
{ يعلم الله" كيف لك في قلبي غال
ويعلم بعد كيف عني ماتغيب

بس الظروف جتبر االنسان لوما بغى
يبعد عن الغالي وهو في قلبه قريب

{ حيا الله اللي مسكنه داخل اجلوف
اللي على العرش احملبه تعال 

لو أن مقياس الغال هرج وحلوف
حلفت لك باحلب حتى تمال

أن كان مايكفيك قلبي خذ الشوف
تفداك ع اللي لهرجك تمنا

{ احـبك كــثــر مـاضــمت مــيـاه
البحر شاطيها

احـبـك كــثـر ســاعــتي ودقــايــقــهـا
وثوانيها

احــبـك كــثـــر ايـــامي كـــثـــر مــاكـــنت
اداريها
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30: 09  مسلسل (راس الغول) 

00: 12 البرج العالي

00: 13 انتاج الشرقية

19:10 كالكيت
20:00 كهرمانة

00: 21 برنامج تراجي

00: 22 احلصاد

23:30 مدينة النارجن
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وكـل من يـــشـــتـــري الـــســيـــارة يـــتم
تـقسـيم إشـاراته وتـعـريف الـسـيارة
عـــلــيــهــا خــاصــة أن الــكــثــيــرين ال

يعتادون استخدامها.
وأوضح مــســؤول الــشــركـة أنــهم ال
يريدون إرغام أي سـائق على القيام
بــإشـارات لــلـســيـطــرة عـلى مــيـزات
مـعـيـنـة لـكن وجـود هـذه اإلمـكـانـية

أمر هام.
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اخلـوف من اكـتـشـاف أمـر الـسـيـارة
اجلــديـــدة ورصــدهــا وتــصــويــرهــا
ونشرهـا على الـتواصل االجـتماعي
كـان كــبـيـرا لــدى الـشـركــة وهـو مـا
جــعــلـــهم يـــوافــقــون عـــلى الـــقــيــام
باختبار القـيادة للسيارة لكن داخل
ـوجـودة فـيه ـسـتـودع الـصـغـيـر ا ا

وليس في اخلارج.
وهــذا يــعــني أنــني ال أســتـطــيع أن
أحتـدث مـبـاشـرة عن أداء الـسـيارة
ولـكن وفـقـا لـبـيـانـات شـركـة بـيـوتن
فإن ستصل من صـفر إلى سرعة 97

كم/ساعة في حوالي خمس ثوان.
وهـــو مـــا يـــجـــعـل ســـيــارة
بيـتـون الـتي يصل سـعـرها
إلى 45 ألف دوالر أبـــــطـــــأ
من سـيــارة الـنــمـوذج  3من
إنتاج تيسال ويـبلغ سعرها

35 ألف دوالر.
عظم في الواقع بـالنـسبـة 
مـعـايـيـر األداء فـإن سـيارة
بيـتون أقل إثـارة لإلعجاب.
ولــكن الــســيــد بـريــتــفــيــلـد
يعتقـد أن النقطة الـرئيسية
ال يـــتــعـــلق بـــأدائــهـــا فــقط

كسيارة.
تمامـا مثل الهـواتف الذكية
لــديـــنـــا يـــتــجـه غــالـــبـــيــة
ـــســتـــهـــلــكـــ إلى شــراء ا
الـهــاتف اسـتــنـادا عــلى مـا
يـــقـــدمـه من خـــدمـــات ومـــا
يــوجـــد به من بـــرمــجــيــات
ولـــيـس عـــلى مـــواصـــفـــات

السرعة.
والـسـيـارة مـزودة بـأجـهـزة
االســـــتـــــشـــــعـــــار الالزمـــــة
ــســتــوى لــلــوصـــول إلى "ا

الــرابع" من الــتــحــكم الــذاتـي وهـو
ستوى الـذي يجعل الـسائق يترك ا
الـسـيارة لـتـقـود نفـسـهـا بيـنـمـا هو

