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»911 جي تي2 آر إس« بقوة 700 حصان

»بورشه« تكشف النقاب عن أقوى طراز 911 على اإلطالق

تبريدا مثاليا عند ضغوطات 
قصوى، ويرش مبرد الهواء 
املشــحون باملــاء عند حرارة 
مرتفعة جــدا. تلــك املقاربة 
تخفــض حــرارة الغــاز فــي 
نطاق الضغط الزائد وتضمن 
قــوة مثالية حتى في ظروف 
قصوى. أما بالنسبة إلى علبة 
تروس »جي تي« GT املعدلة 
خصيصا لتتالءم مع السيارة – 
والتي تتألف من سبعة تروس 
بقابضني )PDK( – فتتيح نقل 
القوة في »911 جي تي2 آر إس« 
اجلديدة من دون أي انقطاع 
بالدفــع. باإلضافــة إلى ذلك، 

التفاصيل كافة. لذلك، ترتقي 
ســرعات االنعطاف في عالم 
السيارات الرياضية اخلارقة 
إلى مســتوى آخــر. وفي هذا 
السياق تبلغ »911 جي تي2 آر 
إس« سرعات انعطاف مذهلة 
بفضل اعتمادها هيكل سباق 
ال تشــوبه شائبة مع توجيه 
للمحــور اخللفــي وإطــارات 
أمــا   .UHP األداء«  »فائقــة 
بالنسبة إلى عجالتها الكبيرة 
والعريضة )قياس 35/265 زد 
آر 20 في املقدمة و30/325 زد 
آر 21 في املؤخرة(، فتولد قوى 
كبــح وانعطــاف مدوية. كما 

الوظيفية والتصميمية. كما 
اعتمدت مــادة »البالســتيك 
 CFRP »املقوى بألياف الكربون
في صناعة اجلناحني األماميني 
العجلتني  وفتحــات مبيتــي 
األماميتــني وفتحتــي دخول 
الهواء في القسمني اخللفيني 
اجلانبيني وأجزاء من قســم 
السيارة اخللفي، هذا باإلضافة 
إلى اجلسم اخلارجي للمرآتني 
اخلارجيتني بتصميم »سبورت 
ديزاين« Sport Design وعدد من 
املقومات الداخلية. كما صنع 
الغطــاء األمامي من الكربون 
خلفــض وزن الســيارة قدر 
اإلمكان، بينما خصصت مادة 
املغنيزيوم لصناعة السقف 
القياسي. أخيرا وليس آخرا، 
طغى خط جانبي عريض على 
غطاء السيارة األمامي وسقفها. 
وميكن دائما تعزيز األداء قليال، 
حتى في »911 جي تي2 آر إس«. 
لذلك طور مهندســو بورشه 
 Weissach »رزمة »فايســاخ
اختيارية تخفض وزن السيارة 
بحوالى 30 كلغ، وهي تتضمن 
عناصــر إضافيــة مصنوعة 
من التيتانيوم و»البالستيك 
املقوى بألياف الكربون«. فعلى 
ســبيل املثال صنع الســقف 
والقضبان املقاومة لالنحناء 
من الكربــون، وكذلــك األمر 
بالنسبة إلى أذرع التقارن في 
احملورين األمامي واخللفي، كما 
اعتمدت عجالت من املغنيزيوم 

العــادم املطور  صنع نظــام 
خصيصا من مادة التيتانيوم 
اخلفيفة جدا. وهو يزن حوالى 
7 كيلوغرامــات أقــل من ذلك 
املعتمد في »911 توربو«، ويولد 
صوتا شــيقا. للمــرة األولى 
على اإلطالق حتتفل »بورشه 
ديزاين« بتقدمي هذه السيارة 
الرياضية متقدمة األداء عبر 
طرح ساعة خاصة. وفي إشارة 
إلى عالم رياضة الســيارات، 
خصصــت ســاعة »911 جــي 
تي2 آر إس« حصريا لعمالء 
السيارة اجلديدة. االنضباط 
فــي الرياضــة يعنــي إتقان 

حتتوي السيارة على »مكابح 
بورشه من السيراميك املركب« 
PCCB كتجهيز قياسي. ومثلما 
هو األمر مع سيارات »جي تي« 
الرياضية كافة، يتضمن طراز 
القمة اجلديد »نظام بورشــه 
للتحكم بالثبــات« PSM ذي 
إعداد خاص مع إعداد رياضي 
Sport مخصص  »ســبورت« 
لتوفير دينامية قيادة مثالية. 
على صعيد آخر، توضح 
فتحات دخول الهواء وخروجه 
القوية، مع اجلنــاح اخللفي 
املهيب، مــدى براعة دينامية 
السيارة الهوائية في الناحيتني 

