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حلظة الكشف عن »بورتوفينو« في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الثالثاء املاضي

التجسيد األبهى لسيارة السياحة الرياضية اإليطالية

فيراري »بورتوفينو«.. روعة التصميم واألداء والتكنولوجيا

حصانا ليمنح حتسينا ملفتا 
فــي األداء مــع تخفيض مهم 
في االنبعاثات. أما ديناميات 
السيارة فتستفيد من اعتماد 
ترس تفاضلي خلفي إلكتروني 
 E-Diff3 من اجليــل الثالــث
للمرة األولى في هذا الطراز، 
فضال عن أحدث نســخة من 
نظــام التحكــم اإللكترونــي 

سرعة دوران تبلغ ٧5٠٠ دورة 
في الدقيقة، أي ما يوازي ١5٦ 
حصانــا فــي الليتــر الواحد 
)١5٦ حصانا/ليتــر(، بفضل 
اللجوء إلــى مكونات جديدة 
وإلى برمجيات محددة إلدارة 
احملرك. ومت حتســن صوت 
محرك فيراري V8 املعروف، 
وسيتمكن من في السيارة من 

في ســيارة كوبيه مكشــوفة 
مع سقف معدني قابل للطي. 
ويضفي هذا الشكل خطوطا 
أكثــر أناقة لشــكل الســيارة 
اجلانبــي ويزيد مــن طابعها 
الرياضي مــن دون أي تأثير 

على ديناميتها ورقيها.
وتبرز في مقدمة السيارة 
مجموعتا مصابيح جديدتان 
بشــكل أفقــي أكثر يتماشــى 
تصميمه مــع خــط االلتواء 
الذي مير فوق قوس العجلة. 
املصابيــح  طــرف  ويضــم 
اخلارجي فتحة هواء مبتكرة 
شــبه مخفية شــكلها أشــبه 
الهوائية وتتصل  بالســتارة 
العجلــة  مبقدمــة جتويــف 
لتسريع خروج الهواء اآلتي 
من قضبــان العجلة وقوس 
العجلة ومتريره عبر اجلانبن 
املقورين للحد من اجلر الذي 
يولده أثر الهواء الصادر عن 

العجلتن األماميتن.
ويتميــز الشــكل اخللفي 

بالتعليــق )SCM-E( املدمج 
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وانطلــق املهندســون من 
محــرك فيــراري V8 الذي مت 
اختياره كأفضل محرك عاملي 
لعامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وعملوا 
على تطويره من عدة نواح، 
فبــات يولد ٦٠٠ حصان عند 

التمتع بذلك، وال ســيما عند 
كشف السقف.

تصميــم Portofino وضع 
في مركز فيــراري للتصميم 
الــذي حــرص علــى تصميم 
ســيارة بطلــة هجوميــة مع 
قسم خلفي مائل )فاستباك( 
وتصميم يقسم السيارة إلى 
قسمن، وهذا شكل غير معهود 

بتصميم ثالثي األضالع يبرز 
طابع املتانة واالتســاع الذي 
يتســم به القسم اخللفي من 
السيارة. وقد مكن هذا احلل 
األنيق من تصميم قسم خلفي 
يخفي ببراعة احليز املخصص 
إليــواء الســقف املعدني. أما 
املصابيــح اخللفيــة فباتــت 
متباعــدة، ولم تعد جزءا من 
الصنــدوق، وهــي تضم كل 
مكونــات اإلنارة فــي داخلها 

لتخفيف الوزن.
 Portofino وتلقت مقصورة
بدورهــا عنايــة كبيــرة في 
التصميم والتطوير لتتماشى 
مع الشــكل اخلارجي األنيق 
واملنمنــم الذي مبجرد النظر 
إليه يدرك الناظر أنها سيارة 
ســياحة رياضيــة. وقد حدد 
فريق التصميــم في فيراري 
املتطلبات األساســية  بعض 
فــي  العتمادهــا  احملــددة 
املقصــورة، أهمهــا التناغــم 
الشكلي والوظيفي بن شكل 
السيارة اخلارجي واملقصورة، 
واحلد من الوزن، وزيادة احليز 

املتاح للركاب.
 Portofino ويبــرز طابــع
الرياضــي واألنيــق فــي آن 
التــي  الكبيــرة  املتطلبــات 
تفرضهــا عمليــة التصميــم 
واالبتكار بغية حتقيق أروع ما 
ميكن حتقيقه حتى في أصغر 
التفاصيل، وذلك عبر اجلمع 
بن العناصر واملواد املتطورة 
مع التركيب باليد واللمسات 

