
الجيل الخامس

السحر التقني القادم
رة الجهني - زياد الدغاري إعداد سا

أثار قيام إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بفرض قيود على شركة هواوي الصينية ثم إعالنه في 
الثاني عشر من أبريل ٢0١٩ عن بدء سباق الجيل الخامس، ضجة كبيرة، ليس لدى أوساط المتخصصين 
والمهتمين بمتابعة عالم األعمال فحسب، بل وصلت الضجة إلى شريحة كبيرة من مستخدمي شبكات 
التواصل الجتماعي الذين طرحوا الكثير من التساؤلت عن ماهية تقنيات الجيل الخامس ٥G، وكيف 

ستغير حياتك وكيف ستضعنا في عمق الثورة الصناعية الرابعة المستندة كلياً على التطور الرقمي.
فما هي شبكات وتقنيات الجيل الخامس، وما هي البتكارات الجديدة التي ستظهر قريبًا نتيجة لهذه 

الثورة الرقمية

ما هي تقنيات الجيل الخامس؟
هي تكنولوجيا شبكات خلوية جديدة، 
أكبر  بسرعة  البيانات  نقل  يمكنها 
بكثير من الجيل الرابع التي نستخدمها 
أنا وأنت اآلن لالتصال بشبكة اإلنترنت.

موعد  على  ستجعلنا  الخامس  الجيل 

استجابة  ووقــت  كبيرة  سرعة  مــع 
أن  يعني  مما  البيانات،  لنقل  أقــل 
التطبيقات والخدمات التي تستخدمها، 
وألعاب  شات،  والفيديو  الفيديو  مثل 
الفيديو، ستصبح أسرع بكثير مما هي 

عليه اليوم.

اتصال اإلنترنت بسرعة كبيرة
ل تتسرع وتقول »نعرف ذلك مسبقَا؟ 
فمن الواضح إن الجيل الخامس ستوفر 
أن  المهم  من  لكن  مذهلة،  سرعة 
تعرف إلى أي حد تصل سرعتها مقارنة 
أنها  لالهتمام  المثير  السابق..  بالجيل 

يظهر في الصورة أجهز إرسال وضعت على بعض المباني 
في لندن إلنطالق تجربة تقنية الجيل الخامس
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ل تقارن بالجيل الرابع.
في  المسجلة  الــرابــع  الجيل  سرعة 
كانت  األمريكية  المتحدة  الــوليــات 
تقريبًا،  الثانية  في  ميغابت   19.42
على  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  بينما 
تزودنا  أن  يفترض  اآلخــر  الجانب 
كثيرًا  المقدار  هــذا  تتجاوز  بسرعة 
حيث تصل إلى 5 غيغابت في الثانية. 
مودم  أول  على  ينطبق  فقط  وهــذا 
في  يزال  ل  الذي  الخامس  الجيل  من 
سرعته  في  تطور  وسيشهد  بداياته 

أكثر وأكثر.

أكثر قدرة بأضعاف
الخامس  الجيل  فإن  معروف  هو  كما 
ولكنه  فــقــط،  بالسرعة  يتعلق  ل 
تتخيل،  مما  أكثر  إنترنت  قدرة  يوفر 
الجيل  شبكات  بمقدور  سيكون  حيث 
البيانات  اتصال  تدعم  أن  الخامس 
ممكنة.  غير  كانت  أن  بعد  المتعددة 
الرابع  الجيل  شبكة  اتصال  يتم  عندما 
وهاتفك،  المحمول  كمبيوترك  إلى 
يعود  وهذا  تتباطأ،  السرعة  أن  تجد 
لألجهزة  الرابع  الجيل  دعم  عدم  إلى 
لكن  الــوقــت.  نفس  في  المتعددة 
حدًا  ستضع  الخامس  الجيل  شبكات 

بإمكانك  وسيكون  المشكلة،  لهذه 
جهازك  خالل  من  الشبكة  مشاركة 
وبحسب  صديقك..  وجهاز  المحمول 
فإن  الدولي،  التصالت  اتحاد  معايير 
شبكات الجيل الخامس بإمكانها دعم 
ما يصل إلى مليون جهاز في كل كيلو 

