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GT3 RS» اجلديدة.. رياضية عالية األداء بورشه «911
GT3 RS اجلديدة  دبي: صممت شركة بورشه سيارة 911
لتوفير أعلى مستويات األداء بفضل قوتها التي تبلغ 386

كيلوواط (525 حصانا متريا)، حيث اســتلهمت الشــركة 
تقنيات الســيارة الرياضية فائقة األداء املخصصة للطرق 

العادية وأنظمتها من رياضة السيارات. 
وإضافة إلى احملرك سريع الدوران بنظام السحب الطبيعي 
مع التصميم املخصص للسباق والهيكل الذكي خفيف الوزن، 
فإن أنظمة التبريد والديناميكية الهوائية الذكية في سيارة 
GT3 RS اجلديدة تربطها بشــكل مباشر بشقيقتها 911 911

GT3 R الرياضية.
GT3 RS اجلديدة  ويتميز التصميم اخلارجي لسيارة 911
بعدد كبير من جتهيزات الديناميكية الهوائية ذات الوظائف 
احملــددة، أبرزها اجلنــاح اخللفي بتصميــم عنق البجعة 
املخصص لطرازات GT الرياضية، والذي زاد حجمه بصورة 
كبيرة. ويتكون هذا اجلناح اخللفي من جزء رئيسي ثابت 
وجــزء علوي قابل للتعديــل هيدروليكيا. وترتفع احلافة 
العلوية للجناح اخللفي أعلى من سقف السيارة، وهي ميزة 

تأتي ألول مرة في سيارة بورشه ضمن خطوط اإلنتاج.
إضافــة إلى ذلك، لم تعد الواجهة األمامية لســيارة 911

GT3 RS اجلديدة حتتوي على مشتت هواء أمامي، ولكنها 
حتتوي بدال من ذلك على فاصل أمامي يقسم تدفق الهواء 
فوقه وأسفله. وتعمل األلواح اجلانبية على توجيه الهواء 
إلى اخلارج بدقة، فيما تتولى فتحات التهوية في األجنحة 

األمامية وظيفة تهوية أقواس العجالت األمامية. 
ويركز نظام التعليق أيضا على الديناميكية الهوائية. نظرا 

GT3 RS اجلديدة  لتعرض أقواس العجالت في ســيارة 911
لتدفقات هواء قوية، فقد مت تصميم املقاطع اجلانبية ملكونات 
احملور األمامي ذي املفصل األساسي املزدوج واملصمم على 
شــكل دمعة. وتعمل هذه األجزاء ذات الكفاءة الديناميكية 
الهوائية على زيادة القوة الضاغطة إلى األسفل على احملور 
األمامي بحوالي 40 كغ عند السرعة القصوى وال تستخدم 
إال في رياضة السيارات. ونظرا لزيادة املسافة بني العجلتني 
األماميتــني، متت زيادة عرض احملــور األمامي ذو املفصل 
.(GT3 األساسي املزدوج (أعرض بـ 29 مم من سيارة 911

وقد مت حتسني احملرك سريع الدوران سعة 4.0 لترات 
والذي يعمل بنظام الســحب الطبيعي بشكل أكبر مقارنة 
GT3. واستخدمت الشركة عمود كامات  مبحرك سيارة 911
جديد لزيادة قوة احملرك إلى 386 كيلوواط (525 حصانا 
متريا). ويســتلهم نظام الســحب أحادي اخلانق ومحرك 
الصمام القوي من رياضة السيارات. وتتميز علبة تروس 
بورشــه بالقابض املزدوج بســبع سرعات ونسبة تروس 

 .GT3 أقصر من سيارة 911
وتتميز جميع طرازات RS بالهيكل الذكي خفيف الوزن 
منذ طرح السيارة األسطورية 911 كاريرا RS 2.7. وبفضل 
استخدام مجموعة كبيرة من مواد الهيكل خفيفة الوزن مثل 
GT3 البالستيك املقوى بألياف الكربون، يبلغ وزن سيارة 911

RS اجلديــدة 1450 كغ فقط (الوزن اإلجمالي وفقا للمعهد 
األملاني للتوحيد القياسي) على الرغم من وجود العديد من 
أجزاء السيارة األكبر حجما من سابقاتها. فعلى سبيل املثال، 
تصنع األبواب واألجنحة األمامية والسقف وغطاء احملرك 

األمامي من البالستيك املقوى بألياف الكربون. ويستخدم 
البالستيك املقوى بألياف الكربون في املقصورة أيضا، في 

