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 »ACURA« استأجر فخامة

اليابانية بأقوى العروض من »أعيان«

املــا«،   ACURA« أعلنــت
بالتعــاون مع شــركة أعيان 
أوتو، عن إطاق أقوى عروض 
 MDX التأجير على ســيارات
 RDX A-Spec وسيارة Tech
بأسعار تنافسية، مع سرعة 

اإلجراءات واملوافقة.
ويأتــي برنامــج التأجير 
التشــغيلي من ACURA املا 
بالتعــاون مع شــركة أعيان 
أوتــو، ليلبــي االحتياجــات 
التمويلية لفئات املجتمع كافة، 
وميكنهم مــن قيادة الفخامة 
اليابانيــة براحــة بال، حيث 
يشــمل برنامج التأجير على 
تأمني ذهبي وصيانة دورية 
وخدمة املساعدة على الطريق 
مع توفير سيارة بديلة وقت 
األعطــال خــال كامــل فترة 
العقد، باالضافة إلى العرض 
احلصــري لســيارات أكــورا 
ليتميز العميل بشــكل أكبر، 
حيث مت إضافة خدمات إضافية 
عند تأجير أي من ســيارات 
أكيورا املعروضة لدى شركة 
أعيــان وتتمثل فــي امكانية 
السفر في السيارة املؤجرة إلى 
دول مجلس التعاون وأيضا 
تسلم وتســليم السيارة في 
مكان العميل وأيضا ســيارة 

بديلة في مكان العميل.
ومتتلك أعيــان أوتو احد 
أكبر املعرض لتأجير السيارات 
في منطقة الري شارع محمد بن 
القاسم، وهو املعرض الرئيسي 
الشــركة ويتضمن  لنشــاط 
املعرض ساحة عرض خاصة 
للســيارات اجلديدة للتأجير 
التشــغيلي متنوعة املاركات 
واألحجام، ليجــد العميل ما 
يناسبه من سيارات التأجير، 
وميكن التواصل مع الشركة 

ومتابعة العــروض اليومية 
من خال عدة قنوات أنشأت 
خلدمــة العمــاء متمثلة في 
التواصل االجتماعي،  مواقع 
أو االتصال على مركز االتصال 
١88٠٠66، حيث سيقوم موظف 
مختص بخدمة العميل وتقدمي 
املعاملة هاتفيا لراحة عمائنا 

والتميز في خدمتهم.
بشــكل   MDX وتتمتــع 
انســيابي راق يخولهــا مــن 
تقــدمي أداء فريــد، باإلضافة 
إلى مزاياها العملية األخرى 
التــي جتعــل منهــا ســيارة 

رياضية متعددة االستخدامات 
)SUV( فخمة بالنسبة للسائق 
والــركاب، وجتمع بني ريادة 
تصنيــف أفضــل اســتهاك 
للوقــود، مســتويات جديدة 
من الرقي والفخامة للراحة، 
وأعلى مستوى ألداء السامة.
أمــا التصميــم اخلارجي 
فيأتــي على منــط »منحوتة 
جوية خاصة« الذي يعطيها 
مظهرهــا االنســيابي، املميز 
التصميــم  إن  والراقــي. 
األيروديناميكــي للهيــكل - 
الــذي صقله املهندســون في 

 Ohio RandD نفق الهواء مبركز
التابــع للشــركة - يســاعد 
MDX علــى االرتقاء بالكفاءة 
األيروديناميكية، ما يجعلها 
الرياضية  الســيارات  إحدى 
متعددة االستخدامات الفخمة 
األعلى أيروديناميكية وكفاءة 
في االقتصاد باستهاك الوقود 

املوجودة على الطرقات.
وتتميز MDX بناقل حركة 
أوتوماتيكي بـ ٩ سرعات مع 
وضعيــة رياضيــة وتبديل 
 Sequential( رياضي متتابع
SportShift(، باإلضافــة إلــى 

مبدل سرعات مثبت على عجلة 
 Advance القيــادة، وتتمتــع
MDX بنظــام توجيــه العزم 
للتحكم الفائــق للقيادة بكل 
العجــات SH-AWD™ يضم 
تقنية املساعدة املرنة بالتحكم 

