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دبيـ  العربية: شهدت الفترة األخيرة ظهور العديد من أجهزة 
الشحن النقالة املعتمدة على الطاقة املتجددة، ومدى قدرة هذه 
األجهزة على حتويل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى كهرباء، 

تستخدم في شحن األجهزة اإللكترونية احملمولة. 
في إطار هذا املفهوم الصديق للبيئة، ابتكر مصمم برازيلي 
يدعــــى »o Paulo LammogliaمJo« اختراعا جديدا يعد األول من 
 .»The Aire mask« نوعــــه، متمثل فــــي جهاز أطلق عليه اســــم
استوحى املصمم أساس فكرته من مبدأ حتويل طاقة الرياح إلى 
طاقة كهربائية تستخدم في شحن األجهزة اإللكترونية النقالة 
الصغيرة بكل سهولة. هذا اجلهاز عبارة عن قناع يوضع على 
منطقة األنف، مزود بتوربني رياح صغير احلجم، يحول هواء 
الزفير الصادر من عملية التنفس إلى طاقة كهربائية. وتستخدم 
تلك الطاقة بدورها لشــــحن هاتفك الذكي، أو مشغل املوسيقى 
»إم بي ثري« من خالل كابل. تعتبر تلك الطريقة صديقة للبيئة 
ومصدرا من مصــــادر الطاقة اخلضراء وموفرة للكهرباء، التي 

تستنزفها األجهزة اإللكترونية بشكل مستمر. 
ويتميز هذا القناع الــــذي صمم خصيصا لهاتف آبل الذكي 
»آيفون« بإمكانية استخدامه سواء داخل املنزل أو خارجه، أثناء 
ممارسة رياضة املشي أو الركض أو عند النوم أو القراءة. إضافة 
إلى أنه متاح للمســــتخدم ألربع وعشــــرين ساعة وطوال أيام 
Red-Dot-Design-« األسبوع. حاز هذا املصمم البرازيلي جائزة
Award« لعام 2011 عن أفضــــل تصميم. يذكر أن اجلائزة تقدم 
 ،»Nordrhein Westfalen-من قبل مركز »نورد راين فيستفالني
الذي يعقد ســــنويا في مدينة »إيسن-Essen« األملانية، لتكرمي 
املنتجــــات العاملية ذات التصاميم املميزة، من قبل هيئة عاملية 

مرموقة تضم عددا من اخلبراء املستقلني.

دبلـــن ـ أ.ش.أ: فاز فيلم املعارك احلربية »الغارة«، بطولة 
املمثل االندونيسي ايكو أويس، وإخراج جاريث ايفانز، بجائزتي 
املشـــاهدين، والنقاد في مهرجان جيمسون دبلن السينمائي 
الدولي هذا العام. وحصلت املمثلة جريتا جيرويج على لقب 
أحسن ممثلة عن دورها في فيلم »آنسات في محنة« للمخرج 
وايت ستيلمان، وفاز نوري بيلج سيالن بجائزة أحسن ممثل 
عن دوره في فيلم »مايكل«، للمخرج ماركوس شلينزار، وفاز 
أيضا بجائزة اإلخراج عن فيلمه »حدث في أنطاليا«، فيما ذهبت 
جائزة أحسن سيناريو إلى جوزيف سيدار عن فيلم »الهامش«. 
وكرم املهرجان في دورته العاشـــرة هذا العام األســـطورة آل 
باتشينو، الذي ظفر باألوسكار عن دوره في فيلم »عطر امرأة«، 
ودخل عالم الشهرة بأدائه الرائع لشخصية زعيم املافيا مايكل 

كارليوني في فيلم »العراب«.
وشملت قائمة األفالم املتنافسة في املهرجان أكثر من 120 
فيلمـــا من جميع أنحاء العالم ومبختلـــف اللغات، ويعد هذا 
املهرجان السينمائي الذي تأســـس عام 2003، منبرا للتبادل 
الثقافي بني اجلمهور، وصناع الســـينما، من خالل استضافة 
مجموعة كاملة من الفعاليات، تتيح للجمهور التفاعل مع صناع 
السينما في شكل مقابالت عامة وحلقات نقاش وجلسات لطرح 

األسئلة واألجوبة.