نائم أو غير منتبه تماما.
وهـــذا لن يـــتـــحــقـق خالل ســـنــوات
قليلة لذلك فـإن السيارة في البداية
سـتوى الثالث" سوف توفـر فقط "ا
ــكـن أن تـــقــود وهـــذا يـــعـــني أنـه 
نفـسـها ولـكن يجب عـلى الـسائـق
الـــبــقـــاء في حــالـــة تــأهـب وجــاهــز
السـتـعـادة السـيـطـرة عـلـيـها في أي

وقت.
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ــاضي كــشــفـت شــركـة في الــعــام ا
فاراداي فيوتـشرعن إنتاج سـيارتها
FF91 مع ضجة ضخمة والتعهد

بــالـبــدء في بـنــائـهــا في أقـرب وقت
ــــكن. ومــــنـــذ ذلك احلــــ ألـــغت
خــطـطـهــا لـبــنـاء مـصــنع ضـخم فى
نـيـفـادا كــمـا أن داعـمـهـا الـرئـيـسي
جـيــا يـيـتـيــنغ الـرئـيس الــتـنـفـيـذي
لـــشــــركـــة لي ايـــكـــو قـــد عـــانى من
مشـاكل مالـية وصـودرت أصوله في

. تــــتـــبع شــــركـــة فـــاراداي الـــصـــ
ط من شركـات السيارات فيوتـشر 
اجلـــديـــدة الــصـــاخــبـــة الـــتي جتــد
صــعـوبــة كــبـيــرة جلـعـل سـيــارتـهم

بتكرة حقيقة واقعة. ا
حــتى تـــيــسـال تــعـــاني لـــتــصـــنــيع
سيارتها "النموذج  "3بسرعة كافية
ــســـتــثــمــرين لــتــلــبــيـــة الــطــلب وا
ا احملبـطـ الـذين يشـعـرون أن ر

ستفشل في الوفاء بإنتاجها.
وقال بـريـتفـيـلد رئـيس بـيتـون لبي
بي سـي إنه شـــــعــــــر أن شـــــركـــــته

محمية من أن تنزلق إلى هذا.
وأضاف "قضيت 20 عاما في شركة
بي إم دبــلــيــو وكــنت مــســؤوال عن

.i8 برنامج
مـــوضــحــا انـه بــنى هــذه الـــشــركــة
بـصورة صـحـيـحـة من الـيوم األول
في ظل وجود مـجـموعـة في مـجلس
اإلدارة تعرف كيفية صناعة سيارة

وهو عمل ضخم.
وتابع :"لقـد بدأنا بـناء مصـنعنا في
نــاجنــيــنـغ بــالــصــ ونــحن عــلى
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بــاســتـخــدام أوضـاع الــدمج اخملــتـلــفــة عـلى
ـثـال الـدمج بــ األوضـاع الـفـاحتـة سـبـيـل ا
والـداكــنـة لـلـحـصـول عــلى تـأثـيـرات اإلضـاءة
ـلك الـتطـبيق أدوات حتـرير ضـاعـفة كـما  ا
ـكن اسـتــخـدام اخلـطـوط احـتــرافـيـة حــيث 
الـبيـانـية والـتـوازن اللـوني لـضبط الـتـناسق

في الصور.
أما وضع تـعديل صور الـسيـلفي والـبورتريه
فــيــحــوي عــلى مــجــمـــوعــة رائــعــة من فالتــر

التـجمـيل كمـا يتـيح إزالة الـعالمات كـالبـثور
والــتـشـوهــات من عـلى الــوجه وتـغـيــيـر لـون
الشعر وتطبيق تسريـحات مختلفة باإلضافة
إلى تبـييض األسـنان وطـمس خلـفيـات صور

البورتريه.
يشار إلى أن تطبـيق متوفر مجـانًا على متجر

كن جتربته منهنا. غوغل بالي و
ـسـتـخدمـي هواتف آيـفـون جتـربة ـكن  كـما 

التطبيق من هنا.

:"نسـعى حملاولـة الدمج بـ احلياة
خارج السيارة وما يحدث داخلها".
"أمامـنا شاشـة عرض ضـخمة تـمتد
ساحة األمامية تقريبا لتغـطي كل ا
خـلـف مـقـود الــسـيـارة الــذي يـوجـد
أمام الـسـائق ومن يجـلس بـجواره.
وتكون بيضاء مـشرقة خالل النهار
ولــكن في الـلــيل تــتـحــول إلى شـكل

آخر حتى ال تشتت السائق.
ويـوضح تـشـونغ الـعـضـو الـسـابق
في فـريق مــاك بـشـركـة أبل أن هـذه
الشـاشـة تسـمى "الـصالـة الـرقمـية".
ــكـن الـتــحــكـم فــيـهــا بــالــلــمس و
ـــــاءات الــــــتـــــوقع والـــــصـــــوت وإ
Minority عـروفـة باسم والتـخـيل ا

.Report
ويوجد أيضا كمـبيوتر في منتصف
ــكن عـــجـــلـــة الــقـــيـــادة في حـــ 
الـعـثـور عــلى شـاشـة إضـافـيـة عـلى
اجلزء اخللفي من كل مقعد أمامي.
أمـا الـشـاشـة الـرئـيـسـيـة فـيمـكن أن
مـيزات كـمقاطع تظـهر الـعديـد من ا
ــات ورسم الـــفـــيـــديــو والـــتـــقـــو
اخلــرائـط والــبــيــانــات الــصــحــيــة
وغـيرهـا الـكـثـير. وإذا كـنت جـالـسا
داخل الـــســيــارة فــإن الــكــامــيــرات
الـداخلـيـة حتـدد شـخصـيـتك وتـقوم
بتـحـميل مـلفك الـشـخصي وتـعديل
مـوضع مـقـعـد الـقـيـادة وغـيرهـا من

األدوات األخرى لتكون مناسبة.
…—UOÝ q¹u%

وعنـد حتويل السـيارة إلى وضـعية
القـيادة الذاتـية الـكاملـة أو الثـابتة
قـاعد األمـامية كن تـغيـير مـوقع ا
لتـصبح مـواجهـة لبـعضـها الـبعض
ـكنهم لتـكون أكـثر راحـة للـركاب و
احلـديث مع بـعـضـهم الـبـعض كـما
كن يتم فتح وسط السيارة بحيث 
ـن هم في اجلــــزء اخلــــلـــفـي رؤيـــة

الشاشة الكبيرة.
وأكـد الـسـيـد تـشـونغ عـلى إمـكـانـية
الوصول جلميع ميزات السيارة عن
ــــكن من خالل طـــريـق الـــلـــمس و
الــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــلــوحـي اخلــاص
بـالسـائق في عـجـلة الـقـيـادة ادخال
ــهــام الـتي يــريــدهـا بــاإلشـارة كل ا

فقط.
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ميزة يعتـبر تـطبيق LightX من التطـبيقـات ا
عـلى أجــهـزة أنـدرويــد وآيـفــون حـيـث يـوفـر
مزايا متكاملة لتحرير وتعديل الصور بسرعة
وكفاءة عالية ويتيح تغـيير وتعديل اخللفية
وتــصــويــر الـصــور الــشـخــصــيـة والــســلـفي
وتــغـــيــيـــر لــون الـــشــعـــر وإنــشـــاء الــرســوم
ؤثـرات اللـونية ودمج الكـرتونـية وإضافـة ا
الــصــور لــلـحــصــول عـلـى تـأثــيــرات اإلضـاءة

ـــتــعــددة ـــضــاعـــفــة وا ا
ويــحــوي الـتــطــبـيـق عـلى
مــجـــمــوعـــة من اإلطــارات
ــــلــــصـــقــــات ويــــتـــيح وا
إمــكــانــيــة الــكــتــابــة عــلى

