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العامل بانتظار معركة الهواتف الذك ّية
رغم ازدهار �سوق الهواتف الذكية �إال �أنها قد ت�شهد حالة من التقلب �صعودًا وهبوط ًا
مع تزايد ا�ستخدام الهواتف الذكية على نطاق وا�سع في مختلف �أنحاء العالم ،في وقت
ات�ضح فيه �أن �أكثر من ن�صف �سكان بريطانيا يمتلكون هاتف ًا لديه القدرة على ت�صفح
االنترنت وت�شغيل التطبيقات ،وقيام ما يقرب من ن�صف م�ستخدمي الهواتف الأميركيين
ً
مقارنة
بالأمر عينه ،بد�أت تتزايد تلك ال�سوق من حيث العدد ،وزادت معها الأرباح،
ب�سوق الحوا�سيب ال�شخ�صية التي تعودنا عليها على مدار العقدين الما�ضيين .غير �أن
ماركات الهواتف الذكية قد ت�شهد حالة من التقلب �صعوداً وهبوط ًا في طرفة عين ،وفق ًا
للمعايير التجارية .فقبل � 5أعوام ،لم تبع �أبل هاتف ًا ذكي ًا واحداً ،و�شككت مايكرو�سوفت
وري�سير�ش �إن مو�شن (م�صنعة هاتف بالك بيري) في �أن يحقق الآي فون نتائج جيدة.

وا�شنطن CNN /
ولفتت يف هذا ال�سياق �صحيفة الغارديان
الربيطانية �إىل �أن �شركة نوكيا الفنلندية
جنحت يف فر�ض هيمنتها على ال�سوق
(ال�صغرية) بنظامها �سيمبيان .لكن كل
ه��ذه الأو��ض��اع قد تغريت الآن ،بعدما
�أعاد الآي فون تعريف ت�صميم الهاتف
ال��ذك��ي وط��ري �ق��ة ال �ت �ف��اع��ل ،و�أح��ال��ت
مايكرو�سوفت ونوكيا برامج الهواتف
املحمولة ،ال�ت��ي ك��ان ي�ستعان بها من
قبل (ويندوز موبايل و�سيمبيان) �إىل
التقاعد ،لت�شكيل ائ�ت�لاف م��ن �أجهزة
نوكيا وبرجميات مايكرو�سوفت ،يف
الوقت الذي كانا ينا�ضالن فيه من �أجل
حتقيق �أرباح.
و��ش�ه��دت ك��ذل��ك ري���س�ير���ش �إن مو�شن
حالة من ال�صعود والهبوط على �صعيد
الأرباح ،وهو ما �أدى هذا الأ�سبوع �إىل
قيامها ب�إق�صاء رئي�سيها التنفيذيني
امل�شاركني وم�ؤ�سي�سها مايك الزاريدي�س
وجيم بال�سيلي .فيما �شهد نظام الت�شغيل
�أندرويد حالة من الرواج ،بعدما �أفادت
ال�صحيفة �أنه بات ي�ش ِّغل الآن �أكرث من
 % 50من الهواتف الذكية ،التي تباع
اليوم ،وكذلك عدد متزايد من الهواتف
امل�ستخدمة ب�صورة فعلية.
و�أو�ضح هورا�س ديديو ،حملل �سابق
ل���دى � �ش��رك��ة ن��وك �ي��ا وم �ت��اب��ع ل�سوق
الهواتف الذكية� ،أن �أي �شركة هواتف
ذكية تتع ّر�ض حلالة من اخل�سائر – ولو
حتى ملرة واحدة – ال ميكنها �أن تتعافى
من جديد مطلق ًا.
وللتدليل على كالمه ،ذكر ديديو قائمة
ط��وي�ل��ة م��ن ال �� �ش��رك��ات ،منها �ألكاتيل
و�سيمنز وبينك و�إريك�سون و�سوين
وم ��وت ��وروال وك��ا��س�ي��و و�إن �إي �سي
وهيتا�شي وفوجيت�سو وتو�شيبا وبامل
وهاند�سربينغ ،م��ؤك��د ًا �أن �أي � ًا من تلك
ال�شركات قد جنح يف ا�ستعادة و�ضعيته
ال�سابقة ،و�أن بع�ض ًا منها مل يعد له
وجود.
وتابع ديديو حديثه يف الإط��ار نف�سه
بقوله" :الربحية ه��ي ط��ائ��ر الكناري
يف مناجم الفحم .فال�شركة اخلا�سرة
ي �ن �ظ��ر �إل� �ي� �ه ��ا ب��اع �ت��ب��اره��ا ال�شركة
امل�صنعة للب�ضائع التالفة" .وم�ضت
ال�صحيفة تقول من جانبها �إن �ساحة
ال� �ع ��راك االن�ترن �ت �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة لغوغل

