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"غوغل" تطرح هاتفها الجديد "بيكسل  "3مع تحسين نوعية الكاميرا

ً
 50قتيال بينهم أطفال في حادث انقالب حافلة بكينيا

حطام الحافلة المنكوبة.

كيريش���و  -كينيا :أكدت الش���رطة الكينية أن 50
ش���خصًا على األقل لقوا حتفهم ف���ي حادث انقالب
حافلة عل���ى طريق يربط العاصم���ة نيروبي بمدينة
كيسومو بغرب البالد أمس( 10تشرين األول).
وق���ال قائد الش���رطة جيمس موجي���را إن من بين
الضحايا  31رجال و 12امرأة وس���بعة أطفال في حين
ُ
نقل الناجون من الحادث لمستشفيات قريبة.

(إ.ب.أ)

وذكر ش���هود أن الحافلة انحرفت عن الطريق عند
منحدر حاد وأضافوا أن الس���ائق ربما فقد الس���يطرة
على الحافلة.
وف���ي موقع الحادث تناثر متاع الركاب بينما انخلع
سطح الحافلة التي انقلبت.
وذكر الرئيس أوهورو كينياتا أن الس���لطات تحقق
فيما وصفه بالحادث الكارثي.

نيويورك-أ ف ب :عرضت "غوغل" أول من امس ،في نيويورك هاتفها الجديد
"بيكسل  "3الذي ركزت فيه المجموعة األميركية العمالقة على جودة الكاميرا،
ً
فضال عن جهاز تحكم منزلي جديد بسعر تنافسي جدًا.
ويس���تند هاتف "بيكس���ل  "3على ال���ذكاء االصطناعي أكثر م���ن الطرازات
السابقة لهواتف "غوغل" الذكية.
ويض���م الطراز الجدي���د خاصية "موش���ن" التي تتيح التقاط سلس���لة صور
متالحقة يقوم الجهاز على إثرها باقتراح الصورة األفضل للمستخدم.
كذل���ك اس���تحدثت "غوغل" نظاما يحمل اس���م "فوتوبوث" يتي���ح التقاط صورة
تلقائيا من دون تدخل بشري عندما يرى الجهاز أن الظروف الفضلى متوافرة لها.
ّ
وتعدل برمجية التعرف في "بيكس���ل" تلقائيا مس���توى الضوء ،بما في ذلك
خالل الليل من دون الومي���ض االصطناعي (الفالش) ،كما تتيح تعديل خلفية
الصورة.
وعززت "غوغل" أيضا قدرات الجهاز في التقاط الصور الذاتية (س���يلفي) إذ
إن عدسته باتت تغطي ما يوازي ضعف المساحة ( )%184التي تغطيها الصور
الذاتية في هواتف "آي فون ."10
وقال المحلل في ش���ركة "مور إنسايتس أند س���تراتيجيز" أنشيل ساغ بعد
العرض "هم يضيفون خصائص مهمة على الكاميرا".
وقد حاولت "غوغ���ل" تعزيز قدرتها على اإلقناع بمزاي���ا الهاتف الجديد مع
اس���تعانتها بخدمات أخصائيين في مج���ال التصوير بينهم خصوصا المخرج
تيرينس مالك الذي أخرج فيلما قصيرا بجهاز "بيكسل ُ "3
وعرض الثالثاء خالل
المؤتمر الصحافي في نيويورك.
كذل���ك عقدت المجموعة ش���راكة مع المص���ورة آني ليبوفيت���ز التي جابت
الواليات المتحدة اللتقاط صور بكاميرا هذا الجهاز.
ويتميز "بيكس���ل  "3بشاش���ة أكبر من سلفه "بيكس���ل  14( "2سنتيمترا في
مقابل  )12,7وهو س���يكون متوفرا في الواليات المتحدة اعتبارا من  18تشرين

(إ.ب.أ)

«بيكسل  »3من غوغل.

