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باتومي وغاباالت وتيفات وجهات جديدة متنوعة للمسافرين

قد تصبح مساعداً شخصياً افتراضياً تفهم المشاعر وتدرك االحتياجات

خيارات واسعة لعطلة الصيف مع »فالي دبي«

»فورد« تعمل على تطوير سيارات تشعر بالسائق»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«

توفر »فالي دبي« وخالل 
عطلــة الصيــف خيــارات 
واسعة للسياح الباحثني عن 
استكشــاف املعالم الثقافية 
والتاريخية بفضل شبكتها 
الواسعة التي تصل إلى 90 
محطة فــي 44 دولــة حول 

العالم.
وأضافت فالي دبي ألول 
مرة هذا العام ثالث محطات 
صيفية جديدة إلى مسافريها 
وهي مدن باتومي في جورجيا 
وغاباال في اذربيجان وتيفات 
في مونتنجرو، حيث ستبدأ 
بتسيير رحالت منتظمة إلى 
هذه املدن خــالل الفترة من 
يونيــو إلى ســبتمبر 2017 
وهي وجهات تضم منتجعات 
بحريــة ومناطــق جبليــة 
مدهشــة إضافة إلى اعتدال 
املناخ فيها خالل هذه الفترة. 
وستكون فالي دبي أول 
ناقلة توفر رحالت مباشرة 
من دولة اإلمارات إلى غاباال 
وتيفــات وهــي األولى التي 
تخــدم مدينــة باتومــي من 
دبي. ومينــح مواطنو دولة 

التجاري  البنــك  أجــرى 
السحب اليومي على »حساب 
النجمة« أمس األحد في املركز 
الرئيســي للبنــك بحضور 
عبدالعزيز أشــكناني ممثل 
وزارة التجــارة والصناعة. 
وقد فاز كل من: سولفيكهار 
بشــير، سميــــــة جاســم 
ابراهيم نســيب  العصفور، 
عبدالسالم البطراوي، ماين 
الدين شفيق الرحمن، محمد 
عرفات حسني مرسي، بجائزة 
نقدية قيمتها 7000 دينار لكل 

منهم.
واآلن ميكنك حتقيق كل 
أحالمــك علــى أرض الواقع 
مــع حســاب النجمــة فــي 
حلته اجلديــدة، حيث متت 
زيادة قيمة اجلوائز الكبرى 
النجمة  لسحوبات حســاب 
لتصل إلــى 250 ألف دينار، 
باإلضافة إلى كونه احلساب 

أصبحنا معتادين اآلن على 
السيارات التي تفهم ما نقول 
وتستجيب ألوامرنا. ويتوقع 
اخلبراء أن يحمل املستقبل 
الســيارة  إمكانيــات جتعل 
قادرة على فهم مشاعرنا ومن 
دون احلاجــة إلى التكلم في 

بعض األحيان.
وبحلول عــام 2022، من 
املتوقع أن تشتمل نحو %90 
من السيارات على إمكانيات 
التعرف على نبرة الصوت. 
وقــد تكون امليــزة اجلديدة 
لسيارات املستقبل قدرتها على 
التقاط التغيرات البســيطة 
وجوهنــا  تعبيــرات  فــي 
والتحــوالت التي تطرأ على 
نبــرة أصواتنا، مبا يســهل 
جتربة القيادة للسائقني. وقد 
ميكن لألنظمة املتقدمة املزودة 
بامليكروفونــات احلساســة 
الداخليــة، أن  والكاميــرات 
تعرف مــن خــالل مالمحك 
ونبــرة صوتك نوع األغنية 
التي ترغب في سماعها عندما 
تكــون متعبــا أو فــي مزاج 
غير جيد، كما قد ميكنها أن 
تعــرف األوقات التي تفضل 
فيهــا التمتع بلحظــات من 
الســكون والهدوء. أو حتى 
قد ميكن لإلضاءة الداخلية أن 
تضبط درجتها أوتوماتيكيا 
كي تتالءم مع تبدالت مزاجك.
وفــي هذا الصــدد، تقول 
فاطمة فيتال، مدير التسويق 
لقسم الســيارات في شركة 
نوانــس لالتصــاالت التــي 
أســهمت فــي تطويــر نظام 
 SYNC الداخلــي االتصــال 
املنشــط صوتيا مــن فورد: 
نعمــل اآلن علــى تطويــر 
الســيارة التــي تشــعر بك، 
والتــي ميكنهــا أن ترســم 
البسمة على وجهك، وتقدم 
لك النصيحة حني حتتاجها، 
وتذكرك بأعياد امليالد وكذلك 
الطويلة  تنبهك للمســافات 
أثناء القيــادة. ومن املتوقع 
أن تتوافــر مزايــا التحكــم 
علــى  اعتمــادا  الصوتــي 
األنظمة الســحابية في %75 
من السيارات اجلديدة بحلول 
عــام 2022، ومن املنتظر أن 
تتطور أنظمة السيارات في 
املستقبل لتتحول إلى أنظمة 
مســاعدة شــخصية قــادرة 
على جدولة املواعيد وطلب 
الوجبات السريعة حني يكون 
السائقون عالقني في الزحمة.
وجتــري فــورد حاليــا 
مشــروع دراســة بحثيــة 
 RWTH بالتعاون مع جامعة
Aachen، تتضمن اســتخدام 
عدد من امليكروفونات لتحسني 
معاجلــة الــكالم واحلد من 
تأثير الضوضاء والتشويش 
اخلارجي احملتمــل. وخالل 
العامــني املقبلني، قد تتوجه 
إلينا أنظمة التحكم الصوتي 
بعــدد مــن االقتراحات مثل: 
هل ترغب في طلب باقة من 
الورد ألمك في عيد األم؟ هل 

