
اقتصـاد
اخلميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢

13

بورشه ٩١١ داكار اجلديدة.. رياضية للطرق الوعرة حتمل جينات األبطال
حتتفل بورشه بالعرض 
العالم  األول على مستوى 
لســيارة اســتثنائية في 
معرض لــوس أجنلوس 
للســيارات، وهي سيارة 
التي  ٩١١ داكار اجلديــدة 
أعلى مســتويات  توفــر 
الراحة على الطرق الوعرة 
أو السريعة على حد سواء. 
إنتاج  وتعتــزم بورشــه 
٢٥٠٠ سيارة فقط من هذا 
الطراز احلصري. وجتسد 
السيارة اجلديدة اإلمكانات 
غير احملدودة لسيارة ٩١١، 
إلى االحتفاء بأول  إضافة 
انتصار حتققه بورشــه 
في رالي باريس-داكار في 
العام ١٩٨٤ بأول سيارة ٩١١

مجهزة بنظام الدفع الرباعي. 
وتوفر بورشــه مجموعة 
Rallye Design كتجهيــز 
اختياري لسيارة ٩١١ داكار 
اجلديدة، لكي تذكرنا بتلك 
السيارة الفائزة الشهيرة.

ويعتبــر اخللــوص 
أول ميزة تلفت  األرضي 
النظر في سيارة ٩١١ داكار، 
حيث زاد مبقدار ٥٠ مم عن 
اخللوص األرضي لسيارة 
٩١١ كاريرا مع نظام التعليق 

إلى ١٧٠ كم/ساعة، ولكن عند 
تخطي تلك السرعة، تنخفض 
السيارة تلقائيا إلى مستواها 

الطبيعي.
وتكتمل السمات الرياضية 
الوعرة  للطــرق  املخصصة 
Pirelli Scorpion بإطــارات
٤٥/All Terrain Plus ٢٤٥
ZR فــي األمام و٤٠/٢٩٥ ١٩
ZR فــي اخللف املطورة  ٢٠
خصيصا للســيارة. ويبلغ 
عمق نقــش مداس اإلطار ٩
مم وتتكون احلواف اجلانبية 
املعززة واملداس من طبقتني، 
إضافة إلى مقاومتها الكبيرة 
للقطع، مما يجعل إطارات ٩١١

داكار مثالية حتى على الطرق 

من املطاط. ولكن تأتي إطارات 
Pirelli Scorpion All Terrain
Plus كتجهيز أساسي وتوفر 
أعلى مســتويات ديناميكية 

املــزدوج بثماني ســرعات 
ونظام الدفع الرباعي كتجهيز 
التجهيزات  أساسي. وتشمل 
األساسية أيضا نظام التوجيه 
على احملور اخللفي، وحوامل 
احملرك املأخوذة من سيارة ٩١١

GT٣، ووظيفــة منع االنقالب 
مع نظــام بورشــه للتحكم 
بالشاســيه، مما  الديناميكي 
٩١١ داكار تقدم  يجعل سيارة 
مستوى من ديناميكية القيادة 
على الرمــال والطرق الوعرة 
مماثل ملستوى الديناميكية الذي 
تقدمه على حلبة نوربورغرينغ 
السيارة  نوردشاليفه. وتقدم 
مستويات استثنائية من األداء 
الفائق على الطرق الوعرة بفضل 

الوعورة. وتتوفر  شــديدة 
إطارات Pirelli P Zero الصيفية 
والشتوية كتجهيز اختياري، 
والتي تتميز أيضا بطبقتني 

القيادة على الطريق أيضا.
ويتميز احملرك سداســي 
األسطوانات سعة ثالثة لترات 
باألداء الفائق وصوت محرك 
بوكسر الشــهير، ويولد مع 
التوربو املزدوج قوة تبلغ ٤٨٠
حصان متري (٣٥٣ كيلووات) 
وعزم دوران يبلغ ٥٧٠ نيوتن 
الســيارة  متر. وتتســارع 
الرياضية اجلديدة من السكون 
إلــى ١٠٠ كم/ســاعة في ٣٫٤
ثانية فقط، ونظرا لتجهيزها 
باإلطارات املناسبة جلميع أنواع 
الطرق، فإن سرعتها القصوى 