الصورة.
يـأتي تـطـبـيق  LightX مع
خـصــائص كـثــيـرة كـدمج
ـــنــحـــنـــيــات األلـــوان وا
ــنح وتــأثــيـــر الــظالل و
لـلـمـســتـخـدم الـقـدرة عـلى
الـتـحـكم بـدرجـة الـسـطوع
والـتـباين والـتـظـلـيل كـما
يـــتـــيح إضـــافـــة الـــفـالتــر
اخملــتــلــفــة عــلى الــصــور
ـزايا ويـتمـيـز الـتطـبـيق 

عديدة نذكر منها:
إزالــة وتـــغــيــيــر خــلــفــيــة
الــصـور بــاســتــخـدام أداة
ـــــنـــــاطق لـــــتـــــحـــــديــــــد ا
تشابـهة وحفظ األجزاء ا
احملـــــذوفــــة مـن الــــصــــور
الستـخدامـهـا في محـتوى

جـديد إضـافـة لـدمج الـصور
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 الــــكــــشف عن ســــيـــارة جــــديـــدة
صــمــمــهــا مــوظــفــون ســابـقــون في
انية لصناعة شركة بي إم دبليو األ
الـســيـارات وشــركـة أبل األمـريــكـيـة

للتكنولوجيا والهواتف النقالة.
وقـــــد أنــــتـــــجت هـــــذه الــــســـــيــــارة
الـكهـربـائيـة اجلـديدة شـركـة بيـتون
س الصيـنية وهي مـزودة بشاشة 
ضخـمة تعـمل كلـوحة أجهـزة قياس
وعدادات وهي تعـيد تصـور شعور

أن تكون بداخل سيارة.
ورغم أن الــســيـارة الــكــهـربــائــيـة ال
تــتـطـابق تــمـامــا مع سـيــارة شـركـة
تـيـسال ســواء في األداء أو الـسـعـر
إال أن الــشــركــة الــتي تــقف ورائــهـا
قـــالت لـــبي بي سي إنـــهـــا تــأمل أن
ـسـتقـبل "بـالـقوة يـهتم الـنـاس في ا

الرقمية"أكثر من قوة األحصنة.
لــكن اخلــبــراء أوضــحــوا أن هــنــاك
طـلوبة نقصـا في البـنية الـتحتـية ا
حاليـا إلعادة شحـنها. واسم بـيتون
هـو اخـتـصـار لـعـبـارة بـايـتس عـلى

.Bytes on Wheels عجالت
وقـال كـارسـ بــريـتـفـيـلـد الـرئـيس
الـتنـفـيذي لـلـشركـة :"نـريد أن نـكون
الــشــركـة الــتي أدخــلت أول ســيـارة

ذكية حقيقية إلى السوق".
وقـبــيل اإلطالق الـرسـمي لــلـسـيـارة
ــعــرض الــتــجــاري ــبـــتــكــرة في ا ا
ســيس الــسـنــوي في الس فــيــغـاس
األمـريكـيـة سـمحت بـيـتـون لبي بي
سي حـصـريـا بـرؤية الـتـكـنـولـوجـيا
ـوجـودة بـهـا رغم االحـتـفـاظ بـهـا ا
في مـــكــان ســـري بــعــيـــدا عن أعــ

. تلصص ا
وتقف الـصـ وراء تمـويل الشـركة
عرفة الالزمة التي تعتقد أن لديها ا
لــتــخــطي الــعــقــبــات الــتـي تـرى أن
مـعـظم شركـات الـسـيـارات اجلـديدة

فشلت في تخطيها.
وستحـتاج بيتـون إلى التوصل إلى
اتـــفـــاق مع إيـــلــون مـــاسك رئـــيس

شركة تيسال.
شاشة عمالقة

يــقــول جــيف تــشـونـغ رئـيـس قـسم
جتربة الـسيارات الـذكية في بـيتون
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»خلميس الساعة

