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ن�ساهد كل يوم اخرتاع التكنولوجيا امل�ستمر الذي 
ُيبِهر اأبناءنا، لكن ثقافة "النقر بداًل عن التحدث" 
و�سع  الع�سري  من  واأ�سبح  فعاًل،  تقلقنا  اأ�سبحت 
خرباء  ي��راه  ما  على  )قائمة  املنزل  يف  قوانني 

التنمية وال�سحة العقلية(.
ن�سائح  عن  واالأمهات  االآب��اء  ي�ساأل  ما  "كثرياً 
فان  ه��اي��الي  ت��ق��ول  ال�ساأن"،  ه��ذا  يف  عملية 
لالأطفال  النف�سي  بالطب  املتخ�س�سة  زواننربغ 
اأن  يجب  " الن�سائح  ت�سيف:  اأن  قبل  واملراهقني 
نكون مدعومة ب�)الربهان( وبخربتي االإكلينيكية 
لذا، فاإنه  االأطفال.  العقلية لدى  ال�سحة  يف عالج 

يطيب يل اأن اأن�رش هذا االأمر".
من   32% اأن  ملعظمنا  مفاجئًا  يكون  لن  رمبا 
ن�سبة االأطفال البالغة اأعمارهم ما بني 8 �سنوات 
و 11 �سنة، واأّن %79 من االأطفال الذين ترتاوح 
ميتلكون  ع��ام��ًا   15 اإىل   12 ب��ني  م��ا  اأع��م��اره��م 
  Ofcom لهيئة  وفقًا  الأنف�سهم،  ذكية  هواتف 
لالت�ساالت. وعليه فاإن االأطفال ال يربحون اأر�سًا 
وال يطاأون موطئًا اإال ولديهم اإمكانية الو�سول اإىل 

االإنرتنت، لياًل ونهاراً.
 11 البالغ  ابني،  "اأخربين  زوان��ن��ربغ  واأ�سافت 
عامًا، باأن 4 من اأ�سدقائه ي�َل�ُِجون االإنرتنت ِلّلعب 
يف  يكون  التي  الليايل  يف  الليل  منت�سف  يف 
ياأخذون  ال  والِديهم  الأن  درا�سي؛  يوم  �سباحها 

واأنهم  "اآيباد"  اللوحي  احلا�سوب  اأجهزة  منهم 
املراَهَقة،  �ِسّن  يف  الفتيان  يحتاج  بهم".  "يثقون 
لكّن  لياًل،  النوم  من  �ساعات   9 اإىل  باملتو�سط، 
 7 اأو  �ساعات   7 اإال  ينامون  ال  منهم  كثريين 
ا�ستخدامهم  ب�سبب  فقط  ال�ساعة  ون�سف  �ساعات 

لالإنرتنت".
يوِقظون  باأنهم  ال�سباب  م��ن  كثري  و"يخربين 
اأية  اأنف�سهم  على  يفوِّتوا  ال  حتى  لياًل؛  اأنف�سهم 
تقدم  اأن  قبل  النف�سية  االأخ�سائية  تقول  ر�سائل"، 

الن�سائح االآتية".
الن�صيحة رقم 1:

لل�سحة  االأهمية  بالغ  اأمر  للن�ساط  املجدِّد  النوم 
االأجهزة  اأبعْد  طفلك.  ُعمر  ك��ان  مهما  العقلية، 
االإلكرتونية عن اأطفالك قبل النوم ب�ساعة يف االأقل 
)واإياك اأن ترتك االأجهزة لُت�سحن يف ُغرف نومهم.

الن�صيحة رقم 2:
يتجاوز  مل  طفل  اأي  عن  رقميٍّ  جهاز  اأي  اأب��ِع��ْد 
اأخ��رياً  اأج��رت��ه��ا  التي  البحوث  ت�سري  ال�سنَتني. 
فوائد  اأن  اإىل  االأطفال  االأمريكية لطب  االأكادمييُة 
اأعمارهم  تقل  الذين  لالأطفال  الرقمي  اال�ستخدام 

عن �سنتني تكون حمدودة اإن مل تكن معدومة.
�سنتني  بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  االأطفال  اأما 
اأعدْتها  التي  ذاَتها  الدرا�سَة  فاإن  �سنوات،   5 اإىل 
تلك املنظمة امِلْهنية الأطباء االأطفال يف الواليات 

تعقيداً  االأكرث  التفكري  مهارات  اإن  تقول  املتحدة، 
واالإب���داع  امل��ث��اب��رة  -مثل  للَمدَر�سة  بالن�سبة 
خالل  من  جيداً  تعلُُّمها  ميكن  امَل��ِرن-  والتفكري 
م، ولي�س من  اأ�ساليب اللعب االجتماعي غري املنظَّ

