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جراحة "ثورية" في بيروت تعيد لمريضة بصرها

روبوت صيني لألطفال يثير مخاوف الخبراء

ا�س��تعادت لبنانية ب�رصها بعد اأن اأجريت لها جراحة يف العني، تعد الأوىل من 
نوعها يف العامل، من خالل زرع خاليا جذعية من متربع بالغ، وخاليا اأخرى 

ماأخوذة من امل�سيمة ملولود حديث يف عني املري�سة.
واأجري��ت العملية لل�س��يدة الثالثينية التي فقدت ب�رصها اإثر مر�س��ها ب�رصطان 
ال��دم ل�س��نوات عدة، حيث م��رت مبراحل عالجي��ة متنوعة، لع��ل اأبرزها زراعة 

النخاع ال�سوكي من �سقيقها الذي تتطابق خالياه اإىل حد كبري معها.
لك��ن اجلان��ب املظلم يف تل��ك العملي��ات، اأن جه��از املناعة للمري���ض يهاجم 
الأن�س��جة واخلالي��ا الغريبة عنه ك��رد فعل طبيعي، فتتاأثر بع�ض الأع�س��اء يف 
اجل�سم من جراء عملية الرف�ض هذه. الفريق الطبي اجلراحي يف بريوت بقيادة 
الدكت��ور اإليا�ض جرادة، ا�س��تنبط فك��رة علمية "ثورية" فيها ن��وع من التحدي 
واملغام��رة. و�س��تفتح جراح��ة العني هذه ع���رصا جديدا يف جم��ال طب العيون 
واخلالي��ا اجلذعية، وهي تعترب اآمنة بال م�س��اعفات خطرية، كما اأنها �س��تمثل 
تقدم��ا طبيا مذه��ال يحمل اآمال كثرية يف علم اخلالي��ا اجلذعية وعالج فقدان 

الب�رص، لآلف بل وماليني املر�سى حول العامل.

��مم ليكون رفيقا لالأطفال يف ال�سني،  اأُجري اختبار لروبوت �س��غري احلجم �سُ
ولكنه اأثار خماوف اخلرباء حول الأثر الجتماعي املرتتب على هذه "العالقة" 
م��ع الأطفال. ي�س��تطيع الروب��وت iPal حتري��ك ذراعيه واأ�س��ابعه، كما يوجد 
�سا�س��ة تعمل باللم�ض على �سدره وميكنه الغناء والرق�ض اإ�سافة للعب )حجرة 
ورق��ة مق�ض(، وهو متوفر بلونني الوردي والأزرق. وزود الروبوت بحوايل 19 
جهاز ا�ست�س��عار و25 وحدة حتكم باحلركة، كما ي�ستطيع التحدث مع الأطفال 
A v  وتقدمي �رصيط فيديو لالآباء والأمهات عن مراقبة اأطفالهم. وقالت �رصكة
atarMind ال�س��ينية امل�سممة لهذا الروبوت: "يعترب روبوت iPal رفيقا 
مثاليا لالأطفال، وميكن لنظام اإدارة امل�س��اعر ال�س��تجابة لل�سعادة والكتئاب 
وال�س��عور بالوحدة، حيث ي�س��عر الروبوت بال�س��عادة عندما يكون الطفل �سعيدا 
كم��ا ي�س��اعد الطفل احلزي��ن على اخلروج م��ن حالة احلزن". وم��ع ذلك، اأثريت 
العدي��د من املخاوف ب�س��اأن الآث��ار املرتتبة على الأطفال نتيج��ة التعامل مع 

الروبوتات.