ومايكرو�سوفت و�أب��ل من املتوقع �أن
تكون متعلقة بالتلفزيون ،ال��ذي ّ
يبث
على الإنرتنت.
ث��م ا�ستعر�ضت ال�صحيفة ع�بر قائمة
مطولة ر�ؤيتها �شركات الهواتف وما قد
يحدث لها م�ستقب ًال:
ري�سير�ش �إن مو�شن:
�أف���ض��ل ف�ك��رة رائ �ع��ة :اخ�ت�راع الربيد
الإل�� �ك�ت��روين امل �� �ش �ف��ر واالت� ��� �ص ��االت
املجانية من جهاز �إىل �آخر (بالك بريي
ما�سنجر) خالل العقد املا�ضي.
�أ�سو�أ قرار :تقليد جهاز �آي باد من �شركة
�أبل (بف�شلها يف حماكاة جهاز �آالي فون)
واتخاذها قرارا بت�صنيع  2مليون جهاز
م �ن��ه .وب �ع��د م ��رور ع��ام وجن��اح�ه��ا يف
�شحن �أك�ث�ر م��ن ن�صف
تلك الأجهزة ،ا�ضطرت
ل���ش�ط��ب  485مليون
دوالر يف الأجهزة غري
املبيعة ،و�أنفقت مليار
دوالر يف ال�ت�روي��ج
لها.
�أب� ��رز ن �ق��اط القوة:
العمالء التجاريون،
الذين يرتكزون على
برنامج ب�لاك بريي
ما�سنجر والربيد
الإل� � � � � �ك� � �ت � ��روين
امل�شفر،فاملراهقون
ي� �ح� �ب ��ون خ��دم��ة
بالك بريي ما�سنجر
املجانية.
�أبرز نقاط ال�ضعف :ظهرت �أوجه خلل
يف ال�ن�ظ��ام ال ��ذي يبقي ع�ل��ى ت�شغيل
خ��دم��ة ب�ل�اك ب�ي�ري ما�سنجر والربيد
الإل��ك�ت�روين :حيث ح��دث ان�ق�ط��اع يف
اخل��دم��ة خ�ل�ال ��ش�ه��ر ت �� �ش��ري��ن الأول
(�أكتوبر) املا�ضي ،وهو ما �أ�ضر كثري ًا
بال�شركة.
امل�ستقبل :ما مل يقم الرئي�س التنفيذي
اجلديد ثور�سنت هينز ب��إح��داث طفرة
ن��وع �ي��ة ،ف ��إن �ه��ا ق��د ت�ت�راج��ع� ،أو تباع
جلهة تتطلع �إىل تكوين قاعدة عمالء
ج��دي��دة ،ورمب��ا ت�ك��ون تلك اجل�ه��ة هي
مايكرو�سوفت.
�صعود �أم هبوط :مت�ضي ال�شركة �صوب

الهبوط ،لكن من دون �أن تلوح �أي معامل
لهذا الهبوط يف الأفق.
�أب��ل� :أف�ضل فكرة رائعة :حتويل الآي
فون �إىل جهاز يرتكز كلي ًة على خا�صة
التات�ش �سكرين ،وت��زوي��ده ب�إمكانية
ت�صفح الإن�ترن��ت ،وال�ق��درة كذلك على
ت�شغيل ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات .ف �ك��ل م �ي��زة من
ت�ل��ك امل �م �ي��زات �أ��ض�ح��ت ع��ام�ل ًا رئي�س ًا
يف ال�ن�ج��اح امل�ت��وا��ص��ل ،ال ��ذي يحققه
�آي ف��ون ،ورغ��م ارت�ف��اع ثمنه ب�صورة
ن�سبية� ،إال �أن��ه يحقق جناحات كبرية
يف �أم�ي�رك��ا وال �� �ص�ين .يف ح�ين مييل
امل���ش�ترون الأوروب� �ي ��ون �إىل تف�ضيل
هواتف �أندرويد الأقل يف التكلفة.
�أ��س��و�أ ق��رار :كما �أو��ض��ح املحلل املايل
ريت�شارد وند�سور من �شركة نومورا
�سكيوريتيز ،ك��ان يتوجب على �أبل