خالل االأجهزة الرقمية.
لذا، فاإن َحّد ا�ستعمال االأطفال املرتاوحة اأعماُرهم 
اأن  ينبغي  االأجهزة  لتلك  �سنوات  و5  �سنتني  بني 
االإ�رشاف(.  )وحتت  اليوم  يف  واحدة  �ساعًة  يكون 
10 �سنوات، فاإن  5 و  وبالن�سبة لالأطفال ما بني 
ال�ساعة يف  قريبًا من  اأي�سًا  يبقى  اال�ستعمال  َحّد 
 10 اأما املراهقون ذوو ُعمر  اليوم بقدر االإمكان؛ 
�سنوات واأكرث، فيجب اأن يظل ا�ستخدامهم لها اأقل 

من 3 �ساعات يف اليوم.
الن�صيحة رقم 3:

"اآمنة"  ُلعبة  يلعب  طفلك  اأن  تفرت�س  اأن  اإي��اَك 
ي�ستوعبون حقيقَة كثرٍي  قد  فاإنهم  االإنرتنت.  على 
ال  وق��د  اخلطرة،  اأو  املفيدة  غري  املعلومات  من 
قد  هذا  ف��اإن  للفتيات،  وبالن�سبة  ي�ستوعبونها. 
الغذائية  االأنظمة  بع�س  عن  معلومات  ي�سمل 

القا�سية.
اأط��ف��ااًل  اأن  امل��ح��زن  م��ن 

اأو  التا�سعة  بُعمر 

اإيذائهم  ب�سبب  عيادتي  يف  علّي  َيِفُدون  العا�رشة 
ذل��ك،  ِف��ع��َل  تعلموا  اأي���ن  فاأ�ساألهم  الأنف�سهم، 
واإجاباتهم املتقاربة تكون دائمًا "على االإنرتنت".
حاوْل اأن تنظر فيما يفعله طفلك على حا�سوبه اأو 
االإعالنات  معهم حول  الذكي. حتدَّث  هاتفه  على 
َنة رْقمياًّ،  واملعلومات املغلوطة، اأو اأي �سور حم�سَّ

كتلك التي يتعر�سون لها با�ستمرار.
راِع اأن يكون ا�ستخدام احلا�سوب يف نطاق حميط 
االأ�رشة، حتى يدرك االأطفال اأنه باإمكانك اأن تّطلع 

على ما يفعلونه يف اأي وقت.
من ال�سمات الرئي�سية ل�ِسّن املراهقة تطويُر الهوية 

فيفعل  ال���ذات���ي���ة، 
ال��ف��ت��ي��ان ذل��ك 

ب��اخ��ت��ب��ار 
االأ���س��ي��اء، 

وروؤي������ة 
م������������ا 
"يحبه" 
�س  لنا ا
ف��ي��ه��م 
وم������ا 

واأف�سل  املقارنات.  واإج��راء  منهم،  "يكرهونه" 
الأن  االإن��رتن��ت؛  على  ي��ك��ون  ذل��ك  لفعل  ال��ط��ُرق 
اال�ستجابة فيه تكون فورية. لكننا نعلم حق العلم 
مثالية  رْقمية  اإىل و�سع �سوٍر  النا�س مييلون  اأن 
الأنف�سهم هناك. ونتيجُة ذلك فاإن الفتيان ي�سَعْون 
وهذا  اأنف�سهم،  ويف  حياتهم،  يف  زائف  َكمال  اإىل 

م�رش بثقتهم الأنف�سهم.
الن�صيحة رقم 4:

الت�سجيع على ِفعل االأن�سطة التي ت�ستمل على لقاء 
اأو  النوادي،  يف  التالقي  مثل  وروؤيتهم،  النا�س 
التب�سع يف االأ�سواق. وكل  اأو  م�ساركة االأ�سدقاء، 
هذه االأمور ُتعد فر�سًا لبناء الثقة بالنف�س، وتتيح 
للفتيان عقَد مقارنة اجتماعية �سحية بعيداً عن 