املقاعد الرياضية القياسية مثال.
ومت تزويــد مقصورة ســيارة GT الرياضيــة اجلديدة 
Race- القياسية: اجللد األسود وجلد RS بتجهيزات طرازات

tex مع اللمسات املصنوعة من الكربون التي تعزز األجواء 
الرياضية والبســاطة داخلها، وميكن طلب جتهيز سيارة 
GT3 RS اجلديدة مبجموعة التجهيزات Clubsport دون  911
أي تكلفــة إضافية، والتي تتضمن قضيبــا فوالذيا مانعا 
لالنقالب، وطفاية احلريق اليدوية، وأحزمة األمان للسائق 
 ،Weissach بست نقاط، فيما تتضمن مجموعة التجهيزات
التي ميكن اختيارها بتكلفة إضافية، املزيد من التجهيزات 
اخلاصــة، حيث تتضمــن غطاء احملرك األمامي والســقف 
وأجزاء من اجلناح اخللفي وغطاء املرايا اخلارجية بلمسة 

من ألياف الكربون. 
وطور قسم تصنيع الساعات التابع لبورشه في سولوتورن 
GT3 RS امليكانيكية احلصرية ملالكي  في سويسرا ساعة 911
السيارة، وهي مستوحاة من رياضة السيارات التي تولي للدقة 
أهمية كبيرة، وتصنع هذه الساعة من التيتانيوم الطبيعي 

أو األسود مع السطح الزجاجي املصقول وزر التدوير.
وتستخدم الساعة كرونوغراف بورشه ديزاين امليكانيكي 
WERK 01.200، والذي مت اعتماده من املعهد السويســري 
الرسمي الختبار الكرونومتر لدقته العالية، وتتيح وظيفة 
االرتداد بدء حركة عقــرب الثواني وإيقافه وإعادة ضبطه 

بلمسة واحدة.

صممت خصيصاً لتوفر أداًء فائقاً على الطريق.. مع أعلى مستويات الديناميكية

«كي جي أل» الراعي الرسمي حلفل عيد استقالل الهند الـ ٧٥

في إطار دعمها املستمر للعالقات التجارية 
مع شركائها، قامت مجموعة شركات رابطة 
الكويت واخلليج للنقل «كي جي ال» برعاية 
حفل عيد استقالل جمهورية الهند اخلامس 
والسبعني والذكرى الستني لتأسيس العالقات 
الديبلوماســية بــني الكويــت والهند، مبقر 

السفارة الهندية في الكويت.
وكانت «كي جي ال» الراعي الرسمي لهذا 
احلفل منذ انطالقه قبل عام، حيث انطلقت ١٠٠

حافلة خاصة حتت شعار «آزادي كا عمريت 
مهوتساف» من مقر السفارة على يد سفير 
الهند لدى الكويت سيبي جورج، باالشتراك مع 
الوكيل املساعد للعالقات اإلعالمية اخلارجية 

بوزارة اإلعالم، مازن األنصاري.

وتتمتــع املجموعــة بعالقــات جتاريــة 
واستثمارية متبادلة مع الهند منذ تأسيسها 
عام ١٩٥٤ من قبل املؤسس الراحل إسماعيل 
دشتي، والتزال هذه العالقة قائمة إلى يومنا 

هذا.
هذا، وتواصل «كي جي ال» استراتيجيتها 
املتمثلة فــي تقدمي الدعــم املجتمعي لكافة 
شــعوب العالم، وتهتــم بالرعاية التنموية 
لألجيال وما تشمله من أنشطة، مثل الرياضة 
والدعــم الغذائي وعمليــات النقل والتنمية 
البشرية وغيرها من األنشطة األخرى، وكان 
آخرها تسخير طاقات املجموعة بالكامل في 
دعم جهود حكومة الكويت لتخطي جائحة 

كورونا «كوفيدـ١٩».

شاركت بحافالتها خالل حفل السفارة الهندية بالكويت

السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج والوكيل املساعد للعالقات اإلعالمية 
اخلارجية بوزارة اإلعالم مازن األنصاري خالل احلفل

حافالت «كي جي ال» خالل مشاركتها في احلفل

«الوطني»: «الفيدرالي» يتجه إلى رفع الفائدة ٠٫٥٪ سبتمبر املقبل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني، إن األميركيني واصلوا اإلنفاق 
رغم وصول معدل التضخم السنوي 
أعلى مســتويات مســجلة منذ أربعة 
عقود، وعلى الرغم من استقرار إجمالي 
مبيعــات التجزئة في يوليــو مقابل 
زيادتهــا في يونيو بنســبة ٠٫٨٪، إال 
أن املؤشر األساسي لقياس اإلنفاق بعد 
استثناء مبيعات البنزين والسيارات 
ارتفــع بنســبة ٠٫٧٪ الشــهر املاضي 