تطوير جهاز حممول للك�شف
الفوري عن الأمرا�ض
ط َّور اثنان من �أ�ساتذة جامعة "كورنيل" الأمريكية
جهاز ًا حممو ًال من �ش�أنه �إج��راء اختبارات فورية
للك�شف عن وج��ود �أم��را���ض مثل ال�سل وال�سيالن
والإي ��دز و�إع�ط��اء نتائج التحاليل يف غ�ضون 30
دقيقة.
ويعترب هذا اجلهاز �أداة مهمة للعاملني يف الدوائر
ال�صحية املوجودة بالدول النامية �أو حتى يف ظل
ال �ظ��روف امليدانية ال�صعبة ،لت�ضمن لهم �سرعة
الك�شف عن م�سببات الأمرا�ض بدال من الربوتوكول
املعتاد الذي ينطوي على نقل عينات التحاليل �إىل
خمتربات خارج البالد واالنتظار لعدة �أيام ملعرفة
النتائج.
وه ��ذا اجل �ه��از ه��و ث�م��رة ت �ع��اون ب�ين رئي�س ق�سم
الهند�سة الوراثية والبيئية الأ�ستاذ الدكتور دان لوه
والدكتور و�أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية والكمبيوتر
بجامعة كورنيل �إدوين كان.
وا��س�ت�خ��دم ل��وه احل�م����ض ال �ن��ووي اال�صطناعي
" "Synthetic DNAكو�سيلة لت�ضخيم
وتكبري عينات احلم�ض النووي واحلم�ض النووي
الريبوزي "� "RNAأو الربوتني امل�سبب للمر�ض،
يف املقابل ط��ور �إدوي��ن رقاقة كمبيوتر ت�ستجيب
ب�سرعة للعينات التي مت �أخذها من قبل الدكتور
"لوه".
ومت دم��ج ه��ذه ال��رق��اق��ة واحلم�ض ال �ن��ووي داخل
جهاز حممول قادر على �إعطاء نتائج دقيقة لعينات
التحاليل يف غ�ضون  30دقيقة.
و�أو��ض��ح �إدوي��ن �أن الرقاقة املطورة تقي�س حجم
و�شحنة اجلزئيات املكربة الواقعة عليها ،وعند

اختالف قيم حجم و�شحنة اجلزيئات عند حدوث
عملية البلمرة (�أي تفاعل اجلزئيات) وترابطها
لت�أخذ ال�شكل املبني بال�صورة �أعاله يدل على وجود
م�سببات للمر�ض ،حيث �إن عملية البلمرة ال حتدث
�إال عقب وجود م�سببات للمر�ض.
وت�ستخدم هذه الرقاقة تكنولوجيا ""CMOS
املنخف�ضة التكاليف وامل�ت��واف�ق��ة م��ع ال�ع��دي��د من
الأجهزة الإلكرتونية ،حيث ميكن التحكم يف الرقاقة
من خالل الهاتف النقال.
واجل�ه��از امل�ق�ترح م��دع��وم م��ن قبل م�ؤ�س�سة "بيل
وميليندا جيت�س" اخل�يري��ة التي تدعم مثل هذه
الأجهزة املبتكرة وغريها من املقرتحات امل�شابهة
التي ت�ستهدف تعزيز الرعاية ال�صحية داخل الدول
النامية كجزء من برناجمها ال�صحي العاملي "جائزة
التحديات الكربى" الذي يهدف �إىل متويل الأفكار
املبتكرة يف جمال ال�صحة العاملية وبحوث التنمية.
وي��دع��و ال�ب��اح�ث�ين �أي �� �ض��ا لإي��ج��اد ��س�ب��ل وبدائل
ت�شخي�صية غري مكلفة للحد من امل�شاكل ال�صحية
العاملية ذات الأولوية مثل املالريا وال�سل والإيدز
وو� �ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ج��دي��دة للحيلولة دون
انت�شارها ال�سيما يف الدول النامية.
وق ��ام ��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب �ت��وزي��ع  25م �ل �ي��ون دوالر
�أمريكي على  12فريقا مت اختيارهم من  700من
مقدمي املقرتحات وه��ذه الفرق تعمل يف خمتلف
التخ�ص�صات ،كما يعمل فريق عمل "دان و�إدوين"
على تطوير �أجهزة �أخرى تعمل بالبطارية تنا�سب
ال�ظ��روف القا�سية التي تواجه ميادين العمل يف
الدول النامية وقادرة على حتمل متغريات الطق�س.

