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هذا  غوغل  كانت  التافي�ستا  ان  كثريون  يعلم  ال 
الوقت، و�سنكون اأكرث دقة بقولنا اإن غوغل هي من 
عبرّ  الكلمات  بهذه  اجلديدة"،  التافي�ستا  اأ�سبحت 
م�رشوع  يف  امل�سارك  -املوؤ�س�س  �سوليفان  داين 
بتغطية  -املهتم   Search Engine Land
حمركات  تخ�س  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  االأخ��ب��ار 
البحث- معربًا عن ا�ستيائه من ياهوو، وحتميلها 
مل  رمبا  ال��ذي  الكبري،  العمالق  هذا  اندثار  �سبب 

ي�سمع الكثري عنه.
هناك  ك��ان  غ��وغ��ل،  البحث  حم��رك  ظهور  فقبل 
اأجل  من  املتقاتلة  البحث  حمركات  من  العديد 
�سعبية؛  املحركات  هذه  اأكب  اأحد  وكان  التفوق. 
الذي تربع على قمة هذه  األتافي�ستا،  حمرك بحث 
ياهوو  و����رشاء  غ��وغ��ل،  ظهور  حتى  املحركات 
لت�سطر  غوغل،  اأم��ام  املعركة  وخ�سارة  للمحرك 
ياهوو اإىل غلق اأحد اأكب حمركات بحث ت�سعينيات 

القرن املا�سي.
القدمي العمالق  "التافي�ستا".. 

يعمل   www.altavista.com نطاق  يزال  ال 
الرئي�سية  البحث  �سفحة  اإىل  يقود  لكنه  االآن،  اإىل 
عام  يف  التافي�ستا  ياهوو  ا�سرتت  فقد  لياهوو. 
2003، يف الوقت الذي بداأ جنم التافي�ستا فيه يف 

الهبوط.
الذي   ،1995 عام  اإىل  األتافي�ستا  اإط��الق  ويعود 
�سفحة  مليون   20 نحو  فهر�سة  يف  وقتها  جنح 
البحث  حم��رك��ات  كانت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وي��ب، 
تنمو  التي  املعلومات  ت�سجيل  يف  �سعفًا  تواجه 
حاز  هنا  وم��ن  االإن��رتن��ت،  م��واق��ع  على  ب�رشعة 

التافي�ستا على �سهرته.
بول  االأمريكي  احلا�سوب  عامل  التافي�ستا  اأن�ساأ 
فالهرتي ولوي�س منري والبيطاين مايكل بوروز، 
 ،"DEC" يف الوقت الذي كانوا يعملون فيه يف 
اأمريكية  �رشكة  وه��ي  الرقمية،  املعدات  �رشكة 
القرن  �ستينيات  منذ  احلوا�سيب  قطاع  يف  عملت 

املا�سي حتى الت�سعينيات.
�سعبية  ذا  املوقع  اأ�سبح   1998 ع��ام  وبحلول 
اندجمت  التي  كومباك،  �رشكة  ا�سرتته  لذا  هائلة 
بدورها مع �رشكة هيوليت باكارد )hp( يف عام 
2002، ثم مت بيعه جمدداً يف عام 2003 لياهوو.

وت�سبب هذا التغري املتكرر يف امُلالك واالإدارات يف 
وموا�سلة  ال�رشيع،  النمو  على  ال�رشكة  قدرة  عدم 

التناف�س مع غوغل، التي اأُن�سئت عام 1998.
-يف   2003 ع��ام  يف  للموقع  ي��اه��وو  وب�����رشاء 
حماولة منها الإعادة بناء املوقع-يف الوقت الذي 
ا�ستحوذت فيه على �رشكة "Overture" اإحدى 
االإن��رتن��ت،  على  لالإعالنات  امل���زودة  ال�رشكات 
بقيمة 1.63 مليار دوالر، وذلك لتعزيز ياهوو يف 

املناف�سة بينها وبني غوغل؛ كان الوقت قد فات.

