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بث  تطبيقات  �أه��م  �أح��د  بري�سكوب  تطبيق  يعد 
�سخ�ص  لأي  ميكن  خالله  فمن  �ملبا�رش،  �لفيديو 
فجميع  �لذكي،  هاتفه  عرب  �حلي  �لبث  يف  �لبدء 
بكامري�  م��زودة  �أ�سبحت  �لآن  �لذكية  �لهو�تف 
�أمامية وخلفية، وهو ما �سهل �لأمر لنت�سار �لبث 
�أ�سبح  فلقد  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  و�ملبا�رش يف  �حلي 
كي  �لنرتنت  عرب  �ملهمة  �لأح��د�ث  بث  بالإمكان 
جمرد  حتى  �أو  �لعامل،  حول  �سخ�ص  �أي  يتابعها 
�إىل  �سوتك  ي�سل  ك��ي  �ل��ك��ام��ري�  �أم���ام  �حل��دي��ث 

�لآخرين.
جتمع  �جتماعية  �سبكة  بري�سكوب  تطبيق  يعترب 
حلظاتهم  م�ساركة  لهم  وتتيح  �لعامل  حول  �لنا�ص 
�لتي  �خلريطة  خا�سية  يوفر  حيث  مبا�رش،  ب�سكل 
حول  �لفيديو  يبثون  �لذين  �مل�ستخدمني  تعر�ص 
�لعامل ح�سب �ملنطقة، ميكنك �ن ت�ساهد �أي �سخ�ص 
تلك �خلريطة، كما  بو��سطة  �أو مدينة  �أي دولة  يف 
�ملو�سوع  ح�سب  مبا�رش  بث  �أي  عن  �لبحث  ميكن 
يقوم  �لذي  �ل�سخ�ص  �أعجبك  حال  ويف  و�لعنو�ن، 
بالبث، ميكنك متابعته كي تتلقى �إ�سعار�ت قادمة 
�أن�سطتة  تظهر  وكي  به،  يقوم  جديد  بث  كل  عند 

�ليومية يف �سفحة �لتطبيق �لرئي�سية لديك.
�لتطبيق يغلب عليه �لطابع �ل�سخ�سي، فهو متعلق 
فريق  ِقَبل  من  �إد�رت��ه  ميكن  ول  �ل�سخ�ص  بهاتف 
ميكن  ل  �أنه  يعني  ل  هذ�  لكن  موؤ�س�سي،  ب�سكل  �أو 
��ستثماره كي يخدم جمال عملك، فقط �أنت بحاجة 
�لأمر  توكل  �أو  بنف�سك  �حل�ساب  �إد�رة  تتوىل  لأن 
نتعرف  �سوف  �ملقالة  هذه  يف  فيه،  تثق  ل�سخ�ص 
على بع�ص �لأفكار و�لطرق �لتي من خاللها ميكن 
�ل�ستفادة من هذ� �لتطبيق لتنمية عملك و�لت�سويق 

ملنتجاتك �سو�ًء �لرقمية �أو �ملادية.
1( تقدمي ن�سائح وتلميحات

بالقليلة يف  لي�ست  لديك خربة  �لغالب �سيكون  يف 
يكون  �أن  �لطبيعي  فمن  فيه،  تعمل  �لذي  �ملجال 
به،  يعمل  �ل��ذي  و�ملجال  بالعلم  ملمًا  �ل�سخ�ص 
لذلك فما �ملانع �أن تفيد �لآخرين ببع�ص �لن�سائح 
جمال  �أي  �ملجال،  ذلك  يف  و�لأفكار  و�لتلميحات 
ل  فالأمر  �إذ�  ذلك،  يف  �سك  ل  عنه  �لتحدث  ميكن 
نف�سك  وت�سور  �لهاتف  مت�سك  �أن  من  �أكرث  يتطلب 
قدم  مرة  كل  �ملجال، ويف  ذلك  تتحدث عن  و�أنت 
�أو  مفيدة  تلمحية  �أو  جديدة  معلومة  للمتابعني 

ن�سيحة ذ�ت قيمة.
جمياًل  مكانًا  �خرت  �حرت�فيًا،  �لأم��ر  يكون  ولكي 
ومن�سقًا كي يكون خلفيتك و�أنت تتحدث، ثم حاول 
كي  �ملبا�رش  �لبث  يف  �لبدء  قبل  قلياًل  �ل�ستعد�د 
نقاط حمددة،  وو��سحًا ويف  منظمًا  �لكالم  يكون 
ثم �جعل لنف�سك روتينًا معينًا، مثاًل كل يوم ملدة 

