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على  الأعمال  رّواد  وبع�ض  امُلطورون  ُي��ردد  ما  كثرًيا 
اأن  على  يدل  فقط  واحدا  معنى  ُتفيد  عبارات  م�سامعنا 
علم  بذلك  رافعني  متاًما،  ن�سب  اجلديدة  الأفكار  نهر 
ال�ست�سالم ومانعني الأفكار الإيجابية اأو الإبداعية من 

الدخول اإىل حياتنا ب�سكل تام.
حولنا،  نظرنا  لو  �سحيحة  نظرهم  وجهة  تكون  وقد 
فهناك �سبكات اجتماعية مثل في�سبوك وتويرت، وهناك 
�سبكات ُمتخ�س�سة مثل ان�ستجرام و�سناب �سات، وهناك 
هاجن  اأو  اب  وات�ض  مثل  الفورية  للمحادثات  تطبيقات 
اأو  يوتيوب،  مثل  الفيديو  لبث  تطبيقات  وهناك  اآوت�ض، 
لها  �سوف جتد  التي  الأفكار  والكثري من  �سكوب،  بريي 
�رشكات  وراءه��م  تقف  ثالثة  اأو  تطبيقني  الأق��ل  على 

كبرية جدا.
اأي باخت�سار، حتى ولو فّكر امُلطور اأو رائد الأعمال يف 
مناف�ستهم، فاإن الأ�سماء امُلرعبة التي تدعمهم اأو تقوم 
بتمويلهم كفيلة بزعزة اأي ثقة اأو اأمل يف نفو�ض البع�ض.
ُمتخذين  والنتظار،  للجلو�ض  البع�ض  دفع  الأم��ر  هذا 
احلالية  الأف��ك��ار  اأن  فبما  الفري�سة،  انتظار  و�سعية 
ن�سبت فيجب ترّقب التقنية الثورية القادمة التي تعقب 
التجربة الجتماعية لالنق�سا�ض عليها وتنفيذ الأفكار 

امُلختلفة لها.
وُهنا نحتاج لالإجابة ب�سكل �رشيح حول ماهية التقنية 
اأم   Drones طّيار  دون  الطائرات  هي  هل  القادمة، 
ال�سنعي،  الذكاء  امُلعزز؟ هل هي  اأو  الواقع الفرتا�سي 

ترّقب  اإىل  الأ�سئلة حتتاج  الآليون؟ كل هذه  الرجال  اأم 
به  يقوم  ما  وهو  ال�سحيح،  الإجابة  حتديد  قبل  كبري 

البع�ض لالأ�سف يف الوقت احلايل.
الثورية  والتقنية  ذلك متاًما  على غري  يدل  الواقع  لكن 
الذي  املعنى  ولفهم  بيننا،  الآن  فعاًل  القادمة موجودة 
قبل  ح�سلت  حادثة  عليكم  اأق�ض  دعوين  اإي�ساله  اأريد 

عقد اأو عقد ون�سف من الزمن.
اإن �سّح  الويب  اأو  الإنرتنت  بدا  تقريًبا  عام ٢٠٠٢  يف 
وجميع  الأفكار،  بجميع  ُم�سبًعا  اأ�سبح  وكاأنه  التعبري 
AOL حجزت لنف�سها  اأو  ال�رشكات الُكربى مثل ياهو 
مكاًنا ل ُيكن زحزحتها منه، دون ن�سيان كوكل التي 
توجهت يف تلك الفرتة لتكون ُمرك البحث الأوحد على 
للمتاجر  مثاًل  اعترب  الذي  اأم��ازون  ومتجر  الإنرتنت، 

الإلكرتونية على الإنرتنت.
الثورية  التقنية  بانتظار  احلقبة  تلك  يف  اجلميع  وبداأ 
اأ�سبحت  الأفكار  فكل  الويب،  بعد  تاأتي  �سوف  التي 
موجودة بالفعل، منتديات هناك املئات منها، �ساحات 
متوفرة،  الفورية  للمحادثات  برامج  كذلك،  درد�سة 
كبرية،  �رشكات  من  ظهرت  اإل��ك��رتوين  بريد  خدمات 
جديد  اإلكرتوين  م�رشوع  واأي  توّفرت،  بحث  ُمركات 
اقت�رش على تلك الأفكار ومل يحمل اأي نوع من البتكار 
ما  حقبة  انتظار  يف  اجلميع  كان  وريثما  عام.  ب�سكل 
من  الثاين  اجليل  بظهور  اجلميع  تفاجاأ  الويب،  بعد 
الويب، Web 2.0، الذي غرّي �سكل ال�سبكة ب�سكل �سبه 

