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تويرت: لن نحجب حسابات زعماء 
العالم مهما كانت

أعلن موقع تويرت أنه لن يحجب حسابات زعماء العالم حتى لو كانت ترصيحاتهم 
"مثرية للجدل"، وأشار إىل الحاجة لدعم "حوار عام" حول القضايا السياسية.

ويأتي إعالن تويرت بعد أيام من تغريدة للرئيس األمريكي دونالد ترامب ملّح فيها إىل 
استخدام األسلحة النووية األمريكية، ما أثار انتقادات بأن موقع التواصل االجتماعي 

يسمح بنرش تهديدات تدعو للعنف.
وقال املوقع يف رسالة إن "تويرت موجود لخدمة ومساعدة تقدم الحوار العام 
والعاملي. قادة العالم املنتخبون يلعبون دورا حاسما يف هذا الحوار، بسبب تأثريهم 

الكبري عىل مجتمعنا".
وأضاف أن "حجب قائد عاملي من تويرت وإزالة تغريداته املثرية للجدل سيحجب 
معلومات مهمة ينبغي عىل الناس معرفتها والتناقش حولها. كما أن (الحجب) لن 
يسكت هذا الزعيم أو ذاك، بل قد يعرقل بالتأكيد النقاشات الرضورية حول كلماتهم 

وترصفاتهم".
ولم يرش املوقع، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، إىل ترامب أو تغريدته األسبوع 

الفائت حول امتالكه "زرا نوويا أكرب وأقوى" من الزر الكوري الشمايل.
ويقول ناشطون إن عىل تويرت أن يحجب ترامب، فيما عرضت مجموعة من 
املعارضني صورا تتضمن رسالة تقول "جاك متواطئ" يف إشارة إىل جاك دوريس 
املدير التنفيذي للموقع.واتهمت املجموعة التي تدعي "مقاومة أس أف"، دوريس بأنه 

"يعّرض العالم للخطر" وينتهك قواعد املوقع من خالل عدم حجبه لرتامب.
ويأتي إعالن تويرت بعد أقل من شهر عىل بدء تطبيقه قواعد جديدة ترمي إىل 
استبعاد املحتوى، الذي يتضمن "كراهية" وإساءة" من منصته، بما فيها الرسائل 

التي تمجد أو تروج للعنف.
لكن تويرت لم يوصد الباب أمام إمكان إزالة تغريدات معينة لزعماء سياسيني تخرق 
سياسته. وجاء يف البيان "ننظر يف تغريدات الزعماء، وفقاً للسياق السيايس الذين 

يعملون فيه، ونطبق قواعدنا وفقاً لذلك".

قد تختلف املوضوعات التي يتحدث عنها األشخاص عند إجراء 
بث مبارش يف فيسبوك، وذلك تبًعا للمجال الذي يعملون به. سنقدم لك 
يف هذه السلسلة نصائح الستخدم Facebook Live استناًدا إىل مجال 
عملك واحتياجاتك ومقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لعملية البث، 

بدًءا من 10 دقائق وحتى أربع ساعات بحد أقىص.
تختلف األمور التي يجب أن تتحدث عنها بمجرد أن تصبح جاهًزا 
لبدء البث. يمكنك إنشاء محتوى عرب مجموعة متنوعة من الطرق 
مرتبطة بمّدة البث املبارش، واألمر كله متوقف عليك وعىل الطريقة 

التي تريد التفاعل بها مع مجتمعك.
بث مبارش من 5 إىل 10 دقائق

جلسة أسئلة وإجابات أثناء االنتقال: هل أنت ذاهب لتغطية 
حدث إخباري؟ يمكنك إجراء جلسة أسئلة وإجابات مع متابعيك أثناء 
توجهك إىل أحد مواقع األحداث وتلقي األسئلة املتعلقة باملوضوعات 

ذات الصلة التي تتوجه لتغطيتها.
أخبار عاجلة: إذا كنت صحفًيا ميدانًيا، فاحرص عىل مشاركة 

أفكارك وآرائك بشأن أخبار اليوم العاجلة.
بيان إعالم خاص: هل تنوي نرش إعالم مهم، مثل توقيع عقد كتاب 
جديد أو االنضمام إىل شبكة جديدة؟ احرص عىل إجراء بث مبارش 
لهذا الحدث حتى يتمكن جمهورك من املشاركة يف هذا الجو املتميز 

