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،هواتفها  �سابق  وق��ت  يف  جوجل  �رشكة  قّدمت 
من  �سنوات  فبعد  ُكلًيا،  جديدة  بحّلة  ة  اخلا�سّ
االعتماد على عالمة نيك�سو�س Nexus وربطها 
الرائدة  ال�رشكات  وبع�س  جوجل  بهوية  امُلبا�رش 
هذه  تغيري  جوجل  ق��ررت   ،LGو  HTC مثل 
لتخرج  الهاتف  تفا�سيل  العادة وخا�ست يف كل 

.Pixel لنا ب�سل�سلة جديدة حملت ا�سم بيك�سل
من  تغيري  ُم���ّرد  اجل��دي��دة  ال��ه��وات��ف  تبدو  وق��د 
اخلفاء  يف  حدث  ما  لكن  بيك�سل،  اإىل  نيك�سو�س 
عملوا  جوجل  �رشكة  فمهند�سو  ذل��ك،  من  اأك��ر 
الهاتف  بداخل  املوجودة  التقنيات  هند�سة  على 
نظام  اإه��م��ال  دون  م��ن  ال��ك��ام��ريا،  ا  وخ�سو�سً
ما  نوًعا  يختلف  اأ�سبح  الذي  تاأكيد  بكل  اأندرويد 
كانت  لو  حتى  الهواتف  بقية  يف  املوجود  عن 

ت�ستخدم االإ�سدار نف�سه.
اأبًدا،  متييز ُم�ستخدمي هواتف جوجل لي�س جديًدا 
اأندرويد  نظام  حتديثات  �سابًقا  قّدمت  فال�رشكة 
اأن  ُمعللًة  اجلميع  قبل  نيك�سو�س  اأجهزة  ملالكي 
هذه االأجهزة ت�ستخدم الن�سخة ال�سافية من نظام 
اأبًدا،  للتاأخري  داع  هناك  لي�س  وبالتايل  اأندرويد، 
لكنها يف هواتف بيك�سل زادت من جرعة التمييز 
-وهذا حّقها امل�رشوع طبًعا- واأفردت مّيزات لن 
تتوافر لبقية ال�رشكات امُل�سّنعة مثل �سام�سوجن اأو 
HTC على �سبيل املثال ال احل�رش، ومن هنا قد 

يبداأ ال�رشخ.
ال�رشكات  م��ن  الكثري  وج���دت  طويلة  ل�سنوات 
اأندرويد،  يف  �سالتها  الذكية  للهواتف  امُل�سّنعة 
ُي�ساهيه  امل�سدر  مفتوح  اآخ��ر  نظام  يوجد  فال 
من  امُل�ستمرة،  والتحديثات  اال�ستقرار  ناحية  من 
على  يحتوي  الذي  التطبيقات  متجر  ن�سيان  دون 
عامل  لوحده  وهذا  تطبيق،  مليون   2.4 من  اأكرث 
لكن  ال�سحاب.  فوق  وو�سعه  النظام  لدفع  يكفي 
يف امُلقابل، كانت هناك بع�س امليزات الناق�سة 
مثل قراءة ومعاجلة ب�سمة االإ�سبع عر ُم�ست�سعر 
�سام�سوجن  مثل  �رشكات  دفع  ما  وهو  الب�سمة، 
بيانات  ل��ق��راءة  ة  اخلا�سّ مكتباتها  تطوير  اىل 
امُل�ست�سعر اإىل اأن اأ�سافت جوجل هذا الدعم ر�سمًياآ 

يف اأندرويد 6 العام املا�سي.
مايكرو�سوفت  كانت  االأح���داث  تلك  كل  وخ��الل 
جال�سة وترتقب دورها لدخول ال�سوق على خجل، 
فهي ما اأن حتاول الدخول حتى ت�سطدم مبناف�سة 
قوية بداأتها اآبل مع نظام iOS، و�سيطرت عليها 
مايكرو�سوفت  لتخرج  اأن��دروي��د،  بنظام  جوجل 
حت�سل  وال  ُيقال،  كما  حّم�س”  بال  املولد  “من 

