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بابتكار مركبة المطاردة الفضائية »سكاي جَت«

»لكزس« تضفي رقي التصميم والتكنولوجيا املبتكرة لفيلم اخليال العلمي »فاليريان«
احتفاال بشراكتها اإلبداعية 
في تقدمي فيلم اخليال العلمي 
املقبل »فاليريان ومدينة األلف 
 Valerian and the( »كوكــب
 )City of a Thousand Planets
للمخرج املبدع لوك بيسون، 
كشــفت العالمــة التجاريــة 
الفاخرة لكزس مؤخرا عن حملة 
ملا وراء كواليس التعاون في 
مشروع ابتكار مركبة املطاردة 
َجــت«  الفضائيــة »ســكاي 
ذات املقعد الواحد، مجســدة 
فلســفة العالمــة التجاريــة 
التصميميــة والتكنولوجية 
والتي استوحي منها التصميم 
النهائي للمركبة، وبطريقة لم 

يكن لها مثيل من قبل. 
وتكمن الفكــرة من وراء 
هذه اخلطوة في منح جماهير 
عالم املركبات وعشاق السينما 
على حد سواء فكرة وافية عن 
تفاصيل عملية تطوير مركبة 
»سكاي َجت«، وتقدمي رؤية 
وجتربة فريدة حول تعاون 
شركة لكزس مع لوك بيسون 
التصميمي لتطوير  وفريقه 
مركبــة املطــاردة الفضائية 
املســتقبلية علــى شاشــة 

السينما بطريقة مذهلة. 
التصميم  وتقدم سلسلة 
والتكنولوجيا املتوفرة على 
إنترناشيونال  موقع لكزس 
معلومــات تفصيليــة عــن 
رحلة مركبة »ســكاي َجت« 
ابتداء من املفهوم األصلي من 
املخيلة اإلبداعية للمخرج لوك 
بيسون، إلى تصورها من قبل 
مصمم مفهوم »فاليريان« بن 
ماورو، وصوال إلى التعاون 
مع العالمة التجارية الفاخرة 
لكــزس، الــذي يتوافــق مع 
طموح بيسون البتكار مركبة 

تتماشي مع عالم »فاليريان« 
املستقبلي الذي يأتي بعد ٧٠٠ 

سنة من اآلن. 
وألخذ هــذه التجربة إلى 
مستوى جديد كليا، مت مؤخرا 
إطالق تسجيل ڤيديو قصير 
ملــدة 9٠ ثانية يصور إنتاج 
مركبــة املطــاردة الفضائية 
»سكاي َجت«، ويوفر نظرة 

مفهــوم  ومصمــم  ســيال، 
»فاليريان« بن ماورو، وكبير 
مهندسي لكزس تاكياكي كاتو. 
وقــال كاتــو: ستســتمر 
التكنولوجيــا فــي التطور، 
وستكون هناك في املستقبل 
الكثيــر مــن األشــياء التــي 
يســتحيل تصورهــا اآلن، 
ولكننــا في لكزس نســتمر 

الرئيســي للمكتب التمثيلي 
لشــركة تويوتا فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا: كعالمــة جتاريــة 
تثري أسلوب احلياة الفاخر، 
نحرص في لكزس دائما على 
تقدمي ابتكارات جديدة متنح 
عمالئنــا وجمهورنا جتارب 
فريدة تشــكل مصــدر إلهام 
وتشــويق لهــم. ويعكــس 
تعاوننا في مشروع ’سكاي 
جــت‘ التزامنا الراســخ بأن 
نكــون عنصرا رئيســيا في 
قلب االبتكارات التي تشــكل 
مســتقبلنا، كمــا يؤكد على 
شــغفنا بأخذ فلسفة لكزس 
التصميميــة والتكنولوجية 
واإلبداعيــة إلى آفاق جديدة 
تتخطى حدود عالم صناعة 

املركبات. 
تصميــم  مت  وعندمــا 
الداخلية ملركبة  املقصــورة 

الكواليس  حصريــة خلــف 
ملركبــة املطــاردة الفضائية 
»ســكاي َجــت« فــي موقــع 
التصوير مع املخرج بيسون 
وبطل الفيلم داين ديهان في 
الرئيســي كشخصية  دوره 
»فاليريــان«. كمــا يحتــوي 
الفيديو على تعليق ملنتجة 
الفيلم فيرجيني بيســون-

