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 ٢٠١٦ جيتك�س  فعاليات  خللال  �سي�سكو  طرحت   
واملنتجعات  الفنادق  ت�ساعد  التي  احللول  حزمة من 
لتحقق  والزوار،  لل�سيوف  فائقة  جتربة  حتقيق  على 
الإنتاجية  وتعزز  الإيللرادات  م�سادر  من  العديد  لهم 
قطاع  �سي�سكو  دعت  كما  التكاليف.  تخّف�س  فيما 
التقنيات  يف  ال�ستثمار  اإىل  باملنطقة  ال�سيافة 
خدماتها  ومتييز  تناف�سيتها  على  لتحافظ  املبتكرة 
من  ت�سهده  وما  الفريدة  ال�سيوف  توقعات  يلبي  مبا 

تطور مت�سارع.
القت�سادية  القطاعات  اأحد  ال�سيافة  قطاع  ويعترب 
ال�سعودية وميثل فر�سة  العربية  اململكة  الواعدة يف 
اأحد  ليكون  اجلديدة  الوظائف  وخلق  للتنمية  كبرية 
اأهم الروافد غري النفطية لاقت�ساد الوطني. هذا ويتم 
العمل على اأكرث من ١٠٠ م�رشوع فندقي جديد مبا يف 
ذلك بع�س اأ�سخم امل�ساريع يف املنطقة. حيث ت�سري 
التقديرات اىل خلق ما يقارب مليوين فر�سة وظيفية 
مبا�رشة وغري مبا�رشة مع توقع و�سول اأكرث من ٢٠ 
والعمل  والعمرة  احلج  زيللارات  �ساملة  وافللد  مليون 

للمملكة العربية ال�سعودية بحلول عام ٢٠٢٠.
ومنها  الكربى،  الإقليمية  الفعاليات  ت�ساهم  كما 
قطر  يف   ٢٠٢٢ عام  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة 
، اإىل جانب تبني ال�سعودية  واإك�سبو ٢٠٢٠ يف دبي 
خلطة التحول الوطني ٢٠٣٠ التي �ست�ساهم يف زيادة 
باململكة  ال�ستيعاب  طاقة  وتنمية  ال�سياحة  تدفق 
هذه  ظل  ويف  واملعتمرين.  ال�سياح  اأعللداد  وزيللادة 
نحو  الفنادق  �سعي  يزداد  التناف�سية،  �سديدة  البيئة 

التقنيات التي متّيزها عن غريها ومتكنها من تقدمي 
خدمات وجتربة فريدة.

ا�ستعر�ست �سي�سكو  وخال فعاليات جيتك�س ٢٠١٦ 
على  املتفوقة  وقللدرتللهللا  التقنية  حلولها  اأحلللدث 
اإدارة  وحت�سني  لل�سيوف  �سخ�سية  جتللارب  حتقيق 
والت�سويق،  املبيعات  منهجية  وتعزيز  العمليات 
ف�سًا عن تخفي�س التكاليف. ومن اأهم احللول التي 
يف  ال�سيوف  واإ�رشاك  لتفاعل  جديدة  من�سة  تقدمها 
املطور   ،IPera اأيبريا  طّورتها  ال�سيافة،  قطاع 
لاأجهزة  املبتكر  التطبيق  يقوم  ل�سي�سكو.  ال�رشيك 
املرتابطة  للتجارب  �سي�سكو  تقنيات  على  املتحركة 
للفنادق  وت�سمح   CMX املتحركة  الأجللهللزة  عرب 
بالتعرف اإىل ال�سيوف ومعرفة الأن�سطة التي يق�سون 
اإر�سال ر�سائل موجهة  فيها الوقت الأكرب، من خال 