00: 13 بتوقيت
غرينتش على قناة

دبي
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اخلميس الساعة
05:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ابو ظبي
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كشفت سوني موبايل النقاب اليوم عن الهاتف الذكي
اجلديـدين  Xperia XA2 و Xperia XA2 Ultra وهـما
توسطة أحدث إصدارين في سلسلة هواتفـها من الفئة ا
الـعــلــيــا مـزودين بــتــقـنــيــة كــامـيــرا (ســوني) ويـتــمــيـزان

بالتصميم األنيق واألداء القوي.
وقــال هــيــديــوكـي فــورومي نــائب الــرئـــيس الــتــنــفــيــذي
لــلـــمــبـــيـــعــات والـــتــســـويق في شـــركــة ســـوني مـــوبــايل
كـومـيـونيـكـيـشـنـز: لـقـد بـدأت اسـتـراتـيـجـيـتـنـا في مـجال
ـتوسـطـة كأسـلـوب جديـد ورائع يـستـند منـتـجات الـفئـة ا
إلى جلب تقنيات جـريئة لهذا القـطاع من السوق بأفضل

كنة. طريقة 
XA2 Ul- و Xperia XA2 وتابع: لقد  تزويد كل من 
tra بتقنية الكاميرا األمامية الرائدة التي شهدناها للمرة

.XZ األولى في سلسلة
ونحن نستهدف  2018 باعتبـاره عاماً رائعـاً ونتطلع إلى
زيد من االبتـكارات عبر مـجموعة إكسـبيرياعلى عرض ا

قبلة. مدى األشهر ا
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رُفـعت دعــوى قـضـائـيـة ضـد عــمالق الـتـقـنـيـة
غــوغل بــتـهــــــــــــمــة الـتــمـيــيــز ضـد الــذكـور
الـــبــــيض احملــــافـــظــــ وقـــد رفع الــــدعـــوى
اجلمـاعـية مـهنـدسان كـانـا يعـمالن سابـقا في

غوغل.
وقـال الـرجالن إنـهــمـا يـرغـبـان في تـمـثـيل كل
ـوظـفـ الـذين تـعـرضـوا لـلـتـمـيـيز ضـدهم ا
بسبب "وجـهات نظـرهم السيـاسية احملـافظة

وكونهم ذكورا وينتمون للعرق القوقازي".
وحرك الدعوى القضائية جيمس دامور وهو
مـهــنـدس أقــيل من وظـيــفـته في غــوغل الـعـام

اضي بسبب مذكرة مثيرة للجدل. ا
ـذكرة إن هـنـاك عددا أقل مـن النـساء وتقـول ا
فـي الـوظــائف الــقــيــاديــة بـالــشــركــة بــسـبب
االختالفات البيولوجية ب الرجال والنساء.

وانـضم إلى الـسيـد دامـور في الـدعـوى زمـيله
ـان وهـو مهـنـدس سـابق أيـضا ديـفـيد غـود
في غــوغـل وذلك أمــام احملــكــمــة الـعــلــيــا في

سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا.
وقـال متـحـدث بـاسم شـركة غـوغل إن الـشـركة
"تتطـلع للدفـاع عن نفسـها ضد دعـوى السيد

دامور في احملكمة".
Vð«Ë— l œ

وكـانت دعـوى قـضــائـيـة أخـرى أقـامـهـا ثالث
نـسـاء كن يـعـمـلن سـابـقـا في غـوغل واتـهـمن
فيهـا الشركـة بدفع رواتب أقل للـنساء مـقارنة
تمـاثل قد رفضت من بالرجـال نظيـر العـمل ا
ـاضي لكـنـهن أعدن رفـعـها احملـكمـة الـشهـر ا

مرة أخرى بعد تعديلها.
ـان في قضـيتهم وادعى السـيد دامـور وغود
أن غــوغل تــسـتــخــدم حـصـص تـوظــيف غــيـر

