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االفـتـراضـيـة الـتي يـنـبـغي الـتـداول

فيها.
ـــاضي أنه لـــكـــنه أعــلـن الــثـالثــاء ا
ســـيـــقـــلل مـن الـــتـــوصـــيـــات الـــتي
يــصــدرهـا إلى تــوصــيــة واحـدة كل
أسبوع مع إعالن بـداية هذا الـنظام
اجلديـد بـدءًا من الـفاحت من يـنـاير/

قبل. كانون الثاني ا
ـض يـوم واحــد حــتى مع ذلك لم 
ظـهـر عـدد كـبـيـر من الـتـغريـدات عن
الـعـمالت االفـتـراضـيـة عـلى حـساب
مــــكـــــافي الـــــرســــمـي عــــلـى مــــوقع
التواصل االجتماعي تويتر وتوالى
ظـهـورهـا بـسـرعـة كـبـيـرة. لكـن هذه
الـتــغـريـدات حُــذفت مع إعالن جـون

مـــــكـــــافـي أن حـــــســـــابه تـــــعـــــرض
ــتـابـعـ لالخـتــراق. ورجح أغـلب ا
حلسـاب مـكافي عـلى تـويتـر الـبالغ
عـددهم 350 ألف مــتـابع أن يــكـون
مـــرتــكب هــذا االخـــتــراق قــد حــاول
االستفادة من االختراق في الترويج
لـبـعض الـعـمالت االفـتـراضيـة األقل
ــتــلك شــهــرة مـن الــبــيــتــكــوين. و
مكافي حـسابا علـى موقع التواصل
االجتـماعي "تـويـتر" يـتسم بـالتـنوع
واجلـدل فـيـمـا يـنـشـره من مـحـتـوى
وتــغـــريــدات لــذلك اســـتــغل بــعض
خــــبـــــراء األمن اإللـــــكـــــتـــــروني في
الـــســخــريـــة مــنه بــســـبب اخــتــراق

هاتفه.

من جــــهـــــة اخــــرى صــــنـع مــــوظف
اخملــابــرات األمــريـــكــيــة الالجئ في
روســيـا إدوارد ســنـودن تــطـبــيـقـا
صممه حلـماية أغـراض الصحـفي
ـدافـعـ عن حـقـوق اإلنـسـان من وا

اجلواسيس.
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ويــســـتــعــمل الــبــرنــامج مــجــســات
وكــامــيــرات هــاتف ومــيــكــروفــونـا
ومـقـيـاسـا لـلـسـرعة لـلـكـشف عن أي
ــعــني شــخـص يــعــبث بـــأغــراض ا

باألمر.
ويـوضـع الـبــرنـامج فـي هـاتف ذكي
ـعــني بــاألمـر مـع أغـراضه يــتـركـه ا

التي يريد أن يحرسها.
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وصنع الـتطـبيق بـشراكـة ب هـيئة
غـــارديـــان بـــروجــــكت الـــتي تـــضم
خــبـــراء بـــرمـــجـــيـــات واتـــصــاالت
ونـاشــطـ في حـقــوق اإلنـسـان من
كل الــــعــــالـم ومــــؤســــســــة حــــريــــة

الصحافة التي يرأسها سنودن.
ويــقــول بــيــان الــتــطــبــيق اجلــديـد:
"تـخـيـل أنك صـحـفي تــعـمل في بـلـد
أجـنـبي عـدائـي وتـخـشى أن تـقـحم
أفـــراد األمـن غـــرفـــتك في الـــفـــنـــدق
ـعـلـومات لالطالع عـلى الـوثـائق وا
الــــــتـي مــــــعـك أو فـي حــــــاســـــــوبك
الــشــخـصـي. الـتــطــبـيـق يـســتــخـدم
مــــجــــســــاتـه في الــــهــــاتـف الــــذكي
إلخـــطـــارك إذا اقـــتــرب أي أحـــد من

أغراضك في غيابك".
ويــرسل الــتـطــبـيـق حـيــنـهــا إنـذارا
مـشفـرا لـصـاحب الـهـاتف تـسمح له
راقـبـة مـا يجـري عن طـريق خادم