عندما نتحدث عن الطرق )الرقمية( فاإننا نعني بها تلك التي 
بالطبع  احلا�سوبية،  والأج��ه��زة  ال�سوئية  الألياف  عرب  تتم 
التفا�سيل  لكن  املطاف  نهاية  يف  الب�رصي  العن�رص  هنالك 
املعلومات  نقل  مثل  املادية  املعدات  تلك  عرب  تتم  الأخ��رى 
التفا�سيل،  من  وغريها  وال�رصاء  الدفع  وعمليات  والتوا�سل 
وهنا يف هذه املقالة �سوف نتحدث عن خدمات الرتجمة لكن 
اأو غري متنا�سقة  لنا ن�سو�ض م�سوهة  تنتج  التي  الآلية  لي�ض 
العتماد عليها،  التي ميكن  الب�رصية  الرتجمة  بل  الأقل،  على 
تلك اخلدمات التي ميكن طلبها واحل�سول عليها عرب النرتنت.
اإن كنت تريد ترجمة احرتافية فعليك بالرتجمة الب�رصية ولي�ض 
الآلية )مثل ترجمة قوقل( لكن امل�سكلة هي يف اإيجاد ال�سخ�ض 
املطلوب  العمل  اإمتام  على  القادر  املنا�سب  بال�سعر  املنا�سب 
لكن  نعم،  ال�سابق  م�سكلة يف  املنا�سب، كانت هذه  الوقت  يف 
نعي�ض  اأ�سبحنا  احلديث حيث  الع�رص  الآن يف  م�سكلة  تعد  مل 
من  املئات  اإيجاد  مبقدروك  اأ�سبح  حيث  واح��دة،  قرية  يف 
معهم  تتوا�سل  ثم  قليلة،  دقائق  يف  املحرتفني  املرتجمني 
وتعقد الإتفاقات يف �ساعات قليلة، ويف الأخري ت�ستلم العمل 
يف يوٍم اأو اأيام قليلة، كل هذا واأنت مل تتحرك من فوق كر�سيك.

ومن اهم من�سات الرتجمة الرقمية 
1. من�سة خم�سات

�سحيح  امل��ال،  من  الكثري  تكلفك  لن  التي  باملن�سة  �سنبداأ 
لكن  املكان،  نف�ض  يف  واملبتدئني  املحرتفني  لك  جتمع  اأنها 
التقييمات  مب�ساعدة  املحرتف  ال�سخ�ض  اإىل  ت�سل  اأن  ميكن 
والتعليقات املكتوبة من قبل العمالء ال�سابقني الذين تعاملوا 
ال�سفحة �سوف جتد  ال�سخ�ض وتلك اخلدمة، يف هذه  مع ذلك 
 5 الرتجمة والتي تبداأ من  ع�رصات اخلدمات املتخ�س�سة يف 
مع  اأي�سًا  وتوا�سل  وقارن  وافح�ض  ابحث  فوق،  وما  دولر 

اأ�سحاب اخلدمات لت�سل اإىل اخلدمة التي تريدها.
اخلدمة  تطلب  �سوف  املن�سة  هذه  يف  هنا  م�ستقل  من�سة   .2
اأنت لتجد ع�رصات املحرتفني يت�سابقون لتنفيذ ما تريد، وبدًل 
�رصوطك  اأن��ت  ت�سع  �سوف  الآخرين  ل�رصوط  تخ�سع  اأن  من 
تتعامل  �سوف  الذي  ال�سخ�ض  ويف  العمل  اجناز  يف  اخلا�سة 
اأن�ساأته  قد  )اإن مل تكن  ان�ساء ح�ساب جديد  اإل  معه، ما عليك 
الو�سف  وتكتب  م�رصوع(  ب�)اإ�سافة  تقوم  ثم  ومن  قبل(  من 
اأولية قبل  وال�رصوط وكل �سيء تريده، كما ميكنك طلب عينة 

البحث عن  املوقع خا�سية  يوفر  العمل.  والبداية يف  التعاقد 
امل�ستقلني التي ميكن ا�ستخدامها للو�سول اإىل املحرتفني يف 

جمال الرتجمة من اأجل التعاقد معهم.
UpWork 3. من�سة 

اإذا مل جتد بغيتك ومرادك يف من�سة )م�ستقل( فلماذا ل جترب 
التي   )UpWork( احلر  العمل  جمال  يف  الأ�سهر  املن�سة 
جمال  يف  م�سهورتني  من�ستني  بني  اندماج  عن  عبارة  هي 
العمل احلر هما )Elance( و )oDesk(. هي من�سة عاملية 
من  الكثري  جتد  �سوف  ال��دول،  كل  من  املحرتفني  فيها  جتد 
بدًل من  املن�سة  يتعاملون مع هذه  الذين  العرب  املحرتفني 
من�سة )م�ستقل( كونها من�سة عاملية والأعمال فيها كثرية، 
ينبغي عليك اأن تكون ملمًا باللغة الجنليزية ب�سكل جيد كي 
تكتب ا�سم وو�سف امل�رصوع باللغة الجنليزية، وبعدها انتظر 
منهم  لتخرت  املتقدمني  طابور  ميتلئ  حتى  اأيام  اأو  �ساعات 