….�لخ �أو كل يومني  10 دقائق، 
2( من خلف �لكو�لي�ص

بالطابع  منتجك  �أو  عملك  ت�سبغ  �أن  �جلميل  من 
�لب�رشي، فالنا�ص يحبون ذلك، كي ل يكون �لتعامل 
ميكن  لذلك  جافًا،  �لعمالء  وبني  بينك  و�لتو��سل 
��ستخد�م ح�ساب �ل�رشكة �أو �ملوؤ�س�سة يف بري�سكوب 
�أو  و�ل�رشكة  �ملنتج  ومن  منك  �جلمهور  لتقريب 
ميكن  �لتي  �لأفكار  من  �لكثري  هنالك  �ملوؤ�س�سة، 
من  �ملبا�رشة  �لفيديوهات  بع�ص  لبث  تطبيقها 
�ملوؤ�س�سة  تكون  �أن  �رشطًا  لي�ص  �لكو�لي�ص،  خلف 
و�إن كنت  ومكاتب، حتى  �أن متتلك مقر�ً  �أو  كبرية 
لوحدك تعمل من خلف �سا�سة �حلا�سوب، ميكن �أن 
ت�سور نف�سك و�أنت تعمل لإطالق �ملنتج �أو حتديث 
�لن�سخة وتطلعهم على بع�ص كو�لي�ص �لعمل وعلى 

بع�ص �ل�سعوبات �لتي تو�جهها �أثناء �لعمل.
�إذ� كان عملك يتوفر على مكاتب وموظفني، ميكنك 

بث بع�ص �لفيديوهات من د�خل �ملقر، وعمل بع�ص 
�للقائات �ملبا�رشة مع بع�ص �ملوظفني وم�ساركة 
جمهورك بع�ص ق�س�سهم وحياتهم، كما ميكن بث 
بع�ص �لأن�سطة �لعامة �لتي تقام يف �ملوؤ�س�سة مثل 
�لرحالت و�حلفالت و�ملوؤمتر�ت وغريها �لكثري مما 

ميكن بثه ب�سكل مبا�رش وم�ساركة �جلمهور به.
3( تقدمي �لدرو�ص �لتعليمية

�إعطاء  فيها  ميكن  �لتي  �ملجالت  بع�ص  هنالك 
درو�ص تعليمية ب�سكل دوري، وعندما يكون �لأمر 
عندما  وخا�سة  جيد�ً  �نت�سار�ً  حتقق  �سوف  كذلك، 
يف  فكر  مملة،  غري  بطريقة  مميزة  درو���س��ًا  تقدم 
�جلهة �مل�ستفيدة من �خلدمة �أو �ملنتج، ثم فكر يف 
ماهو �ل�سيء �لذي يحتاجونه يف حياتهم �لعملية، 
�لدورية يف ذلك �ملجال كي تقوي  �لدرو�ص  وقدم 
وحتقق  جهة  م��ن  �جلمهور  وب��ني  بينك  �لعالقة 
جهة  من  �لبري�سكوب  تطبيق  عرب  كبري�ً  �نت�سار�ً 
خدماتك  من  �مل�ستهدفة  �ل�رشيح  كانت  �إذ�  �أخرى. 
تقدمي  حينها  فيمكن  �ملدر�سني،  هم  ومنتجاتك 
�لتدري�ص  ومناهج  �أ�ساليب  عن  قيمة  حماظر�ت 
�لن�ساء  هم  �مل�ستهدفة  �لفئة  كانت  و�إذ�  �لفعالة، 
وربات �لبيوت فيمكن حينها تقدمي درو�ص دروية 
وغريها  �لطبخ  �أ�سا�سيات  �أو  �ملنزيل  �لتدبري  يف 
�لغالب جماًل ميكن  من �ملجالت، �سوف جتد يف 
عملك.  مبجال  متعلق  فيه  �لدرو�ص  بع�ص  �عطاء 
�لبري�سكوب  يف  ح�سابك  ي�ستحق  �سوف  وحينها 

�لنت�سار لأنه مليئ بالفو�ئد.
4( �لإجابة على �لأ�سئلة

جمال  يف  بري�سكوب  تطبيق  ُي�ستخدم  �أن  ميكن 
خدمة �لعمالء، فعرب خا�سية �لتعليقات �ملبا�رشة 
على  و�لإع��ج��اب��ة  �ل��ع��م��الء  م��ع  �لتو��سل  ميكن 
�لتو��سل  ميكن  �أو  مبا�رش،  ب�سكل  ��ستف�سار�تهم 

�خلدمة  �أو  �ملنتج  ح��ول  �أ�سئلتهم  لتلقي  معهم 
وتو�سيح �لكثري من �لنقاط �لتي قد تكون غام�سة 