في حتدي أنفسنا لنتمكن من 
تصورها برؤية إبداعية. قد 
تكون املركبات في املستقبل 
قادرة على التحليق في الهواء، 
غير أننا كعالمة جتارية فاخرة 
نعتبر أنه من الضروري أن 
حتافظ على تأثيرها العاطفي. 
من جانبه، قال تاكايوكي 
املمثــل  يوشيتســوغو، 

»ســكاي َجــت« التجريبية، 
فاليريــان  فريــق  اســتقى 
اإلبداعــي إلهامــه مــن رؤية 
لكــزس املســتقبلية للذكاء 
االصطناعــي، والتــي تظهر 
طمــوح العالمــة التجاريــة 
الفاخــرة لتطويــر مركبــة 
تندمــج مع الســائق، بحيث 
يتمكن من الســيطرة عليها 
مبجرد إمياءات بسيطة باليد، 
مثــل تكنولوجيــا التصوير 
التجسيمي املســتخدمة في 
التجريبية،   LF-FC مركبــة
أو حتى التحكم بها بواسطة 

العقل البشري. 
ويحمل التصميم النهائي 
ملركبــة املطــاردة الفضائية 
»سكاي جت« نسخة معدلة 
خصيصا من الشبك املغزلي 
املميز لعالمة لكزس الفاخرة، 
أماميــة متاثــل  ومصابيــح 
 LC مصابيح مركبــة لكزس
كوبيــه ٢٠١٧، والتــي متتاز 
بطابعها الرياضي وانسيابيتها 
الهوائيــة. وتنــص أحــداث 
الرواية أيضا على استخدام 
كبســولة للطاقــة من وحي 
اخليال، والتي مت استلهامها 
االبتكاريــة  األعمــال  مــن 
لشــركة لكزس فيما يتعلق 
بتكنولوجيــا خاليــا وقــود 

الهيدروجني. 
وسيحصل املعجبون على 
حملــة حصرية أخــرى لهذه 
املركبة املبتكرة وهي حتلق 
في أنحاء عالم »فاليريان« في 
إعالن لكزس »ســكاي َجت« 
اجلديدة الذي نشــر مؤخرا، 
وذلك قبل اإلطالق العاملي الذي 
طال انتظاره لفيلم »فاليريان 
ومدينة األلف كوكب« في دور 

السينما بتاريخ ٢١ يوليو.

مقصورة جتسد رؤية لكزس املستقبلية للذكاء االصطناعي»سكاي جَت« 

التصميم األمامي للمركبة خلية الوقود

مركبة »سكاي 
َجت« جتسد 

فلسفة العالمة 
التجارية التصميمية 

والتكنولوجية

في شهر أغسطس المقبل

»القطرية« تدشّن رحالتها املباشرة إلى كييڤ
أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية عن إطالق رحالتها 
إلــى العاصمــة  املباشــرة 
األوكرانية كييڤ بواقع سبع 
رحالت أســبوعيا ابتداء من 

٢8 أغسطس ٢٠١٧.
وتعــد كييــڤ واحــدة 
مــن أقــدم املدن فــي أوروبا 
الشــرقية ومركــزا للتاريخ 
والثقافة، وحتفل بالعديد من 
الصروح العمرانية واملتاحف 
التي تستعرض  واملعارض 
املاضي العريق للمدينة املمتد 
لعدة قرون، حيث تشكل هذه 
الشواهد الفنية والعمرانية 

إرثا عامليا. 
وتعد هذه املدينة اجلميلة 
أيضا واحدة من الكنوز غير 
املكتشفة في أوروبا الشرقية، 
حيث حتتوي علــى العديد 
من ناطحات السحاب والقالع 
واملبانــي امللتويــة والقباب 
الذهبيــة لتصبــح وجهــة 
شهيرة ومفضلة للمسافرين.
ويأتي تدشــني الرحالت 
العاصمــة  إلــى  اجلديــدة 
األوكرانيــة جزءا من خطط 
التوســع العامليــة للناقلــة 
القطرية في أوروبا الشرقية، 
حيث ستقوم الناقلة بإطالق 
رحالتهــا هذا الصيــف إلى 
ســكوبيه فــي جمهوريــة 
مقدونيا وبراغ في التشــيك 
وســراييڤو فــي البوســنة 

والهرسك.
وقال أكبر الباكر الرئيس 
التنفيذي ملجموعة اخلطوط 
اجلويــة القطريــة: يتزامن 
إطالق رحالتنا اجلديدة إلى 
كييڤ مع خططنا الطموحة 