�إطالق هاتفني يف  ،2011لكنها مل تقدم
على تلك اخلطوة.
�أبرز نقاط القوة :داخلي ًا :تركيزها على
الت�صميم واجلودة ،وخارجي ًا :ا�ستمرار
والء العمالء لها.
�أبرز نقاط ال�ضعف :هي �أنها ت�ضع كل
البي�ض يف �سلة الآي ف��ون ،حيث يتم
ط��رح موديل واح��د جديد فقط كل عام
(حتى الآن (.
امل�ستقبل� :إما �أن حتقق جناح ًا كبري ًا يف
ال�صني� ،أو �أن تتع ّر�ض لت�آكل تدريجي
حل�صتها العاملية ،يف الوقت ال��ذي بد�أ
مييل فيه النا�س �إىل �أجهزة �أندرويد،
ورمبا ويندوز فون.
��ص�ع��ود �أم ه �ب��وط :ي�ت��وق��ع �أن حتقق
مبيعات �ضخمة يف �أعياد امليالد ،لكن
يتعينّ عليها الآن �أن حتتفظ مب�ضي هذا
الزخم يف الرياح االقت�صادية املعاك�سة
ح� ��ول ال � �ع� ��امل ،يف حني
�ستوا�صل �أ�سعار هواتف
�أندرويد انخفا�ضها.

غوغل:
�أف�ضل ف�ك��رة رائ �ع��ة� :إت��اح��ة الأندويد
ب���ص��ورة جم��ان�ي��ة ل�صانعي الهواتف
النقالة ،وحماولة دم��ج خدمات غوغل
ب��ه� .أ� �س��و�أ ق ��رار :و��ض��ع �أن��دروي��د يف
ال�سوق من دون احل�صول على غطاء
براءة اخرتاع مالئم.
�أبرز نقاط القوة :عدد �شركات الهواتف،
التي ت�ستخدم �أندرويد ،ب�شكل ر�سمي
وغ�ير ر�سمي ،التي ت�شري �إىل حمرك
البحث غوغل وموقع يوتيوب ،التي
تك�سب منهما �أموالها.
�أبرز نقاط ال�ضعف :نق�ص غطاء براءة
االخرتاع.
امل�ستقبل :زي��ادة يف النمو ،وخا�صة
يف ال�صني ،رغم عدم ا�ستخدام �صانعي
الهواتف هناك �أندرويد الر�سمي ،وهو
م��ا ال يجعل غ��وغ��ل ت�ستفيد ،لكن ذلك
يبعد املناف�سني.
�صعود �أو هبوط :التزال تهن�أ بحالة من
ال�صعود.

مايكرو�سوفت:
�أف �� �ض��ل ف �ك��رة رائ� �ع ��ة :مت��زي��ق نظام
الت�شغيل وي �ن��دوز م��وب��اي��ل مل�صلحة
ويندوز فون عام .2008
�أ�سو�أ قرار :االعتقاد ب�أن ال�شا�شة التي
تعمل باللم�س ل��ن ت�ك��ون �أه��م و�سائل
التفاعل مع الهواتف الذكية.
�أب � ��رز ن �ق��اط ال� �ق ��وة :امل� �ه���ارات التي
يتمتع بها املهند�سون العاملون هناك،
وم �ي��زان �ي �ت �ه��ا ال �� �ض �خ �م��ة املخ�ص�صة
للت�سويق.
�أب��رز نقاط ال�ضعف :العالمة التجارية
ملطخة ال�سمعة ،التي حظيت بها يف
ع��امل الهواتف الذكية ،بف�ضل ويندوز
موبايل ،وع��دم ميل بع�ض النا�س �إىل
ا�ستخدام الويندوز يف حوا�سيبهم.
امل�ستقبل :ح��دوث م��زي��د م��ن املبيعات
التجارية خالل العامني املقبلني ،وتقدمي
املزيد من الرتقيات للم�ستهلكني.
�صعود �أم هبوط� :صعود – لأنه ال ميكن
�أن تهبط �أكرث مما �سبق وتع ّر�ضت له.

