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إنتاجها سيقتصر على 300 سيارة فقط

»جاكوار« »إكس إي إس في بروجكت 8«
األقوى واألكثر مرونة ورشاقة 

العمليــات  كشــف قســم 
اخلاصة لــدى »جاكــوار الند 
روفر« النقاب عن سيارة »إكس 
إي إس في بروجكت 8« األقوى 
واألكثر مرونة وأداء ضمن فئة 
سيارات الســيدان، بقوة 6٠٠ 
حصان وسرعة قصوى تصل 
إلى 3٢٢ كيلومترا في الساعة.
وتعتبــر »إكس إي إس في 
بروجكت 8« ثاني سيارة ينتجها 
قسم العمليات اخلاصة ضمن 
إصدار جامعي السيارات، وذلك 
بعد اإلطالق الناجح لســيارة 
جاكوار »إف تايب بروجيكت 
٧« عام ٢٠١٤. وتتمتع ســيارة 
الســيدان رباعية الدفع وذات 
األبــواب األربعــة بــأداء فائق 
ومزيــج مــن القــوة الهائلــة 
الديناميكيــة مبــا  واحلركــة 
يواكب طموحات عشاق القيادة 

املتحمسني. 
وسعيا للتميز، لن يتم إنتاج 
سوى 3٠٠ سيارة من هذا الطراز 
الذي يقوم املركز الفني في قسم 
العمليــات اخلاصة في مدينة 

كوفنتري بتجميعها يدويا. 
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
جــون إدواردز، مديــر عــام 
قســم العمليات اخلاصة لدى 
»جاكوار الند روفر«: »يحرص 
قســم العمليات اخلاصة على 
إنتاج سيارات تتمتع بأقصى 
درجات الرفاهية واألداء اجلبار 
واإلمكانــات املالئمــة ملختلف 
التضاريــس. وجتســد »إكس 
إي إس فــي بروجكت 8« ثمرة 
اجلهود الدؤوبة التي بذلها فريق 
العمل من مصممني ومهندسني 
ومتخصصي التصنيع البتكار 
أفضل ســيارة رياضية عالية 

األداء دون منازع«. 
ومتثــل »إكــس إي إس في 
بروجكــت 8« بشــكل حصري 
أرقى ســيارات »جاكــوار الند 
روفر« عالية األداء مبحرك وقود 
من 8 أسطوانات سعة 5 ليترات 
وقوة 6٠٠ حصان مع آلية سوبر 
تشــارج، وعادم نشط متغير 
من التيتانيوم، فضال عن نظام 

اجلر رباعي الدفــع، ومعايير 
الديناميكية الهوائية املعتمدة 
في السيارات الرياضية. وتبلغ 
السرعة القصوى للسيارة 3٢٢ 
كيلومترا في الساعة مع تسارع 
من ٠ - ١٠٠ كيلومتر في الساعة 
خالل 3.٧ ثوان، ما يجعلها أسرع 
سيارات »جاكوار« على اإلطالق.
ومن اجلوانب األساســية 
التي تعزز أداء السيارة األكثر 
تركيزا على طبيعة املسار بني 
قائمة سيارات قسم العمليات 
اخلاصــة فــي الشــركة، هــي 
التعديــالت الهادفــة التــي مت 
ألــواح  اعتمادهــا والســيما 
الهيكل املصنوعة من األملنيوم 
خفيف الــوزن واحلائزة على 
جوائز مرموقــة، مبا في ذلك 
املصدات املصنوعة من األلياف 

ولضمان األداء األمثل على 
الطرقات أو حلبات الســباق، 
تتمتع السيارة بنظام التعليق 
الترقــوي املــزدوج األمامــي، 
واخللفي بواســطة الوصالت 
املتكاملة والنوابض املتينة مع 
املخمدات املتغيرة باســتمرار 
والقابلة للتعديــل يدويا )ما 
يخفض ارتفاع السيارة بواقع 
١5 ملليمتــرا عنــد خــوض 
السيارة  السباقات(. وتعتمد 
ألول مــرة فــي القطــاع نظام 
املكابح اجلديــد املصنوع من 
الكربون والسيراميك، من خالل 
استخدام محامل عجالت على 
غرار سيارات »فورموال ون« 
واملصنوعــة من الســيراميك 
والســيليكون املعالج. كما مت 
جتهيز السيارة بنظام التحكم 