على ن�سيبها من الكعكة.
بتاأخر و�سول  طبًعا هناك عوامل كثرية �ساهمت 
مايكرو�سوفت اإىل �سوق االأجهزة الذكية من �سمنها 
ت�ست�سلم  مل  لكنها  تاأكيد،  بكل  التطبيقات  متجر 
ب�سكل  واإ�سالحها  االأخطاء  تاليف  على  وعملت 
فوري، وتطوير اأدوات لزيادة ن�سبة التطبيقات يف 

املتجر جلذب �رشيحة اأكر من امل�ستخدمني. لكن 
هذا مل ي�سفع اأبًدا على ما يبدو، فاأن ت�سل ُمتاأخًرا 
يبدو،  ما  على  معها  يعمل  مل  ت�سل  اأال  من  خري 

لكنها مل تفقد االأمل حتى هذه اللحظة.
ملكتباتها  وتطويرها  �سام�سوجن  اإىل  وبالعودة 
ميكننا  الب�سمة،  م�ست�سعر  ملعاجلة  ��ة  اخل��ا���سّ
ا�ستنتاج اأنها �رشكة قررت حل كل �سيء بنف�سها، 
اأي  رحمة  حتت  تعي�س  ولن  اأح��ًدا،  تنتظر  مل  فهي 
�رشكة اأًيا كانت، وهنا احلديث لي�س فقط عن تلك 
ا عن انتقالها ال�ستخدام  املكتبات، بل احلديث اأي�سً
وهو  الذكية،  �ساعاتها  يف   Tizen تايزن  نظام 
اأنه  �سحيح  نف�سها،  �سام�سوجن  تطوير  من  نظام 
مل ينجح على الهواتف الذكية، اإال اأنه ُيعطي فكرة 
�سغرية جًدا عن اأن الرغبة يف اخلروج عن املاألوف 
اإن �سح التعبري. وهنا ياأتي ال�سوؤال عن  اأو الن�س 
عالقة مايكرو�سوفت ويندوز موبايل 10، بتايزن 

من �سام�سوجن، باأندرويد 7.1 وهواتف بيك�سل؟
رغبة �سام�سوجن يف اإكمال نواق�س نظام اأندرويد 
الذكية  �ساعاتها  يف  تايزن  لنظام  وا�ستخدامها 
ثانية  الأنظمة  �سئيلة  ولو  فر�سا  هناك  اأن  يوؤكد 
فق�سور  ���س��واغ��ر،  ه��ن��اك  اأن  ط��امًل��ا  ال�سوق  يف 
دفع    Android Wear وير  اأن��دروي��د  نظام 
االآن. ومعاملة  تايزن  نحو  التوجه  اىل  �سام�سوجن 
ة مل�ستخدمي اأجهزة بيك�سل وتوفري  جوجل اخلا�سّ
اأن  يعني  للبقية  ت�سل  لن  بهم  ة  خا�سّ م��ّي��زات 
حتت  اأنها  اأو  بالتهديد  ت�سعر  قد  ال�رشكات  بع�س 

مبالغ  دفعها  من  الرغم  على  ثالث  طرف  رحمة 
وهنا  جت��ارًي��ا،  اأن��دروي��د  ا�ستخدام  ثمن  م��ادّي��ة 
 10 موبايل  ويندوز  ونظام  ملايكرو�سوفت  ميكن 
واالنق�سا�س  ال�سك  وه��ذا  ال�رشخ  ه��ذا  ا�ستغالل 
اأقل  يف  ال�رشكات  من  اأك��ر  �رشيحة  ود  وك�سب 

تقدير.
اإىل  الو�سول  يف  مايكرو�سوفت  تنجح  عندما 
اأو حتى   ،HTC اأو  اأو �سوين،   ،LG �رشكات مثل 
�سام�سوجن فهي لن تك�سب �رشيكا جديدا فقط، بل 
على  ُت�ساعدها  قد  التي  العمر  فر�سة  تك�سب  قد 
الذكية وتناول ق�سمة  الهواتف  اإىل �سوق  الدخول 
 iOS �سيطرة  من  �سنوات  فبعد  الكعكة،  من  اأكر 