�سام�سونغ:
�أف���ض��ل ف�ك��رة رائ �ع��ة :ات �خ��اذه��ا ق ��رار ًا
بالرتكيز على �أن��دروي��د ب��د ًال من نظام
ت�شغيل "بادا" اخل��ا���ص بها للهواتف
املحمولة.
�أ� � �س� ��و�أ ق�� ��رار :االق��ت ��راب ب �� �ش��دة من
ت�صميمات �أب��ل لهواتفها وحوا�سيبها
اللوحية.
�أب ��رز ن�ق��اط ال �ق��وة :التكامل الر�أ�سي
– خا�صة و�أنها �أك�بر م�صنع لأ�شباه
املو�صالت يف العامل.
�أبرز نقاط ال�ضعف :ال حتظى بو�ضعيتها
نف�سها يف كوريا داخل البلدان الغربية،
ولهذا فهي ال ت�ستطيع �أن ترتكز على
العمالء بالطريقة عينها التي ترتكز من
خاللها �أبل.
امل �� �س �ت �ق �ب��ل :ت �ق��وم � �س��ام �� �س��ون��غ الآن
ببيع ح��وايل ن�صف ه��وات��ف �أندرويد
"الر�سمية" ،والإ�شارات تقول �إن ذلك
االجت��اه �سيتزايد� .صعود �أم هبوط:
�صعود.
نوكيا:
�أف�ضل ف�ك��رة رائ �ع��ة� :إق��ال��ة �أويل بيكا
ك��اال��س�ف��و يف �أي��ل��ول (��س�ب�ت�م�بر) عام
 ،2010وا�ستبداله ب�ستيفن �إلوب.
�أ�سو�أ قرار :جتاهل الآي فون و�إمكاناته
املتعلقة بال�شا�شة التي تعمل باللم�س:
حيث ك��ان ي��ؤم��ن امل��دي��رون ب���أن نظام
ت�شغيل �سيمبيان قد يكون �أف�ضل.
�أب��رز نقاط القوة :مرونة هائلة وخفة
حركة يف الت�صنيع.
�أب ��رز ن�ق��اط ال�ضعف :الت�صور ب�أنها
"ماركة الأم� �� ��س التجارية" ،بعد
حتديدها �صناعة الهواتف النقالة يف
القرن الع�شرين ،وهيمنتها عليها يف
الفرتة ما بني عامي  2000و.2009
امل�ستقبل :من غري ال��وارد �أن تتع ّر�ض
ال �� �ش��رك��ة حل��ال��ة م��ن ال �ت �خ �ب��ط .لكنها
�ستواجه ق��در ًا كبري ًا من املناف�سة من
ج��ان��ب ال���ش��رك��ات ال�صينية امل�صنعة
للهواتف منخف�ضة التكلفة التي ت�صنع
هواتف �أندرويد رخي�صة الأ�سعار.
��ص�ع��ود �أم ه �ب��وط :ي�ت��وق��ع �أن ت�شهد
ال���ش��رك��ة ح��ال��ة م��ن ال���ص�ع��ود ،ب�ع��د �أن
تتع ّر�ض حلالة من االهتزاز على مدار
� 6أ�شهر .لكن �ش�ؤونها املالية قد ترتنح
لبع�ض الوقت م�ستقب ًال.