وضع السباق »تراك مود« الذي 
يضبط نظم التحكم والثبات 
أثنــاء القيــادة علــى احللبــة 
ويعزز استجابة دواسة الوقود 
وأنظمة التوجيه لتحقيق أقصى 
درجات الدقــة ومواكبة ردود 

فعل السائق.
الســيارة  وســتتوافر 
إطالقهــا،  عنــد  بنموذجــني 
األول ســيكون قياسيا بأربع 
مقاعــد عاليــة األداء ومجهــز 
مبقعدين أماميني مع حواف من 
املنغنزيوم إضافة إلى وسادة 
خلفيــة أكثر اتســاعا لتعزيز 
الدعم. ويشــتمل  مســتويات 
النمــوذج االختيــاري الثاني 
»تراك باك« مبقعدين على مقاعد 
أمامية خفيفة الوزن مخصصة 
لسيارات السباق ومصنوعة 

الكربونية مع قنوات التبريد 
املعززة، وغطاء احملرك املزود 
بفتحــة للتهويــة واملصنوع 
من األلياف الكربونية، فضال 
عن الهيكل املتقن الذي يغطي 
مــن  املصنوعــة  العجــالت 
ســبائك األملنيــوم بقياس ٢٠ 
بوصة، واملصد األمامي القابل 
للتعديل، واألرضية املستوية، 
واملصدات اخللفية املصنوعة 
من ألياف الكربــون، واملوزع 
اخللفي للهواء، وجناح خلفي 
لتعزيز الديناميكية الهوائية. 
وبفضــل هذه املزايا ســتغدو 
»إكــس إي إس فــي بروجكت 
8« الســيارة األخــف وزنا في 
مجموعة ســيارات »جاكوار« 
ســيدان العاملة مبحرك من 8 

اسطوانات.

التفاضلي اإللكتروني الفعال 
مع آليــة تبريد بالزيت وذلك 

ألول مرة. 
وتستكمل مزايا املقصورة 
مشــهد األداء املتميز للسيارة 
من خــالل تطبيقــات مخفية 
تبدأ بلمسات مزينة باأللياف 
الالمعــة وجلود  الكربونيــة 
الكنتارا لعجلة القيادة ولوحة 
الداخلــي  القيــادة والوجــه 
لألبواب. ويتم تبديل السرعات 
الثماني بسرعة من خالل آلية 
للتحكم بهــذه الوظيفة خلف 
عجلة القيادة أو من خالل ذراع 
 ،Pistolshift »بيستول شيفت«

وذلك ألول مرة أيضا.
وتعتبر »إكس إي إس في 
بروجكــت 8« أولى ســيارات 
»جاكــوار« التي تنطوي على 

من ألياف الكربون مع ٤ نقاط 
للتثبيت عبر حلقــات متينة 
مثبتة بدال من املقعد اخللفي. 
وستكون عجلة القيادة في كال 
النموذجني حصريا على جهة 

اليسار. 
وميكــن ملقتنــي الســيارة 
إضفــاء طابع شــخصي على 
ســياراتهم من خــالل اختيار 
ألوان وتشطيبات إضافية من 
 Premium Palette مجموعــة
من قســم العمليــات اخلاصة 
والتي تتضمن ١9 لونا إضافيا 
وتشــطيبات وفــق أســاليب 
 tri-coat، tinted clear coat،
 pearlescent ChromaFlairTM
and satin matte، فضــال عــن 
حزم من الشــارات والعالمات 
املستوحاة من عالم السباقات.

قوة جبارة وخفة 
حركة ونظام جر 

رباعي الدفع

السرعة القصوى 322 
كيلومتراً في الساعة 

وتصل الى سرعة 
100 كيلومتر بالساعة 

ٍ في غضون 3.7 ثوان

بحضور مشاهير مواقع التواصل

»التجاري« يعلن الرابحني في السحب الكبير 
وحملة »حول راتبك واربح مع التجاري«

»اخلليج« يعلن عن الفائزين 
بسحوبات الدانة اليومية

التجــاري  البنــك  أعلــن 
الكويتي عن أسماء الرابحني 
في ســحب النجمة اليومي، 
وربع السنوي، وحملة »حول 
راتبك واربح مع التجاري«، 
ومت إجراء السحوبات واإلعالن 
عن الفائزين مبشاركة مشاهير 
التواصل االجتماعي،  مواقع 
العثمــان وعبدالوهاب  عمر 
العيسى، وبحضور عدد من 
اإلدارة العليا للبنك واملوظفني، 
وحتت إشــراف ممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 