األول ابتداء من  799دوالرًا أي بسعر أدنى من ذلك العائد
لهواتف "آي فون  "10وهو  899دوالرا لكنه أعلى من س���عر
"سامسونغ أس  619( "9دوالرا).
كذل���ك قدمت "غوغ���ل" اول م���ن امس جه���از التحكم
المنزلي الجديد "غوغل هوم هاب" وهو مساعد افتراضي

صوتي مزود بشاشة.
وتبيع "غوغل" ه���ذا الجهاز في مقاب���ل  149دوالرا وهو
س���عر جيد مقارنة م���ع المنتجات المنافس���ة ،إذ طرحت
"أمازون" جهازها "إيكو ش���و" للبيع في مقابل  230دوالرا
قبل خفضه مرات عدة.

شركة صينية تطلق شريحة جديدة تعمل بتقنية الذكاء الصناعي
ش���نغهاي  -رويترز :كش���فت "هواوي" الصينية ،أكبر مصنع لمعدات
االتصاالت في العالم ،عن شريحة تعمل بتقنية الذكاء الصناعي ،أمس،
ُ
ستس���تخدم لتش���غيل خوادمها؛ في مس���عى لتعزيز قطاع الحوسبة
السحابية الوليد في الشركة.
تعني الخطوة أن "هواوي" ستستخدم شرائحها الخاصة في خوادمها
للمرة األولى ،وتأتي في وقت تتطلع فيه الصين لتس���ريع تنمية سوق
أشباه الموصالت لديها ،في ظل نزاع تجاري محتدم مع الواليات المتحدة
أدى لتقلص اعتماد بكين على التكنولوجيا المستوردة.
وتريد الصين استخدام الش���رائح المصنوعة محليًا في  40بالمئة من
جميع الهواتف الذكية بالس���وق المحلية بحلول  ،2025وترصد مليارات
الدوالرات للشركات المحلية لتشجيعها على دخول هذا المجال.

وأسس���ت "هواوي" وحدة الحوس���بة الس���حابية ،في الع���ام الماضي،
وتحاول اآلن توطيد موطئ قدم في الس���وق المحلية للحوسبة السحابية
الت���ي تهمين عليها حاليًا ش���ركة عل���ي بابا .ورغم أن وحدة الحوس���بة
الس���حابية ال تسهم سوى بجزء بسيط من المبيعات الكلية لهواوي فإن
ً
الشركة تصنفها محركًا محتمال للنمو.
الش���ريحة الجديدة "أس���يند  "910بتكنولوجيا الس���بعة نانومترات،
وكش���فت "هواوي" عنها خالل مؤتمرها الس���نوي للش���ركاء الدوليين،
وستخدم وحدة الحوسبة السحابية تلك ،وهي مخصصة لالستخدام في
مراكز البيانات.
وقال إريك ش���و ،رئيس مجلس إدارة "هواوي" :إن الش���ريحة ستعالج
البيانات أسرع كثيرًا من المنتجات المنافسة ،مضيفًا :إن قدرتها تعادل

مثلي قدرة أقرب منافسيها الشريحة "في  "100من إنفيديا.
وكشفت هواوي أيضًا عن ش���ريحة أخرى يمكن استخدامها لتشغيل
كاميرات المراقبة .وتتوقع الش���ركة أن تجعل الش���ريحة "أسيند "310
الذكاء الصناعي أرخص ثمنًا لش���ركات العتاد ،ما يتيح لها شراء نماذج
جاهزة مناسبة لمنتجاتها.
ُ
وستطرح الشريحة "أسيند  "910للبيع في الربع الثاني من  ،2019بينما
طرحت الشريحة "أسيند  "310في األسواق بالفعل.
يأت���ي اتجاه "ه���واوي" لتنمي���ة أعمالها محليًا؛ عل���ى خلفية مخاوف
متزايدة من عزوف المستهلكين في الدول الغربية عن شراء المنتجات
الصيني���ة؛ بس���بب القلق من المخاط���ر األمنية ومزاعم ممارس���ة بكين
عمليات تجسس إلكترونية.

تيلور سويفت ترفع نسبة اإلقبال على التسجيل لالنتخابات األميركية!
(أ.ف.ب)

الفارس الفارسي المسترد.