مبنا�س��بة الي��وم العامل��ي" ..لإنرتن��ت �أك�ثر �أمان�� ًا"
ا�ستطالع جديد �أجرته �شركة "ياهو" مكتوب
للأبحاث عرب منطقة ال�شرق الأو�سط ،ي�شري
�إىل �أن �أك�ث�ر م��ن  %68م��ن �أول �ي��اء الأم ��ور
ال ي�ج��دون �أنف�سهم م�ؤهلني كفاية لتوعية
�أب�ن��ائ�ه��م ع��ن اال��س�ت�خ��دام الآم ��ن للإنرتنت.
ويعترب غالبية امل�شاركني يف هذا اال�ستطالع
الذي �أجري مبنا�سبة اليوم العاملي لإنرتنت
�أكرث �أمانا  -والذي ي�صادف � 7شباط  -ب�أن
�أبناءهم قد ي�ستفيدون �أكرث من خالل مناق�شة
�سبل ا�ستخدام الإنرتنت ب�أمان يف املدار�س �أو
مع �أقرانهم .وقد �أظهراال�ستطالع �أن  %43من
�أولياء الأمور الذين �شملهم امل�سح يعتقدون
ب�أن �أبناءهم �سي�ستفيدون من �أ�صدقائهم يف
حني رجّ ح  %42منهم �أن املدار�س هي البيئة
املنا�سبة لتعليم الأب �ن��اء �سبل اال�ستخدام
الأكرث �أمانا للإنرتنت .ولدى �س�ؤالهم عن قدر

االهتمام الذي يجب �أن توليه املدار�س لهذا
ال�ش�أن ،اتفق  %51ممن �شملهم اال�ستطالع
على �أن��ه م��ن ال���ض��رورة �أن ت�ستمر مناق�شة
�سبل اال�ستخدام الآم��ن للإنرتنت على مدار
العام الدرا�سي .وارتفعت ه��ذه الن�سبة مع
ارت�ف��اع متو�سط �أع�م��ار الأب �ن��اء �إىل م��ا بني
 17-14عام ًا� ،إذ �إن  %66من �أولياء الأمور
ملتو�سط هذا العمر يعتقدون �ضرورة تناول
املدر�سة للمو�ضوع على نحو م�ستمر.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال �أن����س ال�ع� ّب��ار رئي�س
�إدارة وت�سويق املنتجات لدى "ياهو" ال�شرق
الأو��س��ط" :نعلم �أن �أولياء الأم��ور يدركون
�أهمية توعية �أبنائهم على اال�ستخدام الآمن
للإنرتنت ،غري �أن �ضعف املعرفة �أو نق�ص
الأدوات يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ي �ح��ول دون
قيامهم ب��دور �أك�ثر فاعلية يف ه��ذا املجال.

ولهذا ال�سبب عملنا يف ياهو مكتوب على
�إطالق "واحة الأمان" لتوفري املوارد اخلا�صة
التي ت�شجع م�شاركة الأ�سر والرتبويني على
توعية �أبنائهم عن اال�ستخدام الآمن للإنرتنت
بالإ�ضافة �إىل توعية وت�سلية وحتفيز الأطفال
ع�ل��ى االرت��ق��اء مب�ستوى ال��وع��ي والثقافة
ال��رق �م �ي��ة .وق ��د دجم ��ت ع ��دد م��ن امل��دار���س
وامل�ؤ�س�سات التعليمية موارد "واحة الأمان"
لإدراك�ه��م ب�أهمية الثقافة الرقمية واحلاجة
لالرتقاء مب�ستوى التوعية".
وم ��ن خ�ل�ال ع ��دد م��ن الأن �� �ش �ط��ة التعليمية
ال�ترف �ي �ه �ي��ة امل��ت��وف��رة ب��ال �ل �غ �ت�ين العربية
والإجنليزية ،يعمل برنامج "واحة الأمان"
من ياهو "مكتوب" على تدريب الأطفال على
الت�صفح الآم��ن وال�سليم للإنرتنت وكيفية
احلفاظ على خ�صو�صياتهم .كما �أنه يركز على