لتســريع وتيــرة التوســع 
عامليا، حيث نتطلع قدما إلى 
إضافة املزيــد من الوجهات 
إلى شبكة وجهاتنا املتنامية 
بهدف حتسني جتربة السفر 
لعمالئنا. وسيحظى الركاب 
من كييڤ بالفرصة للســفر 
عبر مطار حمد الدولي احلائز 
عــدة جوائــز إلــى مختلف 
وجهاتنا الشهيرة في أوروبا 
الشرقية وإلى جميع الوجهات 

التي نسير رحالت إليها.
وأضــاف الباكر: يســرنا 
تدشــني رحالتنا إلى كييڤ 
اآلن لنمكن عمالء اخلطوط 
اجلويــة القطرية من زيارة 
مدينــة تعد من أكثــر املدن 

جماال في أوروبا الشرقية.
وستسير الناقلة الوطنية 
لدولة قطر طائرة من طراز 
إيربــاص 3٢٠ إلــى كييــڤ، 
حيــث تتألف هــذه الطائرة 

من ١٢ مقعد في درجة رجال 
األعمال و١3٢ مقعد في الدرجة 
السياحية. وحتتوي الطائرة 
على شاشات عرض شخصية 
لكل مســافر مزودة باجليل 
اجلديد التفاعلــي من نظام 
أوريكس ون الترفيهي، والذي 
يقــدم أكثر مــن 3٠٠٠ خيار 

ترفيهي.
اخلطــوط  وســتقوم 
القطريــة، احلائزة  اجلوية 
جائزة أفضل خطوط طيران 
في العالــم - ٢٠١٧ من قبل 
ســكاي تراكس، بتدشني ٢5 
وجهة جديدة خالل العامني 
٢٠١٧ و٢٠١8، مبــا فــي ذلــك 
كانبرا في أستراليا وشيانغ 
ماي فــي تايلنــد وريو دي 
جانيرو في البرازيل وسان 
فرانسيســكو فــي الواليات 
املتحــدة وســانتياغو فــي 

تشيلي، وغيرها.

من معهد التأمين لسالمة الطرق السريعة

3 طرازات من لينكون تفوز بلقب »السيارة األكثر أماناً«
حـــصـــدت لــينـــــكون 
كونتيننتال ٢٠١٧ أعلى جائزة 
من معهد التأمني لسالمة الطرق 
السريعة في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث فازت سيارة 
الســيدان الرائدة من شــركة 
لينكون بلقب »السيارة األكثر 
 .+Top Safety Pick »أمانا بلس
واستكماال للنجاح الذي حققته 
كونتيننتــال، فــازت لينكون 
MKZ وMKX بلقــب الســيارة 

األكثر أمانا كل عن فئتها.
وحصل النظام املساعد ملا 
قبل التصــادم الذي يعمل مع 
نظام رصد املشاة في مركبات 
لينكون على تصنيف متفوق. 
ويســتخدم النظــام الــذي مت 
تصميمــه للحــد مــن شــدة 
االصطــدام األمامــي وجتنبه 
في بعــض احلــاالت، مبا في 
ذلك حــوادث املشــاة، كاميرا 
وتكنولوجيــا الرادار لتحذير 
الســائق من االصطــدام. وإذا 
لم يستجب السائق في الوقت 
املناسب، يقوم النظام تلقائيا 

بتشغيل مكابح املركبة.
ومت جتهيز سيارات لينكون 
 ،MKXو MKZ ،كونتيننتــال
بالنظام املساعد ملا قبل التصادم 
مع نظام رصد املشــاة، الذي 
متكن من جتنب االصطدام على 
مسار االختبار بسرعة ٢٠كلم/ 

الساعة و4٠ كلم/ الساعة.
وتلبي العناصر املوجودة 
في نظام التحذير من االصطدام 
األمامي معايير إدارة السالمة 
املرورية على الطرق السريعة 
في الواليات املتحدة األميركية.
كمــا حصلــت املصابيــح 
 LED األماميــة املتكيفة نــوع

املتوافرة في سيارات لينكون 
على تصنيف جيد، حيث تتميز 
بإضــاءة قويــة علــى الطرق 
املستقيمة واملنعطفات احلادة 
على حد ســواء. وتســتخدم 
مســاعد  نظــام  املصابيــح 
الضــوء العالــي وهي خاصة 
تعمــل تلقائيا علــى التبديل 
بــني الضوء العالــي والضوء 
املنخفض اعتمادا على تواجد 
مركبات أخرى أمام السيارة.

