبوك اإىل 
وجود خطط لتو�س��يع نطاق م�ستخدمي امليزة 
اجلديدة وتوفريها للمزيد من الأ�س��خا�س بدًء 

من العام املقبل.
وتتوف��ر مي��زة الب��ث املبا���رش ال�س��وتي على 
نظامي اأي اأو اإ�س واأندرويد، وميكن مل�ستخدمي 
اأندرويد ال�س��تماع اإىل البث املبا�رش ال�سوتي 
اأثناء ت�س��فحهم في�س��بوك، كما ميكنهم اإغالق 
التطبي��ق وا�س��تخدام اأي تطبي��ق اآخ��ر بينم��ا 

ي�ستمر البث املبا�رش ال�سوتي بالعمل.
بينم��ا ميك��ن مل�س��تخدمي نظ��ام اأي اأو اإ���س 
ت�س��فح في�س��بوك اأثن��اء ا�س��تماعهم اإىل البث 
املبا���رش ال�س��وتي، اإل اأن اإغ��الق التطبي��ق اأو 
ا�س��تخدام تطبي��ق اآخ��ر ينه��ي الب��ث املبا�رش 

ال�سوتي.
وميك��ن مل�س��تخدمي الب��ث املبا���رش الفيدي��و 
ليف الذين يقوم��ون بالبث املبا�رش الإنتقال 
ال�س��وتي عن��د مواجه��ة  الب��ث املبا���رش  اإىل 
�سعف يف ات�سال �سبكة الإنرنت وال�ستمرار 

�سوتيًا بحيث ل يتوقف البث.

م��ن املق��رر اأن تبداأ �س��نغافورة خدم��ة احلفالت ذاتي��ة القيادة 
خالل الربع الأول من العام 2017. 

وميك��ن للحافلة الذاتية القي��ادة اأن ُتقّل 15 راكبا، ومن املقرر 
اأن تنق��ل ال��ركاب بني جامع��ة نانيانغ التكنولوجي��ة وحديقة 
 1.5 يق��ارب  مب��ا   "CleanTech ecotbusiness"
كيلومر. ون�رشت جامعة تايوان الوطنية فيديو عرب �س��فحتها 
اخلا�س��ة عل��ى في�س��بوك تعر�س م��ن خالله احلافل��ة اجلديدة، 
وُكتب على ال�س��فحة اأنه �سيتم طرحها قبل بداأ الف�سل الدرا�سي 
املقب��ل. ويطلق على احلافلة ا�س��م "اآرما" وق��د مت تطويرها من 

قبل ال�رشكة الفرن�سية "نافيا".
ووفق��ا ملوق��ع ال�رشك��ة امل�س��نعة ف��اإن احلافلة تعتم��د اأجهزة 
ا�ست�س��عار للتحك��م بها عن ُبعد، وهي مزودة بكامريات ت�س��اعد 
يف الك�س��ف ع��ن العقب��ات الت��ي تعر���س طريقه��ا ف�س��ال عن 
ات�س��الها ب�س��بكة "GPS" بحي��ث ميكن مراقبة م��كان تواجد 
احلافل��ة. وتعتم��د "اأرم��ا" عل��ى الكهرب��اء وميك��ن للبطاري��ة 
ال�س��تمرار بالعمل طوال ن�س��ف ي��وم وهذا الأم��ر يتوقف على 

امل�سافة املقطوعة وحركة املرور.

ك�س��فت �رشك��ة “فور�س��كاوت” Forescout لأمن املعلومات، عن قدرة قرا�س��نة 
الإنرن��ت على اخراق اأجهزة اإنرنت الأ�س��ياء خالل اأقل م��ن ثالث دقائق فقط، يف 
حني ميكن لعملية املعاجلة اأن ت�س��تغرق عدة اأيام اأو اأ�س��ابيع. واأ�س��ارت ال�رشكة يف 
تقري��ر ن�رشته حديًثا ب�س��اأن املخاط��ر التي ميكن اأن تهدد ال�رشكات جراء ا�س��تخدام 
اأجه��زة اإنرنت الأ�س��ياء غري املحمي��ة، لإمكانية قيام املهاجمني بال�س��تفادة من 
تقنيات الت�س��وي�س اأو اخلداع لخراق الأنظمة الأمنية الذكية للموؤ�س�سات وال�سيطرة 
على اأجهزة ا�ست�سعار احلركة، والأقفال، واأجهزة املراقبة وغريها من اأجهزة اإنرنت 
الأ�س��ياء، وتكبيد قطاعات الأعمال خ�سائر مالية وت�سغيلية فادحة. واأو�سح التقرير 
اأن انت�س��ار ا�س��تخدام الهواتف التي ت�س��مح باإج��راء املكاملات الهاتفية عرب �س��بكة 
بروتوكول الإنرنت، �س��هل من ا�س��تغالل اإع��دادات التهيئة فيه��ا للتهرب من عملية 
امل�سادقة، وهو الأمر الذي فتح الباب اأما املجرمني للتج�س�س وت�سجيل املكاملات.

اجتاح ال�سباب الدخاين الكثيف ال�سني، حيث يعي�س ما يقارب ن�سف مليار ن�سمة، 
مما ا�سطر احلكومة لإغالق املدار�س واإلغاء الرحالت اجلوية من املطارات الرئي�سية 
يف البالد.  وقد اأ�سدرت 24 مدينة يف �سمال �رشق ال�سني اإنذارا باللون الأحمر، وهو 
اأق�س��ى م�س��تويات التحذير، كما دعت ال�س��لطات ال�س��كان للبقاء يف منازلهم خالل 

موجة ال�سباب الدخاين الأ�سواأ يف البالد يف العام 2016.
ووفق��ا ملنظمة ال�س��الم الأخ�رش ل�رشق اآ�س��يا ف��اإن حوايل 200 مليون �س��خ�س يف 
ال�س��ني تعر�س��وا اإىل الدخان اخلط��ري، وتوقفت اأكرث م��ن 700 �رشكة يف بكني عن 

العمل ،ف�سال عن اإلغاء اأكرث من 200 رحلة جوية من املطار الدويل يف العا�سمة.
وحاربت ال�س��ني طويال خطر تلوث الهواء خالل ف�س��ل ال�ستاء، حيث يزيد ا�ستهالك 
الطاقة من املحطات التي تعمل بالفحم، وتعد ال�س��ني اأكرب منتج وم�س��تهلك للفحم 
يف الع��امل. يذكر انه وجهت انتقادات لذعة م��ن قبل اجلماعات املدافعة عن البيئة 

ب�ساأن ال�سيا�سات املتبعة يف ال�سني ملجابهة خطر ال�سباب الدخاين.

الصينتويترتطبيق

تغريدة تحتوي على صور وامضة في تويتر تتسبب بنوبة صرع لكاتب معروف

انستغرام


