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تو�صل جمموعة من �لباحثني �لأمريكيني �إىل �أن 
فطرية  مبوهبة  يتمتعن  باأنهن  ي�صعرن  �لفتيات 
�صت  �لعمر  من  يبلغن  حينما  �لأولد  من  �أق��ل 

�صنو�ت فقط.
"�ملقلقة"  �لنتائج  ه��ذه  �إن  �لباحثون  وق��ال 
لتوؤثر على  تتفاقم  قد  �مل�صكلة  �أن هذه  �إىل  ت�صري 

�مل�صتقبل �لوظيفي للفتيات.
�أجريت  �لتي  �لدر��صة،  تو�صلت  �لأمر،  بادئ  ويف 
دوري��ة  يف  نتائجها  ون�رشت  طفل   400 على 
يف  و�لفتيات  �لأولد  �أن  �إىل  "�صاين�س" �لعلمية، 
ينتمون  �لذي  �لنوع  �أن  يعتربون  �خلام�صة  �صن 

�إليه "يتمتع باملوهبة و�لذكاء".
�ختالفات  تظهر  بد�أت  فقط،  عام  مرور  بعد  لكن 

ب�صبب �لنوع بني �لأولد و�لفتيات.
"برن�صتون"  �لباحثني، من جامعات  وقال فريق 
بد�أت  منطية  �صور�  �إن  و"�إلينوي"،  و"نيويورك" 

تظهر كعامل موؤثر يف �لنتائج.
هذه  يف  �مل��وؤث��رة  �لعو�مل  �أن  �لعلماء  ويعتقد 
�لإع���الم،  لو�صائل  �لتعر�س  ت�صمل  �لنتائج 

و�ملدر�صني، و�لآباء، و�لأطفال �لآخرين.
�لفئات  يف  �لأط��ف��ال  من  جمموعات  وخ�صعت 
لتجارب  �صنو�ت  و�صبع  و�صت  خم�س  �لعمرية 

خمتلفة.
ويف و�حدة من هذه �لتجارب، ��صتمع �لأطفال �إىل 

ق�صة عن �صخ�س ما "ذكي للغاية، لكن مل تت�صح 
هوية هذ� �ل�صخ�س �لذي تدور حوله �لق�صة."

�صخ�صية  تخمني  ذل��ك  بعد  �لأط��ف��ال  من  وُطلب 
للرجال  �ثنتني  �صور،  �أرب��ع  و�ق��ع  من  �ل��رو�ي��ة 

و�ثنتني �أخريني للن�صاء.
ويف �ملجموعة �لتي يبلغ �أفر�دها خم�س �صنو�ت 
�لرجال  �صور  �لأولد  من  كل  �ختار  �لعمر،  من 
 75 نحو  بلغت  بن�صبة  �لن�صاء،  �صور  و�لفتيات 
�ل�صاد�صة،  �صن  �إىل  بالنتقال  لكن  �ملئة.  يف 
بينما  �لرجال،  يختارون  يز�لون  ل  �لأولد  كان 

�أ�صبحت �لفتيات ميلن قليال �إىل �ختيار �لرجال.
ويف جت��رب��ة �أخ����رى، م��ار���ص��ت جم��م��وع��ات من 

�لأطفال لعبة �ألو�ح جديدة.
وُقدمت �للعبة ملجموعة من �لأطفال باعتبارها 
"لالأطفال �لأذكياء جد�"، بينما ُقدمت ملجموعة 
يبذلون  �ل��ذي��ن  "لالأطفال  �أن��ه��ا  على  �أخ���رى 

حماولت جادة للغاية."
�ل�صاد�صة  �صن  يف  �لفتيات  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
يبذلون  "ملن  باللعبة  ��صتمتعن  و�ل�صابعة 
�أقل  كّن  لكنهّن  �لأولد،  مثل  جادة"  حم��اولت 

��صتمتاعا بلعبة "�لأطفال �لأذكياء".
فريق  �أح��د  �صمبيان،  �آن��دي  �لربوفي�صور  وق��ال 
�لباحثني، ل� بي بي �صي �إن "�لر�صالة �لتي تنقلها 
هذه �لبيانات هي �أن �لأولد �ل�صغار مييلون �إىل 

يتمتعون  �لذكور  �أن  يرى  �لذي  �لثقايف  �ملفهوم 
باملوهبة و�لذكاء �لفطري على �لأرجح �أكرث من 