ويف حماولة لفهم �سبب اندثار العمالق األتافي�ستا، 
اأن   Search Engine Land�ل تقرير  ذك��ر 
ترك  ي��ري��دوا  ومل  األتافي�ستا"،  "اأحبوا  النا�س 
ا�ستخدامه، لكن "مع عدم وجود اأي من املميزات 
غوغل  كانت  الذي  الوقت  يف  خا�سة  االإ�سافية"، 
من  خدماتها  يف  املميزات  هذه  دمج  يف  ت�سارع 
احلفاظ  التافي�ستا  ت�ستطع  مل  امل�ستخدمني،  اأجل 

على حمبيها.
غوغل مقابل األتافي�ستا

بعنوان  الدمناركية  األبورج  جامعة  من  بحث  يف 
األتافي�ستا  مقابل  غوغل  احل����روب..  "معايري 
)ياهو("، ذكر اأنه يف البداية كان التافي�ستا مميزاً 
عن  البحث  عمليات  يوفر  بحث  حمرك  اأول  كونه 
اأن يبحثوا  الكاملة، حيث ميكن للنا�س  الن�سو�س 
بلغة طبيعية. كذلك تقدمي تقنيات البحث املتقدمة 
البحث.  عملية  ت�سهل  التي  ال��وق��ت-  ذل��ك  -يف 
اأحدثت   ،1998 عام  غوغل  ظهرت  عندما  لكن 
تغريات ثورية ملحركات البحث التي عاجلت فيها 

امل�ساكل االأ�سا�سية يف هذا الوقت.
وزحف حمرك البحث غوغل -مبرور الوقت-على 

توفري  طريق  عن  كبرية؛  بكفاءة  االإنرتنت  �سبكة 
امل�ستخدم،  ل�سلوك  وفقًا  البحثية  النتائج  اأف�سل 
وبهذه  غوغل.  بحث  خوارزمية  ميز  ما  اأهم  وهذا 
اأف�سل  منتجات  خلق  من  غوغل  متكنت  الطريقة 
النا�س،  من  العديد  جذبت  التي  التافي�ستا،  من 
الذين  امل�ستخدمني  من  كبرية  قاعدة  وا�ستوعبت 
لغوغل  اأتاح  ما  وهذا  اإيجابية،  فعل  ردود  كونوا 

النمو على ح�ساب التافي�ستا.
للحفاظ على مكانها، حاولت  ويف حماولة منها 
تزويد   2001- اإىل   2000 عام  -من  التافي�ستا 
لكنها  البحث،  حمرك  تقنيات  وحت�سني  خدماتها 
 25% ت�رشيح  على  اأرغمتها  اإداري��ة  م�ساكل  بعد 
البحث  حمرك  على  تركيزها  رجع  موظفيها،  من 
فيه  اكت�سبت  ال��ذي  الوقت  يف   .2001 عام  بعد 
حت�سني  خالل  من  امل�ستخدمني  من  الكثري  غوغل 

خوارزمية البحث اخلا�سة بها.
ال�رشبات  ح��رب  غوغل  ب��داأت  طويلة  ف��رتة  بعد 
Gmail يف عام  بداأت بخدمة  التي  اال�ستباقية، 
جامعة  من  امُلقدم  البحث  هذا  ويذكر   ،2004
هذا  يف  املعركة  ك�سبت  غوغل(  )اأي  اأنها  األبورج 

العام، ثم تلتها عدة منتجات اعتمدت على قاعدة 
امل�ستخدمني ال�سخمة لغوغل، مع التطوير امل�ستمر 
ملحرك البحث. وبهذا التكنيك اأ�سبحت غوغل رقم 

1 يف عامل خدمات البحث عن املحتوى.
اإغالق التافي�ستا

2013 عن  8 يوليو/متوز عام  اأعلنت ياهوو يف 
على  احلفاظ  مع  التافي�ستا،  الرائد  املحرك  زوال 
النطاق اخلا�س به، الذي �سيكون موجهًا ل�سفحة 
الرئي�سية، وذلك �سمن جمموعة من  ياهوو  بحث 
اخلدمات واملنتجات التي اأغلقتها ياهوو يف ذلك 
حمركات  اأكب  اأحد  �سفحة  انطوت  وبهذا  احلني. 
عنه  يعلم  ال  ال��ذي  الع�رشين،  القرن  يف  البحث 