متر مربع واحد.
وأيضًا، ستسمح شبكات الجيل الخامس 
طرفة  في  البيانات  من  قدر  أي  بنقل 
عين. وهذا ألن شبكات الجيل الخامس 
جدًا.  منخفض  استجابة  بوقت  تتمتع 
مهامك  تشارك  أن  بحاجة  كنت  فإذا 
ل  وفريقك؟  مجموعتك  مع  العملية 
الشبكة  بطء  بشان  تقلق  ألن  داعي 
بتجربتها  نقم  لم  أننا  إطالقًا.. صحيح 
المذهلة  بالسرعة  شعرنا  لكننا  بعد 

من األرقام التي يطرحها الخبراء.

لن يكون ثمنها زهيدًا
تكاليف  تكون  أن  المتوقع  من  نعم، 
شبكات الجيل الخامس باهظة للعديد 
لهذه  نظرًا  القادمة  السنوات  من 

السرعة العالية والمميزات الساحرة.
سبرنت  شركة  التزمت  أن  وسبق 
الخامس  الجيل  جوال  خدمات  بإطالق 
 2019 العام  من  األول  النصف  في 

أن  ويتوقع  ما،  نوعًا  عالية  بأسعار 
الخامس  للجيل  البيانات  باقات  ترتفع 

إلى 20-30 دولر أمريكي.
الخامس  الجيل  هواتف  فإن  وكذلك 
على  قـــادرة  ستكون  المقابل  فــي 
األبعاد في غضون  تنزيل فيلم ثالثي 
قبعتك،  تخلع  أن  قبل  أي  ثواني   6
الفيلم  نفس  تنزيل  سيستغرق  بينما 
الرابع  الجيل  هواتف  في  دقائق   6
تعني  قد  العالية  فالسرعة  وبالتالي 

تكلفة عالية بكل تأكيد.
أسعار  تشهد  أن  أيضًا  المتوقع  ومن 
انخفاضا  الخامس  للجيل  اإلنترنت 
عندما تنطلق خدماتها في البداية، ثم 
تصبح شبه ثابتة مع الوقت من وجهة 

نظر اقتصادية أخرى.

ليست فقط للهواتف
بشأن  اهتمامك  تحصر  أن  ينبغي  ل 
الجيل  ألن  فقط،  الذكية  األجــهــزة 
أخرى  ابتكارات  إلى  الخامس سيقودنا 
ذات  الذكية  السيارات  ومنها  كثيرة 
السيارات  وستظهر  الرائعة،  المميزات 
التواصل  يمكنها  والتي  القيادة  ذاتية 
مع العالم بطريقتها الخاصة خصوصًا 
عالية  ستصبح  اإلنترنت  ــدرة  ق إن 
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بشكل  استجابتها  فترة  وستنخفض 
أن  جدًا  الممكن  فمن  ولذلك،  كبير. 
التواصل  على  قادرة  السيارات  تصبح 

مع محيطها بسرعة عالية.
وليس فقط السيارات ستتطور بفضل 
الجيل الخامس، ولكن هناك الكثير من 
التحولت التي ستحدثها شبكات الجيل 
على  اتصال  جهاز  كل  على  الخامس 
وجه األرض تقريبًا. والمنتجات األخرى 
الفتراضي،  الــواقــع  سماعات  مثل 
وأجهزة  الذكية،  المنزلية  واألجهزة 
بوتيرة  ستتطور  وغيرها  الحاسوب 

متسارعة بتأثير الجيل الخامس.
الواقع  تقنيات  فإن  الشيء،  ونفس 
 AR المعزز  والواقع   VR الفتراضي 
ستتطور نتيجة لظهور الجيل الخامس. 
الواقع  مــع  الــيــوم  الــنــاس  يتعامل 
خالل  من  المعزز  والواقع  الفتراضي 
لكن  بوكيمون  مثل  الفيديو  ألعاب 
العتماد عليها ل يزال محدود النطاق. 
الوحيد  الخيار  هو  الخامس  والجيل 
لخلق  مصراعيها  على  األبــواب  لفتح 