واأندرويد، مُيكنها اأن تاأتي لتغرّي الواقع.
بال    10 موبايل  ويندوز  اأن  يعني  ال  هذا  طبًعا 
ف�سلت  مايكرو�سوفت  اأن  ا  اأي�سً يعني  ال  اأو  عيوب، 
10 ب�سكل عام، لكن االأرقام ال تكذب  يف ويندوز 
يف  وا�سح  ال�سوق  على  فقط  نظامني  وا�ستحواذ 
عامل  يف  ا  اأي�سً ووا�سح  الذكية،  االأج��ه��زة  ع��امل 
ر�سا  عدم  لكن  لالرتداء،  القابلة  الذكية  االأجهزة 
ا�ستخدام  اىل  دفعها  وير  اأندرويد  عن  �سام�سوجن 
اأُخ���رى عن  ت��اي��زن، ورمب��ا ع��دم ر�سا ���رشك��ات 
بع�س  ح�رش  يف  امل�رشوعة  جوجل  ممار�سات 
 Google املّيزات اجلديدة مثل امل�ساعد الرقمي 
Assistant  قد يدفعنا اىل روؤية اإما تايزن جديد 
يحتل   10 موبايل  ويندوز  اأو  الذكية،  للهواتف 

مرتبة اأف�سل من املرتبة احلالية.

األلمانية تكدح لفك
 تشفير "واتس آب"

بكتيريا عمرها
 2.5 مليار سنة!

ستجني 4 مليارات دوالر بفضل 
هاتفها الجديد بكسل

"فون" مفاجأة 
مايكروسوفت في 2017

تخطط دائ��رة اال�ستخبارات االحتادية االأملاني��ة )BND( الخرتاق الت�سفري 
امل�ستخ��دم من قبل خدم��ات املرا�سلة الفورية مثل "وات���س اآب" و"تيلغرام"، 
 )BND( �وح�سلت على مبلغ 160 مليون دوالر للقيام بذلك.  طور جهاز ال
طريق��ة ال�ستظه��ار املعلوم��ات من خ��الل م���رشوع )ANISKI(، ملعاجلة 
ط��رق الت�سفري املطبقة من قبل تطبيقات الر�سائل يف وقتنا احلا�رش. وحاليا 
ت�ستطيع ال� BND الو�سول اإىل املعلومات املر�سلة عر اأقل من 10 فقط من 
ب��ني 70 خدمة ات�ساالت م�سه��ورة. �سيت�سمن م���رشوع ANISKI "حتليل 
Net "، ف�سال عن "اأجهزة قوية لفك الرموز"، وفقا ل� - تومعاجلة الرميا
politik. و�ستقوم BND بتطوير بع�س من هذه الرامج بنف�سها، يف حني 

�ستجري اال�ستعانة ب�رشكات خارجية الإمتام بع�س االأعمال االأخرى.

وجد علماء اأمريكيون بكترييا متحجرة ت�سل اأعمارها اإىل اأكرث من 2.5 
 .vladtime.ru مليار �سنة، بح�سب موقع

جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن م�ست��وى االأوك�سجني يف الغ��الف اجلوي كان يف 
ذل��ك الوق��ت )اأي قبل 2.5 مليار عام( اأقل من األ��ف يف املئة مما هو يف 

الوقت احلايل.
وق��د اأج��رى العلماء م�سحا اكت�سفوا من خالل��ه اأن البكترييا التي ت�سكلت 
يف عه��د "فالب��ارا"Vaalbara - "الق��ارة االأم" اأو اأول ق��ارة ك��رى 
افرتا�سية تاألفت منها االأر�س وكانت قائمة منذ 3،6—2،8 مليار �سنة 
اأي يف الع�رش االأركي - ما قبل الكمري - قبل اأن تت�سدع وتنجم عنها 

القارات احلالية .

توقع حمللون يف �رشكة Morgan Stanely اأن جتني غوغل عائدات ت�سل 
اإىل 3،8 ملي��ار دوالر م��ن مبيعات هواتف بك�سل الذكي��ة.   ويعد هاتفا بك�سل 
وبك�س��ل XL اأول هاتفني ذكيني تقوم غوغ��ل بت�سميمهما من اأجل جني هذه 
العائ��دات اإذ تتوق��ع ال�رشكة و�سول مبيع��ات هذه الهوات��ف اإىل 6-5 مليون 
وح��دة يف ع��ام 2017. وتتنب��اأ ال�رشكة باأن ت�سل مبيع��ات بك�سل يف الف�سل 
الراب��ع م��ن عام 2016 ال��ذي ي�سم��ل مو�سم العطل��ة اإىل 3 ملي��ون وحدة، ما 
�سيعط��ي عائدات بقيم��ة 2 مليار دوالر. وللمقارنة نذك��ر اأن �رشكة اآبل باعت 
212 مليون جهاز اآيفون خالل عام 2016 باأكمله، ما اك�سبها 137 مليار 
دوالر. وتع��د احلم��الت االإعالمية الناجح��ة واالإ�سافات اجلدي��دة الفريدة من 

نوعها.