ظلمة أو اجملهولة. في الشبكة ا
ــنــظـمــة الــقــائــمــة عــلى وفــتــحـت ا
تــصـنـيع الــتـطـبــيق صـفــحـة جلـمع
تـبـرعات اجلـمـهـور من أجل تـطـوير
اجلـــهـــاز أكـــثـــر. ويــعـــيش مـــوظف
اخملـــابــرات األمـــريــكـــيــة الـــســابق
وسكو نـفى  إدوارد سنودن في ا
مـنذ 2013 بـعدمـا سـرب مـعـلـومات
ـنـهـجي الـذي كـانت عن الـتـنـصـت ا
تـقـوم به اخملابـرات األمـريـكـيـة على

الهواتف واالنترنت في العالم.
وقال سنودن عن التطبيق: "لو كنت
مـن الــشــرطــة الـــســريــة تـــعــمل إلى
إخــفـاء الــنـاس فــإن تـطــبـيق هــيـفن
يــغـــيــر من احــتـــمــاالت جنــاحك في
ـهـمـة عــلـيك أن تـنـتـبه إلى أن أي ا

كن أن يكون شاهدا". هاتف 
ويـتسـاءل بـعض الـنـاس مـا إذا كان
من الصـواب الثقـة في التـطبيق ألن
سنـودن نـفسه كـان ضـالعـا في عمل

التجسس.
و جتريب الـتطـبـيق بوضـعه على
جهـاز حـاسوب وتـبـ أنهـا رصدت
أقل احلــركـات فــيه وأرســلت مــئـات

اإلنذارات.
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لالخـتــراق في الـعـالم. وظــهـر بـيـان
صـحـفي في وقـت سـابق يـشـيـر إلى
أن إطالق الـــهــاتف الـــذكي اجلــديــد

قبل. سيكون في فبراير/ شباط ا
ملك التشفير

وأسس جون مكافي شركته في عقد
الــثـمــانـيـنــات من الــقـرن الـعــشـرين
وأطـــلق أول بـــرمـــجــيـــات مـــضــادة
لـلـفـيروسـات اإللـكـتـرونـيـة ألغراض
جتارية هو مكافي أنتي فيروس ما
سـاعده عـلى فـتح الـباب أمـام قـطاع
يـدر مـلــيـارات الـدوالرات في الـوقت

الراهن.
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ورغم بيع الـشركـة إلنتل األمـريكـية
ال يـــــــــــزال رائـــــــــــد
بـــرمــجـــيــات األمن
اإللـكـتـروني يـطـور
بــرمـجــيــات أخـرى
حلــــــســــــابـه عالوة
عـلى إدارتـه شـركـة
إم جي تي كابـيتال
إنفسـتمـنت لتنـفيذ
تـــــــــــــــعـــــــــــــــامـالت
الــبــيـــكــوين الــتي
تـــشــــرف عـــلى حل
ـعـقـدة ـشـكـالت ا ا
التي تواجه عـملية
تـــعـــدين الــعـــمـــلــة
االفـتـراضـيـة أثـناء
الـــــــتـــــــحـــــــقـق من

التعامالت.
واحـــــتل مـــــكـــــافي
مكـانة مـتمـيزة ب
العـاملـ في قطاع
ـا له الـبـيـتـكـوين 
مـن خــــــبـــــــرات في
الــــــتـــــــشــــــفـــــــيــــــر
اإللـــــــيـــــــتــــــــروني.
وبالفعل بدأ الرجل
أوائـل الــــــشــــــهــــــر
اجلــــــاري إصــــــدار
تــــــوصــــــيــــــات عن
أفــــضل الــــعـــمالت
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إذا كنت تـعـتقـد بأن جـهـاز آيفـون اخلاص بك

قد أصبح بطيئًا فإنك محق!
وفي مـحاولـة لـتفـسـير األمـر وردًا عـلى إحدى
التقـارير الـصادرة عن شركـة مختـصة بتـقييم
ـعــاجلـات الـذي وجه لـهــا انـتـقـادات الذعـة ا
قــالت آبل إنــهــا كــانت قــد أصــدرت في الــعـام
iOS ـاضي مـيـزة خـاصـة لـنـظـام الـتـشـغـيل ا
جتــعـل من هـــاتـــفك يـــعـــمـل بـــشـــكل أبطء من
ـيـزة مـهــمـتـهـا حل ـعــتـاد. وقـالت إن هــذه ا ا
ــشـكالت الــنـاجـمــة عن تـقــدم الـبــطـاريـة في ا
الــعـــمــر. وأوضـــحت آبل أنـه كــلـــمــا تـــقــدمت
بالـطارية في الـعمـر  فإنهـا تفـقد قدرتـها على
االحـتــفـاظ بــشـحــنـهــا مـقــارنـة بــالـبــطـاريـات
ـكن أن يـزداد األمـر سـوءًا عـنـدما األحـدث و
ينـخـفض مسـتوى شـحـنهـا أو عنـد انخـفاض

درجة حرارة اجلو إلى مستويات متدنية.
ا تتـسبب في ـة ر وقالت إن الـبطـارية الـقد
مــشــاكل في الــتــشــغــيل أو تــؤدي إلى إطــفـاء
الـهـاتف فـجـأة تـمـامًـا كـما حـصل مـع هاتـفي
ــاضي iPhone 6 و iPhone 6 في الــعـــام ا
عاجلـات في تلك األجهزة أرادت أن حيث أن ا
تـزيد من سـرعتـهـا لكن بـطـارياتـهـا لم تتـمكن
ـا حدا ببعض الهواتف من معاجلة الطلب 

إلى إطفاء نفسها بنفسها.
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شـكلة فـقد ضمنت عـاجلة هذه ا وقالت آبل: 
في نظام تشـغيلها iOS بدءًا من اإلصدار رقم
ــاضي إمــكــانــات أفــضل 10.2.1 في الــعــام ا
ـــيـــزة إلدارة الــــطـــاقــــة. وأوضـــحـت أنه مـع ا
اجلديدة فإن نظـام التشغيل يـعمل على إبطاء
هــاتـفك لــيـمـنــعه من الــلـجـوء إلـى اإلطـفـاء أو
ـا ـفــاجئ في حـاالت مـحــددة فـقط  اإلغالق ا
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قــــال جـــــون مــــكـــــافي رائـــــد األمن
اإللكـتروني إن حـسابه عـلى تويـتر
تـــعـــرض لـالخـــتـــراق واســــتـــخـــدم

للترويج لعمالت افتراضية.
ورفض مـكافي مـا قـاله بـعـضهم من
أن اخـــتــــراق حـــســــابه قـــد يــــضـــر
بسـمعـته ومـكانـته مؤكـدا أنه ليس
لديه ما يـفعله حـيال اجراءات األمن

في تويتر.
وأعــرب مـــكــافي عن اعـــتــقــاده بــأن
هــاتــفه الـشــخــصي تــعـرض أيــضـا
لـالخــتـــراق فـــيــمـــا رفض تـــويـــتــر

التعليق على تصريحات مكافي.
وتوفـر شبـكـة التـواصل االجتـماعي
خــطــوتـ لــلــتـحــقق من حــســابـات
ــســتــخــدمــ أولــهــمـا أن يــرسل ا
ستخدم رمـزا سريا يسـتقبله على ا
هـاتــفه بـاإلضـافـة إلـى إدخـال كـلـمـة
مــرور حـتى يــتــمـكن مـن اسـتــخـدام

حسابه لتفادي اختراقه.
وقـــــال مـــــكـــــافـي لـــــبي بـي سي إنه
استـخـدم هذه الـوسـيلـة لـكنه رجح
أن من قــام بــاخـتــراق هــاتــفه رصـد

الرمز السري.
وأضــاف: "كـــان الــدلـــيل األول عــلى
اخـتــراق هـاتـفي هـو ظــهـور رسـالـة
تقـول أن هناك صـورة مرفـقة عـندما

يشغل اجلهاز".
وأكـد أنه عـلم عـلى الـفـور أن هـاتـفه
مـخـتـرق عـنـدمـا رأى تـلك الـرسـالـة
لـــكــنه كــان في رحــلـــة بــحــريــة فــلم
يـسـتطـع التـوجه إلى عـمـله في "أيه

تي آند تي" إلصالح الهاتف.
وأشــــار إلى أن "كل مــــا اســـتــــطـــاع
مـخـترق الـهـاتف فـعـله هـو اخـتراق
كن أن حسابي عـلى تويتـر وكان 
يـــصل األمــر إلـى مــا هـــو أســوأ من

