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العرب -با�ستثناء  العلماء  بالرغم من عدم ح�سول 
اأحمد زويل- على جائزة نوبل املرموقة، فاإن هذا ال 
يعني عدم وجود علماء عرب قدموا اإجنازات عظيمة 
للعلم يف الع�رش احلديث، بل اإن هناك الع�رشات، لكن 

ال ي�سع املجال للإ�سارة اإال اإىل عدد منهم.
  اأحمد زويل

مواليد  من  اجلن�سية  اأمريكي  م�رشي  كيمياء  عامل 
�سهادة  ن��ال   ،)2016 �سنة  )ت��ويف   1946 �سنة 
بن�سلفانيا،  جامعة  من  الليزر  علوم  يف  الدكتوراه 
وعمل يف جامعة كالتك واأ�سبح اأ�ستاذا رئي�سيا لعلم 

الكيمياء فيها.
جمال  يف  البتكاراته  للكيمياء  نوبل  بجائزة  فاز    
الثانية،  يف  زمنية  وحدة  اأ�سغر  "الفيمتو"،  كيمياء 

كما نال جوائز عديدة يف مدن العامل املختلفة.
  ن�رش زويل اأكرث من 350 بحثا علميا يف املجلت 
يف  ال�رشف  قائمة  يف  ا�سمه  وورد  املتخ�س�سة، 
ال�سخ�سيات  اأ�سماء  ت�سم  والتي  املتحدة  الواليات 
التي �ساهمت يف النه�سة االأمريكية، كما حل تا�سعا 
الليزر  اأهم علماء  29 �سخ�سية باعتبارهم  من بني 
يف الواليات املتحدة، علما باأن هذه اللئحة ت�سم 

كل من األربت اآين�ستاين واألك�سندر غراهام بيل.
مايكل عطية

عامل ريا�سيات لبناين من مواليد 1929، متخ�س�ص 
يف علم الهند�سة وحا�سل على اللقب "فار�ص" )�سري( 
يف  الريا�سيات  علماء  اأب��رز  من  ويعد  الربيطاين، 
العامل. ح�سل على جائزة فيلدز يف الريا�سيات �سنة 
1967، وهي موازية يف اأهميتها جلائزة نوبل التي 

ال متنح يف هذا احلقل.
جمع عطية بني رئا�سة اأعرق موؤ�س�ستني يف بريطانيا 
 ،1731 �سنة  تاأ�س�ست  التي  امللكية  اجلمعية  هما 
تعترب  التي  كامربيدج  جامعة  يف  ترينيتي  وكلية 

اأغنى الكليات يف بريطانيا. وهو يعمل حاليا اأ�ستاذا 
يف جامعة اأندنربه باأ�سكتلندا.

منري ح�سن نايفة
اجلن�سية  يحمل  االأ���س��ل  فل�سطيني  ذّرة  ع���امل 
درجة  على  حا�سل   .1945 مواليد  من  االأمريكية، 
الدكتوراه يف حقل الفيزياء الذرية وعلوم الليزر من 
جامعة �ستانفورد االأمريكية، وعمل من عام 1977 

وحتى 1979 باحثا فيزيائيا مبعامل اأوج رج.
الفيزياء يف    يتبواأ نايفة حاليا من�سب بروفي�سور 
موؤ�س�ص  وهو  �سامباين،  اأوربانا  يف  اإلينوي  جامعة 
تكنولوجي"،  اأدفان�سد  "نانوي�سي  �رشكة  ورئي�ص 
االخ��راع يف  ب��راءات  اأك��رب عدد من  وحا�سل على 
�سنع جزيئات النانو �سيليكون بعدد 23 براءة، كما 
مع  امل�سركة  االخراع  براءات  من  عددا  يحمل  اأنه 

علماء يف اململكة العربية ال�سعودية واالأردن.
م�سطفى �ساهني

عامل لبناين يف جمال الف�ساء، ح�سل على الدكتوراه 
1960 من جامعة بريكلي  يف فيزياء املوائع �سنة 
االأمريكية قبل التحاقه مبخترب الدفع النفاث التابع 
الإدارة الطريان والف�ساء االأمريكية )نا�سا( حني كان 
فكان  بداياته،  يف  االأمريكي  الف�ساء  غزو  برنامج 
ومطور  وم�سمم  كباحث  الرئي�سي  ال��دور  �ساحب 
التابعة  بعد  عن  اال�ست�سعار  جتارب  كل  يف  وحملل 