الأكرث خربة اأو الأف�سل �سعراً.
ProZ 4. جمتمع 

العامل، يحتوي على  اأكرب جمتمع رقمي للمرتجمني حول  هو 
اأكرث من 800 األف ع�سو م�سجل، عبارة عن �سبكة للمرتجمني 
الرتجمات  وتبادل  املعرفة  وم�ساركة  بينهم  فيما  للتعاون 
املتخ�س�ض  باملنتدى  اأ�سبه  التي هي   )kudoz( عرب خدمة 
فهو  اأنت  يهمك  ما  اأما  بها.  املتعلقة  واملوا�سيع  بالرتجمة 
هذه  يوفر  اجلانب  ه��ذا  ويف  الحرتافية،  الرتجمة  خدمات 
البحث عن املرتجمني لأي لغات تريد، ومن  املوقع خا�سية 
ثم التوا�سل معهم والتعاقد من اأجل اإجناز العمل املطلوب عن 

بعد اأو حتى �سخ�سيًا.
�سوف تتفاجاأ باأن هنالك الكثري من املرتجمني العرب وخا�سة 
البحث  خا�سية  املوقع  لك  يوفر  حيث  م�رص،  جمهورية  من 
منها  الرتجمة  تريد  التي  اللغات  حتديد  بعد  املرتجمني  عن 
وكل  البلدان،  خمتلف  من  النتائج  من  الكثري  جتد  ثم  واإليها، 
م�ساركاته  ملعرفة  اخلا�سة  ملفه  اإىل  الو�سول  ميكن  �سخ�ض 
يف املجتمع واإ�سهاماته وتقييمات الأع�ساء له، واأي�سًا ميكنك 
الإطالع على معلومات التوا�سل به مثل الهاتف والإمييل اأو 

مرا�سلته مبا�رصة عرب الر�سائل اخلا�سة.
هنالك جمتمع اآخر م�سابه حيث ميكنك البحث عن املرتجمني 

translatorscafe ون�رص م�ساريع الرتجمة فيها، هو

ُم�سكالت  من  كثري  مع  التعامل  يف  ُموؤخرا  التقنية  �ساهمت 
الت�سوق  قائمة  اإع��داد  من  بداية  امُلعتادة،  اليومية  احلياة 
اليومي  اإ�ستخدامك  تنظيم  وحتى  اليومية  املنزل  لطلبات 
للتنقالت وامُلوا�سالت من خالل تطبيقات مثل “اأوبر” وغريه، 
ولكن بقيت بع�ض امُل�سكالت الب�سيطة امُل�ستع�سية على احلل، 
من بينها ُم�سكلة املفقودات ال�سخ�سية مثل �سياع النظارات، 

واملحفظة وغريها من الأغرا�ض ال�سخ�سية �سغرية 
من  التمويلية  حملتها  جناح  بعد  احلجم. 

خالل موقع Kickstarter باإجمايل 
األ��ف   ٣٣٠ بلغت  متويلية  قيمة 

�رصكة  جنحت  اأمريكي،  دولر 
اإطالق حمفظة  Woolet يف 

التغلب على  اىل  ذكية تهدف 
املحفظة  ف��ق��دان  م�سكلة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة اخل��ا���س��ة 
و�سعت   ح��ي��ث  ب��ال��رج��ال. 
الذكية   Woolet حمفظة 