ب��داأت �رشك��ة "مايكرو�سوف��ت" باختب��ار هوات��ف "�رشفي�س ف��ون" جديدة 
 Nexus ستك��ون ق��ادرة عل��ى ت�سل��م اآخ��ر التحديثات عل��ى غرار هوات��ف�
الت��ي تطرحها غوغل.  ووفقا مل�سادر يف ال�رشك��ة �سيتم طرح تلك الهواتف 
اجلدي��دة يف االأ�سواق بحلول ع��ام 2017، واأحد تلك النماذج �سيزود بنظام 
 Snapdragon 835 وين��دوز 10. كم��ا �سياأتي ه��ذا النم��وذج مبعال��ج
وبذاك��رة ع�سوائي��ة 4 غيغاباي��ت، و�سي��زود الهات��ف اجلديد مبي��زة ال�سحن 
ال�رشي��ع Qualcomm Quick Charge م��ن اجلي��ل الرابع. وبح�سب 
العديد م��ن امل�سادر، �سيكون اأح��د النماذج التي �ستطرحه��ا مايكرو�سوفت 
يف الع��ام املقب��ل مزودا بذاك��رة و�سول ع�سوائية 6 غيغاباي��ت، االأمر الذي 

�سيمكنه من ت�سغيل نظام "ويندوز" كمبيوتر متكامل.

تركيا تنجح في إطالق قمر صناعي ألغراض استخباراتية 

موتوروال وإل جي وهواوي لن تصنع ساعات ذكية 

إطالق أندرويد نوجا 7.1 يهب قبلة الحياة لمايكروسوفت ونظام ويندوز موبايل 10

تكنولوجية جديدة إلنتاج يخوت مستقبلية عائمة قادرة على الطيران
الوقود النووي 

تطبيق الكتروني للهواتف الذكية يظهر مزاج اإلنسان

انخفاض مبيعات ساعة Apple Watch الذكية بنسبة 70 بالمئة

اأطلق��ت تركيا بنجاح، القمر اال�سطناعي "غوكتورك1-" الأغرا�س ا�ستخبارية 
ع�سكرية، من قاعدة يف غويانا الفرن�سية باأمريكا اجلنوبية.

 ومت اإط��الق القم��ر اال�سطناع��ي اجلدي��د يف مت��ام ال�ساع��ة 16:51 بالتوقيت 
املحلي لرتكيا 13:51 تغ.

 ومبنا�سب��ة اإطالق القمر، اأقامت قيادة الق��وات اجلوية وم�ست�سارية ال�سناعات 
الدفاعي��ة يف تركيا حف��اًل يف قاعدة اأقنجي اجلوي��ة بالعا�سمة اأنقرة، ح�رشه 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان وعدد من الوزراء وامل�سوؤولني االأتراك.
 ويتمت��ع القمر اجلديد بدقة ت�سوير عالية، و�سيتم ا�ستخدامه الأغرا�س ع�سكرية 

ومدنية.
 واأ���رشف عل��ى �سناعة القم��ر �رشكتا "تيلي�سبازي��و" االإيطالي��ة و"تال�س اآلنيا 

�سبي�س" الفرن�سية مبدينة "كان" جنوبي فرن�سا.

