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من ال�صعب ان ترف�ض طلب ال�صداقة من مديرك 
على في�صبوك، ففي حال رف�صت طلبه قد ال ين�صى 
املحتمل  فمن  قبلت  اإن  اأما  املوقف،  هذا  مديرك 
اأن ت�صبب موا�صيعك التي تن�رشها على �صفحتك 

ال�رشر حلياتك املهنية.
اإذاً ما احلل؟

اإذا كان من املهم بالن�صبة لك اأن يكون في�صبوك 
العمل  اأ�صحاب  انتقاد  كنك فيها  اآمنًة يمُ م�صاحًة 
اأمر  بخ�صو�ض  ال�صيا�صي  راأيك  اإظهار  اأو  بحرية 
ما، فاالأف�صل اأن ترف�ض طلب ال�صداقة، هذا على 
الرغم من اأن هناك اأ�صدقاء خبيثني قد ياأخذون 
اإىل مديرك يف  �صورة من من�صوراتك وير�صلونها 

العمل باأي حال.
ال�صداقة،  طلب  جتاهل  اأو  باإخفاء  مت  قمُ واإذا 
"مت  اإظ��ه��ار  يف  ال�صخ�صية  �صفحتك  �صت�صتمر 
اإر�صال طلب �صداقة"، وهو ما �صيدفع مديرك اإىل 
ال�صداقة بعد، واالأف�صل  تر طلب  اأنك مل  افرتا�ض 
با�رشًة،  اإلغاء اأو م�صح طلب ال�صداقة من مديرك ممُ

الأن ذلك يو�صح اأنك راأيت الطلب بالفعل وقررت 
رف�صه.

ويف احلالتني؛ اإذا فاحتك اأو فاحتتك باملو�صوع، 
اأو  الطلب،  تر  مل  باأنك  ل  قمُ �صيء،  كل  اإنكار  عليك 
متلك  ال  اأن��ك  اأو  ل��اخ��رتاق،  �صفحتك  تعر�صت 
�صفحًة على في�صبوك من االأ�صا�ض واأن والدتك هي 
ف�صل الكتابة على في�صبوك با�صمك و�صورتك  من تمُ
خوفًا من املمُخرِتقني – افعل كل ما يلزم للهروب 

من حمادثٍة �صتكون موؤملًة دون �صك.
لكن اإذا قررت الرتحيب مبديرك يف عامل ال�صبكات 
االجتماعية، تذكر التايل: اأداوؤك وت�رشفاتك على 
راأيه  وؤثر على  تمُ اأو  غيرّ  تمُ اأن  املتوقع  في�صبوك من 

فيك بطريقٍة اأو باأخرى.
بال�صغط  اأن�صحك  االعتبار،  بعني  ذلك  اأخذ  ومع 
على "اأعجبني" اأو حتى "اأحببته" يف كل من�صوٍر 

يقوم مديرك مب�صاركته.
جتارب �صابقة للموظفني مع مدرائهم

�صيا�صًة  ال�رشكات  متتلك  اأن  امل��األ��وف  غي  من 

تتعلق بهذا االأمر، الأن ما يحدث يف الواقع يعتمد 
العمل  مكان  وطبيعة  ثقافة  على  كبٍي  ب�صكٍل 
مليٍء  مكتٍب  يف  عملك  ك��ان  ف��اإذا  ب��ك،  اخلا�ض 
باالأ�صدقاء قبل اأن يكونوا جمرد زماء عمل؛ لن 
بقيهم بعيدين عنك على  تمُ اأن  يكون من املنطقي 

ال�صبكات االجتماعية – حتى واإن كان مديرك.
طلبات  يقبلون  ال��ذي��ن  النا�ض  بع�ض  وه��ن��اك 
ي��ب��ادروا  ل��ن  لكنهم  موظفيهم،  م��ن  ال�صداقة 

باإر�صالها اأبداً.
"مديرتي  تويرت:  على  لورين  امل�صتخدمة  قالت 
ظلت تخربين عن عدم قدرتها على اإ�صافتي على 
لطاملا  لكنها  ال�رشكة  �صيا�صة  ب�صبب  في�صبوك 