بناء على مواقعهم.
ويف هذا ال�سياق علق املهند�س عبداهلل ال�سواحة، املدير 
مل�ساعدة  “ن�سعى  قائًا:  ال�سعودية،  ل�سي�سكو  العام 
وتطلعات  توقعات  تلبية  على  واملنتجعات  الفنادق 
�سيوفهم وا�ستخدام التقنية احلديثة واإمكانات التنقل 
الغرف، وذلك  اإيرادات  لتعزيز ولئهم وزيادة  الذكية 
والتي  لهم  املقدمة  واخلدمات  املحتوى  خال  من 
التقنيات  حللول  نظراً  دقة  واأكرث  تكلفة  اأقل  �ستكون 
املميزة  التجارب  من  مبزيد  ي�ساهم  ع�رشي  كبديل 
تقوم  ان  ال�رشوري  فمن  لذلك  لل�سيوف.  والراحة 
لاإ�ستفادة  التقنية  ا�سرتاتيجياتها  بتطوير  الفنادق 
اأثر التحول الرقمي، وبالأخ�س يف ظل توجهات  من 

املبذولة  واجلللهللود  بالقطاع  للنهو�س  ال�سعودية 
�ست�ساهم يف زيادة  والتي  ال�سياحة  لتنويع وت�سجيع 

عدد الزوار للملكة بال�سنوات القادمة”.
حتديات  ت�سّكل  للتطور  ال�رشيعة  الوترية  اأن  يذكر 
والقادمني  القطاع  يف  القائمة  الأ�سماء  من  لكل 
كعن�رش  التقنية  اإىل  اجلميع  يتطلع  حيث  اجلللدد، 
التناف�سية  على  احلفاظ  من  ميكنهم  فعال  متكني 
العماء.  لدى  الولء  وتر�سيخ  املناف�سني  والتميز عن 
فالتقنية تلعب دوراً جوهريًا يف متكني الفنادق من 
�سيكون  اأنلله  اإل  العمليات،  وتقوية  اخلدمة  حت�سني 
على الفنادق يف الوقت ذاته تعزيز اإمكانات التحليل 
ومواكبة التطورات يف جمال التنقل وحت�سني قنوات 
التوا�سل احلالية ب�سكل ي�سمح بالتطبيق ال�سرتاتيجي 

للتقنيات لتحقيق جتربة متميزة بحّق العماء.
الأجللهللزة  عللرب  الفندقية  التطبيقات  معظم  تللوفللر 
التطبيقات  بع�س  مع  املعلومات  خدمات  املتحركة 
واإعداد  الفواتري  كا�ستعرا�س  لل�سيوف،  املتخ�س�سة 
التي  ال�سيوف  جتربة  من�سة  مييز  وما  املنبهات. 
على  قدرتها  هو  و�رشكاءها  �سي�سكو  ت�ستعر�سها 
الذكية  الا�سلكية  التحتية  البنية  مللع  التكامل 
WLAN لتقدمي خدمات �سل�سة ومتميزة بناء على 
املوقع، مما ي�سمح بالعديد من الوظائف الفريدة التي 
تت�سمن حتديد املوقع الداخلي والقدرة على التعرف 
على ال�سيوف لدى و�سولهم اإىل بهو الفندق اأو مرافق 
الطعام. كما يحظى ال�سيوف والزوار بتجارب معززة 
ك�سهولة العثور على طريقهم داخل الفندق اأو خيارات 

ومرافق  املطاعم  يف  املتحركة  الأجهزة  عرب  الدفع 
الطعام  اأو  اخلللدمللات  مرافق  من  وغريها  التجزئة 

وال�رشاب.
لاإيرادات  اإ�سافية  فر�سًا  للفنادق  املن�سة  وتوفر 
على  اأكرب  عائد  لتقدم  املتعددة  املرافق  ت�سويق  عرب 
الت�سغيلي  باجلانب  ارتباطها  وبف�سل  ال�ستثمار. 
لعمليات املرافق، فاإن املن�سة ت�سمح للفنادق كذلك 
ا�سرتاتيجيات  وتطوير  العماء  ولء  برامج  بدعم 
حول  معلومات  على  القائمة  الرقمية  الت�سال 
ال�سيوف ومواقعهم، واملعروفة كذلك با�سم الت�سويق 