مت العثور على الكتابني املقدسني املسيحيني عندما باشرت 
احدى فرق التدمير بإزالة املنزل في أبوت اباد هذا االســــبوع، 
حيث كان الكتابان مخبأين جيدا لدرجة ان فرق البحث األولى 

التي تفقدت املكان لم تستطع العثور عليهما.
احتوت النسخة االجنليزية من االجنيل على أدلة وشيفرات 
واضحة لهجمات مستقبلية على 

مناطق عدة حول العالم.
واستغربت القوات الباكستانية 
من وجود الكتاب املســــيحي في 
منزل بــــن الدن والــــذي احتوى 
علــــى صفحات مت طيهــــا وكتابة 
بعض املالحظــــات عليها. ويقول 
احد الضباط الباكستانيني انه مت 
العثور علــــى االجنيلني في منزل 
رئيــــس تنظيم القاعدة الســــابق 
باللغة االجنليزية ولم يتم التأكد 
من سبب وجودهما هناك كما مت 
العثور على جهازي راديو بحالة 
ممتازة، ومتت مراجعة الصفحات املطوية واملذكور عليها بعض 

املالحظات لنرى ما كان اكثر ما يجذب اهتمام بن الدن.
ويضيف: رمبا كان بن الدن يبحث عن بعض تعاليم اجلهاد 

في الدين املسيحي.

مكة املكرمةـ  أ.ش.أ: قال وزير التعليم العالي السعودي 
د.خالد العنقري ان اللغة العربية دخلت إلى إفريقيا قبل 
خمسة آالف سنة، كما ذكر ابن خلدون، وأن جميع اللغات 
اإلفريقيــــة ذات التراث املكتوب تبلــــغ ثالثني لغة كانت 
تكتب باحلرف العربي إلى ما قبل مرحلة االستعمار وأن 
اللغة العربية متثل القاسم املشترك في عدد من البلدان 
االفريقيــــة التي تتنازعها اللهجات احمللية وبذلك تعتبر 

اللغة األولى في افريقيا.
جاء ذلك في افتتاح امللتقى األول لرؤساء أقسام اللغة 
العربية في اجلامعات االفريقية الذي ينظمه معهد اللغة 
العربية للناطقني بغيرها بجامعة أم القرى مبكة املكرمة 
ويستقطب ممثلون من عشرين دولة افريقية بالتعاون 
مع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ويستمر ملدة عشرة 

أيام.
وأوضح العنقري أن القيمة الكبيرة لهذا امللتقى األول من 
نوعه والذي يحمل هوية ثالثية مركبة تتمثل في الهوية 
العلميــــة والهوية التدريبية والهوية الثقافية، الفتا إلى 
أن ثلث امللتقى علمي يتمثل في أوراق العمل والندوات، 
وثلثه تدريبــــي يتمثل في الدورات، وثلثه ثقافي يتمثل 

في الزيارات واللقاءات.
وألقى عميد معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها 
بجامعة أم القرى د.عادل باناعمة كلمة أشار فيها إلى أنه 
قبل نحو ثالثني عاما انعقد في داكار وألول مرة امللتقى 
االفريقــــي العربي للعالقة بني اللغــــة العربية واللغات 
اإلفريقية، واليوم وبعد ثالثني عاما حتظى جامعة أم القرى 
ممثلــــة في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها 
بعقد هذا امللتقى التاريخي الذي يهتم بالعربية في القارة 
السمراء مبشاركة عشرين دولة افريقية عبر قيادات تعليم 
العربية فيها وتتعاضد على إجناحه مؤسســــة أكادميية 
عريقة هي جامعة أم القرى ومنظمة إسالمية دولية عريقة 

هي الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

كوناكريـ  أ.ف.پ: قتل خمسون شخصا وجرح 27 آخرون 
في حادث سير السبت قرب منطقة موريبادو في اقصى شرق 
غينيا، بحسب بيان لوزير الداخلية الغيني نشر في كوناكري. 
وقال احلســـن كوندي في بيان ان »شاحنة للنقل املشترك 
)ركاب وامتعة( سببت هذا احلادث اخلطير واملؤسف الذي 
ادمى قلوب عائالت عدة في املنطقة«. واشار الى ان »احلادث 

ادى الى سقوط خمسني قتيال و27 جريحا«.