لنا�سا.
عمل رئي�سا لق�سم "علوم االأر�ص والف�ساء" يف نا�سا 
وكان حتت اإ�رشافه نحو اأربعمئة باحث، وتوىل ملدة 
الدفع  خمترب  يف  العلماء  رئي�ص  من�سب  عاما   17
يف  االأبحاث  موؤ�س�سات  اأهم  من  يعد  الذي  النفاث 
العامل. له اأبحاث رائدة، وقد �سمي الكويكب "�ساهني 

اإليه. Chahine 4103( "4103( ن�سبة 
فاروق الباز

1938، عمل  عامل م�رشي اأمريكي من مواليد �سنة 
يف وكالة نا�سا للم�ساعدة يف التخطيط لل�ستك�ساف 

 ،1972 وح��ت��ى   1967 منذ  للقمر  اجليولوجي 
اأبولو  برنامج  مركبات  هبوط  م��واق��ع  كاختيار 
منا�سبة  عينات  اختيار  على  الف�ساء  رواد  وتدريب 

من تربة القمر واإح�سارها اإىل االأر�ص.
عن  اال�ست�سعار  تطبيقات  مركز  مدير  من�سب  ي�سغل 
موؤ�س�ص  وهو  االأمريكية،  بو�سطن  جامعة  يف  بعد 
ومدير مركز درا�سات االأر�ص والكواكب يف املتحف 
الوطني للجو والف�ساء مبعهد �سميثونيان بوا�سنطن. 
ح�سل على 12 جائزة علمية، وله 12 كتابا و450 

ورقة علمية من�سورة.
مها عا�سور

لو�ص  يف  كاليفورنيا  بجامعة  الفيزياء  اأ�ستاذة 
اأجنلو�ص. اأ�سهمت يف و�سع خطة االأبحاث االأ�سا�سية 
والف�ساء  ال��ط��ريان  اإدارة  يف  الف�ساء  فيزياء  يف 
االأمريكية )نا�سا(، ولها نحو ع�رشين بحثا علميا يف 
العلم"  "ن�ساء  جائزة  على  ح�سلت  الفيزياء.  جمال 

االأمريكيات �سنة 1990.
�سادية حبال

عاملة فلك وفيزياء �سورية االأ�سل اأمريكية اجلن�سية، 
يف  الف�ساء  فيزياء  كر�سي  اأ�ستاذة  من�سب  ت�سغل 
وتركز   ،2000 عام  منذ  بربيطانيا  ويلز  جامعة 
ال�سم�ص.  وك�سوف  ال�سم�سية  الرياح  على  بحوثها 
امل�سبار  لرحلة  االإع���داد  يف  رئي�سيا  دورا  لعبت 
ف�سائية  مركبة  اأول  وهو  نا�سا،  لوكالة  ال�سم�سي 
تدور فعليا داخل الهالة ال�سم�سية، وتقدمت بحوايل 

�ستني ورقة بحث ملجلت التحكيم العلمية.
�سارل الع�سي

الدفع  خمترب  مدير  من�سب  �سغل  اأم��ريك��ي  لبناين 
يف  االندفاع  تقنيات  تطوير  عن  امل�سوؤول  النفاث 
نا�سا،  يف  الف�سائية  للمركبات  اخلارجي  الف�ساء 
له  التكنولوجي؛  كاليفورنيا  معهد  رئي�ص  ونائب 
اأكرث من 230 درا�سة تتعلق بالف�ساء وا�ستك�سافات 
االأر�ص ومراقبتها من الف�ساء اخلارجي، باالإ�سافة 

املريخ  ال�ستك�ساف  نا�سا  عمل  يف  مل�ساركته 
واالأنظمة ال�سم�سية املجاورة.

جمدي يعقوب
من  بارز  قلب  وجراح  بريطاين  م�رشي  بروفي�سور 
القلب  جراحات  اأخ�سائي  اأ�سبح   .1935 مواليد 
اإىل   1969 من  هارفيلد  م�ست�سفى  يف  والرئتني 
والتعليم،  العلمية  االأبحاث  لق�سم  ومديرا   ،2001
متكن  وال��رئ��ة.  للقلب  القومي  املعهد  يف  واأ�ستاذا 
�سمام  تطوير  من  بقيادته  بريطاين  طبي  فريق 
لقب  با�ستخدام اخلليا اجلذعية. ح�سل على  للقلب 
"فار�ص" �سنة 1966، وعلى جائزة "فخر بريطانيا" 

