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 مبحرك سحب عادي ُمخّصص لإلنتاج التجاري 

 بورشه »911 جي تي3 آر إس« اجلديدة تشهد تركيزا واضحا على رياضة السيارات

سيقّدم قسم رياضة السيارات 
ــدى بــورشــه أحــدث ســيــارة من  ل
 Weissach ”تطوير “فايساخ
فــي معرض جنيف للسيارات. 
وهي عبارة عن “911 جي تي3 
آر إس” GT3 RS 911، التي 
تبرز كثالث ســيــارة “جي تي” 
GT رياضية ُمخّصصة للطرقات 
تطرحها بورشه في غضون عاٍم 
واحد، وذلك بعد كّل من “911 جي 
تي3” و”911 جي تي2 آر إس” 
GT2 RS 911. حصلت “جي 
تي3 آر إس” على هيكل ُمستمّد 
دت  مــن ريــاضــة الــســيــارات وُزوِّ
مبحرك سحب عادي سعة أربعة 
ليترات بقوة 520 حصاناً )383 
كيلوواط(. وترتكز هذه السيارة 
الرياضية اجلديدة متقّدمة األداء 
عــلــى “911 جـــي تي3” 911 
GT3، لكن جرى تعزيزها لدمج 
احملرك ذي األداء األفضل بإعداد 
ملــقــّومــات حركة العجالت أعيد 
فيه ضبط نظام توجيه احملور 
اخللفي لتوفير مستويات قصوى 
من الديناميكية والدقة. وتتسارع 
“911 جي تي3 آر إس” من صفر 
إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 
ثواٍن، وتواصل تقّدمها حتى بلوغ 

سرعة 312 كلم/س كحّد أقصى.

دينامّية هوائية 
حدَّدت الدينامّية الهوائية تصميم 
جــســم الــســيــارة الــعــريــض خفيف 
الــوزن، الذي يتضّمن جناحاً خلفياً 
كالسيكياً صلباً. وميتّد تأثير تصميم 
ــى املقصورة،  ســيــارات السباق إل
مــع مقعدْين مقّعرْين بالكامل من 
الكربون يوفران ثباتاً جانبياً كبيراً 
ــداً. ثّمة  أثناء القيادة الدينامّية ج
أيضاً لوحان خفيفا الــوزن للبابْي 
يتضمنان شبكتْي تخزين وحزامْي 
سحب لفتح البابْي، باإلضافة إلى 
مواد عزل صوتي أقل وغطاء خلفي 
جديد خفيف الـــوزن، خلفض وزن 

السيارة اإلجمالي أكثر.  

أقوى محرك 
يــدفــع مــحــرك السحب الــعــادي، 
الـــذي يتألف مــن ســت أســطــوانــات 
مسّطحة سعة أربعة ليترات، اجليل 
اجلديد من سيارة بورشه “911 جي 
تي3 آر إس” الرياضية إلى حدود 
جديدة. وهو يولد 20 حصاناً )15 
كــيــلــوواط( أكثر مــن محرك اجليل 
الــســابــق ومـــن مــحــرك “911 جي 
تي3”. وقد وقع اختيار بورشه على 
هذا احملرك األصيل متقّدم األداء كي 
يكون القلب النابض األمثل للسيارة 

العتيدة، باألخص إلمكانية بلوغه 
سرعة دوران تصل إلى 9،000 د/د. 
 PDK وبالتناغم مع علبة تــروس
من سبع سرعات ذات إعداد خاص، 
ــرك الرياضي أداء  يضمن هــذا احمل

قيادة مذهل.
بفضل التكنولوجيا املُستوحاة 

مــن ريــاضــة الــســيــارات مباشرة، 
حصلت “911 جي تي3 آر إس” 
على هيكل يــوّفــر دينامّية قيادة 
استثنائية. وقد اسُتبِدَلت حواِمل 
احلركة املرنة التقليدية مبفاصل 
ـــأذرع كــافــة، مــا يضمن  كــرويــة ل
ن  دينامّية قيادة أفضل. كما ُتسِّ