ذلك".
وقــال مــكـافـي إنه أوقف اســتــخـدام
وسيلة التحـقق في جميع حساباته

كإجراء احترازي.
ويـعـمل مـكــافي عـلى خـطـة من أجل
إطالق أكثر الهواتف الذكية مقاومة
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الثالثاء  الساعة
10:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ابو ظبي
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جنح فـريق من الـباحـثـ في جـامعـة طـوكـيو
اليابانية في صناعة روبوت جديد على هيئة
إنسان ويحمل اسم (كينشيرو) وروبوت آخر
يــحــمل اسم (كـيــنــجـورو) وهــمــا قـربــيـان في
الــشــكـل إلى درجــة كـــبــيـــرة. وانــتـــشــر خالل
اضـي فيـديوهات لـلروبوتـ عبر اليومـ ا
موقع يـوتـيوب ويـظهـران فيـها وهـما يـؤديان
كــثـيــرا مـن الــتــمــارين الــريــاضــيــة.  ووفــقـا
ز البريطـانية فإن الروبوت لصحيفـة ذي تا
الـرياضي يـسـتـطيع الـقـيـام ببـعض الـتـمارين
الرياضـية التي يـقوم بهـا البشر مـثل تمارين
تقوية العضالت والبطن والظهر والصدر. 

ــســـتــودعــات. عـــلى صـــعــيـــد اخــر ذكــرت وا
مجـموعـة من العـلمـاء بجـامعـتي هوجن كوجن
كن للروبـوتات الصغيرة التي وأدنبره أنه 
ـصـنـوعـة من يـتـم الـتـحـكم فــيـهـا عن بـعــد وا
الطـحالب أن تـصل قـريبـا إلى مواقع يـصعب
الـوصـول إلـيــهـا في جـسم اإلنـسـان. وأضـاف
ـكن أن تـســتـخـدم الــعـلـمــاء أن الـروبـوتــات 

لتشخيص وعالج أمراض مثل السرطان.
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ووفقا لوكالة الشرق األوسط أوضح العلماء
أن كل إنــسـان آلي صـغــيـر ال تـتــعـدى أبـعـاده
بضعة مـيكرومترات (وحـدة طول تعادل جزءا
ـتـر) مـا يـعـادل حـجم خـلـيـة من مـلـيـون من ا
ـغلـفة في الدم ويـتألف من خاليـا الطـحالب ا
كن تـوجيهها في غناطيـسية  اجلسيمـات ا

غناطيس. أركان جسم اإلنسان باستخدام ا
واخـتــبــر الــعــلــمـاء بــجــامــعــة هــوجن كـوجن
بـالتـعـاون مع جـامعـة أدنـبرة قـدرة الـروبوت
عـلى الــسـبـاحـة في الـســوائل اجلـسـديـة مـثل

عدية. السوائل ا
وفي هــذا الــصــدد قـال تــشي تــشــو الــبـاحث
ـكن بـجــامـعـة أدنــبـرة إن (روبـوتـا صــغـيـرا 
توجيهه عن بعد يتم تعـقبه بسهولة ويتحلل
بـشـكل غـيـر مـؤذ قـد يـتـغـلب عـلى الـعديـد من
الـــتـــحــديـــات الـــتي تـــواجـــهـــهـــا الــعـالجــات
ـهـد هـذا االقــتـحـامــيـة) مـضـيــفـاً (نـأمـل أن 
االكـتـشـاف الـطــريق لـتـطـويـر الـتـشـخـيص أو

فيدة). العالجات ا
عملية - أن ووجد العلماء - في االختبارات ا
ــصـنـوع مـنــهـا الـروبـوت خاليــا الـطـحـالب ا
تــقـوم بـاإلفــراج طـبـيــعـيــا عن مـركـبــات قـويـة
كافحة اخلاليا السـرطانية وأثبتت األبحاث
ــركــبـات فـي مـهــاجــمــة ســمـوم كــفــاءة هــذه ا
اخلاليا الـسرطـانية ولـيس اخلاليا الـسلـيمة.
ويـــأمـل الـــبــــاحـــثــــون في إجــــراء مــــزيـــد من
االخــتـبـارات لــتـســلـيط الـضــوء عـلى الــصـفـة