�رشاكة  ويوتيوب  وتويرت  ومايكرو�سوفت  في�سبوك  �رشكات  لت  �سكَّ
عاملية، بهدف ت�رشيع عملية ك�سف املحتوى "االإرهابي الطابع" على 

�سبكة االإنرتنت، ووقف انت�ساره.
م�سرتكة،  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  االأرب��ع  االأمريكية  ال�رشكات  وق��ررت 
الرتويجية  الفيديو  �رشائط  اأو  لل�سور  الرقمية"  "الب�سمات  تت�سمن 
ة لال�ستقطاب والتجنيد التي تن�رش على من�ساتها، وفق ر�سالة  وامُلعدَّ

م�سرتكة ن�رشتها على مواقعها.
)هذه  ا�ستخدام  ميكننا  املعلومات  ه��ذه  م�ساركة  "عر  اإن��ه  وقالت 
الطابع  االإرهابي  املحتوى  ك�سف  يف  للم�ساعدة  الرقمية(  الب�سمات 

على من�ساتنا اجلماهريية".
يعود  اإذ  اآلية،  ب�سورة  ر�سالة  اأي  حجب  اأو  �سحب  املقابل  يف  يتم  لن 
اأنظمتها، ثم  اإن كان املحتوى املحدد يخالف  اأن تقرر  اإىل كل �رشكة 
التي  الفيديو  واأ�رشطة  ال�سور  هي  ما  م�ستقلة  ب�سورة  منها  كل  تقرر 

�ست�سيفها اإىل القاعدة امل�سرتكة.
وقالت اإنها تريد البدء مع ال�سور واالأ�رشطة ذات املحتوى "املتطرف 
اأنها  يتوقع  "التي  وبالتايل  من�ساتها،  من  �سحبت  التي  والوا�سح" 

تنتهك اأنظمة كل �رشكاتنا".
اإدراج �رشكات اأخرى

عن  )املتفرعة  ويوتيوب  وتويرت  وفي�سبوك  مايكرو�سوفت  وقالت 
يف  اأخ��رى  �رشكات  "اإ�رشاك  كيفية  درا�سة  تريد  اإنها  كذلك،  جوجل( 

م�ستقل  ب�سكل  �ستوا�سل  منها  كاًل  اأن  على  اأ���رشَّت  لكنها  امل�ستقبل" 
معاجلة طلبات املعلومات اأو �سحب املحتوى التي تتلقاها من اأجهزة 

االأمن اأو احلكومات.
واملفو�سية  املتحدة  الواليات  �ساعفت  املا�سية،  االأ�سهر  وخ��الل 
مبكافحة  االجتماعية  ال�سبكات  مطالبة  اأخرى  وحكومات  االأوروبية 
علقت  اإنها  تويرت  قالت  االإثر  وعلى  االإنرتنت،  على  اجلهادية  الدعاية 
لالإرهاب،  ت��روج  ح�ساب  األ��ف   360 من  اأك��رث   2015 منت�سف  منذ 
�سينيد  وفق  ملن�ستها،  اجلهاديني  ا�ستخدام  يف  تراجعًا  الحظت  واإنها 
يف  لل�سبكة  العامة  بال�سيا�سات  املكلفة  الرئي�س،  نائبة  ماك�سويني، 

اأوروبا وال�رشق االأو�سط واإفريقيا.
من  كبرياً  ق�سمًا  اإن  ماك�سويني،  قالت  اإلكرتونية  بر�سالة  تعليق  ويف 
اأدوات  مثل  تقنية  بو�سائل  عنها  الك�سف  بعد  تقرر  املغلقة  احل�سابات 
مكافحة الر�سائل غري املرغوبة، ولكن م�ساركة الب�سمات الرقمية مع 

قاعدة البيانات امل�سرتكة �ستتم "يدويا" و"بطريقة دورية".
وقالت: "ال توجد طريقة واحدة تنا�سب اجلميع للت�سدي ملثل هذه املواد، 
االجتماعية  ال�سبكات  معظم  حتظر  االأخرى".  عن  من�سة  كل  تختلف 
ولكن  االإره��اب.  د  اأو ميجِّ العنف  على  يح�سُّ  الذي  املحتوى  ا�ستخدام 
حتى مع حت�سني اأدوات الك�سف االآلية يوؤكد القطاع اأنه ال ميلك قواعد 
ذلك  يف  ويعتمد  به،  امل�ستبه  املحتوى  لك�سف  "�سحرية"  خوارزمية 
كثرياً على امل�ستخدمني. وقالت اإحدى ال�رشكات االأربع اإن ن�رش حمتوى 
"اإرهابي الطابع" على االإنرتنت 
ينبغي  ملّحة  "م�سكلة  هي 
���رشك��ات  ت��ول��ي��ه��ا  اأن 
اهتمامًا  التكنولوجيا 
بالتايل  وترر  خا�سًا"، 
امل����ب����ادرة امل�����س��رتك��ة 

املعلنة االإثنني.
اأن  على  اأ���رشَّت  ولكنها 
"قاعدة  ي�سكل  ال  ه���ذا 
لكل  للت�سدي  جديدة" 
اأن������واع امل��ح��ت��وى غري 
العنف  مثل  به،  املرغوب 
اجلن�سي  اال���س��ت��غ��الل  اأو 

لالأطفال على �سبيل املثال.