تعزيز معرفة �أولياء الأمور ب�سبل اال�ستخدام
الآم��ن للإنرتنت� ،إ�ضافة �إىل تقدميه الدّعم
للقطاع التعليمي م��ن خ�لال توفري ع��دد من
املوارد والتدريبات التي تع ّزز فر�ص �إ�شراك
الأط� �ف ��ال .وت��وف��ر "ياهو مكتوب" بع�ض
الإر�شادات الرئي�سية لأولياء الأم��ور والتي
ت�ساعدهم يف �صياغة جتربة ا�ستخدام �آمنة
للإنرتنت تنا�سب �أبناءهم .وتهدف فعالية
اليوم العاملي للإنرتنت الأكرث �أمانا للرتويج
ملمار�سات الت�صفح الآم��ن ل�شبكة الإنرتنت،
وتقام هذا العام حتت �شعار " توا�صل الأجيال
وتبادل التعليم .لنكت�شف العامل الرقمي مع ًا..
وب�أمان" .كما ترعى احلدث م�ؤ�س�سة "�إن –
�سيف"  ،Insafeوهي م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة
يف ترويج اال�ستخدام امل�س�ؤول للإنرتنت
والأجهزة اجلوالة للم�ستخدمني ال�شبّاب.

"�آبل" تطلق تلفزيونها التفاعلي نهاية العام اجلاري
ب ��د�أت �شركة "�آبل" الأمريكية
يف �إبرام اتفاقيات مع ال�شركات
امل�صنعة ل�شا�شات الكري�ستال
ال �� �س��ائ �ل��ة " ."LCDووف��ق�� ًا
للتقرير ال�صادر عن املحلل "جني
مون�سرت" كبري حمللي الأبحاث
ب�شركة "بيرب جافري Piper -
 "Jaffrayوال� ��ذي مت ن�شره
يف موقع " "Centالأمريكي،
ات�صلت �شركة "�آبل" باملوردين
الآ�سيويني لتحديد موا�صفات
املكونات التي �سيتم دجمها داخل
تلفزيون "�آبل" اجلديد .ويعترب
حتليل "جني" مبثابة دليل على

�أن ال�شركة مت�ضي نحو ا�ستكمال
م�شوار "�ستيف جوبز" رئي�سها
التنفيذي الراحل.
ُي��ذك��ر �أن "�آبل" ق��د ع �ق��دت يف
وق��ت �سابق اجتماع ًا يف �آ�سيا
م��ع ��ش��رك��ات م�صنعة ل�شا�شات
ال �ت �ل �ف��زي��ون مل�ن��اق���ش��ة م�ستقبل
تلفزيونها اجلديد التفاعلي .الآن
وح�سب حتليل "جني مون�سرت"
ف� ��إن "�آبل" تعكف ح��ال �ي � ًا على
�إنتاج جهاز تلفاز ب�شا�شة عر�ض
ق �ي��ا� �س �ه��ا  55ب��و� �ص��ة بجانب
�أجهزة حممولة ب�شا�شة حجمها
 3.5بو�صة .كما ذكر "مون�سرت"

� �س��اب �ق � ًا يف ��س�ب�ت�م�بر املا�ضي
�أن م�صنعي � �ش��ا� �ش��ات �أج �ه��زة
التلفزيون ب��د�أت العمل بالفعل
يف منتجات "�آبل" و�أن لديها
مناذج من تلفزيونات "�آبل" قيد
التطوير.
و�أو��ض��ح مون�سرت �أن "�آبل" لن
ت��دخ��ل ال �� �س��وق يف ه��ذا املجال
دون �إح � � ��داث ط��ف��رة يف ع��امل
ال �ت �ل �ف��زي��ون ،ف�م�ن��ذ ع ��ام 2009
وه��ي تخطط للدخول يف جمال
�شا�شات التلفزيون بفكر يحدث
ث� ��ورة يف ع ��امل التكنولوجيا
لكن ب�شكل مب�سط ،هذا يتطابق

مت��ام � ًا م��ع �أق� ��وال "�ستيف" يف
ك �ت��اب ��س�يرت��ه ال��ذات �ي��ة للكاتب
"ووالرت �إيزاك�سون" وال��ذي
و�� �ص� �ف ��ه "جوبز" ب ��واج� �ه ��ة
م�ستخدم �أب�سط ما يكون ،ف� ً
ضال
عن مزامنته ال�سلكي ًا مع جميع
�أج�ه��زة "�آبل" النقالة من خالل
احلو�سبة ال�سحابية اخلا�صة
ب�شركة �آبل "�آي كالود" ،و�أن تتم
�إدارة املحتوى مبا�شرة من خالل
واجهة موحدة.
و�أ�ضاف مون�سرت �أنه من املرجح
�إط�ل��اق ت �ل �ف��زي��ون �آب� ��ل اجلديد
بحلول نهاية العام اجلاري.

