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متصفح كروم بحـيث تبدأ التجربة
Article مع مــنـتج يــســمى مـؤقــتًـا
والـذي يشـيـر وصـفه إلى أنه عـبارة
ــاذج ثالثــيــة األبــعـاد عن عــارض 
لـلمـتـصـفحـات وفي حـال  تـزويد
هـذا الـعـارض عـلى مـتـصـفح سـطح
3D ـكـتب بـنـموذج ثـالثي األبـعاد ا
فـــإنه ســـيـــقــوم بـــعـــرضه كـــصــورة
كـن سحـبـهـا لتـدويـرها تـفاعـلـيـة 
وعنـد وضع الـصورة ضـمن صفـحة
وذج كـن الداللـة عـلى أنه  ويب 
ثالثي األبـــعـــاد تـــفــــاعـــلي بـــنـــفس
ـسـتـخـدمـة لـلـداللـة عـلى الـطـريـقـة ا

.GIF وجود صورة متحركة
في حــ تــعــتـــبــر الــتـــجــربــة عــلى
الهاتف احملـمول أكثـر تطورًا بـكثير

ـدمجـة وأجهزة بفـضل الكامـيرات ا
ــــوجـــودة ضــــمن االســـتــــشــــعـــار ا
الهـواتف الـذكيـة احلديـثـة وتتـمثل
الـقـوة الـفــريـدة من نـوعـهـا لـتـقـنـيـة
ــعـــزز بـــإمـــكــانـــيـــة مــزج الــواقـع ا
احملــــتـــــوى الــــرقــــمـي مع الـــــعــــالم
ـــا قــد يـــســـمح لـــنــا احلــقـــيـــقي 
بــتـصــفح اإلنـتــرنت والــعـثــور عـلى
النمـوذج ووضعه في غـرفتنـا لرؤية
نسبة اقترابه من احلقيقة والتجول
حـوله. ووفـقًـا لـغـوغل فـإن مثـل هذا
الــتـطــور قـد يــكــون مـفــيـدًا جلــمـيع
أنواع األنـشطـة من التـرفيه وصـولًا
إلى التعـليم حـيث يصبح بـاإلمكان
حتميل صفحة موسـوعة ويكيبيديا
تعلقـة بالهبوط عـلى سطح القمر ا

وذج ثالثي األبعاد لرائد وإسقاط 
فـضـاء ضـمن الـفـصـول الـتـعـلـيـمـية
للشرح بـطريقة جديـدة لألطفال عبر

التجارب التفاعلية.
WNÐUA  Ã–U/

ويــــضـــيـف فـــريـق غـــوغل “هــــنـــاك
ـشـابهـة في سـلـسـلـة من الـنـمـاذج ا
ـــنــتج Article وهــنــاك فـــكــرتـــهــا 
الكثير من األمور التي ينبغي علينا
استـكـشافـها لـلـوصول إلى إمـكانـية
مـزج الــكـائـنــات ثالثـيــة األبـعـاد مع
العالم احلقيقي بكل سالسة ويوفر
عزز احملـمول ضمن مواقع الواقع ا
الـويب مـتــعـة كـبـيـرة تـبـعًـا لـوجـود
الـــــكـــــثـــــيـــــر من األمـــــور الـــــواجب

اكتشافها.”
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لـبت السـلـطات الـصيـنـية من مـوقع الـتواصل
االجـتــمـاعي الـصـيــني الـشـهـيــر سـيـنـا ويـبـو
ا (تويـتر الصـيني) التـصدي بـصورة فعـالة 
قالت إنه "محـتوى إباحي بذ وضـار" ينشره

وقع. ا
ومــوقع ســيــنــا ويــبــو هــو مــنــصــة تــواصل
اجــتــمــاعي انــطــلــقت في الــصــ عـام 2009
ـــــــوقع "تــويـــــــــتــر" من وهــو شــــــــــــبــيه 
ـنـشورات نـاحـيـة مـحـــدوديـة الـكـلـمـات في ا
مـلــيـون وبــلغ عــدد مـســتــخـدمــيه نــحـو 600 

شخص.
وال تسـمح الصـ باسـتخـدام منـصات أخرى

مثل تويتر وفيسبوك
وقـال مكـتب بـك إلدارة الـفـضـاء السـيـبراني

فـي الــــــــــصــــــــــ وهـي
ـنظمة لعمل السلطات ا
اإلنترنت إن القرار جاء
ـوقع نـظـرا السـتـمـرار ا
فـي نــــشــــر "مــــحــــتـــوى
إبــــاحـي وسيء الــــذوق
ومــوجــة بـشــكل خــاطئ
وكذلك به تمـييز عرقي"
بــحـــسب بــيـــان رســمي

مساء السبت.
واستجـابة لهـذا القرار
أعـلن ويـبــو عن تـعـلـيق
عمل العـديد من بواباته
دة أسبوع ومن بـينها
بـــوابــــة مــــخــــصــــصـــة
لــلـمــشـاهـيــر وحـيــاتـهم

اخلاصة.