خلفض كل من الوزن اإلجمالي 
والــوزن غير املنبــوض، ما 
يغني الهيــكل مبروحة أكبر 
من اخلصائص الرائعة. أخيرا 
وليــس آخــرا، يــزدان غطاء 
صنــدوق األمتعة والســقف 
)من الكربون احملبوك( بخط 
طولي وسطي بلون السيارة، 
ما يضفــي عليها تألقا مرئيا 
مميزا. ويطغى على مقصورة 
»911 جي تي2 آر إس« قماش 
»ألكنتارا« أحمر اللون وجلد 
أســود ومقومات داخلية من 
الكربــون احملبــوك كتجهيز 
قياســي. كما حتظى السيارة 
بعجلــة مقــود رياضيــة مع 
التروس  مقبضني لتعشــيق 
بأســلوب رياضي وســريع. 
ويشــعر الســائق ومرافقــه 
الرياضية  السيارة  بدينامية 
متقدمة األداء من خالل مقعدين 
مقعرين بالكامل من الكربون 
احملبوك. وكما هي احلال مع 
كل طــراز 911، اعتمــد »نظام 
بورشــه إلدارة االتصــاالت« 
رئيســية  كوحــدة   PCM
للتحكــم بالصــوت واملالحة 
واالتصاالت. ثمة أيضا وحدة 
 Connect Plus »كونكت بالس«
و»تطبيق بورشه للدقة على 
 Porsche Track احللبــات« 
Precision كتجهيز قياسي، ما 
يتيح تسجيل بيانات القيادة 
وعرضها وحتليلها بدقة على 

الهاتف الذكي.

تتسارع من صفر 
إلى 100 كلم/س 

في غضون
2.8 ثانية

أما السرعة
القصوى فتبلغ
340 كلم/س

باتت أسرع 911 مخصصة 
للطرقات وأقواها على اإلطالق 
جاهزة للتقدمي، إذ ستحتفل 
 GT2 911 »911 جي تي2 آر إس«
RS اجلديدة بتقدميها العاملي 
األول فــي »مهرجــان غودود 
للسرعة« في بريطانيا الذي 
يقــام من 30 يونيــو حتى 2 
يوليو. تنبض تلك الســيارة 
الرياضية متقدمة األداء مبحرك 
مسطح مع شاحني توربو بقوة 
700 حصــان. ونظرا لوزنها 
الذي يبلغ  470 كلغ مع خزان 
مليء بالوقود، تتسارع تلك 
الكوبيه اخلفيفة ثنائية املقاعد 
من صفر إلى 100 كلم/س في 
غضــون 2.8 ثانيــة وصوال 
إلى سرعة قصوى تبلغ 340 
كلم/س. وبفضل تكنولوجيا 
دفعها املطابقة تقريبا لسيارات 
السباق تتخطى »911 جي تي2 
آر إس« اجلديــدة ذات الدفع 
اخللفي قوة اجليل الســابق 
املزود مبحرك سعة 3.6 ليترات 
بثمانني حصانا. كما يبلغ عزم 

دورانها 750 نيوتن- متر. 
يرتكــز محــرك الســيارة 
على محرك »911 توربو إس« 
ســعة 3.8 ليترات بقوة 580 
حصانا. وبهدف حتسني أدائه 
استخدمت بورشــه شاحني 
توربــو كبيريــن لدفع حجم 
أكبر من الهــواء إلى حجرات 
االحتراق، كما اعتمدت نظام 
تبريــد إضافي جديــدا يوفر 

المشروع القى إقباالً كبيراً من المستثمرين في الكويتتحت شعار»استرجع ضعف قيمة مشترياتك لغاية 2000 دينار يومياً«

»بيتك«: 7 عمالء يفوزون
في السحب الثالث حلملة البطاقات

»القصور احلديثة« مستمرة في تسليم عمالئها 
شاليهات »درووم بارك سبارنفودا« في هولندا