كانت �رشكة لينوفو ال�سينية قد اأكدت يف وقت �سابق 
من العام اجلاري اأن موتوروال التابعة لها لن تطرح 
كذلك  واأك��دت  عادت  لكنها   2016 يف  ذكية  �ساعة 
اأي �ساعة ذكية يف العام  اأنها لن تطرح  قبل يومني 
اإعالن غوغل االإ�سدار  الرغم من  اأي�سا، على   2017
»اأندرويد  الذكية  ال�ساعات  ت�سغيل  نظام  من  الثاين 
اجلنوبية  الكورية  جي  األ  �رشكتا  وكانت   .»2 وير 
اأنهما  اأي�سا يف وقت �سابق  اأكدتا  وهواوي ال�سينية 
»فتبت«  �رشكة  اأن  كما  ذكية،  �ساعات  ت�سنعا  لن 
االأمريكية املتخ�س�سة بت�سنيع اأجهزة تتبع اللياقة 
»بيبل«  �رشكة  على  �ست�ستحوذ  اأنها  اأعلنت  البدنية 
تبعا  و�ستغلقها  الذكية  لل�ساعات  امل�سنعة  النا�سئة 

لذلك.
موتوروال  رئي�س  قال  االأمر،  هذا  على  تعليقها  ويف 

يف  ب��رك��ات  �ساكيل  العاملية  املنتجات  لتطوير 
التقنية،  ت�رشيح ملوقع »ذي فريج« املعني ب�سوؤون 
الذكية وال ترى يف  ال�ساعات  ال�رشكة تعرثت يف  اإن 
ذكية  �ساعات  لو�سع  اجلاذبية  من  يكفي  ما  ال�سوق 
اإذا  راأيها  تبدل  قد  لكنها  احلايل،  الوقت  يف  جديدة 

حت�سنت تقنية هذه ال�ساعات.
مل  لالرتداء  القابلة  االأجهزة  اأن  بركات  اأو�سح  كما 
ال�رشكة  لتدفع  يكفي  مبا  وا�سعة  جاذبية  ت�ستقطب 
لكنه  عام،  كل  جديدة  ذكية  �ساعات  طرح  ملوا�سلة 
تاأتي  قد  اجلديدة  الذكية  موتوروال  �ساعة  اإن  قال 
يزال  »الر�سغ ال  اأن  تعتقد  ال�رشكة  الأن  امل�ستقبل  يف 

قيِّما«.
قررت وقف  لينوفو  اأن  الت�رشيحات  تلك  وُيفهم من 
م�سمى،  غري  اأجل  اإىل  ذكية  �ساعات  ت�سنيع  جهود 

وكانت اآخر مرة طرحت فيها ال�رشكة �ساعة ذكية هي 
الن�سخة املح�سنة من �ساعة موتو 360 يف 2015.

�ستطرح  التي  لغوغل  �رشبة  لينوفو  ق��رار  ويعد 
اأندرويد وير 2 خالل العام املقبل وقد فقدت ُم�سنِّعا 
كان ميكن اأن يطرح �ساعة ذكية جديدة ُتظهر اأف�سل 
اإمكانيات نظام اأندرويد وير اجلديد، ورغم اأن �ساعة 
 2 اأندرويد وير  360 �ستح�سل على ترقية اإىل  موتو 
اإال اأن �ساعة بعمر عامني يف 2017 لن تكون و�سيلة 

جيدة لرتويج هذا النظام.
م�رشحا  الذكية  ال�ساعات  �سوق  ي��رتك  االأم��ر  وه��ذا 
�رشكتا  هما  اخل�سو�س  وج��ه  على  اثنني  لالعبني 
�سام�سونغ الكورية اجلنوبية واآبل االأمريكية، فاالأوىل 
»تايزن«،  وهو  تطويرها  من  ت�سغيل  نظام  ت�ستخدم 
والثانية نظام الت�سغيل اخلا�س بها »ووت�س اأو اأ�س«.