مقارنة مع يونيو.
من جهة أخرى، تراجع اإلنفاق في 
محطات البنزين، التي تشكل حوالي 
عشر نفقات التجزئة، بنسبة ١٫٨٪ خالل 
الشهر، مما يعكس االنخفاض األخير 
الذي شــهدته أســعار البنزين ويحد 
من ضغوط التضخم إلى حد ما. كذلك 
تراجعت مبيعات السيارات، التي تشكل 
حوالي خمس نفقات التجزئة، بنسبة 

١٫٦٪ على خلفية نقص املخزونات.
ويواجه املستهلكون بيئة تضخمية 
أدت الرتفــاع األســعار ٨٫٥٪ مقارنة 
مبســتويات العــام الســابق، وجلــأ 

االحتياطــي الفيدرالي إلى اســتخدام 
أســعار الفائدة لكبح جماح التضخم 
من خالل رفعها بوتيرة متتالية مبقدار 
٧٥ نقطة أســاس في شــهري يونيو 
ويوليو، وتتوقع األســواق اآلن على 
نطاق واسع رفع سعر الفائدة مبقدار 
٥٠ نقطة أســاس في االجتماع املقرر 

عقده في سبتمبر املقبل.
جلنة السوق املفتوحة

في اجتماع يوليو، أشار مسؤولو 
االحتياطي الفيدرالي إلى ترجيح عدم 
التفكير في التراجع عن رفع أســعار 
الفائدة حتى يتراجع معدل التضخم 
بشكل كبير. وخالل االجتماع الذي أقر 
خالله االحتياطي الفيدرالي رفع سعر 
الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة أساس، أعرب 
صناع السياسات عن عزمهم كبح جماح 
التضخم الذي يتجاوز بكثير املستوى 

املستهدف البالغ ٢٪. 
وقال احملضر: «رأى املشاركون أنه 
مع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، 
من احملتمل أن يصبح من املناسب في 

مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار 
الفائدة مع تقييم آثار تعديالت السياسة 
املتراكمــة على النشــاط االقتصادي 

والتضخم». 
ومع ذلك، تضمن احملضر أيضا أن 
بعض املشــاركني قالوا «من احملتمل 
أن يكــون من املناســب احلفاظ على 
هذا املســتوى لبعض الوقت لضمان 

أن التضخم يســير بثبات على مسار 
العودة إلى ٢٪».

ارتفع الدوالر ٢٫٤٪ األسبوع املاضي، 
مما أدى إلى وصول سعر صرف اليورو 
إلى أعلى من مستوى ١٫٠٠ بقليل، بينما 
كســر اجلنيه االسترليني حاجز ١٫١٩

للمرة األولى منذ ٤ أسابيع. وساعدت 
نبرة االحتياطي الفيدرالي األقل تشددا 

في تعزيز مواصلة صعود األسهم خالل 
موسم الصيف. 

تباطؤ األسعار في كندا

تباطــأت وتيرة منو معــدل تضخم 
أسعار املستهلكني في يوليو مع انخفاض 
أســعار البنزين بأعلى نسبة منذ بداية 
اجلائحة، ممــا عزز من اآلراء القائلة إن 
األســعار قد بلغت ذروتها وســتبدأ في 
التراجع خالل الفترة املقبلة. وتباطأت 
وتيرة منو التضخم إلى ٧٫٦٪ على أساس 
سنوي وبنسبة ٠٫١٪ على أساس شهري، 
فيما يتسق مع توقعات احملللني، لتتراجع 
بذلك من أعلى مســتوياتها املسجلة في 
٤٠ عاما عند مســتوى ٨٫١٪ في يونيو. 
وتتماشى البيانات مع تقديرات بنك كندا 
للتضخم، والتي تتوقع وصولها إلى نحو 
٨٪ في املتوسط خالل الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٢ قبل أن تشهد مزيد من التباطؤ. 