العجلتان األماميتان اجلديدتان 
خفيفتا الوزن قياس 20 بوصة، مع 
إطارْين رياضّيي جديدْين قياس 
35/265، رشاقة السيارة وطبيعة 
توجيهها، بينما ُتعّزز العجلتان 
اخللفيتان قياس 21 بوصة مع 

إطارْين قياس 30/325، التماسك.
كما هي احلال مع سيارات “جي 
تي” الــريــاضــيــة احلــالــيــة كــافــة، 
ـــة “كلوب سبورت”  تــتــوّفــر ُرزم
Clubsport لسيارة “911 جي 
تي3 آر إس” GT3 RS 911 من 
دون كلفة إضافية. وتتضّمن تلك 
الُرزمة قفصاً للحماية عند انقالب 
السيارة ُمثّبتاً مبسامير ملولبة، 
مطفأة حريق يدوية، إعداداً العتماد 
مفتاح لفصل البطارية، وحزام أمان 

بست نقاط لقيادة رياضية.
ـــــــرة ريـــاضـــة  خـــّصـــصـــت دائ
السيارات لــدى بورشه للسائقي 
ــة “فايساخ”  الطموحي جــداً ُرزم
Weissach اختيارية لتوفير 
ــوزن. وتتضّمن تلك  ــال إضــافــي ب
الُرزمة مقّومات إضافية من ألياف 
الكربون للهيكل واجلسم اخلارجي 
واملقصورة، باإلضافة إلى عجالت 
اختيارية من املغنيزيوم. وُتخّفض 
تلك الــُرزمــة، في أخــّف إعـــداٍد لها، 
وزن “911 جي تي3 آر إس” إلى 

1،430 كلغ.

2.6 مليار دينار قيمة الواردات ارتفعت إلى  

»اإلحصاء«: منو الصادرات احمللية
 2017 12.8 باملئة في الربع األخير من   

قالت االدارة املركزية لالحصاء الكويتية امس  
االربعاء ان قيمة صــادارت الكويت في الربع االخير 
من العام املاضي بلغت 6ر4 مليار دينار )نحو 2ر15 
مليار دوالر امريكي( بنسبة منو بلغت 8ر12 في املئة 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.
وأضــافــت االدارة فــي احصائية لوكالة األنباء 
ــواردات ارتفعت بنسبة  الكويتية )كونا( ان قيمة ال
1ر12 في املئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار )نحو 6ر8 
مليار دوالر امريكي( مقارنة بالفترة املماثلة من عام 

.2016
وأوضحت ان فائض امليزان التجاري للربع األخير 
من العام املاضي بلغ 9ر1 مليار دينار )نحو 3ر6 
مليار دوالر( بارتفاع نسبته 9ر13 في املئة عن الفترة 
ذاتها من 2016 حينما بلغ 7ر1 مليار دينار )6ر5 

مليار دوالر(.
وذكرت ان حجم التبادل التجاري ارتفع خالل تلك 
الفترة بنسبة 6ر12 في املئة ليبلغ 3ر7 مليار دينار 
)نحو 24 مليار دوالر( مقارنة بالربع االخير من 
2016 الذي بلغ فيه 5ر6 مليار دينار )نحو 4ر21 

مليار دوالر(.
وقالت ان نسبة معدل التغطية بلغت 8ر171 في 
املئة خالل الربع االخير من 2017 مقارنة ب7ر170 
في املئة خالل ذات الفترة من 2016 مبينة نسبة معدل 
التغطية باستثناء السلع النفطية للربع االخير من 
2017 بلغت 5ر15 في املئة مقارنة ب9ر15 في املئة 

في ذات الفترة من 2016.
وأفادت بان فصل )الوقود املعدني( تصدر قائمة 
أهم السلع املصدرة من الكويت خالل الربع االخير 
من 2017 إذ بلغت قيمة الصادرات لهذا الفصل 2ر4 
مليار دينار )نحو 8ر13 مليار دوالر( بنسبة 91 في 
املئة من اجمالي الصادرات في حي جاء )منتجات 
كيميائية وعضوية( ثانيا بقيمة 9ر88 مليون دينار 
)نحو 293 مليون دوالر( بنسبة 9ر1 في املئة من 