تحول كبير في هذه التقنيات.
إننا بصدد النتقال إلى »عصر ما بعد 
على  قادرة  واآللت ستصبح  الهاتف«، 
ولن  البعض،  بعضها  مع  التواصل 
عبر  التواصل  الــضــروري  من  يكون 
التي  المعلومات  فيها  تزدحم  شبكة 
تواصل  سيكون  بل  اآللت  ترسلها 

سلس وسريع.
وحسب التقديرات فبحلول عام 2021 
متصلة  ستكون  جهاز  بليون   29 فإن 
مع بعضها، ومن ضمن هذه األجهزة 

في  المستخدمة  الستشعار  أجهز 
الروبوتات ومصدات العربات والنوافذ 
وبصفة  المنزلية  واألجهزة  والمالبس 

عامة كل شيء تقريبًا.

تكنولوجيا ساحرة
عن  موبايل«  »تي  لشركة  فيديو  في 
 ،2020 عــام  المعزز  ARفــي  الواقع 
حادث  هوائية  يتحاشى  دراجة  راكب 
من  إشعارا  تلقى  أن  بعد  اصطدام 
شاحنة  بأن  الفتراضية  التنبيه  شاشة 
من  بسرعة  منه  تقترب  رباعي  دفع 
تجربة  يــحــاول  ــر  آخ ورجــل  الخلف، 
بلبسها فعليَا  مالبس في متجر ليس 
ولكن برؤية كيف يمكن أن يبدو هو 

من خالل فيديو يعرض على شاشة.
هل أحتاج إلى هاتف جديد؟

نعم.. ويتوفر اليوم أول مجموعة من 
يمكنك  والتي  الخامس  الجيل  أجهزة 
بعض  قــامــت  ان  وســبــق  ــا،  ــراءه ش
مثل  الذكية  الهواتف  صناعة  شركات 
»سامسونغ« و»موتورل« بطرح هواتف 
الخامس،  الجيل  بتكنولوجيا  ذكية 
ويتوقع أن تحذو »آبل« حذوهما قريبًا 
ولكنها قررت أن تؤجل تصنيع هواتف 
الوقت  يحين  حتى  الخامس  الجيل 
أيضَا  أنت  يمكنك  ولذلك،  المناسب. 
المزود  الذكي  هاتفك  تستخدم  أن 
يحين  حتى  الرابع  الجيل  بتكنولوجيا 

الوقت المناسب.
 

متى ستدخل حياتنا
شــركــات  أن  ــي  ه السيئة  ــار  ــب األخ
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تقنيات الواقع االفتراضي 
 ARوالواقع المعزز VR
ستتطور نتيجة لظهور 

الجيل الخامس

تكنولوجيا الجيل الخامس 
أصبحت موجودة في 
الواقع، ولكنها بحاجة 

للخضوع لمزيد 
رات  من االختبا

وتطوير بنية االتصاالت 
قبل تطبيقها

يعتقد أن مستقبل 
التكنولوجيا الالسلكية 

يحمل لنا وعدا باالتصال 
الشامل، لكنه قد يجعلنا 
 معرضين للهجمات 

ً
أيضا

اإللكترونية والمراقبة

معدات قامت شركة اإلتصالت اليابانية إن تي تي توكومو بتركيبها 
لتجربة شبكات الجيل الخامس في المناطق الحضرية في اليابان
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في  بعد  فعليًا  تبدأ  لم  القطع  تصنيع 
الخامس.  الجيل  مع  يتالءم  ما  صناعة 
نصب  الــجــديــدة  التقنية  وتتطلب 
الشبكات  محطات  من  جدًا  كبير  عدد 
إرسال  وأجهزة  األساسية،  الالسلكية 
التغطية  لتوفير نفس  المدى،  قصيرة 
الجيل  توفرها شبكات  التي  الجغرافية 

الرابع.
من ناحية فنية، فإن تكنولوجيا الجيل 
الواقع،  الخامس أصبحت موجودة في 
من  لمزيد  للخضوع  بحاجة  ولكنها 
بنية  وتطوير  والتطوير  الختبارات 
التصالت قبل تطبيقها. وعلى الرغم 
تبدأ  أن  أن نتوقع  من ذلك، ل ينبغي 
شبكات الجيل الخامس في الستخدام 
الفعلي إل بعد عام أو عامين من اآلن.