إســــالم آباد ـ كونا: أكد املتحدث باسم الرئيس الباكستاني 
آصف علي زرداري أن زرداري لم يكن يعلم بعملية اغتيال زعيم 
تنظيم القاعدة أســــامة بن الدن كمــــا لم يكن على اتصال بقائد 
اجليش في هذا الصدد. ونفى املتحدث باسم رزداري فرات اهلل 
بابر للصحافيني ما تردد من أنبــــاء تفيد علم زرداري بعملية 
)أبوت اباد( التي أسفرت عن مقتل بن الدن واصفا تلك التقارير 

بأنها »ال أساس لها من الصحة وغير صحيحة متاما«.
وأضاف بابر أن زرداري لم يجر محادثات مع قائد اجليش 
اجلنرال أشفق برويز كياني قبل العملية التي وقعت في الثاني 
من مايو املاضي في )أبوت أباد( مؤكدا أن كل ما تردد من موافقة 

الرئيس زرداري على العملية »ملفق«.
على صعيد آخر نفى اجليش الباكستاني في بيان لوسائل 
االعالم ما تردد من أنباء تفيد اجراء قائد اجليش اتصاالت بالرئيس 
زرداي قبل عملية بن الدن.   وكانت وسائل االعالم احمللية نقلت 
عن منصور اعجاز رجل األعمال األميركى الباكســــتانى األصل 
املتهم الرئيس في فضيحة )ميموجيت( أن الرئيس الباكستاني 
سمح للســــلطات األميركية بقتل أسامة بن الدن في باكستان. 
وأضافــــت »أن محادثة هاتفية دارت بني زرداري وقائد اجليش 
الباكستاني وطلب فيها الرئيس من قائد اجليش عدم اعتراض 

املروحيات األميركية وأبلغه بأن العملية تتم مبوافقته«.

لقطة من الفيلم

مصمم برازيلي يبتكر شاحنًا 
يعمل بهواء الزفير

»الغارة« يفوز بجائزة مهرجان 
جيمسون دبلن السينمائي

العثور على إجنيلني في منزل 
أسامة بن الدن قبل إزالته

ملتقى مبكة املكرمة يؤكد: اللغة 
العربية أصل اللغات في أفريقيا

77 قتياًل وجريحًا 
في حادث سير في غينيا

.. ومتحدث يؤكد عدم علم الرئيس 
الباكستاني بعملية قتل بن الدن

أميركي يواجه تهمًا قضائية بعد 
التهديد بقتل أوباما وتالمذة 

مدرسة بنيويورك

إدانة وزير فرنسي بإثارة جدل 
بشأن اللحوم احلالل

نيويورك ـ يو.بي.آي: يواجــــه مواطن من والية نيويورك 
اتهامات قضائية بعد تهديده بقتل الرئيس األميركي باراك أوباما 

وتالميذ إحدى املدارس االبتدائية في الوالية.
واعتقل احلرس الرئاسي واألجهزة األمنية برنت ديكينسون 
من منطقة ســــاراتوغا سبرينغز ووجهت له تهمتان بتهديدات 
إرهابية. وقال املدعي العام جيمس مورفي في بيان على موقعه 
اإللكتروني ان السلطات تتهم ديكينسون بتوجيه رسالتني إلى 
البيت األبيض اجلمعة املاضي هدد فيهما الرئيس وتالمذة مدرسة 

ابتدائية لم يسمها في منطقة ساراتوغا سبرينغز بالقتل.
وقال مورفي انه »في احلالتني املتهم كان ينوي قتل األهداف 
التــــي ذكرها«. وأضاف »في حني ان التهديد لم يكن محددا ألي 
مدرسة ابتدائية، أعتقد انه ال ميكننا أن نكون متيقظني بالكامل 
على ضوء إطالق النار املرعب األخير في مدرسة بأوهايو ومناطق 
أخرى في البالد«. وقالت الشــــرطة في ساراتوغا سبرينغز ان 
اإلدارات في مدارس املنطقة أبلغت بالتهديدات التخاذ االحتياطات 
األمنية الضرورية. وأطلق سراح ديكينسون بكفالة بلغت 100 ألف 

دوالر ونقل إلى قسم السجن االحتياطي لدى عمدة املنطقة.
وقال مورفي في البيان ان املتهم سيمثل أمام احملكمة الثالثاء 

وسترفع القضية قريبا جدا إلى هيئة محلفني عليا.