قطعة فارسية سرقت مرتين باتت
معروضة في متحف إيراني
طهران  -أ ف ب :تعرض قطعة أثرية فارس���ية س���رقت
مرتي���ن ،في المتح���ف الوطني في طه���ران بعدما أمرت
محكمة أميركية بإعادتها إلى إيران.
وقالت فيروزة س���بيدنامه مديرة دائرة التاريخ القديم
في المتح���ف الوطني لوكالة فرانس برس" ،باتت القطعة
ملكا للش���عب الذي يقف وراءها في األس���اس وسيعتني
بها اآلن ألنها جزء من هويته".
وقد س���لم هذا االفريز الشهر الماضي في نيويورك الى
ممثلين عن الدولة االيرانية في االمم المتحدة ونقله إلى
إيران الرئيس اإليراني حسن روحاني بعد الجمعية العامة
لالمم المتحدة.

وتع���ود القطعة المنقوش���ة هذه إلى  25قرن���ا تقريبا
وتمثل بطريق���ة جانبية رأس أحد أف���راد الحرس الملكي
الفارسي الذي كان يضم عشرة آالف شخص.
واكتش���فت هذه القطع���ة خالل حفري���ات أثرية مطلع
الثالثيني���ات ف���ي برس���بوليس عاصم���ة االمبراطوري���ة
االخيمينية الواقعة اآلن قرب مدينة ش���يراز .وقد سرقت
بعد أربع س���نوات على اكتشافها .وس���رقت مجددا العام
 2011من متحف الفنون الجميلة في مونتريال حيث كانت
معروضة وضبطت بعد ذلك وسلمت إلى إيران.
وقالت المس���ؤولة ف���ي المتحف ،إن المجتم���ع الدولي
"أدرك أن كل اآلثار ينبغي أن تعود إلى مكانها األصلي".

مجلة "مصر للطيران" تعتذر
عن مقابلة مع الممثلة درو باريمور
القاه���رة  -رويت���رز :اعتذرت مجلة تابعة لش���ركة مصر
للطيران ،أول من أم���س ،عن مقابلة مع الممثلة األميركية
ً
درو باريمور ،أثارت جدال على اإلنترنت؛ في ظل تش���كيك
الكثيرين على موقع تويتر في أن المقابلة حقيقية.
وانتش���ر المقال ،ال���ذي يض���م المقابلة ،عل���ى مواقع
التواصل االجتماعي بعد أن نش���ر قارئ متش���كك صورة
له .ونس���ب موقع هافينجتون بوس���ت إلى متحدث باسم
باريم���ور قوله :إنها "لم تش���ارك" ،وإن فريقها يعمل مع
"فريق العالقات العامة لشركة الخطوط الجوية".
ولم يرد مندوبون عن باريمور بعد على طلبات من رويترز
للتعقيب.
ويبدأ المقال بالقول" :بعد أن عانت من عدم االس���تقرار
ف���ي عالقاتها لمعظم حياتها" ،ق���ررت باريمور "أن تأخذ
مؤقتًا إج���ازة مفتوحة لكي تلعب أه���م دور في حياتها
كأم" .وكان���ت االقتباس���ات المنس���وبة للممثل���ة بلغ���ة
إنجليزية ركيكة.
ونشرت رئيسة تحرير مجلة حورس ومدير وكالة األهرام
للدعاية واإلعالن التي تصدر المجلة ،رسالة ،أول من أمس،
توحي بأن المش���كلة جاءت من الترجمة م���ن اإلنجليزية

للعربية والعكس.
وكتبا في الرس���الة" :نعتذر عن أي فهم قد تم تفسيره
على أنه إساءة للفنانة الكبيرة".
وكتب���ت الصحافي���ة التي حمل المقال اس���مها ،عايدة
تكال ،تغريدة على تويتر ،بتاريخ الثالث من تشرين األول
الج���اري ،تقول فيه���ا :إن المجلة ربما بالغ���ت في تحرير
المق���ال ،لكن "ه���ذا ال ينفى حقيق���ة أن المقابلة مع درو
باريمور التي أجريت في نيوي���ورك حقيقية وبعيدة كل
البعد عن التلفيق".
ولم ترد رئيس���ة التحرير ورئيس وكالة الدعاية مباش���رة
عل���ى المزاعم بأن المقابلة ملفقة ،لكنهما قاال :إن كل المواد
التي تقدم بلغة أجنبية تترجم إلى العربية ثم اإلنجليزية.
أما بالنس���بة لمقدمة المقال ،التي جاء فيها أن باريمور
"لطالما كانت تس���عى ال شعوريًا لجذب االهتمام والرعاية
م���ن رجل" ،فقد قاال :إن مثل ه���ذه المقدمة قد تكون "من
إطالق���ات المحرر على أن تكون المعلوم���ات الواردة فيها
غي���ر مخالفة للحقيقة ،وهذا ما نحن بصدد بحثه من خالل
االطالع على المصادر التي اعتمدت عليها المترجمة عند
كتابتها لها".