�سنة 2007.
مايكل دبغي

 1908 مواليد  من  اأمريكي  لبناين  وخمرع  طبيب 
القلب،  جراحة  رواد  من  يعد   )2008 �سنة  )ت��ويف 
يف  الطبية  ب��اي��ل��ور  لكلية  فخريا  رئي�سا  وك���ان 
هيو�سنت، وجراح القلب امل�سوؤول االأول يف م�ست�سفى 
بهيو�سنت.  الطبي  تك�سا�ص  مركز  يف  ميثودي�ست 
ابتكر امل�سخة الدوارة وهو يف �سن 23 �سنة، والتي 
ومنطلقا  الرئة  القلب  اآلة  من  اأ�سا�سيا  جزًء  اأ�سبحت 

لع�رش جراحة القلب املفتوح.
اإليا�ص اآدم الزرهوين

طبيب جزائري من مواليد �سنة 1951، يتبواأ من�سب 
بوالية  االأمريكية  القومية  ال�سحة  معاهد  مدير 
اإليه اأي عامل عربي  مرييلند، وهو من�سب مل ي�سل 
من قبل. ويعمل يف هذه املعاهد ع�رشة اآالف موظف 
الدولة  موازنة  مرتني  تفوق  وموازنتها  وباحث، 
العلماء  قائمة  اإن  املجاالت.  جميع  يف  اجلزائرية 
لدرجة  تطول  احلديث  الع�رش  يف  املبدعني  العرب 
نعجز عن اإح�سائهم، فكل يوم يبزغ يف �سماء العلم 
عامل عربي جليل، وما ذكرناه منهم هو جزء ي�سري، 
كي نوؤكد اأن العقل العربي ال يقل كفاءة عن نظريه 

الغربي، ولو اأتيحت له الظروف ذاتها لتفوق واأبدع.

 gif خبيثة تتخفى في صور
المتحركة 

تعلن عن متجرها 
الجديد "اشتر وغادر"

تطبيق يتيح
 لألطفال استكشاف الفضاء

تسعى لضمان سالمة 
مستخدمي أندرويد

اكت�س��ف باحثون من �رشكة "اإي �ست" ال�سلوفاكي��ة الأمن املعلومات برجمية 
خبيث��ة حتمل ا�سم "�ستيغانو" ت�ستهدف م�ستخدمي مت�سفح اإنرنت اإك�سبلورر 

على احلوا�سيب ال�سخ�سية.
ورغم اأن م�ستخدمي هذا املت�سفح ينكم�سون يوما بعد يوم بعد ظهور ويندوز 
10 الذي يعتمد مت�سفح "اإيدج" اجلديد فاإن هذه الربجمية تظهر مدى براعة 
املخرق��ني يف متري��ر اإعلن��ات �س��ارة تتج��اوز ال�سبكات الك��ربى، ومن ثم 

اإخفاء الربجمية اخلبيثة من االكت�ساف.
ويق��ول الباحث��ون اإن ه��ذه الربجمي��ة كان��ت تعم��ل ب�رشي��ة خ��لل العامني 
املا�سي��ني دون اأن يكت�سفه��ا اأح��د، وت�سته��دف ب�سكل خا���ص خدمات الدفع 

والعمليات امل�رشفية لل�رشكات.

اأعلن��ت �رشكة اأمازون عن متجره��ا على االأر�ص Amazon Go، الذي 
يقدم لزبائن��ه خدمة ال�رشاء الفوري واملغادرة، دون احلاجة اإىل الوقوف 
طوي��ًل يف طوابري الدفع اأمام موظ��ف احل�سابات. املتجر املوجود بوالية 
 ،Amazon Go سيات��ل االأمريكية يعتمد عل��ى حتميل العملء لتطبيق�
ال��ذي �سيتمك��ن من خلله من دخ��ول املتجر، ومن ثم اقتن��اء ال�سلع التي 
يحتاجه��ا واخل��روج فوراً م��ن املتجر، و�سيق��وم التطبي��ق بح�ساب قيمة 
امل�سري��ات وخ�سمها م��ن بطاقة االإئتم��ان. ويعمل التطبي��ق م�ستخدمًا 
تقني��ات التع��رف على الوج��ه واال�ست�سع��ار عن بع��د، وهو حالي��ًا متاح 
ملوظفي اأمازون فقط، لكن �سيفتتح اأول فرع للجمهور بالواليات املتحدة 

مطلع العام 2017، ويتبعه فرع اآخر يف اأ�سراليا.

