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ال�سكان  بني  باخلرف  الإ�سابة  خماطر  تزيد 
الرئي�سية  الطرق  من  بالقرب  يعي�سون  الذين 
درا�سة  بح�سب  بغريهم،  مقارنة  املزدحمة 

جديدة.
قد  امل��روري  الزحام  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 
ح��الت  م��ن  امل��ئ��ة  يف   11 نحو  يف  يت�سبب 
الإ�سابة باخَلَرف، بني ال�سكان الذين يعي�سون 

يف نطاق 50 مرتا من الطرق الرئي�سية.
كندا  يف  �سخ�ص  مليوَنْ  نحو  الدرا�سة  و�سملت 
و2012،   2001 بني  عاما،   11 م��دار  على 
ويقول  الطبية.  "لن�سيت"  دورية  يف  وُن�رشت 
الباحثون اإن تلوث الهواء و�سو�ساء الزدحام 

املروري قد ي�ساهمان يف اعتالل املخ.
ويبلغ عدد امل�سابني باخَلَرف يف اأنحاء العامل 
قرابة 50 مليون �سخ�ص. اإل اأن اأ�سباب املر�ص 
الذي ي�سلب مر�ساه القوة الذهنية وقوة الذاكرة 

ما زالت غام�سة.
النمو ال�سكان

باخَلَرف  اإ�سابة  حالة   243،611 و�ُسّخ�ست 
ال��درا���س��ة، لكن م��ع��دلت خماطر  خ��الل ف��رتة 

الإ�سابة كانت اأعلى بني من يعي�سون بالقرب 
من الطرق الرئي�سية.

وباملقارنة مع اأولئك الذين يعي�سون يف نطاق 
300 مرت من الطرق الرئي�سية، ارتفعت خماطر 
 50 الإ�سابة بن�سبة �سبعة يف املئة يف نطاق 
بني  يرتاوح  نطاق  يف  املئة  يف  واأربعة  مرتا، 
50 اإىل مئة مرتا، فيما ارتفعت اثنني يف املئة 

يف نطاق يرتاوح بني 101 اإىل 200 مرت.
وي�سري البحث اإىل اأن �سبعة اإىل 11 يف املئة من 
حالت الإ�سابة باخلرف، بني من يعي�سون يف 
الرئي�سية، قد تكون  50 مرتا من الطرق  نطاق 

ناجمة عن الزدحام املروري.
عوامل  لت�سمل  البيانات  الباحثون  وع���ّدل 
التعليم  وم�ستويات  والبدانة  الفقر  مثل  اأخرى، 
والتدخني، وهي العوامل التي ل ميكنها تف�سري 

الرابط )بني اخلرف والزدحام(.
العامة  ال�سحة  وكالة  من  ت�سن،  هونغ  وقال 
معدي  واأح��د  الكندية،  اأونتاريو  مقاطعة  يف 
والتو�سع  املتزايد  ال�سكان  "النمو  الدرا�سة: 
)العي�ص( بالقرب  اإىل  الكثريين  احل�رشي دفعا 

من الطرق املزدحمة. كما اأن التعر�ص املتكرر 
لالزدحام، وزيادة معدلت الإ�سابة باخلرف، 
من  بالقرب  للعي�ص  الطفيف  التاأثري  حتى 
الطرق، ميكن اأن ي�سكل عبئا كبريا على ال�سحة 

العامة."
من  مزيد  اإج���راء  اإىل  حاجة  "ثمة  واأ���س��اف: 
ب�ساأن  �سيما  ل  العالقة،  تلك  لفهم  الأب��ح��اث 
مثل  ب��الزدح��ام،  املتعلقة  النواحي  ت��اأث��ري 

ملوثات الهواء وال�سو�ساء."
وي�سري الباحثون اإىل اأن ال�سو�ساء، واجلزيئات 
النيرتوجني،  واأك��ا���س��ي��د  ال�سغر،  متناهية 
قد  الإط���ارات  تاآكل  عن  الناجمة  واجلزئيات 

تكون من بني اأ�سباب زيادة معدلت الإ�سابة.
اإل اأن الدرا�سة تقت�رش على الأماكن التي يعي�ص 
ل  اأن��ه  يعني  مما  باملر�ص،  امل�سابون  فيها 
ميكن اإثبات اأن العي�ص بجوار الطرق املزدحمة 

