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بين السيارات ..من األكثر إنفاقاً على اعالناته؟
العالمات
عملت
التجارية المتنوعة
على رفع معدالت
على
انفاقها
االعالنات وكانت
النتيجة كالتالي وفق
شركة
تقديرات
االحصاء :Ipsos
فقد ُق ِّدر اإلنفاق
االعالني عن فئة
السيارات على شبكة االنترنت ،في شهر تموز ،2017
 175.32ألف دوالر أميركي ضمن  125حملة اعالنية
في سياق  471نسخة ،وقد جرت الحمالت على 28
موقعاً الكترونياً مختلفاً حيث ق ّدر العدد االجمالي لظهور
االعالنات بـ  72.11مليون انطباع . Impression

أما تراتبية الـ5
التجارية
عالمات
األكثر انفاقاً في قطاع
فجاءت
السيارات
كالتالي:
 Infiniti Genesis Audi Seat Dodgeوأما نسبة مشاركة اإلعالنات فكانت  52%عبر
الهواتف المحمولة و 48%عبر الكومبيوتر.
يشار الى أن معظم العالمات التجارية اعتمدت
“فيسبوك” كمنصة لالعالن عن منتجاتها ،وبالتالي فقد
حصد فيسبوك  90%من مجمل االعالنات.

واشنطن تحقق في الممارسات المتعلقة بالملكية
الفكرية األميركية في الصين
تقدر الخسارة السنوية لالقتصاد األميركي من السلع
المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة األسرار
التجارية بنحو  600مليار دوالر اميركي.
تقدر الخسارة السنوية لالقتصاد األميركي من السلع
المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة األسرار
التجارية بنحو  600مليار دوالر اميركي.
فتحت الواليات المتحدة تحقيقاً رسمياً في الممارسات
المتعلقة بالملكية الفكرية األميركية في الصين.
وقال روبرت اليتيزير ،الممثل التجاري األميركي،
إن “ مكتبه قرر أن هذه القضايا الحاسمة تستحق
تحقيقاً
ً
شامال”.
وتأتي هذه الخطوة بعدما طلب الرئيس األميركي
دونالد ترامب من اليتيزير النظر في الممارسات
الصينية التي يمكن أن تضر بحقوق الملكية الفكرية
والتطور التقني األميركي”.
وأعربت الصين عن “قلقها البالغ” جراء هذه
التحقيقات التي قد تؤدي إلى عقوبات تجارية
أميركية.
وصرح غاري هفبيور من معهد بيترسون لالقتصاد
الدولي في واشنطن بأن “الواليات المتحدة قلقة

بشان هذه األمور منذ مدة”.
وتقدر الخسارة السنوية لالقتصاد األميركي من
السلع المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة
األسرار التجارية بنحو  600مليار دوالر أميركي.
وقالت الواليات المتحدة إنها بصدد النظر في
قرصنة وفي تقارير تفيد بان الحكومة الصينية توجه
استثمارات إلى الشركات األميركية في الصناعات
الرئيسية كوسيلة للوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
وسيعمل المسؤولون على جمع التعليقات لعقد جلسة
استماع في تشرين األول/أكتوبر كجزء مما يسمى
بالتحقيق في القسم .301
ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
وقال هفبيور إن “الواليات المتحدة ستجد أدلة على
ممارسات غير عادلة ،لكن ليس من الواضح كيف
ستتعامل إدارة ترامب معها”.
وأضاف أن الصين قد تقدم شكوى إلى منظمة
التجارة العالمية أو تقرر اتخاذ إجراء فردي .
وأشار إلى أن “ العقوبات قد تستهدف شركات فردية
أو أكثر اتساعاً ،األمر الذي سيعمل على تشكيل رد
فعل الصين.