إجمالي الصادرات.
وذكــرت ان فصل )االالت واالجهزة وادوات الية 
واجزائها( تصدر قائمة اهم السلع املستوردة في 

الربع االخير من 2017 بقيمة اجمالية بلغت 7ر407 
مليون دينار )نحو 3ر1 مليار دوالر( بنسبة 1ر15 
في املئة من اجمالي السلع املستوردة تالها فصل 
)االت كهربائية( بقيمة 349 مليون دينار )نحو 2ر1 
مليار دوالر( بنسبة 13 في املئة ثم )عربات سيارات 
وجـــرارات ( بقيمة 306 ماليي دينار )نحو مليار 

دوالر(.
وعن ترتيب أهم الــدول املصدر إليها من الكويت 
في تلك الفترة أفادت بأن اململكة العربية السعودية 
احتلت املرتبة األولى ضمن قائمة اهم الدول املصدر 
اليها من الكويت في الربع األخير من 2017 اذ بلغت 
قيمة الصادرات اليها 54 مليون دينار )نحو 178 
مليون دوالر( تلتها قطر ثم الهند في حي احتلت 
ــدول املستورد منها بقيمة  الصي الــصــدارة الهــم ال
واردات بلغت 4ر452 مليون دينار )نحو 5ر1 مليار 
دوالر(. وذكرت أن نسبة الصادرات من الكويت الى 
دول مجلس التعاون اخلليجي ارتفعت في الربع 
االخــيــر مــن 2017 بنسبة 9ر38 فــي املئة مقارنة 
بــذات الفترة من عام 2016 لتصل الى 177 مليون 
دينار )نحو 484 مليون دوالر( في حي بلغت حصة 
ــدول اخلليجية 8ر3 في املئة من  الــصــادرات الــى ال

اجمالي الصادرات في الربع االخير من 2017.

شعار االدارة املركزية لالحصاء

إس« آر  تي3  جي  بورشه »911 

منو شركات منطقة اليورو يفقد 
الزخم في فبراير لكنه يظل قويا

أظهر مسح أن منو الشركات 
في منطقة اليورو تباطأ أكثر 
من املتوقع هذا الشهر لكنه ال 
يزال قويا وذلك بفعل ارتفاع 
ــوة العملة، غير  األســعــار وق
أن الــشــركــات تسجل أعلى 
مــســتــويــات الــتــفــاؤل فيما ال 
يقل عن خمسة أعوام ونصف 

العام.
كانت منطقة الــيــورو أحد 
االقتصادات الرئيسية األفضل 
أداء في العام املاضي، وبدأت 
شركاتها عــام 2018 بزيادة 
النشاط بأسرع وتيرة له فيما 

يزيد كثيرا على عشر سنوات.
لكن القراءة األولية ملؤشر 
ــات لشهر  ــري ــت ــش مـــديـــري امل
فبراير شباط أظهرت أن وتيرة 
النمو القوية املسجلة في يناير 
كانون الثاني، وهــي األســرع 
من نوعها خالل ما يزيد على 
عشر سنوات، قد فقدت بعض 

الزخم.
وانخفضت القراءة املبدئية 
ــــش.إس ماركت  ملؤشر آي.إت
ملديري املشتريات في منطقة 
الــيــورو، الــذي يعتبر مؤشرا 
جيدا على متانة االقتصاد، إلى 
57.5 هذا الشهر لتأتي دون 
جميع التقديرات في استطالع 
لرويترز توقع تراجعا إلى 
58.5 مــن قـــراءة نهائية في 
يناير كــانــون الــثــانــي بلغت 

.58.8
ــت ســابــق أظهرت  ــي وق وف
ــات أولـــيـــة مـــن أملــانــيــا  ــان ــي ب
وفرنسا، أكبر اقتصادين في 
املنطقة، تراجع منو الشركات. 
وأملانيا وفرنسا هما البلدان 
الوحيدان في املنطقة اللذان 
ينشران قـــراءة أولــيــة ملؤشر 

مديري املشتريات.
وجاءت قراءة مؤشر مديري 
املشتريات الذي يغطي قطاع 
اخلدمات املهيمن على اقتصاد 
منطقة الــيــورو متماشية مع 
أدنــى التوقعات في استطالع 
ــر  ــؤش ــــــزل م رويـــــتـــــرز. ون
القطاع إلــى 56.7 مــن 58.0 
لتأتي الــقــراءة دون متوسط 