بالن�سبة لهم.
�لباب هو �ختفاء  �لأهم يف هذ�  قد تكون �مل�سكلة 
ظهورها،  من  ثو�ٍن  بعد  تلقائي  ب�سكل  �لتعليقات 
طريقة  �لتطبيق  يف  �لتعليقات  �ر�سال  طريقة  لأن 
هذه  على  �لتغلب  ميكن  لكن  ومبا�رشة،  تفاعلية 
�مل�سوؤول  �ل�سخ�ص  مع  �أو  معك  يكون  باأن  �لنقطة 
�أهم �لنقاط �لتي  عن �حل�ساب ورقة وقلم لت�سجيل 
ي�ساأل عنها �ملتابعون عرب �لتعليقات يف �لبد�ية ثم 

�لإجابة عنها ب�سكل مف�سل نقطة بعد نقطة.
5( ��ستخد�مات �ملنتج

فلها  �حلديث عنها طوياًل،  �ملنتجات ميكن  بع�ص 
كما  �لعامة،  �حلياة  يف  �ل�ستخد�مات  من  �لعديد 
من  �لكثري  لها  �لتي  �ل�رشكات  بع�ص  هنالك  �أن 
�رشكات  مثاًل  و�ح���د�ً،  منتجًا  ولي�ص  �ملنتجات 
من  �لع�رش�ت  هنالك  �لغالب  يف  �لألعاب،  ت�سنيع 
ميكن  �حلالة  هذه  يف  لل�رشكة،  �لتابعة  �لألعاب 
��ستخد�م  و���رشح  دروي  ب�سكل  مبا�رش  بث  تقدمي 
كل لعبة يف كل مرة، و�أحيانًا ميكن عر�ص �للعبة 
�لو�حدة �أكرث من مرة ويف كل مرة يتم �لتطرق �إىل 
ز�وية جديدة و��ستخد�م �آخر لتلك �للعبة. هذ� جمرد 

مثال وق�ص على ذلك ما�سئت
تطبيقها  ميكن  �لتي  �لأف��ك��ار  بع�ص  ه��ذه  كانت 
وت�سويق  لدعم  بري�سكوب  تطبيق  من  لال�ستفادة 
و�لعمالء،  �جلمهور  مع  �لفعال  و�لتو��سل  عملك 
فتح  ميكن  خاللها  من  �أولية  �أفكار  �إل  وماهي 
لك  حتقق  قد  �إبد�عية  �أفكار  خللق  جديدة  �أب��و�ب 
�لنجاح و�لنت�سار، وكما نقول د�ئمًا، �لإبد�ع لي�ص 
تبدع  كي  دورك  �أت��ى  قد  �لآن  وهاهو  ح��دود،  له 

وتنطلق يف �سماء �لأفكار �جلديدة.

ف  تعتذر إلزالة فيديو يعرِّ
بمخاطر سرطان الثدي

ثانية من الهجمات 
على قلب اإلنترنت

هاتف 3T OnePlus.. وقد 
يعمل بمعالج سنابدراجون 821

تختبر البث المباشر
 بالفيديو

�عت��ذرت �إد�رة في�سبوك لإز�لة فيديو من موقعها ُيعرِّف �لن�ساء مبخاطر �رشطان 
�لثدي كانت جمموعة �سويدية ن�رشته.

وقالت �إد�رة في�سبوك �إن �حلذف وقع عن طريق �خلطاأ.
ويعر�ص مقطع �لفيدي��و �لذي ن�رشته جمموعة "كان�رش فوندين" �ل�سويدية �أثد�ء 
ن�س��اء على �سكل كريات ذ�ت ل��ون وردي مع �لو�سائل �لكفيل��ة باكت�ساف �لكتل 

�للحمية �ملثرية للريبة و�لتي ُيحتمل �أن لها عالقة ب�رشطان �لثدي.
و�عتربت �إد�رة في�سبوك �أن �ل�سور "م�سيئة".

وتعر�س��ت في�سبوك �ل�سه��ر �ملا�سي لنتقاد�ت حادة ب�سبب ح��ذف �سورة فتاة 
�لناب��امل �لعاري��ة �لتي �لتقطها م�سور وكالة "��سو�سيتي��د بر�ص" يف �لثامن من 

يونيو/حزير�ن عام 1972.

مات��ز�ل �ملئات من �ملو�قع �لإلكرتونية متوقفة ع��ن �لعمل، منذ �جلمعة، 
بعد �أن تعر�ست �أجهزة �ل�سريفر �خلا�سة ب�رشكة Dyn لهجمات �سيرب�نية 

متعددة.
وج��رى �خ��رت�ق مو�ق��ع عاملي��ة كث��رية م��ن بينه��ا "توي��رت" و"�إيباي" 
و"تيليغ��ر�ف"، وذلك بع��د ��سته��د�ف �أجهزة Dyn، وه��ي �رشكة مقرها 
ولي��ة نيو هامب�ساير، وهي �لتي ت�ست�سيف �أح��د �أنظمة �لأ�سماء �لعاملية 

DNS �لتي ت�سكل قلب �سبكة �لإنرتنيت.
كم��ا �ن �ملاليني م��ن م�ستخدمي �لإنرتنيت عانو� م��ن م�سكلة توقف عدد 
كبري من �ملو�قع، م�سيفة �أنه حلدود �ل�ساعة مل تعلن �أية جهة م�سوؤوليتها 

عن �لهجوم.