الكثري من جيل ع�رش التكنولوجيا احلايل.
وجود  على  اأكدت  وغوغل  التافي�ستا  بني  احلرب 
وقدرتها  ال�����رشك��ات،  معايري  ب��ني  قوية  عالقة 
وبناء  تناف�سي،  منتج  وت��ق��دمي  االب��ت��ك��ار  على 
ا�سرتاتيجية عمل قادرة على احلفاظ على املكانة 
الرائدة للكيان يف ال�سوق. وهذا ما اأدى اإىل زوال 
التافي�ستا، و�سعود غوغل واحتاللها للمركز االأول 

بني كل حمركات البحث.

  تسمح لذوي اإلعاقة من 
معرفة األماكن المتاحة لهم

زراعة أوعية دموية للقرود 
بالطابعة المجسمة 

المقبل قد يصبح 
ثنائي الشريحة

تزن نفسها ذاتيًا 
وتراسلك إذا فقدتها

ح�سل��ت خرائط غوغ��ل على حتديٍث م��ن �ساأنه اأن يجعل حي��اة ذوي االإعاقة 
– �سفاه��م اهلل – اأك��رث واقعية. من ي�ستخدم الكرا�سي املتحركة، اأو ي�ستخدم 
الع��كازات، اأو م��ا �سابه م��ن االأدوات امل�ساعدة على احلركة، ب��ات باإمكانهم 
احل�س��ول عل��ى معلومات ح��ول املواقع الت��ي ي�سُهل لهم الو�س��ول اإليها عب 

التطبيق.
يتم عر�س املعلومات اجلديدة داخل ق�سم املرافق الذي يظهر مع كل حماولة 
لال�ستع��الم عن مكاٍن م��ا على خرائط غوغل. والق�سد م��ن ذلك اأن العديد من 
االأماكن العامة يتم حتديثها يف االإ�سدار اجلديد من التطبيق، مما يوفر الوقت 
واجله��د ملن ُيعاين م��ن اإعاقة ج�سدية عند االنتقال من م��كاٍن اإىل اآخر خالل 

حياته اليومية.

جن��ح العلم��اء ال�سيني��ون يف زرع اأوعي��ة دموية م�سنعة م��ن خاليا جذعية 
بالطابع��ة املج�سمة يف الق��رود، مما ميثل خطوة هامة نح��و طباعة االأوعية 
الدموي��ة وغريه��ا م��ن االأع�س��اء االأخ��رى لعمليات ال��زرع الب�رشي��ة وتغيري 

الطريقة التي يتطور بها الطب التجديدي.
ُي�س��ار اإىل اأن العلم��اء يف اأنح��اء الع��امل يت�سابق��ون لبناء االأع�س��اء بطريقة 

اأع�ساء املتبعني. اأن يعو�س النق�س يف  "التخليق احليوي" ما ميكن 
وق��د جنح��ت اإحدى هيئ��ات االأبحاث الرو�سي��ة موؤخرا يف زراع��ة غدة درقية 
بتقني��ة الطباعة املج�سمة يف فاأر. وقد ا�ستخ��دم الباحثون ال�سينيون طابعة 
ثالثية االأبعاد مليئة بحب م�سنوع من خاليا جذعية لطباعة منوذج لالأوعية 

الدموية بطول �سنتيمرتين اثنني، ثم زرعت يف �سدور ثالثني قردا.

الهوات��ف الذكي��ة مزدوج��ة ال�رشيح��ة ه��ي خيار �سائ��ع وحمبب ل��دى االأ�سواق 
النا�سئة، مثل بع�س الدول العربية، ف�ساًل عن ال�سني والهند. اإال اأن االآيفون كان 
حت��ى اآخر حلظة ال يدعم �سوى �رشيحة ات�سال واحدة فقط. لكن وفًقا للم�سادر، 

يبدو اأن اأبل تعمل على تغيري ذلك يف امل�ستقبل القريب.
ذكرت م�سادر على �سلٍة باأبل، اأن ال�رشكة تعمل على تطوير اإ�سداًرا من االآيفون 
املقب��ل، م��ن �ساأن��ه اأن ي�سب��ح ثنائ��ي ال�رشيحة، وهو م��ا ي�سم��ح للم�ستخدمني 

ي االت�سال على نف�س الهاتف. التبديل بني خطرّ
ويف مار���س املا�س��ي قدمت اأبل طلًب��ا ملكتب امللكية الفكري��ة يف ال�سني طلًبا 
ال�ستخ��دام تل��ك التقني��ة، ون���رش املكتب ذلك الطل��ب يف �سبتم��ب املا�سي. كما 

�سجلت ال�رشكة براءة اخرتاع يف الواليات املتحدة لتقنية ازدواج ال�رشيحة.

حم��ل الع��ام كثرياً م��ن االبت��كارات يف عامل اأمتع��ة وحقائ��ب ال�سفر، ولع��ل اأبرزها 
احلقيب��ة الت��ي ميكن اأن تنقل �ساحبها ح��ول املطار كدراج��ة، واحلقيبة التي تلحق 
�ساحبها كرجل اآيل. وتعتب حقائب "بوك�رش" جزء من تلك املوجة، وحي متاحة يف 

االأ�سواق منذ اأ�سهر، وتعمل بدون احلاجة اإىل بطارية.
وه��ي ابتكار م��ن �رشكة "بوغاب��و" الهولندي��ة، وتتاألف من جمموعة م��ن احلقائب 
ال�سغ��رية الت��ي ميكن تركيبها عل��ى عربة حتمله��ا اأربع عجالت. ونظ��راً اإىل طريقة 
توزي��ع ال��وزن على العج��الت، ميكن حتري��ك احلقيبة بغاي��ة �سهول��ة، اإال اأن حتريك 

احلقيبة على ال�سالمل قد يكون �سعبًا. ويبلغ ثمن هذا االبتكار 1500 دوالراً.
اأما �رشكة "Raden" ف�سممت ت�سكيلة من احلقائب التي تزن نف�سها ذاتيًا، وتر�سل 

ر�سالة ل�ساحبها اإذا فقدت، وميكن �سحن الهاتف اجلوال منها.

أداة إلزالة الرسائل المتطفلة بتقويم "آي كالود"
في المتصفح 

لعبة قفز الترامبولين "خطيرة"

 تعرف على قصة اندثار أكبر محرك بحث  إلكتروني قبل مجيء غوغل

إلنتاج شاشات »أالوليد« شائعات حول رغبة غوغل 
وأبل في عقد شراكة مع إل جي 

"يوتيوب سبيسز" مركز إنتاج 
وتصوير للوطن العربي

سامسونغ تطور جهازي واقع افتراضي معززة

ابتكار دراجة كهربائية تتحرك بالمشي

اطلق��ت �رشكة اأب��ل اأول اأداة للت�سدي للر�سائ��ل املتطفلة )Spam(  يف التقومي 
بخدمة احلو�سبة ال�سحابية "اآي كالود".   

 وتتي��ح االأداة اجلديدة للم�ستخدم اإمكانية حتديد دع��وات الفعاليات واالأحداث 
 غ��ري املرغوب فيه��ا باأنها ر�سائل متطفل��ة ويتم اإخفاوؤها بع��د ذلك، وبالتايل 
 يتمكن امل�ستخدم من التخل�س من الر�سائل املتطفلة، التي ظهرت منذ  اأ�سابيع.            
ويقت���رش عمل االأداة اجلديدة على موقع الويب www.icloud.com، الذي 
 ميك��ن ا�ستدعاوؤه بوا�سطة برامج الت�سفح، اأما يف التطبيقات املخ�س�سة لنظام 
اأب��ل  "اآي اأو اأ���س" ونظام م��اك "اأو اأ�س"، فاإنه ال ميكن اإزال��ة الر�سائل املتطفلة 
 باأم��ان.           واإذا رغ��ب امل�ستخ��دم يف اإزال��ة دع��وات للخ�سوم��ات املزعوم��ة من 
الهوات��ف الذكي��ة  واحلوا�سي��ب املكتبية، فيمكن��ه القيام بذلك م��ن خالل حيلة 