فــريــزون  شــركــة  أطلقت  أن  سبق 
مثل  مدن  خمس  في  الخامس  الجيل 
سكرامنتو،  أنجلس،  لوس  هيوستن، 
الشبكات  هذه  لكن  انديانابوليس. 
الجيل  شبكات  نفس  هــي  ليست 
الجميع.  عنها  يتحدث  التي  الخامس 
تصبح  ل  أن  المتوقع  فمن  ولذلك 
الجيل  المحمولة من  الهواتف  خدمات 
العام  حتى  اليد  متناول  في  الخامس 

القادم أو الذي يليه على أقل تقدير.
بتجربتها   AT&T شركة  قامت  كما 
الخامس  الجيل  شبكات  على  األولــى 
العام  ــذا  ه مــن  سبتمبر  شهر  فــي 
الجيل  خدمات  إلطالق  محاولتها  في 
مدينة   12 فــي  الخلوية  الخامس 
هذه  إنــشــاء  لــكــون  أولـــى  كمرحلة 
الشبكات يستغرق وقتًا كبيرًا. والمدن 
لتجربة  محظوظة  ستكون  المختارة 
المدن  من  غيرها  قبل  الخدمات  هذه 
لستخدام  النتظار  عليها  ينبغي  التي 
أن  ويتوقع  الرائعة.  الشبكات  هذه 
تمتلك شركة AT&T على سبيل المثال 
شبكات الجيل الخامس في حوالي 20 

مدينة أمريكية بمرور عام.
موبايل«  ــي  »ت شركة  قالت  بينما 
سابق  وقت  في  »فــريــزون«  وشركة 
التشغيلية  العمليات  سيبدآن  بأنهما 
من  ــع  أرب وهناك  أيضًا.  العام  هــذا 
شركات الشبكات الالسلكية على األقل 
في  الخامس  للجيل  تغطية  ستقدم 
 ،2020 في  العالم  مدن  من  العديد 
ودنفر،  اتالنتا،  مدينة  ضمنها  ومن 
التغطية  وواشنطن وبال شك ستكون 

البداية، ول  المدن محدودة في  داخل 
إل  الشبكة  إلى  الوصول  من  تتمكن 

أحياء معينة.
وفي المملكة المتحدة ستقدم العديد 
الخامس  الجيل  خدمات  الشبكات  من 
ومن  المختارة  المدن  من  عدد  في 

ضمنها لندن وكارديف.
لمتالك  الجنوبية  كــوريــا  وتخطط 
العام  بحلول  الخامس  الجيل  شبكات 
أن  المحتمل  فمن  ولذلك  الــقــادم، 
شبكات  قدوم  المقبل  العام  يشهد 
المتحدة  الوليات  في  الخامس  الجيل 

واليابان والصين وكوريا الجنوبية. 

تكنولوجيا واعدة
وتؤكد إحدى الدراسات بأن تكنولوجيا 
تريليون   12 ستضخ  الخامس  الجيل 
دولر إلى القتصاد العالمي بحلول عام 
وظيفة  مليون   22 وستضيف   ،2035
جديدة في السوق األمريكية وستحدث 
في  جذرية  ثــورة  التكنولوجيا  هــذه 
إلى  الــزراعــة  من  التجارية  األعــمــال 
المصانع  مالكو  وسيتمكن  التصنيع. 
من استخدامها للتحكم في الروبوتات، 
والمزارعين سيتمكنون من استخدامها 
وذاتية  الذكية  الجرارات  متابعة  في 
يرونها  السيارات  وصانعي  التحكم، 
ذاتية  السيارات  تطوير  في  ــدة  واع
مع  العربات  ستتواصل  حيث  القيادة، 
المعلومات  وتتبادل  البعض  بضعها 
وغيرها.  والمخاطر  الطرق  أحوال  عن 
الرائدة،  التقنيات  من  غيرها  ومثل 
بإطالق  الخامس  الجيل  تعدنا شبكات 

موجة من الشركات الناشئة والخدمات 
الجديدة المبتكرة غير المتوقعة.