�لإناث."
�لتاأثري�ت  هذه  نرى  �أن  �ملوؤ�صف  "من  و�أ�صاف: 
�لعمر(.  من  مبكرة  فرتة  )يف  جد�  مبكر�  تظهر 
م��دى  �أي  �إىل  ت���درك  ف��اإن��ك  ت��ر�ه��ا،  وحينما 
عامل  )يف  م�صتقبال  �صاقة  معركة  هناك  �صتكون 

�لوظائف(."
ب�صاأن  �صابقا  بحثا  �صمبيان  �لربوفي�صور  �أجرى 
�إىل  باحلاجة  �ملرتبطة  �لأكادميية  �لوظائف 

�لذكاء �لفطري لتحقيق �لنجاح.
عدد  ز�د  كلما  �أن���ه  �إىل  �لبحث  ه��ذ�  وخل�س 
�ملوهبة،  فيهم  تتوفر  �أن  �لذين يجب  �لأ�صخا�س 
عدد  كان  �لفل�صفة،  �أو  �لفيزياء  جمالت  يف  كما 

�لن�صاء يف هذه �لفئة �أقل.
"يف �ملر�حل  و�أ�صاف �لربوفي�صور �صمبيان باأنه 
�لأوىل من �لعمر، ميكن لل�صور �لنمطية للمجتمع 

�أن ت�صبب �ختالفات يف �مل�صار."
" �إنك ل تفكر يف مهنة يف �صن �خلام�صة  وتابع: 
و�ل�صاد�صة و�ل�صابعة. لكن بعد فرتة ق�صرية، فاإنك 
�لتي  �لتعليمية  باملقرر�ت  تتعلق  ق��ر�ر�ت  تتخذ 
�صت�صارك  �لتي  �لإ�صافية  و�لأن�صطة  �صتدر�صها، 

فيها."
و�أو�صح �أنه "حتى �إذ� بد�أ �لختالف �صغري�، فاإنه 

ميكن �أن يتفاقم ل�صيء �أكرب كثري�."
�صاركت يف  �لتي  بريان،  �لدكتورة لني  ون�صحت 
ب�رشورة  و�ملعلمني  �لآب��اء  �أي�صا،  �لبحث  ه��ذ� 

�لتاأكيد على �أهمية �لعمل �جلاد.
كل  �أن  �لدر��صة(  ")ت�صري  �صي:  بي  بي  ل�  وقالت 
باأن  يوؤمن  حينما  �أف�صل  ب�صكل  ي��وؤدي  �صخ�س 

�لعمل �جلاد هو �لو�صيلة �ملهمة للنجاح."
قد  �أجريناها،  �لتي  �لدر��صات  "يف  و�أ�صافت: 
�لتي  بالر�صائل  خا�س  ب�صكل  �لفتيات  تتاأثر 
مهتمات  ي�صبحن  �إنهن  �جلاد،  �لعمل  على  توؤكد 
)لعبة  �للعبة  مبمار�صة  �لأولد  مع  مت�صاٍو  ب�صكل 
�لألو�ح(. لذ�، فاإن �لتاأكيد على �أهمية �لعمل �جلاد 
كو�صيلة للنجاح ميكن �أن يحمي، بل حتى يعزز، 

من �هتمامات �لفتيات �ل�صغار".
�لتي  �لربيطانية،  "فو�صيت"  جمعية  وت��وؤك��د 
�إن  للنوع،  وفقا  �ل��رو�ت��ب  يف  �لفجوة  تناه�س 
�لتفرقة �لتي حتدث يف وقت مبكر من �لعمر متثل 

جزء� من �مل�صكلة.
للجمعية:  �لتنفيذي  �لرئي�س  �صميرثز،  �صام  وقال 
"هذه م�صكلة كبرية، وهي تعيق م�صارنا جميعا، 

خا�صة �لفتيات."
�لفتيات  �أن  �إىل  �أبحاثنا  "تو�صلت  و�أ���ص��اف: 
�ل�صغار يتعر�صن ل�صور منطية تتعلق بالنوع يف 

�ملدر�صة ويف مرحلة مبكرة من �لعمر"

تسجل براءة اختراع 
جديدة لـ “جهاز تبخير”!

ستفتح منصة الواقع االفتراضي 
Daydream VR لعموم المطورين

يطورون ورقًا
مقاومًا للماء والحريق

بوك تضيف معيارًا جديدًا لخوارزمية 
ترتيب الفيديوهات في آخر األخبار

ا �عتدن��ا �أن نر�ه من  َل ب��ر�ءة �خرت�ع خمتلف��ة متاًما عمَّ ق��ررت �أب��ل �أن ت�صجِّ
َن مل ي�صمع  بر�ء�ت �خرت�ع لل�رشكة، فهذه �ملرة كان �لرب�ءة ل� “مبخار!”. وملمِ
عنه من قبل، فاإنه بب�صاطة عبارة عن جهاز تبخري يحّول �ل�صو�ئل �إىل بخار.
ومت ت�صجي��ل �لرب�ءة هذ� �ل�صهر مبكتب بر�ء�ت �لخرت�ع و�لعالمات �لتجارية 
�لأمريك��ي، وهو ما يقودنا لتوقع �أنه بالنظر �إىل طبيعة هذ� �جلهاز، يبدو �أن 

�ل�رشكة تفكر يف �لرتكيز على جمال �ملنازل �لذكية.
ول �أحد يعلم م�صمون تلك �لرب�ءة، فقط كل ما هو معلوم �أن تيت�صويا �إي�صيكاو� 
– م�صوؤول من �رشكة �أبل – هو من قام بتقدميها للمكتب، و�لتخمينات كلها 
�أن �ل�رشك��ة �صتقوم يف �مل�صتقبل باإنت��اج �أجهزة ذكية يف �لفرتة �لتي يزدهر 

فيها قطاع �إنرتنت �لأ�صياء.

يف موؤمت��ر �ملطوري��ن خا�صته��ا يف يوني��و �ملا�ص��ي، �أعلن��ت �رشك��ة قوقل 
Da y  �لأمريكية عن من�ص��ة جديدة للو�قع �لفرت��صي و�أطلقت عليها ��صم
dream VR ث��م دجمته��ا يف �أح��دث �إ�ص��د�ر من نظام ت�صغي��ل �أندرويد 
“نوجا” لتكون متوفرة للكثري من �مل�صتخدمني. �أثناء معر�س �لإلكرتونيات 
�ل�صتهالكية �ملا�صي CES 2017 طرحت بع�س �ل�رشكات هو�تفها �لذكية 
 Asus Zenfoneو ،Huawei Mate 9 لتي تدعم �ملن�صة، مثل هاتف�
 Daydream بحيث تكون متو�فقة مع نظارة ،ZTE Axon 7و ،AR
من قوقل. �ليوم �أعلنت قوقل عن خرب �صعيد للمطورين، حيث �صتفتح �ل�رشكة 
من�ص��ة �لو�ق��ع �لفرت��ص��ي خا�صته��ا جلمي��ع مط��وري �لتطبيق��ات، بحيث 

مُيكنهم توفري جتربة و�قع �فرت��صي للم�صتخدمني عرب �ملن�صة �ل�صهرية.

يعود �لف�صل يف �خرت�ع �لورق قبل نحو 2000 �صنة �إىل �ل�صينيني، ومنذ 
ذ�ك �حلني ت�صهد �ملو�د �ملدخلة يف هذه �ل�صناعة تطور� وحت�صنا كبريين. 
ويعم��ل فري��ق م��ن �لباحثني يف معه��د �صنغه��اي لل�صري�مي��ك يف �ل�صني 
عل��ى تطوي��ر �أول ورقة مقاومة للماء و�حلريق يف �لع��امل. وتقاوم �لورقة 
�جلدي��دة �مل��اء حتى ول��و �أُتلف �صطحه��ا �خلارجي، كم��ا ل يلوثها �أي من 
�لقهوة و�ل�صاي. ويقول �لباحثون �إن �لورقة قادرة على حتمل حر�رة ت�صل 
�إىل 200 درج��ة مئوي��ة، مما يجعله��ا مقاومة للحريق. ويذك��ر �أن هنالك 
طرق��ًا ل�صناعة �ل��ورق �ملقاوم للحريق، �أو �لورق �ملق��اوم لل�صو�ئل، ولكن 
يعت��رب �لخ��رت�ع �جلديد فريد�ً من نوعه لأنه يجم��ع بني هاتني �مليزتني، 

وفقا للربوفي�صور ت�صو ينغ جيه، �لباحث �لرئي�صي يف �مل�رشوع.