من الحماس.
تسليط الضوء عىل يوم من الحياة اليومية: يمكنك إتاحة 
الفرصة ملتابعيك للتعرف عىل حياتك الخاصة خلف الكواليس عرب 
نظرة رسيعة عىل أنشطتك اليومية كالذهاب إىل الصالة الرياضية 
أو مناقشة أحدث الكتب التي تقرأها أو اختيار خزانة املالبس قبل 

التصوير.
بث مبارش من 10 إىل 30 دقيقة

ما وراء الحدث: يمكنك تعريف جمهورك بخلفية مقالة قمت 
بكتابتها حديًثا، وتلقي األسئلة، وتوجيه املتابعني لقراءة املقالة عرب 

إدراج رابط وصف فيديو البث املبارش.
يف مرسح األحداث: اصطحب الجماهري إىل مرسح تطورات الحدث، 
ويمكنك االستفادة من األسئلة الفورية التي يطرحونها يف كتابة املقالة.
مشاهدة جماعية: وفر للمشاهدين فرصة التعرف عىل الحدث 
عرب منظور متعدد األوجه، وذلك عن طريق إجراء بث مبارش مع أحد 

الصحفيني يف غرفة األخبار وصحفي آخر يف ميدان الحدث.
تسليط الضوء عىل املعجبني: يمكنك التواصل بشكل أعمق مع 
املشاهدين من خالل استضافة جلسة أسئلة وإجابات مفتوحة حول 

مجموعة متنوعة من املوضوعات والرد عىل املتابعني حسب االسم.
بث مبارش من 30 إىل 240 دقيقة

أثناء حضورك أحد  هل تحدث يف حلقة نقاش  حلقة نقاش: 
األحداث املتعلقة باملجال؟ احرص عىل إجراء بث مبارش لها حتى 
يتمكن جمهورك من مشاهدتها وسماع وجهة نظرك حول املوضوع 

املعروض للنقاش.
عرض عميل: قم بإجراء عرض عميل، مثل توضيح طريقة عمل 

يشء ما أو إزالة الغموض عن عملية لتتضح للجمهور.
استخدام الصور وليس الكلمات: اترك املجال للصور لتتحدث 
عن نفسها عند وقوع حدث قوي، مثل االحتفال باألعياد وأعمال 

التدمري وما إىل ذلك.
نقل األحداث العاملية إىل جمهورك املحيل: قدم تحليالً يناسب 
املشاهدين املحليني عن طريق إجراء بث مبارش أثناء األحداث املحلية 

والدولية مع مراعاة وضع هذه األحداث يف السياق املناسب.

؟كيــفكيــف How؟
نصائح للصحفيني: كيف تستخدم 
FACEBOOK LIVE يف مجالك؟
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يف  شهرة  أكرث  االبعاد  ثالثية  الرسومات  أصبحت 
التسعينيات يف األلعاب والوسائط املتعددة، ومع وصولنا 
إىل عام 2018 باتت تقدم الرسومات والخلفيات يف ألعاب 

الفيديو مثاًال للفن والجمال ودقة التصميم.
الخلفيات  من  مجموعة   boxplusart موقع  يقدم 

والرسومات األصلية أللعاب الفيديو مجاًنا.
الرسومات والخلفيات املوجودة يف املوقع تم إنشاؤها 
من قبل الفنانني األصليني وهي متوفر للتنزيل مجاًنا بدون 

شعارات أو نصوص.
يوفر املوقع معلومات مفصلة عن كل لوحة، مثل اسم 
اللعبة واسم الفنان، تاريخ اإلطالق، وغريها، كما يتيح 

إمكانية تقييم الصورة من 0 إىل 5.

لتقديم خلفيات ورسومات أصلية أللعاب الفيديو

https://boxplusart.com

خطوات بسيطة لتسريع أداء هاتف األندرويدخطوات بسيطة لتسريع أداء هاتف األندرويد

ــت إمكانية  ــبكة اإلنرتن ــت ش ــك"، أتاح ــني يدي ــم ب "العال
ــت يف البحث عن عمل  ــن الخطوات والوق ــار الكثري م اختص
ــته،  ــتوى معيش ــن من مس ــب الباحث ويحس ــد، يناس جدي

باإلضافة إىل العديد من املزايا.
ــن 50 مليون تنزيل  ــق indeed الحاصل عىل أكرث م تطبي
ــن التطبيقات  ــرب م ــده، يعت ــالي وح ــل ب ــر جوج ــىل متج ع
ــل يف أكرث من  ــة البحث عن عم ــح إمكاني ــزة، حيث يتي املمي
ــن بينها  ــم 28 لغة م ــة لذلك يدع ــم، إضاف ــة يف العال 60 دول
ــون وظيفة بمختلف  ــرث من 16 ملي ــة العربية، ويوفر أك اللغ

املجاالت.