"إنستغرام" تعزز تصديها للتحرش
سان فرانسيسكو  -أ ف ب :أضاف تطبيق "إنستغرام"
لتش���ارك الصور الذي تملكه "غوغ���ل" ،وظائف جديدة
لمحارب���ة التح���رش ،مس���تعينة خصوص���ًا بال���ذكاء
االصطناعي لمس���ح الصور لرصد المحتويات التي تطرح
مشكلة في هذا المجال.
ويس���تعان بهذه التقنية لرصد أي عنصر من عناصر
التح���رش وللتبلي���غ أوتوماتيكيًا بأي محتوى مش���بوه
س���يعكف فريق خ���اص على درس���ه ،على م���ا قال آدم
موسيري رئيس "إنستغرام".
وأوضح موس���يري" :هذا التطور سيس���مح لنا بتحديد

المنش���ورات التي تنطوي على تحرش وس���حبها .إنها
مرحلة إضافية أساس���ية ألن الكثي���ر من الضحايا أو من
األش���خاص الذين يش���هدون على تح���رش ال يقومون
بالتبليغ به".
وس���يبدأ تطبيق هذه الوظائف الجديدة تدريجيًا في
األس���ابيع المقبلة على كامل شبكة التواصل االجتماعي
هذه.
وقال موسيري" :التحرش عبر اإلنترنت معقد ،ونعرف
أن علينا بذل المزيد من أجل الحد من التحرش ولنشر جو
لطيف عبر إنستغرام".

رويت���رز :ذكر موقع فوت دوت أورج اإللكتروني أن ق���رار نجمة البوب األميركية تيلور
س���ويفت خوض غمار السياس���ات االنتخابية للمرة األولى أدى إلى زيادة في تس���جيل
الناخبين عبر اإلنترنت وخاصة بين الشبان.
وذكر الموقع غير الهادف للربح والذي يس���اعد الناخبين في التسجيل عبر اإلنترنت
أن أكثر من  250ألف ناخب جديد قاموا بالتس���جيل منذ بث س���ويفت رسالة على موقع
إنستغرام يوم األحد ،تس���اند فيها مرشحين ديمقراطيين في واليتها تنيسي وتحث
الناخبين على التسجيل.
وبالمقارنة بهذا العدد ،فقد سجل الموقع  57ألف ناخب جديد إجماال في آب الماضي
و 190ألفا في أيلول.
وتت���راوح أعمار أكثر من  60بالمئة من المس���جلين منذ ي���وم األحد ،بين  18و 29عاما،
وهي زيادة رجح الموقع أن منشور سويفت هو الدافع لها.
وقال رافين بروكس المسؤول في الموقع" ،هذا األمر مدهش تماما ويفوق التوقعات".
وأقر الموقع بأنه ال يمكن قياس التأثير المباش���ر لخطوة س���ويفت ،لكن بروكس قال،
إن الزيادة في الناخبين الش���بان تتماش���ى م���ع القاعدة الجماهيرية لس���ويفت التي
يغلب عليها الش���باب .وتلقي شعبية سويفت الكبيرة ،إذ لها ألبوم وجولة حققا أفضل
العائدات إضافة إلى  112مليون متابع على إنس���تغرام ،الضوء على الطريقة التي يمكن
من خاللها أن يستغل المشاهير وجودهم على اإلنترنت.
وف���ازت س���ويفت أول من امس ،بأرب���ع جوائز في حفل جوائز الموس���يقى األميركية
ف���ي لوس انجليس ،بينه���ا جائزة فنان العام ،وحثت المعجبي���ن من جديد على اإلدالء
بأصواتهم لكن دون اإلشارة إلى الحزب الذي تؤيده.
وكانت س���ويفت قالت لمتابعيها ،إنها ال تستطيع دعم المرشحة الجمهورية مارشا
بالكبيرن بسبب سجلها المتعلق بقضايا المرأة وحقوق المثليين.
ووص���ف الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم االثنين ،س���ويفت بأنها ناخبة جاهلة.
وقال للصحافيين" ،فلنقل فحس���ب أن حبي لموس���يقى تيلور أصبح أقل اآلن بنسبة 25
في المئة تقريبا".