One P  ظهرت �أخبار جديدة حول هاتف ون بل�ص �جلديد لكن هذه �ملرة با�سم
lus 3T حيث ظهر على موقع �لتدوين �مُل�سّغر �ل�سيني “ويبو” �ل�سبيه بتويرت، 

وحتديًد� عرب �حل�ساب �لر�سمي لأحد �مل�سممني �ل�سينيني يف �رشكة ون بل�ص.
ُم�سم��م ون بل�ص مل ُي��درك �أن نوع �لهاتف قد يظهر عن��د �لن�رش على موقع ويبو، 
لك��ن بع�ص �مل�ستخدمني لحظ �ل�س��م �جلديد لتتحول �ل�سائعات حول هاتف ون 

بل�ص �لقادم نحو هذ� �لإ�سد�ر.
حت��ى �لآن ل يوج��د �أي تاأكيد�ت بخ�سو�ص �ملو��سف��ات �لتقنية، لكن �ل�سائعات 
�ل�سابق��ة ُت�سري �إىل عمل �لهاتف مبعالج �سنابدر�جون 821 من كو�لكوم، ونظام 
ت�سغي��ل �أندروي��د 7.0 نوج��ا. كما ُيتوق��ع �أن يعمل ب�سا�سة من ن��وع �أمولد ح�سب 
ت�رشي��ح رئي�ص �ل�رشك��ة �لر�مي �إىل �عتمادها على هذ� �لنوع من �ل�سا�سات حتى 

 �خترب �ن�ستاغر�م موؤخر� تقنية �لبث �ملبا�رش يف حماولة منها لتعميق �ملناف�سة 
م��ع �سن��اب �س��ات و�إ�ساف��ة �سكل جدي��د من �ملحت��وى �ملتب��ادل عل��ى �ل�سبكة 

�لجتماعية.
حي��ث ظهر لبع�ص م�ستخدم��ي �لن�سخة �لتجريبية من �ن�ستغر�م على �أندرويد يف 
رو�سي��ا زر خا�ص بالب��ث �ملبا�رش يظهر �سمن ميزة �لق�س���ص، ما يعني �أنه لن 

يبقى يف ملفك �ل�سخ�سي ب�سكل د�ئم كما هو �حلال مع في�سبوك.
وب��د�أت �ن�ستغ��ر�م موؤخ��ر�ً باإتاح��ة مي��زة ��ستك�س��اف �لق�س���ص للم�ستخدم��ني 
�لآخري��ن لت�سم��ح ل��ك مب�ساهدة ق�س���ص من �أ�سخا���ص ل تتابعه��م. من جهتها 
رف�س��ت �ن�ستغر�م �لتعليق عل��ى �ملو�سوع، لكن لي�ص م��ن �مل�ستبعد �إطالق هذه 

�مليزة لحقًا فعاًل وحاليًا هي جمرد �ختبار�ت للتاأكد من �سالمة عملها.

»AT&T« وول ستريت جورنال: أبل تتطلع إلى شراء »تايم وارنر« قبل

نينتيندو تكشف عن جهاز "سويتش" 
المحمول الجديد لأللعاب

 5 أفكار الستخدام تطبيق بيرسكوب في عملك او مؤسستك

سر تراجع الشركات الكبرى عن شراء تويتر

أول طابعة سيراميك ثالثية األبعاد في العالم

حل سحري لمعاناة المحرومين من الكهرباء.. مصابيح القوارير البالستيكية

تتطل��ع �رشك��ة �أبل �إىل �رش�ء تامي و�رنر، وهي ثال��ث �أكرب �ل�سبكات �لتلفزيونية يف 
�لع��امل. حيث ب��د�أت �ل�سائع��ات يف �لنت�سار خالل �ليوم��ني �ملا�سيني، يف �لوقت 
�لذي مت تد�ول �خبار فيه عن رغبة مماثلة من �ل�ستحو�ذ على تامي و�رنر ِمْن ِقَبل 
�رشك��ة AT&T. �لالفت �أن �ل�سفقة قد تتم خ��الل 24P48 �ساعة، و�ستعترب من 
�أك��رب �سفقات �أبل يف قطاع �لإعالم. وك�سف من�سور جديد لل�سحيفة �لأمريكية �أن 
�لتقاري��ر تفي��د مر�قبة �أبل �لو�سع عن كثب. حتى �أن �أبل قامت باملقاربة مع تامي 
و�رن��ر يف �لأ�سه��ر �ملا�سية، ف�ساًل ع��ن توظيفها نائب رئي�ص ت��امي و�رنر �ل�سابق 

للعمل يف قطاع خدماتها �ل�سحابية.
�ل�ستح��و�ذ غ��ري ُم�ستبَع��د، حي��ث كانت بد�ي��ة �حلديث عن��ه ومناق�ست��ه يف يناير 
�ملا�سي. ثم �زد�دت �ل�سائعات من جديد يف يوليو من جديد، وها هي �ليوم تعود، 

لكن مع �حتمالٍت �أكرب لإمتام �ل�سفقة.
يذكر �ن هناك ت�ساوؤلت كثرية حول �مكانية و�سول �أبل ملبتغاها من عدمه �ل �نه 
مل يت��م �لتو�سل لي �جابة جادة حول هذ� �ل�سفقة �لتي تعد من �أ�سخم �ل�سفقات 

�لتجارية �للكرتونية يف �لتاريخ.

�لإلكرتونيات  ت�سنيع  يف  �ملتخ�س�سة  �أب���ل،  �رشكة  �سكت 
�ملقلدة ملنتجاتها  �ل�سلع  "�سيال" من  �أن  �لذكية، من  و�لهو�تف 

تباع على موقع �أمازون للتجارة �لإلكرتونية.
�أم��ازون  برنامج  عرب  بيعت  بب�سائع  �لت��ه��ام  ه��ذه  ويرتبط 
على  ب�سائعه  ثالث  طرف  ي�سجل  حيث  �لإلكرتونية  للتجارة 
موقع �رشكة �أمازون، ويخزنها يف م�ستودعات �ل�رشكة، ويعتمد 

عليها يف ت�سليمها.
وحذرت �رشكة �أبل من �أن �لب�سائع "�ملقلدة" رمبا 

ت�سكل تهديد� للحياة.
�ل�رشكات  �إح��دى  ق�سائيا  �أبل  وتالحق 
�رشكة  ولي�ص  �لب�سائع،  باعت  �لتي 

�أمازون نف�سها.
و�ل�رشكة �ملتهمة تدعي موبايل �ستار 
�إل �إل �سي، ومل يت�سن �لو�سول �إليها 
للتعليق، كما مل تتقدم بعد بدفاعها 

�لقانوين.
مثل  تاأخذ  �إنها  �أم���ازون  وقالت 

هذه �لأمور بجدية.
�أم��ازون  با�سم  متحدثة  وقالت 
لبي بي �سي: "�أمازون ل تت�سامح 
ب�سائع مقلدة على  بيع  �أبد� مع 

موقعنا".
مع  كثب  عن  "نعمل  و�أ�سافت: 
�لتجارية  �مل�سنعني و�لعالمات 
خمطيء  �أي  ونالحق  �لعاملية، 

ب�رش�مة".
��ستعال �لنري�ن

"�أكرث  ��سرتت  �إنها  �أب��ل  وقالت 
�أي��ف��ون،  جهاز  مئة  م��ن  بكثري" 
للهاتف  �سحن  و�أجهزة وو�سالت 
حتمل عالمتها �لتجارية، ووجدت 

نحو 90 يف �ملئة منها مقلدة.
عك�ص  "على  �ل�����رشك��ة:  وق��ال��ت 

تخ�سع  ل  �لأ�سلية،  �أب��ل  منتجات 
ملعايري  �مل��ق��ل��دة  �مل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه 

�ل�����س��ن��اع��ة و�خ���ت���ب���ار�ت ���س��الم��ة 
�أق��ل  �أج���ز�ء  م��ن  وتتكون  �مل�ستهلك، 

كفاءة �أو منقو�سة وت�سمل عيوبا يف �لت�سميم، ف�سال عن عو�زل 
كهربائية غري �سليمة".

و�أ�سافت: "هذه �لب�سائع �ملقلدة ميكن �أن ترتفع درجة حر�رتها 
للم�ستهلك  مميتة  �سدمة  يف  تت�سبب  �أو  �لنري�ن،  فيها  �أوت�ستعل 

عند ��ستخد�مها".
و�أتبعت �ل�رشكة �أن �مل�ستهلكني رمبا ينخدعو� باأن هذه �ملنتجات 
�أمازون تعرف باأنها و�حدة  �آمنة، لأن 
من كربيات �ل�رشكات �لأمريكية �لتي 

حتوز على ثقة �مل�ستهلك.
�لذين  "�مل�ستهلكون،  �أب���ل:  وق��ال��ت 
�أمازون،  �سمعة موقع  يعتمدون على 
يف  لل�سك  يدعوهم  �سبب  لديهم  لي�ص 
�أن �ملنتجات �لتي ��سرتوها قد تكون 

غري �أ�سلية".
وكتب �أحد �ملدونني يف وقت 
�سابق عما و�سفه ب�"م�سكلة 
على  �ملحتالني  �لبائعني 
�إىل  م�سري�  �أمازون"،  موقع 
تعالج  �أن  يجب  �أب��ل  �أن 
ب�سكل  �لق�سية  هذه 