ــلئ وظـــائف شــاغــرة بــالــنــســاء قــانــونــيــة 
واألقليـات. واتهم الرجالن الـشركة بـالتقاعس
ـوظــفــ ذوي وجــهـات الــنــظـر عـن حـمــايــة ا
ن فـيـهم من يـؤيدون الـسيـاسـيـة احملـافظـة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وتقول الدعوى القضـائية إن الرجال "يُهددون
ضايقـات وانتقام" بشكل علـني ويتعرضـون 
بالـشركة الـتي يضـفونـها بأنـها "غـرفة صدى

آيديولوجية".
ـديرين وتضـيف أن غـوغل "تفـضح عالنـية" ا
ا في الـذين يـخفـقـون في حتـقـيق األهـداف 

ذلك تقريعهم خالل االجتماعات.
وتــســبــبت مـــذكــرة الــســـيــد دامــور في جــدل
عن حــريـة الـتـعــبـيـر في أمــاكن الـعـمل كــبـيـر
والـــتـــنـــوع في شـــركـــات الـــتـــقـــنـــيـــة بــوادي
ــذكــرة عــلى الــســيــلــيــكــون. وأثــار تــركــيــز ا
تصورة ب الرجال االختالفات البيولوجية ا

والنساء جدال شديدا.
ŸuM² « dLðR

ـذكـرة وفي الــدعـوى قـال الــسـيـد دامــور إن ا
كان يُفترض أن تظل داخـلية وكُتبت ردا على
طلب مالحظات عـلى مؤتمر التـنوع والشمول

الذي حضره.
وحينمـا أقيل دامور من وظيـفته قال الرئيس
التـنفـيذي لـشركـة غوغل سـاندر بـيتـشاي إن
ذكـرة انتهـكت القواعـد السلـوكية أجزاء من ا
لــــلــــشــــركــــة وجتــــاوزت "احلـــــدود من خالل
ـطيـة مـسـبقـة وضـارة على افـتراض قـوالب 

أساس اجلنس في مكان عملنا".
لكن دامـور قال إنه تلـقى "الكـثيـر من الرسائل
الشخصية من زمالئه في غـوغل عبروا فيها
ــسـألـة عن امــتـنـانــهم له" حلـديــثه عن هـذه ا

بشكل علني.
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اخلميس الساعة 
21:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
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
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

30: 11 حكايتي مع الزمان

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
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نــعــمل عــلى قــدم وســاق". وبـعــكس
شركة فراداي فيوتـشر فإن بيتون ال
ــســتــثــمــرين تــعــتــمــد عــلى أحــد ا
الــرئــيـــســيــ "يـــفــرض ســـيــطــرته
الـــكــــبـــيــــرة عـــلــــيـــهــــا". و من بـــ
مـسـتـثـمـريـهـا هـو عـمالق اإلنـتـرنت

الصيني تينسنت.
…uI « Ÿ«d

ولـكن أحد الـتـحـديات الـبـارزة التي
قــد تـواجه بــيـتــون هـو عــدم وجـود

محطات الشحن السريع.
في حــ تــقــدم تــيــسال لــعــمـالئــهـا
حـوالي 8496 مـحـطــة شـحن سـريع
في جــمــيع أنـحــاء الــعـالـم بـيــتـون

ليس لديها أي منها.
وقال بريتـفيلد إنه يـتوقع أن تيسال
ـــشـــاركـــتـــنــا ســـتـــكـــون ســعـــيـــدة 

محطاتها أو قد تضطر إلى هذا.
وقال "علينا أن جنتمع معا ونشارك
هذه البنية التحـتية عبر الشركات"
مـضيـفـا "هـذا لـيس عامـال مخـتـلـفا
وهـذا أمر يـجـعل الـصنـاعـة برمـتـها

ناجحة".

سيارة بيتون الصينية الذكية

تطبيق الصور اجلديد من اندرويدمبنى شركة غوغل


