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« زين» ّ
توفر أحدث المنتجات من  Appleفي أفرعها ابتدا ًء من  27الحالي
�أعلنت �رشكة زين لالت�صاالت ام�س
�ستوفر �أحدث ُ
ّ
املنتجات من
�أنها
 ،Appleوالتي ت�شمل iPhone
 Pro 11وPro 11 iPhone
 ،Maxوهي ال�سل�سلة املحرتفة
اجلديدة من  ،iPhoneبالإ�ضافة
�إلى  11 iPhoneاجلديد بكامريا
ّ
و�ستوفر زي��ن �أي�ض ًا
ثنائية،
 5 Apple Watch Seriesمع
�شا�شة  Retinaالتي ال تنطفئ،
ومي��ك��ن للعمالء طلب �أي من
ابتداء
الأج��ه��زة �أع�لاه ُم�سبق ًا
ً
من � 20سبتمرب ،كما �ستكون
جميعها متوفرة يف �أف��رع زين
ابتداء من � 27سبتمرب.
ً
ويتم ّيز كل من Pro 11 iPhone
و Pro Max 11 iPhoneبنظام
قدم
ك��ام�يرا ثالثية ج��دي��دة ُي ّ
جت��رب��ة ت�صوير ذات م�ستوى
اح�ترايف مع كامريا ذات زوايا
وا�سعة وه��ي  Ultra Wideو
 Wideو ،Telephotoوالتي
تقدم حت�سينات هائلة للت�صوير
ّ
يف ال�ضوء اخلافت مع النظام
الليلي و�أعلى ج��ودة لت�صوير
الفيديو يف �أي ه��ات��ف ذكي،
وت��ق��وم رق��اق��ة Bionic A13
القوية التي �صممتها Apple
بتوفري �أداء ا�ستثنائي جلميع
املهام مع متكني تطورات يف عمر
البطارية مل ي�سبق لها مثيل،
بحيث يتميز Pro 11 iPhone
بعمر بطارية خالل اليوم ي�صل
�إلى � 4ساعات �أكرث من iPhone
 ،Xsويتميز Pro 11 iPhone
 Maxبعمر بطارية ي�صل �إلى

� 5ساعات �أكرث من iPhone Xs
 ،Maxوتُ عترب �شا�شة Super
 Retina XDRاجلديدة بحجم
� 5.8إن�ش يف Pro 11 iPhone
وبحجم  6.5ان�شات يف iPhone
 Pro Max 11ال�شا�شة الأكرث

�سطوع ًا والأك�ثر تطور ًا يف �أي
 iPhoneم�ضى ،كما يتوافر كل
من  Pro 11 iPhoneوiPhone
 Pro Max 11ب ��أرب��ع �أل���وان
رائعة ت�شمل لون �أخ�رض الليل
اجلديد كُ لي ًا.

في إطار برنامجه الهادف لنشر الثقافة المالية

« »KIBنظم زيارة ميدانية إلى مدرسة
سعيد بن العاص المتوسطة للبنين

ويتم ّيز  iPhone 11مبجموعة
ك��ب�يرة م��ن ال���ق���درات القوية
ُ
واملبتكرة امل��دجم��ة م��ع iOS
قدم جتربة ُم�ستخدم
ي
مما
،13
ُ ّ
ّ
ال مثيل لها،
ويوفر iPhone 11
ن��ظ��ام ك��ام�يرا ث��ن��ائ��ي يتم ّيز

بالقوة مع عد�ستان ذات زوايا
وا�سعة وه��ي  Ultra Wideو
ت��ق��دم �أعلى
 ،Wideوال��ت��ي
ّ
جودة لت�صوير الفيديو يف �أي
هاتف ذكي وحت�سينات هائلة
للت�صوير يف ال�ضوء اخلافت مع

النظام الليلي ،ونظام Portrait
لت�صوير الأ�شخا�ص واحليوانات
الأل��ي��ف��ة والأ���ش��ي��اء واملزيد،
وت��ق��وم رق��اق��ة Bionic A13
بت�شغيل  iPhone 11لت�أدية
املهام الأكرث تط ّلب ًا مع بطارية