ــرة األولى الـتي تـنـتـقـد فـيـهـا وهـذه لـيـست ا
السلطات الصينية موقع ويبو في ظل إحكام

قبضتها على محتوى اإلنترنت.
وتهـدف احلـكومـة من هـذا اإلجراءات احلـفاظ
عــلى "االســتــقــرار االجــتــمــاعي" ومــنع نــشـر
احملـتوى اإلبـاحي الـبـذ وكذلك األخـبـار غـير

صرح بها. ا
وفي بــيــان مـــنــفــصـل قــال ويــبــو إنـه يــقــبل
االنتقـادات وقرر تـعليق عـمل بعض الـبوابات
الرئيسية مثل بـوابة البحث الساخن وبوابة

شاهير وغيرها. ا
وأغلـقت الـص مـا يصل إلى 128 ألف موقع
إلـكـتـروني بــدعـوى أنـهـا تـبث مـحـتـوى بـذ
ومعلومات ضارة في عام 2017 بحسب بيان

رسمي.

رات" كل يوم. تُستخدم "مالي ا
لـــكــــنـــهـــا أشـــارت إلى أن إعالنـــات
ـــوضــــوعـــة مـن قـــبل الـــتــــذكـــيــــر ا
مـؤسـسـات أخـرى مـثل فـيـسـبـوك و
ــقـــدور غــوغل أمـــازون لن يــكـــون 
الــتـحــكم بـهــا ولن تـأثــر بـالـتــعـديل

اجلديد.
“eF  l «Ë

الى ذلك كـــشــفت شـــركــة غــوغل عن
جـهـودهـا التـجـريـبـيـة لـدمج مـيزات
ـعـزز إلـى مـتـصـفح الـويب الـواقع ا
كـتب خـاصـتـهـا كـروم علـى سطـح ا
واألجهزة احملمولة وبـهذه الطريقة
ــــصــــمـــمـي مـــواقـع الـــويب ـــكن 
ـنـظـمــات اإلعالمـيـة وغـيـرهم من وا
ــبــدعــ إنــشــاء كــائــنــات ثالثــيـة ا
األبـعاد 3D افـتـراضـيـة وإدراجـهـا
في مواقع الويب لـيتم عرضـها على
ـكـتب وجـعـلـهـا حـواسـيب سـطـح ا
قــابـــلـــة لــلـــتــنـــزيل عـــلى األجـــهــزة
كن للمستخدم احملمولة بحيث 
وضع تــلك األشــيــاء في مــحــيــطـهم

احلقيقي.
وأشـار الفـريق الـعامـل على تـطـوير
Daydream سـتخدم على جتربة ا
WebXR خالل األشــهــر الــقــلــيــلـة
ـقــبـلـة سـوف يـكــون هـنـاك مـئـات ا
الي من أجـهزة أنـدرويد وآي أو ا
إس الــقــادرة عـــلى تــوفــيــر جتــارب
ـــعـــزز وهـــذا يـــعـــني أنه الـــواقـع ا
سـيـكـون بـإمـكـانك إلـقـاء نـظرة عـلى
الــعـالم مـن خالل هـاتــفك احملــمـول
ووضع األشياء والـعنـاصر الرقـمية
أيـــنــمــا نــظــرت ولـــلــمــســاعــدة في
حتقيق إمكانية توفر ذلك ألكبر عدد
ـستـخـدمـ فـإننـا نـعـمل على من ا
اســتــكــشــاف كــيــفـيــة جــلب الــواقع
ـعـزز إلى مـنـصـة الـويب لـذلك قـد ا
ــكن ألي يـــأتي ذلك الـــيـــوم الـــذي 
شــخص من خالل مــتــصـفـح الـويب
الــوصـول إلى هــذه الـتـكــنـولــوجـيـا