ل�صك �أن �لفيديو هو �ملحتوى �لأهم �لذي ي�صتحوذ على �آخر �لأخبار لدينا �لآن 
مقارنة بال�صور �صو�ء �لثابتة �أو �ملتحركة �أو �لبانور�مية وبالطبع �لن�صو�س، 
وتو��ص��ل في�س ب��وك حتديث خو�رزمياتها لتح�صني جترب��ة �ل�صتخد�م و�ليوم 

ت�صيف معيار جديد تاأخذه بعني �لعتبار وهو ن�صبة �لإكمال للمقاطع.
ففي �ل�صابق كانت معايري ترتيب مقاطع �لفيديو يف �آخر �لأخبار تنظر �إىل �إن 
كان �لفيديو بث مبا�رش �أم م�صجل م�صبقًا، �إن كان �مل�صاهدين يهتمون بت�صغيل 
�ل�ص��وت �أم ل، و�إن كانو� يكربون �لفيديو مل�صاهدته على كامل �ل�صا�صة. و�لآن 
مت �إ�صافة معيار جديد وهو ن�صبة �لإكمال �لتي تنفذها للفيديوهات �مل�صابهة.
كم��ا هو و�ح��د من ��صمه��ا، ن�صبة �لإكم��ال هي ع��دد �لدقائق �أو �لث��و�ين �لتي 

تق�صيها يف م�صاهدة كل فيديو قبل �لإنتقال �إىل فيديو �آخر �أو من�صور �آخر.

غوغل تطلب من موظفيها العودة إلى الواليات المتحدة بعد قرار ترامب

أخيرًا يئسوا: وقف إنتاج التلفزيون ثالثي األبعاد.. لماذا سنودع تقنية 3D؟

علماء: الفتيات يشعرن بأنهن "أقل موهبة" في سن السادسة

توشيبا تؤكد عزمها على بيع %20 
من أسهمها بقسم شرائح الذاكرة

حشرة معدلة وراثيًا يمكن التحكم فيها عن بعد للتجسس على الناس

واتساب تضيف ميزة تتبع المواقع الجغرافية بالزمن الفعلي

تأجيل إطالق أول طائرة تجارية يابانية عامين آخرين

�أ�ص��در �لرئي�س �لأمريكي دونال��د تر�مب �أوىل قر�ر�ت��ه بالتعامل مع �لالجئني 
بحي��ث تفر�س قيود م�ص��ددة �أو حظر نهائي على دخول �لب��الد وهو ما �صيوؤثر 
عل��ى �ل���رشكات �لتقني��ة �لت��ي تعتم��د عل��ى بع�س �ملوظف��ني و�ملو�ه��ب �لتي 
ت�صتقطبه��م من دول �أخرى. قوقل طلبت من عدد من موظفيها �لعودة للوليات 

�ملتحدة يف �أ�رشع وقت ممكن خ�صية عدم متكنهم من �لدخول للبالد لحقًا.
�أر�ص��ل �لرئي�س �لتنفي��ذي لقوقل Sundar Pichai مذك��رة �إىل �أكرث من مئة 
موظ��ف يف �ل�رشك��ة يتو�ج��دون حاليًا خ��ارج �لوليات �ملتح��دة طالبًا منهم 
�لع��ودة �رشيعًا �أو �ملخاطرة بعدم �لق��درة للدخول �إىل �أمريكا لحقًا على �لرغم 
م��ن ح�صولهم على تاأ�صرية عمل منا�صبة و�صاحل��ة. وبح�صب بلومبريغ فقد مت 
�إر�ص��ال �ملذكرة �إىل مئ��ة موظف من قوقل يعمل��ون يف �لوليات �ملتحدة وفق 
ت�صاري��ح نظامي��ة لكنه��م حاليًا خارج �لب��الد �إما لأ�صباب متعلق��ة بالعمل �أو 
لعط��الت خا�صة يق�صونها مع عائالتهم. ووّقع �لرئي�س �لأمريكي تر�مب حظر�ً 
عل��ى دخ��ول كل �ملو�طنني من ع��دد من �ل��دول �لعربية �لتي ت�صم��ل �ل�صود�ن، 

�صوريا، �لعر�ق، ليبيا، �ل�صومال، �ليمن بالإ�صافة �إىل �إير�ن ملدة 90 يوم.