فــاز 7 مــن عمــالء بيــت 
الكويتــي »بيتك«  التمويــل 
بضعــف قيمة مشــترياتهم 
في الســحب الثالــث للحملة 
التســويقية اجلديــدة التــي 
العمــالء  اطلقهــا لتشــجيع 
بطاقــات  اســتخدام  علــى 
»بيتك« االئتمانية ومســبقة 
الدفــع وبطاقــات الســحب 
اآللي، وزيادة القيمة املضافة 
للبطاقــة، وتتضمن احلملة 
جوائــز قيمة تصــل قيمتها 
لغاية 50 ألف دينار، عبارة عن 
ربح ضعف قيمة املشتريات 
نقدا لغاية 2000 دينار يوميا 
ملدة 120 يوما عند اســتخدام 
بطاقات »بيتك« لسداد قيمة 
املشــتريات داخــل وخــارج 
الكويت. والفائزون هم: امل 
غلــوم محمــد، ناجــي محمد 
الرشيد، معتصم محمد رحيم، 
مشعل عوض العنزي، ثامر 
منصور الهاجري، سوها روكو 

محمد، معز قسومي.
وتتيح احلملة التي اطلقت 
حتت شعار »استرجع ضعف 
قيمــة مشــترياتك«، لعمالء 
»بيتك« الفرصة لربح ضعف 
قيمة مشترياتهم لغاية 2000 
دينار، حيث تتيح كل عملية 
شــراء محلية للعميل بقيمة 
1 دينــار فرصــة للدخول في 
الســحب اليومي، فيما تتيح 
كل عملية شراء بقيمة دينار 
واحد خارج الكويت للعميل 

بخطــى ثابتــة، تســتمر 
مجموعة القصور احلديثة في 
حتقيق أرقام مميزة في عدد 
املبيعات العقارية اخلارجية 
خالل النصف األول من العام 
احلالي، لتوثق بذلك سبقها 
كونها من أكثر الشركات التي 
تقــوم ببيع عقــارات دولية 
خــارج الكويت في الســوق 

احمللي.
واســتطاعت »القصور« 
خالل الفتــرة األخيرة طرح 
أفضل وأقوى املشاريع على 
اإلطالق وحتديدا في مشروع 
بــارك  »درووم  شــاليهات 
سبارنفودا«، املشروع األكثر 
متيزا في هولندا والذي القى 
إقباال كبيرا من املستثمرين 

العقاريني في الكويت.
وأوضــح رئيس مجلس 
اإلدارة في »القصور احلديثة« 
األراضــي  تطويــر  إلدارة 
والعقارات وشركة »آب تاون 
كويت العقارية« محمد فتحي 
أن الشــركة ســلمت مؤخرا 
مفتاح الشاليه ووثيقة امللكية 
ألحــد العمالء فــي الكويت 
فــي مشــروع درووم بارك 
د.عبدالهادي شهاب، الفتا إلى 
أن هذا التسليم يعبر عن مدى 
االهتمام الكبير في الســوق 
العقاري الكويتي الذي يشهد 
حاليا إقباال كبيرا على شراء 
العقارات اخلارجية وحتديدا 

في الدول األوروبية.

3 فرص للربح في الســحب 
اليومي خــالل فترة العرض 
الســترجاع ضعــف قيمــة 
العمــالء لغايــة  مشــتريات 
2000 دينــار عند اســتخدام 
بطاقات »بيتك« السحب االلي، 
واالئتمانية ومســبقة الدفع، 
حيث يســري العــرض على 
عمليات الشراء داخل وخارج 
الكويت عند استخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية أو مسبقة 
الدفع، وعلى عمليات الشراء 

وبني فتحــي أن الكويت 
شهدت حركة مبيعات قوية 
ومنوا كبيرا خالل الربع األول 
من العام احلالي، متوقعا ان 
يشهد الربع الثاني من العام 
منوا أكبر مقارنة بالربع األول 

من 2017.
وأكد فتحي أن املستثمر 
الكويتــي يعــد مــن أفضل 
املستثمرين العقاريني خالل 
الوقت الراهن على مستوى 
دول املنطقة بســبب نظرته 
املستقبلية في شراء العقار 
اخلارجي وحتديد أولوياته 
فــي الشــراء، الفتــا إلى أن 
املستثمر الكويتي واع متاما 

خارج الكويت عند استخدام 
بطاقات »بيتك« للسحب اآللي. 
وتستمر احلملة ملدة 120 يوما 
بدءا من 16 مايو 2017. وتؤكد 
احلملة حــرص »بيتك« على 
االســتمرار بتقدمي العروض 
املميــزة لعمالئه مــن حملة 
البطاقات املتنوعة مكافأة لهم، 
وتعكس حرصــه على خلق 
طابــع فريد ومميــز جلميع 
بطاقــات »بيتــك« التي تقدم 

دائما قيمة مضافة حلاملها.

