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مت الكشــف مؤخرا عن 
أول سيارة خارقة كهربائية 
بالكامل في العالم من انتاج 
شــركة بريطانيــة، وهــي 
لوتس Evija اجلديدة كليا، 
مــع أداء ال مثيل له وقدرة 
عزم صافية تصل الى ٢٠٠٠ 
PS، فإنهــا تصنع معايير 
جديدة من حيث هندســة 
EV املتقدمة. بكل بساطة، 
 Evija تعتبر سيارة لوتس
أقوى سلسلة إنتاج سيارات 

على اإلطالق.
ســيارات  كل  ومثــل 
اللوتــس طــوال تاريــخ 
العالمة التجارية املمتد على 
نحو 7١ عامــا، مت تصميم 
Evija بدقة لتوفير جتربة 
قيادة رائعة على الطريق، 
فهو النموذج األكثر إجنازا 
ديناميكيــا الــذي صنعته 
الشركة على اإلطالق، حيث 
وضع معايير جديدة ألداء 

لوتس في القيادة.
ومتثل سيارة Evija بداية 
فصل جديد ومثير في تاريخ 
العالمة التجارية الشهيرة 
الرياضيــة  للســيارات 
البريطانية. إنها أول سيارة 
هايبركار من لوتس، وهو 
أول طراز للشــركة مزود 
مبحــرك كهربائــي. كأول 
سيارة جديدة بالكامل يتم 
إطالقها حتت رعاية جيليـ  
مجموعة السيارات األسرع 
منوا فــي العالم ـ ال ميكن 

التقليل من أهميتها.
إنتــاج هذه  ويقتصــر 
السيارة على ما ال يزيد عن 

لومان تدفق الهواء بشــكل 
مبــدع ومبتكر ليــس فقط 
من حول الســيارة وحتتها 
ولكن أيضا من خاللها مفهوم 
»املســامية« هذا هو مفتاح 
Evija وقد مكننا من إنشــاء 
تصميــم أنيــق مــع كميات 
اســتثنائية من قــوة الدفع 

السفلي«.

لغة التصميم
وترمــز Evija إلى بداية 
لغــة التصميــم املعاصــرة 
اجلديــدة لـــ Lotus والتــي 
الظهور  ســتتطور وتعاود 
على السيارات عالية األداء في 
املستقبل، كما أكدت الشركة 
أن إنتاج Evija سيبدأ هناك 

خالل عام ٢٠٢٠.
وتوضيحــا للتفكيــر 
االبتكاري واإلبداع الذي كان 
 ،Lotus DNA دائما جزءا من
تعــد Evija مبنزلــة جولة 
فنية قوية. وتواصل ساللة 
لوتس األسطورية الغنية 
بأوائل املطورين سواء في 
قطاع السيارات أو رياضة 
السيارات، في حني أنها حملة 
عن املســتقبل من لوتس، 
إال أنها تظل وفية لســاللة 
الشركة واملبادئ التوجيهية 
للمؤسس كولني تشامبان، 
الــذي صنع أول ســيارات 

لوتس في عام ١٩48.
إن Evija هي أول سيارة 
لوتس على الطريق حتتوي 
على هيكل أحادي بالكامل 
مــن ألياف الكربــون، تعد 
املقصورة بدءا من املقاعد 

القابلــة للتعديــل متامــا 
القيــادة  وحتــى عجلــة 
متعددة الوظائف قمة في 
تصميم وتقنية السيارات 
املســتوحاة من السيارات 

