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مادة اعالمية

1جيجا لـــ  وصلت  قصوى  سرعة  على  وحصلت  الــبــاد  فــي  نوعه  مــن  اول  اختبارا  اجــرت  اخلــامــس:  للجيل  تستعد  بيليفون 

م�������ع اق������ت������راب 
 ، م ال ا ع�������ي�������د 
شبكة  اط���ل���ق���ت 
هونيجمان حملة 
ومميزة  خاصة 
تشكيلة  ع���ل���ى 
ال������ف������س������ات������ن 
في  امل����ت����وف����رة 

احلوانيت.
في اطار احلملة، 

الشبكة  تعرض 
ع���ل���ى االم���ه���ات 
احمل�������ت�������ف�������ات 
املناسبة  ب��ه��ذه 
التألق  السعيدة 
من  ب��ت��ش��ك��ي��ل��ة 
ال������ف������س������ات������ن 
في  امل���ش���ارك���ة 
احلملة ب� 99.90 

شيكل

بيليفون اليوم خطت خطوة اضافية استعدادا 
االستعدادات   م��ن  ك��ج��زء  اخل��ام��س:  للجيل 
الطاق تكنولوجيا اجليل اخلامس في العالم 
انشأت  القريبة،  السنوات  ف��ي  ال��ب��اد  وف��ي 
شركة بيلفيون مخبتر خاص ، ومت جتهيزه 
والضرورية�،  ال��ازم��ة  واالج��ه��زة  باملعدات 
وتقوم الشركة باجراء االبحاث واالختبارات 
اجليل  شبكة  لتفعيل  االس��ت��ع��داد  اج��ل  م��ن   ،

اخلامس على ارض الواقع. 
نوعها  من  االول��ى  التجربة   ، االرب��ع��اء  ي��وم  بيليفون  شركة  واج��رت 
ف��ي ال��ب��اد، وال��ت��ي ف��ي اط��اره��ا ط��ه��رت س��رع��ة التحميل ف��ي الشبكة 
من  م��ع��دات  باستخدام  التجربة  واج��ري��ت  جيجا،   1 حتى  اخلليوية 
 LTE ال����   اج��ه��زة  م��ج��ال  ف��ي  املتخصصة   ،QUALCOM ش��رك��ة 
ADVANCED  اجليل االكثر تطورا في العالم. في اطار التجربة 

 K4 (Ultra ، قامت الشركة بتنفيذ عملية نقل مضامن فيديو بدقة 
High Definition، بساسة ومتواصلة من خال اخلليوي. التجربة 
 .Ericsson شركة   من  تكنولوجية  وم��ع��دات  اجهزة  على  اعتمدت 
السرعة القصوى التي تبينت من التجربة كانت كما ُذكر اعاه 1 جيجا، 
8 اضعاف سرعة التصفح القائمة اليوم، ووتيرة حتميل ورفع املضامن 

كانت 130Mbps، ضعفي وتيرة التصفح املوجودة اليوم. 
رون غيلؤون، مدير عام بيليفون ذكر:" التجربة الناجحة التي ُنفذت 
اليوم، هي نقطة انطاق مهمة في مسار االستعداد للجيل اخلامس في 
الباد. وهي جزء من مفهوم الريادة واالبتكار التكنولوجي في شركة 
االفضل  االنترنت  تصفح  جتربة  املستهلك  تزويد  بهدف  بيليفون، 

واالسرع ".
تقوم شركة بيليفون في هذه االيام برسم خارطة الطريق لتطبيقات ال�  
IOT  في الباد،  ،والتي من املتوقع ان تنمو لتصل الى ماين اجهزة 
تستعد  كما  والطاقة".  الوقت  من  ادنى  حد  مكان،  كل  في  اسشتعار 

كل  تخدم  التي  اخلليوية  الشبكة  في  التكنولوجية  لتطبيق  بيليفون 
الزبائن، بالطريقة التي تطور جتربة املستخدم لتصفح االنترنت.

نيمرود بن طوف، نائب مدير قسم الهندسة في بيليفون ذكر :" ان 
بيليفون متلك خطة عمل طويلة االمد، في كل ما يتعلق بتجديد الشبكة 
اخلليوية، ونحن نضع حجر االساس لهذه اخلطة اليوم. جنحنا بتجربة 
الشبكة  ف��ي  البث  مسار  تضاعف  قياسية  بسرعة  اخل��ام��س،  اجليل 
عليها  املتعارف  السرعة  اضعاف   8 سرعة  الى  بالوصول  اخلليوية، 
في الباد. هذه جتربة اولى من سلسة جتارب من اجل تقدمي لزبائننا 

التكنولوجيا االكثر تطورا في العالم وباسرع وقت ممكن". 
من املتوقع اطاق اجليل اخلامس في السنوات القادمة، التكنولوجيا 
ادارة عدد اكبر من املستخدمن، ومجموعة منوعة  اجلديدة ستخول 
من التطبيقات اجلديدة . اخلدمة ستخول حتويل معطيات بسرعة اعلى 
بكثير من السرعة احلالية، الشبكة تدعم مجال ال� IOT   والتطبيقات 

الذكية املرتبطة بالشبكة.

تعرض شركة بريچات، الشركة املتخصصة  في انتاج العصائر 
على اساس الفاكهة الطبيعية  ذات اجلودة العالية ، الطعم املعروف 
واحملبوب من سلسلة املشروبات اخلفيفة في قنينو شخصية: 

ليمون-نعنع منعش في قنينة شخصية 500 مللتر.
سلسلة  من  جزي  هو  ليمون-نعنع"  بريجات  خفيف  مشروب 
السلسلة   . شخصية  بقناني  متوفرة  التي  اخلفيفة  املشروبات 
مكونة من عصائر احلمضيات الرائعة بنكهة غنية ممزوجة بقطع 
الفاكهة الطازجة. السلسة تشمل تشكيلة طعمات من بينها: العنب، 

اجلريبفروت والبرتقال.
من  املصنوعة  النكهات  م��ن  واس��ع��ة  تشكيلة  ت��ق��دم  ب��ري��ج��ات" 
دمج  من  مكونة  ،عصائر  الكاسيكية  العصائر  منها   ، الفاكهة 
الدايت  عصائر  ال��ف��اك��ه��ة،  قطع  م��ع  عصائر   ، مختلفة،  فاكهة 
وغيرها. منتجات بريچات مصنوعة بدون مواد حافظة وبدون 

الوان صبغ.

تبن من خال استطاع اجرته شركة  "كليم شلوفيم"  
والذي شمل اكثر من 6 االف  مختص ومهني املسجلن  
في دليل "دافي زهاف" ، ان 74% من املهنين  اختاروا  
استخدام دهان "سوبركريل ماط+"  من طمبور في 
بانهم  اج��اب��وا  املهنين   م��ن   %98 اخل��اص��ة.  بيوتهم 
الدهان:   ان��واع  وبجميع  طمبور  دهانات  مع  يعملون 

للجدران، اخلشب او املعدن.
معهد  بواسطة   اج��ري  آخ��ر  خارجي  استطاع  وف��ي 
"تليسيكر" 2015  تبن ان سوبركريل ماط +لوس 
اجلداران،  على  العيوب  اخفاء  على  عالية  ق��درة  مينح 
قدرة على التغطية  )حوالي 16 مترا مربعا للتر الدهان 
في   للمختص  يوفر  وال��ذي  االق��وى  األبيض  الواحد)، 
الوقت واملجهود. الدهان يعطي مظهر املاط العصري 

ذو درجة ملعان تترواح بن  4% - %7.
من  م��اط+  كريل  سوبر  منتج  ح��از  مؤخرا  ان��ه  ُيذكر 
 2017 للعام  افضل منتج  طمبور مؤخرا على جائزة 
في فئة الدهان وذلك حسب استطاع منتج السنة الذي 

شارك به حوالي 2000 مستهلك.
شؤون  مدير  نائب  تسفي،  بن  ياعيل  اق��وال  وحسب 
التسويق في شركة طمبور :" بالنسبة لنا فوز سوبر 
وتأكيد  تعبير  هو  العام  منتج  بجائزة  م��اط+   كريل 
على  تعتمد  التي  الشركة  بريادة  املستهلكن  ثقة  عن 
جودة املنتجات واخلدمة واملرافقة املهنية التي نقدمها. 
من  مجموعة  املستهلكن  على  تعرض  طمبور  شركة 
قبل  والتوجيه  االستشارة  على  للحصول  االمكانيات 
وخال اجراء الترميم في البيت او الطاء: بيت طمبور، 

لاستشارة  املركز 
وت��ن��س��ي��ق ال��ده��ان 
الباد،  ف��ي  االك��ب��ر 
ال����������������ذي ي�����خ�����ول 
امل�����س�����ت�����ه�����ل�����ك�����ن 
ال��وص��ول ال��ى بيت 
للحصول  ط��م��ب��ور 

على استشارة مجانية مع مختصة في تنسيق الدهان، 
الباد"  انحاء  كل  في  املنزل  حتى  تصميم   " خدمة 
خدمة  لطلب  امل��اض��ي  ال��ع��ام  اطلقناها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة 
استشارة لتنسيق الدهان في بيت الزبون بتكلفة 300 
طمبور  ملختصي  هاتفي  ومركز  الساعة،  في  شيكل 
لألسئلة املهنية للمستهلكن". " طمبور تستمر باللغة 
مكتب  مع  بالتعاون  عام  قبل  اطلقتها  التي  االعامية 
"ادلر-خومسكي" لإلعان مع احلملة الفكاهية التي 
تقودها فتاة طمبور والتي متثل املستهلك الذي ال يقبل 
املساومة، الذكي والذي يطلب اجلودة. "فتاة طمبور" 
هي مختصة بالترميم ومتفوقة في الفهم العميق ملجال 

البناء والترميم". اضافت بن تسفي
. دودي فريدمان، مدير عام قسم الدهان قال: "كشركة 
التطوير  ع��م��ل��ت ط��واق��م  ب��اس��ت��م��رار،  ت��ت��ط��ور  رائ����دة 
واالبحاث  في السنوات األخيرة على اجليل القادم من 
ابحاث شملت  اج��راء  بعد  بلوس"  مات  "سوبركريل 
مستهلكن خصوصين وأصحاب مهن، مت تطوير منتج 
هو مبثابة قفزة نوعية، يحول "سوبر كريل مات+" 

الى الدهان الداخلي األفضل في إسرائيل.

ال�  MWC) عن فوز جهاز  العاملي)  املُنظمة ملؤمتر اخلليوي   GSMA أعلنت مؤسسة 
Xperia XZ Premium بجائزة افضل سمارتفون جديد في معرض اخلليوي في 
 Global ُتسمى  والتي  املؤمتر  في  االول��ى  املسابقة  اط��ار  في   "2017 للعام  برشلونة 
Mobile Awards او باختصار  Awards Glomo. تنضم هذه اجلائزة الى االلقاب 
املختلفة والكثيرة التي حصل عليها السمارتفون اجلديد من "سوني" : املنتج األحدث الذي  
ُمنحت له من قبل جائزة UK Blog Awards ، اختيار اجلمهور" " واملنتج الرائع" في 

.Tech Radar’s من قبل املوقع الرائد  "MWC�ال
ُيعتبر جهاز ال� Xperia XZ Premium السمارتفون االكثر تطورا والذي من املتوقع ان 
 3840x2160 4 )دقةK HDR  يصل الى الباد قريبا مع شاشة 5.5" بدقة ال مثيل لها

 .Snapdragon™ 835 ®Qualcomm : بيكسل ) واملُشغل األكثر تطورا
 Xperia XZ Premium  هو السمارتفون االول الذي يحتوي على مجس كاميرا من 
نوع ™ Exmor RS مع ذاكرة مدمجة مع املجس، التقنية والقدرة التي كانت موجودة 
حتى اليوم في كاميرات البرمييوم. املجس يخول مسح املعلومات بسرعة كبيرة تصل 
املعروفة من  اللحظات  فيديو خاصة وتوثيق  اي ميكن تصوير مقاطع  5 اضعاف،  الى 
خال تسجيل بسرعة حتى 960 صورة في الثانية ! 4 مرات أبطأ من أي هاتف ذكي آخر 

لتصوير Super Slow Motion مبهنية.
 Luminous(  سيكون متوفرا في العالم بلون Xperia XZ Premium �موديل ال

. 2017 Chrome) ولون  )Deep-sea Black) ابتداءا من شهر حزيران 

شبكة هونيجمان حتتفل بعيد االم بحملة خاصة

مـــن      Xperia  XZ Premium
ســــــونــــــي   فـــــــاز بــــجــــائــــزة "أفـــــضـــــل ســــمــــارتــــفــــون جـــديـــد 
  2017 لــــــلــــــخــــــلــــــيــــــوي   بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة  مــــــــعــــــــرض  فــــــــــي 

شــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور تـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــتـــــــــــــح مــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــم االلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
الــــــــــبــــــــــاد فــــــــــــــي  املــــــــهــــــــنــــــــيــــــــن  اخـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــار  مـــــــــــــــــــــــاط+  كــــــــــــريــــــــــــل  ســــــــــــوبــــــــــــر   *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــــــات ُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ ـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــشــــــــروب خـــــفـــــيـــــف ومــــــنــــــعــــــش بـــــطـــــعـــــم لـــــيـــــمـــــون-نـــــعـــــنـــــع بــــقــــنــــيــــنــــة شـــخـــصـــيـــة

* الطعم املعروف واحملبوب، اآلن في قنينة شخصية سهلة احلمل بحجم 500 مللتر