ملا يشــتريه، ويفضل دائما 
الواعد  العقاري  االســتثمار 
في الدول االوروبية املتميزة 

عقاريا.
وبني فتحي أن الشــركة 
ملست هذا االجتاه خالل أغلب 
تعاقداتهــا، وأن املســتثمر 
الكويتــي من املســتثمرين 
اجلادين في الشراء وأن نسب 
الشــراء خالل العام املاضي 
لشــراء العقارات اخلارجية 
خير دليل ومؤشر على قوة 
التداوالت التي ستكون خالل 

العام احلالي. 
إلــى أن  ولفــت فتحــي 
املجموعة تسعى ومن خالل 
مشاريعها في هولندا أن تزيد 
قاعدة العمالء، والسيما تقدمي 
أفضل املشاريع والعروض 
معا لتوسعة قاعدة العمالء، 
والتميز في السوق الكويتي 
من خالل املشــاريع الفريدة 

من نوعها.
وأشــار فتحي إلى أن ما 
يدل على أن العقار اخلارجي 
يعتبر محط أنظار كثير من 
املســتثمرين الكويتيني هو 
أن املجموعــة تعاقدت على 
تســويق مشــاريع عقارية 
كثيرة خــالل العام املاضي، 
اتفاقيــات جديدة  وجــددت 
خــالل العام احلالي، بعد أن 
اســتطاعت أن تكــون لديها 
الريادة في أسواق عدة منها 

السوق الهولندي.

كل عملية شراء 
محلية للعميل 

بقيمة 1 دينار تتيح 
فرصة للدخول
في السحب 

اليومي

فتحي: املجموعة 
حققت أرقامًا 

مميزة في عدد 
املبيعات خالل 

النصف األول

تسليم أحد عمالء الشركة مفتاح الشاليه

برعاية بنك بوبيان و»الصناعي« ودعم »السعودية الدوائية« و»السفن الثقيلة«

»احتاد الصناعات« يدشّن »فرسان الصناعة 4«
يدّشن احتاد الصناعات الكويتية اليوم البرنامج الصيفي 
الرابع »فرسان الصناعة« بالتعاون مع لوياك والذي يعد من 
فعاليــات احلملــة االعالمية التي ينظمهــا االحتاد على مدى 
العامني املاضيني والتي تهدف الى تسليط الضوء على القطاع 
الصناعي لدوره االساسي في املساهمة بتنويع مصادر الدخل 
وايجاد رافد اقتصــادي بديل عن النفط، كذلك تعزيز أهمية 
املنتجات احمللية لدى جميع الشــرائح في املجتمع. بدورها، 

توجهت مدير عام احتاد الصناعات الكويتية هدى البقشــي 
بالشكر الدراة بنك بوبيان وبنك الكويت الصناعي لرعايتهما 
البرنامج الصيفي »فرسان الصناعة« لعامني متتاليني والشكر 
موصول لكل من الشــركة الكويتية الســعودية للصناعات 
الدوائية وشــركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
على دعمهما للحملة. وأشارت البقشي الى سعي االحتاد نحو 
االهتمام بقطاع الشباب إلعداد جيل من صناع املستقبل، مشددة 

على أهمية القطاع في حتقيق األمن االجتماعي وتوفير فرص 
العمل وتطوير مصادر جديدة للدخل القومي. وأشارت الى ان 
االحتاد يعمل جاهدا لنشر الوعي الثقافي الصناعي، خصوصا 
بني فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم بني 12 و17 عاما من 
اجلنسني وذلك خالل موسم الصيف واجازة الربيع لالستثمار 
في اوقات الفراغ لهذه الفئة. ولفتت الى ان االحتاد تبنى فكرة 
احلملة اإلعالمية التوعوية بغرض تعزيز الثقافة لكل الفئات 

العمرية، مؤكدة أهمية التعاون مع اجلهات احلكومية خالل 
الفترة املقبلة للتوســع في هذه احلملة لتخدم اكبر شريحة 

ممكنه بالتعاون مع املؤسسات التعليمية.
وبينت أن عدد املسجلني باملشروع يبلغ عددهم 20 طالبا 
وطالبــة، الفتة الى أن االحتاد قد صمــم لهم عددا من ورش 
العمــل املتنوعة اضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لعدد من 

املصانع احمللية مبختلف االنشطة الصناعية.


