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“و�سائل  عنوان  وحمل  حديثا  �سدر  تقرير  اأظهر   
لل�رشكات  اأع��م��ال  ك���اأداة  االجتماعي  التوا�سل 
ال�سغرية واملتو�سطة يف العامل العربي” اأن قنوات 
و�سائل التوا�سل االجتماعي مثل في�س بوك ويوتيوب 
اأ�سحت عامال رئي�سيا داعما  اإن  ووات�س اب ولينكد 
الأعمال ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة يف املنطقة 
العامل.  ومل  اأنحاء  العربية كما هو احلال يف بقية 
بالنيت  “اأورينت  عن  ال�سادر  التقرير،  نتائج  تكن 
لالأبحاث” Orient Planet Research، وهي 
بالنيت”  اأورينت  “جمموعة  �سمن  م�ستقلة  وحدة 
ظل  يف  مفاجئة   ،Orient Planet Group
االإنرتنت  م�ستخدمي  اأعداد  يف  امل�سبوق  غري  النمو 
من�سات  خمتلف  من  ي�ستفيدون  وال��ذي��ن  العرب 
وتبادل  التوا�سل  اأج��ل  من  االجتماعي  التوا�سل 
املعلومات مع العائالت واالأ�سدقاء.  ووفقا ملا ورد 
يف تقرير اقت�ساد املعرفة العربي 2015-2016، 
فاإنه من املتوقع اأن يرتفع عدد م�ستخدمي االإنرتنت 
يف العامل العربي اإىل 226 مليون م�ستخدم بحلول 

عام 2018.
يتيحها هذا  التي  الهائلة  الفر�س   ولال�ستفادة من 

النمو، تعمل العديد من ال�رشكات، ال �سيما ال�سغرية 
واملتو�سطة منها، على تغيري ا�سرتاتيجيتها لت�سمل 
لالنت�سار  جهودها  اإط��ار  يف  وذلك  الرقمي  العامل 
وبتكلفة  امل�ستهدفة  اأ�سواقها  يف  اأك��ر  نحو  على 
�سبكة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر  كما  معقولة.  
لينكد اإن ب�ساأن �سبكات التوا�سل االجتماعي و�سمل 
جمل�س  دول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رشكات 
التعاون اأن %92 من ما يزيد على عينة من 260 
بالفعل  ت�ستعني  اال�ستطالع  �ساركت يف هذا  �رشكة 
مبن�سات التوا�سل االجتماعي يف اأعمالها، يف حني 
هي  اآراوؤه��ا  ا�ستطلعت  التي  ال�رشكات  من   5% اأن 
االآن ب�سدد تاأ�سي�س ح�سور لها على هذه املن�سات. 
وتتيح من�سات التوا�سل االجتماعي لهذه ال�رشكات 
العمالء  مع  بفعالية  والتوا�سل  الو�سول  اإمكانية 

وال�رشكاء وغريهم من املعنيني.
لو�سائل  اال���س��ت��خ��دام  حجم  درا���س��ة  خ��الل  وم��ن   
بوك  في�س  اأن  التقرير  يظهر  االجتماعي،  التوا�سل 
وتويرت ولينكد اإن هي املن�سات االأكرث �سعبية لدى 
ال�رشكات من اأجل اإن�ساء وجمع املحتوى والتوا�سل 
كذلك مع العمالء احلاليني واملحتملني يف خمتلف 
ال�رشكات  اأن هذه  التقرير  وي�سيف  املنطقة.  اأنحاء 
بحاجة اإىل تعزيز ح�سورها على هذه املن�سات من 

خالل امل�ساركة مبحتوى فريد وجذاب.
اأورينت  اأبوزكي، مدير عام جمموعة   وقال ن�سال 
ترز  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اإن  بالنيت 
كاأداة ذات قيمة عالية بالن�سبة لل�رشكات ال�سغرية 
واملتو�سطة نظرا ملا تقدمه من فوائد ومزايا عديدة 
فاإن  حديثة،  لدرا�سات  ووفقا  معقولة.   وبتكلفة 
للنجاح  اأف�سل  فر�سة  لديها  ال�سغرية  ال�رشكات 
مع  باملقارنة  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عر 
بو�سوح  يعك�سه  ما  وهذا  حجما  االأك��ر  نظرياتها 
ال�رشكات  قطاع  جن��اح  ويعد  االأخ����ري.   تقريرنا 
ال�سغرية واملتو�سطة اأمرا اأ�سا�سيا بالنظر اإىل اأن هذه 
االقت�سادي  للنمو  الفقري  العمود  تعتر  ال�رشكات 
االأ�سواق  حول  حديثة  درا�سة  وتظهر  املنطقة.  يف 
 A.T. النا�سئة اأجرتها �رشكة اال�ست�سارات العاملية
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رشكات  اأن   ،Kearney
اأ�رشع  مبعدل  عمل  فر�س  خلق  يف  ت�سهم  الناجحة 
املحلي  والناجت  العوائد  من  وتعزز  م��رات  باأربع 
مع  باملقارنة  مرات  ب�ست  اأ�رشع  مبعدل  االإجمايل 
اأن ي�ساهم هذا  الدرا�سة  ال�رشكات الكبرية.  وتتوقع 
يف  دوالر  مليار   100 قدره  اإ�سايف  مببلغ  القطاع 
مليوين  اإىل  ي�سل  وم��ا  االإج��م��ايل،  املحلي  الناجت 
جمل�س  دول  يف  املقبلة  ال�سنوات  خ��الل  وظيفة 

�سبيل  على  دبي  ففي  وحدها.   اخلليجي  التعاون 
ما  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رشكات  ت�سكل  املثال، 
ن�سبته %95 من جممل ال�رشكات املحلية، وهو ما 
بحوايل  وت�ساهم  العاملة،  القوى  من   42% ميثل 
%40 يف اقت�ساد االإمارة.  فيما ت�ساهم ال�رشكات 
ال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية 
االإجمايل ومتثل  املحلي  الناجت  %33 يف  بحوايل 
حوايل %25 من اإجمايل القوى العاملة. اأما قطاع 
فهو  البحرين  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رشكات 
اأكرث حيوية، حيث ي�ستحوذ على %99 من اإجمايل 
من  اأك��رث  ويوظف  اململكة  يف  امل�سجلة  ال�رشكات 
 52.000 على  يزيد  ما  منهم  �سخ�س   421.000

من املواطنني البحرينيني.
خلق  على  العمل  العربية  احلكومات  وتوا�سل   
خالل  من  وذلك  االأعمال  اإقامة  على  م�سجعة  بيئة 
واملمولني مبا  االأعمال  لرجال  الالزم  الدعم  تقدمي 
هذه  تقوم  حيث  واالزده��ار،  النمو  الأعمالهم  يتيح 
فر�س  مبنحهم  اخل�سو�س  وجه  على  احلكومات 
االأعمال  تطوير  وخدمات  التمويل  على  احل�سول 
والو�سول اإىل اأ�سواق التجارة وراأ�س املال لي�سبحوا 
تطوير  من  ومتكينهم  املناف�سة  على  ق��درة  اأك��رث 

تواجدهم يف ال�سوق.

تطلق ميزة "مساعد
 واي فاي" في هواتف نيكسوس

تبتكر طابعة قادرة على إزالة الحبر 
وإعادة الطباعة على الورق

منخفض التكلفة 
سيأتي بعدة ألوان

تسهل تصميم الفالتر الجغرافية
 عبر قوالب قابلة للتخصيص

 تقدم �رشكة غوغل االآن ميزة "م�س��اعد واي فاي" لهواتف نيك�س��و�س التي تتيح 
للجهاز االت�سال تلقائيا بنقاط الواي فاي املجانية يف االأماكن العامة.

ومبا اأن خدمة واي فاي املجانية تنت�رش ب�س��كل اأو�سع كل يوم، اأعلنت غوغل عر 
غوغل بل�س عن طرح "م�س��اعد واي فاي" لهواتف نيك�س��و�س هذا االأ�سبوع، حيث 
كانت هذا امليزة متاحة وح�رشية لالأ�س��خا�س الذين ي�س��تخدمون خدمة غوغل 

.Project Fi phone
 وتتيح ميزة "م�س��اعد واي فاي" االت�س��ال تلقائيا وب�سكل اآمن باأكرث من مليون 

جهة ات�سال جمانية "واي فاي".
 وت�س��عى غوغل اإىل تو�سيع ا�س��تخدام هذه امليزة من خالل هواتف نيك�سو�س يف 

الواليات املتحدة وكندا واملك�سيك واململكة املتحدة والدول اال�سكندنافية.