يوؤدي اإىل الإ�سابة باملر�ص.
"حمفزة"

مر�ص  اأبحاث  مدير  رو���س��ور،  مارتن  ويقول 
ال�سحية  للبحوث  الوطني  املعهد  يف  اخلرف 

قليلة،  الآثار  مهم...  بحث  "هذا  بريطانيا:  يف 
الزيادة  وتف�سي  املر�ص،  وج��ود  مع  اأن��ه  غري 
الآث��ار  ه��ذه  ملثل  يكون  اأن  ميكن  ال�سكانية، 

تداعيات مهمة على ال�سحة العامة."
يف  اخل��رف  مركز  مدير  ديننغ،  ت��وم  وو�سف 
جامعة نوتنغهام، نتائج الدار�سة باأنها "مثرية 

وحمفزة".
الهواء  تلوث  ي�سهم  اأن  املنطقي  "من  وق��ال: 
الإ�سابة  يف  ال�سيارات  ع���ودام  ع��ن  الناجم 
خماطر  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  امل��خ،  باأمرا�ص 
هذه  اأن  كما  الوقت.  مبرور  باخلرف  الإ�سابة 
يعي�سون  الذين  ال�سكان  قلق  من  �ستزيد  الأدلة 
يف املناطق القريبة من الزدحامات املروية."
ت�سهد  مناطق  يف  العي�ص  اأن  �سك  "ل  وتابع: 
للغاية،  مزعجا  يعد  الهواء  تلوث  يف  ارتفاعا 
ومن ال�سعب اأن نقول اإنه اأمر جيد لأي �سخ�ص."
واأ�ساف اأن الن�سيحة املثلى للحد من خماطر 
الإ�سابة باخلرف هي ممار�سة عادات �سحية 
التدخني  ع��ن  ال��ت��وق��ف  مثل  اجل�����س��د،  لباقي 

وممار�سة الريا�سة وتناول الطعام ال�سحي

ذكية ترصد
 تقصف الشعر

تطلق أطول شبكة للسكك
الحديدية فائقة السرعة في العالم

العلماء عام 2016 
"Nature" حسب مجلة

تطور سيارة نقل
 المستقبل المطلقة

ك�س��فت �رشكة لوريال، عمالق �س��ناعة التجميل، النقاب عن فر�س��اة �س��عر 
ذكية مزودة باأجهزة ا�ست�س��عار مل�س��اعدة م�ستخدميها على حت�سني اأ�سلوب 
مت�س��يط ال�س��عر. ويبلغ ثمن الفر�س��اة، التي اأطلق عليها ا�سم "مدرب مت�سيط 
ال�س��عر"، اأقل م��ن 200 دولر ب�س��عر التجزئ��ة، وتت�س��من ميكروفونا بني 

اأجهزة ا�ست�سعار اأخرى. وتهتز اأي�سا اإذا م�سطت �سعرك بق�سوة.
وه��ذه الفر�س��اة واحدة من عدد قلي��ل من اأدوات التجمي��ل اجلديدة التي مت 
الإعالن عنها يف معر�ص التكنولوجيا CES لهذا العام يف ل�ص فيغا�ص.

��ف ال�سعر. وتقول  وي�س��جل امليكروفون املدمج يف الفر�س��اة اأ�س��وات تق�سّ
ال�رشكة اإن اأجهزة ال�ست�س��عار الأخرى ت�س��تخدم يف بناء �سورة عن طريقة 

عناية �ساحب الفر�ساة ب�سعره.

اأطلق��ت ال�س��ني اأط��ول خط��وط ال�س��كك احلديدية فائق��ة ال�رشعة، حي��ث تربط 
ال�ساحل ال�رشقي املزدهر يف البالد باجلنوب الغربي الأقل منوا، بح�سب وكالة 

الأنباء ال�سينية �سينخوا.
ويبل��غ ط��ول ال�س��كك احلديدي��ة 2264 كيلوم��رتا، تربط بني مدينة �س��نغهاي 
وكومنين��غ، ومت��ر بخم���ص مقاطع��ات ه��ي ت�س��جيانغ وجيانغ�س��ي وهون��ان 

وقويت�سو ويوننان.
و�س��يتقل�ص الوقت الالزم لل�س��فر من �س��نغهاي اإىل عا�س��مة مقاطعة يوننان 
كومنين��غ جن��وب غرب ال�س��ني من 34 �س��اعة اإىل 11 �س��اعة، ووفقا ل�س��ائق 
القطار وانغ جيندا فاإن باإمكان القطار ال�سري ب�رشعة ت�سل اإىل 330 كيلومرتا 

يف ال�ساعة.

