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روسيا ستصنع أيفونًا خاصًا بها

تطبيق ذكي للسفر عبر الزمن في المواقع التاريخية في لندن

اأعل��ن رئي�س "رو�س اإلكرتونيكا" اإيغور كوزلوف عن خطط لإ�صدار هاتف ذكي 
رو�ص��ي ال�صن��ع متكن مقارنته بهات��ف اأيفون من حيث اجل��ودة ولكنه اأرخ�س 
ب�صب��ع مرات، وقال كوزلوف اأن الأيفون املحلي ال�صنع �صوف يكون متاحا يف 
وق��ت لح��ق من ع��ام 2018، واأ�صاف اأي�ص��ا اأن �صعر الهات��ف الذكي الرو�صي 

130 دولرا. اأي حوايل  8500 روبل 
ومن اجلدير بالذكر باأن �صعر اأحدث منوذج من اأيفون 7 بذاكرة 32 غيغابايت 
ه��و قراب��ة 1000 دولر، بينما قدرت التكاليف احلقيقي��ة ل�صنع هذا النموذج 
م��ن اأيف��ون ب��� 220 دولرا. وله��ذا ال�صب��ب تعت��زم ال�رشك��ة الرو�صي��ة "رو���س 
اإليكرتوني��كا" اإنتاج هواتف ذكية لي�صت اأقل �صاأنا من اأيفون من حيث التقنية، 

ويف الوقت نف�صه اأرخ�س واأوفر بكثري من حيث ال�صعر.
و�صتعمل ال�رشكة الرو�صية حتى وقت الإ�صدار على �صنع معاجلات خا�صة بها 
بل ورمبا نظام ت�صغيل خا�س بها اأي�صا، ويف حال عدم قدرتها على اإجناز هذه 
املهم��ة حتى ذلك الوقت �صت�صطر اإىل ا�صتخدام نظام اأندرويد ورقائق تايوانية 

اأو �صينية ال�صنع.

الفرتا�ص��ي،”  للواق��ع  اجلدي��د  التطبي��ق  بف�ص��ل  بالم��كان  ا�صب��ح 
Timelooper“،ال�صف��ر عرب الزم��ن ، ت�صلح فقط بهاتفك الذكي وخوذة من 
ال��ورق املق��وى. هنا نرى برج لن��دن يف القرن الثالث ع���رش، عندما كان �صوقا 
قرو�صطي��ة حتي��ط به��ا قلعة. كم��ا يقول اأن��درو فاينب��ريغ، املوؤ�ص���س امل�صارك 
لتطبي��ق Timelooper:“لق��د متكنا من تركيب البني��ة التحتية احلالية مع 
البيئ��ة التي كانت موجودة يف لندن يف الق��رن ال13. على �صبيل املثال، نرى 
الآن �صتاربك���س ون��رى الربج مع قناة ال�رشف ال�صحي، بذلك ت�صافر يف الزمن 
وترى متثيال دقيقا للربج يف وقت ذروته.” الهاتف الذكي مت�صل بجهاز ك�صف 
احلرك��ة، ما ي�صمح للم�صافرين بالنتقال اإىل العامل الفرتا�صي. لقطات الفيديو 
مرتبط��ة من ناحيتها باملوقع اجلغرايف، فعلى الزوار اأن يكونوا موجودين يف 
ه��ذا املوقع، حتى يتمتعوا بهذه التجرب��ة احلية. هنا نرى مثال، تفجري 23 من 

اأيلول 1940، عندما ق�صفت طائرات النازيني عمود نيل�صون.