املكاين.
عرب  املن�سة  تو�سعة  ميكن  �سبق،  ملا  وبالإ�سافة 
وهي  التجارية،  العامة  بنف�س  تعمل  اأخرى  فنادق 
كالهواتف  للتوا�سل  القابلة  لللاأجللهللزة  م�سممة 
جمموعة  مع  لتتنا�سب  اللوحية  والأجللهللزة  الذكية 
كما  امل�ساركة،  ووظائف  التوا�سل  نقاط  من  وا�سعة 
الفنادق واملطاعم واملوؤمترات  ا�ستخدامها يف  ميكن 
وال�سالت ومكاتب الكون�سريج وغريها من الأماكن 
تدعم  واملوظفني.  العماء  بني  تفاعًا  ت�سهد  التي 
با�ستخدام  متعددة  قنوات  بني  التكامل  املن�سة 
التوا�سل  ومن�سات  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 
الأجهزة  وتطبيقات  الإلكرتوين  والربيد  الجتماعي 
عرب  الفرتا�سي  والت�سويق  والإ�سعارات  املتحركة 
التي  الطارئة  التنبيهات  اأن  كما  العماء.  ن�سائح 
اأثناء  امل�ستخدمني  لكافة  تظهر  الفندق  عن  ت�سدر 

تواجدهم هناك.

بين فوورد وبالك بيري في 
السيارات ذاتية القيادة

هاتف ذكي بكاميرا 
مزدوجة من شاومي 

Whale يجمع ما بين كورا 
وسناب شات

سيغير مفهوم 
الهواتف المحمولة

تو�سلللت كل مللن �رشكتي فللوورد ل�سناعة ال�سيللارات وباك بللريي التقنية 
اإىل �سفقللة تعللاون ما بللني ال�رشكتللني لتزويد ال�سيللارات امل�ستقبليللة ذاتية 
القيللادة باأنظمة خا�سة من ال�رشكة الكندية. هذه ال�سفقة مهمة لباك بريي 
لأنهللا توؤكد انتقالهللا بعيداً عن ت�سنيللع الأجهزة والعتللاد والهواتف الذكية 
اإىل الربجميللات واأنظمة الت�سغيللل واحلماية، كما اأن قطللاع ال�سيارات ذاتية 
القيادة له م�ستقبل وا�سع يفتح فر�س جديدة اأمام ال�رشكة بعد تعرث اأعمالها 
يف الهواتللف الذكية. وتخطللط فوورد لدخول قطاع ال�سيللارات ذاتية القيادة 
بقللوة حيث من املتوقع اأن ت�سنع 100 األف �سيارة تك�سي خلدمات م�ساركة 
الركوب العاملية بحلول عام 2021. ويف عام 2025 �ستبداأ ببيع ال�سيارات 

ذاتية القيادة للعامة والأفراد.

اأعلنللت �رشكة �ساومي ال�سينيللة ل�سناعة الإلكرتونيات عن طللرح هاتفها اجلديد 
Redmi Pro الللذي يعللد اأرخ�للس هاتللف ذكللي معرو�س يف الأ�سللواق مزود 
بكامللريا مزدوجللة. واأو�سللح اخلرباء يف �ساومللي اأن اأهم ما مييللز الهاتف اجلديد 
هو املوا�سفات املميزة الذي ميكن اعتبارها تناف�سية مقارنة ب�سعر اجلهاز الذي 
ل يتجللاوز 270 دولرا. وعن الكامللريا املزدوجة التي تعترب اأهم ما مييز اجلهاز 
 Redmi " هو اأول هاتف مللن �سل�سلة Redmi Pro اجلديللد قال اخلللرباء: "اإن
Note" يللزود مبثللل هذه الكامريا، وهنللاك العديد من الهواتللف املوجودة يف 
الأ�سواق حاليا مزودة بكامريات مزدوجة، فكامريا اآيفون "7 بل�س" اجلديد متتاز 
بخا�سيللة التقريب الب�رشي املزدوج، وكامريا "هللواوي" املزدوجة تلتقط �سورا 

مميزة بالأبي�س والأ�سود،

 Whale قللرر رائللد العمال جا�سللن كان ، اأن ين�سئ تطبيق موبايللل يدعى حوت
وظيفتلله اأن ي�سمللح لللكل �سخ�س بطللرح الأ�سئلللة على اخلللرباء واملوؤثريللن والذين 

�سيجيبون عنها مبقطع فيديو.
املميللز يف هللذا التطبيق اأن خدمته ماأجورة، بحيث ميكللن للخرباء حتديد اأ�سعارهم 
لاإجابللة عن الأ�سئلة، وعندمللا يكون لدى اأحدهم �سوؤال �سيدفللع القيمة املخ�س�سة 

له ليتلقى الإجابة.
وقد يعتقد اأنه من ال�سعب اإقناع النا�س بالدفع لقاء احل�سول على اإجابات لأ�سئلتهم 
الهامللة، لكللن هذه اأف�سل طريقة لأن حت�سل على الرد مللن املوؤثرين واخلرباء الذين 
من املمكن اأن يتجاهلوا ر�سائلك الربيدية وتعليقاتك على ح�ساباتهم على ال�سبكات 

الجتماعية.