مت اأنا باإ�صافتها". اأرادت ذلك، لذلك قمُ
رئي�صي  بالغارديان:  ال�صحفية  هنت  اإيل  وتقول 
بالعمل ال�صابق قام باإر�صال طلب �صداقٍة ونحن 
بع�صنا  م��ن  اأم��ت��اٍر  ثاثة  بعد  على  العمل  يف 

البع�ض.
ويف حال رفع وجهه بعد �صغطه على زر "اإ�صافة 

املت�صايقة،  وجهي  تعابي  لياحظ  ك�صديق"، 
وهو ما حدث بالفعل؛ فقد كان ينظر اإيلرّ مبا�رشًة، 

وهو ما �صايقني اأكرث بطريقٍة اأو باأخرى.
لب�صعة  معلقًا  ال�صداقة  طلب  تركت  م�صيفة: 
اأيام؛ رغبًة مني يف اإر�صال ر�صالٍة �صمنيٍة باأنني 
ل�صت را�صيًة عن ما حدث، ولكنني ا�صطررت يف 
نهاية االأمر اأن اأقبل، الأنني مل اأ�صعر اأنه باإمكاين 
روؤي���ة حمتوى  م��ن  ��م��ت مبنعه  قمُ ��م  ثمُ ال��رف�����ض، 

�صفحتي ال�صخ�صية بكل الطرق املمكنة.
املوقف  ه��ذا  ملثل  يتعر�ض  م��ن  اإي��ل  وتن�صح 
حرك  ال�صخ�صية،  �صفحتهم  اإىل  اذه��ب  قائلًة: 
م باإلغاء حتديد كل  الفاأرة فوق "االأ�صدقاء"، ثم قمُ
�صيء، واخرت قائمة "املقيرّدون"، ويكنك اإ�صافة 
املزيد من التعديات بال�صغط على رمز القفل يف 
الكمبيوتر،  جهاز  من  في�صبوك  موقع  ي�صار  اأعلى 

واختيار "من يكنه روؤية حمتواي؟".
�صي�صاعدك هذا على التاأكد من اأنك ال ت�صارك اأي 

ثٍي لاهتمام- مع العامة. رٍج –اأو ممُ حمتوى حممُ

شعر ذكية وعصابة
 رأس مكان الطبيب

"ذكية" الكتشاف 
التهاب المفاصل مبكرا

توقف
 إنتاج جهاز "وي يو"

ديجيتال قد تستحوذ 
على حصة في توشيبا

معر�ض ال���ض فيغا�ض للتكنولوجي��ا كان اأي�صا فر�ص��ة الكت�صاف االهتمام 
املتزاي��د مبنتجات ذكي��ة تهتم بال�صحة وتقنيات التجمي��ل التي طالتها يد 
الذك��اء اال�صطناعي... اإليكم بع�ض هذه املنتجات ال�صحية والتجميلية التي 

قد تغزو بيوتنا قريبا
جل��اأت �رشكات ت�صني��ع م�صتح�رشات التجمي��ل اإىل تقنية االأبع��اد الثاثية 
والواق��ع االفرتا�ص��ي ل�صناعة ابتك��ارات جديدة للتجمي��ل ورعاية ال�صحة، 
وذل��ك لتقلي���ض التكاليف واإك�ص��اب هذه ال�صناع��ة اجلديدة انت�ص��ارا اأو�صع 
بني امل�صتخدم��ني. وحتى �رشكات اإنت��اج م�صتح�رشات التجمي��ل التقليدية 
اأب��دت اهتماما بهذه التكنولوجيا امل�صتقبلية. كذلك فعلت ال�رشكات املنتجة 

لاأدوات الطبية.