حتت الختبار، ملعرفة اإذا ما 
بتلك  القيام  يف  تنجح  كانت 

الوظيفة اأم ل.
خامات فاخرة من اجللد الطبيعي، 

و�سناعة يدوية ُمتقنة
الن�سخة  التجربة  تلك  يف   ا�ستخدم  وقد 

�سغرية  حمفظة  وه��ي  ال��ع��ادي��ة،   Woolet
الفاخر  الطبيعي  اجل��ل��د  م��ن  بالكامل  م�سنوعة  احل��ج��م، 
التي  الن�سخة  تلك  يف  الأل��وان  نالت  ُمتقنة.  يدوية  بحياكة 
الأ�سود والأحمر،  اللونني  ، وهي مزيج من  اإلعجاب  اإختريت 
اأن ت�سعر مبكان وجود الرقاقة الإلكرتونية اخلا�سة  ت�ستطيع 
يف  قليال  ُمنتفخة  كمنطقة  بها  ت�سعر  والتي  باملحفظة، 
من  اإع��ج��اب  اخلامة  وج��ودة  الت�سميم  �سينال  امُلنت�سف. 
“ووليت”  تعتمد  كما  احلجم.  �سغرية  املحافظ  اىل  مييلون 
 Bluetooth 4.0 البلوتوث  تقنية  من  الرابع  اجليل  على 
يتوافر حاليا  والذي  باملحفظة،  اخلا�ض  بالتطبيق  لالإت�سال 
على اأجهزة اأندرويد، وiOS، وتعمل ال�رصكة حاليا على ُن�سخة 
لنظام ويندوز فون كذلك. ومُبجرد اإمتام التوا�سل والتعارف 
�سوت  لُي�سدر  التطبيق  �سبط  مُيكن  والتطبيق  املحفظة  بني 

مُيكن  كما  املحفظة،  عن  الهاتف  اإبتعد  ح��ال  يف  حتذيري 
لها  اأمر  اإر�سال  املحفظة  عن  البحث  عند  التطبيق  خالل  من 
البحث عنها. تت�سمن املحفظة  للُم�ساعدة يف  باإ�سدار �سوت 
اإ�ستخدام التطبيق  كذلك ُرقاقة حل�ساب امل�سافة، بحيث مُيكن 
يف معرفة مدى بعد الهاتف عنها مل�سافة حتى ٣٠ مرتا، كما 
اآخر مكان �ُسجل وجود  التعرف على  ي�ستطيع مالك املحفظة 
املحفظة به على اخلريطة من خالل التطبيق نف�سه.
حول  اإ�ستفهام  وع��الم��ات  مم��ت��از،  اأداء 

البطارية !
 Woolet اأثبتت املحفظة الذكية
ال��ق��ي��ام  يف  مم���ت���ازا  اأداءا 
يف  ل��دي  �سك  ول  بوظائفها، 
حمفظتهم  يفقدون  م��ن  اأن 
كثريا  �سُيقدرون  با�ستمرار 
ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي ُت��وؤدي��ه��ا 
ت���ل���ك امل���ح���ف���ظ���ة. ول��ك��ن 
نف�سي  اأج��د  ال��ذي  الت�ساوؤل 
يتعلق  هنا  لطرحه  ُم�سطرا 
بها  تعمل  التي  بالبطارية 
الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��اق��ات  تلك 

داخل املحفظة.
فيما تعمل woolet ببطارية ب�سعة 
للعمل ملدة ٦  اأمبري تكفيها  ١٥٠ ميللي 
وهو  امُلنتجة،  لل�رصكة  )وفقا  ُمتوا�سلة  �سهور 
ما مل يت�سنى يل التاأكد منه بالتجربة حتى الآن(. و�ستحتاج 
من  �ساعتني  ملدة  �سحنها  اإعادة  اىل  امُلدة  تلك  بعد  املحفظة 
خالل لوحة �سحن ل�سلكية ُتباع ب�سكل ُم�ستقل ب�سعر ٤٠ دولر 
اأمريكي، لتعمل بعدها املحفظة ملدة ٦ �سهور اأُخرى. ويف حني 

تبدو مدة ال�سهور ال�ستة كافية للغاية ل�سحنه واحدة.
دولر   ١١٩ ب�سعر  الذكية  “ووليت”  حمفظة  ُتباع  اخ��ريا 
وُت��وؤدي  جيدة  وخامات  بت�سميم  تاأتي  حني  ويف  اأمريكي، 
من  حتما  �سُيقدره  ب�سكل  مثالية  بطريقة  وظيفتها  املحفظة 
كثريا  ُمرتفع  يزال  ل  ال�سعر  اأن  اإل  باإ�ستمرار،  اأ�سياوؤه  يفقد 
ال�سحن  بلوحة  م�سحوبة  تاأتي  ل  املحفظة  اأن  اىل  بالنظر 
الال�سلكية اخلا�سة بها، والتي ُتباع ُم�ستقلة ب�سعر ٤٠ دولر 

اإ�سافية.

»ووليت« المحفظة األكثر ذكاءا.. على األرجح !
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