ن�للرش ال�سحفي روبللرت �سكوبللل يف مدونته ال�سخ�سيللة املامللح الرئي�سية للجيل 
القللادم من هواتف اأبل الذكية، والتي �سوف تغري �سناعة الأجهزة النقالة برمتها، 
بح�سللب تقريره. اذ �سيح�سل اآيفون اجلديد يف املقام الأول على هيكل م�سنوع من 
اأنللواع خمتلفة من الزجاج تغطيه مللن جميع الطراف، بالإ�سافة اإىل النتقال اإىل 
اجليللل اجلديد من تكنولوجيا �سا�سات OLED. ومن املتوقع اأن تطلق اآبل اجليل 
اجلديللد مللن الهواتف الذكية مرفقللة بنظارات الواقع الفرتا�سللي املزودة باأجهزة 
ا�ست�سعار لتتبع حركة العني، كما ان الكامريا التي �ستكون مزودة بعد�سة مزدوجة 
ودقللة عاليللة وخوا�للس خمتلفة يف الت�سوير جتعللل امل�ستخدم يعتمللد على هاتفه 
الآيفللون بدل من الكامريا الحرتافيللة، وهذا بالإ�سافة اإىل الكامريا الأمامية التي 

�ستزودها اآبل باإمكانيات لتكون كامريا ال�سيلفي الأف�سل يف العامل.

علماء يحولون نبتة السبانخ إلى "كاشف عن المتفجرات"

تحذير أوروبي لواتساب حيال مشاركة البيانات مع فيسبوك

سيسكو تستعرض مستقبل قطاع الضيافة خالل جايتكس

سامسونغ تقتحم األسواق بهاتفها 
الجديد غاالكسي سي 9 برو!

أوبرا تطلق متصفحا خارق السرعة

G5 الجديد سيعوض فشل V20 إل جي .. هاتف

جلللاأ العلماء اإىل حقن اأوراق ال�سبانخ بجزيئات �سغرية قادرة على التقاط "نيرتو 
اآروماتيك�س" وهي مواد كيمائية موجودة يف الألغام والذخائر املدفونة.

ون�رشت نتائج هذه الدرا�سة يف دورية "نيت�رش ماترييليز" يف معهد ما�سا�سو�ست�س 
للتكنولوجيا بالوليات املتحدة. وحقن فريق من العلماء اأوراق ال�سبانخ بجزئيات 
نانونيللة واأ�سطوانات كربون �سغرية . وحتتاج نبتة ال�سبانخ اإىل نحو ع�رش دقائق 
لنقللل املاء اإىل اأوراقها. ولتتبع الإ�سارة، �سلللط الباحثون �سعاع ليزر على الأوراق 

التي امت�ست املواد املحقونة فاأ�ساءت بلون ي�سبه �سوء الفلور�سنت.
وميكن لأي جهاز كمبيوتر مزود بكامريا تعمل بالأ�سعة حتت احلمراء التقاط تلك 

الإ�سارة كما ميكن التقاطها عن طريق اأجهزة الهواتف الذكية.
وقللال الربوفي�سللور مايللكل �سرتانللو، اأحللد امل�رشفللني علللى البحللث مللن معهللد 
"ما�سا�سو�ست�للس"، اإن "اكت�سافنللا بني كيف ميكن ا�ستخللدام النباتات كال�سبانخ 
للك�سللف عللن اأي �سيء تقريبًا". وكان خمترب �ستارنو قد طور يف ال�سابق اأ�سطونات 
للكربون ا�ستخدمت للك�سف عن مادة "تي اأن تي" املتفجرة وغاز ال�سارين ال�سام.