يعكف علم��اء يف بريطانيا على ابتكار "ال�صق��ة ذكية" يكنها اكت�صاف 
الف�ص��ال العظم��ي، وهو الن��وع االأكرث �صيوع��ا من الته��اب املفا�صل، يف 
مراحل��ه االأوىل. وي�صتخ��دم الباحثون، وهم من جامع��ة كارديف، اأجهزة 
ا�صت�صع��ار خا�صة لر�صد ال�صوت الناجت عن احتك��اك مفا�صل الركبة قبل 
اأن يتطور املر�ض. ويعتقدون اأن الا�صقة قد توفر الكثي من االأموال التي 
تنف��ق عل��ى ت�صخي�ض وعاج املر���ض يف مراحله املتط��ورة. واأكد ديفيد 
كريفيلي، وهو من كلية الهند�صة بجامعة كارديف، اأن هذه الفكرة واعدة، 
م�صيا اإىل اأن "هناك فر�صة كبية لتغيي طريقة ت�صخي�ض مر�ض الف�صال 
العظم��ي". وقال "مقتنع جدا م��ن اإمكانية انت�صار ا�صتخدام الا�صقة على 

نطاق وا�صع خال 10 �صنوات فقط

اأعلن��ت �رشك��ة األعاب الفيديو الياباني��ة ننتندو اأنها ق��ررت وقف اإنتاج 
من�صة االألعاب "وي يو" التي طرحتها يف االأ�صواق الأول مرة يف 2012.
وقال ريجي فيل�ض اآمي، الرئي�ض التنفيذي لننتندو يف الواليات املتحدة، 
ملوقع بوليجون املتخ�ص�ض يف األعاب الفيديو اإن "اأ�صطورة زيلدا: بريث 

اأوف ذي وايلد" �صوف تكون اآخر لعبة تطورها ال�رشكة لهذه املن�صة.
واأ�صاف اأن "لقد و�صلنا بالفعل اإىل النهاية فيما يتعلق بجهاز وي يو."
ومل حتق��ق من�ص��ة "وي ي��و" الألع��اب الفيدي��و جناحا بع��د طرحها يف 
االأ�ص��واق مقارن��ة بالنجاح ال��ذي حققت��ه من�ص��ة "وي" االأ�صلية، لكن 
ال�رشك��ة اأعلن��ت منذ اأيام ع��ن طرح من�ص��ة جيدة با�ص��م "�صويت�ض" يف 

مار�ض/ اآذار املقبل

ة من  طبًق��ا لتقري��ر من روي��رتز، فاإنرّ �رشكة تو�صيب��ا اليابانية قد تبي��ع ح�صرّ
اأ�صهمه��ا اإىل �رشكة وي�ص��رتن ديجيت��ال االأمريكية، اأمًا يف زي��ادة املناف�صة 
�صيط��ر على هذا ال�ص��وق ب�صكل كب��ي. وياأتي هذا  م��ع �صام�صوجن الت��ي باتت تمُ
يف وق��ت انخف�ص��ت فيه اأ�صهم ال�رشك��ة اليابانية بن�صب��ة 16 باملئة لت�صعها 
عن��د قيم��ة تبلغ ح��وايل 9 ملي��ار دوالر، وتزعم م�ص��ادر قريبة م��ن ال�رشكة 
ه��ا ت�صع��ى ب�ص��كل عاجل للح�ص��ول على متوي��ل حتى تتجن��ب �صطب قادم  اأنرّ
مبلي��ارات الدوالرات، واأحد احللول يف هذه احلالة �صيكون ف�صل ق�صم ذاكرات 
NAND وبي��ع ح�ص��ة من اأ�صهمها اإىل �رشكة وي�ص��رتن ديجيتال. وتعترب 
��ع لذاك��رات NAND flash يف العامل بعد �رشكة  �صنرّ تو�صيب��ا ث��اين اأكرب ممُ

�صام�صوجن الكورية.