تيلور سويفت.

المغرب :القاصر ضحية االحتجاز واالغتصاب تؤكد أقوالها أمام قاضي التحقيق
بني م�ل�ال  -المغ���رب  -أ ف ب :أك���دت القاص���ر خديجة أمام
قاض���ي تحقيق ،امس ،في بني مالل وس���ط المغ���رب االتهامات
التي وجهتها لعدة أش���خاص بتعريضه���ا لالحتجاز والغتصاب
جماعي ،وفق ما أفاد والدها وكالة فرانس برس ،رغم "التحرشات
والتهديدات" التي تطال عائلتها.
وقال محمد واقفا في بهو محكمة االستئناف ببني مالل برفقة
ابنته خديجة ( 17س���نة)" ،ابنتي ش���جاعة رغم حالتها النفسية
الصعبة ،لقد أكدت لقاضي التحقيق روايتها حول ما وقع".
وكشفت خديجة قبل أسابيع احتجازها لنحو شهرين تعرضت
خاللهم���ا لالغتصاب والتعذي���ب بعد اختطافها م���ن أمام بيت
أحد أقاربها في بلدة أوالد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وس���ط)
منتصف حزيران.
واك���دت في أحاديث مصورة أدلت به���ا لمواقع إخبارية محلية
أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشوما على أجزاء مختلفة من جسدها.
وأضاف محمد ،إن ابنته "لم تستعد بعد عافيتها وما تزال تحت

تأثير صدمة ما وقع لها" ،ش���اكيا تلقيه "تحرش���ات وتهديدات
عبر الهاتف".
ويالحق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي  12ش���ابا
موقوفين تت���راوح أعمارهم بين  18و 28س���نة أوقف���وا نهاية آب.
ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تتراوح بين االتجار بالبش���ر
واالغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
واس���تمع قاض���ي تحقي���ق مكلف قضاي���ا القاصري���ن ،امس،
إلى قاصر واح���د من بين المتهمين تقرر فص���ل ملفه عن باقي
المالحقين الذين جرى االس���تماع إليهم في جلس���ة أولى مطلع
أيلول .وينتظر أن يتواصل التحقيق مع الراشدين الـ 11في جلسة
ثانية يوم  24تشرين األول بحس���ب محاميي الدفاع عن خديجة
اللذين حضرا جلسة امس.
وأفادت مصادر مقربة من الملف ب���أن مجموعة من المتهمين
اعترف���وا أثناء التحقي���ق معهم أن خديج���ة تعرضت لالحتجاز
واالغتصاب ومحاولة قتل ،فضال عن أن جسدها لم يكن يحمل أي

"أفضل حلواني في العالم" ..فرنسية
باريس  -أ ف ب :أصبحت الفرنس���ية كريس���تيل بروا أول ام���رأة تتوج أفضل حلواني
ف���ي مطعم في العالم من قبل جمعي���ة الموائد الكبيرة التي تضم  174مطعما في دول
مختلفة .وتعمل كريس���تيل بروا ( 41عاما) ككبيرة الحلوانيين في مطعم "بري كاتاالن"
في باريس الحاصل على  3نجوم من دليل "ميشالن".
وقال دافيد س���ينابيان رئيس جمعية الموائد الكبيرة في العالم خالل المؤتمر الرابع
والستين لها في مراكش" ،نجحت كريستيل بروا في استحداث هوية قوية لها تبرز من
بين اآلالف وتشكل مصدر إلهام لجيل كامل من الحلوانيين".
وخالل الدورة نفس���ها اختير الطاهي الفرنسي بول باريه ( 54عاما) الذي أسس العام
 2012مطعم "ألترافيوليه" في شانغهاي أفضل صاحب مطعم.
وقال���ت الجمعية في بي���ان" ،هو يقترح غوص���ا عميقا ومتعدد األش���كال في خياله.
ويس���تثير الحواس من خالل صور وديكورات وروائح خدمة لقضية واحدة هي في قلب
مهنته إال وهي فن الطبخ" .وش���كلت هذه الجمعية العام  1954وباتت تضم  174مطعما
موزع���ة على  25بلدا في خمس قارات ويربط بينها العزم على "توفير تجربة فريدة على
صعيد الحواس وفن الطبخ".