اأعلنت �رشكة �صناب �صات، �صاحبة تطبيق الر�صائل امل�صورة 
ال�صهري، اإطالق اأول منتجاتها اللكرتونية وهو نظارات �صم�صية 
مزودة بكامريات. ومن املقرر اأن ُتطرح نظارات �صناب �صات 
يف  "�صبيكتيكلز"،  ا�صم  عليها  ال�رشكة  اأطلقت  التي  اجلديدة، 
الأ�صواق قبل نهاية العام اجلاري مقابل 130 دولرا اأمريكيا.
وميكن للنظارات اجلديدة ت�صجيل مقطع فيديو مدته 30 ثانية 
التجاري  ا�صمها  ال�رشكة تغيري  اأعلنت  الواحدة. كما  يف املرة 
اإىل "�صناب انك". وت�صري خطوة تغري ال�صم اإىل طموح ال�رشكة 
الر�صائل  النا�صئة لتجاوز كونها جمرد �رشكة م�صغلة لتطبيق 
ذي ال�صعبية اجلارفة بني ال�صباب. ويف مقال ن�رشته �صحيفة 
�صبيغل، موؤ�ص�س  اإيفان  الأمريكية، ظهر  وول �صرتيت جورنال 
�صور  جمموعة  يف  �صنة   26 العمر  من  البالغ  �صات  �صناب 
واأو�صح  ليغرفيلد.  ك��ارل  العاملي  الأزي��اء  م�صور  التقطها 
نظاراتها  ال�رشكة  اإنتاج  وراء  الدوافع  لل�صحيفة،  �صبيغل 
الأوىل  عطلتنا  "كانت  �صبيغل  وقال  "�صبيكتيكلز".  اجلديدة 
ن�صري عرب  وكنا  يومني،  اأو  ليوم  كاليفورنيا  متنزه ولية  يف 
الأ�صجار  مب�صاهدة  ون�صتمتع  ال�صخور،  ونت�صلق  الغابات، 
التي  ال�صور  م�صاهدة  يف  بداأت  "عندما  واأ�صاف:  اجلميلة". 
اأمر  من  له  يا  بعيني،  ذاكرتي  اأرى  اأن  ا�صتطعت  التقطناها، 
التفا�صيل  بع�س  ال�صبت  �صات  �صناب  واأ���ص��درت  مده�س". 

املحدودة عن طريقة عمل النظارات اجلديدة.
وبح�صب ال�رشكة، ُت�صجل مقاطع الفيديو يف �صكل دائري ميكن 
النظارات  بطارية  وتعمل  الجتاهات.  جميع  من  م�صاهدتها 

ليوم كامل دون �صحن.
تبني  مقدمتها  يف  مثبتة  ب��اإ���ص��اءة  م���زودة  وال��ن��ظ��ارات 

لالأ�صخا�س املحيطني بدء ت�صجيل الفيديو.

ون�رش موقع بزن�س اإن�صايدر فيديو ترويجي ملنتج �صناب �صات 
اجلديد قبل اأن تعلن ال�رشكة عن نظاراتها املزودة بكامريات.

اجلديدة  �صات  �صناب  نظارات  و�صتدفع  غال�س"  "غوغل  ف�صل 
البع�س للتفكري يف نظارات "غوغل جال�س"، وكانت حماولة 
فا�صلة من عمالق التكنولوجيا غوغل لتطوير النظارات الذكية.
غوغل  نظارات  على  ح�صلوا  العامل  حول  مطورين  اأن  ورغم 
الذكية مقابل 1500 دولر، لكنها مل ت�صبح منتجا ا�صتهالكيا 
تطوير  ال�رشكة  اأوق��ف��ت  الأم��ر  نهاية  ويف  للجميع.  متاحا 

النظارات ولكنها اأ�رشت يف الوقت ذاته اأن الفكرة مل متت.
يعود  ومكوناتها،  زجاجها  يف  غوغل  نظارات  عيوب  ورغم 
فقد  للم�صتهلك.  ت�صويقه  اإىل  املنتج  ف�صل  يف  الأب��رز  ال�صبب 
اعتربها البع�س منتجا ينتهك خ�صو�صية الآخرين، بينما راأى 

اآخرون اأن منظرها مثري لل�صخرية.
اإذا  للتفوق  حقيقية  فر�صة  لديها  �صات  �صناب  نظارات  لكن 

ُطرحت ب�صعر مقبول وروج لها جنوم م�صهورون.
وقالت كارولينا ميالني�صي، حمللة تكنولوجيا امل�صتهلك، "اإذا 
نظرنا اإىل النظارات التي يرتديها جيل الألفية، �صوف نتاأكد اأن 

ت�صميم نظارات �صناب �صات مميز".
اإخفاء  على  ي�صاعد  �صم�صية  نظارات  "كونها  اأن  واأ�صافت 
يحتاج  اإذ  ا�صتخدامها،  يحد  الوقت  نف�س  يف  لكنه  الكامريا، 

م�صتخدمها لرتدائها يف �صوء النهار".
ينطوي على  اإذ  ال�رشكة مثري لالهتمام،  ا�صم  "تغيري  وتابعت 
الرتكيز  عن  البتعاد  يف  تفكر  ال�رشكة  اأن  اإىل  �صمنية  اإ�صارة 
اإنتاج  �صوء  يف  منطقيا  يبدو  ما  وهو  الر�صائل،  تطبيق  على 
�صبيكتيكلز. �صناب رمبا حتول تركيزها اإىل ر�صد اأن�صطة احلياة 

اليومية واإنتاج حمتوى و�رشد الق�ص�س".