الباحثون يبتكرون لعبة تقلل الوزن من دون ِحمية

أندرويد نوجا بدأ بالوصول إلى هونر 8

مديري قام بإضافتي على فيسبوك.. هل يجب أن أقبل طلب الصداقة؟

انتل تسيطر على سوق أشباه الموصالت 
للعام 25 على التوالي تليها سامسونج

آبل تقاضي كوالكوم وتطلب مليار دوالر

75% من أرباح أبل في عام 2021 
قادمة من خدمات الشركة

العثور على أقدم أثر لوجود اإلنسان
 في أميركا الشمالية

ابتك��ر باحث��ون بريطاني��ون تطبيقا جدي��دا ي��درب الدماغ على جتن��ب املواد 
الغذائي��ة غ��ي ال�صحية مما ي��وؤدي اإىل فقدان الوزن وخف���ض ا�صتهاك الطاقة 

بن�صبة تزيد عن 200 �صعرة حرارية يف اليوم.
ووج��د الباحثون اأن اأقل م��ن 10 دقائق يوميا من تدريب الدماغ عرب لعبة يف 
التطبي��ق اجلدي��د يكنها اأن ت�صاعد امل�صتخدم على احل��د من ال�صعرات احلرارية 

من خال حتفيز العقل على اال�صتجابة لاأطعمة ال�صحية.
وقال��ت الدكت��ورة ناتالي��ا لورن���ض، امل�رشفة عل��ى الدرا�ص��ة اإنه �صيت��م اإطاق 
التطبي��ق الذي يك��ن حتميله جمانا عرب اأجه��زة اأندرويد خال ه��ذا االأ�صبوع، 
وتعتم��د اللعب��ة التي تع��رف با�ص��م Food Trainer على عل��وم االأع�صاب، 
ب الدم��اغ على كيفي��ة ال�صيطرة عل��ى الدواف��ع املوؤدي��ة اإىل تناول  حي��ث ت��دررّ
ال�صوكوالت��ة والكع��ك وغيه��ا وت�صتيت العق��ل واإبعاده عن التفك��ي يف تناول 

االأطعمة الد�صمة غي ال�صحية.

 14 العمر  من  يبلغ  هندي  �صاب  مع  عقدا  الهندية  احلكومة  وقعت 
عاما الإنتاج طائرات دون طيار جتارية م�صادة لاألغام االأر�صية.

ال�صف  يف  الطالب  زاال،  هار�صواردهان  املعجزة"  "ال�صاب  وقال 
العا�رش يف والية جوجارات الواقعة غرب الهند، اإنه ا�صتوحى الفكرة 
ب�صبب  �رشعى  ي�صقطون  اجلي�ض  �صحايا  من  العديد  اأن  علمه  بعد 

االألغام االأر�صية.
وقام زاال بعر�ض تفا�صيل االخرتاع اجلديد خال موؤمتر جوجارات 
التجاري الذي متتد فعالياته يف الفرتة بني 10 و17 يناير/كانون 
جوجارات  والية  حكومة  مع  عقدا  وقع  كما  العام،  هذا  من  الثاين 
للعمل يف ق�صم العلوم والتكنولوجيا، وذلك من اأجل م�صاعدته على 

ت�صميم الطائرة دون طيار بتكلفة تقدر بنحو 733 األف دوالر.
بداأ زاال بتطوير النموذج االأويل للطائرة دون طيار يف عام 2016، 
لت  مورّ كما  الطائرة،  ل�صنع  دوالر   7500 حوايل  االأمر  كلفه  حيث 

احلكومة هذا العمل جزئيا.
هزت باالأ�صعة حتت  واأو�صح ال�صبي الهندي اأن الطائرة دون طيار جمُ
احلمراء واملرت احلراري واأجهزة اال�صت�صعار RGB ، باالإ�صافة اإىل 

كاميا قيا�ض 21 ميغا بك�صل يكنها التقاط �صور عالية الدقة.