الرياضية.
 ،Evija قلــب  وفــي 
نقــل  مجموعــة  توجــد 
حركــة كهربائيــة فائقــة 
التطــور. مت تطويــره مع 
 Williams الشــريك التقني
 ،Advanced Engineering
املشهور بالنجاح الباهر في 
الســيارات الرياضية، من 
Formula One إلى املواسم 
 Formula.األربعة األولى من
E مت تثبيــت البطارية في 
منتصف الهيكل مباشــرة 
خلــف املقعديــن وتوفــر 
الطاقة إلى أربعة محركات 
كهربائية قوية. هذا النظام 
ذو الكفــاءة العاليــة هــو 
أخف وأكثــف حزمة طاقة 
كهربائية مت تركيبها على 
اإلطالق في سيارة. ويبلغ 
وزنه املستهدف ١68٠ كجم 
فقط، وسيكون أخف محرك 
كهربائي هائل على اإلطالق 
يدخل في إنتاج السلسلة.
وقد صممــت Evija بأداء 
دقيــق ومســتدام، ولديهــا 
 Range خمسة أوضاع للقيادة
 Trackو Sportو Tourو Cityو
وميكن أن تتسابق من ٠ إلى 
6٢ ميل في الساعة )٠ ـ ١٠٠ 
كلم/ ساعة( في أقل من ثالث 
ثوان وتتســارع إلى سرعة 
قصوى تتجاوز ٢٠٠ ميل في 
الساعة )٠ـ  3٢٠ كلم/ ساعة(.

١3٠ نسخة، مما يجعلها من 
بني أكثر الســيارات متيزا 
علــى اإلطالق، وهــو رقم 
مت تعيينــه تقديــرا لرمز 
 ،١3٠ Type مشروع السيارة
مت تخصيص سيارات من 
نوع لوتس للطرق والسباق 
طــوال ســبعة عقــود من 
النجاح للعالمة التجارية، 
كما هــو احلــال أيضا في 

.Evija

سيارة متفردة
فــي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
فيــل  للســيارات  لوتــس 
بوبهام، متحدثا في معرض 
كشف النقاب عنها في لندن 
»ان لوتس Evija ســيارة ال 
مثيل لها، ســتعيد تأسيس 
عالمتنا التجارية في قلوب 
وعقول عشــاق الســيارات 
الرياضيــة وعلى املســرح 
العاملي للسيارات. كما ستمهد 
الطريق ملزيد مــن النماذج 

املستقبلية«.
وأضــاف »هــذه حلظــة 
رائعــة أخــرى فــي تاريخ 
شركتنا. إن Evija هي لوتس 
حقيقية بكل معنى الكلمة. 
لقــد مت تطويره بشــغف ال 
يتزعزع يتخطــى احلدود، 
واستكشــاف طــرق جديدة 
التقنيات  للتفكير وتطبيق 

الرائدة«.
من جانبه، قال راسل كار، 
مديــر التصميم في شــركة 
لوتــس كارز، »لقد درســنا 
كيف تستخدم سيارات سباق 

»هواوي« تطلق نظام تشغيل موّزع جديدًا 
Microkernel القائم على تقنية HarmonyOS

اغتنمت »هواوي« مؤمترها 
الســنوي للمطوريــن أمس 
إلطــالق HarmonyOS، نظام 
التشغيل املوزع اجلديد القائم 
على تقنية النواة الصغرية 
واملصمــم   ،»Microkernel«
خصيصــا لتوفيــر جتربــة 
مســتخدم سلسة في جميع 
األجهزة والســيناريوهات. 
يــو،  ريتشــارد  وأوضــح 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
هواوي ألعمال املســتهلكني، 
الشــركة لتطويــر  دوافــع 
التشــغيل اجلديــد،  نظــام 
قائــال: »نحــن اليــوم علــى 
أعتــاب عصــر يتوقــع فيه 
الناس احلصول على جتربة 
ذكية وشــاملة عبــر جميع 
األجهزة والســيناريوهات، 
ممــا جعلنــا نلمــس أهمية 
ابتكار نظام تشــغيل مبتكر 
مزود بقدرات محســنة مهما 
اختلفت املنصات. كنا بحاجة 
لنظام تشــغيل يدعم جميع 
وميكــن  الســيناريوهات، 
اســتخدامه فــي مجموعــة 