وتعززت  الجتماعية،  ال�سبكات  لدينا  فظهرت  كامل، 
اأكرب. جميع املواقع اجلديدة  الت�ساركية ب�سكل  التجربة 
على  اعتمدت  �سبي�ض  ماي  اأو  لينكداإن  في�سبوك،  مثل 
امُل�ستخدم كم�سدر لتوفري امُلحتوى، ول يجب اأن نن�سى 
اأن ظهور تقنية اأجاك�ض Ajax غرّي من طريقة حتديث 
ال�سفحات وامُلحتوى بداخلها، وبالتايل اأخذت املواقع 

�سكاًل جديًدا وح�سلت بذلك على بريقها من جديد.
اأنه  اأو باآخر  ظهور اجليل الثاين من الويب يعني ب�سكل 
وبينما كان اجلميع ينظرون نحو اليمني، جاء احلل من 
الناحية امُلقابلة، فلم تكن هناك تقنية ثورية، بل كان 
هناك حت�سني لتقنية حالية واإ�سافة بع�ض اخل�سائ�ض 
على  اعتماًدا  ج��اءت  الثورية  التقنية  اأن  اأي  عليها، 

التقنيات احلالية
الأ�سوات  كرثة  ظل  ويف  الراهن  وقتنا  اإىل  وبالعودة 
التي تقول اأن ع�رش التطبيقات والهواتف الذكية انتهى، 
لُت�سكت    Pokemon Go بوكيمون  لعبة  ج��اءت 
تطبيقات  ن�ساهد  اأن  اعتدنا  فبعدما  الأ���س��وات،  هذه 
قائمة  تت�سدر  يوتيوب  اأو  اب،  وات�ض  في�سبوك،  مثل 
اأف�سل التطبيقات يف املتاجر، جاءت بوكيمون لتحتل 
بع�ض  جمعت  فاللعبة  الكالم،  نكرر  ل  ولكي  ال�سدارة. 
عليه  يعتد  مل  جديد  قالب  �سمن  وقدمتهم  املفاهيم 
ال�سهرة  تلك  ح�سد  يف  جنحت  وبالتايل  امُل�ستخدم، 
بوكيمون  لعالمة  ا�ستخدامها  ن�سيان  دون  الكبرية، 

التجارية الكفيل بدفع عجلتها بقوة كبرية.

ما ح�سل عند ظهور الويب 2.0 هو اأن بع�ض ال�رشكات 
الإنرتنت  �سبكة  على  جديدة  خدمات  تقدمي  يف  جنحت 
الطفرة  ح�سلت  وبالتايل  للجميع،  اأ�سا�ًسا  املتوفرة 
التقنية، وما قامت به لعبة بوكيمون هو نف�ض ال�سيء، 
من  ال�ستفادة  بعد  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار  تقدمي  اأن  اأي 
العنا�رش املتوفرة حولنا هو اخليار الأمثل الذي ي�سمح 

بتوفري ُمنتج جديد يح�سد انتباه اجلميع حول العامل.
ولو اطلعنا على قائمة اأف�سل تطبيقات الأجهزة الذكية  
 – – منذ �سهر يناير/كانون الثاين ٢٠١٦ حتى اليوم 
تطبيقات  هناك  اأن  لوجدنا  دوري  ب�سكل  تتحدث  التي 
والأُخ���رى،  الفرتة  بني  القمة  اإىل  الو�سول  يف  تنجح 
واجلميل يف الأمر اأن تلك التطبيقات تنق�سم اإىل نوعني 
عن  بالتعبري  للُم�ستخدم  ت�سمح  تطبيقات  الأول  فقط، 
نف�سه ب�سكل اأكرب من خالل تطبيق تاأثريات على �سوره 
متواها،  تخ�سي�ض  بعد  الفيديو  مقاطع  م�ساركة  اأو 
والنوع الثاين تطبيقات للتوا�سل الفوري باأفكار جديدة.
لتطبيق  القادمة  الثورية  الفكرة  ولإيجاد  باخت�سار، 
الأ�سياء  يف  النظر  اإمعان  علينا  يجب  جديد  ُمنتج  اأو 
املثال  �سبيل  على  هناك  اليوم.  اأيدينا  بني  املوجودة 
تطبيقات لتخزين ال�سور على الإنرتنت، لكنها ل توفر 
اخل�سو�سية  نوع  معرفة  اأو  بها  للتحكم  كافية  اأدوات 
ال�سور  لتنظيم  تطبيق  بناء  عملية  تكون  قد  لذا  فيها، 
وتخزينها على الإنرتنت ومعرفة نوع اخل�سو�سية فيها 

من الأفكار التي جتذب الكثري من امُل�ستخدمني.