واأ�سار �ستارنو اإىل اأنه "ميكن ا�ستخدام النباتات كتطبيقات دفاعية كما باإمكانها 
مراقبة الأماكن العامة للحماية من الن�ساطات املتعلقة بالإرهاب".

احلو�سبة  جمال  يف  الرائدة  اأوراكللل،  ل�رشكة  تابعة  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
ال�سحابية، عقب خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي، اأن ال�رشكات 
يف منطقة اأوروبا وال�رشق الأو�سط واإفريقيا �ستوا�سل ال�ستثمار ومطاردة 
الفر�س والنمو. حيث تدرك اأنها ل ت�ستطيع حتمل مغبة النتظار اإىل حني 
قدرتها  اأن حتافظ على  اأرادت  ما  اإذا  احلالية،  اليقني  انعدام  انتهاء حالة 

التناف�سية وت�ستحوذ على ح�سة �سوقية.
وتعمل درا�سة ’اأوراكل‘ اجلديدة التي حتمل عنوان ’الدخول اإىل املجهول‘ 
على  الغام�س  وامل�ستقبل  الربيك�سيت  ا�ستفتاء  تاأثري  مدى  تقييم  على 
توقعات  مامح  بر�سم  احلالت  هذه  تقوم  وكيف  الأعمال،  ا�سرتاتيجيات 

ال�رشكات بالن�سبة لكبار م�سوؤوليها املاليني.
اأو�سطية  ال�رشق  ال�رشكات  ا�ستمرار  عن  ’اأوراكل‘ اجلديد  بحث  يك�سف  كما 
اأنها ل ت�ستطيع حتمل تكاليف  مبطاردة الفر�س والنمو. وتدرك ال�رشكات 
اأرادت  اإذا ما  النتظار اإىل حني انتهاء حالة انعدام اليقني ال�سائدة حاليًا 
املاليني  املللدراء  على  ال�رشكات  هذه  وتعتمد  ربحيتها،  على  حتافظ  اأن 

مل�ساعدتها على ال�ستثمار ب�سكل ا�سرتاتيجي وحتقيق النجاح.
امل�سهد  على  كبرية  تغريات  تطراأ  اأن  املاليني  التنفيذين  املللدراء  ويتوقع 
التناف�سي يف ظل هذه الظروف؛ حيث يعتقد %40 منهم معاناة عدد اأكرب 
من املوؤ�س�سات وتوقفها عن العمل، يف حني تعتقد ن�سبة %69 اأننا �سن�سهد 

املزيد من اأن�سطة الندماج وال�ستحواذ والحتاد.
النتائج  هذه  تتوقع  مل  اأنها  املوؤ�س�سات  من  باأن30%  العرتاف  مت  فيما 
بالركب  اللحاق  املوؤ�س�سات  هذه  وحتللاول  الأوروبللي،  الحتللاد  ل�ستفتاء 
)%41( من هذه  اأكرب  ن�سبة  تقول  اأخرى،  ناحية  الراهن. ومن  الوقت  يف 
تعقيداً  اأكرث  احلني  ذلك  منذ  اأ�سبحت  امل�ستقبلية  خططها  اأن  املوؤ�س�سات 

وغمو�سًا.
اإل  موؤكد،  وغري  غام�سًا  �سيكون  امل�ستقبل  باأن  املوؤ�س�سات  تقبل  يف حني 
اأنها تدرك اأن حالة انعدام اليقني يف ال�سوق حتمل معها الكثري من الفر�س 
ذلك  كلما كان  املتغرية  الظروف  لا�ستفادة من  املوؤ�س�سات  وتخطط هذه 

ممكنًا.
الأعمال  يف  لا�ستثمار  تخطط  اأنها  املوؤ�س�سات  من   42% ن�سبة  وتقول 
اتباعها  من  الرغم  على  قوية،  جتارية  اإمكانات  لحظت  ما  اإذا  التجارية 
باإطاق   )29%( املوؤ�س�سات  ثلث هذه  التزام حوايل  اأكرث حذراً، مع  لنهج 
ا�ستثمارات �سخمة. ويقارن هذا التوجه بن�سبة %22 فقط من املوؤ�س�سات 