التوقعات البالغ 57.6 .
ــزل مؤشر إنــتــاج قطاع  ون

اخلدمات إلى 52.8 لكن قراءة 
يناير كانون الثاني البالغة 
53.6 هي األعلى منذ منتصف 

.2008
كــمــا تــبــاطــأ مــؤشــر قطاع 
الصناعات التحويلية أكثر من 
املتوقع، حيث انخفض مؤشر 
مديري املشتريات للقطاع إلى 
58.5 من 59.6 لتأتي القراءة 
متماشية مع أدنــى التوقعات 
في استطالع رويــتــرز. وكان 
متوسط التقديرات يشير إلى 

قراءة تبلغ 59.3 .
وانــخــفــض مــؤشــر يقيس 
ــذي يدخل ضمن  اإلنــتــاج، وال
ــر مــديــري املــشــتــريــات  ــؤش م
املجمع، إلى أدنى مستوى منذ 
أربــعــة أشــهــر عند 59.5 من 

. 61.1

فولكسفاغن ترفع أجور العمال
4.3 باملئة  في أملانيا 

قــالــت النقابة العمالية آي.جـــي ميتال امس  
األربعاء إن فولكسفاجن األملانية لصناعة السيارات 
وافقت على زيادة أجور ما يزيد على 120 ألف عامل 
في أملانيا بنسبة 4.3 في املئة اعتبارا من مايو أيار، 
وذلــك بعد جولة رابعة من احملــادثــات أثمرت عن 

اتفاق ليل الثالثاء.
ــازت بــه آي.جــي  ومتــاثــل هــذه الصفقة اتفاقا ف
ميتال لنحو 3.9 مليون موظف في قطاع الصناعة 
بأملانيا هــذا الشهر بعدما هــددت بإضرابات على 

نطاق واسع.
ــاق مــع أكــبــر شــركــة لصناعة  ــف ومبــوجــب االت
السيارات في أوروبــا الذي جرى اإلعــالن عنه يوم 

األربعاء، سيتلقى العمال في منشآت غرب أملانيا 
أيضا مدفوعات إضافية تعادل 27.5 في املئة من 
الراتب الشهري مرة واحدة سنويا اعتبارا من العام 

القادم.
وقالت النقابة إن العامل ميكنه احلصول على 
إجازة إضافية ملدة ستة أيام بدال من هذا املدفوعات 

اإلضافية إذا أراد ذلك.
كان االتاد العمالي طالب بزيادة األجور ستة 
في املئة واملضي قدما في تسي نظام معاشات 
التقاعد وتوظيف مزيد من املتدربي للمساعدة على 
التكيف مع تول القطاع إلى املركبات الكهربائية 

وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

اليورو يتراجع مع تعافي الدوالر واألنظار تتجه إلى  محضر اجتماع مجلس االحتياطي
انخفض اليورو امس  األربعاء مع استمرار 
ــى مستوى فــي ثالثة  تعافي الـــدوالر مــن أدن
أعــوام حيث دعــم ارتفاع العائد على سندات 
اخلزانة العملة األمريكية قبيل إعالن محضر 
ـــدث اجــتــمــاع للجنة الــســيــاســة النقدية  أح
مبجلس االحتياطي االتادي )البنك املركزي 

األمريكي(.
وتراجع اليورو 0.1 باملئة مقابل الــدوالر 
بعدما قلص خسائره في أعقاب مسح أظهر أن 
ثقة الشركات في القطاع اخلاص بأملانيا أكبر 
اقتصاد مبنطقة اليورو بلغت مستوى قياسيا 

مرتفعا في فبراير شباط.
وجرى تــداول اليورو حاليا عند 1.2315 
دوالر منخفضا أكثر من سنتي ونصف السنت 

عن املستوى املرتفع الذي بلغه يوم اجلمعة.
ــذي يقيس أداء  ـــدوالر، ال وصعد مؤشر ال
العملة األمريكية أمــام سلة عمالت، بنسبة 
0.2 باملئة. وزاد الدوالر نحو اثني باملئة منذ 
انخفاضه ألدنى مستوى في ثالثة أعوام يوم 