ا في جامعة كامبريدج  تفتتح مختبًرا سرّيً
لتطوير المساعد الصوتي “سيري”

تصمم طائرات 
استطالع ورقية

 "تويتر" يتوقف عن 
التغريد مؤقتا

بنز تنافس 
"بورش باناميرا"

ا يف اململكة املتحدة – حتديًدا  وفًق��ا للم�سدر، فاإن اأبل فتحت خمت��رًبا �رشيًّ
يف كامربي��دج - حي��ث يحتوي عل��ى 30 عامًلا يعملون بي��ٍد واحدة لزيادة 
ق��وة امل�ساع��د ال�سوتي �س��ريي؛ كي ي�سبح اأك��رث اكتماًل واأ���رشع ا�ستجابًة 
متاًما مثل الب�رش. وذكر التقرير اأن اأبل ترغب يف جعل �سريي ل يقل قوة عن 
امل�ساعدي��ن ال�سوتيني لدى املناف�سني، مثل كوكل ومايكرو�سوفت، �سيكون 
هن��اك املئات م��ن املهند�سني الذين �سيعمل��ون يف امل�رشوع، فقد خ�س�ست 
ال�رشك��ة نحو 100 مليون دولر م��ن اأجلهم، على اأن يتم تطوير �سريي على 
النح��و املطل��وب، وذلك بعد توف��ري اأدوات تطوير الربجمي��ات SDK لكافة 
املطوري��ن. وم��ن املتوق��ع اأن يعمل املخترب ب�س��كل عام عل��ى تطوير كافة 

اأ�سكال الذكاء ال�سطناعي ل�سالح �رشكة اأبل. 

قامت �رشكة "رو�ستيخ" الرو�سية بت�سميم �سل�سلة من الطائرات الورقية التي يكن 
ا�ستخدامه��ا لأغرا�ض ال�ستط��الع، والتي اأطلقت عليها ت�سمي��ة "كايت". والكايت 
طائ��رة ورقية ذات م�ساح��ة كبرية بو�سعها الطريان اإىل ارتفاع ب�سعة كيلومرتات 
لتنفي��ذ دائ��رة وا�سعة من املهام. فيمكنه��ا على �سبيل املثال اأن تق��وم باأداء دور 
ترحيل الإ�سارات من �سفينة اإىل اأخرى ومن وحدة ع�سكرية اإىل اأخرى. كما يكن اأن 
ت�ستخدم لنقل احلمولة يف الأماكن ذات الت�ساري�ض الوعرة والت�سوير ويف جمال 
الأر�س��اد اجلوي��ة، ف�سال عن قيامه��ا مبراقبة املووتوىل مكت��ب "دولغوبرودين" 
للت�سامي��م الأوتوماتيكي��ة مهمة ت�سمي��م الطائرة الورقي��ة ال�ستطالعية، واأ�سار 
خ��رباء املكت��ب اإىل اأن الختالف الرئي�ض بني املنط��اد والطائرة الورقية ينح�رش 

يف �سمود الأخرية اأمام الرياح ال�سديدة وحتى العوا�سف.

ف�س��ل بع���ض م�ستخدم��ي موقع التوا�س��ل الجتماع��ي "توي��رت" يف املنطقة، يف 
ت�سف��ح املوق��ع، �سباح الثنني؛ ب�سب��ب م�ساكل تقنية غري معروف��ة بعد ا�ستمرت 

لعدة دقائق.
ول��دى ماولة زيارة املوقع ع��رب اأجهزة الكمبيوتر 
اأو الهوات��ف الذكي��ة، تظه��ر عبارة "ه��ذا املوقع ل 

يكن الو�سول اإليه" بعد وقت طويل من التحميل.
وح�س��ب مواقع تقني��ة متخ�س�سة، تلقى "تويرت" 
خالل دقائق مئ��ات البالغات من امل�ستخدمني، 
ب�س��اأن عدم اإمكانية و�سوله��م اإىل املوقع، اإل اأن 

امل�سكلة مت حلها لحقا.