تصورا ملستقبل يتكامل فيه 
الــذكاء االصطناعي مع كل 
جوانب احلياة، وانطلقت في 
الكفيلة  الســبل  استكشاف 
بتحقيق هذه التجربة التي 
تتخطى حدود الفضاء املادي 
لتغطــي أجهــزة ومنصات 

مختلفة.
 HarmonyOS ويعتبــر 
نظام تشغيل خفيف ومدمج 
مع خــواص وظيفية قوية، 
وسيستخدم أوال في األجهزة 
الذكية مثل الساعات الذكية 
الذكية، والنظم  والشاشات 
داخل الســيارات، ومكبرات 
الصوت الذكية. ومن خالل 
عملية التطبيق هذه، تسعى 
هواوي إلنشــاء نظام بيئي 
متكامــل ومشــترك عبــر 
األجهــزة، وتشــكيل بيئــة 
تشــغيل آمنــة وموثوقــة، 
وتوفير جتربة ذكية شاملة 
عبر كل تفاعل مع كل جهاز.
وتفــرض خطــوة طرح 
جتربــة ذكيــة فــي جميــع 
السيناريوهات رفع املعايير 

من حيث قــدرات االتصال، 
ممــا دفــع لتصميــم نظام 
HarmonyOS معــززا بأربع 
خــواص فنية اســتثنائية 
متنحه القــدرة على الوفاء 

بوعوده للمستهلكني.
١ - السالســة: أول نظــام 
تشــغيل مــن نوعــه مــع 
بنية موزعــة توفر جتربة 
سلسة عبر جميع األجهزة 
بفضل االعتماد على البنية 
املوزعة وتكنولوجيا الناقل 

االفتراضي املوزع.
٢ - السرعة: محرك تعزيز 
سرعة االســتجابة، وكفاءة 
االتصــاالت الداخليــة بــني 

العمليات.
3 - األمان: بنية نواة صغرية 
تعيد تشكيل مفاهيم األمان 
واملوثوقية من األلف إلى الياء
4 - نظــام موحــد: بيئــة 
املتكاملــة علــى  التطويــر 
أجهزة متعددة تتيح تطوير 
التطبيقــات مــرة واحــدة، 
ومن ثم نشرها عبر أجهزة 

متعددة.

خالل استعراض »هواوي« ملزايا النظام اجلديد حضور كثيف خالل املؤمتر

األجهــزة  مــن  واســعة 
واملنصات، ويستطيع تلبية 
متطلبــات العمالء من حيث 
سرعة االســتجابة وارتفاع 

مستويات األمان«.
وأضاف يو: »شكلت هذه 
العناصر الدوافع الرئيسية 
 HarmonyOS إلبــداع نظــام
الــذي يختلف متاما عن كل 
من أندرويد وiOS. فهو نظام 
تشغيل موزع قائم على تقنية 
 Microkernel النواة الصغرية
ليوفــر جتربة سلســة في 
الســيناريوهات.  جميــع 
النظــام بهيكليــة  وميتــاز 
موثوقة وآمنة تدعم التعاون 
السلس بني جميع األجهزة. 
إعداد  وميكــن للمســتخدم 
تطبيقاته مرة واحدة فقط، 
ومن ثم نشرها عبر مجموعة 

من األجهزة املختلفة«.
وجرت العادة أن يتزامن 
التشــغيل  نظــم  إطــالق 
اجلديــدة مع إصــدار أنواع 
جديدة مــن األجهزة، حيث 
وضعت هواوي قبل ١٠ أعوام 

»الوطني«: مخاوف النمو تدفع املستثمرين للفرار إلى أصول املالذ اآلمن
املستهلكني في اململكة املتحدة 
بنســبة 2.1% في يوليو مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي. 
كما ارتفــع املؤشــر مقارنة 
مبستويات شــهر يونيو مبا 
يتماشى مع املعدل املستهدف من 
قبل بنك إجنلترا. هذا، وال يتوقع 
االقتصاديون استمرار املسار 
الثابت للتضخم بسبب ضعف 
اجلنيه االسترليني واالرتفاع 
األخير في معدل منو األجور، 
وكالهما يشير إلى ارتفاع متوقع 
للتضخم في املستقبل. حيث 
أظهرت أرقام منفصلة أيضا منو 
األجور بنسبة 3.7% مبا يتماشى 

مع توقعات السوق. 