تبلغ ٢٤٠ كم/ساعة.
الســيارة مجهزة  وتأتي 
بعلبة تروس بورشه بالقابض 

القيادة اجلديدين  وضعي 
اللذين ميكن االختيار بينهما 
عبر الزر الدوار على عجلة 
القيادة. يعتبر وضع القيادة 
«رالي» ((Rallye مثاليا للطرق 
الرملية وغير املســتوية 
الرباعي  بالدفــع  ويتميز 
التركيــز على احملور  مع 
القيادة  أما وضع  اخللفي. 
 ،(offroad) «الطرق الوعرة»
فيتــم تفعيــل اخللوص 
العالي أوتوماتيكيا. وصمم 
هــذا الوضع لتوفير أعلى 
السحب على  مســتويات 
الوعــرة وعلى  الطــرق 
الرمــال. ويتضمــن كال 
القيادة اجلديدين  وضعي 
Rallye أيضا تفعيل نظام
Launch Control اجلديد، 
والذي يوفر تسارعا كبيرا 
على الطرق الرملية ويتيح 
العجــالت مبعدل  انزالق 
حوالــي ٢٠٪. ســتعرض 
سيارة ٩١١ داكار ألول مرة 
في املنطقــة في مهرجان 
«رمــوز بورشــه ٢٠٢٢» 
للتصميم  في منطقة دبي 
في دبي باإلمارات العربية 
املتحدة خالل يومي ٢٦ و٢٧

نوفمبر ٢٠٢٢.

الرياضي. وميكن لنظام رفع 
الذي يأتي كتجهيز  الهيكل، 
أساســي، رفع السيارة من 
األمام واخللــف مبقدار ٣٠

مم إضافية. وتقترب نســبة 
اخللوص األرضــي وزاوية 
املنحدر للسيارة من النسب 
SUV التــي متيز ســيارات
التقليديــة. ولم يتم تصميم 
للقيادة  الهيــكل  نظام رفع 
على الطرق الوعرة بسرعات 
منخفضة فقــط، بل يعتبر 
جزءا أساســيا مــن نظام 
التعليق املطور، حيث يتوفر 
اختيار «املستوى العالي» من 
أجل املغامرات الطموحة على 
الطرق الوعرة بسرعات تصل 

«بوبيان» يطلق «Boubyan Send» للتحويالت املالية

أطلق بنك بوبيان خدمة 
Boubyan التحويالت الدولية

Send بالتعاون مع ماستركارد 
بهدف تقدمي أعلى مستويات 
اخلدمــات التقنيــة وضمان 
الســرعة واحلفاظ على أمن 
وسالمة املعلومات والبيانات 

املصرفية للعمالء. 
وفي هــذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفية الشخصية والرقمية 
في البنك عبداهللا التويجري 
إنه ملواكبة املستجدات التي 
يشهدها قطاع العمل املصرفي 
أصبحــت هنــاك ضــرورة 
تستدعي استثمارنا بالعديد 
من قنواتنا الرقمية لتوفير 
خدمــات جديــدة ومميــزة 
وخاصــة لعمالئنــا تلبيــة 

التي تعد من كبرى الشركات 
العاملية املعروفة للتحويالت 
الفورية العابرة للحدود وذلك 
حتــى مننح العمــالء فرصا 
أكبر للحصول على خدمات 
للتحويالت املالية تضمن لهم 
السرعة والسهولة مع تقدمي 
مستويات مميزة من خدماتنا 

ومنتجاتنا».
وأوضح التويجري أنه من 
Boubyan Send خالل خدمة

سيحصل عمالء بنك بوبيان 
على خدمات متعددة للتحويل 
وإحداها اخلدمة املميزة من 
خالل ماستركارد عند إجراء 
التحويالت املالية ألكثر من 
٣٥ دولــة حــول العالم عبر 
اســتخدام تطبيــق بوبيان 
واتباع خطوات سهلة إلمتام 