التي قامت بتقييد الإنفاق اإىل اأدنى الحتياجات الأ�سا�سية.
الرقمية  املالية  لل�سوؤون  الرئي�س  نائب  دي�سو،  لوران  قال  ال�سدد،  وبهذا 

انعدام  حالة  توقف  “ل  واإفريقيا‘:  الأو�سط  وال�رشق  اأوروبا  ’اأوراكل  لدى 
ب�سورة  يتحرك  ملن  جديدًة  فر�سًا  تطلق  فهي  ال�سوق.  ا�سطرابات  اليقني 
الراهن  الوقت  ال�رشكات جناحًا يف  اأكرث  بع�سًا من  اأن  ا�سرتاتيجية؛ حيث 
كانت قد انطلقت يف اأعقاب الأزمة العاملية عام 2008، وقامت بامتطاء 
كانت  عمليات  واعتماد  ال�ستهاكية  العادات  على  طراأت  التي  التغيريات 

ر�سيقًة مبا يكفي للتكيف اأثناء منوها”.
فيما تق�سد ال�رشكات املدراء التنفيذين املاليني للح�سول على امل�ساعدة 

يف اإطار حتديد واقتنا�س الفر�س يف �سوق ما بعد الربيك�سيت.
حتت  املايل  القطاع  و�سعت  اليقني  انعدام  حالة  اأن  منهم   53% ويقول 
يف  تنطوي  اجلديدة  منا�سبهم  اأن  اإىل   56% اإ�سارة  مع  ال�سوء،  دائللرة 
معظمها على اإ�سداء امل�سورة لل�رشكات حول حتقيق اأهداف النمو اخلا�سة 
بها. وب�سورة م�سابهة، قالت ن�سبة %61 اأن منا�سبهم اأ�سبحت تركز على 

التخطيط امل�ستقبلي اأكرث من اأي وقت م�سى.

حذرت موؤ�س�سللة اأوروبية حلمايللة اخل�سو�سية امل�رشفني 
علللى تطبيق وات�ساب من م�ساركة بيانات م�ستخدميه مع 

�رشكة في�سبوك التي ا�ستحوذت على التطبيق.
واأعربت املوؤ�س�سة عللن قلقها الكبري حيال التغيريات التي 
طللراأت على �سيا�سة اخل�سو�سية لوات�ساب وهي التغيريات 

التي جعلت م�ساركة بيانات امل�ستخدمني اأمرا ممكنا.
وطلبت املوؤ�س�سة مللن اإدارة وات�ساب وقف عملية م�ساركة 
البيانللات حتى يت�سنى التاأكد من عدم وجود خرق لقواعد 
اخل�سو�سية الأوروبية. وقالت ادارة وات�ساب اإنها تتعاون 

مع املوؤ�س�سة الأوربية للتعاطي مع تلك املخاوف.
واأ�سللرتت ال�رشكة امل�رشفة على في�سبللوك ال�رشكة املالكة 
للتطبيللق الإلكللرتوين وات�سللاب عللام 2104 بللل19 مليار 
اأمريكللي. وكانللت وات�سللاب قللد ك�سفللت يف �سهللر  دولر 
اأغ�سط�للس/اأب املا�سي عن اأنهللا �ست�سمح بعملية م�ساطرة 
املزيللد مللن املعلومللات مللع في�سبللوك. وبللررت وات�ساب 
التعديللات علللى �سيا�سللة اخل�سو�سيللة بالقللول اإن الأمر 

�سي�سمح باقرتاح ان�سمام قائمة 
ال�سدقاء علللى في�سبوك اإىل 

قائمة ا�سدقللاء حمتملني 
اأن  اإل  وات�سللاب.  يف 
هناك مللن ينتقد القرار 
بالإ�سللارة اإىل التعهللد 
وات�ساب  قطعتلله  الذي 
تظللل  بللاأن  �سابقللا 

م�ستقلة عن في�سبوك.
وات�سللاب  قللرار  وجللاء 

بيانللات  مب�ساركللة 
م�ستخدميها مللع في�سبوك ليدفع 

هيئللات الدفللاع عللن اخل�سو�سيللة اإىل 
القيام بتحقيقات يف اأوروبا.