 يعت��رب تطبي��ق "�سبي���ص" )Space( اأح��د التطبيق��ات التعليمي��ة املميزة 
املوجه��ة اإىل االأطف��ال ال�ستك�س��اف النظ��ام ال�سم�سي وال�سف��ر اإىل الف�ساء 
مع عر�ص ر�سومات ثابت��ة ومتحركة عالية اجلودة واأ�سوات تلئم اأجواء 

ا�ستك�ساف النظام ال�سم�سي. 
وميك��ن للأطف��ال اال�ستف��ادة م��ن التطبي��ق املتوف��ر يف متج��ر اآب �ستور 
ب�سعر ثلث��ة دوالرات ملعرفة املزيد من املعلومات عن الكواكب وال�سم�ص 
بطريق��ة ممتعة، حي��ث يتيح لهم زي��ارة كوكب معني واالط��لع على اأهم 
املعلومات عنه ودرا�سة �سطح��ه واكت�ساف خ�سائ�سه الفريدة التي متيزه 
ع��ن باقي الكواك��ب.  ويقدم التطبي��ق العديد من االأمثل��ة ملحاكاة بع�ص 

املعلومات وت�سهيل فهمها للأطفال.

طرح��ت �رشك��ة غوغ��ل تطبيقا جماني��ا جدي��دا مل�ستخدمي نظ��ام اأندرويد 
يه��دف اإىل تزويده��م بو�سيل��ة مبا���رشة مل�سارك��ة موقعهم اجلغ��رايف مع 
اأ�سدقائه��م واأقربائه��م يف اأي وقت اأو مكان ل�سم��ان �سلمتهم ال�سخ�سية 
دون احلاج��ة للت�س��ال باالإنرن��ت. ويتي��ح التطبي��ق ال��ذي يحم��ل ا�س��م 
"تر�ست��د كونتاكت�ص" )جهات االت�س��ال املوثوقة(، كما يت�سح من ا�سمه، 
اإمكانية اإ�سافة اأي جهة ات�سال لدى امل�ستخدم اإىل قائمة جهات االت�سال 
املوثوقة داخل التطبيق بهدف تتبع موقعهم اجلغرايف. فعلى �سبيل املثال 
عن��د ح�س��ول اأزمة معين��ة اأو اأمر طارئ ميك��ن للأ�سدقاء اأو اأف��راد العائلة 
طلب موقع امل�ستخدم اجلغرايف، الذي �سيظهر على �سا�سة هاتف امل�ستخدم 

ب�سكل م�سابه للمكاملات الواردة مع خيار رف�ص اأو قبول الطلب.

روبوت ألداء مهام موظفي خدمة الغرف في الفنادق 

تشكيل رابطة عالمية للواقع االفتراضي 

علماء عرب سطعوا في العصر الحديث 

فيس بوك تسمح برفع مقاطع الفيديو سامسونغ تنهي "بالقوة" عمل نوت7 في أميركا 
بالدقة العالية وتنزيلها على أندرويد

تطبيق الكتروني للهواتف الذكية يظهر مزاج اإلنسان

مايكروسوفت وإنتل تعمالن على تطوير “كورتانا”.. ليسمعك من مسافة بعيدة

قامت �رشكة "Savioke" بتطوير مفهوم خدمة الغرف بالفنادق واال�ستعانة 
بالروبوت "Relay" الأداء بع�ص املهام التي كان يقوم بها بع�ص املوظفني.

ويف ه��ذا االإط��ار بداأ مبن��ى "Jasper" ال�سهري يف �س��ان فران�سي�سكو باعتماد 
الروب��وت اجلدي��د ال��ذي �سيقوم باإي�س��ال االأ�سي��اء التي يطلبه��ا املقيمون من 

القوائم املتواجدة بالتطبيق املت�سل بالروبوت اإىل ال�سقق داخل املبنى.
وميك��ن للروبوت التنق��ل بني الطوابق بال�رشع��ة ذاتها الت��ي للن�سان وميكنه 

طلب امل�سعد عن طريق تقنية الواي فاي والكامريات الثلثية االأبعاد.
وف��ور و�س��ول الروب��وت اإىل ال�سق��ة املطلوبة يق��وم باالت�س��ال بهاتف املقيم 
وينتظ��ر اإىل اأن يفت��ح الب��اب وي�سل��م بعد ذل��ك الطلبات التي يحمله��ا، ومن ثم 
يعود اإىل غرفة ال�سحن. يذكر انه حتى االآن مت اعتماد 12 روبوتا يف الواليات 

املتحدة وهي قيد اال�ستخدام يف خم�سة من الفنادق الكربى.