 تعت��زم �رشك��ة "مر�سيد�ض بنز" اإطالق �سيارة �ساخن��ة رباعية الأبواب من �ساأنها 
مناف�سة "بور�ض بانامريا" ورمبا بع�ض موديالت "بنتلي". وهناك �سائعات تفيد 
ب��اأن مكتب " AMG " التابع ل��� "مر�سيد�ض بنز" كان قد بداأ العمل على ت�سميم 
�سيدان �ساخنة جديدة منذ عام 2012. ويقوم امل�رشوع على من�سة موحدة كانت 
ت�ستخ��دم يف �سي��ارات �سيدان من فئت��ي " E " و" S ". فيم��ا و�سف خرباء مكتب 
" AMG " من�سته��م باأنه��ا فريدة من نوعه��ا، اإذ اإنها �ستختلف عن تلك التي 
ت�ستخدمها موديالت مر�سيد�ض احلالية. ويف ما يتعلق مبحرك ال�سيارة قرر خرباء 
مكتب " AMG " اأن يكون هو نف�سه مرك V8 الرباعي ال�سطوانات الذي كان 
ق��د ن�سب يف مودي��ل " Mercedes-AMG E 63 ". ، لكن مردوده �سريتفع 

اإىل حد بعيد مقارنة باملحرك احلايل الذي ينتج قوة 612 ح�سانا.

"BMW" تفكر في إنتاج سيارة كروس كهربائية

واحد - صفر .. لمايكروسوفت مقابل أبل ولكن الحكم قد يكون غير منصف

التقنية الثورية القادمة متوفرة اآلن في كل مكان !

تطوير عين الكترونية تربط مباشرة 
بالدماغ إلعادة البصر

علماء يكشفون سر حب كثيرين ألجهزتهم الذكية

كوكل بالي يتيح للمطورين طلب رسوم اشتراك منخفضة 

 i5 عل��ى الرغ��م من اأن ال�رشك��ة الأملانية قد ح�سلت على براءة اخ��رتاع ل�سيارتها
الكهربائية فاإنها ل تزال تفكر يف م�سري ال�سيارات الكهربائية.

وم��ن املحتمل اأن ت�سب��ح �سيارة الطرق الوعرة املودي��ل الثالث يف اأ�رشة �سيارات 
i العائدة لهذه املاركة، مما يعك�ض ال�سعبية املتزايدة ل�سيارات الكرو�ض عامليا.

م��ن جهة اأخرى اختارت ب��ي ام دبليو هذا النوع من الهي��اكل انطالقا من مفهوم 
تركي��ب اأجه��زة ال�سي��ارة، بحيث ل��ن ي�سط��ر م�سممو ال�رشك��ة للتفنن كث��ريا عند 

ماولتهم متويه اأق�سام وحدة القدرة وغرفة البطاريات.
مع هذا يتوفر وقت كاٍف لدى ال�رشكة الأملانية؛ لأن من املعروف اأن اأ�رشة �سيارات 
ف�سيل��ة i ل��ن تكتمل مبوديل ثالث اأبكر من عام 2021. وق��د قررت اإدارة ال�رشكة 
األ ت�ستعج��ل يف تنزي��ل هذه ال�سيارة اإىل ال�س��وق يف �سبيل تقدير اآفاق ت�سويق هذه 
التقليع��ة ب�س��كل اأدق وتفه��م وا�ستيع��اب املتطلب��ات الت��ي �سيتقدم به��ا امل�سرتي 
جتاهها، عالوة على ذلك تنخرط �رشكة بي ام دبليو الآن يف اإعداد �سيارة رود�سرت 

.2018 اإىل ال�سوق بحلول عام  i8 الريا�سية؛ لإي�سالها 

حال  يف  اجلميع  يتناوله  الذي  ال�سحري  الدواء  هي  احليوية  امل�سادات 
اإ�سابتهم بامليكروبات كالبكترييا والفطريات وت�ساعد يف تعافيهم من 
هذه املمر�سات بيد اأن هذه الكائنات ال�سغرية مل تعد بتفكريها الب�سيط 
تعي�ض  الذي  الو�سط  قوة  مدى  اأدرك��ت  فقد  البدائية  وبراءاتها  ال�سابق 
ي�ستجد  ملا  ومواكبتها  نف�سها  لتطوير  طريقة  يف  تفكر  واأ�سبحت  فيه 
الآن يف حقبة  ورمبا منر  نف�سها.  عن  الدفاع  قبل  للهجوم  وا�ستعدادها 
انهيار  وبني  الذهبي  احليوية  امل�سادات  ع�رش  بني  تف�سلنا  قد  فا�سلة 
منظومة القوة الب�رشية يف ت�سنيع امل�سادات احليوية التي قد ت�ساهم يف 