العامَل الرْقمي.
ازدياداً يف ا�سطرابات  اأ�ساهد يف عيادتي 
من  متزايد  ع��دد  عند  ه��ذا  ويبدو  القلق. 
يتعلموا  مل  ال��ذي��ن  اليافعني  بان  ال�سُّ
امل���ه���ارات االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة 
لذا  االآخ��ري��ن؛  م��ع  املبا�رش  للتفاعل 
واال�سطراب  بالقلق  ي�سابون  فاإنهم 
النا�س.  دنيا  يف  ينخرطون  عندما 
ف��ي��ك��اف��ح��ون م���ن اأج�����ل م��ع��رف��ة 
بني  ال�سخ�سية  كامل�ساحة  اأ�سياء، 
االأ�سخا�س التي هي مطلوبة لعقد 
احلوارات، وكيفية قراءة تعبريات 
االنفعالية؛  واالإ���س��ارات  الوجه 
اإن بع�س هوؤالء يرون يف  بل 
اأم��راً  الق�سرية  االأح��ادي��ث 

م�ستحياًل.
الن�صيحة رقم5:

على الرغم من اأن ال�سباب 
احلدود  تخطي  اإىل  مييلون 
يف  ع��ارٍم  بغ�سب  وينفعلون 
قواعد  ح��ول  االأوق���ات  بع�س 
نظرهم،  يف  للغاية"  "ظاملة 
والقيود  التحّكمات  هذه  فاإن 
ب��االأم��ان.  ي�سعرون  جتعلهم 
وب�سفتكم اآباء، فاأنتم تفعلون 
بو�سعكم  حتمًا  ال�����س��واب 
ح�����دوداً وا���س��ح��ة وث��اب��ت��ة 
احلديثة،  التكنولوجيا  حول 
دائمًا  �سعوركم  ِليُكْن  ل��ذا 
تلك  بتنفيذ  بالثقة  مفعمًا 
النظر  ب�رشف  ال��ق��واع��د، 
ق�سرية  ال��ع��واق��ب  ع���ن 
تت�سبب  ق��د  التي  امل��دى 
�سوف  اأب��ن��اوؤك��م  فيها. 
�سنيَعكم  لكم  ي�سكرون 

هذا يف نهاية املطاف.

أحذية 
لتدفئة األقدام

يعمل بطاقة الركاب 
الموجودين على متنه 

التكنولوجيا يمولون مشاريع 
سرية إلخراجنا من الماتريكس 

أوبر يسمح لموظفيه بالتجسس على 
السياسيين السابقين والمشاهير!

 �سيظهر جهاز فريد من نوعه على �سكل حذاء يقوم بتدفئة اأقدام زوار حديقة 
"�س��وكولنيكي"، وهي واحدة من اأكرب حدائق العا�س��مة الرو�س��ية مو�س��كو، 
بح�سب �سحيفة "ذا را�سن تاميز".  �سيتمكن �سكان العا�سمة مو�سكو من تدفئة 
اأقدامهم بكل ب�س��اطة ابتداًء من ال� 15 من يناير/كانون الثاين املقبل اإذا ما 
قرروا زيارة حديقة "�س��وكولنيكي"، حيث �ستو�سع يف ممرات احلديقة اأحذية 
بال�ستيكية دافئة م�سنوعة بوا�سطة طابعة ثالثية االأبعاد. ومن املفرت�س اأن 
تاأت��ي هذه االأحذية بطول 40 �س��م. وترتبط ال�س��خانات الكهربائية اخلا�س��ة 
بهذه االأحذية غري العادية باالأ�س��الك الكهربائية امل�س��رتكة التابعة للحديقة. 
وق��ال مدي��ر احلديقة اأندري الب�س��ن: "اإن هذا اجلهاز غري عادي �س��يكون على 

اأرا�سي حديقة "�سوكولنيكي" حتى �سهر اأبريل/ني�سان".

تخيل اأن باإمكان التمارين الريا�س��ية اليومية انتاج طاقة ت�سمح لك بت�سغيل 
قارب و�س��ط النهر ل�س��اعات عدي��دة.  لكن ال يقت�رش االأمر عل��ى التخيل حيث 
قامت �رشكة الهند�س��ة املعمارية االإيطالية كارلو راتي بت�سميم فكرة القاعة 
 The Paris Navigating" الريا�س��ية العائمة والت��ي اأطلق عليها ا�س��م
Gym" التي �سيتم من خاللها تزويد القارب بالطاقة التي ت�سمح له بعبور 

نهر ال�سني باالعتماد على الطاقة الب�رشية.
 human-powered" وي�س��ل طول القارب الذي يعمل بالطاقة الب�رشية
Gym Boat" اإىل20 م��رتا وميكنها ا�س��تيعاب نحو 45 �سخ�س��ا ويتميز 
باملعدات الريا�س��ية م��ن قبيل الدراج��ة الثابتة التي يتم م��ن خاللها اإنتاج 

الطاقة الالزمة ل�سمان �سري القارب.