واأ�صاف زاال قائا: "يكن للطائرة دون طيار حمل قنبلة وزنها 50 
غراما من اأجل تدمي االألغام االأر�صية". وطور زاال يف بادئ االأمر 
الثقيل  الوزن  اأن  اأدرك  روبوتًا للك�صف عن االألغام االأر�صية، ولكنه 
لهذا الروبوت �صيوؤدي اإىل انفجار االألغام وتدمي الروبوت، لذا قرر 
تطوير طائرة دون طيار قادرة على ك�صف االألغام دون اأن يلحق بها 

اأي اإ�صابات.
طيار  دون  الطائرات  هذه  اإنتاج  جوجارات  والية  حكومة  وتاأمل 

امل�صادة لاألغام االأر�صية، لغر�ض اال�صتخدام التجاري.
ويعتقد زاال ذو ال� 14 عاما اأن طائراته دون طيار �صتكون اأرخ�ض 
كلفني  "لقد  مو�صحا:  وقال  اجلي�ض.  قبل  من  امل�صتخدمة  تلك  من 
تطويره  يتطلب  وقد  دوالر،  اآالف   4.6 ح��وايل  النهائي  النموذج 
امل�صتخدمة  احلالية  النظم  من  اأرخ�ض  يبقى  ولكنه  اإ�صافية  تكلفة 
 "Aerobatics 7" يف اجلي�ض". واأكد زاال اإن�صاءه ل�رشكته اخلا�صة
حيث اأطلق على نف�صه لقب "مطور الروبوتات و�صانع الطائرات دون 

طيار واملربمج".
وفقا  منزل،  ربة  واأم��ه  حما�صبا  يعمل  زاال  وال��د  اأن  بالذكر  جدير 

لو�صائل االأعام الهندية.

نوجا  اأندرويد  حتديث  باإر�صال  هواوي  بداأت  اأن  عد 
املا�صي،  االأ�صبوع  اليابان  يف   8 هونر  هاتفها  اإىل 
يتجاوز  حتديث  بحجم  عامليًا  باإر�صاله  االآن  بداأت 

2.2 غيغابايت ت�صديقًا لاأخبار ال�صابقة
يقدم التحديث عدة مزايا جديدة وحت�صينات يف اأداء 
النظام ككل مع حت�صني يف االأمان واإدارة وا�صتهاك 
 EMUI 5.0 واجهة  التحديث  ويجلب  الطاقة. 
اجلديدة التي اأطلقتها مع هاتف Mate 9 وت�صتخدم 
من  التعلم  يف  ال�صنعي  والذكاء  االآلة  تعلم  تقنيات 

�صلوك امل�صتخدم ومعها خيار درج التطبيقات
اأي حلظة من  ويكنك تلقي التحديث عرب الهواء يف 
اأو  العامل،  حول  دول  عدة  تتلقاه  ب��داأت  حيث  االآن 

.HiCare يكنك تنزيله يدويًا عن طريق تطبيق

مكاملات الفيديو اجلماعية يف FaceTime قادمة 
 iOS 11 مع

والتوا�صل،  الدرد�صة  تطبيقات  عن  نتحدث  عندما 
فاإن اآبل اآخر من يكنه املناف�صة من ناحية املزايا، 
التزال  اأجهزتها،  م�صتخدمي  بني  الإنت�صارها  لكن 

تطبيقاتها تلقى ا�صتخدام كبي
التي توفر  التطبيقات  الكثي من  اليوم  اأ�صبح هناك 
ميزة مكاملات الفيديو اجلماعية الأكرث من �صخ�صني، 
Fac -  واآبل ترى اأنه حان الوقت لتقدمي امليزة مع
Time. ح�صب عدة م�صادر مطلعة على تطوير نظام 
يف  امليزة  عن  �صيك�صف  فاإنه   ،iOS 11 الت�صغيل 
ال�صيف  يف   WWDC القادم  املطورين  موؤمتر 

اإتاحتها  قبل  املطورين  ن�صخ  كميزة جتريبية �صمن 
ر�صميًا كاملعتاد مع اإطاق االآيفون اجلديد

 FaceTime على  اجلماعية  الفيديو  مكاملات 
وروؤي��ة  معًا  بالتحدث  اأ�صخا�ض  خلم�صة  �صت�صمح 
االإت�صال اجلماعي  الفيديو، و�صيتم بدء  بع�صهم عرب 
iMessage حيث يكن  تطبيق وخدمة  من خال 
�صيتم  وحينها  جمموعة  اأع�صاء  بني  املكاملة  اإجراء 

FaceTime ت�صغيل
حيث  عالية  بدرجة  موثوق  غي  ال�صائعة  م�صدر 
 iOS 11 لنظام  جزئيًا  الربجمي  التطوير  يجري 
مت  اأن  ي�صبق  مل  التي  ال�صائعة  �صدرت  ومنه  هناك 

تداولها من قبل.