الت�سدي لهذه املجهريات.
ا�ستخدامها  يكن  التي  البدائل  حول  الأخ��رية  الآون��ة  يف  التفكري  ب��داأ 
لنا وحتديد مدى فعاليتها على  تتاح  التي  الطبيعية  للعنا�رش  واللجوء 

املمر�سات اخلطرية التي قد تهدد �سحة الن�سان.
ففي درا�سة حديثة على املواد الطبيعية من حولها والتي هي من نتاج 
بدرا�ستها  العلماء  من  العديد  قام  والتي  النحلة  تدعى  عجيبة  خملوقة 
مركبات  لإنتاج  اهلل  وهبها  التي  العجيبة  والقدرة  منتجاتها  ودرا�سة 
تتعلق  علمية  ورق��ة  ن�رشت  فقد  لالإن�سان   ال�سفاء  �رش  فيها  وم��واد 
العنقودية  البكترييا  على  تاأثريه  ودرا�سة  النحل(  )�سمغ  بالربوبولي�ض 
هذا  حول  مذهلة  معلومات  عن  تك�سف  للمثي�سلني  املقاومة  الذهبية 

املنتج الذي ينتجه هذا الكائن اللطيف.
�سمغ النحل يتكون من  �سموع،ن�سبة كبرية من املواد حم�سية، كال�سيوم 
وبروتينات.وي�سمى �سمغ  فيتامينات ومعادن  اأثريية عطرية،  زيوت  و 

الطب  يف  قدًيا  ا�ستخدم  وقد  والربوبولي�ض  وعكربالنحل  النحل 
ال�سعبي.

واأجريت العديد من الدرا�سات حول التاأثري 
بينت  وقد  البكترييا  على  للربوبولي�ض 
البكترييا  على  تاأثريا  له  اأن  الدرا�سات 
بكرتيا  وبع�ض  ج��رام  �سبغة  موجبة 

الهوائية  البكترييا  وعلى  جرام  �سالبة 
تركيب  اأن  من  وبالرغم  والالهوائية. 

على  اع��ت��م��ادا  يختلف  الربوبولي�ض 
علي  تغذت  التي  النباتي  امل�سدر 

رحيقه النحلة وكذلك على املنطقة 
الأن����واع  ه���ذه  اإل  اجل��غ��راف��ي��ة  
املختلفة اأظهرت ن�ساطا مت�سابها 

�سد امليكروبات.
ويف الدرا�سة احلديثة فقد مت عزل 

ومت  ملر�سى  ال�رشيرية  احلالت  من  العنقودية  البكترييا  من  نوعا   40
oxacillin والعديد  البكترييا للم�ساد احليوي  اختبار مدى ح�سا�سية 
وم�سلة  النت�سار.  طريقة  با�ستخدام  الخرى  احليوية  امل�سادات  من 
هذه الدرا�سه اأن   28 منها كان عبارة عن بكترييا مقاومة للمثي�سلني 
بينما تللك التي مل تكن مقاومة لهذا امل�ساد احليوي او�سحت مقاومة 

كبرية للم�سادات احليوية الأخرى.
ومت اأي�سا تقييم الن�ساط امليكروبي للم�ستخل�ض من ال�سمغ بالإيثانول 
البكترييا  مقاومة  يف  فعاليتها  ومدى  احليوية  بامل�سادات  ومقارنته 

العنقودية الذهبية املقاومة للمثي�سلني.  
اأو�سحت النتائج اأن م�ستخل�ض الربوبولي�ض يتلك ن�ساطا �سد البكترييا 
امل�سادات احليوية  واأدوية  الربوبول�ض  تاأثري  التي مت عزلها. وبت�سافر 
معمليا اأظهرت تاأثريا قويا على هذه البكترييا MRSA. ي�سار اإىل اأن 
نقل  ايقاف  عرب  البكترييا  حلركة  اإيقاف  عمل  يف  ي�ساهم  الربوبولي�ض 
ال�سارة عرب اخللية البكتريية لحتوائه على مكونات م�سادة لالأك�سدة 

.cinnamic ومواد حم�سية مثل  flavonoids مثل
 Main Group جملة   يف  حديثا  ن�رشت  التي  الدرا�سة  ه��ذه  اإن 
يبذلها  التي  اجلهود  ت�سافر  مدى  عن  تك�سف  للعام     Chemistry
العلماء لإيجاد احللول املنا�سبة التي من املمكن اأن ت�ساهم يف التقليل 