يف �لذكرى �ل�صنوية �خلم�صني حلريق مركبة �لف�صاء �أبولو 1 عر�صت 
يناير/  27 �جلمعة  يوم  )نا�صا(  �لأمريكية  و�لف�صاء  �لطري�ن  �إد�رة 
كانون �لثاين 2017 �ملق�صورة �ملحرتقة �لتي حو�رش فيها ثالثة 

رو�د ف�صاء �أثناء �ختبار روتيني قبل �إطالقها.
ولقي رو�د �لف�صاء �لثالثة فريجيل جري�صون و�إدو�رد و�يت وروجر 
باملركبة  �لطاقم  مق�صورة  كثيف  دخان  مالأ  حني  حتفهم  ت�صايف 

�أبولو 1 يف �ل�صابع و�لع�رشين من يناير/كانون �لثاين 1967.
�لدخان.  يخنقهم  �أن  قبل  �ملق�صورة  فتح  من  �لثالثة  يتمكن  ومل 
�لتي  �لإطالق  من�صة  على  �حلريق  �لطو�رئ ملكافحة  فرق  وهرعت 
مل  لكنها  كنافري�ل  كيب  قاعدة  �لآن  �أ�صبح  فيما  موجودة  كانت 

تتمكن من �إنقاذهم.
لرو�د  تكرميًا  للف�صاء  كنيدي  مركز  يف  حاليًا  �ملق�صورة  وتعر�س 

�لف�صاء �لر�حلني وللتذكرة مبخاطر �لرحالت �إىل �لف�صاء.
عر�س  �فتتاح  حفل  يف  �صتافورد  توم  �ل�صابق  �لف�صاء  ر�ئد  وقال 
"لو كان هذ� �حلادث وقع يف �لف�صاء ملا عرفنا قط ما  �ملق�صورة 

حدث على وجه �لتحديد."
و�أ�صاف �أن وفاة هوؤلء "�لأبطال �لعظماء �لثالثة.. �صاعد يف �إنقاذ 

و�حد �آخر على �لأقل يف رحلة ورمبا �ثنتني."
و�كت�صف �ملحققون م�صاكل يف ت�صميم �ملركبة �أبولو �أدت ل�صتعال 
قابلة  مو�د  ووجود  �لكهربائية  �لأ�صالك  يف  م�صكلة  منها  �حلريق 

لال�صتعال يف مق�صورة �لطاقم.

لرو�د  تكرميًا  للف�صاء  كنيدي  مركز  يف  حاليًا  �ملق�صورة  وتعر�س 
�لف�صاء �لر�حلني وللتذكرة مبخاطر �لرحالت �إىل �لف�صاء.

عر�س  �فتتاح  حفل  يف  �صتافورد  توم  �ل�صابق  �لف�صاء  ر�ئد  وقال 
"لو كان هذ� �حلادث وقع يف �لف�صاء ملا عرفنا قط ما  �ملق�صورة 

حدث على وجه �لتحديد."
و�أ�صاف �أن وفاة هوؤلء "�لأبطال �لعظماء �لثالثة.. �صاعد يف �إنقاذ 

و�حد �آخر على �لأقل يف رحلة ورمبا �ثنتني."
و�كت�صف �ملحققون م�صاكل يف ت�صميم �ملركبة �أبولو �أدت ل�صتعال 
قابلة  مو�د  ووجود  �لكهربائية  �لأ�صالك  يف  م�صكلة  منها  �حلريق 

لال�صتعال يف مق�صورة �لطاقم.
وقال كابانا �إن �لعر�س �جلديد يهدف �إىل ت�صليط �ل�صوء على �أهمية 
ووجد  خماوفهم.  عن  �لتعبري  بحرية  �لنا�س  فيه  ي�صعر  عمل  ثقافة 
من  كل  يف  �صاهمت  و�لت�صالت  �لإد�ري��ة  �مل�صاكل  �أن  �ملحققون 

حادثي مكوكي �لف�صاء.
بطو�قم  �ملاأهولة  �لف�صاء  �إطالق رحالت  �إىل  للعودة  نا�صا  وت�صتعد 
�إك�س  �صبي�س  �رشكة  مركبات  خالل  من  �لدولية  �لف�صاء  حمطة  �إىل 

�خلا�صة و�رشكة بوينغ يف وقت مبكر من عام 2018.
وقال كابانا �إن "�لدرو�س �مل�صتفادة من �أبولو 1 تعد مهمة للغاية 
يجري  �أن  يف  مطلقًا  �أرغ��ب  ل  بل  �مل�صتقبل  يف  جناحنا  �أج��ل  من 
ن�صيانها. فقد و�صلنا �إىل �لقمر لي�س بالرغم من �أبولو 1 ولكن ب�صبب 

�أبولو1 ."