اإلمــارات واملقيمــون فيهــا 
تأشيرة الدخول عند وصولهم 
لــزوار  للمطــار بالنســبة 
مدينتــي باتومــي وتيفات، 
كما مينح املقيمون في دول 
التعاون تأشيرة الدخول عند 
وصولهم للمطار بالنسبة الى 

مدينة باتومي.
وقــال حمــد عبيــداهلل 
الرئيس التنفيذي للعمليات 
التجاريــة فــي فــالي دبي: 
اجلميــع يتطلع الــى عطلة 
الصيف، وبفضــل امتالكها 
شبكة واســعة من احملطات 
تعزز فالي دبي التزامها جتاه 
مســافريها بتوفير خيارات 

وفرص زكبر للسفر. 
وأضاف: هناك طلب كبير 
على الوجهات الصيفية ونحن 
نتطلع إلــى توفير خيارات 
متنوعة وفريدة للمسافرين 

للتمتع بعطلة الصيف. 
إلــى عروضها  باإلضافة 
الصيفية، فإن شــبكة فالي 
دبي تضم العديد من الوجهات 
واحملطات املتنوعة. بالنسبة 
إلى الباحثني عن صخب املدن 

الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة 
يومية فــي الكويــت بقيمة 
التمتع  7000 دينار، وكذلك 
التالية:  باملزايــا اإلضافيــة 
احلصول على بطاقة سحب 
آلي، واحلصول على بطاقة 
ائتمــان بضمان احلســاب، 
واحلصول على جميع خدمات 

البنك التجاري املصرفية.
و»التجاري« ينتهز هذه 

ميكنني اختيــار طريق أقل 
ازدحامــا ولكن أبعــد قليال 
عن املنــزل؟ بقي القليل من 
الشــوكوالتة املفضلة لديك 
ومتجرك املفضــل يقدم هذا 
النوع من الشــوكوالتة، هل 
ترغــب بالتوقــف وشــراء 
البعــض منها؟ كما قد تتيح 
اإلمياءات املستقبلية والتحكم 
بحركــة العــني مجــاال أمام 
الســائق للرد على املكاملات 
الهاتفية عبر حتريك الرأس، 
أو تعديل مســتوى الصوت 
بإشارة أخرى، وتشغيل نظام 
املالحة بحركة عني ســريعة 
الستهداف الوجهة املطلوبة 
على اخلارطــة. بالتالي، قد 
تصبح الســيارة قادرة على 
التعلــم ومعرفــة مــا تريد، 
وقــراءة أفــكارك أكثــر مــن 
زوجتك، ولكن هل هناك من 
محاذير لهذا التطور؟ وهل من 
املمكن أن تقع في غرام النظام 
املتقدم للتعرف على الصوت 
في سيارتك، كما يحدث في 
فيلم Her؟ تقــول دومينيك 
وات، محاضــرة أولــى فــي 
قسم اللغة وعلوم اللغويات، 
جامعة نيويورك: يحب العديد 
من األشــخاص سياراتهم إذ 
تربطهم بهــا عالقة خاصة، 
ولكن مــع األنظمة اجلديدة 
القادرة على التعلم والتكيف 
فــي الســيارة، بإمكاننــا ان 
نتوقع نشــوء عالقــة قوية 
بالفعــل! وقريبا ســتصبح 

توفر فالي دبي للمسافرين 
العديد  الفرصة الستكشاف 
من املدن حول العالم والغنية 
الثقافي والتراثي  باملوروث 
إضافة إلى األنشطة املتنوعة 
فيها لعــل أبرزها مدن باكو 
واســطنبول  وبراتســالفا 
وتبليســي  وســراييفو 
ويريفــان. ومينــح مواطنو 
الدولــة واملقيمون في دولة 
اإلمارات حاملو جواز دولة 
الهند تأشــيرة الدخول عند 
الوصــول للمطار في مدينة 

يريفان.
مــن جهته، قــال جيهون 
ايفندي نائب الرئيس األعلى 
التجارية ملنطقة  للشــؤون 
اإلمارات واالحتاد األوروبي 
والشــرق األوســط والدول 
املســتقلة في فالي دبي: مع 
توافر التسهيالت الكبيرة في 
تأشيرة الدخول بالنسبة إلى 
مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي واملقيمني فيها هناك 
فرصــة كبيرة للمســافرين 
للتمتع بهذه الكنوز الدفينة 
وما تقدمه للزوار والسياح.

الفرصة ليهنئ جميع الفائزين 
في سحب النجمة، علما بأنه 
ســيتم قيد اجلوائز النقدية 

إلى حسابهم في البنك.
كما يتوجه بالشــكر إلى 
وزارة التجـــارة والصناعة 
الدائــم  تعاونهــــــا  علــى 
وإشرافها الفعال على عمليات 
السحب التي متت بسالسة 

ونظام.

السيارة مساعدنا الشخصي، 
ورفيقنا في الســفر، واألذن 
التي تصغي إلينا، وسنتمكن 
من مناقشــة كل شيء معها، 
وسؤالها عن كل ما يخطر في 
بالنا، حتى نصل إلى النقطة 
التي قد ينسى عندها كثيرون 
أنهم يتحدثون مع آلة. ويوفر 
نظــام الترفيــه واملعلومات 
الذكــي SYNC 3 مزايا فريدة 
للعمالء في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا، مثل 
قدرة املستخدم على التحكم 
بالوسائط اإلعالمية ودرجة 
احلرارة، عبر تقنية البلوتوث 
املتصلة بالهاتف، وذلك من 
خالل إعطاء األوامر الصوتية. 
وتعد خيارات اللغة املتوافرة 
في نظام الترفيه واملعلومات 
الذكية SYNC 3 مهمة للغاية 
للعمالء فــي املنطقة، حيث 
تشــتمل على اللغة العربية 
للمــرة األولى على اإلطالق، 
الفرصــة  فيمــا ســتتوافر 
أمــام العمالء أيضا لتحديث 
خرائطهم مرة واحدة مجانا 
فــي العام، وملدة 5 ســنوات 
وهم يجلسون مرتاحون في 
منازلهم. ويضم نظام املالحة 
في SYNC للترفيه واالتصال 
املبتكر من فورد، أكثر من 3.5 
ماليني »نقطة اهتمام«، وما 
يزيد على 3.5 ماليني كليومتر 
من خرائط الطرق، في جميع 
أنحاء منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
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تيفات غاباالت 

فتح باب تلقي المشاركات للموسم الرابع من جائزة لكزس لألفالم القصيرة

»لكزس إنترناشيونال« و»وينشتاين« تبحثان عن صناع األفالم الناشئني

اجليل اجلديد من فريق العمل 
ويشكلون مصدر إلهام لهم. 

للموســم  واســتعدادا 
الرابع، ستقوم جلنة اختيار 
صناع األفالم املرموقة والتي 
تضم الكاتب واملمثل تايلور 
شيريدان املرشح للفوز بجائزة 
أوسكار والذي اشتهر بأعماله 
»مهما كلف األمر« و»سيكاريو« 
واملسلسل التلفزيوني الشهير 
»أبنــاء الفوضى«، إلى جانب 

»املخادع« و»الرمادي يفرق« 
و»الرجل بداخل الظالل« وأنتج 
أيضــا فيلــم »األمــة حتبس 

أنفاسها«. 
وقال هارفي وينشــتاين، 
الرئيــس املشــارك لشــركة 
وينشتاين: يســرنا التعاون 
مرة أخرى مع شــركة لكزس 
وإطالق هــذه األفالم الفريدة 
علــى اإلنترنــت ليشــاهدها 
العالم بأكمله. حتتاج املواهب 

»لكــزس  لــدى  التجاريــة 
إنترناشــيونال«، قائال: يعد 
مشروع جائزة لكزس لألفالم 
القصيــرة نافــذة لنــا لدعم 
املجتمــع اإلبداعــي وإظهــار 
التقديــر والعرفــان لــه على 
كونه مصدر إلهام لنا كعالمة 
جتارية. ولقد جنحنا في قطع 
شوط كبير منذ إطالق املوسم 
األول، ويرجع الفضل في ذلك 
إلى التعاون املثمر مع شركة 