الطبية احملتملة للطحالب.
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جون مكافي خالل مؤتمر صحفي
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الثالثاء الساعة
16:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1
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الثالثاء الساعة
00: 17 بتوقيت

غرينتش على
قناة  دبي
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30: 09  مسلسل (راس الغول)
دينة 00: 11 اهل ا

10: 12 صباح الشرقية

دينة 00: 19 اهل ا

00: 21 ظهيرة اجلمعة

00: 22 احلصاد

23:30 مدينة النارجن

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 مشاهير

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

1  wÝ wÐ Â«  …UM

00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

{ قلبي ؤداعتك يشبه قلب يعقوب 
عنده شكد ولد ومجلب بواحد 

{ انه انطيت عطوة لرؤحي بجفاك 
اذا ما ترد انه ورؤحي نتكاتل 

{ من اشتاكلك تدريني وين الكاك 
أروح لضلعي أشم ريحة شبكتك 

{ شغلت شموع كلبي بغيبتك هاي 
ألن ميالد جرحك اشعل الدنية 

{ مـعــقـولــة احلـمــامـة اتــصـيـر
كتالي 

صح مـاكـو بــجـمـالك اني ادري
بهاي 

وروجه رقتك ما كظها اي جالي 
حرام اعليك تزعل ونته الصوج 

اجــيـك انه اعـــتـــذر وبال ذنب خـــالي 
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وقـال فـريق البـحث إنـهم كـانـوا يـهـدفون إلى
كنة صناعة الروبوت اجلديد بأقرب صورة 
إلى هيـئة البـشر مشـيرين إلى أن الـروبوتات
ــكــنــهــا إفــراز الــعــرق فـي حـاالت اجلــديــدة 
اجملهود الزائد الستخدامها أنابيب مياه عبر
أجسـامها لـتبريـد مكـوناتهـا كما أنـها مزودة
بفتـحات بالـغة الصغـر إلخراج البـخار الناجت
ـصنوع من عن عمـليـة التبـريد عـبر هـيكلـها ا

األلومنيوم.
W dŠË W¹dŠ

وأضـافــوا أن الـروبـوت (كـيـنــجـورو) يـتـمـتع
بـقـدر من حـريـة احلـركـة يـزيـد 6 أضعـاف عن
أقـرانه من الـروبــوتـات ذات الـشـكل الـبـشـري
ــــــكــــــنه حتــــــريك و
أعضـائه مثل الـبشر
مــثـل الــوقـــوف عــلى
أطـــــــــراف أصــــــــــابع
قدميه وتغيير رأسه
مـن نـــــــاحــــــيـــــــة إلى
أخـرى مـثـلـمـا يفـعل
البشر عندما يريدون
شــــــــــــد عـــــــــــــضـالت

أعناقهم.
يــذكــر أنه مع تــطــور
صـناعـة الـروبـوتات
فـــــإن مـــــعــــظـم هــــذه
اآلالت مـبــتـكـرة ألداء
وظـــيـــفــة أو مـــهـــمــة
بـــعــيـــنــهـــا فــهـــنــاك
روبـوتـات تــسـتـخـدم
لـطالء الــسـيـارات أو
تـــــصـــــنـــــيـع بـــــعض
ــكـــونــات أو لـــنــقل ا
ـؤن لــلـجــنـود عـلى ا
ـثـال وكذلك سبـيل ا
توصيل الطلبات إلى
ــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــازل ا
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يزات في الـهواتف الذكية ظـهرت في عام 2017 الـعديد من ا
مــنـهـا مـســتـشـعـر بـصــمـة الـوجه بــدال من مـسـتـشــعـر بـصـمـة
اإلصـــبع وكــذلك الـــشــحن الـالســلــكـي ومــيــزة األنـــيــمــوجي
ـزايـا حـديـثة وسـتـظـهـر في عام 2018 هـواتف ذكـية جـديـدة 