 ابتكرت �رشكة تو�س��يبا اليابانية نظام طباعة جديد ي�س��تخدم نوعا خا�س��ا من 
احلر القابل لالإزالة وي�ستطيع التعامل مع ورق الطباعة التقليدي، دون احلاجة 

اإىل نوع خا�س من الورق.
 ومتت��از ه��ذه الطابعة اجلديدة التي حتمل ا�س��م FriXion Ball بقدرتها على 
اإزالة املادة املطبوعة على الورق بدون تعر�سه لعملية الت�سخني، بوا�سطة جهاز 
خا���س بذلك مدمج بالطابعة لتقوم باإخفاء احلر متاما، بحيث ميكن ا�س��تخدام 

الورقة للكتابة جمددا خلم�س مرات متتالية.
 وزودت الطابع��ة اأي�س��ا مبا�س��حة �س��وئية، لكي تتمك��ن من ا�س��تيعاب امللفات 
والوثائق وحفظ �س��ورة رقمية منها قبل عملية امل�س��ح، باالإ�س��افة اإىل قدرتها 
عل��ى ت�س��نيف وف��رز الورق بعد اإزال��ة احلر. وتعد ه��ذه الطابعة ث��ورة يف عامل 

 تاأتي الن�سخة امل�سغرة من هاتف “اآيفون” املنخف�سة التكلفة اأو ما ُيعرف ب� “اآيفون 
مين��ي” بخم�س��ة األوان خمتلف��ة.  كما يعتقد باأن �رشكة “اآبل” �س��تقوم بالك�س��ف عن 
ه��ذا الهات��ف قبل اجلي��ل القادم من هواتف “اآيف��ون” القيا�س��ية اأي اأن ذلك قد يكون 
قبل ال�س��هر املقبل. ُي�س��ار اإىل اأنه انت�رشت خالل اأ�س��هر عديدة ما�س��ية اأنباء عن عزم 
ال�رشكة االأمريكية طرح ن�س��خة منخف�سة التكلفة من هاتفها “اآيفون”، لت�ستهدف به، 
بح�س��ب املراقبني، بع�س االأ�سواق حيث امل�س��تخدمني الذين يرغبون باقتناء هواتف 
“اآيفون” ولكن �س��عرها املرتفع يقف حائال اأمام ذلك.  جتدر االإ�س��ارة اأي�سا اإىل اأن 
تقاري��ر �س��ابقة كانت قد توقعت اأن ياأتي هاتف “اآيف��ون” منخف�س التكلفة املرتقب 
باأغطية م�سنوعة من البال�ستيك بدال من املعدن، كما هو احلال يف هواتف “لوميا” 

التي تنتجها ال�رشكة الفلندية “نوكيا” والتي تاأتي هي اأي�سا بعدة األوان.

 ت�س��عى خدمة الر�س��ائل امل�س��ورة  “�س��ناب �س��ات” SnapChat  اإىل ت�سهيل 
قيام اأي م�ستخدم باإن�ساء “الفالتر اجلغرافية”Geofilters  من خالل اإطالقها 
ملجموع��ة من القوالب القابلة للتخ�س��ي�س من خالل موقع ال�رشكة على �س��بكة 

االإنرتنت.
 وت�ستهدف هذه القوالب امل�ستخدمني الذين يريدون احل�سول على نتائج �رشيعة 
م��ن خالل قيامه��م بعدة خطوات فق��ط، االأمر ال��ذي يلغي احلاجة اإىل ا�س��تخدام 

برامج حترير ال�سور مثل فوتو�سوب خللق فالتر جغرافية تخ�س االأحداث.
 وحت��اول خدمة �س��ناب �س��ات ان توفر مل�س��تخدميها اإمكانية ن�رشهم لق�س���س 
معرة، بغ�س النظر عن ما اإذا كان احلدث يتعلق بعيد ميالد اأو عر�س اأو مهرجان 

اأو احتفال اأو تخرج او غريها.

إغالق جسر زانغجياجي الزجاجي األول من نوعه في الصين

الشبكات االجتماعية تدعم بفعالية أعمال الشركات في العالم العربي

إل جي تستعرض أكبر نفق شاشات أولد في العالم بـ 450 مليون بكسل

إشارات محيرة من نجم شبيه بالشمس!