كذلك يوجد في السيارات 
مجموعة من التقنيات احلدسية 
املساعدة للسائق، ويستخدم 
النظام املساعد ملا قبل التصادم 
الــذي يعمــل مع نظــام رصد 
املشــاة كاميــرا وتكنولوجيا 
الرادار لرصد اقتراب السيارة 
من املركبات األخرى واملشاة. 
وإذا رصــد النظــام احتمــال 
وقوع تصادم، يقوم بتحذير 
الســائق عبر تنبيهات مرئية 
ومسموعة، وعند احلاجة، تتم 
تهيئة املكابــح وزيادة درجة 

حساســيتها للمســاعدة فــي 
توفير استجابة كاملة.

ويستخدم نظام احملافظة 
على املسار كاميرا أمامية ترصد 
خطوط املســار، وميكن لهذا 
النظام التأثير على عزم دوران 
عجلة القيادة وتنبيه السائق 
عبر اهتزاز عجلة القيادة عند 
رصــد احلساســات النحراف 

السيارة عن املسار.
ومت تزويد سيارات لينكون 
الثالث بنظام معلومات النقطة 
العمياء مع نظام التنبيه حلركة 
املرور اخللفية الذي يستخدم 
حساســات تعمــل بالــرادار 
لتنبيه الســائق عبــر أضواء 
توجد على املرآة اجلانبية عند 
رصد مركبة أخرى في النقطة 
العمياء، وعند قيام الســائق 
بالرجــوع إلى اخللف، يرصد 
النظــام اقتــراب املركبات من 
كال اجلانبني، وينبه الســائق 
باســتخدام ضــوء حتذيــري 

ونغمة صوتية مسموعة.

»برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب »يومي«
أعلن بنك برقان، عن أســماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
علــى حســاب يومي، حيــث فاز 
كل مــن: انفال ســعود العجمي، 
بدور محمد القطــان، منى محمد 
الغزاوي، حمد عبداهلل العتيقي، 
محمد اعجاز احمد، بجائزة البنك 
اليوميــة وقيمتهــا 5 آالف دينار 

لكل منهم.
وباإلضافة للســحب اليومي، 
يوفــر بنــك برقــان ســحب ربع 
سنوي حلســاب »يومي« للفوز 
بجائــزة نقديــة بقيمــة ١٢5 ألف 
دينار كويتي، وللتأهل للسحوبات 
الربع سنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهم عن 5٠٠ دينار 
ملدة شــهرين كاملــني قبل تاريخ 
السحب وكما أن كل ١٠ دنانير متثل 
فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا 
كان رصيد احلســاب 5٠٠ دينار 
كويتي وما فوق، سيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في كل من 
السحوبات اليومية والربع سنوية.

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«
أجرى البنك التجاري السحب اليومي على »حساب النجمة« 
أمــس األحد في املركز الرئيســي للبنك بحضور عبدالعزيز 
أشــكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة، وذلك الختيار 5 
عمالء من أصحاب هذا احلســاب للفوز بجائزة قدرها ٧٠٠٠ 
دينار كويتي لكل واحد منهم، والفائزون هم: اشــوك كومار 
مهابير، عبداهلل غدير درويش خلف، اميان محمد سامى محمد 

حسونه، ايهم محمد خزمه، احمد سيدهم خليل محمود.
ويتميز حساب النجمة بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة يومية 
قيمتها ٧٠٠٠ دينار والتي تعد أكبر جائزة ســحب يومي في 
الكويت، باإلضافة إلى ذلك يقدم احلساب سحوبات ربع سنوية 
تتيح للعمالء الفوز بجوائز كبرى متكنهم من حتقيق جميع 
أحالمهم تبدأ من ١٠٠ ألف دينار كويتي للربع األول ثم تزيد 
مبعــدل 5٠ ألف دينار كويتي لكل فتــرة فصلية لتصل إلى 
٢5٠ ألف دينار كويتي في الربع األخير من العام. هذا وميكن 
للعميل التمتع باملزايا اإلضافية التي يوفرها حساب النجمة 
وهي احلصول على بطاقة سحب آلي، واحلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب، والتمتع بجميع اخلدمات املصرفية 

التي يوفرها البنك.
والبنك التجــاري الكويتي إذ يهنئ جميــع الفائزين في 
سحب النجمة، فإنه يسترعى انتباههم أنه سيتم قيد اجلوائز 
النقدية في حساباتهم لدى البنك، ويثمن في الوقت ذاته دور 
وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال 

على عمليات السحب التي متت بسالسة وشفافية.

لينكون كونتيننتال

»كونتيننتال 2017« 
حتصل على 

تصنيفات جيدة
في االختبارات 

اخلمسة لتحمل 
الصدمات

الناقلة تشغل 
طائرة من طراز 

إيرباص 320 
خلدمة اخلط 

اجلديد