باريس ـ د.ب.أ: انتقدت أحزاب فرنسية معارضة تصريحا 
لوزير الداخلية كلود جيان قال فيه ان السماح لألجانب بالتصويت 
في االنتخابات احمللية ســــيؤدي إلى اجبار املقاصف املدرسية 

على تقدمي ما يعرف باسم األغذية احلالل.
وقال جيان مرددا معارضة الرئيس نيكوال ساركوزي السماح 
لألجانب بالتصويت في االنتخابات احمللية خالل اجتماع »ال نريد 
على سبيل املثال أن يجعل أعضاء املجالس البلدية األجانب من 
تقدمي األغذية احلالل في وجبات املقاصف أمرا ملزما«. وأضاف 
جيان أن منح األجانب احلق في التصويت في االنتخابات احمللية 
ميكــــن ان ينتج عنه أيضا ارغام النســــاء على ارتداء »مالبس 
ســــباحة على غرار النقاب« في حمامات الســــباحة بالبلديات 
وتخصيص أوقات ســــباحة منفصلة لكل من النساء والرجال. 
وتعد تصريحات جيان جزءا من جهود ساركوزي حلشد الدعم 
بني الناخبني اليمينيني قبل االنتخابات الرئاســــية املقررة في  
ابريلـ  مايو املقبلني. ويوصف جيان أحيانا بـ »الكلب العدواني« 
الذي يستخدمه ساركوزي في قضية الهجرة. وقال مانويل فالس 
وهو متحدث باسم املرشح الرئاسي االشتراكي فرانسوا هوالند 
ان »التصريحــــات املقززة )التي أدلى بها الوزير( هي جزء من 
حملة نيكوال ســــاركوزي«. واتهم فرانسوا بيرو مرشح حزب 

تيار الوسط »مودم« جيان مبحاولة تذكية املخاوف.

75 قتياًل وجريحًا في اصطدام بني قطارين في پولندا

رحلة بني بريجيميسل ووارسو 
حوالي الســـاعة 21.00 )20.000 
تغ(. وكان القطاران على الطريق 
نفسه بحسب شركة سكك احلديد 
الپولندية. وفتح حتقيق لتحديد 

اسباب احلادث.

يصابوا باذى على ما يبدو. وتفيد 
تقديرات مصلحة سكك احلديد ان 
نحو 350 شخصا كانوا على منت 
القطارين عند وقوع احلادث. ووقع 
االصطدام بني قطار يقوم برحلة 
بني وارســـو وكراكوفا واخر في 

وارسوـ  أ.ف.پ: قتل 14 شخصا 
على االقل وجرح حوالي ســـتني 
آخرين مســـاء السبت في حادث 
تصادم مباشر بني قطارين كانا 
على سكة واحدة في جنوب پولندا، 
في اسوأ كارثة سكك حديدية منذ 
1990. وقال بافيل فراشاك الناطق 
باسم رجال االطفاء لوكالة فرانس 
برس صباح امس »نعرف ان 15 
شـــخصا لقوا مصرعهم. لالسف 
لم نتمكن من انتشال جثة واحد 
منهم. نستطيع ان نراها لكننا غير 

قادرين على الوصول اليها«.
وكان وزير الداخلية الپولندي 
ياتســـيك تسيهوشكي صرح في 
مكان احلادث ليل الســـبت االحد 
للصحافيني ان »حصيلة ضحايا 
هذه الكارثة الهائلة بلغت 14 قتيال 

حتى اآلن«.
واوضحت اجهزة االســـعاف 
ان حوالي ستني شخصا جرحوا 
ونقلوا الى مستشفيات، موضحة 
ان نصفهم في حالة خطيرة. من 
جهتـــه، قال الرئيـــس الپولندي 
دونالد توســـك الذي تفقد مكان 
احلادث ايضا »انهـــا اكبر كارثة 
منذ سنوات«، معبرا عن تخوفه 
مـــن ارتفاع عـــدد القتلى. وكان 
بـــني املصابني بجـــروح طفيفة 
اوكرانيون. وبني الركاب عدد من 
االسبان والفرنسيني ايضا لكنهم لم 

ويندوز 8 يحمل زر »اإلعدام« عن بعد

»سامسونغ« تطلق هاتف »غاالكسي إس 3« اجلديد 
في األسواق العاملية الشهر املقبل

»آبل« تتقدم بشكوى ضد شركة صينية 
الستخدامها عالمة »إي باد« التجارية

طاجيكستان تغلق مواقع التواصل على شبكة اإلنترنت خاصة »فيسبوك«

سرقة القلب احملفوظ لقديس دبلن

ســـيئول ـ أ.ش.أ: تعتـــزم 
شركة »سامســـونغ« الكورية 
اجلنوبية، إطالق هاتفها الذكي 
اجلديد »غاالكســـي إس 3« في 
األسواق العاملية الشهر املقبل، 
بحسب تقارير صحافية على 

اإلنترنت.
وذكر املوقع الويب »زيد نت 
كوريا« املعني باألخبار التقنية 

أن الهاتف اجلديد سيصل إلى 
األســـواق العاملية خالل شهر 
أبريـــل املقبل، حيث ســـتعلن 
»سامســـونغ« عن إطالقه في 

حدث إعالمي كبير.
وادعى املوقع حصوله على 
تلك املعلومات من مصادر داخل 
وكالة اإلعالنات والتسويق »شيل 
ورلد« التابعة لـ »سامسونغ«. 

وتستعد »سامسونغ« إلطالق 
حملة إعالنية كبرى للترويج 
للهاتف اجلديد، خليفة »غاالكسي 
إس 2« الـــذي حقـــق مبيعات 

جتاوزت 22 مليون وحدة.
وتوقع املوقع أن يزود الهاتف 
الذكي اجلديد بشاشـــة عرض 
عالية الوضوح مقاســـها 8.4 
بوصات، ومعالج »سامسونغ 

إكسينوس« رباعي النوى بسرعة 
5.1 غيغـــا هيرتز، وكاميراتني 
)خلفيـــة بدقة وضـــوح حتى 
8 ميغا بكســـل، وأمامية بدقة 
وضوح حتى 2 ميغا بكسل(، 
باإلضافة إلـــى ميزة اتصاالت 
اجليل الرابع الالسلكية )4 جي(، 
وســـيعتمد على نظام تشغيل 

»أندرويد 0.4«.

بكنيـ  أ.ش.أ: تقدمت شركة »آبل« 
األميركية، بشكوى ملكتب العالمات 
التجارية الصينيــــة تطالب فيها 
شركة صينية محلية متخصصة 
في جتارة احلقائب بالتوقف عن 
استخدام عالمة »إي باد« التجارية 
في منتجاتها، ذلك على الرغم من 
مواجهتها بالفعل لنزاع على ملكية 

عالمة »آي باد« التجارية في الصني. 
وكانت شركة »إي بوكس ديجيتال 
تكنولوجي برودكت« الصينية قد 
تلقت شكوى من »آبل« تطالبها فيها 
بالتخلي عن عالمتها التجارية »إي 
باد« بسبب تشابهها القريب مع اسم 
حاسبها اللوحي »آي باد«، بحسب 
ما كشفت عنه متحدثة رسمية باسم 

الشركة. وأشارت املتحدثة الرسمية 
إلى أن شــــركة »إي بوكس«، التي 
تصنع حقائب احلاسبات احملمولة 
حتت العالمة التجارية »إي باد«، 
ال تخطط الستخدام تلك العالمة 
التجارية في أي منتجات أجهزة 

إلكترونية أو حاسبات لوحية.
وأبدت شركة »إي بوكس«، التي 

سجلت عالمتها التجارية »إي باد« 
في الصني عام 2010، اعتراضها على 
شكوى »آبل«.. معلنة استعدادها 
للرد عليها بشكل رسمي. وتخوض 
»آبــــل« بالفعل معركــــة قانونية 
ضد شــــركة صينية أخرى تدعى 
»بروفيو« على ملكية عالمة »آي 

باد« التجارية في الصني.

دوشنبةـ  أ.ش.أ: أفادت تقارير 
إعالمية بأن السلطات الطاجيكية 
قامت بإغالق ومنع الوصول إلى 
عدد مــــن مواقع التواصل على 
الشبكة العنكبوتية خاصة موقع 
التواصل الشــــهير »فيسبوك« 
واملواقع اإلخبارية التي تنتقد 
الرئيــــس الطاجيكي امام علي 

رحمانوف.
وذكــــرت وكالــــة األنبــــاء 
الطاجيكية أن مزودي اخلدمات 
على شــــبكة »اإلنترنت« تلقوا 
خطابات واشعارات شفهية من 
وزارة االتصــــاالت الطاجيكية 
تطالب بإغالق العديد من املواقع 
اإللكترونية بحجة »الضرورة 

امللحــــة« وخوفــــا مــــن اندالع 
ثورات مشابهة لثورات الربيع 

العربي.
وطالبت السلطات الطاجيكية 
مزودي خدمات »اإلنترنت« مبنع 
وصول املستخدمني الطاجيك إلى 
مواقع اخبارية على »اإلنترنت« 
السيما »الفيسبوك« الذي كان 

الشــــرارة التي مهــــدت الندالع 
العديــــد من الثــــورات خاصة 
ثــــورات »الربيع العربي« التي 
شهدتها والتزال تشهدها العديد 
العربيــــة باإلضافة  الدول  من 
الى ما تشــــهده روســــيا حاليا 
من اعتراضات على االنتخابات 

البرملانية والرئاسية.