النهائية املشغولة يدويا.
أما املقاعد فهي أيضا ثمرة 
بحوث خاصة وتتميز ببنية 
مبتكرة مــن املغنيزيوم. أما 
اللجوء إلى حشوات مختلفة 
الكثافة وظهــر مدمج للغاية 
فيؤمــن املزيد من املســاحة 
للمقعديــن اخللفين مقارنة 

بالطراز السابق.
غــرار ســيارات  وعلــى 
الســياحة الرياضية األخرى 
لــدى فيراري، يضــم »جهاز 
التفاعل بن اإلنســان واآللة« 
HMI لوحة عدادات وشاشات 
TFT موزعة حول عداد سرعة 
دوران احملرك ضمن مجموعة 
عدادات كبيرة دائرية مقاومة 
للســطوع وتقع على محور 

املقود املتعدد الوظائف.

ال شك في أن سيارة فيراري 
»بورتوفينــو« هــي ســيارة 
الســياحة الرياضيــة GT مع 
 V8 محرك ثماني االسطوانات
التي ستتصدر موقع الريادة 
بن السيارات املنافسة، بفضل 
مزيج فريــد من األداء الباهر 
وتعدد االستعماالت ومستوى 
مذهــل مــن متعــة القيــادة. 
وتتمتع فيراري بقوة محرك 
ضخمــة تبلــغ ٦٠٠ حصــان 
يخولهــا االنطــالق من صفر 
إلى ٢٠٠ كيلومتر في الساعة 
في غضــون ١٠.8 ثوان فقط، 
مما يجعلها السيارة املكشوفة 
األقوى التي جتمع بن مزايا 
السقف املعدني القابل للطي 
والصندوق الواسع ومساحة 
الرحبة، باإلضافة  املقصورة 
إلى مقعدين خلفين مالئمن 

للرحالت القصيرة.
وقد اختــارت فيراري أن 
تطلق على هذا الطراز اســم 
Portofino تيمنا بإحدى أروع 
البلدات على الساحل اإليطالي، 
التي يترادف اسمها مع األناقة 
اجلذابة، وهــو الطراز األكثر 
تعددا في االستخدام في فئته.

وقد خضع السقف املعدني 
القابل للطي )RHT( إلى إعادة 
تصميم شــاملة وبات ينفتح 
وينغلق في ١4 ثانية فقط حتى 
لو كانت السيارة تتنقل عند 
سرعات منخفضة، مما يجعل 
الســيارة عملية أكثر فأكثر. 
ومن خالل إيالء االنتباه إلى 
شكل التجويف الذي يستوعب 
السقف املعدني بات الصندوق 
يتســع حلقيبتن صغيرتن 
عندما تكون السيارة مكشوفة 
ولثالث حقائب صغيرة عندما 
يكون مغلقــا، مما يجعل من 
Portofino خيارا مناســبا في 
شــتى الظــروف ألنها جتمع 
بروعة بــن التصميم واألداء 

والتكنولوجيا.
ويتميــز هيــكل فيــراري 
Portofino بتخفيضات ملفتة 
فــي الــوزن بفضــل اللجوء 
إلى مكونــات متطورة ميكن 
ابتكارهــا بواســطة تقنيات 
التصنيع احلديثة. ويجتمع 
هــذا التخفيــض فــي الوزن 
مــع طاقــة أعلــى مــن طراز 
»كاليفورنيــا تــي« بأربعن 

يتميز
هيكل فيراري
»بورتوفينو« 

بتخفيضات الفتة
في الوزن تترافق
مع طاقة أعلى

من طراز
»كاليفورنيا تي«

توقع خبراء اقتصاديون في 
االستثمارات الرقمية أن يصل حجم 
سوق إنترنت األشياء بحلول 2020 

إلى أكثر من 600 مليار دوالر، مرجعني 
ذلك إلى تزايد وحدات الهواتف الذكية، 

وأجهزة احلاسب اآللي واألجهزة 
اللوحية مبقدار الضعفني. 

فيما كشف القائمون على املعرض 
السعودي الدولي إلنترنت األشياء 

الذي سيعقد يناير املقبل )2018( ألول 
مرة باململكة مبركز الرياض الدولي 
للمعارض واملؤمترات، عن تضاعف 

سوق إنترنت األشياء بأكثر من 5 مرات 
بحلول 2020.