ن�رشت جملة "Nature" الأمريكية قائمة بالعلماء الذين لعبوا دورا بارزا يف 
تطوير العلم عام 2016. وح�س��ب ما نقلت��ه املجلة فاإن اأبرز الأحداث العلمية 
 .LIGO لعام 2016، هو اكت�س��اف موجات اجلاذبية من قبل علماء خمترب
ويف هذا ال�س��ياق اأب��رزت املجلة العاملة، غابريي��ال غونزالي�ص، لبذلها جهودا 
لتاأكيد معلومات مت احل�س��ول عليها على مدى اأ�س��هر. وت�س��م القائمة اأي�س��ا 
الع��امل، دميي�ص ها�س��ابي�ص، ال��ذي �س��مم برجمي��ات "AlphaGo"، والتي 
ف��ازت مبباراة �س��د بطل الع��امل يف لعبة )ه��و(، والباحث، ت��ريي فيوز، الذي 
اأك��د واقع اله��الك التدريجي للحاجز املرج��ان العظيم، وع��امل الفلك، جيليم 
اأ�س��كودي، الذي اكت�س��ف كوكب "بروك�س��يما ب��ي" يف مدار جنم "بروك�س��يما 

�سنتوري".وعامل الكيمياء، غو�ص فيلدرز، و الطبيبة، �سيلينا ترت�سي.

ك�س��فت �رشكة مر�سيد�ص الأملانية عن روؤيتها امل�ستقبلية ل�سيارة تو�سيل الربيد 
والطرود والب�سائع. ورغم اأن عملية ال�سحن نف�سها باتت اأ�رشع مما كانت بف�سل 
الطائرات وعربات النقل ال�س��خمة وال�س��فن، اإل اأن ت�سليم الطرود لأ�سحابها يداً 
بيد ما زال التحدي الأكرب ل�رشكات التو�س��يل. �رشكة مر�س��يد�ص قررت اأن جتمع 
ب��ني ه��ذا املفهوم اجلدي��د و�س��ياراتها املمي��زة يف اآن معا، فابتك��رت عربة، اأو 
"فان"، وو�س��عت على �س��قفها طائرتني بال طيار وبداخلها ذراع اآلية حت�رش 
الطرد قبل و�س��ول ال�س��يارة الكهربائية اإىل العنوان لخت�س��ار الوقت و�س��مان 
الدق��ة وت�س��هيل عملي��ات ال�س��حن والتو�س��يل يف زم��ن تتعاظ��م في��ه التجارة 
الإلكرتونية على ح�س��اب املتاجر العادية.  ما مييز هذه ال�سيارة هو عدم وجود 

مقود �سيارة، فال�سائق يتحكم بها عرب مقب�ص حتكم ياأخذه حيث يريد .

إقرأ مواصفات سيارة المستقبل من تويوتا

بريطانيا: أول استخدام للعالج اإلشعاعي للسرطان عبر جهاز متنقل

معدالت اإلصابة بالخرف "تزيد في المناطق المزدحمة"

الهندسة الوراثية قد تحرم البشرية من عباقرة جدد إطالق نوكيا الجديد لمنافسة أبل وسامسونج

بعد 10 أعوام على آيفون.. هل بدأت النهاية؟

عر�س��ت �رشكة "تويوت��ا" الياباني��ة، منوذجا مبتك��را ل�س��يارة ذكية تعمل 
بالكهرباء، على هام�ص م�س��اركتها يف معر�ص الإلكرتونيات ال�ستهالكية، 

مبدينة ل�ص فيغا�ص الأمريكية.
وبح�س��ب ما نق��ل موقع "كلوبيك" الفرن�س��ي، فاإن �س��يارة "تويوت��ا" تتميز 
بذكاء �س��ناعي عال، اإذ ت�س��تطيع اأن تتوا�س��ل مع الركاب وتنبههم، �س��واء 

