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إنسان في هاتف

تحتوي الشريحة على  5.5مليار
ترانزستور في سنتيمترًا مربعًا واحدًا!

وه ــو أس ــرع بــاملـقــارنــة مــع الــرقــاقــات
األخرى في السوق.

هاتف ّ
حي

ي ـج ــد امل ـ ــرء فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األحـ ـي ــان
صعوبة في التواصل مع الغير وفهم
مـقــاصــدهــم وم ــا يــري ــدون ــه .وإن حــدث
وأدرك أحــدهــم مــا نــرمــي إلـيــه بسرعة
وب ــدون عناء نـبــادر إلــى الـقــول "فهمتا
عـلــى الـطــايــر"! وه ــذا هــو تـحــديـدًا حــال
ج ـه ــاز  Mate 10م ــن ه ـ ـ ــواوي .هــاتــف
"بيفهمك على الطاير".
ت ـج ـي ــب الـ ــرقـ ــاقـ ــة  Kirin 970بـشـكــل
منهجي على  3أسئلة مهمة هــي :من
هــو املـسـتـخــدم؟ مـكــان وج ــوده؟ ومــاذا
ً
وبناء عليه فإن هاتف Mate 10
يفعل؟

ال ــذي سيطلق عامليًا فــي األس ــواق في
 16تشرين األول ،وكما تفيد مصادرنا،
ُصـ ـ ّـمـ ــم ل ـي ـع ــرف م ـس ـت ـخ ــدم ــه ،وي ـ ــدرك
احـتـيــاجــاتــه ،مــا يــزيــد مــن خصوصية
التجربة وفرادتها.
تشبيه اإلص ــدار الجديد مــن "ه ــواوي"
ب ــاإلنـ ـس ــان ف ــي ه ــات ــف ،ل ـي ــس مـبــالـغــا
فـ ـي ــه .فــامل ـس ـت ـخــدم س ـي ـجــد ن ـف ـســه فــي
حضرة جهاز قادر على التعلم ،وربط
ّ
املجمعة بخالصات منطقية
البيانات
ّ
تمكنه مــن التفكير واسـتـبــاق طلبات
مستخدمه ،كما لو أنــك في أحــد أفالم
ّ
التجسس حيث يراقبك شخص بشكل
ّ ّ
متواصل وعلى مدار الساعة ويدون كل
تحركاتك ومواعيدك الروتينية بحيث
يصبح قادرًا على التنبؤ بتصرفاتك.
وعلى الرغم من أن شركة "ه ــواوي" لم
تكشف تفاصيل عــن الـهــاتــف الجديد
بــانـتـظــار اإلع ــان الــرسـمــي عـنــه إال أن
املـعـلــومــات املـتــوافــرة تفيد بــأن سرعة
"االستيعاب" التي سيتمتع بها هاتف
 Mate 10ت ـت ــراف ــق ح ـك ـمــا م ــع ســرعــة
فــي األداء وعمر أطــول للبطارية .ففي
عـصــرنــا ه ــذا حـيــث ب ــات الــزمــن ُيـقــاس
بالثانية ال بل بجزئيات الثانية ،فإن
أداء ال ـهــاتــف وع ـمــر ال ـب ـطــاريــة ال تعد
ّ
مجرد أمور تقنية عادية ،ال بل تعتبر
من األساسيات التي تطال نمط الحياة
بكامله وم ــدى فعالية اسـتـثـمــار املــرء
لوقته .وفي هذا اإلطار وكما ذكرنا فإن
هاتف  Mate 10وبفضل رقــاقــة Kirin
 970يقدم ً
أداء مضاعفًا حتى  25مرة
مع كفاءة معززة  50مرة.
أما في ما يتعلق باألمان وهو الضلع
الثالث من أقنوم السرعة واألداء ،فإن
تقنية الذكاء االصطناعي ستزيد من
الـخـصــوصـيــة وح ـمــايــة ال ـب ـيــانــات ،ما
يمنح املستخدم تجربة سريعة ،فعالة
وذكـيــة ،تتخطى الــذكــاء الــذي اعتدناه
حتى اآلن في الهواتف النقالة.
(األخبار)