 تراجع منو االقتصاد الصيني 
يعانــي االقتصاد الصيني 
هــو اآلخر حيــث تباطأ منو 
اإلنتاج الصناعي إلى 4.8% على 
أساس سنوي في يوليو مقابل 
6.3% في يونيو، كما انخفضت 
مبيعــات التجزئة من 9.8% إلى 
7.6% فــي يوليو وكال الرقمني 
يثير املخاوف جتاه االقتصاد 
العاملي. وقد اجته املستثمرون 
إلى أصول املالذ اآلمن املتمثلة 
في سندات اخلزانة احلكومية 
طويلة األجل، وخاصة الواليات 
املتحــدة، في ظل اعتقادهم أن 
األصول املرتفعة املخاطر مثل 

األسهم معرضة للخطر.

زخم بيانــات مبيعات التجزئة 
وثبات قراءات مؤشــر أسعار 
املســتهلكني، في الوقت الذي 
صارعت االقتصادات األوروبية 
والصينية إلصدار بيانات إيجابية. 
وافتتح مؤشر الدوالر األسبوع 
عند مستوى 97.535 وواصل 
زخمه التصاعدي مرتفعا بنسبة 
0.63% خالل األسبوع املاضي 
ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته 
املسجلة منذ أســبوعني عند 

مستوى 98.339.

مخاوف انفصال بريطانيا 
ارتفــع مؤشــر أســعار 

منوا بنسبة 0.3%. إال أن التضخم 
األساسي ســجل مفاجأة على 
طريقة املبيعــات حيث ارتفع 
بنسبة 1%، أعلى بكثير من نسبة 
0.4% املتوقعة من قبل األسواق. 
وتأتي تلك األرقام املتفائلة في 
أعقاب انتعاش قطاع الصناعات 
التحويليــة، حيث بلغت قراءة 
مؤشر فيلي فيد الصناعي 16.8 
نقطة في وقت كان السوق يتوقع 

فيه قراءة قدرها 10.1 نقاط.

أسواق العمالت
وبالنسبة ألسواق العمالت، 
ارتفع الدوالر األميركي في ظل 

الفائدة األميركية.

 بيانات الواليات املتحدة
ما زالت مرنة

شهدت مبيعات التجزئة في 
الواليات املتحدة منوا مبعدل أكثر 
مما كان متوقعا خالل الشــهر 
املاضي، وذلك في إشــارة إلى 
مواصلة املستهلكني دعم أكبر 
اقتصاد على مســتوى العالم. 
حيث ارتفعت مبيعات التجزئة 
الرئيسية بنسبة 0.7% في يوليو، 
متجاوزة معدالت النمو املسجلة 
في الشهر السابق، كما تخطت 
توقعات االقتصاديني مسجلة 

على التفــاؤل، إال ان املتداولني 
قاموا بتسعير إمكانية خفض 
االحتياطي الفيدرالي ألســعار 
الفائدة بواقع 50 نقطة أساس 
بنســبة 37%، في حني يتوقع 
63% خفضهــا بواقع 25 نقطة 
أساس. وفي ظل تزايد الضغوط 
اليومية من جهة الرئيس األميركي 
ترامب على االحتياطي الفيدرالي 
لتيسير السياسات النقدية بوتيرة 
أسرع، سيقوم أعضاء اللجنة 
الفيدرالية للسوق املفتوحة بتقييم 
تداعيات احلرب التجارية بعناية 
إلى جانب انعكاس منحنى العائد 
قبل اتخاذ قرار بشــأن أسعار 