دبلن ـ د.ب.أ: سرق لصوص 
القلب احملفـــوظ للقديس راعي 
دبلن في آخر سلســـلة سرقات 

للتذكارات املقدسة في ايرلندا.
وقالت الشرطة إن السرقة متت 
في ساعة مبكرة صباح السبت 
املاضي في كاتدرائية كنيســـة 
املســـيح »كرايســـت تشيرش« 

بالعاصمة دبلن.

وكان القلب احملفوظ للقديس 
لورنس أوتول موضوعا في وعاء 
خشبي على شكل قلب في قفص 

حديدي.
وتأتي الســـرقة األخيرة في 
أعقاب سرقتني سابقتني ملقتنيات 
دينية في الشـــهور األخيرة في 

ايرلندا.
وكان تذكار يختص بالقديس 

بريجيد سرق من كنيسة في دبلن 
في يناير، وفـــي أكتوبر أخذت 
قطعة ممـــا يعتقـــد الكاثوليك 
أنها من صليب صلب املســـيح 
أيبي  من كنيســـة هوليكروس 
مبقاطعة تيبراري رغم إعادتها 

في وقت الحق.
وأوتول هو أسقف سابق لدبلن 
في العصور الوسطي توفي عام 

.1180
وقالـــت املتحدثـــة باســـم 
كاتدرائية »كرايست تشيرش« 
ان اللصوص جتاهلوا الكؤوس 
الذهبية القيمة والشموع الذهبية 
في الكنيسة مقابل التذكار الذي 

ال يقدر بقيمة مالية.
أمـــر غريب  وقالـــت »إنـــه 

متاما«.

مايكروسوفت شروط استخدام 
متجر التطبيقـــات لديها والتي 
تتوافـــر لألجهـــزة اجلوالـــة 

والكمبيوتر.
وال تشـــذ مايكروسوفت عن 
منافسيها في هذه القدرات التي 
تتوافر في نظـــام أندرويد وآي 

فون.
ولم ترد الشركة على أسئلة 
حول هـــذه امليزة في ويندوز 8 
عدا عن القول أنها ستكون قادرة 
على تغيير التطبيقات التي يتم 
تنزيلها من متجـــر التطبيقات 
اجلديد. واستخدمت هذه امليزة 
في هواتف أندرويد لدى إصابة 
تطبيقـــات متجر بڤيروســـات 
انتشـــرت على نطاق واســـع، 
كما تســـتخدمها شركات كثيرة 
مثـــل أدوبي لتعطيـــل البرامج 

املقرصنة.

مخاوف كبيرة حول اخلصوصية 
وحقوق املستهلك.

وجاء أول ذكـــر لهذه امليزة 
في مجلة كمبيوتـــر وورلد في 
ديســـمبر املاضي عندما نشرت 

نظـــام  يتضمـــن  وكاالت: 
ويندوز 8 ألول مرة ما يســـمى 
زر »اإلعدام« kill switch، والذي 
يتيح ملايكروســـوفت حذف أي 
تطبيـــق أو تعطيل ويندوز عن 

بعد وفقا لبلومبرغ.
وال تـــورد مايكروســـوفت 
معلومات عن هـــذه امليزة التي 
أنها تتيـــح حلكومات  يعتقـــد 
وجهـــات أمنيـــة النفـــاذ إلـــى 
كمبيوترات املستخدمني، حيث 
تكتفي بالقـــول بأنه قد تضطر 
الســـتخدام تلك امليزة ألغراض 

قانونية أو أمنية.
كمـــا تتيـــح هـــذه »امليزة« 
ملايكروسوفت حتديث أو تعديل 
أي برنامج دون علم أو موافقة 
املســـتخدم، وهي وسيلة قوية 
أو  الڤيروسات  انتشـــار  لوقف 
العيـــوب البرمجية لكنها تثير 

تصادم القطارين

أسامة بن الدن

جهاز الشحن بالزفير