اأ�صب��اه  ل�ص��وق  الت��ي ن�رشته��ا غارت��ر  البيان��ات  اأح��دث 
املو�ص��ات ت�صي اإىل اإرتف��اع بن�ص��ة %1.5 يف املبيعات 
الع��ام  بنهاي��ة  دوالر  ملي��ار   339.7 اإىل  و�صل��ت  الت��ي 
املن���رشم 2016 . االرقم ت�ص��ي اإىل ان مبيعات اف�صل 25 
�رشك��ة يف �صناعة الرقائق واأ�صب��اه املو�صات قد ارتفعت 
بن�صبة %7.9 حي��ث متثل مبيعات هذه ال�رشكات جمتمعة 
%75.9 م��ن كامل الكعكة . وعل��ى الرغم من الركود يف 
�ص��وق اجهزة الكمبيوت��ر الزالت �رشكة اأنت��ل م�صيطرة على 
ه��ذا ال�ص��وق للعام اخلام���ض والع�رشون عل��ى التوايل حيث 

اأنهت العام املا�صي بح�صة �صوقية بلغت 15.9% .
فيم��ا حلت �رشكة �صام�صوجن يف املرك��ز الثاين اأي�صًا للعام 
اخلام���ض ع���رش على الت��وايل واأنه��ت ع��ام 2016 بح�صة 
�صوقي��ة و�صل��ت اإىل %11.8 تليه��ا �رشك��ات كوالكوم ثم 

�رشكة SK Hynix يف املركز الثالث والرابع .
تق��ول غارتر اأن مبيعات ا�صباه املو�صات اأرتفعت بف�صل 
�ص��وق الهواتف الذكي��ة فيما يعاين �ص��وق االأجهزة اللوحية 

واأجهزة الكمبيوتر من االنخفا�ض .

تقدمت اآبل ر�صميًا بطلب دعوى ق�صائية �صد �رشكة 
بفر�ض  فيها  تتهمها  كوالكوم  املعاجلات  �صناعة 
ر�صوم مالية كبية لقاء ترخي�ض ا�صتخدام براءات 

اخرتاع اأ�صا�صية متلكها كوالكوم.
عدة  اتخذت  كوالكوم  اأن  ال��دع��وى  يف  اآب��ل  تقول 

دوالر  مليار  حجب  فيها  مب��ا  خ��ط��وات 
انتقامي. واأو�صحت  دفعتها لها كرد فعل 
بخم�صة  اأكرب  ر�صوم  تفر�ض  كوالكوم  اأن 

املرخ�صة  ال�رشكات  كل  من  مرات 
لديها  التي  االخ��رتاع  ل��رباءات 

اتفاقيات معها جمتمعة.
ال���دع���وى بعد  وت���اأت���ي ه���ذه 

التجارة  جلنة  بدء  من  قليلة  اأي��ام 
االإحتادية اأي�صًا مبقا�صاة كوالكوم 

وهي  االحتكارية   للممار�صات 
م��و���ص��وع  بنف�ض  متعلقة 
اأن  اللجنة  تقول  اآبل.  دعوى 

ال�رشكات  اأج���ربت  كوالكوم 
دفع  الذكية  للهواتف  امل�صنعة 

ر�صوم ترخي�ض عالية جداً من اأجل ا�صتخدام براءات 
اخرتاع تعد اأ�صا�صية يف ت�صنيع الهواتف الذكية.