البكترييا  خ��ط��ورة  والتغلب على اإمرا�سيها وتفتح اآفاقا م��ن 
والنظر م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  جدي  ب�سكل  للتفكري 

لأه��م��ي��ة امل��ك��ون��ات 
من  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

حولنا. هذه لي�ست مباراة كرة قدم ولكن ال�سدى الذي اأحدثه اأهم 
موؤمترين يف عامل التقني��ة لالأ�سبوع ال�سابق كانت كاأنها 
كذل��ك، حيث كانت النتيجة عك�ض التوقعات، والتي كانت 
م��ن �سال��ح ابل على ال��ورق. فم��ع اأن كل الأنظ��ار كانت 
نح��و موؤمتر اب��ل، اإل ان موؤمتر مايكرو�سوف��ت قبله بيوم 
ق��د �سحب الأنظار ورفع �سقف التوقعات من قبل متابعي 
التقني��ة اإىل عل��و مرتف��ع. فق��د اأعلن��ت مايكرو�سوفت عن 
اك��رث من جه��از اثبتت فيه انها عائدة بق��وة، خا�سة بعد 
جت��اوز �سهمه��ا م�ستواه القيا�س��ي ال�سابق. اجله��از الأول 
كان احلا�س��ب املحم��ول Surface book وهو حتديث 
ملوا�سفات اجلهاز الذي اطلقته العام ال�سابق، اأهم ما يف 
التحدي��ث هو عم��ر البطارية التي ت��دوم حتى 16 �ساعة، 
اي ان��ك لن حتتاج جللب ال�ساحن مع��ك خارج املنزل يف 
اي يوم عمل معت��اد؛ لأنك على الأغلب �ستعود اىل املنزل 

قب��ل اأن يف��رغ م��ن ال�سح��ن. التحدي��ث مل يك��ن مفاج��اأة 
املب��اراة اأو اأف�س��ل لعب فيها، بل ه��و الإعالن عن جهاز 
جدي��د كلي��ًا وه��و ال��� Surface Studio وه��و جه��از 
مكتب��ي ب�سا�سة مل�ض يبلغ حجمه��ا 28 بو�سة بالإمكان 
حتريكه��ا باإن�سيابي��ة لالأ�سفل لت�سبح �سا�س��ة ر�سم كانت 
املفاجاأة وحتقيق��ا حللم كثري م��ن امل�سممني الرقميني، 
ه��ذا بالإ�سافة لع��دد من املفاجاآت، مث��ل برنامج الر�سم 
ال��ذي ا�سب��ح يدع��م الر�س��وم الثالثي��ة البع��اد، والت��ي 
باإمكان��ك �سنعه��ا بوا�سط��ة هاتفك املحم��ول من خالل 
ت�سوي��ر اي جم�س��م. يف اجلان��ب الآخ��ر، اأعلن��ت اب��ل عن 
  MacBook Pro�حتديث خل��ط حوا�سيبها املحمولة ال
لتك��ون الإ�سافة الُكربى هي �رشيط اللم�ض الذي يقع فوق 
لوحة املفاتيح ليعطي وظائف ا�سافية تتغري على ح�سب 
الربنام��ج ال��ذي تعمل عليه، متامًا مث��ل الت�رشيبات التي 

ن���رشت م�سبق��ًا، ليكن موؤمتر ابل بذلك م��ن دون مفاجاآت 
اأو حت��ى بخيبة ام��ل مل�ستخدمي منتجات اب��ل الأوفياء، 
حي��ث كان��وا يتوقعون تغي��رياً جذري��ًا يف اجه��زة املاك 
 ، ”hello again“ خ�سو�س��ًا بع��د ا�ستخدام ابل لكلم��ة
والتي جعلته��م يعتقدون ان احلدث املنتظر هو ب�سخامة 
احل��دث عندما اعلنت عن جه��از اي ماك. كل هذا اّدى اىل 
اع��ادة ط��رح الت�س��اوؤلت ل��دى متابعي ال�رشك��ة ان كان 
الرئي���ض التنفيذي احل��ايل “تيم كووك” ه��و اف�سل بديل 
ل�ستي��ف جوبز. مع انه قدم اداًء ممتازا ماليًا منذ ا�ستالمه 
املن�س��ب، ولكن قد يك��ون احَلَكم غري من�س��ف )وهو راأي 
اجلمه��ور(، ف�سحيح اأن مايكرو�سوفت قدمت جهازاً ملفتا 
لالأنظ��ار، ولكنه ملف��ت لدرج��ة اأنهم تغا�سوا ع��ن �سعره 
املرتف��ع ن�سبة للم�ستخدم الع��ادي وموجه للذين يعملون 

يف املجال البداعي والت�سميم.