ع��رّب بع���س اأغنى واأهم عمالق��ة التكنولوجيا عن اقتناعهم باأننا نعي�س �س��من 
نظ��ام حم��اكاة حا�س��وبية "ماتريك���س"، وه��م يحاول��ون االآن اتخ��اذ تداب��ري 

واإجراءات "الإخراج الب�رش" من هذا االأمر. 
Sil - )فينف��ق ما ال يقل عن اثنني من اأ�س��حاب املليارات يف �س��يليكون فايل 
con Valley( يف �سان فران�سي�سكو، اأمواال �سخمة من �سمن اجلهود الرامية 
لتحرير الب�رش من نظام املحاكاة الذي يعي�سون فيه، كما يعتقدون وفقا لتقرير 
�س��ادر حديث��ا. وكان الفال�س��فة من��ذ م��دة طويلة ي�س��عرون بالقلق م��ن كيفية 
عي�س��نا يف عامل املحاكاة احلا�س��وبية لعامل حقيقي اآخر يزعمونه، ولكن اأ�سبح 
هذا القلق اأكرث �س��دة يف ال�س��نوات االأخ��رية مع تقدم اأجه��زة الكمبيوتر والذكاء 

اال�سطناعي.

ت�س��مح �رشك��ة خدمات الرك��وب "اأوب��ر" ملوظفيها بالتج�س���س عل��ى حتركات 
ال�سيا�س��يني البارزين وامل�س��اهري امل�س��تخدمني خلدماتها، وذلك وفقًا ل�سهادة 
موظ��ف �س��ابق بال�رشك��ة يدع��ى وارد �س��بانغرينبريغ.  وقال �س��بانغرينبريغ 
ال��ذي يقا�س��ي ال�رشك��ة حاليًا يف ت�رشيح ل��ه يف املحكمة انه نق��ل اإىل جميع 
التنفيذي��ني يف "اأوبر" مبا يف ذلك رئي���س اأمن املعلومات يف ال�رشكة خماوفه 
ب�س��اأن انع��دام االأمن املعلوماتي وع��دم وجود رقابة يف ما يتعلق ب�س��الحية 
الو�س��ول اإىل بيان��ات العمالء، ليتم ف�س��له يف وقت �س��ابق م��ن العام احلايل.   
وم��ن جانبه نفى املتحدث با�س��م "اأوب��ر" االتهامات، م�س��رياً اإىل اأن مئات من 
خ��رباء االأمن واخل�سو�س��ية يعمل��ون لدى ال�رشك��ة على مدار ال�س��اعة حلماية 

بيانات العمالء. 

سناب شات يتيح التحدث مع 16 شخصًا في آن واحد

جراح بريطاني يستخدم نظارة "سناب شات" لتصوير عملية جراحية

اآليباد أقرب إلى أطفالك منك.. كيف ومتى تبعد ابنك عن التكنولوجيا؟

تقدم في مشروع إرسال مركبة فضاء 
بخمس سرعة الضوء

شاحن المستقبل سيشحن 
الهاتف بحركة اإلصبع

"أودي" تتعلم التواصل مع إشارات المرور

نقش صورة بوتين والكرملين على آيفون 7!

اأطلق تطبيق �س��ناب �س��ات ميزة جديدة تتيح الأكرث من 100 مليون م�س��تخدم 
للتطبيق التحدث مع ما ي�سل اإىل 16 �سخ�سا من االأ�سدقاء يف اآن واحد. 

 "Snap" وميكن للم�س��تخدم ان�ساء املجموعة يف اأثناء البدء باإر�سال اللقطات
اأو عن��د ب��دء اإجراء حمادث��ة جديدة، كما ميكن بدء حمادثات فردية من �س��من 

املجموعة من خالل ال�سغط على ا�سم ال�سخ�س.
وميكن حذف الدرد�س��ات املر�سلة اإىل املجموعة ب�سكل افرتا�سي بعد مرور 24 
�س��اعة، وفتح اللقطات املر�س��لة اإىل املجموعة والرد عليها مرة واحدة من قبل 
. كما قال متحدث با�سم �سناب �سات اإن هذه امليزة تعد اأ�رشع واأف�سل  كل متلقٍّ
و�س��يلة للحف��اظ عل��ى احلوار م�س��تمرا مع �س��ديق م��ا دون اإغ��راق املجموعة 
باأكملها يف اأحاديث فردية، وميكن فتح اللقطات املر�س��لة اإىل املجموعة والرد 
، كما ميكن للم�س��تخدمني تبادل مل�س��قات  عليها مرة واحدة من قبل كل متلقٍّ
اأو الفيديوهات. "Bitmojis" و"Friendmojis" والت�سجيالت ال�سوتية 