من  بكثي  اأعلى  ر�صوم  كوالكوم  تفر�ض  وعندما 
امل�صنعة  ال�رشكات  يدفع  هذا  االأخ��رى،  ال�رشكات 
ب�صكل  منتجاتها  اأ�صعار  ترفع  اأن  الذكية  للهواتف 
ب���راءات  معظم  وتتعلق  املناف�صة.  م��ن  ينعها 
�رشيحة  مع  املدمج  املودم  باإ�صتخدام  االخ��رتاع 

املعاجلة من كوالكوم.
ق��د وق��ع��ت �صفقة  اآب���ل  وك��ان��ت 
خ���ا����ص���ة وح�������رشي���ة م��ع 
ك��وال��ك��وم ل��ت��ج��ن��ب دف��ع 
ر�����ص����وم ال��رتخ��ي�����ض 
املرتفعة. لكن االآن على 
م��ا ي��ب��دو ان��ت��ه��ت م��دة 
فعاليتها  اأو  ال�صفقة 
اإىل  تلجئ  اآب��ل  ب��داأت  لذا 
مودمات  ال�صتخدام  اإنتل 
يف  بها  اخلا�صة  االإت�صال 

اآيفون بداًل من كوالكوم.

ذك��ر املحلل بن �صا�ص��رت يوم اأم�ض اأنه يف ال�صنة املالي��ة ل�رشكة اأبل عام 2021، 
�صتاأت��ي اأرباحها من اخلدمات. و�صبب ه��ذه النتيجة هو الهيكلة الداخلية اجلديدة 
لل�رشك��ة، التي لن �صتعتمد فيها على القليل من الربح من مبيعات االأجهزة، بينما 

تركز اأكرث على تقدمي اخلدمات لتلك االأجهزة.
ويتوق��ع �صا�صرت اأن اإيرادات خدمات اأب��ل �صتنمو مبتو�صط %17 �صنوًيا على مدى 
ال�صن��وات االأربع املقبل��ة. ويف املقابل �صتنمو عائدات االأجه��زة مبتو�صط 2.4% 
خ��ال نف�ض الف��رتة. باالإ�صاف��ة اإىل اأن املحلل توق��ع اإي��رادات منخف�صة لهاتف 

اآيفون 8 يف امل�صتقبل.
يب��دو اأن تي��م ك��وك – الرئي���ض التنفي��ذي ل�رشكة اأب��ل – هو االآخر يتف��ق مع تلك 
النظري��ة، حيث قال يف موؤمتر امل�صتثمرين يف الع��ام املا�صي اإنه يتوقع اأن ق�صم 

خدمات ال�رشكة �صي�صبح كبًيا يف وقٍت الحق من هذا العام.
بقي اأن نذكركم باأن اأبل قامت يف وقٍت �صابق من ال�صهر اجلاري بدفع 20 مليار 

دوالر للمطورين عن عام 2016

اأكد علماء اآثار كنديون اأن االإن�صان القدمي كان موجودا يف �صمال القارة االأمريكية 
منذ اأكرث من 24 األف عام.

وتاأت��ي تلك التاأكيدات بن��اء على بحوث وحتليات مطول��ة اأجريت على العديد من 
العينات البيولوجية املاأخوذة من مناطق خمتلفة يف �صمال القارة االأمريكية.

وجاء يف التقرير الذي ن�رشه العلماء يف اإحدى املجات العلمية: "لقد قمنا بتحليل 
الكث��ي من العينات املوج��ودة يف املتحف الكندي للح�ص��ارة يف غاتينو، ومعظم 
العين��ات كان��ت عبارة عن عظام وبقايا جلود تعود لبع���ض احليوانات التي كانت 
تقط��ن مناط��ق اأمريك��ا ال�صمالية من��ذ اأكرث من 24 األ��ف �صنة .. خ��ال فح�ض تلك 
العينات وجدن��ا عليها اآثار خدو�ض ذات طابع مميز خلفتها االأدوات احلجرية التي 
ك��ان ي�صتخدمها االإن�ص��ان القدمي، وهذا دلي��ل وا�صح على اأن االإن�ص��ان القدمي كان 

يتغذى على تلك احليوانات هناك".

ويسترنننتندوفرشاة

الهند تتعاقد مع شاب عمره
 14 عاما لتصنيع دروع مضادة لأللغام
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