أكبر بلدين ملوثين بالعالم يصادقان على اتفاقية المناخ

 يف ال�س��ني، اغل��ق ج���رش ذو ار�س��ية زجاجية و�س��ف باأن��ه االول م��ن نوعه عند 
افتتاح��ه قب��ل 13 يوما فق��ط. وقال م�س��وؤولون اإن احلكومة قررت اجراء �س��يانة 
عاجلة يف املكان الذي ن�س��ب فيه اجل�رش، وان اجل�رش اغلق منذ وقت �س��ابق على 
ان يفت��ح م��ن جديد يف موعد مل يعلن عنه.  ولكن تواردت انباء كثرية "باأن اجل�رش 
الذي يرتفع فوق واد �سحيق، مل ي�ستوعب العدد الكبري من الزائرين الذين ق�سدوه."
وقال مواطنون، اإنه مل حت�سل اأي حوادث وان اجل�رش �سليم ومل ي�سب باأي تك�رشات.

 يذكر ان اجل�رش الذي يبلغ طوله 430 مرتا والذي بلغت كلفة ان�سائه 3،4 ماليني 
دوالر يربط بني �سفحي جبلني يف منطقة زانغجياجي يف اقليم هونان.

 ويبلغ ارتفاعه 300 مرتا، ويعر واد قيل اإنه األهم املناظر الطبيعية التي ت�سمنها 
فيل��م )افات��ار( ال�س��هري.  وقي��ل عند افتتاح��ه اإنه اعل��ى واطول ج�رش ذي ار�س��ية 
زجاجية يف العامل. يذكر ان �سعة اجل�رش 8 اآالف زائر يف اليوم، ولكن الناطق اخر 

اأن العدد الفعلي بلغ 10 ا�سعاف ذلك.

 ك�سفت �رشكة مون بالن النقاب عن ابتكارها اجلديد “الورق املعزز”، 
لنق��ل املالحظ��ات والر�س��وم التخطيطي��ة املكتوبة بخط الي��د اإىل اإي 
جهاز حممول، وحتويلها اإىل ن�س رقمي للبحث والتحرير وامل�ساركة.

 وتق��دم ال�رشكة االبتكار اجلديد على �س��كل مفكرة من اجللد االإيطايل 
االأ�س��ود؛ حتت��وي على وح��دة التحويل الرقمي، ودف��رت مالحظات مع 
ورق خمطط، وو�س��لة USB قادرة على �س��حن اجله��از، و 3 اأنابيب 
تعبئ��ة من احل��ر اجلاف، وملقط ال�س��تبدال اأنابيب احلر، ف�س��ال عن 
اأداة للكتابة من نوع “�س��تار وولكر” املخ�س�س��ة لال�س��تخدام ب�سكل 
ح�رشي مع “ورق مون بالن املعزز”، علما اأن الورق اجلديد ي�ستطيع 
التع��رف اإىل الكتابة اليدوية ب��� 12 لغة، منها االإنكليزية، واالأملانية، 

والرو�سية، واالإ�سبانية، واالإيطالية، وال�سينية.
 ويتي��ح االبت��كار اجلدي��د اإمكاني��ة ترتي��ب كل وثيق��ة وتنظيمها يف 
م��كان واحد، دون احلاج��ة اإىل جمع دفاتر املالحظات، ال �س��يما مع 
اإمكانية اإ�سافة الو�سوم للمالحظات، والبحث عنها با�ستخدام تطبيق 
Montblanc Hub، ال��ذي يوف��ر وظيفة “تدوي��ن املالحظات” 

ب�سكل م�ستقل عن الورق املعّزز.
املع��زز  ب��الن  م��ون  ورق  وياأت��ي  طويل��ة   ببطاري��ة 

االأم��د، تتيح حتى 8 �س��اعات من 
املتوا�س��ل ولغاية  اال�س��تخدام 

اال�س��تخدام  م��ن  اأ�س��بوع 
ع��ن  ف�س��ال  املنتظ��م، 

اإمكاني��ة التخزين حتى 
يف  �س��فحة   100

التخزيني��ة  �س��عتها 
كم��ا  الداخلي��ة،  
املالحظ��ات  تعم��ل 

كن�س��خة  الرقمي��ة 
لل��ورق  احتياطي��ة 

والعك�س بالعك�س.
الم��رت،  ج��ريوم  وق��ال 

الرئي���س التنفي��ذي ل��دار م��ون 
�س��يء  “ال  اإنرتنا�س��يونال:  ب��الن 

ُي�س��اهي اإح�سا�س الكتابة على الورق، 

اإال اأن��ه يف العامل الرقمي بات �رشوريا اأن تكون قادرا على م�س��اركة 
عمل��ك واأف��كارك رقمي��ا. اإن الورق املع��ّزز يربط بني هذي��ن العاملني 
مبنت��ج ب�س��يط وعمل��ي للغاي��ة، بحيث مين��ح مقتنيه احلري��ة الإطالق 
العن��ان الإبداعاتهم من خالل ا�س��تخدام اأداة للكتابة والورق، بدال من 
اإجب��ار اأنف�س��هم على التعبري ع��ن اأفكارهم واآرائه��م باملاو�س ولوحة 