بر�صيال  وزوجته  بوك،  في�س  موؤ�ص�س  زوكربريغ،  مارك  تعهد 
ت�صان بتقدمي ثالثة مليارات دولر لتمويل الأبحاث الطبية يف 

العامل خالل العقد املقبل.
�صان  مبدينة  �صحفي  موؤمتر  يف  زوكربريغ  الزوجان  وقال 
اأو  ومنع  هو"عالج  امل��دى  بعيد  هدفهما  اإن  فران�صي�صكو، 

ال�صيطرة على جميع الأمرا�س بحلول نهاية القرن احلايل".
و�صت�رشف مبادرة زوكربريغ ت�صان، التي اأ�ص�صها الزوجان يف 

دي�صمرب / كانون اأول 2015، على توزيع تلك الأموال.
يف  التكنولوجيا  �صناعة  قيادات  اجتاه  اإطار  يف  هذا  وياأتي 

العامل ب�صكل متزايد نحو الهتمام بالرعاية ال�صحية.
حلول"  "اإيجاد  نحو  اجتاهها  مايكرو�صوفت،  �رشكة  واأعلنت 

ملر�س ال�رشطان با�صتخدام اأدوات الذكاء ال�صطناعي.
ل�رشكة  التابعة   DeepMind مايند  ديب  وح��دة  وتعمل 
بريطانيا  يف  الوطنية  ال�صحة  خ��دم��ات  ه��ي��اأة  م��ع  غوغل 
با�صتخدام  اأكرث دقة لالأمرا�س  ت�صخي�س  اإىل طريقة  للتو�صل 

اأجهزة احلا�صوب.
اآى تيMIT عن  اإم  و   IBM اأم  اآى بي  اأعلنت �رشكتي  كما 
ميكنها  ا�صطناعي،  ذك��اء  اأنظمة  لتطوير  م�صرتك،  تعاون 
كبار  من  باملر�صى  العناية  طرق  لتح�صني  الأطباء  م�صاعدة 
خطة  تتميز  ه��ذا،  اخلا�صة.ومع  الحتياجات  وذوي  ال�صن 

زوكربريغ وت�صان باأنها طموحة.
م�رشوع بايوهاب

اإنفاق اأموال ملعاجلة  وقال زوكربريغ اإن الوقت احلايل �صهد 
الأ�صخا�س الذين اأ�صيبوا باملر�س تزيد 50 مرة عن الإنفاق 
على التعامل مع الأمرا�س وهو ما قد ي�صاعد يف احليلولة دون 
اإ�صابة النا�س باملر�س يف املقام الأول، و�صدد على �رشورة 

تغيري هذا.
وك�صف عن ثالثة مبادئ اأ�صا�صية ل�صتثمارات 

العلماء  جمع  اأول  وزوج��ت��ه،  م��ب��ادرت��ه 
اإيجاد  ثانيا  معا،  للعمل  واملهند�صني 
لتقدم  توؤدي  التي  والتكنولوجيا  الأدوات 
منو  على  العمل  واأخ��ريا  العلمي،  البحث 
حول  العلوم  من  مزيد  لتمويل  احلركة 
ت�صان  اأ���ص��اف��ت  جانبها  وم��ن  ال��ع��امل. 
 600 ب��ت��ق��دمي  بالفعل  ت��ع��ه��دا  اأن��ه��م��ا 

جديد  اأبحاث  مركز  لإن�صاء  دولر  مليون 
�صيجمع   ،Biohub ب��اي��وه��اب  ي�صمى 

املهند�صني وعلماء احلا�صوب وعلماء الأحياء 
و�صيعمل  الآخرين.  واملبتكرين  والكيميائيني 

املركز اجلديد مبدئيا على م�رشوعني 
عمل  الأول  اأ���ص��ا���ص��ني. 