اشكناني.
وقد مت نقل عملية السحب 
مباشرة على حسابات البنك 
في مواقع التواصل االجتماعي 
حيــث شــارك كل مــن عمر 
العثمان وعبدالوهاب العيسى 
في عملية إجراء السحوبات 
وأعلنــا عــن الفائزيــن عبر 
حســاباتهم الشخصية على 
تلــك املواقــع وقامــا كذلــك 
الفائزيــن  بالتواصــل مــع 

وتهنئتهم.
وفــي الســياق ذاته، مت 

أعلــن بنــك اخلليج عن 
أسماء الفائزين بالسحوبات 
اليومية حلساب الدانة خالل 
األســبوع مــن ٢8 يونيو ـ 
٢9 يونيــو ٢٠١٧. وتشــمل 
السحوبات اليومية حلساب 
الدانــة جائزتــني قيمة كل 
منهما ١٠٠٠ دينــار كويتي 
لكل فائز خالل أيام العمل. 
والفائــزون هم: اســامة 
غلوم علــي الكندري، والء 
اميــر علــي احلــداد، محمد 
العنــزي،  ســيف فرحــان 
شــريف نصراهلل شــريف 

العوضي.
هذا، وسيجرى السحب 
ربــع الســنوي الثانــي في 
١3 يوليــو على جائزة ٢5٠ 
الف دينــار يليه الســحب 
ربع الســنوي الثالث الذي 
سوف يجرى في ٢8 سبتمبر 
على جائزة 5٠٠ ألف دينار، 
أما موعــد الســحب الرابع 
واألخيــر فهو فــي ١١ يناير 
تتويــج  ويتخللــه   ٢٠١8
مليونيــر الدانة لعام ٢٠١٧ 
الذي سيحصل على جائزة 
بقيمة مليون دينار كويتي. 

اإلعالن عن الفائز بجائزة الـ 
١5٠ الف دينار  حيث ابتسم 
احلظ للفائزة شيخ جوسيا 
بيجم للفوز بهذه اجلائزة في 
السحب الكبير للربع الثاني 
حلساب النجمة، كما حالف 
احلظ ســالم فــالح البالود 
للفوز بســيارة مرســيدس 
C-Class فــي »حول راتبك 

ويشــجع بنــك اخلليج 
عمــالء الدانــة علــى زيادة 
فــرص فوزهم عــن طريق 
زيــادة املبالــغ التــي يتــم 
إيداعها في احلساب، مباشرة 
عبــر حتول املبالــغ من أي 
حســاب محلي، باستخدام 
الدفــع اإللكتروني  خدمــة 
اجلديدة املتاحة عبر موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية.

واربح مع التجاري«.
التجــاري ينتهز  والبنك 
هذه الفرصة ليتقدم بالشكر 
لكل مــن ســاهم فــي إجراء 
عملية السحوبات التي متت 
بسالســة ونظام. كما يهنئ 
جميع الفائزين في سحوبات 
النجمة وحملة »حول راتبك 

واربح مع التجاري«.

كما يوفر حساب الدانة 
أيضا العديــد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة 
الدانة لإليــداع احلصري« 
التــي متنــح عمــالء الدانة 
حرية إيــداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى 
خدمة »احلاسبة« التي متكن 
عمالء الدانة من احتساب ما 
لديهــم من فرص للفوز في 

سحب الدانة.