املفاتيح”.
 واأ�س��اف الم��رت: “م��ع ه��ذه الث��ورة اجلدي��دة يف تاري��خ الكتابة، 
ميك��ن للم�س��تخدم اأن يبقى مرتبطا بالبيئة املحيط��ة به اأو بها خالل 
االجتماعات، والرتكي��ز على جودة التفاعل اأثناء تدوين املالحظات، 
بدال من ت�ستيت االنتباه با�ستخدام كمبيوتر دفرتي اأو جهاز لوحي”.

 جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن ورق مون بالن املعزز اجلديد �س��يتوفر باللون 
االأ�سود، ابتداء من �سهر اأكتوبر 2016 يف اأوروبا، والواليات املتحدة 
االأمريكية، وكندا، و�سنغافورة، هونغ كونغ، وكوريا؛ وابتداء من �سهر 
نوفمر من العام احلايل �س��يتوفر الورق املعزز يف ال�سني، واليابان، 

وتايوان، واملك�سيك، واالإمارات العربية املتحدة.

من  جديدا  جيال  الباحثون  طور   
ال��روب��وت��ات ال��ق��ادرة على 
االإن�سان  �سلوك  حم��اك��اة 

وت���ع���ل���م ن���ظ���م ال��ع��م��ل 
الطبيعية واال�سطناعية 

مب���ج���رد امل���راق���ب���ة 
دون  من  وامل�ساهدة 
اأي  م�سبقا  تلقينها 

تعليمات تذكر.
 وحقق العلماء تقدما 
ع��امل  يف  وا����س���ح���ا 
خالل  من  الروبوتات 

تطوير اآالت تكنولوجية قادرة 
الب�رشي  ال�سلوك  تقليد  على 
للروبوتات  االأوام��ر  واإعطاء 
من  لتعليمها  احلاجة  دون 

قبل الب�رش.

ق�سم  م��ن  غ��رو���س،  رودي��ر���س  الدكتور  وق��ال   
هند�سة النظم التلقائية يف جامعة �سيفيلد، 
الباحث  اختبار  على  درا�ستنا  :"تعتمد 
عام  ال��ن��ازي��ة  اأي���ام  يف  ت��وري��ن��غ  اآالن 
1949، من خالل الك�سف عن اإمكانية 
تطوير نظام اآيل للعمل دون احلاجة 

لالإن�سان".
هذا وقد و�سع الباحثون جمموعة  

من الروبوتات حتت املراقبة من 
تتحكم  التي  القواعد  حتديد  اأجل 
ملراقبة  باالإ�سافة  بتحركاتها، 
طرق تعلم جمموعة ثانية من هذه 

الروبوتات وتعقب حتركاتها.
:"ميكن  قائال  غرو�س  الدكتور  واأ�ساف   
للروبوتات العمل ب�سكل اأف�سل من االإن�سان 
الدقيقة  الفروق  من  عدد  من خالل مالحظة 
اآخ��ر،  مبعنى  الب�رش،  يك�سفها  ال  التي 

االآالت ميكن اأن تخدع الب�رش ولكن هل من املمكن 
خداع االآالت اأو الروبوتات التكنولوجية؟".

عمل  ملراقبة  كمبيوتر  جهاز  جتهيز  مت  وقد  هذا   
بع�س  بت�سحيح  اأوامر  اإعطاء  اأجل  من  الروبوتات 
هذا  وميزة  التعليم،  خوارزمية  خالل  من  املهام 
عمل  بت�سحيح  االآالت  بقيام  تتجلى  اجلديد  النهج 

الروبوتات دون احلاجة اإىل االإن�سان.
من  امل��ع��دة  االأ���س�����س  ا�ستخدام  للعلماء  وميكن   
النظم  حتكم  التي  القواعد  الكت�ساف  تورينغ  قبل 
تعلم  ل��الآالت  وميكن  اال�سطناعية،  اأو  الطبيعية 
الروبوتات  وتلقني  معينة  لوحات  ر�سم  كيفية 
الهدف  لتحقيق  اتباعها  يجب  التي  اخل��ط��وات 
املطلوب.  وتكمن اخلطوة التالية يف اختبار ما اإذا 
اأ�سلوب حياة بع�س  كانت االآالت قادرة على تعلم 
النحل،  م�ستعمرات  مثل،  واحل�����رشات  احليوانات 
التي  العوامل  اأهم  فهم  يف  الباحثون  ياأمل  حيث 

توؤثر على �سلوكها.