حقق العلماء تقدما هاما يف جمال اإعادة الب�رش اإىل فاقديه من خالل زرع عني الكرتونية لمراأة فقدت ب�رشها 
م��دة 7 �سن��وات، وا�ستعادت القدرة على روؤي��ة الأ�سكال والألوان.فقد قام الأطب��اء يف جامعة كاليفورنيا، لو�ض 
اأجنلو���ض )UCLA( بزراع��ة رقاقة ب�رشية ل�سلكي��ة يف دماغ املراأة البالغة من العم��ر 30 عاما، ليكون هذا 
مثاب��ة الختب��ار الب���رشي الأول للمنتج. وبنتيجة ذلك، متكنت امل��راأة من روؤية وم�س��ات ملونة وخطوط وبقع 
عندم��ا اأُر�سل��ت اإ�س��ارات اإىل دماغها من جهاز الكمبيوتر.  ومل ُتعاِن املراأة الت��ي طلبت عدم ذكر ا�سمها من اآثار 
جانبي��ة �سلبي��ة كبرية خ��الل العملية، وفقا للبيان. وي�ستخ��دم اجلهاز، الذي ُطور كجزء م��ن برنامج اوريون 1 
)Orion 1( م��ن قب��ل "Second Sight"، التكنولوجي��ا ل�ستع��ادة الب���رش عرب امل��رور بالع�سب الب�رشي 
مم اجلهاز املط��ور خ�سي�سًا لأولئك الذين  لتن�سي��ط الق���رشة الب�رشية يف الدم��اغ، وفقا ل� روبرت غرينربغ. و�سُ
ل ي�ستطيع��ون ال�ستف��ادة م��ن نظام ال�سبكي��ة Argus II ، )وهو عب��ارة عن كامريا وجه��از فيديو يثبت على 
النظ��ارات ال�سم�سي��ة( ال��ذي ُك�سف النقاب عن��ه يف م�ست�سف��ى Manchester Royal Eye  العام املا�سي، 
ولك��ن تطبيق��ه كان مدودا؛ لأنه يعتمد على وج��ود بع�ض خاليا ال�سبكية عند املري���ض. ويقدم النظام اجلديد 
اإمكانيات اأبعد من ذلك من خالل اإر�سال الإ�سارات مبا�رشة اإىل الدماغ، ولديه القدرة على اإعادة الب�رش لأولئك 
الذي��ن اأ�سبحوا عميانا متاما ل�سبب من الأ�سباب، مبا يف ذلك الغلوكوما اأو املياه الزرقاء، وال�رشطان، واعتالل 
ال�سبكي��ة جراء ال�سك��ري، وكذلك ال�سدمة، وفقا للُم�سّنع. وتهدف اخلطوة املقبل��ة اإىل ربط عملية الزرع بكامريا 
تن�سب على النظارات، وتخطط ال�رشكة للح�سول على موافقة اإدارة الأغذية والعقاقري عام 2017 للُم�سي ُقدما 

يف تطوير هذا البتكار.

اأو�سح نائب رئي�ض �رشك��ة اأبل ل�سوؤون الت�سويق فيل �سيلر يف 
 MacBook مل��اذا �ستباع اأجهزة CNET حديثه ملرا�سل
اجلدي��دة لل�رشكة مقاب��ل ال�سعر املرتفع املع��رو؟ فاعترب فيل 
�سيل��ر اأن �سعر اجله��از اجلديد عادل ومتوافق م��ع موا�سفاته 
الفني��ة وجودته. كم��ا قال اإن �رشك��ة اأبل تهتم بجع��ل اأ�سعار 
اأجهزته��ا مقبول��ة، ولكن مهند�س��ي ال�رشك��ة ل ي�سنعون تلك 
الأجه��زة انطالقا م��ن �سعر ملمو�ض، ب��ل يجتهدون يف تاأمني 
اأعل��ى م�ستوى من الرتياح ل��دى امل�سرتي يف اأثناء ا�ستعماله 
MacBook، وه��و ال�سيء الذي يتوق��ع م�سرتو اأجهزة اأبل 
احل�س��ول عليه، ويوؤدي ه��ذا الواقع اأحيان��ا اإىل وقوع اأجهزة 
اأب��ل ب��ني الب�سائع الغالية الثم��ن، ولي�ض ذلك اأم��را مق�سودا، 
فهذا هو �سعره الواقع��ي. واأ�ساف نائب رئي�ض ال�رشكة اأن اأبل 
ل��ن ت�سنع اأجهزة لب توب ذات �سا�س��ات مل�ض، واأ�سار اإىل اأن 
م��ن غري املعقول اأ�س��ال حتويل جه��از Mac اإىل اأيفون؛ لأن 
هذه الأجهزة تعمل ب�سكل مثايل يف الو�سط الذي اأنتجت للعمل 

فيه خ�سي�سا.