متكن موظفو �رشكة ال�سيارات االأملانية BMW من االإيقاع باأحد 
طريق  عن  م�رشوقة،  �سيارة  داخل  نومه  اأثناء  ال�سيارات  ل�سو�ص 
اأبواب  غلق  يف  التحكم  لهم  اأتاحت  جديدة  تكنولوجيا  ا�ستخدام 

ال�سيارة عن ُبعد، اإىل اأن و�سل رجال ال�رشطة. 
اإذ متتلك BMW خدمة ت�سمح ملوظفي خدمة العملء بالتحكم يف 
غلق اأبواب ال�سيارات اأو فتحها عن بعد، عند احلاجة، عن طريق نظام 

االت�سال  على  يعتمد  الذي   ،ConnectedDrive
التي  امل�سرك،  تعريف  بطاقة  عرب  بال�سيارة 

ت�سبه بطاقات الهواتف املحمولة.
به  امل�ستبه  موقع  ال�رشكة  و�ساركت 

عرثوا  الذين  ال�رشطة  �سباط  مع 
ال�سيارة داخل زقاق، فيما  على 

ًل،  ُم�سغَّ يزال  ال  املحرك  كان 
نائمًا  ال�����س��ارق  واكت�سف 

داخلها. 
اإن  ال�سلطات  تقول  فيما 
العمر  من  البالغ  الرجل 
�سيارة  ا�ستقل  عامًا،   38
يف   BMW 550i
وجدها  اأن  بعد  رح��ل��ة، 
مفتاح  وبداخلها  مفتوحة 

�سياتل  الت�سغيل،مبدينة 
االأمريكية .

ق�سم  ت�سجيلت  لدفر  ووفقًا 
�رشطة �سياتل، كان الل�ص يجوب 

املنطقة 4300 يف ال�سارع الثامن 
�سمال �رشقي املدينة، مع جمموعة من 

اأ�سدقائه، وذلك بحثًا عن �سيارات مفتوحة.
ا�سمه،  ُيك�َسف عن  الذي مل  وقد اقرب امل�ستبه به، 

من ال�سيارة BMW 550i املفتوحة باإحدى �ساحات انتظار 
اأمام  وا�سح  مكان  يف  بداخلها  ال�سيارة  مفتاح  وراأى  ال�سيارات، 

عينيه.
اأو�سح جونا �سباجنينثال يل، م�سوؤول دفر ت�سجيلت  من جانبه، 
ق�سم �رشطة �سياتل، اأن مالك ال�سيارة تزوج قبل �رشقة �سيارته بيوم 
واحد، واأنه اأعار املركبة اإىل اأحد اأ�سدقائه، الذي ن�سي �سهًوا مفتاح 

ال�سيارة داخلها.
فات�سل  فجراً،  اخلام�سة  قبل  �سيارته  �سياع  املالك  اكت�سف  فيما 
بي  �رشكة  مع  بالتوا�سل  ال�رشطة  �سباط  ليقوم  الطوارئ،  بخدمة 
اإم دبليو، التي ا�ستطاعت تعقب ال�سيارة اإىل املنطقة 2100 �سمال 

�رشقي �سياتل ب�سارع 63.
بعد،  عن  ال�سيارة  اأب��واب  اإغ��لق  من   BMW موظفو  متكن  وقد 
خلل  من  داخلها،  به  امل�ستبه  حب�ص  من  ليتمكنوا 
اأُلقي  فيما  ال�سيارة،  داخ��ل  ال�سوت  نظام 
القب�ص على الل�ص، الذي عرث معه على 
امليثامفيتامني  م��ادة  م��ن  كمية 
املخدرة، والذي اأودع يف نهاية 
مقاطعة  �سجن  داخ��ل  االأم���ر 
التهامه  بوا�سنطن؛  كينغ 
�سيارة  ���رشق��ة  مب��ح��اول��ة 

وحيازة مواد خمدرة.
ومت����ت����ل����ك ال�������رشك���ة 
تتيح  خدمة  االأملانية 
العملء  خدمة  ملوظفي 
ب����اأن ي��غ��ل��ق��وا اأب����واب 
ويفتحونها  ���س��ي��ارت��ك 
ح�سب مقت�سيات احلالة، 
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق نظام 
الذي  درايف"  "كونيكتد 
تعريف  بطاقة  بنظام  يعمل 
امل�����س��ت��خ��دم م��ث��ل ال��ه��وات��ف 

املحمولة.
�سيارات  ت�سغيل  نظام  ي�سمح  كما 
يتحكموا  باأن  املركبات  ملالكي   BMW
عن بعد يف تكييف وت�سخني ال�سيارة، واإطلق اآلة 
التنبيه، اأو غلق االأبواب وفتحها، وهو هام جداً يف مثل تلك 

احلالة، والذي يتم بالكامل عرب تطبيق هاتفي.
اإال اأن موقع Jalopnik ، املتخ�س�ص يف اأخبار ال�سيارات، اأو�سح 
من  ال�سلكية  اأوامر  ير�سل  اأن  �سخ�ص ميكنه  اأي  اأن  �سابق  وقت  يف 
ل التطبيق  خلل مت�سفحات �سطح املكتب؛ الأن الروابط التي تو�سّ

بنظام ال�سيارة مل تكن م�سفرة.