التحول بقوة نحو اخلدمات 
الرقميــة، حيث  املصرفيــة 
يحتــل البنك حاليــا مركزا 
متقدمــا في خدمــة العمالء 
والثقة واالبتكار واإلبداع إلى 
جانب حصول تطبيقه على 
مركز متقدم بني التطبيقات 
األفضل واألكثر استخداما في 

الكويت».
أن  خليــل  وأوضــح 
التحويــالت املالية الرقمية 
تــؤدي دورا أساســيا فــي 
االنتعاش االقتصادي العاملي، 
وهنا يأتي دور ماســتركارد 
مع شركائها العامليني كبنك 
بوبيان لتزويد عمالئها من 
األفراد والشركات بطرق أكثر 
أمانا وسهولة للدفع وحتويل 

األموال عبر احلدود.

عملية التحويل.
من جانبه، أكد املدير العام 
ملاســتركارد ملنطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
جهــاد خليل أهمية التعاون 
مع بنك بوبيان الذي يعد من 
أبــرز البنوك الكويتية التي 
شــهدت تطورا ملحوظا في 
السنوات األخيرة في مجال 
الرقمية  اخلدمات املصرفية 
مما أثبت جناح استراتيجيته 
نحو التوسع وتعزيز مفهوم 
املاليــة على  التكنولوجيــا 
مســتوى القطــاع املصرفي 

محليا ودوليا.
وأضاف: «سعداء بالتعاون 
مع بنك بوبيان الذي سيكون 
شريكا مهما لنا في الكويت 
الســيما بعــد جناحــه فــي 

بالتعاون مع «ماستركارد».. لتقدمي أعلى املستويات التقنية وضمان أمن بيانات العمالء

عبداهللا التويجري

الحتياجاتهم وإلمتام جميع 
املعامالت املالية بشكل فوري 
على مدار الساعة بشكل آمن 

وسريع.
وأضاف: «من هذا املنطلق 
جاءت شراكتنا مع ماستركارد 

عبداهللا التويجري: اخلدمة اجلديدة متوافرة عبر تطبيق «بوبيان» لتعزيز التجربة املصرفية لعمالئنا

«كامكو إنفست»: ٧٠٫٧ مليار دوالر أرباح الشركات اخلليجية
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست إنه بعد وصول 
األرباح ربع السنوية للشركات 
املدرجــة في بورصات اخلليج 
إلى مستويات قياسية بالربع 
الثاني من ٢٠٢٢، تراجعت أرباح 
الربع الثالث من العام بنســبة 
٨٪ على أساس ربع سنوي أو ما 
يعادل ٦٫١ مليارات دوالر، فيما 
يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع 
أرباح شــركات الطاقة واملواد 
األساســية.  كما انعكست تلك 
التراجعات أيضا على املؤشرات 
القطاعية ذات الصلة، إذ انخفض 
مؤشر بلومبرغ العاملي للسلع 
األساسية بنسبة ١٠٫٥٪ خالل 
الربع الثالث مــن العام ٢٠٢٢، 
بينما تراجعت أســعار النفط 
بنسبة ٢٣٫٤٪ خالل نفس الفترة.
إال ان ارتفــاع أربــاح عدد 
مــن القطاعــات مثــل األغذية 
واملشــروبات والتبغ والسلع 
الرأســمالية واملرافــق العامة 
ساهم بشكل جزئي في تعويض 
خسائر القطاعات املتراجعة، 
كما سجلت البنوك أرباحا أعلى 

على أســاس ربع سنوي على 
الشركات املدرجة في اإلمارات 
فقــط، في حني ســجلت بقية 
الدول اخلليجية انخفاضا في 
ارباحها على أساس ربع سنوي 