ويتم حذف اللقطة بعد مرور 24 �س��اعة ما مل يتم فتحها وم�س��اهدتها يذكر ان  
.iOS سناب �سات يتيح جميع هذه امليزات اجلديدة لدى م�ستخدمي اإندرويد و�

اإىل  الذكية  الهواتف  يحّول  تطبيق  اإع��داد  وراء  كانوا  باحثون  اأع��رب 
و�سيلة لر�سد الزالزل عن �سعادتهم الغامرة باأداء ذلك التطبيق واإقبال 
وقت  يف   MyShake �سيك  ماي  تطبيق  وُطرح  عليه.  امل�ستخدمني 
ت�سغيل  بنظام  تعمل  التي  الذكية  الهواتف  اأجهزة  على  ليعمل   ، �سابق 

اأندوريد، ومت حتميله حتى االآن 200 األف مرة.
و�سجلت الهواتف التي ت�سمنت ذلك التطبيق مئات الزالزل حول العامل 
منذ ذلك احلني، وكان بع�سها �سعيفا بدرجة 2.5 على مقيا�س ريخرت.

وُر�سدت هذه الهزات اخلفيفة يف والية اأوكالهوما االأمريكية.
وال تعد الوالية تقليديا موطنا للزالزل، لكن الن�ساط الزلزايل قد تزايد 

نتيجة اإنتاج النفط والغاز املحلي.
ويقول الربوفي�سور ريت�سارد االن، من جامعة كاليفورنيا يف بريكيلي، 
اإن تطبيق ماي �سيك اأ�سبح اأداة مفيدة لل�سكان يف ر�سد ما يحدث يف 
منطقتهم.  "هذه الزالزل �سببها �سخ مياه ال�رشف ال�سحي. لذلك هناك 
قد  التي  الزالزل  قوة  ومدى  يحدث،  قد  ما  حول  امل�سكالت  من  الكثري 

حتدث". وقال االن:"نرغب يف متكني النا�س من فهم هذه العملية".
كل  لتحليل  معقدة  ح�سابية  اأنظمة  على  �سيك  ماي  تطبيق  ويعتمد 

االهتزازات التي يلتقطها مقيا�س للت�سارع ملحق بالهاتف.
احلركة  بني  التمييز  ميكنه  بحيث  احل�سابي  النظام  هذا  تطوير  ومت 

الب�رشية اليومية واحلركة الناجتة عن الزالزل.
ويعمل هذا التطبيق يف اخللفية، مثل تطبيقات قيا�س م�ستوى اللياقة 

البدنية التي تراقب اأن�سطة اللياقة مل�ستخدم الهاتف.
اإىل خادم مركزي  ر�سالة  �سيك  ير�سل ماي  التطبيق،  ا�ستثارة  ومبجرد 

وحينها  الهاتف،  يتبعها  التي  ال�سبكة  عرب 
�سدة  وقيا�س  املكان  بتحديد  اخلادم  يقوم 
"تطبيق  االن:  الربوفي�سور  ويقول  الزلزال. 

ماي �سيك يعمل بكفاءة اأكرث مما توقعنا".
�سغرية  زالزل  ن�سجل  الواقع  "يف  واأ�ساف: 
درج��ة   2.5 اإىل  �سدتها  ت�سل  ق��د  للغاية 
وكاليفورنيا.  اأوكالهوما  مثل  مناطق  يف 
ون�سجل اأي�سا زالزل اأ�سد، وكان الزلزال الذي 
�رشب االكوادرور يف اأبريل هو االأقوى حتى 
7.8 درجة، ون�سجل  االآن، حيث بلغت قوته 
اإىل  عمقها  ي�سل  قد  عميقة  زالزل  كذلك 
"بالتايل،  350 كيلومرتا". وا�ستطرد قائال: 
يف  التطبيق  ب��داأ  علمية،  نظر  وجهة  وم��ن 
البيانات، وبداأنا يف  اإنتاج كمية هائلة من 