�ل�صتهالكية  �لإلكرتونيات  �صناعة  حتاول  �أحيانًا، 
�مل�صتهلكون  يرف�صها  لكن  جديدة،  تكنولوجيا  بيع 
نفايات  م�صتودع  �إىل  تذهب  لذلك،  ونتيجة  متامًا، 

�ملنتجات �لتي كانت يومًا ما "�صابقة لزمانها".
 ،)3D( �لأبعاد  ثالثي  �لتلفاز  عظيم:  مثال  و�إليك 
�لذي مات ر�صميًا، ولن يقوم �أحد من �صناع �لتلفاز 
�لكبار باإنتاج �أجهزة ثالثية �لأبعاد بعد �لآن، بح�صب 

.Business Insider ما ن�رشه موقع
للتلفاز  �صانعنينْ  �آخر  �أن   CNET �صبكة  �أعلنت  �إذ 
�أجهزتهما،  يف  بعاد  �لأ ثالثية  للوظائف  �ملنتجني 
�لأبعاد  ثالثية  �أجهزة  �أي  ُينتجا  لن   ،Sonyو  LG

جديدة هذ� �لعام.
فيلم  جناح  من  ق�صري  وقت  بعد   ،2010 عام  ويف 

ب��د�أت  �لأب��ع��اد،  �لثالثية  �لأف��الم  �أول   ،Avatar
�رشكات �لتلفاز �لتخل�س من كل �لطاقات �لهند�صية 
ثالثية  �لتكنولوجيا  ع��ن  �ملتخلفة  و�لت�صويقية 
�رشح   LG منتجات  م��دي��ري  �أح��د  لكن  �لأب��ع��اد، 
ل�صبكة CNET يف نهاية �ملطاف، وبعد 7 �صنو�ت: 
يف  بها  بًا  مرحَّ �أبد�ً  �لأبعاد  ثالثية  �لقدرة  تكن  "مل 
�ل�صتخد�م �ملنزيل على م�صتوى �لعامل، وهي مل تكن 
حتى عاماًل رئي�صيًا لل�رش�ء عند �ختيار تلفاٍز جديٍد".
4K، و �لآن على ميز�ت  �لتلفاز  ترّكز �صناعة  فيما 
و�صائل  باعتبارها  �لذكية  �لتلفاز  و�أجهزة   ،HDR

حلث �مل�صرتين على ترقية �أجهزتهم.
تلفاز  �أجهزة  رو�ج  لعدم  �ملحتملة  �لأ�صباب  بع�س 
 DirecTV ملحتوى غري كاف، �إذ توقفت� y :3D

وESPN عن بث قنو�تها ثالثية �لأبعاد يف 2012 
و2013.

ثالثي  �ملحتوى  مل�صاهدة  �ل��الزم��ة  �ل��ن��ظ��ار�ت   y
�لأبعاد مزعجة وغري مريحة، وجتعل �لنا�س ي�صعرون 

باخلجل حني �رتد�ئها.
y �أجهزة �لتلفاز ثالثية �لأبعاد تعمل كاأجهزة تلفاز 
ُت�صتخدم  ل  لذلك،  متامًا.  جيد  ب�صكل  �لأبعاد  ثنائية 

ميز�ت ثالثية �لأبعاد يف كثري من �لأحيان.
وثيق  ب�صكل  �لأب��ع��اد  ثالثية  �لأف���الم  �رتبطت   y
بدء  مع  رو�ج��ًا  تلَق  مل  و�لتي   Bluyray باأقر��س 

.)movie streaming( عر�س �لأفالم بالطلب
�إجهاد�ً  �لأبعاد  ثالثية  �لتلفاز  �أجهزة  ت�صبب  قد   y

�لعني.