اع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة م��ن ال�����رشك��ات ال��ع��ام��ل��ة �سمن 
عمومية  جمعية  ت�سكيل  االفرا�سي  الواقع  جم��ال 
بالن�سبة  االفرا�سي  الواقع  جتربة  حت�سني  بهدف 
هذا  ع�سوية  يف  حاليا  وين�سوي  للم�ستخدمني. 
للواقع  العاملية  "الرابطة  ا�سم  حمل  الذي  التحالف 
جميعها  تت�سارك  �رشكات   )GVRA( االفرا�سي" 
وهي  االفرا�سي،  الواقع  لنظارات  م�سنعة  اأنها  يف 
في�سبوك بالنيابة عن �رشكة اأوكولو�ص اململوكة لها، 
واإت�ص تي �سي، و�سوين، و�سام�سونغ  و�رشكات غوغل، 
الرابطة مبثابة منظمة غري ربحية  واأي�رش. وتعد هذه 
حديثا  القادمة  ال�رشكات  خمتلف  جمع  على  �ستعمل 
�سبيل حتديد وتبادل  االفرا�سي يف  الواقع  اإىل عامل 
وم�ساركة اأف�سل املمار�سات يف ما يخ�ص �سوق الواقع 
اأن يتمكن هذا  االفرا�سي النا�سئ، ويتوقع املحللون 

اأربعني  اإىل  ت�سل  اإيرادات  حتقيق  من  النا�سئ  ال�سوق 
مليار دوالر بحلول عام 2020. وتركز الرابطة اجلزء 
التي  امللئمة  البيئة  خلق  على  جهودها  من  االأك��رب 
ت�سمح للعتاد ال�سلب والربجميات بااللتقاء معا عرب 
الناظمة يف  التوجيهية  املبادئ  من  معينة  جمموعة 
حماولة لزيادة اعتمادية هذه التقنية يف جميع اأنحاء 
االت�سال  نقطة  حاليا  املجموعة  هذه  وتعد  العامل. 
بحيث  ككل،  االفرا�سي  الواقع  �سناعة  يخ�ص  فيما 
ميكن لوا�سعي ال�سيا�سات واجلهات اخلارجية العاملة 
اأو لديها ف�سول  اأ�سئلة  �سمن هذا املجال التي متتلك 
بالرابطة  االت�سال  االفرا�سي  الواقع  يخ�ص  ما  يف 
التنفيذي  الرئي�ص  وي��رى  االإج��اب��ات.  على  للح�سول 
ل�رشكة "اأي�رش" جريي كاو يف ت�رشيح له اأن مثل هذه 
اأ�سا�ص قوي بحيث  لبناء  اأمرا حا�سمًا  تعد  التحركات 

ميكن للواقع االفرا�سي م�ستقبًل متابعة النمو، واأيده 
يف كلمه متحدثون عن ال�رشكات االأخرى مثل غوغل.
اأوىل  خطوة  الرابطة  هذه  تاأ�سي�ص  فاإن  كاو،  وبح�سب 
الواقع  واإمكانيات  خربات  توافر  ل�سمان  �رشورية 
مدير  وايلي  جون  وقال  للجميع.  الكبرية  االفرا�سي 
�سيعملون  اإنهم  غوغل  يف  االفرا�سي  الواقع  ت�سميم 
على حتقيق ذلك من خلل التعاون يف جمال االأبحاث 
لهذا  ي�سمح  الذي  االأم��ر  املمار�سات،  اأف�سل  وتبادل 

املجال بالنمو والتطور.
وتغيبت عن التجمع �رشكة  "فالف" االأمريكية الرائدة 
لنظارة  امل�سغلة  "�ستيم"  األعاب  ملن�سة  امل�سنعة 
الواقع االفرا�سي "اإت�ص تي �سي فايف"، ورمبا يعود 
ال  التحالف-  اأع�ساء  لباقي  -خلفا  اأنها  اإىل  ذلك 

ت�سنع اأجهزتها اخلا�سة.