ــن العربي  ــل يف الوط ــب بالبحث عن عم ــت ترغ ــإذا كن ف
ــوص، يمكنك  ــي عىل وجه الخص ــج العرب ــا، أو الخلي عموًم
ــة  بواجه ــز  يتمي ــذي  ال  ،indeed ــق  تطبي ــىل  ع ــاد  االعتم

مستخدم بسيطة.
ــن التطبيق، بعدها  ــجيل ضم كل ما عليك فعله هو التس
ــذي تود العمل  ــار البلد ال ــك التطبيق إمكانية اختي ــح ل يتي
ــي  أو الرشكة،  ــمى الوظيف ــد املس ــك تحدي ــه، كما يمنح في
ــل أو دوام جزئي أو  ــدوام كام ــن وظائف ب ــح البحث ع ويتي
ــتطيع تحديد املدينة  ــتقل أو متدرب، وإضافة لذلك تس مس

التي تريدها.

ــو  ــدة، فه ــا عدي ــق بمزاي ــع التطبي يتمت
ــدن القريبة  ــف يف امل ــك إيجاد وظائ ــح ل يتي
ــتخدام GPS عىل جهازك، ويقوم  منك باس
ــرض وظائف  ــي بع ــكل تلقائ ــق بش التطبي
ــيات  أساس إىل  ــتناًدا  اس ــك  علي ــدة  جدي
البحث التي قمت بها، والوظائف التي قمت 

بحفظها، أو الوظائف التي قدمت إليها.
ــر  متوف  indeed ــق  تطبي أن  إىل  ــار  ُيش
ــالي ألجهزة  ــر جوجل ب ــىل متج ــا ع مجاًن

أندرويد.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق indeedindeed للبحث عن الوظائف الشاغرة يف العالم العريب

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
أغذية وأدوية تتعارض مع بعضهاأغذية وأدوية تتعارض مع بعضهاقلة أو كرثة النوم تزيد خطر التفكري السلبيقلة أو كرثة النوم تزيد خطر التفكري السلبي

قالت دراسة أمريكية حديثة إن النوم أقل من 8 ساعات ليًال 
يمكن أن يزيد مخاطر اإلصابة بالتفكري السلبي املتكرر الذي يرتبط 

باضطرابات القلق واالكتئاب.
وأجرى الدراسة باحثون بجامعة بنغهامتون األمريكية، ونرشت 

يف موقع "ScienceDirect" العلمي.
وأخضع الباحثون مجموعة من املشاركني الذين ناموا ساعات 
أقل أو أكرث من 8 ساعات ليالً إىل النظر ملجموعة من الصور املختلفة 

التي تحفز االستجابات العاطفية.
أن  واكتشفوا  للمشاركني،  العني  حركات  الباحثون  وتتبع 
انخفاض ساعات النوم ليًال عن 8 يرتبط بصعوبة يف تحويل انتباه 

الشخص بعيًدا عن املعلومات السلبية.

وأضاف الفريق أن النتائج تشري إىل أن عدم حصول اإلنسان 
عىل كفايته من النوم ليًال يجعل األفكار السلبية تتداخل يف حياته، 

ويتعزز لديه الشعور باضطرابات مثل القلق واالكتئاب.
وأشار إىل أن نتائج الدراسة يمكن أن تمّكن أخصائيي علم 
النفس من معالجة مرىض القلق واالكتئاب عن طريق تعزيز عدد 
ساعات النوم للمرىض ليًال، مما يسهم يف طرد األفكار السلبية 

لديهم.
ولفت الفريق إىل أن قلة عدد ساعات النوم ال ترتبط وحدها 
باملشاعر السلبية، بل إن طول فرتة النوم عن 8 ساعات أيًضا يرتبط 
بنفس األعراض، لذلك يفضل الحصول عىل القسط الكايف من النوم 
ليًال دون زيادة أو نقصان للوقاية من اضطرابات القلق واالكتئاب.