اجلمعة. ونزل الدوالر في العام احلالي بفعل 
األداء االقتصادي القوي في مناطق أخرى من 
املتوقع تشديد السياسة النقدية فيها، إضافة 
إلــى مخاوف من أن تواجه الــواليــات املتحدة 

عجزا متزايدا في املوازنة.
ولم يتأثر الي كثيرا بتعليقات ماساتسوجو 
أساكاوا نائب وزير املالية للشؤون الدولية 
الذي ُنقل عنه القول إن تركات الي في اآلونة 

األخيرة ”أحادية اجلانب“.
ــــدوالر مــقــابــل الـــي 0.3 باملئة  وصــعــد ال
ليجري تداوله عند 107.60 ين لتتلقى العملة 
األمريكية دعما بعد انخفاضها أمام نظيرتها 
اليابانية في اآلونة األخيرة. وصعد الدوالر في 
وقت سابق يوم األربعاء ألعلى مستوى منذ 14 
فبراير شباط في أعقاب انخفاض كبير دفعه 

ألدنى مستوياته منذ نهاية عام 2016.
وانخفض اجلنيه االسترليني 0.2 باملئة إلى 
1.3965 دوالر قبيل صدور بيانات مهمة عن 

األجور البريطانية.

احدى فروع فولكسفاغن

اليورو يتراجع مع تعافي الدوالر

مقر منطقة  اليورو

املقاعد االمامية

إيبردروال اإلسبانية تعتزم استثمار
4 سنوات 32 مليار يورو خالل   

قالت شركة الطاقة اإلسبانية العمالقة إيبردروال 
امس  األربعاء إنها ستستثمر 32 مليار يورو )39.4 
مليار دوالر( على مدار السنوات األربع املقبلة، أغلبها 
في الشبكات والطاقة املتجددة وعقود شراء الطاقة في 
املكسيك. وذكرت الشركة في بيان أنها تأمل بتسجيل 
صافي ربح يتراوح بي 3.5 مليار و3.7 مليار يورو 
في 2022. ومتد إيبردروال أكثر من 30 مليون شخص 
بالطاقة في دول مختلفة من بينها إسبانيا والواليات 
املتحدة وبريطانيا. جرى اإلعــالن عن التوقعات في 
إطار تديث استراتيجية ألربع سنوات ُنشر بالتزامن 
ــاح  مع األربـــاح السنوية التي أظهرت تراجع األرب
األساسية بنسبة 7.8 باملئة متأثرة مبوجة جفاف 
في إسبانيا وانخفاض قيمة اجلنيه اإلسترليني أمام 

اليورو.
وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية في إسبانيا 

نتيجة شح األمطار في 2017. وتسببت موجة اجلفاف 
العنيفة بشبه جزيرة ايبيريا في انخفاض مسنوب 

املياه باألنهار وتدمير احملاصيل.
وانخفضت أربــاح الشركة التي تتخذ من إقليم 
ــى 7.32 مليار يـــورو قبل الفائدة  الباسك مــقــرا إل
ــديــن، لتأتي دون  ــاء ال والــضــرائــب واإلهــــالك وإطــف
التوقعات في استطالع لرويترز والتي بلغت 7.7 مليار 
يورو. وارتفع صافي الربح 3.7 باملئة إلى 2.8 مليار 
يورو، مقارنة مع 2.59 مليار يورو توقعها استطالع 
رويترز، مدعوما مبكاسب رأسمالية نتيجة إصالحات 

ضريبية في الواليات املتحدة.
وقالت إيبردروال إنها أوصت بتوزيع 0.32 يورو 
للسهم عن 2017، مضيفة أن توقعاتها ألرباح 2022 
تتضمن توزيعات بواقع 0.4 يــورو للسهم عن ذلك 

العام.