القيمة اإلنفاقية
وإنترنت األشياء هو ربط كل مكونات 

الدورة الصناعية مبنظومة رقمية، 

مبعنى أن كل مكون في اآللة سيكون 
قادرا على إرسال بيانات كل ثانية أو 

كل جزء من الثانية، من خالل السحابة 
االلكترونية، أو مركز بيانات ليتم 

حتليلها ومقارنتها ببيانات غيرها من 
اآلالت املشابهة ومن ثم يتم إرسال 

نتائج التحليل لالجهزة من جديد، ما 
يعني منح اآلالت الصناعية قدرة على 

التفكير والتخاطب.
من جانبها توقعت شركة هواوي أن 

تصل قيمة اإلنفاق على إنترنت األشياء 
إلى تريليوني دوالر بحلول 2020، 
يأتي ذلك في ظل استخدام ملياري 

هاتف ذكي حول العالم، وانضمام 217 
مستخدما جديدا لإلنترنت كل دقيقة.

وتوقعت هواوي أيضا أن يشهد النمو 
العاملي إلنترنت األشياء إضافة 50 مليار 
جهاز متصل باإلنترنت بعد 3 سنوات، 

وأن يتجاوز عدد األجهزة املتصلة 
سقف الـ 100 مليار بحلول 2025.

وانطالقا من التوقعات واألرقام، فإن 
العقد املقبل سيكون لصالح إنترنت 

األشياء، أو االنترنت الصناعي، الذي 
يتمثل في إيصال اآلالت باإلنترنت 

واحلصول على بيانات منها، وتوظيفها 
لتحسني معدالت الكفاءة، أو إيجاد قيمة 

مضافة جديدة للعمالء. 
ووفقا لتقرير شركة احملاسبة العاملية 

Deloitte، فإن الصناعة واالقتصاد، 
سيكون لهما حصة كبيرة من إنترنت 

األشياء، وأن أكبر اإلمكانات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تكمن 
في اإلنترنت الصناعي )املدن الذكية(، 
وستشكل املنطقة 3% من هذا القطاع، 

ومن املتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 
ملياري دوالر.

600 مليار دوالر حجم سوق إنترنت األشياء بحلول 2020

من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في »الريجنسي«أعلن عن الفائزين بالسحب السادس عشر من الحملة

»الدولي«: 160 رابحًا في حملة
حساب الراتب »امسح واربح«

»بروة العقارية« تطرح مشاريع في صاللة 
مبعرض العقارات الكويتية والدولية

أعلن بنك الكويت الدولي 
الترويجيــة  حملتــه  ان 
الجديــدة لحســاب الراتب 
»امســح واربــح« توجــت 
١٦٠ فائــزا محظوظا خالل 
١٦٠ يومــا، حيــث ربحــوا 
نصف راتب شــهري حتى 
5٠٠ دينار حدا أقصى، إلى 
جانب العمالء الذين ربحوا 
جوائز نقدية فورية تصل 
قيمتها إلــى ١٢.٠٠٠ دينار، 
مشيرا إلى أن فرصة الفوز 
بالجائــزة الكبــرى وهــي 
سيارة المبورجيني ما زالت 

بانتظار سعيد الحظ.
هذا، وقد فاز في السحب 
الســادس عشــر كل مــن: 
أبرار عيد حمود الشمري، 
فاطمة عــادل باقر معرفي، 
سالم جابر محمد المطوع، 
جميلة مزيد غالن الشمري، 
حســين عبدالنبي عبداهلل 
الغضبان، سالم عايد سعدي 
الشمري، أنوار فهد عساف 
المطيــري، جــراح علــي 
عبداهلل المطيري، عبداهلل 

بــروة  أعلنــت شــركة 
العقاريــة مشــاركتها فــي 
معرض العقارات الكويتية 
والدوليــة الحدث العقاري 
البــارز فــي الكويــت مــن 
إكســبو  تنظيــم شــركة 
سيـتـي لتنظيم للمعارض 
الفترة  والمـؤتمرات خالل 
من 9 إلى ١٢ أكتوبر المقبل 
فــي فنــدق الريجنســي- 

البدع.
وأوضح المدير التنفيذي 
في الـشـركة عـمـار الهنائي 
أن هــذا الحــدث العقاري، 
يعتبــر مــن أهــم األحداث 
االقتصاديــة التي تقام في 
المنطقــة والــذي يترقبــه 
المســتثمرين  غالبيــة 
والمتداوليــن في الســوق 