لل�سف��ن  ابت��كار جدي��د  اإىل  الباحث��ون  تو�س��ل 
امل�ستقبلي��ة على �سكل �سحون طائرة قد ين�سينا 
اليخ��وت الفاخ��رة اأو ال�سفن ال�سياحي��ة العالية 

التكلفة. 
وتظه��ر �س��ور جدي��دة ت�سامي��م رائع��ة لل�سفن 
امل�ستقبلي��ة العائمة التي ميكنها اأن تت�سع لنحو 
100 �سخ���س. وي�س��ل عر�س النم��وذج االأول 
وا�سمه "UFO 2.0" اإىل نحو 20 مرتا وُيعتقد 

اأن لديه القدرة على الطريان اأي�سا.
�سم��م ه��ذا املرك��ب الغري��ب م�سم��م ال�سيارات 
Pierpaolo Lazz -  واليخ��وت االإيط��ايل
rini م��ن روما. ويتاألف املركب من مق�سورة 
كروي��ة مق�سوم��ة بوا�سط��ة قر�س عائ��م ليكون 
ن�سفه��ا عائما فوق امل��اء والن�سف االآخر حتت 

املاء.
وقال Pierpaolo Lazzarini: "ال يتعر�س 
املركب اجلدي��د الأي خماطر نظرا حلجمه الكبري 
مقارنة مع ال�سف��ن املماثلة له باحلجم، وتوجد 
اإمكانيات ا�ستخدام غري حم��دودة لهذا النموذج 
املق��رتح، بينه��ا وجود فن��دق للمبي��ت و�سالة 

األعاب ريا�سية ومطعم عائم".
ومن املقرر اأن تب��داأ حملة كيك �ستارتر بتمويل 
امل�رشوع خالل االأ�سابيع املقبلة، حيث ُخ�س�س 
مبل��غ ق��دره 1.1 ملي��ون دوالر لبن��اء النموذج 
االأول. وم��ن غ��ري الوا�سح حت��ى االآن كم �ستبلغ 

قيمة �رشاء املركب.
و�سيك��ون UFO 2.0 مق�سم��ا اإىل 3 م�ستويات 
خمتلف��ة: منطقة املعي�س��ة الرئي�سي��ة )80 مرتا 
مربع��ا( م��ع وج��ود مطب��خ، وم��كان للتخزي��ن 
وحم��ام، اأما امل�ستوى الفرعي )50 مرتا مربعا( 
يح��وي غرف��ة نوم م��ع اإطاللة على ق��اع البحر 
وحم��ام كب��ري مع وج��ود �رشف��ة م�ساحتها 50 

مرتا مربعا.
العائ��م  القر���س  �سط��ح  ُي�ستخ��دم  اأن  وميك��ن 
وكذل��ك  واالأ�سج��ار،  الع�س��ب  حت��وي  كحديق��ة 

كحمام �سم�سي ومكان للم�سي.
يوج��د داخ��ل UFO 2.0 م�ساح��ة تخزيني��ة 
تكفي الحتواء 16 بطارية من االألواح ال�سم�سية 
وتوربينات الرياح التي توفر التحكم الذاتي يف 

املركب العائم.

ق��ام العلماء يف مدر�س��ة العلوم الطبيعي��ة بجامعة ال�رشق 
االأق�س��ى الرو�سي��ة بو�س��ع تكنولوجي��ة ال مثي��ل له��ا يف 
الع��امل الإنتاج الوقود النووي الذي ي�ستخدم يف املفاعالت 
النووية.  وجاء يف بيان �سدر عن اجلامعة اأن التكنولوجية 
اجلدي��دة ت�سم��ح باحل�سول عل��ى منتوج ذي ج��ودة عالية 
وتقلي�س دورات االإنتاج من دون زيادة ثمنه. وقال الع�سو 
املرا�سل يف اأكادميية العل��وم الرو�سية اإيفان تانانايف اإن 
تراكي��ب ثاين اأك�سيد اليورانيوم على �سكل اأقرا�س هي نوع 
رئي�س��ي للوق��ود ي�ستخ��دم حالي��ا يف املفاع��الت النووية. 
ويت��م ت�سنيعها عن طريق �سغط امل�سح��وق ، ما يوؤدي اإىل 