�أكرث �رش�مة.
وكتب جون غروبر: 
ملاذ�  متاما  "�أفهم 
�أبل �رشكة  تقا�سي 
موبايل �ستار، لكن 
تقا�سي  ل  مل���اذ� 

�أمازون �أي�سا؟"
�أمر  "�إنه  و�أّ�ساف: 
تعلمت  ف��ق��د  خم��ز 
يف فرتة ما �أل �أثق 
يباع  �سيئ  �أي  يف 
عرب موقع �أمازون، 
لكني �نده�ست متاما 
�أن  ع���رف���ت  ح��ي��ن��م��ا 
حتمل  �لتي  �ل�سحن  �أجهزة 
�ل��ع��الم��ة �ل��ت��ج��اري��ة لأب��ل 

مقلدة وخطرة �أي�سا".

ك�سف��ت �رشك��ة نينتين��دو ع��ن جه��از �ألعابه��ا �جلديد 
وقال��ت �إن��ه �سيك��ون من�سة لالألع��اب �ملنزلي��ة �سهل 
�حلم��ل ويف حجم �لي��د. و�أطلقت �ل�رشك��ة على �جلهاز 
�جلدي��د ��سم "نينتندو �سويت���ص"، بعد �أن �سبق و�أطلقت 
علي��ه ��سم "�إن �إك���ص"، و�جلهاز �أ�سب��ه بحا�سب لوحي 
ويحتوي عل��ى �أدو�ت حتكم ميكن دجمها على جانبي 
�جلهاز. وك�سفت �ل�رشكة عن جهازها من خالل فيديو 
ترويجي ق�سري على موقع يوتيوب. وقال �أحد �خلرب�ء 
�إن �جله��از ق��د يحق��ق "رو�جا" يف مبيع��ات من�سات 
�لألع��اب �ملنزلي��ة �لت��ي تنتجه��ا نينتين��دو. وميك��ن 
و�س��ع من�سة �ألعاب "�سويت�ص" �جلديدة د�خل حجرية 
ملمار�سة �لألعاب على �سا�سة �لتلفزيون �أو ��ستخد�مها 
كجه��از حممول م�ستقل بذ�ته. و�س��وف حتّمل �لألعاب 
يف خر�طي�ص �سغرية، يف �إ�سارة �إىل من�سات نينتيندو 

�لأق��دم. وقال ب��ول جاك�س��ون، خبري مبوؤ�س�س��ة �أوفام 
�ل�ست�ساري��ة، �إنه لي�ص م��ن �ملفاجاأة �أن يجمع �جلهاز 
�جلدي��د خ�سائ���ص �ملن�ست��ني وميزة �سهول��ة �حلمل. 
و�أ�ساف : "كان جهاز�ن من من�سات �ألعاب نينتيندو 
�ملحمولة ق��د حققا جناحا كبري� هم��ا جيمبوي ودي 
�إ���ص، حي��ث باع��ت منهم��ا �ل�رشك��ة �أك��رث م��ن 100 
ملي��ون جه��از". و�أعلن��ت نينتين��دو �أن ��ستوديوهات 
"بيثي��د�" و  "�أكتيفيج��ن" و  �ألع��اب ونا�رشي��ن مث��ل 
"�إي �إي��ه جيمز" و "�سيغ��ا" و "يوبي�سوفت" و "و�رنر 
ب��ر�زرز" وقعو� على �إنت��اج بر�مج. لكن جاك�سون قال 
�إن نينتين��دو �ستحت��اج �إىل قائم��ة قوية م��ن �لألعاب 
لإط��الق من�سته��ا �جلدي��دة. و�أ�ساف : " عل��ى �سعيد 
�لرب�مج، يحتاجون �إىل لعبة ماريو كبرية ولعبة زيلد� 

و لعبة ميرتويد، على نحو ح�رشي جلهاز �سويت�ص".