مديرين تنفيذيني من شركتي 
إنترناشــيونال«  »لكــزس 
و»وينشــتاين«، مبراجعــة 
املشاركات الختيار املرشحني 
األربعة النهائيني. كما سيعود 
املنتــج  جــووي هورفيتــز، 
واملخرج املســاعد مرة أخرى 
إلنتاج السلســلة التالية من 
األفــالم بالتعاون مع شــركة 
»وينشــتاين«، والــذي كان 
قد اشــتهر مــن خــالل أفالم 

الناشئة من صناع األفالم إلى 
من يرعاها ويتيح لها فرصة 
الظهور على الساحة العاملية، 
وال يسعنا إال االنتظار ملشاهدة 
مــا لدى الدفعــة اجلديدة من 
صنــاع األفــالم ليقدموه في 
املوســم املقبل، والذي يدور 

حول موضوع »التحول«. 
ســبيروس  وعلــق 
فوتينــوس، الرئيس العاملي 
العالمــة  وتســويق  إلدارة 

»وينشتاين«، والتي تشاركنا 
نفس الشغف لتمكني املواهب 
اجلديدة والصاعدة من صناع 
األفالم واملمثلني. ونحن نشعر 
بالكثير من التشــويق حيال 
موضــوع هذا العــام، والذي 
يشــكل أحــد العوامــل التي 
تدفعنا كعالمة جتارية لتحقيق 

املزيد من التقدم.
من جهتــه، قال تاكايوكي 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
للمكتــب التمثيلــي لشــركة 
تويوتا في الشــرق األوسط 
وشمال افريقيا: ساعدت جائزة 
لكزس لألفالم القصيرة منذ 
بدايتهــا علــى دعم املســيرة 
املهنية لصناع األفالم الناشئني 
من شتى أنحاء العالم، وذلك 
من خالل تزويدهم باألدوات 
الالزمة لالرتقاء بحرفتهم إلى 
مستويات متقدمة، وتوسيع 
حضورهــم وســط مجتمــع 
الدولــي. ويترابــط  األفــالم 
العام  موضوع سلســلة هذا 
مع عملية حتول عالمة لكزس 
التجارية، وستســلط األفالم 
القصيرة التي سيتم إنتاجها 
الضــوء علــى الفكــرة بــأن 
األشياء االســتثنائية حتدث 
عند حتويل األمــور العادية 
إلى أخرى مبتكرة. وسيفتح 
بــاب قبــول املشــاركات في 
برنامج جائزة لكزس لألفالم 
القصيرة احلائز على العديد 
من اجلوائز من اآلن وحتى 24 
أغسطس. وسيتم اإلعالن عن 
أســماء صناع األفالم األربعة 
الفائزة في شهر ديسمبر من 

العام احلالي.

موضوع
هذا املوسم

هو »التحول« الذي 
ينبع من صميم 
قناعة العالمة 

التجارية الراسخة

أعلنــت شــركتا »لكــزس 
إنترناشيونال« و»وينشتاين« 
خالل مهرجان األفالم القصيرة 
الذي أقيم مؤخرا في طوكيو، 
عــن إطــالق املوســم الرابع 
مــن جائــزة لكــزس لألفالم 
القصيــرة. وتقــوم شــركة 
»لكزس إنترناشــيونال« في 
كل موســم بطــرح موضوع 
معني يتفاعل معه صناع األفالم 
ويشكل مصدر إلهام لهم لتقدمي 
قصص مبدعة. ويدور موضوع 
هذا املوسم حول »التحول«، 
والذي ينبع من صميم قناعة 
العالمة التجارية الراسخة بأن 
األشياء املدهشة حتدث عندما 
يتم حتويل األمور العادية إلى 

أخرى مبتكرة. 
وميكــن لصنــاع األفــالم 
تقدمي مشاركاتهم عن طريق 
www.withoutabox. موقــع 
com، وهــي اخلدمــة الرائدة 
لتقــدمي املشــاركات اخلاصة 
الســينما  مبهرجانــات 
وصناع األفالم. ويشــكل هذا 
التعاون بني شركتي »لكزس 
إنترناشيونال« و»وينشتاين« 
دعما للمواهب الناشئة في هذا 
املجال من خالل إيجاد فرصة 
فريدة لهم الستكشــاف آفاق 
فن صناعة األفالم باستخدام 
أحدث التقنيات وحتت إشراف 
نخبة من أشــهر األسماء في 
الســينما.  مجــال صناعــة 
ويتشــابه هــذا النــوع مــن 
التوجيه مع املمارسات املتبعة 
في مصانع لكزس، حيث يقوم 
كبار احلرفيني الذين يعرفون 
باســم »تاكومــي«، بتعليــم 