رغم الفوائد الكبرية التي يحصل 
بعض  تناول  من  اإلنسان  عليها 
األطعمة، فإنه يجب األخذ باالعتبار 
أن بعض األغذية تتعارض مع أدوية 
معينة، وربما تؤدي إىل تأثري عكيس 

ضار.
فعىل سبيل املثال، فإن املضادات 
الحيوية تفقد مفعولها إذا تم تناولها 

ملا  وفقا  الزبادي،  أو  الحليب  مع 
األملانية  فيت"  "ويل  مجلة  ذكرته 

املعنية بالصحة.
تصبح  الحديد  أقراص  أن  كما 
مع  تعاطيها  عند  الفائدة  عديمة 
بني  والجمع  الشاي،  أو  القهوة 
الفواكه  املوجود يف  "الفالفونويد" 
الحمضية واملسكنات، كاألسربين، 

يؤدي إىل رسعة رضبات القلب.
الكورتيزون  يتفق  ال  وباملثل، 
رقائق  أو  السوداني  الفول  مع 
قد  اجتماعهما  فعند  البطاطس، 
ُيصاب الشخص بحرقة يف املعدة أو 

التجشؤ الحميض.
-عىل  الخطرة  الحاالت  ومن 
سبيل املثال- تناول ُمسّيالت الدم 
مع الربوكيل أو السبانخ أو الخس؛ 
نظرا ألن هذه األطعمة تحتوي عىل 
يعمل  الذي   ،(K) "كي"  فيتامني 
عىل تخرث الدم، ومن ثم يحدث تأثري 
مضاد لتأثري ُمسّيل الدم، ويف أسوأ 
إىل  هذا  يؤدي  أن  يمكن  الحاالت 

جلطة.
تناول  من  الخرباء  يحذر  كما 
نظرا  األدوية؛  مع  فروت  الجريب 
ألن عصريه يمكن أن يتفاعل بشكل 
خطري مع بعض األدوية، حيث يعزز 
التوافر الحيوي لألدوية، مما يؤدي 
إىل تفاعالت دوائية مفرطة وتراكم 
يف  السامة  الدوائية  لآلثار  مفرط 

الجسم.
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كشفت "LG"، عن تلفزيونها "أوليد" 
الجديد وهو األول من نوعه 88 بوصة، 
بشاشة أوليد "8 كي بي" يف العالم، لديه 
4 أضعاف بكسالت التلفاز الحايل فائق 
الدقة "UHD"، عىل الرغم من أن هناك 
حتى اآلن محتوى قليل جًدا من هذا 

النوع ملشاهدته عىل هذا التلفاز.
وتتميز شاشة أوليد التي تم كشف 
النقاب عنها حديثا يف العالم بأعىل دقة 
مع 33 مليون بكسل (7680 × 4320) - 
16 مرة أكرث من شاشة اتش دي الكاملة 
FHD  (1920 × 1080) و4 مرات أكرث 
  UHD من شاشة التلفاز الفائق الدقة
الرشكة  وستقوم   ،((3840 × 2160
العمالق   التلفزيون  هذا  عن  بالكشف 
يف معرض اإللكرتونيات االستهالكية 
الشهر،  هذا  فيغاس  الس  يف   2018

وتقول أنه هو مستقبل "سوق التلفزيون 
الراقي واملتميز"، ولم تذكر LG تكلفة 

التلفزيون، أو متى سيكون متاًحا.
التنفيذي  الرئيس  نائب  وقال 
يف  للتكنولوجيا  التنفيذي  والرئيس 
رشكة LG Display، بيونغ كانغ، "إن 

عرض  شاشة  ألول  الناجح  التطّور 
يعد  العالم  يف  كيبي   8 بحجم  أوليد 
معلما رئيسيا لعرص 8 كيبي، ويؤكد عىل 
اإلمكانات املثرية التي تتمتع بها شاشة 
أوليد، أوليد هو من الواضح الجيل املقبل 
من التكنولوجيا الرائدة، ولهذا السبب، 