إنفوغرافيك..
كم خسرت أميركا جراء الكوارث الطبيعية؟
تكبد االقتصاد األميركي منذ بداية العام الجاري وحتى
يوليو/تموز الماضي أكثر من  9مليارات دوالر بسبب
كوارث المناخ والطقس ،بمعدل مليار دوالر لكل كارثة
بيئية.
وتوزعت هذه الكوارث البيئية على حالتي فيضان
وحالة انجماد و 6عواصف شديدة ،أ ّدت إلى مقتل 57
شخصاً.
وخالل الفترة من  2012حتى  2016بلغ المعدل
السنوي للكوارث المناخية أكثر من  10كوارث.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/تموز

الماضي ،بلغ عدد كوارث الطقس  9كوارث ،لم يدرج
اإلعصار “هارفي” ضمنها ،والذي يتوقع أن تكون له
تداعيات كبيرة جداً على االقتصاد األميركي.
ووفقاً للنتائج الحالية لإلعصار هارفي ،فقد انخفض
إنتاج النفط في المنصات العائمة في خليج المكسيك
وارتفع بالتالي سعر البرميل ،بمعدل نصف دوالر،
كما أن الفيضانات التي تجتاح مدينة هيوستن ومعدالت
األمطار الهائلة وإعادة إسكان المشردين جراء
الفيضانات ستزيد من التكلفة المادية لإلعصار ،الذي
يعد ثمن أكبر األعاصير منذ .2012
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ستحل اآلالت محل البشر؟
هذه هي الحقيقة :هل
اآلالت تحل محل البشر:
حقيقة أم مبالغة؟ لقد
قرأنا آالف المقاالت
خالل األعوام القليلة
الماضية ،حول المنافسة
بين اإلنسان والرجل
اآللي.
التساؤالت
وطرحت
وقتها :هل سيستولي
اآلليون على وظائفنا؟
وهل سيحل الذكاء
الصناعي محل الذكاء
ً
بدال
البشري؟ لكن
من التساؤل حول من
سيتغلب على اآلخر ،دعونا نفكر بما سيحدث عند دمج
اإلنسان باآللة؟ هل سنحصل على نتائج أفضل؟
أحد األمثلة المثيرة لالهتمام حول هذا االندماج ،هي
لعبة الشطرنج .لقد مضى وقت طويل منذ أن تفوق
حاسوب  IBMالذي طوّرته شركة  deep blueعلى
بطل العالم في الشطرنج .لكن في اآلونة االخيرة يبدو
ان الفرق المهجنة التي تتكون من أشخاص وآليين قد
تفوقت على الفرق المكونة من اناس فقط أو من آالت
فقط.
ليس هناك شك في أن البشر هم األفضل ،في بعض
مجاالت التفكير اإلبداعي والخالق ،وربما سيبقون
كذلك لفترة طويلة .في حين تتفوق أجهزة الحاسوب في
التحليل والحسابات المفصلة والمعقدة.
لكن الدمج بين اإلنسان واآللة سيؤدي إلى إنتاج قوة
مضافة إلى علم الحوسبة لحل المشكالت الصعبة .ففي
مجلة ( )Scienceقدم باحثون فكرة فريدة من نوعها
للحوسبة البشرية.
وباختصار ،فالحوسبة البشرية هي ما يعرف بالعامية
باسم “التعهيد الجماعي” حيث يجري إرسال مهمة
حسابية أو تحليلية دقيقة ألشخاص كثر ،ثم يدمج تحليل
البيانات مرة أخرى عن طريق جهاز الحاسوب .غالباً

ما تكون النتائج أكثر كفاءة ودقة من حسابات البشر
وحدهم ،أو أجهزة الحاسوب وحدها.
ومن األمثلة أيضاً على اإلندماج بين الحاسوب
واإلنسان ،ميزة األمان  ReCAPTCHAطورتها
 Googleالستخدامها في التخلص من المتطفلين.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه أجهزة الحاسوب آالت
ً
بدال من كونها آالت فقط ،يكمن الخوف
تعليمية،
ً
في أنها ستحل محل البشر .لكن يبدو أيضا أن هذه
اآلالت ستساعد البشر على التكيّف مع التغيّر السريع
للمشكالت والبيئات والنظم ،بينما سنستمر نحن البشر
باإلبداع واالبتكار الذي يصعب على أجهزة الحاسوب
فعله بالكفاءة نفسها.
كما يعتقد الباحثون أن تأسيس الفرق التي يتواءم فيها
اإلنسان مع وسائل الذكاء االصطناعي ،ستكون ً
حال
للكثير من المشكالت المعقدة في هذا العالم ،بما فيها
التغير المناخي ،أو حفظ وتوزيع الموارد ،أو السيطرة
على األمراض ،أو حتى تعزيز السالم العالمي وحل
المعضالت الجيوسياسية.
إذأً ،فالسؤال ليس من سيلغي اآلخر :اآللة أم اإلنسان،
بل كيف يمكن االستفادة منهما معاً ،لمعالجة التحديات
العالمية الكبرى بطرق جديدة ومبتكرة؟