وقالت املنظمة التي ت�سم يف ع�سويتها العديد من هياآت 
حمايللة اخل�سو�سيللة اإنلله هنللاك حاجة لبللذل املزيد من 

اجلهللود ل�سمان عللدم حدوث خللرق للقواعد 
اخلا�سللة بللدول الحتللاد الوروبي فيما 
يتللم  عندمللا  باخل�سو�سيللة  يتعلللق 

تبادل البينات بني ال�رشكتني.
وبح�سب املوؤ�س�سة فاإن احلاجة اإىل 
بحللث الأمللر ترجللع اإىل اأن عمليللة 
تبادل البيانات مل يكن من�سو�سا 
اخل�سو�سيللة  �سيا�سللة  يف  عليهللا 
عنللد ان�سمام امل�ستخدمللني لتطبيق 

وات�ساب.
كما دعت املوؤ�س�سة اإىل وقف عملية 
تبادل البيانات حتى يتم التدقيق 

يف تفا�سيل الأمر.
متحللدث  اجرينللا وقللال  لقللد   " وات�سللاب  با�سللم 

حمادثللات بناءة قبللل وبعد تعديل �سيا�سللة اخل�سو�سية. 
ونحل لزلنا ملتزمني باحرتام القانون."

اأعلنللت �سام�سونللغ يف ال�سني عن هاتفهللا اجلديد Galaxy C9 Pro، وهللو اأول هاتف لل�رشكة بذاكرة 
ع�سوائية بحجم 6 غيغابايت وب�سعر اأقل من 500 دولر.

اأطلقللت ال�رشكللة هاتفها اليوم بعد فرتة ق�سللرية من ت�رشيب اأول املعلومات عنلله، وياأتي الهاتف ب�سا�سة 
كبللرية بقيا�س 6 بو�سة بدقة 1080X1920 بك�سل. ا�ستخدمللت �سام�سونغ معالج �سناب دراغون 653 

. Adreno 510 ثماين النوى مع معالج ر�سوميات
هللذا وقللد زود الهاتف بذاكرة تخزين داخلية ب�سعة 64 غيغابايت، مللع اإمكانية زيادة حجمها عن طريق 
بطاقللة الذاكرة اخلارجية. وياأتي الهاتللف بهيكل معدين وكامريا خلفية بدقة 16 ميغابك�سل، واأخرى من 

الأمام بنف�س دقة الكامريا اخللفية وبفتحة عد�سة عري�سة.
ولأن �سا�سة اجلهاز كبرية وبدقة عالية فقد ا�سطرت ال�رشكة لتزويده ببطارية كبرية ال�سعة 4000 ميلي 

اأمبري. ويعتمد الهاتف منفذ USB-C مع دعم ات�سالت اجليل الرابع و ال�سوت عايل اجلودة.
ويعمللل الهاتللف بن�سخة اأندرويد مار�سملو 6.0.1 وياأتي بخيارين مللن الألوان هما الذهبي والوردي من 

احلواف واخللف مع اللون الأبي�س من الأمام، و�سيباع يف الأ�سواق ال�سينية ب�سعر 470 دولر.

�سللارك الروبللوت Jia Jia "جيا جيللا" يف موؤمتر الروبوتللات العاملي 
عللام 2016، فجللذب اإليلله عللددا كبريا من احل�سللور ليتمتعللوا بروؤيته 
ويتعرفللوا على قدراته. وياأتي الروبوت "جيا جيا" ب�سكل يحاكي فتاة 
�سابللة ب�سعر اأ�سللود طويل وخدود وردية، حيللث ُزود بقدرات التعلم مبا 
يف ذلللك فهم لغة الإن�سان والك�سللف عن تعبريات الوجه. وقام باحثون 
من جامعة العلوم والتكنولوجيا يف ال�سني، بت�سميم الروبوت املتطور 
الذي ُعر�س يف موؤمتر الروبوت العاملي يف بكني هذا الأ�سبوع. وُبرمح 
"جيللا جيللا" بحيث ميتلك القللدرة علللى التفاعل مع الب�للرش والآلت، 
واأظهللر  ال�سحابيللة.  التكنولوجيللا  علللى  القائمللة  اخلدمللات  وتقللدمي 
الروبللوت "جيا جيللا" قدرة كبرية علللى التوا�سل مللع الب�رش يف خال 
هللذا احلدث، ورد على العديد من اأ�سئلللة اجلمهور. فعندما �ُسئل من قبل 
اأحد الأ�سخا�س عن املهارات التي يتمتع بها، اأجاب: "اأ�ستطيع التحدث 
معللك وميكنني التعرف علللى الوجوه، كما ميكننللي حتديد جن�س و�سن 

الأ�سخا�س الواقفني اأمامي، وك�سف تعبريات وجوههم".