مؤشر داو جونز بنحو 390 نقطة 
بعد إعالن ترامب عن تأجيل فرض 
الرسوم اجلمركية اإلضافية على 
الصني. إال ان ذلك الربح لم يدم 
طويال حيث فقد املؤشــر 556 
نقطة في اليوم التالي على خلفية 
املخاوف املتعلقة بالنمو العاملي. 
وعلى صعيد السياسة النقدية، 
يتجه سوق العقود اآلجلة إلى 
تسعير إمكانية قيام االحتياطي 
الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 
في اجتماعه املقبل املقرر عقده 
في سبتمبر بنسبة 100%. وعلى 
الرغم من ان البيانات الصادرة من 
الواليات املتحدة ما زالت تبعث 

قصير األجل - وتاريخيا، يسبق 
هذا االنعكاس في األغلب حدوث 
حالة من الركــود االقتصادي. 
ويأتي انخفاض معدل سندات 
اخلزانــة األميركيــة ألجل 10 
سنوات إلى مستوى أدنى من تلك 
املستحقة بعد عامني للمرة األولى 
منذ 2007، هذا في الوقت الذي 
انخفض فيه العائد على السندات 
األميركية ذات فترة استحقاق 30 
عاما إلى أدنى مستوياته املسجلة 
على اإلطالق متراجعا إلى أقل من 
2%. أما على صعيد األسهم، فقد 
كان التقلب هو السمة الرئيسية 
في وول ستريت. حيث ارتفع 

رأى تقريــر لبنك الكويت 
الوطنــي ان الرئيس األميركي 
دونالد ترامــب تراجع خطوة 
إلى الوراء في نزاعه مع بكني، 
بعد أن أعلنت إدارته عن تأجيل 
فرض رسوم جمركية بنسبة 
10% على بعــض الواردات من 
السلع االســتهالكية الصينية، 
كما توعد قبل أسبوعني، حتى 
ديسمبر املقبل. وقد مت فرض 
رسوم جمركية بنسبة 25% بالفعل 
على بضائع صينية بقيمة تقارب 
حوالي 250 مليار دوالر. وكان 
صندوق النقد الدولي قد وصف 
الشهر املاضي التوترات التجارية 
بأنها احدى أكبر املخاطر التي 
العاملي،  يتعرض لها االقتصاد 
وقام بخفض توقعاته للنمو للمرة 
الثالثة. وبعد صدور تلك األخبار، 
ارتفعت األسهم وغمرت األسواق 
العاملية معنويات املخاطرة. إال أن 
تأثير تلك اخلطوة اإليجابية لم 
تدم طويال، حيث ساهمت البيانات 
الصادرة من الصني وأملانيا في 
زيادة املخاوف بشأن النمو العاملي 
ودفعت املستثمرين للفرار إلى 

أصول املالذ اآلمن.
وأضــاف التقرير انه على 
خلفية تلك األوضاع، تراجعت 
عائدات الســندات احلكومية 
األميركيــة والبريطانية ألجل 
10 سنوات إلى أقل من عائدات 
اإلصدارات ذات االستحقاق - 

التوترات التجارية أحد أكبر املخاطر التي تهدد االقتصاد العاملي

انكماش االقتصاد األملاني يزيد من وتيرة املخاوف
قال تقرير »الوطني« ان االقتصاد األملاني 
انكمش في الربع الثاني، حيث أشارت بيانات 
املعنويات الضعيفة إلى استمرار النمو السلبي 
في الربع الثالث أيضا، وهو األمر الذي من 
شــأنه أن يضع االقتصاد األملاني في حالة 
ركود. وتبعث آفــاق االقتصاد األملاني على 
القلق، حيث سجل انكماشا بنسبة 0.1% على 
أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2019 
فيما ســجل منوا طفيفا بنسبة 0.4% فقط 
مقارنة بالفترة املماثلــة من 2018 )باألرقام 
املعدلة موسميا(. وجاء انكماش الناجت احمللي 
اإلجمالي في الربع الثاني بعد مفاجأة تسجيل 

منو 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع 
األول، وبالتالي فإن االقتصاد ككل مازال ينمو 