�سهلة، وذلك عن  طريق اإن�ساء تقومي جديد يف تطبيق التقومي.         
 وين�سح اخلباء االأملان بعدم النقر على اأية من اخليارات الثالثة �سواء  "القبول" 
اأو "االحتم��ال" اأو "الرف���س" يف الر�سائل املتطفلة، الت��ي ترد اإىل  التقومي، الأن 
هذا االإجراء �سوف يو�سح ملر�سل هذه الر�سائل اأن امل�ستخدم قد  ا�ستقبلها، ومن 

ثم ير�سل املزيد من الر�سائل املتطفلة.            

دامت  الكثيفة  احلم�سية  االأمطار  من  فرتة  اأن  حديثة،  درا�سة  ك�سفت 
االأنهار اجلليدية  اأن تكون امل�سوؤولة عن ذوبان  األف عام ميكن   100

ودفع االأر�س نحو البيئة التي نعرفها االآن. 
باالأنهار  �سنة، كرة ثلجية مغطاة  650 مليون  الكوكب قبل  فقد كان 
كيلومرت،   2 يعادل  ما  ميال،   1.2 اإىل  ت�سل  التي  ال�سميكة،  اجلليدية 
كانت  الكيميائية  التجوية  اأن  اإىل  بكني  جامعة  من  الباحثون  وي�سري 
وهذه  املارينوي"،  اجلليدي  "الغمر  فرتة  انتهاء  �سبب  االأرج��ح  على 
الفرتة حدثت منذ 650 اإىل 635 مليون �سنة تقريبا، وقد غطى اجلليد 
ومن  الثلجية،  االأر�سية  الكرة  عليه  يطلق  حدث  يف  باأكمله  الكوكب 
الغمر اجلليدي اقرتب من نهايته ب�رشعة متزايدة، ب�سبب  اأن  املحتمل 

خروج امليثان من الرتبة ال�سقيعية اال�ستوائية.
وحتى االآن، هناك القليل من االأدلة التي تبني كيف انتهت هذه الفرتة 
 ،"PNAS" اجلليدية، ومن خالل الورقة البحثية املن�سورة يف جملة 
"وفقا لفر�سية الكرة  اأنه  كتب فريق البحث بقيادة كانغ يونغ هوانغ 
م�ستويات  وارتفاع  اجلليدي،  الغطاء  انخفا�س  فاإن  الثلجية  االأر�سية 
البحر يف نهاية حقبة التجمد، هو ما اأدى اإىل زيادة معدل هطول غطاء 

الكربونات، لكن االأدلة اجليوكيميائية غري متوفرة".
يف  الكيميائية  التجوية  تاريخ  بناء  الباحثون  اأعاد  حدث  ما  ولفهم 

املارينوي  اجلليدي  الغمر  نهاية  وبعد  ج��ن��وب اأثناء  يف 
تلك  اأن  اإىل  النتائج  وت�سري  ال�سني، 

ث��اين  ب�سبب  ان��ت��ه��ت  ال��ف��رتة 
من  وغريه  الكربون  اأك�سيد 

امل�سببة  الغازات 

لالحتبا�س احلراري واملت�سكلة من الن�ساط البكاين.
وقد اأدى ارتفاع م�ستويات ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي اإىل 
املطر احلم�سي  واأدى  القارات،  اجتاحت جميع  اأمطار حم�سية  ت�سكل 
اإىل تطور غطاء الكربونات، وهي طبقات ذات تكوين ن�سيجي مميز من 
ال�سخر  �سال�سل  من  العلوية  الطبقة  ت�سكل  والتي  الكربونية،  ال�سخور 

الر�سوبي التي تعك�س حاالت التجمد الكبى يف ال�سجل اجليولوجي.
واأظهر التحليل الكيميائي لل�سخور يف جنوب ال�سني، اأن هناك دليال 
على التجوية الكيميائية يرجح اأن االأمطار احلم�سية هي التي و�سعت 
جمرد  لي�س  احلم�سية  االأمطار  عا�سفة  واأن  اجلليدي،  للع�رش  حدا 

هيجان دام لعدة �ساعات.
اإذ يعتقد الباحثون اأن هطول االأمطار ا�ستمر مئات االآالف من ال�سنني 
يف نهاية فرتة "الغمر اجلليدي املارينوي" ما اأدى للخروج من حالة 

التجمد.
االنفجار  اإىل  بدوره  اأدى  قد  اجلليد  ذوبان  يكون ع�رش  اأن  كما ميكن 
م�ست  عام  مليون   541 نحو  منذ  بداأت  التي  الفرتة  وهي  الكامبي، 
املاألوفة  اأ�سالف احليوانات  الظهور املفاجئ، مل�ستحاثات  وهي فرتة 

�سمن ال�سجل االأحفوري االأر�سي.
املواد  من  هائلة  كميات  اإىل ظهور  اجلليدية  االأنهار  ذوبان  اأدى  وقد 
الغذائية يف املحيطات، ف�سال عن اأن م�ستويات االأك�سجني ت�سببت يف 
ازدياد عمق املحيطات، حيث تكاثرت البكترييا وامليكروبات االأخرى 

مما اأدى اإىل تزايد العوالق، و هي كائنات واحدة اخللية.
وهذه العوالق دفنت الكربون الع�سوي يف روا�سب قاع البحر عندما 

ماتت، ما �سبب ارتفاعا يف ن�سبة االأك�سجني يف الغالف اجلوي. اأكد جراح عظام بريطاين بارز اأنه ال يجب ا�ستخدام 
لعبة "الرتامبولني" املطاطية للقفز اإال حتت اإ�رشاف 

متخ�س�سني.
م�ست�سفى  من  قري�سي،  علي  اأم��ري  الدكتور  وتوقع 
يظهر  التي  االإعالنات  اأن  اجلامعي،  �ساوثهامبتون 
�ستزيد  الرتامبولني  لعب  اإح���دى  على  كلب  فيها 
اأع��داد  يف  زي��ادة  اأي�سا  توقع  لكنه  املبيعات،  من 

امل�سابني بك�سور يف العظام جراء هذه اللعبة.
واأو�سح قري�سي اأن هذه االإ�سابات �سائعة، حتى يف 

األعاب الرتامبولني املزودة ب�سبكات اأمان.
وقال: "االأ�سبوع املا�سي، اأحيلت اإيلرّ امراأة تبلغ من 
اإ�سابة خطرية يف  27 عاما وهي تعاين من  العمر 

ركبتها الي�رشى نتيجة حلادث ترامبولني."
اإن  احل��وادث  من  للوقاية  امللكية  اجلمعية  وك�سفت 
امل�ست�سفيات تعالج �سنويا اأكرث من 13 األف اإ�سابة 

ب�سبب الرتامبولني.
وميكن اأن توؤدي حادثة اأثناء القفز على الرتامبولني 
الركبة،  يف  وخلع  وال��ق��دم،  ال���ذراع  يف  ك�سور  اإىل 

باالإ�سافة اإىل اإ�سابات يف الرقبة.
قد  االإ���س��اب��ات  ه��ذه  "بع�س  قري�سي:  واأ���س��اف 
تكون  قد  اأخ��رى  )اإ���س��اب��ات(  لكن  مزعجة،  تكون 
لدى  خا�سة  احلالية،  وامل�سكلة  للغاية.  خطرية 
ال�سبكات مينح  ا�ستخدام  اأن  واالأطفال، هي  ال�سباب 
واأنهم  باالأمان،  كاذبا  اإح�سا�سا  واآبائهم  االأطفال 
الن�ساط  وكثافة  م�ستوى  بلغ  مهما  بخري  �سيكونون 

الرتامبولني".
وتابع: "من وجهة نظري وكجراح عظام ذي خبة 
ا�ستخدامها فقط يف  اللعبة خطرية ويجب  فاإن هذه 
اأنها تتوفر فقط حتت  اأعتقد  والتي  ظروف منا�سبة، 

اإ�رشاف متخ�س�سني".