تدوم طوال يوم كامل على �شحنة
واحدة ،ومت ت�صميمه ليت�صدى
لظروف الطبيعة مع مقاومة
حُم ّ�سنة للماء و�أق���وى زجاج
يف �أي هاتف ذك��ي ،ويتوافر
 11 iPhoneب�ستة �ألوان رائعة
التي ت�شمل البنف�سجي والأخ�رض
والأ���ص��ف��ر والأ���س��ود والأبي�ض
والأحمر (.)PRODUCT RED
قدم Apple Watch Series
وتُ ّ
 5ولأول م��رة �شا�شة Retina
التي ال تنطفئ وال تنام �أبد ًا،
ما يتيح �سهولة االط�لاع على
ال��وق��ت وامل��ع��ل��وم��ات املهمة
الأخ��رى من غري احلاجة لرفع
ال�شا�شة �أو مل�سها� ،أما مميزات
خدمات املوقع اجلديدة التي
تُ تيحها البو�صلة ُ
املث ّبتة وميزة
م�ستوى االرتفاع احلايل ،فتتيح
للم�ستخدم �إمكانية التنقل خالل
ال��ي��وم ب�شكل �أف�����ض��ل ،وتتيح
 5 Apple Watch Seriesمع
االت�صال اخللوي للعمالء البقاء
على توا�صل و�إجراء املكاملات
الهاتفية وا�ستقبال الر�سائل
الن�صية واالت�صال على خدمة
ً
مبا�رشة من
الطوارئ العاملية1
 Apple Watchيف �أكرث من 150
دولة حول العامل حتى مع عدم
وجود  iPhoneبالقرب منها،
وم��ع � ،6 WatchOSسيتمكن
م�ستخدمي  Apple Watchمن
احلفاظ على لياقتهم و�صحتهم
مع املميزات مثل تتبع الدورة
وتطبيق ال�ضو�ضاء وتوجهات
الأن�شطة.

بورش تمنح طراز «تايكان» الكهربائي
ميزة جديدة صاخبة
ت�ستمر �رشكة بور�ش يف الإعالن عن مميزات جديدة� ،سيتمتع بها
طرازها الكهربائي اجلديد «تايكان» الذي �أ�صبح حديث مواقع
�أخبار ال�سيارات منذ طرحه ر�سميا مطلع ال�شهر احلايل.
ووفقا ملوقع «�إن�سايد �إي يف» املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات ،ف�إن
�أحدث املميزات التي �أعلنت عنها بور�ش� ،إ�ضافة �صوت حمرك
�أي طراز ريا�ضي ليعمل وك�أنه �صوت حمرك الطراز الكهربائي
«تايكان».
وتوفر �رشكة بور�ش هذه امليزة لعمالئها املقبلني على �رشاء

طراز تايكان ،كونه طراز ًا ريا�ضي ًا كهربائياً ،ومن املعروف عن
املحركات الكهربائية هدوءها ال�شديد عن ال�سري ،و�ستمنح هذه
امليزة اجلديدة �شعور قيادة طراز كهربائي ب�صوت حمرك قوي
ل�سائق الطراز الكهربائي اجلديد من بور�ش.
وذكر املوقع الأمريكي �أن �رشكة بور�ش �ستطرح هذه امليزة لعمالئها
مبقابل مادي  500دوالر ،وبعد �إ�ضافتها �سيمتلك �سائق طراز تايكان
اخليار يف تفعيل �صوت املحرك امل�ضاف من عدمه ،وميكنه التحكم
يف ذلك عرب �شا�شة املعلومات والتحكم بقمرة القيادة.

• عدد من موظفي بنك الكويت الدويل مع جمموعة من طالب املدر�سة

بالتزامن مع بداية العام
الدرا�سي اجل��دي��د ،قام
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دويل
« »KIBبتنظيم زي��ارة
ميدانية �إلى مدر�سة �سعيد
بن العا�ص املتو�سطة
للبنني ،تخللها �إلقاء
حما�رضة حول املهارات
الأ���س��ا���س��ي��ة للتوفري
واالدخار ،وذلك بح�ضور
جم��م��وع��ة م���ن الطلبة
واملدر�سني والإداريني.

وبهذه املنا�سبة ،قال
مدير االت�صال اخلارجي
يف وح�����دة االت�����ص��ال
امل�ؤ�س�سي يف البنك،
فهد ال�رسحان�« :إن هذه
الزيارة ج��اءت لتعزيز
التوا�صل مع الطلبة و�إثراء
معلوماتهم حول الثقافة
امل��ال��ي��ة وامل�رصفية،
وذل��ك يف �إط��ار برنامج
البنك املجتمعي الذي
يتبنى برناجم ًا خا�ص ًا

لن�رش الثقافة املالية
وت��ع��زي��ز ال��وع��ي حول
امل���ه���ارات الأ�سا�سية
للتوفري واالدخار والإدارة
اجليدة للمال بني جميع
�رشائح املجتمع وخا�صة
فئة ال�شباب والأطفال
باعتبارهم م�ستقبل هذا
الوطن».
م�ضيف ًا �أن « »KIBي�سعى
�أي�ض ًا �إلى تكري�س دوره
ك����إح���دى امل�ؤ�س�سات

امل����صرف��ي��ة ال��داع��م��ة
لتمكني ال�����ش��ب��اب منذ
ال�����ص��غ��ر ،وذل�����ك من
خالل التوا�صل املبا�رش
معهم ع�بر الفعاليات
املختلفة� ،إميان ًا منه
ب�أهمية ت�سليح ال�شباب
بالعلم واملعرفة حيث
�إن��ه��م ال�رشيحة التي
ميكننا االعتماد عليها
يف بناء اقت�صاد �أف�ضل
للبالد.

• �سيارة «تايكان» اجلديدة من بور�ش

«جيب» تستدعي  3آالف نسخة من «جالديتور» «سنترال بارك» أعلى مبنى سكني في العالم
بعد رصد عيوب تصنيعية
 ...الشقة بـ 70مليون دوالر

ا���س��ت��ع��دت ��شرك��ة ج��ي��ب jeep
الأمريكية امل�صنعة لل�سيارات
نحو � 3آالف ن�سخة من �سيارتها
«ج�لادي��ت��ور»  ،2019بعد ر�صد
عيوب ت�صنيعية باملحول اخللفي
للطراز.
ووف��ق��ا مل��وق��ع «م���وت���ور وان»
املخت�ص ب��أخ��ب��ار ال�سيارات،

�أوق��ف��ت جيب مبيعات الطراز،
وق���ال���ت ال����شرك��ة �إن العيب
الت�صنيعي دفعها ال�ستعادة ن�سخ
قد بيعت بالفعل من «جالديتور».
وحددت ال�رشكة الن�سخ التي ر�صد
بها العيب ومت طرحها للبيع
بالأ�سواق الأمريكية ،وق��د بلغ
عددها  3427ن�سخة ،وكان �ضمن

الن�سخ املطروحة للبيع من طراز
«جالديتور» ،يف الفرتة بني 15
دي�سمرب  2018و 25يناير .2019
وذكر موقع «موتور وان» �أن �رشكة
جيب  jeepتعمل حاليا على
ا�ستعادة الن�سخ املعيبة مب�ساعدة
�إدارة ال�سالمة الوطنية على الطرق
العامة بالواليات املتحدة.

بارتفاع  1550قدما� ،سي�صبح مبنى
«�سنرتال بارك» « »Central Parkيف
نيويورك ،الذي ما زال حتت الإن�شاء،
�أعلى مبنى �سكني يف العامل.
و�إذا حالفك احلظ وح�صلت على �شقة
يف مبنى «�سنرتال ب��ارك» «Central
� ،»Parkست�صبح ال�سيارات «�ألعابا»
والأ�شخا�ص «نقاطا»� ،إذا نظرت من
��شرف��ة �شقتك ،و�سيكون مبقدورك
اال�ستمتاع مبناظر ال�رشوق والغروب
واملحيطات والأ���ص��وات الطبيعية
واجلبال وطائرات الهليكوبرت بدال
م��ن ال��ت��ح��دي��ق يف ج����دران الطوب
و�أكوام القمامة يف ال�شوارع �أو نوافذ
اجلريان.
يتكون مبنى �سنرتال بارك تاور من 131
طابقا و� 179شقة ،و�سيكون املبنى
ال�سكني الأط���ول يف ال��ع��امل ،ح�سب
�شبكة «�سي �إن بي �سي» الأمريكية،
بالإ�ضافة �إلى �أنه رمبا يكون امل�رشوع
الأغلى تكلفةً �إن�شائيةً عامليا على
الإطالق بقيمة  4مليارات دوالر.
وتبد�أ �أ�سعار ال�شقق يف �سنرتال بارك
تاور من  7ماليني دوالر لل�شقة ذات
الغرفتني ،وكلما ارتفع الطابق زاد
�سعر ال�شقة ،فعلى �سبيل املثال �شقة
يف الطابق  123تبلغ قيمتها  70مليون
دوالر.
�أم��ا ال�شقق ف��وق �سطح املبنى مل يتم
الإعالن عن �أ�سعارها حتى الآن لكن رمبا
ي�صل �سعرها �إلى  100مليون دوالر.

• �صورة تو�ضيحية لأعلى مبنى �سكني يف العامل