اجلديدة.”
ونــشـــرت غــوغـل عــبـــر مـــدونــتـــهــا
تفـاصيل حـول كيفـية عـمل النـسخة
ـــعـــزز عـــلى األولــــيـــة من الـــواقـع ا
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أعـــلـــنـت شـــركـــة مـــحــــرك الـــبـــحث
الــعــمـالقــة غــوغل أنــهــا ســتــســمح
ـستـخـدمـيهـا بـ"إسـكـات" اإلعالنات
التي تـشجعـهم على شـراء منـتجات
من مــواقع عـلـى شـبــكـة االنــتـرنت

سبق لهم أن زاروها.
سـماة إعالنات وترصد اإلعالنـات ا
ـنـتـجـات الـتي شـاهـدها الـتـذكـير ا
ــســتــخـــدمــون عــلى اإلنــتــرنت ثم ا
واقع ـاثلـة عبـر ا ـنتـجات  تروج 

االلكترونية التي يتصفحونها.
وقـالت غـوغل إن إعـالنـات الـتـذكـيـر
كانت "مفيدة" لكنها قالت إنها تريد
ـــســـتـــخــدمـــ "مـــزيـــدا من مــنـح ا
ــا يــشــاهـــدونه أثــنــاء الـــتــحــكـم" 

تصفحهم لشبكة اإلنترنت.
ووفـقــا لـلـشـركـة ســتـكـون إعالنـات
الـتـذكـير الـفـرديـة "قـابـلـة لإلسـكات"
ــواقـع اإللــكـــتــرونــيـــة الــتي عـــلى ا
تــسـتــخــدم خـدمــات غــوغل لـتــقـد

إعالناتها.
…b¼UA  qODFð

وســــيـــــتم اســـــتــــبـــــدال اإلعالنــــات
الــصــامــتــة بــإعالنــات أخــرى. لــكن
الشركة أوضحت أنه لن تكون هناك
طــريـقـة لــتـعــطـيل مــشـاهــدة جـمـيع
إعالنـات الــتـذكـيـر عـن طـريق خـيـار

مسبق في اإلعدادات.
وســيـتـم طـرح الــتـغــيــيـر كــجـزء من
حتــديث إلعــدادات إعالنــات غــوغل
وهــو مــتــاح حــصــريــا لألشــخــاص

الذين لديهم حساب غوغل.
وسـتــعـرض لـوحـة حتــكم احلـسـاب
الشخـصي للـمستـخدم الـشركات
التي تـسـتهـدفهم حـالـيا بـاستـخدام
"إعالنــات الـــتـــذكــيـــر" خـــاصــتـــهــا
ــــنـــتـــجـــات الـــتي اســـتـــنـــادا إلى ا

تصفحوها من قبل.
وقــد قُــدمـت خــاصــيــة "أَســكِت هــذا
اإلعالن" من غوغل ألول مرة في عام
2012. وهـو يــتـيح لـلـمــسـتـخـدمـ
إخـــفـــاء أي إعـالن ال يـــرغـــبـــون في

مشاهدته مرة أخرى.
ـــيـــزة وقـــالت الـــشــــركـــة إن هـــذه ا
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الثالثاء  الساعة
10:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ابو ظبي
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ـتـخـصـصة في أعـلـنت تـرانـسـينـد الـشـركـة ا
تطـوير منـتجـات التـخزين الفـائقـة والوسائط
ــنـتــجـات الـصــنـاعــيـة عن طـرح ــتـعـددة وا ا
StoreJet 200 قــــرص الـــتــــخـــزيـن اجلـــديـــد

صمم خصيصا ألجهزة ماك. ا
ويــتــمــيــز سـتــور جت 200 بــتــصـمــيم أنــيق
بـخطـوط إنـسيـابـيـة تضـاهي تـصمـيم أجـهزة
ـاك ويــعـتــمـد ســتـور جت  200 اخملـصص ا
ـــاك عــلى واجــهــة يــو أس بي 3.1 ألجــهــزة ا
USB 3.1 بواجهة استخدام من اجليل األول
Gen 1 وكــابل تــوصــيل يــو أس بي مـن نـوع
 Type-C كـمـا أنه مـعـد مـسـبـقـا لـلـعـمل عـلى
لـفات أجهـزة ماك عن طـريق تـهيـئته بـنظـام ا
 +HFSوهو ما يـجعل هذا الـقرص اخلارجي

ـســتــخــدمي احملــمــول احللّ األمــثل واألرقـى 
اك. أجهزة ا

ويأتي قرص StoreJet 200 بأبـعـاد صغـيرة
نـســبـيًـا فــسـمـاكـة الــقـرص تـصل لـ  9.55
ــا يـجــعـله ويـصل وزنه لـ  133جـرام فــقط 
الـرفـيـق األمـثل أثـنـاء الـعــمل أو الـسـفـر. كـمـا
يــتـمــيـز قــرص الـتــخــزين اجلـديــد اخملـصص
ألجـهزة مـاك بـسعـة الـتخـزين الـشاسـعـة التي
سـتخدم ـكّن ا ا  تصل إلى  2 تيـرا بايت 
من االستمتـاع بحياته الرقـمية دون القلق من

تاحة. نفاذ مساحة التخزين ا
ويتميز StoreJet 200 بحافـظة معـدنية ذات
تـصمـيم مـلفت لـلـنظـر بـلون فـضي كالسـيكي.
ويعتمد القرص اجلديد على واجهة استخدام
USB 3.1 يــو أس بي  3.1 من اجلــيل األول

Gen 1 الــتـي تــوفــر ســرعــة كــبــيــرة في نــقل
البيانات. 

باإلضـافـة إلى ما سـبق فإن عـلـبة سـتور جت
200 مــجـهـزة بــاثـنــ من كـابالت الــتـوصـيل
والثـاني   Type-C األول يو أس بـي من نوع
كابل حتـويل من يو أس بي  Type-Cإلى يو
أس بي Type-A وذلـك لـــــيـــــتـــــوافق قـــــرص
الــتـخـزيـن اجلـديـد مـع مـوديالت أجــهـزة مـاك
Type-C اخملتـلفـة التي تـستـخدم يو أس بي
أو واجـهـة اسـتـخدام USB 3.0 مـثل أجـهزة

ماك بوك وماك بوك برو وآي ماك.
ويتـميـز القـرص ستور جت  200 بأنه جـاهز
لالسـتـخـدام الــفـوري حـيث أنه مـعـد مـسـبـقـا
ـاك عـن طـريق تـهـيـئـته لـلـعــمل عـلى أجـهـزة ا
ـلـفات +HFS كـمـا أنه يـدعم الـنسخ بـنظـام ا
ا Time Machine  األحـتـيــاطي عـبـر أداة
يجعـله جاهزا لـلعمل كأداة تـخزين إحتـياطية

عند احلاجة.
وبرنامج إيـليت هو بـرنامج متـطور من شركة
تـرانسـينـد يـعمل مع أنـظـمة ويـنـدوز وأنظـمة
ماك. يـتمـيز بـواجهة اسـتخـدام سهـلة تـساعد
سـتخدم عـلى إدارة البـيانات بـشكل مـتناغم ا

لزيادة اإلنتاج.
فالـبرنامج يـتيح عـمل النسخ األحـتيـاطية من
ــلــفـات الـبــيــانــات أو تــشــفـيــرهــا أو نــسخ ا
ــكن حتــمـيل اإلحــتــيــاطــيـة من الـــســحــاب. 
البرنـامج من موقع تـرانسـيند عـلى اإلنترنت
وهـو ما يـجعـل مشـاركة الـبـيانـات أو حـفظـها

أسهل من أي وقت مضى.
جتــدر اإلشــارة إلى أنه ســيــتم طــرح الــقـرص
StoreJet 200 بــســعـة 2  تــيـرابــايت شــامل

ثالث سنوات ضمان من ترانسيند.
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الثالثاء الساعة
16:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1

r  W½UDK «

الثالثاء الساعة
00: 17 بتوقيت

غرينتش على
قناة  دبي

WO dA « …UM

30: 09  مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا

10: 12 صباح الشرقية

دينة 00: 19 اهل ا

00: 21 ظهيرة اجلمعة

00: 22 احلصاد

23:30 زرق ورق

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 مشاهير

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

1  wÝ wÐ Â«  …UM

00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

{ معقولة احلمامة اتصير كتالي 
صح ماكو بجمالك اني ادري بهاي 

و روجه رقتك ما كظها اي جالي 
حرام اعليك تزعل ونته الصوج 

اجيك انه اعتذر و بال ذنب خالي 
{ ملح وشكر مخبوط واشلون اصفيك 

ب اجلمال احتار وب الوفه البيك 
{ التظن وانت بعيد ميهمني امرك 
ثق واعتقد بالله كل ساعه اذكرك 

ريت مـاكلمتني { خاف الله يا

ريتك حجيت وياي لو شتمتني 
ـضــيع ذهب بــســوق الـذهب {ا

يلقاه 
كن سنه ويـنساه ضيع مـحب  وا

ضيع وطن وين الوطن يلقاه  بس ا

ÊU e « ≠ ÊbM

قـالت شــركـة مـتــخـصــصـة في اإلحــصـائــيـات إن هـاتف
سامـسـونغ غـاالكسي إس  7 إيدج  كان أكـثـر الـهواتف