بالرغ��م م��ن احلمل��ة الكب��رية الت��ي اأطلقته��ا 
�سام�سون��غ مل�ستخدمي هاتفه��ا ال�سيئ ال�سيت 
غلك�س��ي ن��وت 7 م��ن اأج��ل اإعادت��ه حت�سب��ا 
اأو  بحي��اة  واالإ���رشار  بطاريت��ه  ال�ستع��ال 
ممتل��كات امل�ستخدم��ني، فاإن العدي��د منهم ما 
زال��وا يحتفظون بهذا الهاتف، مما دفع ال�رشكة 

الإجبارهم على اإعادته.
فق��د عمل��ت ال�رشك��ة الكوري��ة اجلنوبي��ة على 
م��دى االأ�سابي��ع القليلة املا�سي��ة -بالتعاون 
م��ع م�سغل��ي االت�س��االت اخللوي��ة املحلي��ني 
يف اأ�سرالي��ا ونيوزلن��دا- على اإنه��اء اإمكانية 
الو�سول اإىل �سبكات املحمول واحلد من �سحن 
هواتف نوت 7 التي اأوقف��ت ال�رشكة ت�سنيعها 

نهائيا.
و اأعلن��ت يف ت�رشي��ح ن�رشت��ه عل��ى موقعه��ا 
الر�سم��ي اأنه��ا �ستنه��ي عم��ل ه��ذا الهاتف يف 
الوالي��ات املتحدة االأمريكية من خلل حتديث 
برجم��ي �ستطرحه اعتب��ارا م��ن 19 دي�سمرب/
كانون االأول اجل��اري، يتم توزيعه يف غ�سون 
ثلث��ني يوم��ا، يعم��ل على من��ع عملي��ة �سحن 

هوات��ف ن��وت 7 وبالت��ايل اإنه��اء قدرت��ه على 
العمل.

وكان��ت ال�رشك��ة الكوري��ة اجلنوبية ق��د اأعلنت 
�سابقا عن فتحه��ا برنامج اال�ستبدال، ومتكنت 
جمم��ل  م��ن   93% م��ن  اأك��رث  ا�س��رداد  م��ن 
هوات��ف نوت 7 املباع��ة يف الواليات املتحدة 
االأمريكية، يف حني حتاول منع الكمية الباقية 

من العمل ب�سكل اإجباري.
وتعم��ل �سام�سون��غ بالتع��اون م��ع ال���رشكات 
تنبي��ه  عل��ى  املحم��ول  خلدم��ات  امل��زودة 
 ،7 ن��وت  هوات��ف  اأ�سح��اب  امل�ستهلك��ني 
وت�سجيعهم -من خلل نقاط ات�سال متعددة- 
الربنام��ج  يف  وامل�سارك��ة  االنخ��راط  عل��ى 

واال�ستفادة من احلوافز املالية املتاحة.
اأ�سح��اب  ال�رشك��ة م��ن امل�ستهلك��ني  وتطل��ب 
ف��ورا  القي��ام  يعيدوه��ا،  مل  الذي��ن  الهوات��ف 
امل��زودة  بال�رشك��ة  واالت�س��ال  باإغلقه��ا 
خلدم��ات املحمول الت��ي يتعامل��ون معها من 
اأج��ل ا�سرداد ثم��ن اجله��از اأو ا�ستبداله مبنتج 

اآخر.

حتديث��ات كبرية م��ن في�ص بوك قادم��ة فيما يتعل��ق بالفيديو 
وال�سور ت�سمل رفع الفيديوهات باجلودة العالية على اأندرويد، 
وكذلك ال�سور بدون �سغطها، اإمكانية امل�ساهدة بنافذة عائمة، 
تنزي��ل الفيديوهات م��ن في�ص بوك بدون برام��ج وغريها. على 
الرغ��م من دف��ع في�ص بوك اأكرث نحو تبن��ي الفيديو خلل العام 
املا�س��ي، اإال اأنه��ا تاأخرت عامني حتى ب��داأت باإتاحة اإمكانية 
رف��ع مقاطع الفيديو عل��ى ال�سبكة االجتماعي��ة بالدقة العالية 
عل��ى اأندروي��د مقارنة باآيف��ون. قبل عامني اأتاح��ت في�ص بوك 
ه��ذه االإمكاني��ة عل��ى تطبيقها لنظ��ام iOS، لك��ن االآن يظهر 
خي��ار يف اإعدادات التطبي��ق على اأندرويد ي�سم��ح برفع مقاطع 
الفيدي��و بالدقة العالية ب��دون �سغطها والتاأث��ري على جودتها 
ليتمك��ن امل�ستخدم��ني م��ن م�ساهدته��ا بالدقة نف�سه��ا. ولي�ص 
فق��ط الفيديو ع��ايل الدقة اأ�سب��ح متاحًا رفعه عل��ى في�ص بوك 
ع��رب اأندرويد بل حت��ى ال�سور عالية الدق��ة بحيث حتافظ على 
دقتها وال ت�سغطها كما هو معتاد حاليًا. والأن معظم كامريات 
هوات��ف اأندرويد الي��وم ميكنها التقاط �س��ور بالدقة العالية اأو 