�أكدت تو�صيبا يوم �أم�س عن عزمها لالنف�صال عن �أعمال 
�إنتاج �رش�ئح �لذ�كرة. وتخطط �ل�رشكة لرتك هذ� �لقطاع، 
وجلب �ل�صتثمار �لأجنبي مع �صعيها للتخفيف من تاأثري 
خ�صارة ملي��ار�ت �لدولر�ت يف قط��اع �لأعمال �لنووية 
يف �لوليات �ملتح��دة �لأمريكية. وتخط��ط تو�صيبا لبيع 
%20 من �أ�صهم �رشكتها – �أي ما يقرب من 1.76 مليار 
دولر – للم�صتثمري��ن �مُلحَتَمل��ني، مث��ل �رشكة وي�صرتن 
ديجيتال – وهي �أحد �رشكائها �حلاليني – وكذلك �لبنك 
ا جلذب  �لتنمي��ة �لياباين دي بي جيه. تنوي �ل�رشكة �أي�صً
�مل�صتثمري��ن �لذي��ن لديهم �هتم��ام يف تطوير برناجمها 
�لن��ووي. ه��ذه �خلط��وة جم��رد و�ح��دة م��ن �لعدي��د م��ن 
�خلي��ار�ت �ل�صعبة �أمام �ل�رشكة لتغطية جزء من خ�صارة 
تو�صيب��ا يف �أعماله��ا �لتجارية مبحطة �لطاق��ة �لنووية 
�لتي ��صتحوذت عليها حديًثا يف �لوليات �ملتحدة، �لتي 
بلغ��ت نح��و 680 مليار ين – وه��و ما ُيع��ادل 6 مليار 
دولر y. يذك��ر �أن تو�صيبا هي �أكرب �رشكة منتجة لذ�كرة 
�لفال���س NAND يف �لعامل من بع��د �صام�صوجن، حيث 

ت�صتحوذ �لأخرية حالًيا على معظم �أرباح هذ� �ل�صوق.

ُك�صف �لنقاب عن يع�صوب ن�صف �آيل، ُمعدل ور�ثيًا، 
ميكنه �لتج�ص�س على �أي �صخ�س، وُيطلق عليه ��صم " 

."DragonflEye
وُجهز �لكائن ن�صف �حل�رشة ون�صف �لآلة مبا ي�صبه 

بالألو�ح  مدعومة  �لظفر،  بحجم  ظهر  حقيبة 
�ل�صم�صية يتم �لتحكم 
فيها عن ُبعد، ووفقًا 

للباحثني، ميكن ��صتخد�م 
�ليع�صوب يف "�لتلقيح 
عن  ف�صاًل  �ملوجه" 

وبح�صب  �ملر�قبة.  بعثات 
�لطب  مهند�صي  كبري  وه��و  ويلر،  جي�صي  ق��ال  ما 
�حليوي يف خمترب�ت "در�بر" �لتي تعاونت لتنفيذ 
برنامج DragonflEye، "بالإ�صافة �إىل �لتتبع، 
يقدم هذ� �لنظام تكنولوجيا جديدة ُم�صغرة لتزويد 
�ل�صت�صعار  باأجهزة  �حل�رش�ت  من  و��صعة  جمموعة 
مثل  مهمة  �صلوكيات  توجيه  ومُيكنه  �لبيئية، 
�ملهند�صني  على  كان  �لأبحاث،  ولتنفيذ  �لتلقيح". 
�لع�صبي  �جلهاز  على  جيني  لتعديل  و�صيلة  تطوير 
ومن  �ل�صوء،  لنب�صات  ي�صتجيب  حتى  لليع�صوب 

�أ�صاف �لربوتينات  �أجل ذلك زودت �حل�رشة بجني 
�حل�صا�صة لل�صوء و�لتي ت�صمى ospins �إىل �خلاليا 

�لع�صبية �خلا�صة بها.
منوذج  على  �ملبدئي  نظامنا  "ي�صتند  ويلر  وق��ال 

حقائب  من  تركيبها �أويل  مت  �لتي  �لظهر 
ع���ل���ى �ل��ي��ع�����ص��وب 
�لتقنية  لخ��ت��ب��ار 
ومع  و�ل����وزن،  �حليوية 
هذه �لتقنيات �جلديدة، 
���ص��ُن��ج��ه��ز ي��ع�����ص��وب 
�لظهر  حقيبة  بنظام 
ونبد�أ يف در��صة تعقب موقعه، و�لتحكم يف طري�نه، 

و�لتحفيز �لب�رشي �لأمثل له".
نهجني،  من  و�ح��د�ً  �ل�صابقة  �لتجارب  �تخذت  وقد 
م�صتوى  ذي  �أق��ر����س  حم��رك  �إن�صاء  هو  �أحدهما 
خمتلف  �جتاه  يف  للتحرك  �لطائر  �لكائن  يف  عال 
�أن  �لأوىل، ميكن  �لأ�صا�صي. يف �حلالة  عن �جتاهه 
تعتاد �حل�رشة على ذلك �لنظام وتتجاهله يف نهاية 
�حلركة  ُت�صتبدل  �لثاين،  �لنهج  يف  لكن  �ملطاف، 

�لطبيعية باأخرى ��صطناعية.

