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شركة تطور زجاج ًا
سائ ًال يحمي شاشات
الهواتف من الكسر!
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أكد خبراء في مجال صناعة الهواتف
الذكية أن إح��دى الشركات املتخصصة
في صناعة اإللكترونيات ،طورت زجاجا
«س��ائ�لا» ج��دي��دا سيساعد على حماية
شاشات الهواتف من الكسر.
وتعليقا على االخ��ت��راع اجل��دي��د قال
اخلبراء« :زج��اج  ProtectPaxاجلديد
طور بشكل مميز ليحمي شاشات الهواتف
واحلواسب اللوحية من الكسر والتلف
امليكانيكي واخل����دوش ،امل��ط��ورون لم
يفصحوا عن مكونات الزجاج أو تقنية
تصنيعه ،لكنهم أوضحوا أنهم استخدموا
تقنيات مماثلة لتلك التي تستخدم في
م��ج��ال صناعة ال��ط��ي��ران والصناعات
الفضائية».
ووف��ق��ا للخبراء ف��إن «سمك الزجاج
اجلديد الذي سيستعمل حلماية شاشات
األج��ه��زة الذكية  0.0004ملم فقط ،أي
يعد رقيقا جدا مقارنة بالزجاج التقليدي
ال��واق��ي املستخدم حاليا وال���ذي تبلغ
سماكته  0.3ملم ،وأهم ما مييز الزجاج
اجلديد هو صعوبة خدشه ،وهذا يضمن
ع��دم مالحظة املستخدم ل��وج��وده على
شاشة الهاتف ملدة عام على األقل».
من جانبهم ق��ال اخلبراء في الشركة
املصنعة إن الزجاج اجلديد يتميز بصالبة
عالية تشبه صالبة الزمرد والياقوت ،ما
سيجعله قادرا على حماية الشاشات من
«التلف امليكانيكي» كالكسور واخلدوش
بنسبة  ،92.7%إضافة إلى أنه سيقلل
من نسبة اإلشعاعات الكهرومغنطيسية
الصادرة عن الهواتف بنسبة .% 99
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في الصـميم
منذ أن أسقط الغرب نظام الشاه واستبدله بهذا النظام الصفوي
والقرار في إيران بيد من يسمى مرشد الثورة ..رئيس اجلمهورية ليس
بيده أو نظامه أي قرار ..رهاننا على زيارة روحاني وانها بداية انفراج
ألزمة العالقات مع دول اخلليج في غير محله ..نظام منافق يقاتلنا في
كل مكان ويطلب التفاوض ..كم عدد شهدائنا العرب من جراء سلوك
هذا النظام الوحشي؟!
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الهند تطلق  104أقمار صناعية دفعة واحدة

جنحت الهند يوم أمس األربعاء في إطالق  104أقمار
صناعية في مهمة واح��دة فيما وصفته وكالة الفضاء
الهندية بأنه رقم قياسي عاملي لألقمار الصناعية التي
تطلق دفعة واحدة.
ومن بني هذه األقمار هناك  101قمر أجنبي مت إطالقها
لصالح عمالء دوليني فيما تسعى الهند إلى احلصول
على نصيب أكبر من صناعة الفضاء العاملية التي يقدر

حجمها بنحو  300مليار دوالر.
وق��ال بي.جاياكومار مدير امل��ش��روع «ه��ذه حلظة
عظيمة لكل منا .اليوم صنعنا التاريخ».
وف��ي تغريدة على تويتر ق��دم رئيس وزراء الهند
ناريندرا مودي تهانيه ملؤسسة أبحاث الفضاء احلكومية
التي أشرفت على عملية اإلط�لاق التي جرت بسالسة
وبثتها القنوات اإلخبارية التلفزيونية على الهواء.

وق��ال «ه��ذا اإلجن���از ال��رائ��ع ال��ذي حققته مؤسسة
أبحاث الفضاء ميثل حلظة فخر أخرى ملجتمعنا العلمي
الفضائي ولألمة ...الهند حتيي علماءنا».
واج��ت��ذب��ت األس��ع��ار املنخفضة ال��ت��ي تتعامل بها
مؤسسة أبحاث الفضاء عمالء دوليني إلطالق  75قمرا
صناعيا العام املاضي من والية إندرا براديش في جنوب
الهند.

 @w__tvعي�سى مفرج العدواين
الي اخذ مزرعه او جاخور او شراء عماره او دش مبناقصه نفطيه او الي
اخذ واخذ والشراء املباشر شلون عليه #االيداعات_املليونيه

 @kw_lawعبداللـه اخلوا�ش
لسنا بحاجه لكشفهم الن القبيضه كشفناهم قبل  ٤سنوات اليوم نحتاج
سن تشريعات حلمايتنا من القيبضه #االيداعات_املليونيه

@Alwasatkuwait

فرنسا تعرض «إيرباص إيه  »380العمالقة في املتحف الوطني للطيران

طائرة من نوع إيرباص إيه380

قررت فرنسا يوم الثالثاء تكرمي الطائرة
العمالقة إيرباص إيه 380بعرضها للزوار في
املتحف الوطني للطيران لتمنحها نفس مكانة
الطائرة بوينج  747رغم تراكم التساؤالت

بدالـ ـ ــة :
24645000

بشأن مستقبل الطائرات الضخمة.
وان��ط��ل��ق��ت ط���ائ���رة إيه 380مخصصة
للتجارب وهي رابع طائرة تنتهجها إيرباص
وكانت ثاني إيه 380حتلق في ع��ام 2005

من تولوز إلى لوبوجيه قرب باريس وعلى
متنها  50فنيا سيقضون شهورا لتجهيزها
للزائرين .وهذه هي املرة الثانية التي تنقل
فيها فرنسا طائرة مخصصة للتجارب إلى
متحف وميثل القرار نصرا للراعني للمشروع
الذين سعوا على م��دار سنوات لطرح أكبر
طائرة ركاب في العالم.
وميكن للطائرة ذات الطابقني نقل 853
شخصا جميعهم بالدرجة االقتصادية أو 544
وفقا للترتيب القياسي للمقاعد.
لكن وبعد أقل من عشر سنوات في اخلدمة
تبني أن الطائرة ذات الطابقني أقل جناحا في
القطاع التجاري عما رغب املصممون.
وستشهد الطائرة إحالتها للتقاعد ومعها
طائرة بوينج فانتاج  747كانت في وقت من
األوقات ضمن أسطول إير فرانس ومن املتوقع
أن تصبح مقصدا سياحيا شهيرا حني يبدأ
عرضها للزوار في العام املقبل.
وبدلت إي��ر فرانس مؤخرا آخ��ر طلبياتها
لشراء طائرتي إيه 380بثالث طائرات أصغر
من طراز إيه -350في داللة على حتول الطلب
عنها إلى جيل جديد من الطائرات األخف وزنا.
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