تر�جعت �رشكة Salesforce عن �رش�ء تويرت موؤخر�ً، 
و���رشح رئي�سها �لتنفيذي م��ارك بينيوف باأن تويرت 
ل متث��ل �خلي��ار �ملنا�س��ب ل�رشكته. ونقل��ت �سحيفة 
"فاينن�سي��ال تامي��ز" ع��ن �أح��د �مل�س��ادر �ملطلع��ة 
قول��ه �إن ف�سل عملية بيع تويرت ه��و "نعمة متخفية" 
بالن�سب��ة جل��اك دور�س��ي، �لرئي�ص �لتنفي��ذي لتويرت، 
و�إن �لبي��ع كان "�إلهاء له ولل�رشك��ة"، وفقًا ل�سحيفة 
TechTimes. و�ستحتاج تويرت يف �سعيها �حلثيث 
نح��و �إيجاد �ملزيد من �مل�ستخدم��ني �جلدد، �لعتماد 
ب�س��كل �أك��رب عل��ى ��سرت�تيجية ب��ث �لفيدي��و �ملبا�رش 
بعدما تر�جع �أكرب �مل�سرتين �ملحتملني عن عرو�سهم 
ل���رش�ء �ل�رشكة على �إث��ر �سغ��وط �مل�ستثمرين. ورغم 
�إب��د�ء كل من جوجل �لتابع��ة ل�رشكة �ألفابت، و�رشكة 
Salesforce.com و�رشكة و�لت ديزين �هتمامها 
بتوي��رت ذ�ت ي��وم، وت�ساوره��ا م��ع �مل�س��ارف حول 
���رش�ء �رشك��ة �لتو��س��ل �لجتماع��ي. فاإن��ه لي�ص من 
�ملرج��ح �أن تقدم هذه �ل�رشكات عرو�سًا ل�رش�ء تويرت 

يف �لوق��ت �حلايل.وب��د�أت رحلة �لبح��ث عن م�سرتين 
لل�رشك��ة عق��ب ع��دة ف�س��ول م��ن تر�ج��ع �ملبيع��ات 
ومن��و �مل�ستخدم��ني. تلق��ت توي��رت عر�س��ًا م��ن �أح��د 
�لر�غب��ني يف �ل�ستح��و�ذ على �ل�رشك��ة، وهو ما دفع 
جمل���ص �إد�رته��ا لتوظيف �رشكة جمموع��ة جولدمان 
�ساك���ص و�آل��ن و�رشكائه ملتابعة �لبي��ع يف �سبتمرب/
�لرئي���ص  دور�س��ي،  ج��اك  عار���ص  وبينم��ا  �أيل��ول. 

�ل�سفق��ة،  ه��ذه  دعمه��ا �لتنفي��ذي، 
�ملوؤ�س���ص �مل�سارك وع�سو 
�إي��ف  �لإد�رة  جمل���ص 

م��ارك  و���رشح  ويليام��ز. 
�لتنفي��ذي  �لرئي���ص  باني��وف، 
 Salesforce ل�رشك��ة 

"مل يك��ن  �أن توي��رت  باعتق��اده 
منا�سب��ًا لهم". ورمب��ا يرتبط هذ� 

و�جه��ه  �ل��ذي  بال�سغ��ط  �ملوق��ف 
م��ن م�ستثم��ري �رشكته �لذي��ن �أعربو� 

ع��ن قلقه��م ح��ول �لإ�ساف��ة �لت��ي �ستمثله��ا توي��رت 
ل�رشك��ة Salesforce �لت��ي تعم��ل يف جمال توفري 
برجميات �ملبيعات لل���رشكات �لأخرى. ويف �ل�سياق 
ذ�ت��ه و�سعت توي��رت يف �عتبارها حل��ول �أخرى مثل 
ت�سفية �لأ�سول غري �ملركزية لأعمالها. �إل �أن هناك 
�سيناريوه��ات �أخرى لبيع توي��رت يف نهاية �ملطاف. 
وتاأم��ل AT&T، عل��ى �سبيل �ملث��ال، يف �إنفاق ما 
ق��د ي�س��ل �إىل 50 ملي��ار دولر لقتنا���ص �لأعم��ال 

�لتحول  �إىل تكتل لالإع��الم و�لرتفيه. ورمبا ورمبا 
ت�سب��ح تويرت هي �إح��دى �لأهد�ف 
تاأه��ب  م��ع  خا�س��ة  �لرئي�سي��ة، 
مناف���ص AT&T ل���رش�ء ياهوو. 
�ملتابع��ني  بع���ص  يعتق��د  كم��ا 
ع��ن  �لباح��ث   ،Softbank �أن 
�لإع��الم  جم��ايل  يف  �ل�ستثم��ار 
و�لتكنولوجي��ا، ق��د يبحث ع��ن فر�سة 
حمتملة لال�ستحو�ذ على تويرت.

عملت جمموعة من �لعلماء و�ملهند�سني �لرو�ص يف توم�سك على ت�سميم �أول طابعة 
ثالثية خم�س�سة لطباعة �ل�سري�ميك �ملتجان�ص، ويتم حاليا جتهيز �لطابعات للبدء 

بعملية �لإنتاج.
وق��د تلقت ه��ذه �لطابع��ات �أول طلب من �س��ان بطر�سربغ لطب��ع عنا�رش ملحركات 
�لطائ��ر�ت �ملروحية �لتوربينية . ويرجع ذل��ك �إىل خ�سائ�ص �ل�سري�ميك �ملطور يف 