في الربع الثالث من ٢٠٢٢.
أما مــن حيــث األداء على 

األرباح حتســن وتيــرة األداء 
االقتصادي على مستوى املنطقة 

مقارنة بالعام املاضي.
وكان حتسن األرباح على 
أساس سنوي واسع النطاق، 
حيــث أظهــر أكثر مــن ثلثي 
القطاعــات أرباحــا أعلــى في 
الربع الثالث من ٢٠٢٢، وكانت 
أرباح قطاعات الطاقة والبنوك 
والســلع الرأسمالية واألغذية 
واملشــروبات والتبغ من أبرز 
محركات النمو الرئيســية في 
الربع الثالث من ٢٠٢٢ مقارنة 
بأداء الربع الثالث من ٢٠٢١، وهو 
األمر الذي قابله جزئيا انخفاض 
أرباح شــركات النقــل واملواد 

األساسية بصفة رئيسية.
وشهدت الشركات املدرجة 
في سوق أبوظبي لألوراق املالية 
أعلى معدل منو للربحية على 
أساس سنوي في الربع الثالث 
مــن العــام ٢٠٢٢، إذ تضاعف 
صافــي الربح تقريبــا ليصل 
إلى ٩٫١ مليــارات دوالر مقابل 
٤٫٧ مليــارات دوالر في الربع 

الثالث من العام ٢٠٢١. 

أساس سنوي فشهدنا استمرار 
منو صافي األرباح خالل الربع 
الثالث من ٢٠٢٢ بتسجيل ارتفاع 
إلى ٧٠٫٧ مليــار دوالر، مقابل 
٥٧٫٢ مليــار دوالر فــي الربع 
الثالث من العــام ٢٠٢١، بنمو 
سنوي ٢٤٪، كما عكس تزايد 

للربع الثالث بنمو سنوي ٢٤٪ مقارنة بـ ٥٧٫٢ مليار دوالر بنفس الفترة من العام املاضي

هامشيا على أساس ربع سنوي 
والتي بلغت قيمتها ١١٫٣ مليار 
دوالر خــالل الربع الثالث من 
العام ٢٠٢٢ مقابل ١٠٫٩ مليارات 

دوالر في الربع السابق. 
امــا علــى صعيــد الــدول 
فاقتصر ارتفاع األرباح املسجلة 

«التجاري» يقدم دعمًا ماديًا ألنشطة 
«تعاونية الرميثية» املجتمعية

التجاري  البنــك  قــدم 
الكويتــي مســاهمة مادية 
لدعم األنشطة املجتمعية 
جلمعية الرميثية التعاونية 
ضمــن جهــود البنك وفي 
إطار برنامجه للمسؤولية 
االجتماعية، حيث استقبل 
مديــر عام اجلمعية محمد 
القطــان مديــر منطقــة - 
البنك التجاري عبدالعزيز 
بن ســالمة، حيــث جرى 
تســليم شــيك املســاهمة 

للجمعية.
وبهذه املناســبة، قال 
عبدالعزيــز بن ســالمة: 
«يحرص البنك التجاري 
الكويتي دوما على توطيد 

عالقاته مع مؤسسات املجتمع املدني، مؤكدا 
في هــذا الصدد أن الدعم الذي قدمه البنك 
للجمعية ســيتم توجيهه كالعادة لرعاية 
بعــض األنشــطة والفعاليــات املجتمعية 
املتنوعــة التي عادة مــا تنظمها اجلمعية 
لقاطني منطقة الرميثية مبا يخدم الوطن 
واملواطــن، ويســاهم فــي تأكيــد معانــي 
املسؤولية االجتماعية الشاملة التي ينشدها 
البنك بتعاونه مع مؤسسات املجتمع املدني.