ظه��رت مي��زة جديدة يف �أحد ن�ص��خ و�ت�صاب تتي��ح للم�صتخدم��ني يف �ملحادثات 
�جلماعية م�صاركة موقعهم �جلغ��ر�يف يف �لزمن �لفعلي بحيث ميكن لأ�صدقائهم 

�صمن �ملحادثة تتبعهم ومعرفة �أماكن تو�جدهم.
�مليزة متاحة على ن�صخة 2.17.3.28 لالآيفون و +2.16.399 لالأندرويد وهي 
غ��ري مفعلة �فرت��صي��ًا ويجب تفعيلها يدويًا. وظهرت لقط��ات �صا�صة تربز طريقة 
عر���س �ملي��زة حيث ميكن تفعيله��ا لفرتة زمنية حمددة مث��ل 1 �أو 2 �أو 5 دقيقة 
�أو حت��ى �إ�صعار �آخر بحيث ميكن �إيقافها يدويًا. لهذه �مليزة منافع كثرية مثاًل لو 
كن��ت �صتلتق��ي �صخ�س �أو جمموعة م��ن �لأ�صخا�س وتتحدثون مع��ًا عرب حمادثة 
جماعي��ة لتن�صي��ق �للقاء ميكن تتبع �حلركة لهوؤلء ولأين قد و�صلو� يف �أي حلظة. 
مثل هذه �مليزة كانت متاحة يف تطبيق iMessage على �لآيفون لكن باأ�صلوب 
خمتل��ف حيث ميك��ن للم�صتخ��دم �أن يطلب من �آخ��ر �إر�صال موقع��ه �جلغر�يف يف 
�لزم��ن �لفعلي �أو يبد�أ �مل�صتخدم �لآخر باإر�صال موقعه من تلقاء نف�صه، وميكن �أن 

تعمل هذه �مليزة لفرتة موؤقتة �أو د�ئمة.

�أك��دت �رشك��ة "ميت�صوبي�صي �إيركر�فت كورب" �أنه مت تاأجي��ل ت�صليم �أوىل طائر�تها 
�لتجاري��ة بع��د عام��ني ب�صب��ب �لأنظم��ة �لكهربائية للطائ��رة �لتي حتت��اج لإعادة 
مر�جع��ة. وه��ذه ه��ي �مل��رة �خلام�صة يف �أق��ل من ثماين �صن��و�ت يتم فيه��ا تاأجيل 
موع��د ت�صليم �أول طائرة جتاري��ة يابانية. و�أ�صارت �رشك��ة ميت�صوبي�صي �إيركر�فت 
ك��ورب يف بي��ان �صحفي �إىل �أن م��ن �ملتوقع �أن يكون منت�ص��ف �لعام 2020 هو 
�ملوعد �لنهائي لت�صليم �لطائرة. وهذ� �لتاأجيل �صيجعل �لعميل �لأويل للطائرة وهو 
�خلط��وط �جلوية �ليابانية "نيبون" ي�صتل��م �أوىل طائر�ته بعد 7 �صنو�ت من �ملوعد 
�ملحدد يف �لبد�ي��ة. وتعمل �رشكة ميت�صوبي�صي �إيركر�فت وهي �أحد فروع جمموعة 
ميت�صوبي�ص��ي هيفي �إند��صرتي �ل�صناعي��ة �ليابانية على خو�س حتديات �ملناف�صة 
يف ع��امل �صناع��ة �لطائر�ت وهو ما قد يف�رش �صن��و�ت �لتاأخري و�لتكاليف �ل�صخمة 
لأول طائ��رة جتاري��ة ياباني��ة بعد �أكرث م��ن 50 عامًا على طائ��رة YSy11 �لتي 
تت�ص��ع ل�60 مقعد� و�لتي ه��وت �إىل �لنهاية ب�صبب عدم �لقدرة على تاأمني ما يكفي 

من �لطلبات.
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