وقال ديف ووكر مدير ق�سم اأمان األعاب الرتفيه يف 
اجلمعية امللكية للوقاية من احلوادث، اإنه "يف حال 
ا�ستخدام لعبة ترامبولني يف املنزل يجب على االآباء 
اأن يعرفوا جيدا اأن هناك خطورة كما هو احلال يف 
اأي ن�ساط ترفيهي يتطلب طاقة عالية، ويجب اتخاذ 
خطرية  اإ�سابات  وق��وع  ملنع  احرتازية  اإج���راءات 

حمتملة قد تغري م�سري حياة ال�سخ�س."
هو  الرتامبولني  ح��ول  �سبكات  "وجود  واأ���س��اف: 

اإجراء وقائي جيد، وكذلك ال�سماح بوجود طفل واحد 
ممار�سة  ل�سمان  واملراقبة  الواحدة،  املرة  يف  فقط 
الن�ساط على )من�سة( الرتامبولني بطريقة منا�سبة."
واعتب اأن "العديد من االإ�سابات اخلطرية تقع عند 
على  يجب  لذا  الطفل،  ب�سحبة  اأكب  �سخ�س  وجود 
يف  الرتامبولني(  )من�سة  على  التواجد  عدم  االآب��اء 

نف�س الوقت الذي ميار�س فيه اأطفالهم اللعبة".

كان��ت �سام�سونغ خالل الربع الثالث من العام 
اجلاري يف اأبهى ُحلرّة لها مع ا�ستحواذها على 
 OLED %96.2 من �سوق �سا�سات االأوليد 
�سا�س��ات  ذل��ك  مب��ا  واملتو�سط��ة،  ال�سغ��رية 
الهوات��ف الذكية واالأطراف. لك��ن اعتماًدا على 

املناف�سة، فاإن هذا النوع من االحتكار 
�سبه مهدد باخلطر.

ت�س��ري ال�سائع��ات اإىل اأن غوغ��ل، واأبل، 
ومايكرو�سوف��ت، لديه��م رغبة للدخول 
يف �رشاك��ٍة م��ع �رشكة اإل ج��ي الإنتاج 
�سا�س��ات اأوليد. وبالن�سب��ة الأبل فاالأمر 
مقب��ول؛ نظًرا الأنه م��ن املتوقع اإطالق 
اآيف��ون 8 م��ع �سا�س��ة اأولي��د يف العام 

املقبل.
لكن وج��ود نف���س الرغبة ل��دى غوغل 
ومايكرو�سوف��ت ُيعدُّ اأمًرا غريًبا بع�س 

ال�سيء. ووفًق��ا مل�سادر ال�سائعات، فاإن غوغل 
�ست�ستخدم هذه ال�سا�سات مع اإ�سدارات بيك�سل 

املقبل��ة. وع��ن مايكرو�سوف��ت فاإنه��ا تركز 
على االأفكار واأخبار اإ�سدارات 

�سريف�س.

"يوتي��وب  اإط��الق  لغوغ��ل  اململوك��ة  يوتي��وب  �رشك��ة  اأعلن��ت 
�سبي�سي��ز" يف الوط��ن العربي من خالل تعاونه��ا مع "مدينة دبي 
لالإ�ستوديوه��ات" الإن�ساء مركز اإنت��اج وت�سوير خم�س�س ملن�سة 

يوتيوب يف مدينة دبي خالل الربع الثاين من عام 2017.
وتتي��ح ه��ذه ال�رشاكة اأم��ام �سناع املحت��وى من مالك��ي قنوات 
يوتي��وب من خمتلف اأنحاء الوط��ن العربي فر�سة ا�ستخدام اأحدث 
تقني��ات ال�س��وت وال�سورة والتحري��ر دون اأي تكلف��ة، اإىل جانب 
توف��ري برامج تدري��ب وور�سات عم��ل ودرو�س احرتافي��ة ل�سناع 