من جانبه، أشاد محمد القطان بالدور 
الفعــال الذي يقوم به البنك التجاري في 
دعم مختلف األنشطة االجتماعية الهادفة 

إلى خدمة جميع شرائح املجتمع، مشيرا 
الــى أن برامــج املســؤولية االجتماعية 
للتجاري متتد لتشــمل رعاية الفعاليات 
التربوية والثقافية والرياضية والتوعوية 
والصحية التي تنظمها اجلمعية لقاطني 

منطقة الرميثية.
وفــي اخلتــام، توجه القطان بالشــكر 
والتقديــر إلدارة البنك التجاري الكويتي، 
متمنيا املزيد من التقدم واالزدهار ألســرة 
البنك، مؤكدا أن التجاري يأتي في طليعة 
مؤسسات القطاع اخلاص التي متارس دورها 
اإليجابي في دعم األنشطة االجتماعية مبا 
يساهم في حتقيق التنمية املستدامة للوطن.

محمد القطان متسلما املساهمة املالية من عبدالعزيز بن سالمة

«آبل» ُتدّشن خدمة «آبل باي»
بالسوق الكويتي ٧ ديسمبر املقبل

تبدأ شــركة «آبل» األميركية في تقدمي 
خدمة «آبل باي» في السوق الكويتي مطلع 
شهر ديسمبر املقبل، وبالتحديد يوم ٧ من 
الشــهر املقبل، وذلك بعدما أمتت الشركة 
عملية التشــغيل التجريبــي لهذه اخلدمة 

بالسوق الكويتي خالل الفترة املاضية.
ومــن املقرر أن تباشــر البنوك احمللية 
إجراءاتها إلطالق هذه اخلدمة لعمالئها خالل 
الفتــرة املقبلة، وذلك بعدما أمتت شــركة 
«أبل» اإلجراءات الالزمة مع احتاد مصارف 
الكويت مبوافقة بنك الكويت املركزي مبا 

ينظم عملية التشغيل.
وتعتبر خدمة «آبل باي» وســيلة دفع 
سريعة وآمنة تتيح لعمالء البنوك إجراء 
معامالتهم دون احلاجة الستخدام بطاقاتهم 

املصرفية، وذلك باســتخدام أجهزة آيفون 
والساعات الذكية من شركة آبل.

بعدما أمتت التشغيل التجريبي.. وبعد التنسيق مع «املركزي» و«احتاد املصارف»

وزير النفط استقبل أمني عام
منظمة «أوپيك» هيثم الغيص

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر النفــط، رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة البترول الكويتية، د.بدر املال 
في مكتبه مبجمع القطاع النفطي األمني 

العام ملنظمة أوپيك هيثم الغيص الذي 
هنأ الوزير على توليه احلقيبة الوزارية 
ونيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له 

التوفيق والسداد.

د.بدر املال خالل استقباله هيثم الغيص

تريد احلصول على «آيفون ١٤».. عليك االنتظار ٣٥ يومًا!
يبدو ان إغالقات املصانع في الصني، ستكلف شركة آبل األميركية 
مليار دوالر من العوائد أســبوعيا، ما يهدد بتراجع املبيعات في 
موســم األعياد أكثر املواسم ازدحاما في العام، حيث أصبح على 
الراغبــني في اقتناء هاتــف آيفون اجلديد «آيفــون ١٤» االنتظار 

لفترات تصل الى ٣٥ يوما قبل احلصول عليه.
وتأتي هــذه التأخيرات بالدرجة األولى من إغالقات أحد أكبر 
املصانع في الصني إثر تصاعد إصابات كورونا، الذي نشبت فيه 
أمس مظاهرات واصطدام بني العمال وموظفي األمن الذين منعوا 

العمال من الدخول إلى املصنع.
ويضغط ارتفاع مســتويات التضخم على املبيعات املتوقعة 
للشركة ما أدى إلى قيام احملللني بتقليص تقديرات أرباح الشركة 
لهــذا الربع، وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الضغط على ســعر 

سهم آبل.
وبحسب شــركة Jefferies لالستشــارات، فإن كل أسبوع من 
إغالقــات املصانع في الصني يكلف الشــركة مليــارا من العوائد 

وتراجع سعر السهم بسنت واحد.

ً في ظل إغالقات املصانع في الصني.. ما يهدد بخسارة «آبل» مليار دوالر أسبوعيا