تحالف بين وول مارت وغوغل لمنافسة عمالق
التسوق أمازون
قررت شركة “وول مارت” ،أكبر الموزعين في العالم،
التحالف مع مجموعة “غوغل” العمالقة للمعلوماتية
لبيع منتجاته على اإلنترنت ،على ما أعلنت الشركاتان،
سعيا لمنافسة مجموعة “أمازون” في مجال التسوق
اإللكتروني.
وكتب مسؤول قسم التجارة اإللكترونية في “وول
مارت” مارك لور في مذكرة نشرت على المدونة
اإللكترونية للمجموعة “اعتباراً من نهاية أيلول/
سبتمبر ،سنعمل مع غوغل لعرض مئات آالف السلع
التي سيكون من الممكن طلبها بالصوت عبر “غوغل
أسيستانت” ،المساعد الشخصي الذكي الذي طورته
مجموعة اإلنترنت.
وبذلك ستقوم “وول مارت” التي تعد بتوفير “أكبر
عرض متاح للتوزيع على اإلنترنت” ،بدمج “غوغل
إكسبرس” ،خدمة غوغل للتسوق التي تسمح حالياً
بالتبضع من عدة مجموعات مثل كوسكو وصيدليات
والغرين وغيرهما.
من جهتها أعلنت غوغل عن “مئات آالف المنتجات
( )...من مساحيق الغسيل إلى العاب ليغو” في بيان
أصدره المسؤول في المجموعة سريدهار راماسوامي.
وبذلك تجابه المجموعتان مباشرة أمازون ،من غير أن
تأتيا على ذكر عمالق التسوق.
وتعاني وول مارت منذ سنوات من ديناميكية موقع
التسوق اإللكتروني الذي بات يهددها اآلن على صعيد
المتاجر الفعلية بعد استحواذه في حزيران/يونيو على

متاجر “هول فودز” لألغذية العضوية.
وأثارت متاجر وول مارت مرة جديدة مخاوف المحللين
بنتائجها الفصلية األخيرة الصادرة الشهر الماضي ،إذ
أشارت إلى تأخر بالنسبة إلى أمازون رغم تحقيق أرقام
أعلى من التوقعات.
وكانت المجموعة العالمية األولى للتوزيع تكتفي حتى
اآلن بأن تقترح على موظفيها جني المزيد من المداخيل
بتسليم المشتريات التي تتم على اإلنترنت.
أما غوغل ،التي تعمل منذ سنوات لتعزيز موقعها في
مجال التسوق اإللكتروني ،فضمنت مساعدها الذكي
“غوغل هوم” عددا من الوظائف الخاصة بهذا المجال،
غير أن جهودها تبقى زهيدة بالمقارنة مع موقع أمازون
المهيمن.

ألول مرة في  10سنوات ..إسرائيل تستورد من غزة
سمحت إسرائيل ،أواخر
الشهر الماضي ،باستيراد
مالبس وأثاث خشبي من
قطاع غزة إلى األسواق
اإلسرائيلية ،للمرة األولى
منذ عام  ،2007بحسب
لجنة تنسيق البضائع
على المعابر اإلسرائيلية
مع قطاع غزة.
وقال رائد فتوح ،رئيس
هذه اللجنة في السلطة
الفلسطينية،
الوطنية
لـ”فرانس برس”“ :تم
تصدير أول شاحنة
مالبس من قطاع غزة اليوم الى إسرائيل”.
وأضاف“ :كما وصلنا اليوم قرار إسرائيلي بالسماح بتصدير األثاث والخشبيات من قطاع غزة إلى داخل
إسرائيل”.
وخالل عام  2015سمحت السلطات اإلسرائيلية للمرة األولى باستيراد طماطم وباذنجان مباشرة من قطاع
غزة إلى األسواق اإلسرائيلية.
ً
وتفرض إسرائيل حصاراً مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه منتصف العام .2007
وتتجاوز نسبة البطالة في القطاع الفقير  45بالمئة ،ويعتمد أكثر من ثلثي سكانه على المساعدات اإلغاثية.
وتدهور الوضع اإلنساني واالقتصادي في قطاع غزة ،خصوصاً بسبب الحصار اإلسرائيلي ،وما خلفته ثالثة
حروب إسرائيلية مدمرة على القطاع بين العامين  2008و.2014