كانوا ركابا على متنها يف الداخل، اأو راجلني يف اخلارج.
وتتجاوب ال�سيارة مع من يركبونها، لتلبية ما يريدونه، اإذ يكفي اأن يوجهوا 
له��ا اأوامر �س��وتية اأو حركية باليد، حتى تقوم بت�س��غيل ع��دد من اخلدمات 

واملزايا.
ف�س��ال عن ذلك، تراكم ال�س��يارة "احلاذقة" معلومات عن ال�سائق الذي يقوم 
بقيادتها، وتتعرف عليه ب�س��كل بيومرتي لتقدر احتياجاته، وكيفية تنبيهه 
اإىل املخاط��ر الت��ي تربز على الطريق مثل املنعطفات، وتوؤدي عمال �س��بيها 

مب�ساعد لل�سائق.
لك��ن ال�س��يارة البالغة الذكاء التي جرى اإنتاجها، خالل العام املا�س��ي، لن 
تك��ون متاح��ة عما قريب لعام��ة النا�ص، فهي م��ا تزال منوذج��ا فقط، ولن 

يجري طرحها يف الأ�سواق حتى العام 2030.

توفر  "واي فاي" التي  �سبكات  العتماد على  امل�ستخدمني  اأكرث  يف�سل 
 Data" البيانات  باقات  ا�ستخدام  على  بالإنرتنت،  جمانيا  ات�سال 
Packages" التي توفرها �رشكات الت�سالت مقابل ا�سرتاكات �سهرية 

مدفوعة.
وغالبا ما يلجاأ هوؤلء امل�ستخدمون، عندما يكونون يف اأماكن عامة، اإىل 

البحث عن تلك ال�سبكات املجانية وهي عملية لي�ست �سهلة.
اأداة  املا�سية  الأي��ام  خالل  في�سبوك  موقع  قدم  البحث  هذا  ولتب�سيط 
جمانية للبحث عن �سبكات "واي فاي" املجانية يف املواقع القريبة من 

مكان امل�ستخدم.
وهي   ،iOS لأجهزة  املخ�س�ص  في�سبوك  تطبيق  عرب  الأداة  هذه  تتوفر 
حتتاج لت�سال بالإنرتنت لكي تعمل، وهنا ميكن العتماد على باقات 
البيانات ب�سكل حمدود اإىل حني العثور على �سبكة "واي فاي" جمانية 

والت�سال بها لتوفري املبالغ التي تكلفها باقات البيانات.
كيفية ال�ستخدام

عند فتح تطبيق في�سبوك عرب اآيفون اأو اآيباد، ا�سغط على الزر املوجود يف 
الأ�سفل اأق�سى ميني ال�سا�سة وهو على �سكل ثالثة خطوط اأفقية متوازية.

اأو   Explore قائمة  وحت��ت  اخل��ي��ارات،  من  جمموعة  تظهر  عندها 
."Find Wi-Fi" "ا�ستك�ساف" تظهر الأداة املطلوبة وحتمل ا�سم 

بنقطة  موقعك  اإىل  ت�سري  خريطة  فتظهر  الأداة،  تلك  على  بال�سغط  قم 
زرقاء، ومواقع �سبكات "واي فاي" املجانية على �سكل نقاط حمراء.

وعند ال�سغط على اأي من تلك النقاط احلمراء، تظهر تفا�سيل �سبكة "واي 
متوفرة  فيه  ت�سبح  الذي  والوقت  وجودها  مكان  مثل  فاي" املجانية، 

وال�ساعة التي تغلق فيها.
اإر�سادات  للم�ستخدم  تتيح  في�سبوك  يف  الأداة  هذه  اأن  ذلك  من  والأهم 
هو  كما  اخلرائط  برنامج  عرب  املجانية  ال�سبكات  تلك  مواقع  الو�سول 

.Google Maps احلال يف
ول تقت�رش الأداة على البحث عن �سبكات "واي فاي" املجانية القريبة 
منك، بل ميكنها العثور على �سبكات جمانية يف اأي مكان تقوم بتحديده 
ما  مكان  زيارة  اإىل  بحاجة  كنت  اإن  مفيدة  ميزة  وهي  اخلريطة،  على 

وترغب يف التاأكد اإن كان هناك ات�سال جمان بالإنرتنت.
ل بد من الإ�سارة اإىل اأن تلك الأداة حتتاج لكل تعمل اإىل متكني في�سبوك 

من التعرف على موقعك.
خيارات  ثم  اإع���دادات  اإىل  التوجه  عرب   iOS اأجهزة  يف  ذل��ك  وميكن 
Fac - تطبيق على  ال�سغط  ثم  من  املواقع،  خدمات  ثم   اخل�سو�سية 
لتطبيق  ال�سماح  دائما، مبا يعني  اأو   Always book وتفعيل اخليار 

في�سبوك مبعرفة موقعك دائما.