جانب من إعالن أسماء الفائزين بالسحوبات السحوبات تشمل 
جائزتني قيمة كل 
منهما 1000 دينار 

لكل فائز

في إطار جوائز لندن

مجموعة »االحتاد للطيران« تفوز بأربع جوائز مرموقة في مجال إدارة اخلزانة
حظي فريق شؤون اخلزانة مبجموعة 
االحتاد للطيران مرة أخرى بالتكرمي تقديرا 
للتميــز في مجــال إدارة اخلزانة بقطاع 
الطيران حيث فازت املجموعة بأربع جوائز 
رئيســية في إطار جوائز »آدم سميث« 
لعام ٢٠١٧ التي تنظمها مجلة »تريجري 
توداي« املتخصصة في الشؤون املالية.
وعقب سلســلة من اجلوائز الرائدة 
التي فازت بها مؤخرا من مؤسسات دولية 
عديدة، حصدت مجموعة االحتاد للطيران 
املزيد من اجلوائز فــي إطار االحتفالية 
السنوية التي انعقدت في لندن. وللعام 
الثالث على التوالي، مت تكرمي مجموعة 
االحتاد للطيران تقديرا اللتزامها املستمر 
بالتميز في قطاع اخلزانة من قبل واحدة 
من كبرى املطبوعات الرائدة املتخصصة.
وفــازت مجموعة االحتــاد للطيران 
بجائزة »شؤون اخلزانة األفضل في فئتها 

في منطقة الشــرق األوســط«، وجائزة 
»أفضل حل متويلي - جائزة التقدير«، 
وجائــزة »أفضل حــل إلدارة املخاطر - 
جائــزة التقدير«، وجائــزة »أفضل حل 
لتمويل سلسلة اإلمداد/التجارة - جائزة 
التقدير«. وقد مت ترشيح مجموعة االحتاد 
للطيــران للفوز بتلــك اجلوائز من قبل 
شــركاء املجموعــة، ومن بينهم شــركة 
أوبــني لينك، وبنك أبوظبي األول، وبنك 
أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، ومجموعة 
 .)MUFG( ميتسوبيشي يو إف جي املالية
وقالت مجلة »تريجــري توداي« إن 
هذا العــام على وجــه التحديد قد حفل 
بالتحديات على خلفية البيئة التشغيلية 
الصعبة، ومن ثم كان االبتكار واإلبداع في 
إدارات اخلزانة هما املعياران الرئيسيان 

للترشيحات الفائزة. 
وتعليقا على الفوز باجلوائز املرموقة، 

قال ريكي ثيريون، رئيس الشؤون املالية 
املؤقت ملجموعــة االحتاد للطيران: تعد 
هذه اجلوائز شــهادة دامغة على العمل 
الرائع الذي قام به فريق اخلزانة إليجاد 
احللول لتعزيز قوة أعمالنا في ظل بيئة 

حافلة بالتحديات. 
وفــازت املجموعة بجائزة »شــؤون 
اخلزانــة األفضل في فئتها في الشــرق 
األوسط« عن عدد من املمارسات املبتكرة، 
التي تشمل جمع متويالت تصل إلى 5.١ 
مليار دوالر أميركي من خالل إصدار أولي 
للصكوك، الذي اعتبر اإلصدار األكبر من 
نوعه على اإلطالق في أبوظبي، إضافة إلى 
برنامج املرابحة الذي بلغ ١٤5 مليون دوالر 
أميركي، والذي يعد أول طرح إســالمي 
خاص تقوم به الناقلة.  ومنحت مجموعة 
االحتاد للطيران جائزة »أفضل حل لتمويل 
سلسلة اإلمداد/التجارة« تقديرا لبرنامج 

املجموعة للتحول إلى املركزية في عمليات 
اخلزانة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عبر حتسني اإلجراءات من خالل استخدام 
التقنية وتقليل التدخل اليدوي مع تنامي 
شبكة سلسلة اإلمداد اخلاصة باملجموعة. 
وحازت املجموعة جائزة »أفضل حل 
متويلي« تقديرا جلهــود فريق اخلزانة 
باالحتاد للطيران في قيادة حل متويلي 
مرحلي على املدى القصير وبتكلفة مجدية 
جلمع ٢3٠ مليون دوالر أميركي على مدار 
فترة ستة أشهر لطائرتني جديدتني من 
طراز إيرباص A38٠ فــي أعقاب تعليق 
دعم الهيئات االئتمانية األوروبية لطلبات 
طائرات اإليرباص.  وجاء الفوز بجائزة 
»أفضل حــل إلدارة املخاطر« انعكاســا 
للمســتوى العالــي مــن االســتثمار في 
التقنية بهدف تقليــل املعاجلة اليدوية 
جوائز »آدم سميث« التي فازت بها مجموعة االحتاد للطيرانلكل متطلبات عمليات اخلزانة الرئيسية.