خطر على الخصوصية
الخصوصية  وأنــصــار  ــاة  دع ــزال  ي ل 
الجيل  شبكات  تسهل  أن  من  قلقين 
القانون  تطبيق  ــدوائــر  ل الخامس 
أماكن  ومراقبة  متابعة  وغيرهم 
تواجد الشخص وتحديدها بدقة بحكم 
كما  متعددة.  بخاليا  الهاتف  اتصال 
تطوير  إمكانية  بشان  قلقون  إنهم 
برامج التعرف على الوجوه. ومع ذلك، 
فإن نظريات المؤامرة المنتشرة والتي 
إشــارات  بين  رابــط  هناك  أن  تدعي 
ل  والسرطان  الخامس  الجيل  شبكات 
حد  إلى  علمي  أساس  أي  على  تستند 

اآلن.

إمكانيات مرعبة
التكنولوجيا  مستقبل  أن  يعتقد 
بالتصال  وعدا  لنا  يحمل  الالسلكية 
الشامل، لكنه قد يجعلنا أيضًا معرضين 

للهجمات اإللكترونية والمراقبة.
الصيني،  التــصــالت  عمالق  ويعتبر 
هواوي، هو القائد العالمي لتكنولوجيا 
الجيل الخامس، مما يجعل إدارة ترمب 
تعلن بدء السباق في هذا المجال من 
خالل وضع العراقيل لهواوي وتحد من 
الجيل  صناعة  تطوير  في  نشاطاتها 
أنه  الخبراء  بعض  ويتوقع  الخامس، 
فإن  ــواوي  ه عرقلة  تمت  حالة  في 
الخامس بصورة  الجيل  ظهور شبكات 
أخرى  سنوات  عــدة  سيتأخر  13فعلية 

فني من شركة هواوي يقوم بفحص الكابالت أثناء تجربة معدات الجيل الخامس
في لندن في مارس الماضي



لكونها األكثر تقدمًا في هذا المجال.
المتحدة  الـــوليـــات  وضــعــت  وقـــد 
سوداء  قائمة  على  »هــواوي«  شركة 
إنه  قالت  ما  على  مستندة  للتصدير 
ووفق  القومي،  باألمن  متعلق  تهديد 
المريكية  الحكومة  منعت  القرار  هذا 
ألكبر  البيع  من  األميركيين  الموردين 
أجهزة  لصناعة  العالم  في  شركة 
التصالت السلكية والالسلكية وصانع 
حصول  دون   2 رقم  الذكية  الهواتف 
المورد األميركي على موافقة مسبقة.

هواوي  على  األمريكي  الحظر  يهدف 
هواوي  تجهيزات  استخدام  عدم  إلى 
األمنية،  الحساسية  ذات  الشبكات  في 
أن  يعتقدون  المراقبين  بعض  ولكن 
لحق  وقت  في  تكتفي  قد  واشنطن 
من  األميركية  التصال  شركات  بمنع 
للجيل  هــواوي  تجهيزات  استخدام 
الخامس، وبذلك يمكن أن ترفع الحظر 
مجاريها  إلى  األمــور  وتعود  الكامل 
بالنسبة لستثمارات هواوي في مجال 

الهواتف الذكية.

الشركات الغربية بحاجة لهواوي
حذر رئيس شركة »فودافون« من أن 
تبني  تأخير  إلى  سيؤدي  هواوي  منع 
على  عام  لمدة  الخامس  الجيل  تقنية 
الفكرة  بكثير.  أعلى  وبتكلفة  األقل، 
الشركات  ُتنافس  هـــواوي  أن  هــي 
واإلمكانيات  القدرة  حيث  من  الغربية 
الخامس،  الجيل  تجهيزات  بمجال 
الضخمة  المشاريع  تنفيذ  ويمكنها 

بمهارة وتكلفة أقل.
القادرة  الشركات  عدد  فإن  ببساطة 
الخامس  الجيل  شبكات  تركيب  على 
من  أكثر  الطلب  أن  أي  نسبيا،  قليلة 
العرض أساًسا حتى مع وجود هواوي. 
وشركات التصال العالمية ُتريد تركيب 
قبل  الخامس  الجيل  شبكات  وتشغيل 
هذا  في  رائدة  تكون  كي  ُمنافسيها 

السوق، 
صحيفة  نــشــرتــه  لتقرير  ووفــًقــا 
أوروبا  Economist فإن  اإليكونومست 
في  تجارتها  من  كبيرة  أرباحا  تحقق 
شركات  ازدهار  وإن  الصينية،  السوق 
قد  ما  ُيعّوض  لن  األوروبية  التصال 
الرد  الصين  قررت  لو  أوروبــا  تخسره 

بحرب تجارية معها.
ناهيك عن أن استبعاد هواوي سيؤخر 
أوروبـــا  فــي  الــخــامــس  الجيل  ــرح  ط
الُمتخلفة أصاًل بما ُيقّدر بحوالي 3 إلى 
كما  المتحدة.  الوليات  عن  سنوات   4
قالت صحيفة اإليكونومست بأن المنع 
سيكون  ــا  أوروب في  لهواوي  الكامل 
للجيل  ُمشّغل   200 حوالي  ألن  كارثيا 
تجهيزات  يعتمدون  القارة  في  الرابع 
إيقاف  يعني  الشركة  ومنع  هــواوي، 

صيانة وتحديث هذه التجهيزات.

هل هي آمنة صحيَا؟
أول  ســجــلــت  ــة،  ــمــاضــي ال األشـــهـــر 
بتأثير  حدثت  أنها  يعتقد  إصــابــة 
المجلة  قامت  حيث  الخامس،  الجيل 
الفرنسية  باللغة  الناطقة  السويسرية 
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عدد الشركات القادرة 
على تركيب شبكات الجيل 

الخامس قليلة نسبيا

 

عدد من سكران جنيف 
أبلغوا عن أعراض غير 

مألوفة مثل الطنين العالي 
في األذن، والصداع الحاد، 

 5G شبكة الجيل الخامس
 في 

ً
 كبيرا

ً
ستحقق تغييرا

صناعة االتصاالت 
في المملكة، وستساهم 

في خلق نماذج أعمال 
جديدة وفتح الفرص 

للعديد من القطاعات
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بعد  صحفي  تقرير  بنشر  »المصور« 
سكان  من  الناس  من  العديد  مقابلة 
للجيل  شبكة  إطـــالق  بعد  جنيف 
وحذرت  معينة،  مواقع  في  الخامس 
وقالت  واإلصابات،  المخاطر  من  فيه 
بأن الساكنين أبلغوا عن ظهور بعض 
في  المتشابهة  الصحية  األعـــراض 

نفس المواقع.
طرح  السويسرية  المجلة  وتابعت 
حالما  وقالت:  القضية  حول  األسئلة 
العديد  قام  الهوائيات،  تركيب  تم 
قلب  في  والعائالت  الساكنين  من 
أعــراض  عن  بــالبــالغ  جنيف  مدينة 
الطنين  مثل  مألوفة  وغير  متشابهة 
الحاد،  والــصــداع  األذن،  في  العالي 
وآلم  واألرق،  األذن،  في  حادة  وآلم 
في الصدر، واإلرهاق والشعور بالتعب 
في المنزل.. جون بيروتشود 29 سنة، 
على  أتصل  جنيف،  في  القاطنين  أحد 
شركة التصالت سويس كوم، وتأكد 
أبراج  بتفعيل  قامت  قد  الشركة  بأن 
الذي  اليوم  نفس  في  الخامس  الجيل 
لكن  األعــراض،  بهذه  يشعر  فيه  بدا 
اإلجـــراءات  كــل  ــأن  ب ــدت  أك الشركة 

قانونية وحسب اللوائح المتبعة.