تسارع LG Display أبحاثها وتطويرها 
يف شاشة أوليد حتى نتمكن من توفري 
منتجات متميزة للعمالء واألسواق"، 
ووفقا لرشكة LG ، فإن األهمية الفائقة  
لتطوير دقة 8 كيبي هي الوصول ألعىل 
دقة دون اإلخالل بدرجة السطوع، يتم 
تحقيق أعىل دقة عن طريق تقليل حجم 
كل بكسل، وتقول LG " 33 مليون بكسل 
أوليد املنبعثة ذاتياً يف كل شاشة أوليد 8 
كيبي تخلق صور أكرث حساسية وجودة 

صور ال مثيل لها".
وتلفزيونات أوليد معروفة بجودة 
صورها الفائقة وبألوان سوداء مثالية، 
أكرث تشابه باأللوان الطبيعية، وزوايا 
تذكر  لم  ذلك،  ومع  أوسع،  مشاهدة 
LG تكلفة التلفزيون، أو متى سيكون 

متاحاً.

"LG" تعلن عن تلفزيونها الجديد بمقياس ٨٨ بوصة

رسميا الكشف عن هاتف نوكيا ٦ نسخة ٢٠١٨

بأداء هاتفك  هل تالحظ تراجعاً أو تباطؤاً 
العامل بنظام أندرويد؟ حتى وإن كان هاتفك 
جديداً فهو يف بعض األحيان عرضة ألن يرتاجع 
أداؤه بعد أشهر قليلة من االستخدام، لكن من 
حسن حظك أن هناك 8 خطوات يمكنك القيام 

بها لتجعل هاتفك رسيعاً، كما كان من قبل.
1 -استخدم مدير التخزين الذكي من غوغل 
توفري  عىل  غوغل  تطبيق  يعمل  ال   :Files Go
املساحة وتحسني أداء الهاتف فقط، بل يتيح 
باختصار  كامل،  بشكل  امللفات  إدارة  إمكانية 
هو مدير تخزين ذكي رائع، ينقسم إىل تبويبني 

رئيسيني: سعة التخزين، وامللفات.
مقدار  ملعرفة   Files Go استخدام  يمكنك 
 ،SD املساحة الفارغة املتبقية عىل هاتفك وبطاقة
فضًال عن سهولة نقل امللفات إىل بطاقة الذاكرة 
الخارجية، وحذف امللفات املؤقتة، لتوفري مساحة 
تخزين مبارشة من التطبيق، كما يقدم التطبيق 
اقرتاحات مفيدة بشأن امللفات التي يمكنك إزالتها 

قبل نفاد املساحة.
 Files Go فمدير التخزين الذكي من غوغل
بالعثور  يقوم بعمل ممتاز عندما يتعلق األمر 
عىل امللفات غري الرضورية واملكررة عىل الهاتف، 
أندرويد  هاتف  تستخدم  كنت  إن  السيما 

بذاكرة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت أو 16 
جيجابايت.

غري  التطبيقات  تثبيت  إلغاء  أو  -تعطيل   2
مع  تأتي  أندرويد  هواتف  غالبية  املستخدمة: 
تطبيقات افرتاضية؛ مثبتة مسبقاً عىل الهاتف، 
يمكنك  لكن  مفرط،  بشكل  الذاكرة  تستخدم 
تعطيل، أو يف بعض الحاالت إلغاء تثبيت معظم 
التطبيقات االفرتاضية عىل الهاتف، إن كنت ال 

تستخدمها.
توجه إىل اإلعدادات، ثم إىل التطبيقات، لرؤية 
املثبتة عىل هاتفك، من هنا  التطبيقات  جميع 
يمكنك القيام بعمليتي التعطيل أو إلغاء التثبيت.
كما يمكنك أيضاً الوصول إىل التطبيقات غري 
 Files املستخدمة من خالل مدير التخزين الذكي

.Go
3 - تثبيت اإلصدارات الخفيفة من التطبيقات: 
إن كنت تستخدم هاتًفا بذاكرة تخزين عشوائية 
اإلصدارات  استخدام  بك  فاألجدر  محدودة، 
املخففة من التطبيقات التي تستخدمها، حيث 
تستهلك هذه التطبيقات بيانات أقل، كما أنها 

قادرة عىل العمل يف جميع ظروف الشبكة.
املنصات  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
االجتماعية توفر نسخاً مخففة من تطبيقاتها، 

فيسيبوك، ماسنجر، تويرت، يوتيوب، بحث غوغل، 
عىل سبيل املثال ال الحرص.