توم�سك، و�لذي يقدر على حتمل �رتفاع �ل�سغط و�حلر�رة.
 ،RoCust X600 ويوؤك��د �ملخرتع��ون �أن �لطابعة �لثالثي��ة �لأبعاد �لتي �سمي��ت
ل يوج��د له��ا نظري يف �لع��امل. �إذ �إنها ق��ادرة على �لطبع و�لعمل م��ع خمتلف �أنو�ع 
و�أ�س��كال �لبال�ستيك. وي�سمح ت�سميم �لطابعة با�ستخ��د�م �ثنني من روؤو�ص �لطباعة 
لإنت��اج عنا�رش �أبعادها 300х400х600 مم. وبف�سل هذه �لتكنولوجيا �جلديدة 
�سيك��ون م��ن �ملمك��ن �حل�سول عل��ى منتجات ثالثي��ة �لأبع��اد يف خمتلف جمالت 
�ل�سناعة مثل �لطاقة و�لإذ�ع��ة و�لإلكرتونيات، و�لهند�سة �مليكانيكية و�لكيميائية 

و�لنفط و�لغاز، وقطاع �لأ�سلحة �لدفاعية.

�بتك��ر �إيل�ص دي��از م�سابيح م�سنوعة من �لقو�ري��ر �لبال�ستيكية ميكنها توفري �ل�سوء 
."Liter of Light" بالعتماد على �لطاقة �ل�سم�سية ويحمل �مل�رشوع ��سم

تق��وم فك��رة �مل���رشوع عل��ى م��لء �لقو�ري��ر بامل��اء وم�سح��وق �لتبيي���ص �أو �لَق�رْش  
bleach؛ وم�سحوق �لق�رش هو م�سحوق �أبي�ص كيميائي ُي�ستخدم يِف �إز�لة �لألو�ن �أو 
اُر: �ملبِيّ�ُص للِثّياب( ومينع ظه��ور �لطحالب يف �ملاء. ثم يتم تثبيت  تخفيفه��ا. )�لَق�سَّ
�لزجاج��ات على �أ�سطح �ملنازل حي��ث تعمل كمر�آة عاك�سة لل�سوء بز�وية 360 درجة 
وتك��ون بذلك مثل �مل�سابي��ح �لعادية خالل فرتة �لنهار، وتوف��ر هذه �لعملية ما بني 
�أو م�سابيح  10 و15 دولر�ً يف �ل�سهر ل�سكان �لقرى بف�سل �ل�ستغناء عن �ل�سموع 

�لكريو�سني.
�أم��ا من �أج��ل �حل�سول على �ل�س��وء يف �لليل فيت��م تزويد هذه �لقو�ري��ر �لبال�ستيكية 
مب�سابي��ح LED مت�سل��ة عرب �أ�س��الك بلوحة حت��ول �لطاقة �ل�سم�سي��ة �ل�سغرية �إىل 
�س��وء. وحتت��اج �إ�ساءة ه��ذه �مل�سابي��ح �إىل �لتعر�ص لل�سم�ص ما ب��ني 3 و4 �ساعات 

لتظل م�سيئة ليلة كاملة.

انستغرامظهورفيسبوك

أبل تشكو من بيع بضائع مقلدة لمنتجاتها عبر موقع أمازون

موجة

�إن كنت حتب �لتحرك يف �ل�سور و�لفيديوهات �لبانور�مية 
عل��ى 360 درج��ة، وحت��ب �أي�س��ًا �رشعة حتمي��ل �ملقالت 
�لفورية �سمن تطبي��ق في�سبوك. �لآن �مليزتني تعمالن معًا 
بحي��ث ميكن للنا�رشين �إدر�ج تلك �ل�س��ور �سمن مقالتهم 
�لفوري��ة. كانت في�سبوك قد �أطلقت مي��زة �ملقالت �لفورية 
يف ماي��و م��ن �لع��ام �ملا�س��ي لت�سم��ح لأ�سح��اب �ملو�قع 
بن���رش مقالتهم ب�رشع��ة كبرية عرب تطبي��ق في�سبوك نف�سه 
بحي��ث يتم تخزينه��ا على خمدمات �ل�رشك��ة. ويف �سبتمرب 
من �لعام �ملا�س��ي �أي�سًا �أتاحت رفع �ل�سور و�لفيديوهات 
ب� 360 درجة �لتي ميكن للم�ستخدمني �لتحرك يف خمتلف 

�لجتاهات و�مل�ساهدة كاأنهم بنف�ص �ملكان.
�لآن ع��رب تطبيق في�ص ب��وك على �أندروي��د و�آيفون �سيمكن 
للقر�ء �لإطالع عل��ى مقالت فورية مدمج فيها فيديوهات 
�أو �سور 360 درجة بحيث تعطيهم جتربة ��ستخد�م �أف�سل 

بكثري من ��ستخد�م �سور �أو فيديوهات عادية.

فيسبوك تتيح إدراج صور وفيديوهات 
360 درجة في المقاالت الفورية