وشوم عند اختطافها.
واثارت ه���ذه القضية موجة تعاطف واس���تنكار في المغرب،
لكن أيض���ا تعليقات مش���ككة ف���ي روايتها وأخ���رى تعتبرها
"مذنبة" وتحملها مس���ؤولية ما تعرضت له .وأطلقت ناش���طات،
في غمرة هذه التداعيات ،حملة على مواقع التواصل االجتماعي
تحت وسم "ماس���كتاش" (لن أصمت) للتأكيد على ضرورة فضح
االعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.
واعتبرت منظمة االمم المتحدة للطفولة (يونيس���ف) أن حالة
خديجة "ليست معزولة" ،مش���يرة في بيان أصدرته مطلع أيلول
إلى أن محاكم المملكة نظرت في  5980قضية اعتداء على أطفال
الس���نة الماضية ،داعية إلى اإلس���راع في تفعيل برامج الحماية
المندمجة لألطفال ،وإيالء أهمية أكبر "لإلجراءات الوقائية".
وس���جل تقرير للنيابة العامة تزايد قضاي���ا جرائم االغتصاب
الس���نة الماضية ف���ي المغرب إذ تجاوز عدده���ا  ،1600في حين
كانت بحدود  800قضية سنويا خالل األعوام الماضية.

ثالثة أرباع األلمان يتصفحون اإلنترنت يوميًا
فرانكف���ورت  -د ب أ :أظهرت دراس���ة ف���ي ألمانيا أن أكثر من
ثالثة أرباع من يعيشون في ألمانيا يتصفحون اإلنترنت يوميًا.
وتبين من خالل االس���تطالع الذي نشرت نتائجه ،أمس ،أن نحو
 54مليون من األش���خاص فوق س���ن  14عام���ًا ( )%77يتصفحون
الش���بكة العنكبوتية يوميًا ،ما يعني زي���ادة قدرها  3.8مليون
متصف���ح مقارنة بالعام الماضي وزي���ادة قدرها نحو  10ماليين
مقارنة بالعام .2015
كما أظهرت الدراسة ،التي أجريت خالل العام الجاري ،بتكليف
من القناتين :األولى  ARDوالثانية  ZDFبالتلفزيون األلماني ،أن
متوس���ط زمن تصفح اإلنترنت ارتفع عام  2018بواقع  47دقيقة
ليصبح ثالث س���اعات و 16دقيقة يومي���ًا ،في حين أن متصفحي
الشبكة العنكبوتية األقل سنًا يقضون في المتوسط قرابة ست
ساعات يوميًا في اإلنترنت وبالتحديد خمس ساعات و 53دقيقة.

ويس���تخدم كبار الس���ن فوق  70عامًا في ألماني���ا اإلنترنت أقل
من س���اعة يوميًا .وتبين من خالل الدراسة أن مستخدمي اإلنترنت
يقضون معظم وقتهم على الش���بكة العنكبوتي���ة في االتصاالت
الخاصة مثل تبادل األخبار عبر مواقع الدردشة ( 87دقيقة) وكذلك
مشاهدة مقاطع الفيديو والقراءة والموسيقى ( 82دقيقة).
وارتفع العدد اإلجمالي لمستخدمي اإلنترنت عام  2018بواقع
 0.9مليون مستخدم مقارنة بالعام الماضي ليصبح  63.3مليون
مس���تخدم ،ما يعادل  %90.3من إجمالي الس���كان المتحدثين
باأللمانية اعتبارًا من سن  14عامًا.
شملت الدراس���ة  2009أشخاص ،وأجريت في الفترة من أواخر
كانون الثاني الماضي حتى منتصف نيسان.
وتعتبر هذه الرسالة معبرة ويتم جمع البيانات بشأن استخدام
اإلنترنت في ألمانيا بشكل منتظم منذ أكثر من  20عامًا.