التحضير المالي ...للعام الدراسي
مع بداية كل عام دراسي يجد األهل أنفسهم أمام معضلة شائكة ترهقهم
ماديًا ونفسيًا ،أال وهي كيفية تأمين أكالف األقساط الدراسية .وفيما تشكل
أي زيادة على األقساط عبئًا كبيرًا على األهالي ،في ظل الظروف االقتصادية
واالجتماعية التي يعاني منها لبنان ،إال أنها وحدها ال تكفي لتوصيف
المشكلة .غياب الثقافة المالية عند الغالبية العظمى من اللبنانيين ،تساهم
في تفاقم األزمة .فالمعرفة األساسية ببديهيات الشؤون المالية وكيفية
التعاطي مع المال بحكمة ً
وبناء على تخطيط مسبق يمكنها إن وجدت أن
ّ
تحد من مشكلة األقساط وتجعلها أخف وطأة على ميزانية العائلة .بالتالي
وفيما المطلوب من األوالد االجتهاد في الدرس ،فاألهل كذلك األمر يجب
عليهم التعلم من التجارب وأخذ العبر.
في ظل هذه املعطيات ،يبقى بإمكان األهالي اتباع بعض
الخطوات الكفيلة بجعلهم أكثر استعدادًا الستقبال العام
الدراسي.

التحضير المسبق:

َ
ُّ
كما ُيطلب من الطالب التحضر نفسيًا قبل بداية العام
الــدراســي من خــال النوم في توقيت أبكر ،ومطالعة
بـعــض الـكـتــب املــدرس ـيــة ،كــذلــك يـجــب عـلــى األه ــل أن
يتجهزوا ماليًا للعام الــدراســي ،وذلــك قبل أشهر من
حلول شهر أيلول .فالتحضير املالي املسبق يساعد
على التخطيط الطويل األمد ،بما يخفف من ضغوطات
اللحظات األخـيــرة ،وخاصة إذا طــرأت زيــادة مفاجئة
على األقساط ،ما يسمح بالتعامل معها لحني بروز
نـتــائــج أي م ـفــاوضــات قــد ت ـجــري الح ـقــا بــن اإلدارة
ولجان األهل .ومن أبرز وسائل التحضير املسبق:
 إعــداد موازنة لحصر ال ــواردات والنفقات ،وبالتاليالقدرة على وقف أي مصاريف ثانوية غير ضرورية
واالس ـت ـف ــادة م ــن امل ــال ال ــذي ج ــرى تــوف ـيــره لتسديد
تكاليف الدراسة .ومن املهم معرفة أن أي مبلغ ،وإن بدا
بسيطًا للوهلة األولى ،إال أنه إذا ُحسب على مدة طويلة
يمكنه أن يخلق فارقًا كبيرًا.
 االدخـ ــار عـبــر حـســاب الــوديـعــة ألج ــل فــي املـصــرفامل ـعــروف بحساب التوفير واالس ـت ـفــادة مــن الـفــوائــد.
ف ــاالدخ ــار صـمــام أم ــان للمستقبل وبـمـثــابــة الـقــرش
األبيض ألي يوم أسود ،وهو يساعد على التعامل مع
أي طارئ والتحضير له.

التوفير:

¶ نشاطات

«مسيرة وطن» 600 ...كم لبناء دولة

ان ـط ـل ـقــت «م ـس ـي ــرة وط ــن»
ن ـهــار األحـ ــد ال ــواق ــع فـيــه 1
تشرين األول عند الساعة
التاسعة صباحًا من ساحة
ال ـش ـهــداء فــي ب ـيــروت نحو
الشويفات ،لتسلك بعدها
م ـ ـسـ ــارًا رمـ ــزيـ ــا ب ـم ـح ــاذاة
ال ـح ــدود مــن ج ـهــات لبنان
األرب ــع ،لتعود وتنتهي في
بيروت في ساحة الشهداء
بتاريخ  22تشرين الثاني،
يوم عيد االستقالل.
يذكر أن «مسيرة وطن» هي
م ـب ــادرة وطـنـيــة سـيــاسـيــة،
ونــداء لكل لبنانية ولبناني
لـلـمـشــاركــة ف ــي ب ـنــاء دول ــة
ترتقي إلى مستوى الوطن الذي نصبو إليه اعتمادًا على الديموقراطية التشاركية.
وستجتاز املسيرة مسافة تقارب  600كلم خالل فترة زمنية تناهز  52يومًا،
ّ
وستمر بعدد مــن الـقــرى والـبـلــدات وامل ــدن مــع توقف فــي محطات يومية ،حيث
يجري التواصل واللقاء مع األهالي والهيئات.

 120امرأة يدعمن السالم ...على الدراجات

ُ
اخت ِت َمت بعد ظهر السبت  7تشرين األول الجاري حملة « »Pedal For Peaceالتي
ّ
شاركت فيها  120امرأة من  15دولة ُج َ
بدراجاتهن الهوائية على مدى أسبوع
لن
في مختلف مناطق لبنان ،دعمًا للسالم في الشرق األوسط ،وكانت بيروت املحطة
األخـيــرة للجولة التي نظمتها شركة  Beirut By Bikeومنظمة Follow The
 Womenالدولية بالشراكة مع «مؤسسة مخزومي» وجمعية بيروتيات وغرفة
الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي.