تلقى مري�ص ب�رشطان الأمعاء يبلغ من العمر 58 عاما 
وذلك  جراحية،  عملية  اإجرائه  خالل  اإ�سعاعيا،  عالجا 
با�ستخدام  بريطانيا،  يف  نوعها  من  الأوىل  املرة  يف 

جهاز متنقل.
وكان املري�ص، وهو من �ساوثهامبتون يف هامب�ساير، 
الكيميائي  العالج  بني  مزجت  عالجية  رحلة  اأمت  قد 

والإ�سعاعي التقليدي، يف اأغ�سط�ص/ اآب املا�سي.
م�ست�سفى  يف  دقيقة  جراحية  لعملية  املري�ص  وخ�سع 
اأعطي  حيث  املا�سي،  اخلمي�ص  العام  �ساوثهامبتون 
جرعة كاملة من العالج الإ�سعاعي يف غرفة العمليات.

جهاز  ا�ستخدام  ع��رب  متاحا  الإج����راء  ه��ذا  واأ���س��ب��ح 
موبيرتون Mobetron، وهو اأول نظام متنقل قادر 
على اإعطاء العالج الإ�سعاعي با�ستخدام اأ�سعة الكاثود 
اأو ما تعرف باأ�سعة احلزم الإلكرتونية، اأثناء العمليات 

.)IOERT( �اجلراحية واملعروف اخت�سارا ب
الإ�سعاعي  العالج  من  مكثفة  �سيغة  النظام  هذا  ويعد 

العملية  اإجراء  اأثناء  للمري�ص  يعطى  الذي  امل�ستهدف، 
ال�رشطانات  م��ن  متنوع  طيف  ل��ع��الج  اجل��راح��ي��ة، 

املتقدمة، التي ي�سعب ا�ستئ�سالها اأو عالجها.
عن  الإ�سعاع  يعطى  التقنيات،  اأح��دث  وبا�ستخدام 
توجه  والتي  الطاقة،  عالية  الإلكرتونية  احلزم  طريق 
بدقة اإىل اأماكن حمددة داخل اجل�سم بعد اإزالة اخلاليا 

ال�رشطانية فورا.
الأورام  واخت�سا�سي  اجلراحني  التقنية  هذه  ومتكن 
الأكرث  للمناطق  اإعطاء جرعات عالية،  ال�رشطانية من 
عر�سة لعودة ال�رشطان اإليها، بدون الت�سبب يف اأ�رشار 
لالأن�سجة اأو الأع�ساء ال�سليمة املحيطة، كما يحدث مع 

العالج الإ�سعاعي التقليدي اخلارجي.
ويقول اجلراح نيل بري�ص: "اإنها حلظة مهمة يف عالج 
التقنية  ال�رشطانات املتقدمة يف بريطانيا. وتعد هذه 

يف طليعة الطرق احلديثة لعالج الأورام بالإ�سعاع".
جهاز  با�ستخدام   IOERT تقنية  "اإن  واأ���س��اف: 

يف  الرعاية،  من  وفعال  اآمنا  منوذجا  تعد  موبيرتون 
مراكز  من  كبري  عدد  يف  املعقدة،  ال�رشطانات  عالج 
عالج الأورام الدولية املعروفة، وميكن ل�ساوثهامبتون 
اأن تعترب نف�سها من الآن ف�ساعدا �سمن تلك املجموعة 

من املراكز".
والتي  ال��ع��الج،  من  التقليدية  الطريقة  وبا�ستخدام 
الورم  منطقة  ي�ستهدف  جلهاز  يدويا  اإع��دادا  تت�سمن 
الأط��ب��اء  ف��اإن  فح�سب،  ال�رشطانية  اخل��الي��ا  ولي�ص 
الأن�سجة  حل��م��اي��ة  اجل���رع���ات،  خلف�ص  ي�����س��ط��رون 