فهم ما ميكننا فعله لكي ن�ستفيد منها". وجاء حديث الربوفي�سور االن 
خالل االجتماع اخلريفي الحتاد اجليوفيزيائيني االأمريكيني، يف �سان 
ير�سل  التطبيق،  من  جديداً  اإ�سداراً  يعلن  لكي  االن  وجاء  فران�سي�سكو. 
الفكرة  الأن  مهمة،  جديدة  خطوة  وهذه  للم�ستخدمني.  اإ�سعارات  حاليا 
اإ�سدار  الهواتف يف  النهاية ال�ستخدام ما تر�سده  الرئي�سية تهدف يف 
للمكان  االأق��رب  الهواتف  تقوم  كثيفة،  هواتف  �سبكة  ويف  حتذيرات. 
باإخبار  تقوم  ثم  للحدوث،  طريقها  يف  التي  االهتزازات  با�ست�سعار 
االإن��ذار  ي�سبق  ال  ورمب��ا  باخلطر.  الزلزال  مكان  عن  االأبعد  الهواتف 
االأ�سخا�س  مينح  قد  ذلك  لكن  قليلة،  بثوان  اإال  الزلزال  حدوث  املبكر 
يف االأقل ف�سحة للتفكري يف البدء يف تطبيق اإجراءات ال�سالمة ال�سهرية 
انتهاء  حتى  وانتظر  �ساترا،  اتخذ  "انبطح،  عبارة  يف  تتلخ�س  التي 
للتطبيق  االإ�سدار اجلديد  التي ت�سدر حاليا من  واالإ�سعارات  الزلزال". 
حدوث  بعد  االإ�سعارات  هذه  وت�سل  للزالزل،  تقليدية  �سبكات  تقدمها 
الزلزال بدقائق. لكن مع دخول املزيد من الهواتف يف نظام ماي �سيك، 
ومع تطوير فريق بريكيلي لالأنظمة احل�سابية الكت�ساف الزالزل، فاإن 

التحول الكبري اإىل منوذج االإنذار املبكر قد يكون ممكنا.
درا�سات  وطالب  بريكيلي  فريق  اأع�ساء  اأحد  كونغ،  كينغكاي  وحتدث 
اأداء  عن  االأمريكيني  اجليوفيزيائيني  احتاد  موؤمتر  اأمام  هناك،  عليا 
اأن الهواتف تكت�سف املوجات الزلزالية  التطبيق. وعر�س كونغ كيفية 
االأوىل، التي تكون يف طريقها اإىل مكان امل�ستخدم، وامل�سماة "موجات 
اأقل تدمريا، وحتدث قبل املوجات االأقوى  بي". وتكون هذه املوجات 

واالأكرث تدمريا، وامل�سماة "موجات اإ�س".
م�ستخدما  جراحية  عملية  وقائع  بريطاين  جّراح  بث 
ت�سوير  اآل��ت��ي  على  حتتوي  �سات"  "�سناب  ن��ظ��ارة 

مدجمتني ت�سمح ملن يرتديها بت�سجيل ما يراه.
واأجرى الطبيب �سفيع اأحمد عملية جراحية لعالج فتق 

روتيني يف م�ست�سفى "لندن اندبندينت".
�سات"  "�سناب  موقع  على  امل�سورة  املقاطع  وبثت 

اخلدمة اللحظية.
العملية  اإج���راء  ور  �سُ ال��ذي  ال�ساب  املري�س  وطلب 
هويته،  اإخفاء  يوتيوب  موقع  على  ون�رش  له  اجلراحية 

لكنه مازال يتعافى من العملية الروتينية.
يقدم  النظارة  ا�ستخدام  اإن  �سي  بي  لبي  اأحمد  وق��ال 

فر�سة فريدة يف جمال التعليم.
يف  طرقي  لتطوير  �سبل  ع��ن  دوم��ا  "اأبحث   : وق��ال 
التدري�س، ال�سيما اال�ستعانة باأجهزة تكنولوجية ميكن 

ارتداوؤها. وعندما راأيت نظارة �سناب �سات، طلبت من 
اأ�سدقائي يف نيويورك �رشاء بع�سها واإر�سالها اإيّل على 
التعليم  يف  امل�ساواة  انعدام  "نعاين   : واأ�ساف  الفور". 
من  متكننا  �سبل  عن  اأبحث  خمتلفة،  دول  يف  الطبي 
ا�ستخدام التكنولوجيا الفائقة بتكلفة اأقل للتدري�س يف 
طالب   200 نحو  مبدئيا  العملية  و�ساهد  مكان".  كل 
على  االآالف  ذلك  بعد  و�ساهدها  الطب.  يف  ومتدرب 

يوتيوب.
فيديو  مقاطع  بث  للم�ستخدمني  �سات  �سناب  وتتيح 
اأجزاء  اأحمد  حدد  مدى  اأي  اإىل  يربز  ما  وهو  ق�سرية، 

العملية لت�سجيلها.
واأ�ساف :"ا�سطررت اإىل التفكري اأثناء العملية وحتديد 
التقنيات  اأب��رز  اأن  اأردت  مقطع.  كل  يف  اأعر�سه  ما 
وتق�سيمها بطريقة منظمة". ون�رش زمالء اأحمد املقاطع 