باستطاعة األهــالــي توفير مبالغ مهمة مــن امل ــال من
خ ــال ت ـبــادل الـكـتــب الــدراس ـيــة املستعملة أو بيعها
وشراء كتب مستعملة تكون أرخص .فمن املعلوم أن
الكتب الدراسية ،وخاصة في امل ــدارس الخاصة التي
قد تلزم الطالب بكتب أجنبية مـحــددة ،باهظة الثمن
ولـيــس مــن اليسير تحمل ثمنها ،وخــاصــة فــي حال
تعدد األوالد.
فــي الـسـيــاق عينه ،يمكن تجنب ش ــراء قرطاسية أو
حقيبة مدرسية مرتفعة الثمن لكونها من الكماليات،
إذ يالحظ رغبة الكثير من األوالد في تبديل حقائبهم
ال ــدراس ـي ــة ك ــل عـ ــام ،فـيـمــا ال تـ ــزال الـحـقـيـبــة صالحة
لالستخدام وفي حالة ممتازة.

مداخيل إضافية:
يمكن تــأمــن مــداخـيــل إضــافـيــة تساعد على الـحــد من
النفقات الدراسية من خالل تشجيع األوالد على العمل
خ ــال ال ـص ـيــف لـلـمـســاهـمــة بـبـعــض امل ـص ــاري ــف .ومــن
أبــرز ما يمكن القيام به هو إعطاء دروس خصوصية

ُ
للتالميذ األصغر سنًا ،التي ت َع ّد مصدر دخل مهمًا ،أو
العمل فــي املطاعم وغيرها مــن املؤسسات التي تؤمن
وظائف موسمية.

تسهيالت من المدرسة
توجد خدمات عدة تقدمها املدارس في مجال الرعاية
االجتماعية لطالبها في محاولة منها ملساعدتهم قدر
املستطاع ،وال يجب على األهالي ّ
غض النظر عنها أو
إهمالها لكونها تساهم فــي توفير مبالغ مهمة من
امل ــال ،وجـعــل تسديد األق ـســاط مــريـحــا .فعلى سبيل
املثال ،تقدم املــدارس حسومات مهمة في حال ُّ
تعدد
األخوة في املدرسة نفسها .كذلك هنالك قسم مساعدة
الـتــامــذة املحتاجني فــي املــدرســة ال ــذي ي ــدرس الحالة
االجتماعية لكل طالب ويقدم له التسهيالت الالزمة
ً
بناء على حالته .لذلك ال يجب الخجل من اللجوء إلى
هذا القسم ،خاصة أن أكثر من  %50من الطالب في
املدارس والجامعات يستفيدون من خدماته.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،إن تشجيع األوالد عـلــى االجـتـهــاد
وال ــدرس قــد ُيثمر مــالـيــا ،فــي ظــل وج ــود منح كاملة أو
جزئية تقدمها املدارس للطالب املتفوقني.

التشارك
التنقل املشترك من وإلى املدرسة /الجامعة مع تالميذ
الحي ،أو التالمذة في الصف نفسه الذين يقطنون في
نـفــس املـنـطـقــة يـســاعــد عـلــى ال ـحــد مــن تـكــالـيــف التنقل
الشهرية ،وعلى تجنب زحمة السير من خالل الحد من
اآلليات على الطرقات ،وبالتالي الوصول على الدوام إلى
الصف.

االقتراض:
وهــو مـتــاح لـطــاب الـجــامـعــات فـقــط .قــد تختلف بعض
ش ــروط ق ــروض التعليم مــن مـصــرف إل ــى آخ ــر ،لكنها
بمجملها تقوم على فكرة أن القرض ال يسدد إال بعد
مضي عام على تخرج الطالب وأال تتعدى مدة تسديد
القرض عشر سنوات من بــدء تسديد األصــل .أمــا من
أب ــرز متطلبات ق ــروض التعليم ،فهو الـنـجــاح ،وهــو ما
يـمـكــن ع ـ ّـده مـحـفـزًا لـلـطــالــب لـلـعـطــاء واالج ـت ـه ــاد ،حيث
يسمح للطالب بــاإلجـمــال بــالــرســوب سنة واح ــدة فقط
خالل فترة دراسته ،على أن ّ
يقدم الطالب للمصرف إفادة
َّ
مصدقة من الجامعة بعالماته.

تسهيالت أخرى:
 يجب الـتــأكــد مــن التسهيالت الـتــي تقدمها مؤسسةالضمان االجتماعي أو املؤسسة التي تعمل فيها .والتي
قد تغطي جزءًا من األقساط املدرسية.