املحتوى.
ووفق��ا لل�رشكة، فاإن مركز "يوتيوب �سبي���ز" للت�سوير واالإنتاج 
يف دب��ي �سي�س��كل من�سة جتمع حتت مظلته��ا جمتمع يوتيوب يف 
�سبي��ل التع��اون وابت��كار حمتوى جدي��د ينال اإعج��اب املتابعني 

حول العامل.
وتاأت��ي ه��ذه اخلطوة بعد اإط��الق يوتي��وب ت�سعة مراك��ز م�سابهة 
يف لو���س اأجنلو�س ولندن وطوكي��و ونيويوركوبرلني و�ساو باولو 

ومومباي وتورنتو وباري�س، قبل اأن ت�سل اإىل دبي.

بع��د جناح نظارة Gear VR، ق��ررت �سام�سوجن التو�سع اأك��رث فهي تعمل حاليًا 
عل��ى جهازين واحد للواقع االفرتا�سي ليكون خليفة املذكور، واآخر للواقع املعزز 
ليناف���س HoloLens من مايكرو�سوف��ت. Gear VR 2 �سيتاح قريبًا وبعدها 
Gear VR 3، هذا يعني اأن اأحدهم قد تطلقه يف معر�س CES يف يناير املقبل، 
واالآخ��ر رمبا يف معر�س اجل��وال يف مار�س. وك�سف نائ��ب الرئي�س يف �سام�سونغ 
ت�سته��دف  املع��زز  للواق��ع  م�ستوي��ات  اأربع��ة  ع��ن   Sung-Hoon Hong
�سام�سون��غ التواجد فيها. واأو�سح اأن �سام�سونغ حاليًا تقع يف امل�ستوى الثاين من 
خ��الل الواق��ع املعزز مثل لعبة بوكيم��ون جو، لكن طموح ال�رشك��ة نحو اأعلى من 
Hol -  ه��ذا يف الواق��ع املعزز لتقدم جترب��ة ومزايا ت�ساهي ما تقدم��ه نظارة
Lens يف مايكرو�سوف��ت. يذكر ان��ه مل تك�سف اأية تفا�سيل فنية عن موا�سفات 
االأجه��زة، وال ت�ساميم متوقعة، ما علينا �سوى االنتظ��ار لالأ�سابيع املقبلة لتظهر 
باق��ي التفا�سيل، اأو االإعالن الر�سمي للجهازي��ن لنعرف اإمكانياتهما واأ�سعارهما 
اإن كان��ا قادرين على مناف�س��ة HoloLens ال�سيما من ناحي��ة ا�ستقالليتها اأو 

اعتمادها على هاتف ذكي.

يب��دو اأن حمب��ي الدراج��ات عل��ى موع��د مع ت�سمي��م ث��وري يجمع ب��ني الدراجة 
الكهربائي��ة وجهاز امل�سي الريا�سي، ليكون و�سيل��ة التنقل االأكرث متيزا يف غياب 
الدوا�س��ات.  فقد �سمم الهولندي بروين بريجمي�س��رت دراجة م�سي كهربائية با�سم 
"Lopifit"، م�ستوحي��ا الفك��رة من تدربه يف �سالة االألع��اب الريا�سية. وطرح 
بريجمي�س��رت على نف�سه قب��ل اأن تاأتيه فكرة ال�سوؤال الت��ايل: "كيف ميكن ا�ستخدام 
جه��از امل�س��ي هذا يف الهواء الطلق؟ مت اإن�ساء املفه��وم االأويل للدراجة يف هولندا، 
وتعم��ل ال�رشكة املنتج��ة االآن على توزيع دراجة امل�س��ي الكهربائية يف عدة دول 

من بينها الواليات املتحدة واملك�سيك ومنطقة البحر الكاريبي.

حقيبةاآليفونخرائط

الجورنال - متابعة 

عاصفة أمطار حمضية دامت 100 ألف عام بعثت الحياة على األرض!
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