تظهر للمرة األولى منها الهواتف القابلة للطي. 
ووفقـا لعدد من التسريبات فإن كـثيرا من الشركات تعمل على
هذه الـتقنية اجلديدة ومن أبـرزها شركة (سامسوجن) الكورية
اجلـنـوبيـة حـيث ستـتـمتع هـذه الـهواتف بـشـاشات مـرنـة قابـلة
للـطي. وقـالت الـتـقـاريـر حـسب مـوقع (تك كـرنش) الـتـقني إن
شركـتي (إل جي) و(سامـسوجن) تـسعيـان لتـحقـيق السبق في
قبل هـواتف ذكية ـيزة وسـتطلـقان خالل العـام ا إطالق هذه ا
جـديـدة بـتـصـامـيم مـخـتـلـفـة وقـابـلـة للـطـي وهـناك الـعـديـد من
صـنــاع الـهــواتف الــذكـيــة الـذيـن قـدمــوا عـشــرات من بـراءات
االخـتـراع الـتي من شـأنـهـا أن تـسـمح بـتـطـويـر هـذا النـوع من
الـهواتف. ومن هذه الشـركات (أبل) التي قـدمت براءة اختراع
ـــاضي. وأشــارت بــراءة االخــتـــراع إلى أن الــهــاتف الــعــالم ا
ستقبلي سيحمل شاشة انسيابية قابلة للطي وفكرة اجلهاز ا
تــتــشـــابه كــثــيـــرا مع بــراءة االخـــتــراع الــتـي كــشــفت عـــنــهــا
اضي وحتديدا قبل سـاعات قليلة (سامـسوجن) في سبتمبـر ا
من إعالن (أبل) عن هـاتـفهـا األحدث (آيـفون X). وقـد أرجأت
الشـركـة الكـورية اجلـنـوبيـة طـرح إصدار جتـاري جـاهز لـلـبيع

قبل 2018. إلى العام ا

ــنـخـفـضــة أو مـسـتـوى فـيــهـا حـرارة اجلـو ا
ـنـخـفض لـلـبـطـاريـة أو الـبـطـاريـات الـشـحن ا
ـهمة عالج  بالغـة القدم. وعـوضًا عن إكمـال ا
مــعــيــنــة دفــعـة واحــدة فــإنه يــقــسم ذلك إلى
مـحاوالت عـدة لـلـمسـاعـدة في إدارة اسـتهالك
ـستـخدم يشـعر بأنه الطـاقة وهو مـا يجعل ا
ـاضي جــهـازه أصـبح بــطـيــئًـا. وفي الـعــالم ا
iPhone قمـنـا بإصـدار ميـزة جـديدة لـهواتف
6 و iPhone 6s و  iPhone SEلـــــــتـــــــوزيع
ـنع اجلـهـاز من اإلطـفـاء ـهـام عـنـد احلـاجـة  ا
ـــفـــاجئ خالل تـــلك الــظـــروف. وقــمـــنــا اآلن ا
iPhone 7 ـيـزة عـلى هواتف بـتطـبـيق هـذه ا

العاملة بنظام التشغيل 11.2.
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ويـأتي تـصـريـح آبل ردًا عـلى تـقـريـر في وقت
Pri- ســابق من األسـبــوع اجلــاري صـادر عن

 mate Labsوهي الــشــركــة الــتي تــقف وراء
ــعـاجلـات. بـرمــجـيـة  Geekbenchلـتــقـيـيم ا
وذكـــر جــــون بـــولـي مـــؤسـس الـــشــــركـــة في
ـعـاجلـات فـي أجـهـزة آيـفـون تـدويـنــة له أن ا
تـعـمل عـلى إبـطـاء وتـخـفـيض مـسـتوى األداء
كـلـمـا أصـبـحت الـبـطـاريـة أقـدم عـمـرًا وفـقـدت
ـستـخـدم اسـتطـاعـتهـا. وأوضح بـولي أن ا
ينـتظـرون أن تقـدم هواتفـهم ذات األداء بغض
الـنـظر عن عـمـر الـبـطاريـة إال أن االخـتـبارات

التي قاموا بها أوضحت عكس ذلك.
جتــدر اإلشــارة إلـى أن مــســتــخــدمي هــواتف
آيفـون يشـتكـون من بطء هواتـفهم عـندمـا يتم
إطالق مـوديالت أحــدث. وقـال بـعــضـهم إنـهم
يــعـتــقـدون أن آبل والــشـركــات األخـرى تــقـوم
وديالت ستخدم لشراء ا بذلك عمدًا لدفع ا

واألجهزة األحدث.