احل�سول على اأقرا�س م�سغوطة.
وط��رح العلم��اء يف ال���رشق االأق�سى الرو�س��ي �سبيال بديال 
الأ�سل��وب امل�سحوق امل�سغ��وط وهو اأ�سل��وب التلبيد بتاأثري 

النب�سات الكهربائية.
وتنح���رش فكرة هذا االأ�سلوب يف ت�سخني امل�سحوق بالتيار 
الكهربائي ومترير نب�س��ة كهربائية �سديدة عره وال�سغط 

ميكانيكيًا عليه يف وقت واحد.

 اخ��رتع الروف�سور يف جامعة اأوك�سفورد ت�سارل��ز �سبين�س تطبيقا فريدا للهواتف 
الذكي��ة من �ساأنه الك�سف عن مزاج امل�ستخدم وحتى تو�سيته باأنواع الطعام التي 

يجب اأن يتناولها للتخل�س من الكاآبة واالإجهاد. 
وذل��ك بن��اًء على زوايا ال�سف��اه واحلواجب ونظرة العني وغريها م��ن القرائن التي 

تعك�س حالته العاطفية احلالية.
وي��رى الع��امل الريط��اين اأن التطبيق بو�سع��ه اأن يقّيم م��زاج االإن�س��ان اأف�سل من 
االإن�س��ان نف�سه، ذل��ك اأن االإن�سان ال يريد يف معظم االأحيان اأن يدرك ما يكون فيه 

يف هذه اللحظة اأو تلك.
وهن��اك اأدل��ة كثرية على اأن م��زاج االإن�سان له دور كبري يف اختي��ار الطعام. ومن 
جه��ة اأخرى م��ن املع��روف اأن الطعام الذي يتناول��ه االإن�سان ق��د يوؤثر يف حالته 

املعنوية.
وق��ال الروف�س��ور اأن تطبيق��ه ي�ستطي��ع التع��رف على عواط��ف مثل ع��دم الر�سا 
والغ�س��ب واخل��وف واالغرتاب واحل��زن والفرح وغريه��ا. وبعد ذل��ك  يقرتح على 

امل�ستخدم تناول عدد من املاأكوالت يراها مفيدة له يف هذه اللحظة بالذات.

خ��رج تقري��ر اأخرًيا من موقع اإح�سائيات ال�س��وق ال�سهري IDC ُي�سري اإىل توقعات 
بانخفا�س مبيعات �ساعة Apple Watch الذكية بن�سبة 71 باملئة يف الربع 
الثال��ث من 2016 مقارنًة باملدة نف�سها من 2015، حيث باعت اآبل 1.1 مليون 

وحدة من �ساعتها الذكية خالل هذه املدة.
ياأتي هذا االنخفا�س كاإ�سارة اإىل حدوث تغريُّ يف �سوق ال�ساعات الذكية واالأجهزة 

القابلة لالرتداء ب�سكل عام -عدا الواقع االفرتا�سي- 
فبالرغم من النجاح الكبري الذي حققته �ساعة اآبل الذكية، ا�ستطاعت �رشكات مثل 
Fitbit و�ساومي وغريها من ال�رشكات ال�سينية �سحب الب�ساط بع�س ال�سيء من 
حتت اأقدام اآبل، خا�سًة واأّن هذه ال�رشكات جنحت يف ت�سميم اأجهزة قابلة لالرتداء 
ذات ج��ودة مقبولة وت�سمي��م معقول وب�سعر يف متناول الكثريين، وباملقارنة مع 

�ساعة اآبل الذكية جند اأن اأ�سعارها هي االأعلى يف ال�سوق تقريًبا.
وح�س��ب توقعات IDC احتلت �رشك��ة Fitbit املركز االأول يف مبيعات االأجهزة 
القابلة لالرتداء وبلغت مبيعاتها 5.3 مليون وحدة خالل الربع الثالث من 2016 

بزيادة مقدارها 11 باملئة مقارنًة بالربع نف�سه من العام املا�سي.

سرفيسغوغلاالستخبارات
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