دعوات إلى إيقافها
د. بيرتاند بوتشز دعا إلى تعليق نشاط 
بأنه  وصرح  الخامس،  الجيل  شبكات 
قابل العديد من المرضى يعانون من 
أعراض متشابهة، وفي هذه الحالة فإن 
السلطات تجازف بالتعرض لكارثة في 
بضع سنوات.. وأضاف: ل يوجد دراسة 
جادة بعد وهذا ليس بمستغرب طالما 
التكنولوجيا قد طورت  نعرف أن هذه 
في الصين، ثم بعد ذلك في الوليات 
سويسرا،  وفي  األمريكية،  المتحدة 
يمكن أن نبدأ في استقبال األشخاص 
األعــراض،  هذه  من  يشتكون  الذين 

وإخضاعهم للفحص،
أعراض التسمم اإلشعاعي الالسلكي

هـــذه الــقــصــص تــمــاثــل قــصــة آن 
 All EMF’d« كــتــاب  مؤلفة  ميلز، 
الــمــجــال  فـــي  الــمــتــخــصــص   »Up
من  عانت  والتي  اإللكترومغناطسي، 
في  الالسلكي  اإلشعاعي  التسمم 
ألمانيا عندما كان زوجها هناك بغرض 
أعراضا  مذكراتها  في  وذكرت  العمل، 
متطابقة لتلك التي ذكرها بعض سكان 

المصور  مجلة  في  جاء  وكما  جنيف. 
اآلخرين  مثل  فمخاوفها  السويسرية، 
وقامت  بالرفض.  قوبلت  جنيف  في 
األلماني،  الطبيب  بمراجعة  ميلز  آن 
د.هورست ايجر، لتأكيد أصابتها بهذه 
الموجات  المتعلقة بإصابات  األعراض 
سبق  والتي   microwave الميكروية 
مشاهدتها في طاقم عمل الرادار في 
في  يعملون  الذين  وأولئك  الجيش 

أبراج الموجات المكروية.

الجيل الخامس في المملكة

هذا  على  وتعليقا 
النوعي،  اإلنــجــاز 
المهندس  أكـــد 
ـــان  بــن  ـــط ـــل س
الدغيثر  عبدالعزيز 
التنفيذي  الرئيس 
ـــن  ـــشـــركـــة زي ل
»شبكة  أن   على 

تغييرًا  ستتحقق   5G الخامس  الجيل 
في  ــالت  ــص الت صناعة  فــي  كبيرًا 
نماذج  خلق  في  وستساهم  المملكة، 
للعديد  الفرص  وفتح  جديدة  أعمال 

وتقنية  المالية،  مثل  القطاعات  من 
والــزراعــة،  والتــصــالت،  المعلومات 
والــســيــارات،  والترفيه،  والسياحة، 
العام،  والقطاع  والتعليم،  والصحة، 

على سبيل المثال ل الحصر. 
أن  أيضًا  المتوقع  من  أنــه  ــاف  وأض
نمو  في  كبير  بشكل  التقنية  تساهم 
من  آلف  يوفر  مما  البالد،  اقتصاد 

فرص العمل الجديدة«.
الحية  المواقع  أول  إطــالق  تم  وقــد 
لشركة  الــخــامــس  الــجــيــل  لشبكة 
التصالت السعودية STC بعد اكتمال 
تجاربها، وذلك للمرة األولى في الشرق 
هذا  ويعد  إفريقيا،  وشمال  األوســط 
الخدمة  لتشغيل  أولية  مرحلة  اإلطالق 
خالل الفترة القادمة بعد توفر األجهزة 
األســواق  في  باستخدامها  الخاصة 

العالمية.
المنطقة  في  شبكة  أول  إطالق  ولعل 
التحول  نحو  المملكة  لتوجه  تأكيد 
الرقمي من خالل توفير أحدث التقنيات 
ُتساهم  متطورة  تحتية  بنية  لضمان 

15بنجاح رؤية المملكة.
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