التضخم باململكة املتحدة 

وصــل معــدل التضخم فــي اململكة 
املتحدة أعلى مســتوياته املســجلة في 

٤٠ عاما الشــهر املاضي، إذ تخطى ١٠٪ 
للمرة األولى منذ عام ١٩٨٢ مما ساهم في 
خلق املزيد من الضغوط على املستهلكني 
الذين يواجهون صعوبات شديدة لتسديد 

فواتيرهم.
وبلغ معدل التضخم السنوي ألسعار 
املســتهلك ١٠٫١٪ في يوليو مرتفعا من 
٩٫٤٪ فــي يونيو. وكان ارتفاع أســعار 
املــواد الغذائية من أبــرز العوامل التي 
ساهمت في ذلك، بارتفاعها بنسبة ١٢٫٧٪ 
منــذ يوليو ٢٠٢١ لتصل بذلك إلى أعلى 

مستوياتها املسجلة منذ ١٤ عاما.
وعلى أساس شهري، ارتفع املؤشر 
٠٫٦٪ في يوليو، مع ارتفاع أسعار البنزين 
والديزل إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر. 
ويساهم ذلك االرتفاع بشكل غير متوقع 
فــي فرض مزيد من الضغوط على بنك 
إجنلتــرا ليتخذ خطــوات مماثلة لتلك 
التي اتخذها الشــهر املاضي عند رفعه 
لسعر الفائدة بأعلى معدل منذ ٢٧ عاما.

البنك جلأ إلى رفع الفائدة لكبح التضخم في ظل مواجهة املستهلكني األميركيني بيئة تضخمية قوية

«KIB» يعلن الفائز بالسحب الشهري حلملة 
«فتح الودائع االستثمارية إلكترونيا»

٢٧٠ طنًا مشتريات البنوك املركزية 
العاملية من الذهب بالنصف األول

البنــوك املركزيــة  وكاالت: تواصــل 
علــى مســتوى العالم إضافــة الذهب إلى 
احتياطياتها، حيث وســعت حيازاتها من 
الذهب مبقــدار ٢٧٠ طنا منــذ بداية العام 

احلالي وحتى نهاية يونيو املاضي.
وفي هذا السياق، يلخص محافظ البنك 
الوطني الپولندي آدم غالبينسكي، سبب 
احتفــاظ البنوك املركزيــة بالذهب، قائال: 
«الذهب هو أكثر األصول االحتياطية أمانا، 

فهو ينوع املخاطر اجليوسياســية ويعد 
مرســاة الثقــة، خاصة في أوقــات التوتر 

واألزمات».
وقال متحدث باسم البنك املركزي املجري 
إن الذهــب يزيد االســتقرار املالي ويعزز 
ثقة السوق، ومتاشيا مع الدور التاريخي 
للذهــب، فإنه يظل أحد أكثر األدوات أمانا 
فــي العالم، والذي، حتــى في ظل ظروف 
السوق العادية، معروف باستقراره وثقته.

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولــي (KIB) مؤخــرا عن 
الرابح اجلديد في الســحب 
الشهري حلملة «فتح الودائع 
االستثمارية الكترونيا» وذلك 
عبر تطبيق البنك للهواتف 
موبايــل»،   KIB» الذكيــة 
حيــث فاز عن شــهر يوليو 
محمد افتيح دباس بجائزة 
احلملة القيمــة، بعد إمتامه 
فتح وديعة استثمارية عبر 

تطبيق KIB موبايل.
وكان البنك قد أطلق هذه 

احلملة منذ أربعة أشهر، واملستمرة حتى نهاية 
العام احلالي، ليكافــئ بها عمالءه بدخولهم 
في ســحب شــهري على جائزة قيمة، وذلك 
عن كل وديعة اســتثمارية يقومون بفتحها 
KIB» عبــر خدمة االون الين أو عبر تطبيق

موبايل» خالل فتــرة احلملة فقط، وإبقائها 

على احلساب املصرفي طوال 
تلك الفترة، مع تطبيق كافة 
الشروط واألحكام. وتشمل 
احلســابات املصرفيــة كال 
مــن حســاب «الشــباب»، 

و«التوفير»، و«الراتب».
وفــي كلمــة مــن املدير 
التنفيذي في اإلدارة املصرفية 
لألفــراد فــي KIB، نــواف 
اخلريف، توجه بها بالتهنئة 
للعميل الفائز في الســحب 
الشهري، محمد دباس، على 
الفوز بجائزة احلملة، معربا 
KIB عــن أمله فــي أن يحقق كل عميــل لدى

أقصى اســتفادة من فتح وديعته مع البنك، 
ملا تقدمه من مزايــا فريدة، مضيفا: «نتمنى 
مشــاركة املزيد من العمــالء في احلملة عبر 
فتح وديعتهم االســتثمارية مع KIB، لتتاح 

لهم فرصة للفوز بجوائزها القيمة».

نواف اخلريف

باقي تفاصيل التقرير على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw


