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الس��نية  ال��درر 
م��ن املواق��ع املفيدة 
الت��ي تحت��وي ع��ىل 
للتأكد  بح��ث  محرك 
م��ن صح��ة الحديث 
الرشي��ف م��ن حيث 

السند والتواتر.

Dorar.net

عن  تبح��ث  هل 
أرقام هواتف لرشكات 
هذا  الكويت  داخ��ل 
املوقع يس��اعدك عىل 

ذلك بكل سهولة.

101kw.com

إله��ام  موق��ع 
املواق��ع الجميلة التي 
تحتوي ع��ىل مواضيع 
منوعة كث��رة ومفيدة 
األب��رز ه��و إمكاني��ة 
إضافة الق��رآن الكريم 
ملوق��ع ب��كل س��هولة 

ومجانا.

www.nwahy.com

س��والف  موق��ع 
لعدة  تجميعي  موقع 
يقوم  مواق��ع حي��ث 
بتجميع أحدث ما تم 
املنتديات  يف  تداول��ه 
من أخبار أو مقاالت.

News.swalif.com

واط�����س�����ون 
عمالق الذكاء 
عي  صطنا ال ا

2011
 منذ زم��ن بعيد نرتقب اليوم الذى تقوم فيه اآلالت بعمل اإلنس��ان، 
كالروبوتات التى تحل محله “عضليا” فتقوم بأداء األعامل الشاقة واملرهقة 
عنه. ولكن مل نتخيل أن تحل اآللة محل اإلنسان “ذهنيا”…فتقوم بالتفكر 
واالس��تنتاج والتحليل عنه. ورمبا يأىت الي��وم الذى تحتل فيه اآلالت األرض 

!IRobot ويكون الكمبيوتر هو العقل املدبر كام هو ىف فيلم
بداية من يوم 14 فرباير 2011 وعىل مدى 3 أيام متتالية واجه واطسون 
خصومه األقوياء من أش��هر متسابقى جيوباردى السابقني. األول هو “كني 
جينينغز” الفائز باملسابقة 74 مرة متتالية أما الثاىن فهو “براد راتر” الفائز 
بأكرب جوائز مالية ىف جيوباردى. مل يكن واطس��ون موصال بشبكة اإلنرتنت 
وإال فأن ذلك لن يكون عدالً بالنسبة إىل خصميه البرشيني، لكن عوضا عن 
ذلك فإن واطس��ون محمال بجميع املوسوعات املعروفة والكتب ىف جميع 
املجاالت باإلضافة إىل أرشيف أعداد جريدة نيويورك تاميز حتى يومنا هذا 

ىف ذاكرة تقدر ب� 15 ترابايت! 

كسر حاجز الصمت يف خدمات بالك بريي
كرست رشكة »ريسرش إن موشن« RIM حاجز الصمت الذي توارت 

خلفه بعد االنقطاع يف خدمات »بالكبري« عىل مستوى العامل. 
وأص��درت RIM بيانا رس��ميا بين��ت فيه وضع الخدمة ح��ول العامل، 
وذلك بعد سيل من االنتقادات للرشكة واتهامها بعدم التزام الشفافية لدى 
التعامل مع املوضوع واستخدام لغة تقنية غر مجدية بالنسبة للمستخدم. 
واعت��ذر روبني بيانفاي��ت، الرئيس التنفيذي لتقني��ة املعلومات لدى 
RIM للعمالء عن هذا االنقطاع والتأخر يف عودة الخدمة، مؤكدا استمرار 

عمل الرشكة من أجل تجاوز هذه العقبات. 
وكانت أس��واق الرشق األوسط من بني املناطق التي نجحت RIM يف 
اس��تعادة خدمات الربيد اإللكرتوين فيها، لكن تواصل العمل عىل إزالة أي 

تراكم للرسائل بسبب تعّطل الخدمة سابقا. 
غر أن تصفح اإلنرتنت ال يزال غر متوفر بصورة مؤقتة، ويواصل فريق 
الدع��م لدى الرشكة العمل عىل تجاوز هذه املش��كلة. كام وّظف الفريق 

موارد إضافية لتسهيل إرسال الرسائل بني املناطق والقارات.
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