بشكل واضح في النصف األول من العام.
وشهدت عملة اليورو املوحدة انخفاضا 
ملدة 4 أيام متتالية وكسرت مستوى 1.11 يوم 
اخلميس املاضي في ظل تزايد املخاوف بشأن 
أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أال وهي أملانيا. 
وفقدت العملة 1.2% من قيمتها مقابل الدوالر 
األميركي خالل األسبوع املاضي، ومن املتوقع 
أن تتعرض إلى املزيــد من الضغوط حيث 
يشكل ضعف البيانات االقتصادية والضغوط 

التضخمية عائقا أمام حتقيقها الرتفاعات.

»لوتس Evija«.. أول سيارة كهربائية خارقة 
من إنتاج بريطاني

62 مليون دينار ارتفاع باالحتياطي النقدي الكويتي
عالء مجيد

النقدي  صعد االحتياطي 
األجنبي خالل يوليو املاضي 
ليصل الى ١٠.83 مليارات دينار 
)35.6٠ مليار دوالر( بزيادة 
٠.57% شهريا مرتفعا بقيمة 
6٢ مليــون دينار )نحو ٢٠3 
ماليني دوالر(، حيث يأتي هذا 
الذي  التراجع  االرتفاع بعــد 
حدث في يونيو املاضي، علما 
بان االحتياطي النقدي األجنبي 
وصــل الــى اعلــى مســتوى 
تاريخــي فــي مايــو املاضي، 
حيث وصل الــى ١١.٢١ مليار 

دينار )36.٩5 مليار دوالر(
النقد  وميثــل االحتياطي 
إجمالــي  للبــالد  األجنبــي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والســندات وشهادات اإليداع 
وأذونــات اخلزانــة وودائــع 
العملــة األجنبية لــدى بنك 

الكويت املركزي.
وكعادة جميع الســنوات 
الســابقة لم يتغير احتياطي 
الكويت من الذهب الذي استقر 
عند 7٩ طنا بحســب مجلس 
احتياطي الذهب العاملي وتبلغ 

3 مليارات دوالر حيث وصل 
سعر طن الذهب 3٩.3 مليون 

دوالر.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي، وصل 
البنــك  اجمالــي موجــودات 
١١.٠3 مليار دينار موزعة بني 

االحتياطات األجنبية السائلة 
التي متثل الســواد األعظم بـ 
١٠.83 مليارات دينار، باإلضافة 
الى االحتياطات الذهبية بقيمة 
3١.7 مليون دينار واحتياطات 
اخرى مبقــدار ١64.7 مليون 

دينار.
وبلغ مجموع قيم األوراق 
املالية واملسكوكات في يوليو 
املاضي نحو ١.87 مليار دينار 
بانخفــاض ١4 مليــون دينار 
وبنســبة ٠.74% عــن يونيو 
املاضي البالغ ١.88 مليار دينار، 
مقسمة الى ١.84 مليار دينار 
مجموع قيــم األوراق املالية 
وهــي متثل الســواد األعظم، 
بينمــا جــاءت مجمــوع قيم 
املسكوكات بقيمة ٢8.6 مليون 
دينــار. وتقيــس املوجودات 
األجنبيــة قوة املركــز املالي 
اخلارجي والقدرة على مقاومة 
الضغوط التــي تتعرض لها 

العملة احمللية.
ومبقارنــة االحتياطيــات 
الكويتية بنظيراتها اخلليجية، 
حتل الكويت في املرتبة الثالثة 
الســعودية  خلــف كل مــن 

واإلمارات.

وصل إلى 10.8 مليارات دينار بنهاية يوليو املاضي

القيمة الدفترية لتلك الكمية 
من الذهب لدى الكويت 7.3١ 
مليــون دينار وذلك حســب 
األسعار وقت الشراء وليس 
بالقيمــة الســوقية احلاليــة 
وتخطــت القيمــة الســوقية 
الحتياطي الكويت من الذهب 