 �ست�س��تقبل �رشك��ة اإل جي اإلكرتونيك���س زوار جناحها 
يف معر�س االإلكرتونيات اال�ستهالكية والرتفيهية اإيفا 
برل��ني “اإيف��ا 2016”، املقام حالي��ا يف مركز برلني 
للمعار���س م��ن 2 حت��ى 7 �س��بتمر، بنف��ق مغطى من 
الداخل ب�سا�س��ات اأولد، بارتف��اع 5 اأمتار وعر�س 7.4 
مرت وطول 15 مرتا، لي�س��ّجل بذلك رقما قيا�سيا كاأكر 

نفق من نوعه يف العامل.
 حي��ث مّت جتمي��ع 216 �سا�س��ة اأول��د اإعالنية مقو�س��ة 
عل��ى  يحت��وي  هي��كل  الإن�س��اء  بو�س��ة،   55 قيا���س 
447،897،600  بك�سل، اأي نحو ن�سف مليار بك�سل، 
لعر���س جمموع��ة من امل�س��اهد التي حتب���س االأنفا�س 
كما و�س��فتها اإل جي، مبا يف ذلك �سور ال�سفق القطبي 
يف اأي�س��لندا واحلياة الطبيعية حتت املاء وم�س��اهد من 
الف�س��اء البعيد.  ون�رشت اإل جي فيديو ترويجي خا�س 
لعر�س��ه يف النف��ق بعنوان “من االأ�س��ود اإىل االأ�س��ود” 

يت�س��من مقاط��ع ترز ق��درة تقني��ة اأولد عل��ى عر�س 
األوان ناب�س��ة باحلي��اة واإظهار اأدق التفا�س��يل، حيث 
ت�س��مل تل��ك املقاط��ع ت�س��جيالت ملحيٍط مظلم ت�س��بح 
فيه قناديل بحر م�س��يئة، وحيتاٍن تن�س��اب بهدوء يف 
املي��اه العميق��ة، وكذلك م�س��اهد م��ن الف�س��اء املظلم 
البعي��د املزين بالنجوم، وال�س��فق القطب��ي الرائع اأمام 
�س��ماٍء حالكة ال�س��واد.  جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن �رشكة اإل 
جي ا�س��تخدمت يف ت�سوير م�س��اهد ال�سفق القطبي يف 
اأي�س��لندا 14 كامريا منف�سلة بدقة 8K لت�سجيل جميع 

التفا�سيل واحلركات باأكر دقٍة ممكنة.
وقال��ت �رشك��ة  اإل ج��ي، اإن احلج��م الهائل له��ذا النفق 
الب�رشي مل يكن ممكن��ا لوال النحافة الفائقة واملرونة 
العالي��ة وخف��ة ال��وزن التي متت��از بها �سا�س��ات اأولد، 
اإذ ميك��ن �س��نع هذه ال�سا�س��ات بت�س��كيالت مقع��رة اأو 
حمدبة ح�س��ب الطلب دون اأي ت�سوه اأو تراجع يف جودة 

ال�س��ورة، ما ي�س��مح ببن��اء هياكل رقمي��ة مبهرة على 
نحٍو م�سابه لهذا النفق.