لنظام  تحديث  آخر  تثبيت  من  تأكد   -  4
التشغيل: عىل سبيل املثال: إن كان هاتفك ال 
يزال يعمل باإلصدار أندرويد 6.0 مارشميليو، 
بهذا  حالياً  تعمل  أندرويد  أجهزة  من   29.7"
اإلصدار"، هناك احتمال كبري أن هناك تحديثا 

متاحا لجهازك.
توجه إىل اإلعدادات، حول الهاتف، تحديث 

النظام، قم بتثبيت التحديث إن وجدته.

5 - ضبط الشاشة الرئيسة: استخدام خلفيات 
متحركة يف الهاتف يؤدي إىل استنزاف موارد 
أو  منخفض  هاتفك  كان  إن  السيما  الجهاز، 

متوسط املواصفات.
التبديل بني  إن كنت قد رصدت تأخًرا عند 
التطبيقات أو عند الخروج من التطبيقات للعودة 
إىل الشاشة الرئيسة، حاول التبديل إىل خلفيات 

ثابتة.
ال  متحركة  خلفيات  عن  تبحث  كنت  إن 
تطبيق  تجربة  يمكنك  الهاتف،  مواد  تستنزف 

.Google’s Wallpapers app
6 - اطلع عىل ما يتم تشغيله يف الخلفية: إذا 
الحظت أن بطارية الهاتف تنفد أرسع من املعتاد، 
توجه إىل اإلعدادات، البطارية لتعقب التطبيق 
اإليقاف،  فرض  اخرت  البطارية،  يستنفد  الذي 

إليقاف تشغيل التطبيق يف الخلفية.
االستخدام:  عدم  عند  البلوتوث  إيقاف   7-
من املنطقي جًدا إيقاف خاصية ما عندما تكون 
ال تستخدمها، لكن ليس من املستحسن إيقاف 
الوصول إىل املوقع، حيث إن معظم التطبيقات 

تحتاج إىل نوع من معلومات املوقع للتشغيل.
8 - ال تثبت تطبيقات لتحسني أداء البطارية: 
غالبية التطبيقات املتوفرة لتحسني أداء بطارية 
هواتف أندرويد ال تقوم سوى بحذف امللفات 
املؤقتة وفرض إيقاف للتطبيقات قيد التشغيل 
يف الخلفية. لكنها تجعل من هاتفك أكرث عرضة 

لالخرتاق.
إذا الحظت تباطًؤا يف أداء الهاتف، والتطبيقات 
تستغرق وقًتا للتحميل، أفضل ما يمكنك فعله هو 
إيقاف عمل التطبيقات يف الخلفية بشكل يدوي، 
دائًما  يمكنك  املؤقتة،  التخزين  ذاكرة  وملسح 
االعتماد عىل مدير التخزين الذكي من غوغل 

.Files Go

الفنلندية   HMD Global رشكة  أعلنت 
املالكة لحقوق العالمة التجارية لرشكة نوكيا 
عن إطالقها لهاتفها الجديد "نوكيا 6" إصدار 
العام 2018، لتنهي بذلك أسابيع من الجدل 
الذي سيكون  الهاتف  والترسيبات حول هذا 

بمواصفات تقنية متوسطة.
وسيأتي هاتف نوكيا 6 نسخة العام 2018 
 LCD IPS بعدد من املميزات من بينها شاشة
وبدقة Full HD بدقة 5.5 باإلضافة إىل معالج 
ثماني النواة Snapdragon 630 من كوالكوم مع 4 
جيجا كسعة لذاكرة الوصول العشوائي مدعوما 

بما بني 32 و64 جيجا كسعة للتخزين الداخيل 
.MicroSD باإلمكان توسيعها عرب رشيحة

باإلضافة إىل ذلك فإن هاتف نوكيا 6 الجديد 
سيأتي بكامريا يف الواجهة الخلفية بدقة 16 
ميغابيكسيل ثانية يف الواجهة األمامية بدقة 
 3000mAh 8 ميغابيكسيل مع بطارية بسعة
وسيعمل  األصابع،  لبصمة  بيومرتي  وقارئ 
بنظام أندرويد 7.1.1، وسيكون الهاتف متوفرا يف 
األسواق الصينية بـ 1499 يوان لنسخة 32 جيجا 
(230 دوالراً) أو 1699 يوان بالنسبة لنسخة 64 

جيجا (260 دوالراً).
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