والأع�ساء املحيطة.
 1/8 حجمه  وي�ساوي  طنني،  موبيرتون  جهاز  ويزن 
التقليدي،  الإ�سعاعي  العالج  جهاز  حجم  من  )ُثمن( 
نقله  وميكن   ،IOERT لتقنية  خ�سي�سا  وي�ستخدم 
بني غرف العمليات اأو الأماكن املختلفة عرب عجالت، 
يف  املر�سى  من  العديد  لعالج  ا�ستخدامه  اإمكانية  مع 

اأماكن خمتلفة كل يوم.

ح��ذر عامل اأحي��اء يف جامع��ة كامربي��دج الربيطاني��ة من اأن 
اإدخ��ال تعدي��الت على احلم�ص الن��ووي عند ع��الج الأمرا�ص 

الوراثية، قد يحرم الب�رشية من ولدة العباقرة.
ويعتق��د، جيم���ص كوزابي��ك، اأنه يجب عل��ى علم��اء الوراثة اأن 
يكونوا اأكرث حذرا عند ا�س��تخدام تكنولوجيا الهند�سة الوراثية، 
اإذ اأن اإدخال تعديالت على جينات معينة قد يحول دون ولدة 

"�ستيفن هوكينغ" جديدين. "�سك�سبري" اأو 
ويخ�س��ى الباحث الربيطان من اأن تغيري مناذج اجلينات التي 
ت�س��اهم يف تط��ور الأمرا�ص النف�س��ية، قد يثري ظاهرة �س��لبية، 
علم��ا اأن بع���ص الطف��رات ال�س��ارة قد تكون مفي��دة يف بع�ص 

الظروف.
واأ�ساف العامل اأن ا�س��طرابات نف�سية مثل الكتئاب والف�سام 
غالب��ا ما ترتبط بالإبداع والذكاء العايل. وعلى �س��بيل املثال 
فاإن ن�س��بة الإ�س��ابة ب� "ا�س��طراب ثنائي القطب" بني الكتاب 
تزيد ب� 10 اأ�س��عاف على ن�سبة املر�ص و�سط النا�ص العاديني 
غري املبدعني. اأما ال�س��عراء فاإن ن�س��بة اإ�س��ابتهم بهذه احلالة 

تزداد مبقدار 40 مرة.

ك�س��فت ال�رشك��ة اجلدي��دة املالك��ة لنوكي��ا عن 
اأول هواتفه��ا الذكي��ة العامل��ة بنظام الت�س��غيل 
اأندروي��د به��دف مناف�س��ة الالعب��ني البارزي��ن 
يف هذه ال�س��وق وعلى راأ�س��هم اأبل و�سام�س��وجن. 
وكانت �رشكة HMD Global ح�س��لت على 
حق��وق اإطالق هواتف ذكية حتمل عالمة نوكيا 
التجاري��ة بعد فك الرتباط بني مايكرو�س��وفت 
ونوكي��ا يف قط��اع الأجه��زة اجلوال��ة. الهات��ف 
اجلديد يحمل ا�س��م "نوكي��ا 6" وهو متوافق مع 
�س��بكات الت�سال من اجليل الرابع ويعتمد على 
الإ�س��دار "نوغات" من نظام الت�سغيل اأندرويد. 
ياأت��ي جه��از نوكيا اجلديد ب�سا�س��ة م��ن قيا�ص 
5.5 بو�س��ة عالي��ة الو�س��وح، وكامريا خلفية 
بدقة 16 ميغابيك�سل واأخرى اأمامية بدقة اأقل، 
وهو يعتمد على معالج كوالكوم "�سناب دراغون 
430" بذاكرة موؤقتة ب�سعة 4 غيغابايت و�سعة 
تخزين 64 غيغابايت. وقالت ال�رشكة يف بيان 