 وق��ال بري��ان ك��وون، رئي���س �رشك��ة اإل ج��ي للرتفيه 
املن��زيل: “حتتف��ل اإل جي ه��ذا العام مب��رور 50 عاما 
عل��ى اإنت��اج اأول جهاز تلفزي��ون لها، وقد مت ت�س��ميم 
نف��ق اأولد ملعر�س اإيف��ا 2016 احتف��اء بهذه املحطة 
التاريخية البارزة وتكري�س��ا لبداية عهٍد جديد هو عهد 
تلفزيونات اأولد. ونحن نقدم لزوار جناحنا يف معر�س 
اإيفا فر�س��ة جتربة تقني��ة OLED وقدراتها الثورية 
يف عر���س ال�س��ور بلوٍن اأ�س��ود مث��ايل ون�س��بة تباين 

النهائية واألوان واقعية من اأي زاوية م�ساهدة”.
اجلدير الذكر اأن �رشكة اإل جي نالت جائزة “ريد دوت” 
يف االت�س��االت املكانية ع��ن قبة اأولد التي قدمتها يف 
 CES“ 2016 معر���س االإلكرتوني��ات اال�س��تهالكية

.”2016

 HD تلقى الفلكيون اإ�سارات راديوية قادمة من جنم ي�سبه ال�سم�س معروف با�سم 
95 �سنة �سوئية. 164595 من على بعد 

 ويعتق��د العلم��اء اأن من املحتم��ل اأن تكون هذه االإ�س��ارات نتيجة ظاهرة طبيعية 
فلكي��ة ت�س��در عن جتم��ع كثيف من النج��وم، ولكن علم��اء الفلك طلب��وا من فريق  
SETI"�س��يتي"   )فريق البحث عن الكائن��ات الذكية خارج االأر�س( تتبع هذه 

االإ�سارات للتاأكد من م�سدرها.
 و�سيقوم فريق SETI بتتبع اإ�سارات النجم HD 164595 با�ستخدام تل�سكوب 

Boquete الب�رشي يف بنما. Allen  يف �سمال كاليفورنيا ومر�سد 
 ويثري جنم HD  اهتمام العلماء كونه ي�س��به ال�س��م�س اإىل حد كبري، حيث ي�س��ل 
متو�سط درجة احلرارة على �سطح النجم اإىل نحو 261 مرة اأكرث من حرارة ال�سم�س، 

وهو اأ�سغر عمرا من كوكب االأر�س بنحو 100 مليون �سنة.
ويق��ول علم��اء الفل��ك: "قد تك��ون هنالك كواكب اأخ��رى غري مكت�س��فة بالقرب من 
النجم ال�سبيه بال�سم�س".  يذكر اأن العلماء الرو�س تلقوا مثل هذه االإ�سارة قبل نحو 
عام، ولكن مل يكن ليعلم اأحد بذلك حينها، وهنالك احتمال اأن تكون هذه االإ�س��ارة 

ظاهرة طبيعية منت�رشة على نطاق وا�سع.

 اأعلنت ال�سني والواليات املتحدة، م�سادقتهما على اتفاقية باري�س للمناخ خالل 
لقاء الرئي�س��ني �س��ي جني بينغ وباراك اأوباما على هام�س قمة جمموعة الع�رشين 

يف هانغت�سو �رشقي ال�سني.
 و�س��لم رئي�س��ا اأكر بلدين ملوث��ني يف العامل معا اإىل االأم��ني العام لالأمم املتحدة 
ب��ان كي م��ون وثائق الت�س��ديق على االتفاقي��ة، التي وقع عليها نح��و 180 بلدا 
خالل موؤمتر باري�س للمناخ يف نهاية 2015، وتهدف اإىل احتواء التغري املناخي.
وبينما كان يقف بجوار نظريه ال�س��يني، قال اأوباما "هذه لي�س��ت معركة ال ميكن 
الأي بل��د مهم��ا كان��ت قوت��ه اأن يخو�س��ها مبفرده.. يوم��ا ما، �س��رى اأن هذه هي 

اللحظة املنا�سبة التي قررناها الإنقاذ كوكبنا".
 وتوؤكد وثائق الت�سديق اأن الواليات املتحدة وال�سني اتخذتا اخلطوات ال�رشورية 
لالن�س��مام اإىل اتف��اق باري���س، ال��ذي ي�س��ع م�س��تهدفات دول��ة بدول��ة للحد من 
انبعاث��ات الكرب��ون، ويعني هذا االإعالن اأن االتفاق �س��يدخل حي��ز التنفيذ بحلول 

نهاية العام اجلاري، وهي وترية اأ�رشع من اجلدول الزمني الذي كان متوقعا.

سناب شاتآيفونتوشيباغوغل

متابعة-الجورنال

الورق المعزز.. لرقمنة ونقل المالحظات والرسوم
المكتوبة بخط اليد إلى األجهزة المحمولة

تطوير روبوتات تحاكي سلوك البشر عبر مراقبتهم