خم��ط��ط ت��و���ص��ي��ح��ي 
ل��ل��خ��الي��ا )اأط��ل�����س 

اخلاليا  من  املختلفة  الأن��واع  ت�صف  خريطة  وهو  اخلاليا(، 
التي تتحكم يف الأع�صاء الرئي�صية باجل�صم.

وامل�رشوع الثاين هو مبادرة الأمرا�س املعدية، التي �صتحاول 
نق�س  مر�س  ملعاجلة  واأم�صال  جديدة  اختبارات  تطوير 

املناعة )الإيدز( واإيبول وزيكا والأمرا�س الأ خرى اجلديدة.
اأعمار  2100 �صيزداد متو�صط  اأنه بحلول  ويتوقع زوكربريغ 

النا�س اإىل ما فوق 100 عام.
لكنه حذر من اأن الأمر �صي�صتغرق �صنوات قبل اأن ينجح متويل 
الزوجني يف اإيجاد عالجات طبية جديدة بالإ�صافة اإىل وقت 

اأطول قبل اإمكانية تطبيقها على املر�صى.
و حر�س بيل غيت�س، اأحد موؤ�ص�صي مايكرو�صوفت والذي ميول 
على  غيت�س،  مليندا  اآند  بيل  موؤ�ص�صة  خالل  من  طبية  اأبحاثا 

ح�صور هذه املنا�صبة والثناء على اإعالن زوكربريغ.
ونحن  جدا"  وطموح  "جريء  باأنه  الإع���الن  ه��ذا  وو�صف 

"بحاجة ما�صة لهذا العلم".
اأهداف بعيدة املدى

 2015 ثاين  دي�صمرب/ كانون  واأعلن زوكربريغ وزوجته يف 
99 باملئة من ح�صتهما يف  للتربع بحوايل  اأنهما يخططان 

�رشكة في�صبوك لتمويل الق�صايا اجليدة عقب ميالد ابنتهما.
ا�صتثمارات  �صخ  يف  تتمثل  املنظمة  لهذه  املعلنة  واملهمة 
بعيدة املدى يف العمل الذي يعزز الإمكانيات الب�رشية ويعزز 
نا�صئة  �رشكات  يف  ال�صتثمار  عن  قبل  من  واأعلنا  امل�صاواة. 
جميع  مع  التعامل  اإن  اخل��رباء  اأح��د  وق��ال  بالتعليم.  ترتبط 
فاعلي  اأن  اأ�صاف  لكنه  وا�صحا"  "طموحا  كان  الأم��را���س 
مثل  خو�س  ميكنهم  اأنهم  بحقيقة  اقتنعوا  الأث��ري��اء  اخل��ري 
املنح اخلريية  بريز، مدير مركز  بيث  املخاطرة. وعلقت  هذه 
اأمر  زوركربريغ  ت�صان  اإع��الن  ب��اأن  كينت،  جامعة  يف 
ا�صتثنائي بالنظر اإىل قيمة التربع، لكنه يتوافق مع 
توجهات املانحني الكبار حاليا والذين يريدون 
متويل  ويف�صلون  ج��ذري��ة  تغيريات  حتقيق 
ويتجهون  عالجها  من  بدل  الأمرا�س  منع 
ذات  واملنظمات  الأ�صباب  يف  لال�صتثمار 

ال�صلة ال�صابقة".
ال�صرية  تعك�س  الهبات  غالبية  اأن  واأو�صحت 
اأم��را  لي�س  وه���ذا  للمانح  اخل��ريي��ة  ال��ذات��ي��ة 

ا�صتثنائيا.
يف  كاليفورنيا  جامعة  من  ت�صان  وتخرجت 
يعرفان  الزوجني  فاإن  لذلك  فران�صي�صكو،  �صان 

ويثقان يف الأ�صخا�س الذين �صينفقون اأموالهما.
"وتدربت )ت�صان( كطبيبة اأطفال واأ�صبحت اأمًا يف 
الآونة الأخرية لذلك فاإنها تعمل على املواءمة 
وبني  وال�صخ�صية  املهنية  جتاربها  بني 

اأولوياتها اخلريية".

زوكربيرغ وتشان يطمحان إلى عالج كل األمراض بحلول 2100

سناب شات تطلق نظارات جديدة مزودة بكاميرا
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