 2.8 استثمار  تقترح  موتورز  جنرال 
مليار دوالر بكوريا اجلنوبية

قــال مسؤول حكومي كــوري جنوبي امــس األربــعــاء إن جنرال موتورز 
تقترح استثمار 2.8 مليار دوالر على مدى السنوات العشر املقبلة في عملياتها 
بكوريا اجلنوبية التي تتكبد خسائر وإنها طلبت من سول توفير موارد مالية 

لالستثمار.
كانت شركة تصنيع السيارات األمريكية أعلنت األسبوع املاضي أنها ستغلق 
مصنعا في جونسان جنوب غربي سول وقالت إنها تدرس مصير مصانعها 

الثالثة الباقية في كوريا اجلنوبية.
يضاف مقترح االستثمار إلى عرض من جنرال موتورز بأكثر من 2.2 مليار 
دوالر ملبادلة ديون بأسهم من أجل احلصول على دعم مالي ومزايا ضريبية 
من سول. كانت رويترز قد نشرت تفاصيل ذلك اجلزء من اخلطة في تقرير يوم 

الثالثاء.

باملئة   25 السياحة  دخل  منو  تتوقع  تونس 
2018 8 ماليني سائح في  واستقبال 

قالت وزيرة السياحة التونسية يوم األربعاء إن إيرادات قطاع السياحة في 
تونس ستنمو 25 باملئة في 2018 حيث ستستقبل البالد ثمانية ماليي سائح 
للمرة األولى مدعومة بحجوزات قوية مع بدء تعافي القطاع املهم بعد ثالثة 

أعوام من هجمات استهدفت سياحا غربيي.
تسهم السياحة بحوالي ثمانية باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي لتونس 
وتخلق عشرات اآلالف من الوظائف فضال عن أنها مصدر رئيسي للعملة 
الصعبة. لكنها تضررت بشدة بعد الهجمات التي استهدفت سياحا في متحف 

باردو وفي منتجع بسوسة في 2015.
وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي ”نتوقع في 2018 استقبال ثمانية 
ماليي سائح مع ارتفاع نسق احلجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة 

وعودة السياح البريطانيي أمر مهم للغاية بالنسبة لنا“.
وفي العام املاضي منت إيرادات السياحة نحو 18 باملئة إلى 2.8 مليار دينار 
وقفز عدد الوافدين على تونس من 5.7 مليون زائر في 2016 إلى سبعة ماليي 
سائح في 2017. وقد يعطي تواصل تعافي قطاع السياحة في 2018 بعد 
رفع احلظر الغربي وعــودة شركات الرحالت األجنبية دفعة إيجابية قوية 

لالقتصاد املنهك ويرفع احتياطي البالد الضعيف من العملة األجنبية.

تراجعت األسهم األوروبية في املعامالت املبكرة 
امس  األربعاء متأثرة باستمرار ارتفاع عوائد السندات 
لكن نتائج جيدة من شركات االتصاالت وبنك لويدز 

وجلينكور للتعدين ساهمت في احلد من اخلسائر.
وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش انخفض 
املؤشر ستوكس 600 األوروبــي 0.2 باملئة وتراجع 

املؤشر داكس األملاني 0.2 باملئة أيضا.
وســجــل عــائــد ســنــدات اخلــزانــة األمريكية ألجل 
عامي 2.282 باملئةوهو أعلى معدل منذ سبتمبر 
أيلول 2008 األمر الذي ذكر املستثمرين مجددا ببيئة 

تشديد السياسة النقدية التي أوقدت شرارة تراجعات 
حادة لأسهم العاملية في اآلونة األخيرة. وكان قطاع 
االتــصــاالت الوحيد الــرابــح حيث ارتفع 0.3 باملئة 
بعدما أشــارت كل من تليفونيكا دويتشالند وأورجن 
إلى تراجع وتيرة الضغوط الشديدة على األسعار في 
األعوام القليلة املاضية. وقال املدير املالي ألورجن إن 
املجموعة ما زالت ترحب بالدخول في محادثات دمج 
بفرنسا. ولم يفلح هذا التعليق في دعم أسهم نظيراتها 
بالسوق احمللية مما يظهر العقبات الكبيرة التي تواجه 

عمليات الدمج واالستحواذ في القطاع.

تراجع األسهم األوروبية وأداء متميز 
لقطاع االتصاالت ولويدز