العقاري. 
وأشــار إلي أن الشركة 
ســتطرح خــالل المعرض 
مشروع تمليك شقق وڤلل 
في منطقة صاللة المنطقة 
األكثر جماال واعتداال على 
مســتوى الخليــج، والتي 

القصـــاب  حمــود غنيــم 
الهاجري، فهد سعد مطلق 

سعود الدغيم.
وقد صممت هذه الحملة 
خصوصا لعمالء حســاب 
الكويتيين، حيث  الراتــب 
تمنحهم قســائم »امســح 
واربح« عند فتح الحساب، 
ما يؤهلهم الى ربح جوائز 
نقدية فورية بقيمة ١5٠ د.ك، 
٢٠٠ د.ك، 3٠٠ د.ك والــى 
١٢.٠٠٠ د.ك. كمــا شــملت 
الحملة ١٦ سحبا أسبوعيا 
ربح فيهــا ١٦٠ فائزا راتب 
نصــف شــهر يصــل بحد 
أقصــى حتــى 5٠٠ د.ك، 
فضال عن دخول الســحب 
النهائي على الجائزة الكبرى 
وهي سيارة المبورجيني 

هوراكان.
وبهذه المناسبة، صرح 
المدير العام بالوكالة لإلدارة 
المصرفية لألفراد في البنك، 
يوجين جاليجان بأن حملة 
»امسح واربح« القت نجاحا 
كبيرا وحققت أصداء واسعة 

وبــركاء خــالل المعــرض 
جــدا  مناســبة  بأســعار 
لألراضي السكنية، مشيرا 
إلي أن المساحات تبدأ من 
٦٠٠ متــر مربــع وتتميــز 
أغلبها بقربها من المناطق 

الحيوية.
 وتابع »سيطرح خالل 
المعرض مشاريع عقارية 
مميزة في العاصمة العمانية 
مسقط ومنها شقق تمليك 
وجاهزة للتسليم وأراض 
ســكنية وتجاريــة تبــدأ 
مساحتها من 4٠٠ متر مربع 
وتتميــز بحيوية المناطق 
ونموها السريع وتواصل 
التحتية  البنية  إنشــاءات 

فيها«.
ولفــت إلى أن الشــركة 
ستقوم بتقديم العديد من 
الخدمــات للعمــالء خــالل 
المعرض من بيع وشــراء 
وتقييــم وإدارة وتثميــن 
وتســويق عقارات العمالء 
وتقديم استشارات في مجال 
االستثمار في سلطنة عمان.

تســجل نمــوا ملحوظــا 
الســياح  باســتقطاب 
مــن المناطــق الخليجيــة 
والعربيــة وبعض األجزاء 
العالــم ليتوافــر فيها  من 
فرصــة لالســتثمار فــي 
المجال العقاري والسياحي، 
والتي توفر عوائد متميزة 

للمستثمرين.
ولفــت الهنائــي إلى أن 
بــروة ســتطرح مشــاريع 
أخــرى في ســلطنة عمان 
في والية صحار والسويق 

بين عمالء البنك الحاليين 
والجــدد، وذلــك بفضــل 
أهدافهــا الرامية لمكافأتهم 
ومنحهم جوائز قيـمة تدعم 
التزاماتهــم الماليــة علــى 

اختالفها.
الحملــة  ان  وأوضــح 
صممــت لتمنــح كل عميل 
يفتح حساب راتب جديدا 
فرصة االستفادة من الحملة 
فــورا، وذلك بمجــرد فتح 
الحســاب وتحويــل راتبه 
إلــى البنك خالل 3 أشــهر، 
إلى جانب االستمتاع بمزايا 

حساب الراتب المميزة.
وتشــمل مزايا حســاب 
الراتب االستثنائية الحصول 
على بطاقة ائتمان مجانية 
للسنة األولى، وقرض حسن 
حتى 5.٠٠٠ دينار مع فترة 
ســداد مرنــة تصــل إلى 3 
سنوات، باإلضافة إلى ميزة 
اســتخدام بطاقة الســحب 
اآللي محليــا وعالميا، مع 
إمكانيــة الحصــول علــى 

تسهيالت المرابحة.

عمار الهنائييوجني جاليجان

الهنائي: سنطرح 
مشروعات أخرى 
في سلطنة عمان 

بوالية صحار 
والسويق

وبركاء

تقدمي خدمات 
تثمني وتسويق 
عقارات العمالء 

كخدمات جديدة 
خالل املعرض

جاليجان: احلملة 
القت جناحًا
بني العمالء 

الستهدافها تلبية 
التزاماتهم املالية 

املختلفة