باإتاحة  الن�رش  قبل  ما  وقت  و�سمح  �سات.  �سناب  على 
اأي  ح��دوث  حالة  يف  مهم  �سئ  وهو  للتحرير،  فر�سة 
اأحمد  فيها  يربز  التي  االأوىل  املرة  هذه  ولي�ست  خطاأ. 
اأبريل/ني�سان  ففي  عليها.  ال�سوء  وي�سلط  اأعماله 
درجة   360 بزاوية  ت�سور  كامريا  ا�ستخدم  املا�سي 
جراحية.  لعملية  افرتا�سيا  واقعا  ميثل  فيلم  لت�سوير 

و�ساهد الفيلم نحو 55 األف �سخ�س يف 180 دولة.
نظارة  يرتدي  وهو  جراحية  عملية  واأجرى  �سبق  كما 
اإمكانية  ط��رح  االأم��ريك��ي��ة  ال�رشكة  وتعتزم  غ��وغ��ل. 
اأغرا�س  ا�ستخدامها يف  باأخرى مع  العد�سات  ا�ستبدال 
التدري�س. وقال اأحمد :"فيما يتعلق بالتدري�س ومعرفة 
تو�سيات  تعد  النظارة.  توفرها  التي  الهائلة  القيمة 
اإن  اجليدة،  االأ�سياء  من  اال�ستخدام  بعد  ما  ون�سائح 

الطلبة يعرفون ما نفعله هنا".

اأعل��ن علماء امل�س��ي مب�رشوع جديد ال�ستك�س��اف 
"�ستار�س��وت" يت��م في��ه  اأطلق��وا علي��ه  الف�س��اء 
مركب��ات  م��ن  اآالف  الإر�س��ال  اللي��زر  ا�س��تخدام 
الف�س��اء ال�سغرية التي ال يزيد حجمها على حجم 
هاتف ذكي اإىل نظام �سم�س��ي جم��اور وهو "األفا 
�س��نتاوري" الذي يبعد عنا 4.37 �سنوات �سوئية 
فقط. ووفق هذا امل���رشوع الطموح -الذي يدعمه 
الفيزيائ��ي الربيط��اين ال�س��هري �س��تفني هوكينغ، 
ويق��وده امللياردير الرو�س��ي ي��وري ميلرن- فاإن 
املركبة الف�س��ائية �ست�سافر بُخم�س �رشعة ال�سوء 
ك��ي ت�س��ل اإىل "األفا �س��نتاوري" خ��الل ع�رشين 
عام��ا فق��ط، وه��ي �رشع��ة تزي��د مبئة م��رة على 
�رشعة مركبات الف�س��اء التقليدي��ة. لكن باحثني 
يف اإدارة الط��ريان والف�س��اء االأمريكي��ة )نا�س��ا( 
واملعهد الكوري للعلوم والتقنية وجدوا مع�س��لة 
يف هذا امل�رشوع وهي اأن االإ�سعاعات ذات الطاقة 

العالية يف الف�س��اء �ستت�سبب باأعطال فادحة يف 
طبقة ثاين اأك�سيد ال�سيليكون ل�رشيحة املركبة، ما 
يعني اأن مكونات املركبة �س��تتعطل قبل �س��نوات 
من و�سولها. وقد تو�سل هوؤالء الباحثون بقيادة 
"دون-اإل م��ون" اإىل ع��دة حل��ول لتج��اوز هذه 
امل�س��اكل، بينه��ا اختيار م�س��ار يف الف�س��اء تقل 
في��ه االإ�س��عاعات اأو اإ�س��افة درع لتقلي�س �رشر 
االإ�س��عاعات، لكن احلل االأول �سيوؤدي اإىل مهمات 
اأطول ويوؤخر اكت�س��اف الف�ساء، والثاين �سي�سيف 
ثق��ال اإىل ال�رشيحة ويلغي فكرة ا�س��تخدام مركبة 
�س��غرية احلجم. لذلك وجد مون اأنه من االأف�س��ل 
ت��رك املركب��ة تتعر�س الأ�رشار االإ�س��عاعات لكن 
يت��م ت�س��ميم ال�رشيح��ة بحي��ث ت�س��تطيع اإع��ادة 
ت�س��ليح نف�س��ها، ويك��ون ذل��ك با�س��تخدام تي��ار 
كهربائي لت�س��خني ال�رشيحة االأمر الذي �س��يعالج 

اأي �رشر ت�سبب به التعر�س لالإ�سعاع.