ك�س��ف علماء نف�ض م��ن جامعة ماكجيل الكندية اأن �رش تعل��ق بع�ض النا�ض باأ�سياء 
كالأجه��زة الذكي��ة مث��ال، ياأتي كرد فع��ل منهم قد يعو���ض عن حال��ة الوحدة التي 
يعي�سونه��ا. كما اأجرى الباحثون جتارب �سمل��ت 178 �سخ�سا، وخالل التجارب مت 
تقيي��م العوامل النف�سية لدى امل�ساركني، كال�سعور بالوحدة والقلق من النف�سال اأو 

امليل اإىل اأن يكونوا جزءا من فئة اأو جمموعة اجتماعية معينة.
وخالل التجارب مت تق�سيم امل�ساركني اإىل فئتني، حيث طلب العلماء من امل�ساركني 
يف الفئ��ة الأوىل اأن يع��ددوا 6 �سفات لأ�سخا�ض مقرب��ني منهم، اأما امل�ساركون يف 

الفئة الثانية فطلب منهم تعداد �سفات اأ�سخا�ض عاديني يعرفونهم.
فيم��ا طل��ب م��ن امل�ساركني من كلت��ا الفئت��ني اأن ي�سف��وا 4 اأ�سي��اء اأو اأجهزة ذكية 
تعجبه��م وي�ستخدمونه��ا ب�س��كل دائ��م. وبع��د مقارن��ة الأجوب��ة باحلال��ة النف�سي��ة 
للمت�سابق��ني، تبني للعلماء اأن الأ�سخا�ض الذين ي�سعرون بالوحدة اأو قلق النف�سال 
كانوا ميالني لو�سف اأجهزتهم الذكية اأكرث من و�سفهم لالأ�سخا�ض، وتعلقهم ال�سديد 
به��ذه الأجهزة اأو الأدوات جاء كتعوي�ض اأو رد فع��ل نف�سي على احلالة الجتماعية 

التي يعي�سونها، حيث ي�سعب عليهم التوا�سل مع النا�ض بالطرق التقليدية.

توف��ر العديد من التطبيقات على كوكل بالي نظام الإ�سرتاكات الدورية �سواء كانت 
�سهري��ة اأم �سنوي��ة، ومن اأج��ل حتفيز امل�ستخدم��ني على الإ�س��رتاك بالتطبيق، بداأت 

كوكل بال�سماح للمطورين بطلب ر�سوم ا�سرتاك منخف�سة عند اأول ا�سرتاك.
اذ كتب��ت ك��وكل عل��ى مدونته��ا اأن املطوري��ن الذي��ن يعمل��ون بنظ��ام ال�سرتاكات 
�سيمكنه��م من و�سع �سعر منخف���ض لالإ�سرتاك، وذلك كعر�ض خا�ض اإما لعدد مدد 

من امل�سرتكني اأو ملدة مددة.
مث��اًل يك��ن خلدمة Hulu اأو غريه��ا اأن تعر�ض عل��ى م�ستخدم��ي اأندرويد دفع 1 
دولر �سهري��ًا ملدة 3 اأ�سهر لتجرب��ة اخلدمة، وبعد انتهاء املدة يجب على امل�ستخدم 
دف��ع الر�سوم العتيادي��ة. هذا التوجه من كوكل لدعم املطورين الذين يتبنون نظام 
ال�س��رتاكات م��ن تطبيقاتهم، من �ساأنه زيادة اأرباحه��م على املدى البعيد، حيث اأن 
تخفي���ض الإ�سرتاك ملدة مدودة من اأجل ج��ذب امل�ستخدم وجعله ي�ستخدم اخلدمة 

وتعجبه، على الأرجح فاإنه �سيمدد ا�سرتاكه لحقًا بالر�سوم الكاملة.

مرسيدسعصفورأبل

صمغ النحل يتغلب على البكتيريا الشرسة

روسيا

أبل تعلل غالء سعر أجهزتها 
 MacBook Pro