.4K الكاملة وحتى فيديوهات بدقة

�سماع��ات AirPods قد يتاأخ��ر اإطلقها ب�سبب م�سكل��ة يف مزامنة ال�سوت بني 
طرفيها

 ”AirPods كان م��ن املق��رر اإط��لق ال�سماع��ات الل�سلكية اجلدي��دة “اأير ب��ود
ا – يف نهاي��ة �سهر اأكتوبر املا�سي، لكنه��ا حتى االآن مل تر  واملث��رية للج��دل اأي�سً
ر  ال�س��وء. وذكرت اأبل اإنها يف حاجة اإىل املزيد م��ن الوقت للإطلق، لكنها مل توفِّ

اأي معلومات اإ�سافية حول امل�سكلة.
وق��ال �سخ�ص مطلع عل��ى اإنتاج وتطوير AirPods اإن��ه على الرغم من غمو�ص 
�سبب التاأخري، فاإن امل�ساكل ذات �سلة ب�سعي ال�رشكة لتح�سني الربط بني اجلهازين.
م��ا يح��دث يف معظ��م ال�سماع��ات الل�سلكي��ة ه��و اأن يتل��قَّ جانب واح��د فقط من 
ل اأو الهاتف الذكي عرب البلوت��وث، ثم تنتقل االإ�سارة  ال�سماع��ات اإ�س��ارة من امُل�سغِّ
ا بالن�سبة ل�سماعات AirPods فاإن كل طريف  اإىل اجلانب االآخر من ال�سماعة. اأمَّ
ال�سماعة يتلق اإ�سارة ُم�ستقّلة من االآيفون اأو املاك اأو اأي جهاز اأبل اآخر. وال�سعوبة 
تكُم��ن يف جعل ال�سول ي�س��ل يف نف�ص الوقت بال�سبط على كل الطرفني لل�سماعة 

لتجنُّب و�سوله قبل االآخر يف اإحدى اجلانبني.

ق��ررت مايكرو�سوف��ت واإنتل تطوي��ر كورتان��ا، امل�ساعد ال�سوت��ي اخلا�ص بنظام 
وين��دوز 10 لي�سم��ح للم�ستخدم اإجراء االأوامر ال�سوتية عن��د ال�سياح، اأي االأمر لن 

يحتاج اأن يكون امل�ستخدم على مقربٍة من اجلهاز ال�ستخدام كورتانا.
وق��ال نافني �سين��وي – نائب الرئي�ص ومدير عام جمموع��ة اإنتل حلو�سبة العملء 
يف اإنت��ل – “�ستتمك��ن قريًب��ا من التح��دث اإىل كمبيوترك من بعي��د؛ للو�سول اإىل 

جميع املعلومات التي حتتاجها يف �سحابة”.
وعل��ى الرغ��م من التج��ارب التي تنطوي عل��ى التقنية، اإال اأنه لي���ص من املعروف 
اإىل االآن اأق�س��ى م�سافة يحتاجها الكمبيوت��ر لفهم االأمر ال�سوتي، فيجب اأن يكون 
ال�س��وت مرتفًعا مبا في��ه الكفاية حتى ي�سل اإىل ميكروفون الكمبيوتر وفهم االأمر 
لتطبيقه بعد ذلك. كما ان لدى اأمازون تقنية م�سابهة للغاية لتلك امليزة يف اإيكو، 
حيث ي�سمح االأخري برفع �سوتك قليًل حتى يفهم اجلهاز ما تريد. يذكر ان كل من 
مايكرو�سوفت واإنتل ت�سعيان لتجهيز كورتانا مل�ستقبٍل معني من التكنولوجيا، اأال 
وه��و ع�رش اإنرنت االأ�سي��اء، فاإن االأوامر ال�سوتية �ستك��ون مثالية ملن �سيملكون 

منازاًل ذكية ويعطون اأوامر �سوتية وهم جال�سون مثًل على االأريكة.

غوغل"سبيس"برمجية

متابعة 

موظفو BMW يحبسون لصًا داخل سيارة مسروقة..
 أغلقوا أبوابها تقنيًا عن بعد!

أمازون