تعرضا للتقليد خالل عام2017. 
ــئـة من جــمـيع فإن 2.64 بـا  AnTuTu  ووفـقـا لــشـركـة

الهواتف التي  اختبارها كانت مقلدة أو مزيفة.
ــرتــــــــبــة الــثــانــيــة اإلصـــدار الــصــيــني من وجــاء في ا
غـاالكـسي إس 7 إيـدج ثـــــــــم جــاء هـاتف غــاالكــــسي
ــركـز إس 7 ثـالــثــا وهــاتف ســامــسـونغ W2016 في ا
ـرتـبة الـرابع بـيـــــنـمـا جاء هـاتـف  آيـفون 7 بلس  في ا

اخلامسة.
وقــــــال خبـراء إن أجـهـزة سـامـسـونغ تـتعـرض لـلـتـقـلـيد
بشكل مستمر لعدة أسباب من أبرزها سهولة استنساخ

الهواتف التي تعمل بنظام (أندرويد).
وتـمتـلك غـوغل سـبـبًا وراء رغـبـتـها
سـتند على ـعزز ا بتطـوير الواقع ا
مـــتـــصــفـح الــويـب إذ إن الــشـــركــة
تـــتـــنــافـس حــالـــيًـــا مع شـــركــة آبل
صنـعة لـهواتف آيفـون ومنصـتها ا
ARKit الـــتي تـــوفــر لـــلــمـــطــورين
أدوات تستخـدم لتوفـير التطـبيقات
واخلـدمـات الـتي تـركـز عـلى الـواقع
عـزز في ح تـمتـلك غوغل نـظام ا
أنـــدرويــــد ومــــتــــجــــر غــــوغل بالي
ومــنـصــتـهــا اخلـاصـة بــهـا لــلـواقع
ـــــعـــــزز ARCore ومع ذلـك فــــإن ا
مـتـصـفـح كـروم يـعـتـبـر بـديـلًـا أكـثـر
ـتـصـفح سـفـاري اخلـاص شـعـبـيــة 
ا يسـاعد غوغل في احلفاظ بآبل 

على مكتسباتها ضد آبل.
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{ نيويـورك (أ ف ب) - أقرّ موقع فـيسبوك
ـا يشـكله اضي بـالـتهـديد الـذي ر اإلثنـ ا
التوسع الهائل لشبكات التواصل االجتماعي
ـشكـلة ـقراطـيـة متـعـهدة مـعـاجلة هـذه ا للـد

مباشرة وحتويل منصتها إلى قوة للخير.
وتأتي تـصـريحـات شـبـكة الـتـواصل األضخم
في الـعــالم في آخــر رد لـهـا عــلى انــتـقـادات
عـلومات كثيـفة لـعجـزها على وقـف انتشـار ا
اخلاطئـة ب مسـتخـدميهـا الذين يـبلغ عددهم
ــؤديـة إلى مـلــيــارين ال ســيــمـا فـي الـفــتــرة ا
انـتــخــابـات 2016 الـرئــاســيــة في الــواليـات

تحدة. ا
دنيـة في (فيسبوك) شـاركة ا وأكد مسؤول ا
صـــامــد شـــكـــرابـــارتي فـي تــدويـــنـــة إدراكه
ــا يــلــحـقـه اإلنـتــرنت حــتى الــضـرر الــذي ر

قراطية سليمة. بد
وتـــابع (في 2016 كــنـــا بـــطــيـــئـــ جــدا في
فـيــسـبــوك في رصــد كـيف اســتــغـلت جــهـات

مسيئة منصتنا)..
مؤكدا (نعمل حاليا بـجدية على إبطال مفعول

هذه اخملاطر).
وتأتي الـتـدويـنة في سـلـسـلة بـعـنوان »أسئـلة
صــعـــبــة تــنـــدرج في حــمـــلــة إعالنـــيــة بــارزة
جملـمــوعـة فــيـســبـوك إلعـادة رسم صــورتـهـا
تخلـلهـا في األسبـوع الفـائت اإلعالن عن فتح
مصادر ـستـخـدم لــتصـنيف  فرصـة أمام ا
عـلومات حـسب ثقـتهم بـها في مـسعى إلى ا

اعتراض تدفق األخبار الكاذبة.
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شعار موقع غوغل الصيني قرص تخزين سعة 2 تيرابايت

غاالكسي ايدج