قامللت �رشكللة Opera Software باإطاق مت�سفح انرتنت مللزود باآلية جديدة 
تزيد من �رشعة ت�سفح عامات التبويب بن�سبة %80. واأعلنت Opera موؤخراً عن 
واحد مللن اأف�سل الإ�سدارات املميزة للمت�سفح، حيللث ياأتي Opera 41 مبميزات 
جديللدة، منها �رشعة اإطللاق املت�سفح يف اأق�رش وقت حتى مللع الكثري من عامات 
التبويب.كما ي�سيف املت�سفح خا�سية جديدة تعمل على خف�س ا�ستهاك البطارية، 

مع ا�ستهاك اأقل اأي�سًا لطاقة املعالج عند فتح نافذة فرعية للفيديو.
وي�ستخللدم مت�سفح Opera الإعللدادات الفرتا�سية التي تدعم امل�ستخدم يف البدء 
ب�سللكل �رشيع مللن النقطة التللي توقف عندها امل�ستخللدم يف الت�سفح، لللذا �سيتمكن 
مت�سفحك من اإطاق كل عامات التبويب يف ت�سفحك الأخري ب�سكل �رشيع، كما اأن 
عامللات التبويب الأخرية اأو الأكرث اأهمية لك �سيتم اإطاقها يف البداية يف مت�سفح 

اأ�رشع. اأداء  Opera 41 مع 

يبدو اأن �رشكة اإل جي الرائدة يف �سناعة الهواتف الذكية يف كوريا اجلنوبية لديها 
الآن فر�سللة لكت�سللاح الأ�سواق بقوة من خال هاتف V20 با�ستغال انهيار �سوق 
هاتللف نوت 7 مللن �سام�سونغ. حققت �رشكللة اإل جي مبيعللات م�ساعفة منذ توقف 
اإنتللاج هاتللف نوت 7، ولكن يختلللف الأمر يف الوليات املتحللدة بالن�سبة ملبيعات 
ال�رشكللة حيللث تواجه اإل جي مناف�سللة قوية خا�سة بوجود "غوغللل بك�سل". ويجب 
على اإل جي اتباع �سيا�سة ت�سويقية خمتلفة للهاتف اجلديد الذي اأُطلق منذ �سهر، عن 
تلك املتبعة يف كوريا اجلنوبية، حيث ركزت حمات الت�سويق يف الباد على ميزات 
ال�سللوت hi-fi يف هاتللف V20 التللي تتيح جللودة مثالية لل�سوت عنللد الت�سغيل 

بف�سل حمول الإ�سارة ال�سوتية الرباعي العايل اجلودة واملقلل لل�سو�ساء.
ولكن اإل جي تراهن على حتقيق الهاتف انت�سارا وا�سعا يف اأمريكا من خال الرتكيز 
علللى جودة ال�سور امُللتقطة امُل�ستخدمة يف تطبيقات ان�ستغرام و�سناب �سات، لكون 
الهاتللف ياأتللي مللزودا بكامريتني خلفيتللني ميكنهما التقللاط �سور بزاويللة وا�سعة 
وت�سجيللل مقاطع الفيديو با�ستخدام التثبيللت اللكرتوين لل�سورة امُلدمج يف معالج 

.)DIS( سناب دراغون 820، بالإ�سافة اإىل مثبت ال�سورة الرقمي�

آيفون 8 تطبيقتعاون

42% من المدراء الماليين في منطقة الشرق األوسط يواصلون 
إطالق االستثمارات بالرغم من صدمة البريكسيت

أرخص

"جيا جيا" المدهشة في مؤتمر 
الروبوتات العالمي بالصين