يع��د �س��حن الهاتف م��ن اأهم امل�س��اكل التي نواجهه��ا يف الع�رش 
احل��ايل وهو م��ا دفع جمموع��ة م��ن الباحثني يف جامع��ة والية 
مي�س��يغان البت��كار طريق��ة جدي��دة لتجمي��ع الطاق��ة م��ن حركة 
االن�س��ان.  وقام الباحثون من جامعة والية مي�س��يغان االأمريكية 
nanoge -"  بابتكار جهاز منخف�س التكلفة يطلق عليه ا�س��م

اأنه يعمل بنجاح. erator" ثم قاموا باختباره حيث وجدوا 
واخترب الباحثون هذا اجلهاز اجلديد على �سا�س��ة "LCD" تعمل 
باللم���س، وجمموع��ة مكون��ة م��ن 20 م�س��باح "LED" ولوحة 
مفاتي��ح مرن��ة، فعمل اجلهاز عرب حركة مل�س اأو �س��غطة ب�س��يطة 

ومن دون م�ساعدة بطارية.
وق��ال نيل�س��ون �س��يبولفيدا، وهو اأ�س��تاذ يف الهند�س��ة الكهربائية 
والكمبيوت��ر والباحث الرئي�س��ي يف امل�رشوع "ما اأتوقعه يف وقت 
قري��ب ن�س��بيا، هو الق��درة على �س��حن الهاتف ملدة اأ�س��بوع كامل 
لكون الطاقة تنبعث من حركة اجل�س��م"، وتابع "اأ�سفرت التجارب 
عن نتائج غري م�س��بوقة واإننا ن�س��ري يف الطريق نحو اأجهزة تعمل 

مدعومة بحركة االإن�سان".

اأعلن��ت �رشكة "اودي" االأملانية اإطالق اأول نظام يف تاريخ املاركة يبلغ ال�س��ائق 
عن ت�سغيل ال�سوء االأخ�رش يف اإ�سارة املرور. 

اإال اأن هذا النظام الذي ي�سمى ب� " Traffic Light Information " ال يعمل 
اإال مبوديلني فقط ويف مدينة اأمريكية واحدة.

وق��د مت ت�س��غيل النظام يف ال���س فيغا�س حيث ا�س��تطاعت ال�رشكة اقناع ال�س��لطة 
املحلي��ة باالتف��اق على اإر�س��ال معلوم��ات غري منقطعة من اإ�س��ارات امل��رور اإىل 
دا  �س��يدان " Audi A4 " ورباعية الدفع " Audi Q7 " اللتني يفرت�س اأن تزوَّ

." Audi Connect " بنظام معاجلة املعلومات
ويتلق��ى نظ��ام " Traffic Light Information " معلوم��ات ع��ن عم��ل 
اإ�سارات املرور القريبة لتبلغ �سائق ال�سيارة عن وقت ت�سغيل ال�سوء االأخ�رش فيها. 
Traffic Light Info - "  يذكر ان اإطالق نظام التوا�س��ل مع اإ�س��ارات املرور
"  يف ال�س فيغا�س هو اأول خربة يف كوكبنا الإقامة توا�سل ما بني   mation
ال�س��يارة والبني��ة التحية يف املدينة. كما اأنها و�س��فت تلك اخل��ربة باأنها اخلطوة 

االأوىل على طريق تطبيق اأنظمة القيادة الذاتية يف ال�سيارات.

قامت �رشكة كافيار االإيطالية بت�س��نيع ن�س��خة خا�سة من اآيفون 7 حتمل �سورة 
بوت��ني والكرملني احتف��اال باختيار جملة فورب�س فالدميري بوت��ني الرجل االأكرث 

نفوذا للمرة الرابعة. 
Supremo P -  ويحمل الهيكل اخلارجي للن�س��خة اخلا�س��ة من اآيفون عبارة
tin Quattro Volte والتي ترتجم من اللغة االإيطالية "بوتني االأكرث نفوذا 
للمرة الرابعة". هذا وقد مت اختيار الرئي�س الرو�س��ي فالدميري بوتني للمرة الرابعة 
مبثابة ال�سخ�س االأكرث نفوذا يف العامل وفقا ملجلة فورب�س، وهو ال�سبب الذي دفع 

ال�رشكة االإيطالية اإىل �سنع الن�سخة االأغلى ثمنا من اآيفون 7.
وا�ستخدمت 46 اأملا�سة يف تزيني اآيفون 7، كما نق�ست على الغالف اخللفي �سورة 

الرئي�س وخلفه الكرملني وكاتدرائية �سانت با�سيل.

تطبيقعمالقةقريبًا
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تطبيق هاتفي لرصد الزالزل يحظى بإشادة وإقبال

قارب