�س��حفي اأنه��ا �س��تطلق هات��ف "نوكي��ا 6" يف 
ال�س��ني اأول، و�سيبداأ �سعره بحوايل 250 دولرا 
. وهيمن��ت نوكيا يف وقت �س��ابق على �س��ناعة 
الهواتف اجلوالة لكنها تخلفت عن ركب التحول 
للهوات��ف الذكي��ة ث��م اخت��ارت نظام الت�س��غيل 
وين��دوز ملايكرو�س��وفت لهواتفه��ا الذكية التي 
 HMD حملت ا�سم لوميا. ويف دي�سمرب ا�سرتت
Global اأن�س��طة الهوات��ف العادية من نوكيا 
واأبرمت �س��فقة ح�سلت مبوجبها على ترخي�ص 
امل�س��تخدم الوحي��د للعالم��ة التجاري��ة لنوكيا 
جلمي��ع الهوات��ف واأجه��زة الكمبيوت��ر اللوح��ي 
لع�رش �سنوات مقبلة. وت�سعى نوكيا اإىل ا�ستعادة 
موط��ئ قدم لها يف �س��وق الهوات��ف الذكية بعد 
اأن اأ�س��بحت، اإىل ح��د بعيد، خارج ال�س��وق التي 
ت�س��يطر عليه��ا هوات��ف اآيفون من اأب��ل واأجهزة 
الهوات��ف  اإىل  بالإ�س��افة  اجلوال��ة  �سام�س��ونغ 

الأخرى التي تعتمد على نظام اأندرويد.

قب��ل 10 اأع��وام يف 2007 ك�س��ف الراحل �س��تيف جوبز الرئي���ص التنفيذي 
ال�س��ابق ل��دى اأبل عن اجلي��ل الأول من هواتف اآيفون الت��ي ل ينكر اأحد اأنها 

غريت الهواتف الذكية اإىل ال�سكل الذي نراه اليوم.
لك��ن بع��د عقد من الزمن، يب��دو اأن الع�رش الذهبي لهاتف اآيفون اأ�س��بح يف 
بداية النهاية مع دخول مناف�سني �رش�سني على راأ�سهم الهواتف اجلوالة التي 

تعمل بنظام اأندرويد.
والكالم عن تراجع اآيفون لي�ص حم�ص حتليل، لكنه م�ستند اإىل اأرقام اإذ �سهد 
ع��ام 2016 لأول م��رة يف تاري��خ اأبل تراج��ع مبيعات ال�رشك��ة من هاتف 

اآيفون.
حيث اأعلنت ال�رشكة الأمريكية منت�س��ف العام املا�سي عن تراجع مبيعات 
اآيف��ون يف الربعني الأول والثان، م��ا اأدى اإىل تراجع الأرباح بواقع 27 يف 

املئة اإىل 7.8 مليار دولر يف الأ�سهر الثالثة الأوىل من 2016.
وتراجع الطلب على هواتف اآيفون منذ الربع الثان يف 2016 حينما اأعلنت 
ال�رشك��ة اأول تراج��ع يف مبيعاتها لهذه الهواتف من��ذ اإطالقها عام 2007، 
اإذ انخف�س��ت مبيع��ات اأبل يف كل من ال�س��ني وهونغ كون��غ وتايوان ب�33 

يف املئة.
وحت��ى بع��د ك�س��ف ال�رشكة ع��ن "اآيف��ون 7" و"اآيف��ون 7 بل�ص" مل تتح�س��ن 
املبيعات، بل كانت ال�سورة ال�سائدة بعد الك�سف عن هذين الهاتفني اأن اأبل 

مل تقد قادرة على املجيء باأي جديد.
وما �س��عب املهمة على اأبل دخول غوغل بقوة يف املناف�س��ة باإزاحة ال�ستار 

عن هاتف "بيك�سل" وهو اأول جوال ذكي يحمل عالمة غوغل التجارية.
ورمبا كانت اأبل متجهة اإىل الأ�س��واأ لول م�سكلة انفجار البطارية التي عانى 
منه��ا جهاز "غالك�س��ي ن��وت 7" الذي تط��وره �رشكة �سام�س��ونغ املناف�ص 

الأبرز لأبل.
ومن املوؤكد اأن اأبل تعّول كثريا على هاتفها اجلديد �س��واء حمل ا�س��م "اآيفون 
8" اأو "اآيفون 7 اإ�ص" الذي ت�سري الت�رشيبات اإىل اأنه لن يكون مثيال لأي من 

هواتف اآيفون ال�سابقة..

مرسيدسأبرزفرشاة

كيف تحصل على إنترنت مجاني عن طريق فيسبوك؟
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