.»ACURA« اجلديدة من
وفي املقابل، يعتبر تصميم 
RDX A-Spec أعظم تصميم 
العقديــن  خــال  للشــركة 
إعــادة  إذ متــت  املاضيــني، 
تصميــم الســيارة بشــكل 
جــذري، فهي تأتــي بإضاءة 
تضم سبع وحدات LED فيما 
يأتي تصميم اإلضاءة اخللفية 
على شكل زيل التنني، مقارنة 
بخمسة في املوديل السابق. 
وهي تختلف كليا في هيكلها 
وكذلك الشاســيه الذي صمم 
ليقدم جتربة قيادة متطورة 
وجذابة. يبدأ بقاعدة عجات 
أطــول بقيــاس ٢.6 بوصة، 
ليمنح راحة أكثر أثناء القيادة 
ومساحة إضافية للمقصورة.
 RDX ومن الداخــل تتميز
A-Spec بســقف بانورامــي 
بالكامل ليمنحك شعور التجدد 
في جميع أنحــاء املقصورة. 
فيما التصميم الداخلي يأتي 
مصقــوال باألملنيوم والفوالذ 
للصــدأ، وخشــب  املقــاوم 
الزيتون وأفخر أنواع اجللود 
الناعمة. وفي الواجهة األمامية 
مــن الداخــل، تأتي الشاشــة 
مــع True Touchpad عاليــة 
الوضوح بدقة ١٠.٢ بوصات 
فوق الكونسول الوسطي، على 
مقربة من خط الرؤية الطبيعي 
للسائق، ولوحة ملس مثبتة 
علــى لوحة مركزيــة ونظام 
تشغيل جديد بالكامل يعمل 

.Apple CarPlay بنظام

١٠١٫٤ مليار دوالر قيمة 
مشاريع النفط والغاز عاملياً

محمود عيسى

توقع تقرير صادر عن شركة ريسيرتش 
اند ماركتس أن ينمو سوق مشروعات النفط 
والغاز العاملي التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة 
والتوريد والبناء EPC في جميع أنحاء العالم 
مبقدار ١٠١.4 مليار دوالر، مسجا منوا مركبا 
بنســبة 7.6٪ خال الفترة بــني عامي ٢٠١٩ 
و٢٠٢5. وأشار التقرير إلى ان بقاء هذا القطاع 
علــى رأس االجتاهــات اخلاصــة بقطاعات 
املقاوالت واإلنشاءات وفقا لنظام EPC، يعتبر 
من األمور اجلوهرية األساسية لصناع القرار 

لاستفادة من هذه الفرصة الناشئة. 
ويعالج التقرير هذه احلاجة املاسة للغاية 
كما يوفر أحدث التوجهات في جميع قطاعات 
السوق الرئيســية، متوقعا أن يحقق قطاع 
االستكشاف واإلنتاج، وهو أحد القطاعات التي 
مت حتليلها وتقدير حجمها في هذه الدراسة، 

إمكانية النمو بأكثر من 4.٩٪.
وقــال ان ديناميكيات التحول التي تدعم 
هــذا النمو، جتعل من الضروري للشــركات 
العاملة في هذا املضمار مواكبة نبض السوق 
املتغير ليتجاوز ١٠٠ مليار دوالر بحلول عام 
٢٠٢5، حيــث يحقق قطاع التنقيب واإلنتاج 
مكاسب كبيرة توفر زخما قويا للنمو العاملي.
وأشــار التقريــر الى انه فــي حني تؤثر 
االجتاهات العاملية الكبرى التي جتتاح السوق 
على االجتاه األساسي للنمو، إال أن األسواق 
اإلقليمية تتأثر مبزيد من احملركات التجارية 
احمللية الفريدة. وملا كانت الواليات املتحدة 

متثل العالم املتقدم فإنها ستحافظ على زخم 
منو بنسبة 4.٩٪.

االقتصادات الكبرى
وعلى مستوى أوروبا، التي ال تزال تشكل 
عنصرا مهما في االقتصاد العاملي، فان أملانيا 
ستضيف أكثر من 7.7 مليارات دوالر إلى حجم 
عمليات املنطقة ونفوذها في السنوات اخلمس 
إلى الست القادمة، وستكون أسواق أوروبا 
الشرقية الناشئة األخرى مصدرا ألكثر من 6.١٢ 
مليــار دوالر من الطلب املتوقع في املنطقة، 
وفي اليابان ســيصل حجم إنتاج النفط إلى 
6.٩ مليارات دوالر في نهاية فترة التحليل. 
أما الصني، ونظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم والاعب اجلديد القادر على تغيير 
قواعد اللعبة في األسواق العاملية، فإن لديها 
إمكانيات وفرص للنمو بنسبة تصل الى ١.٪7 
علــى مدى األعوام القليلــة املاضية وإضافة 
حوالــي ١6.7 مليار دوالر مــن الفرص التي 
ميكن انتهازها من قبل الشــركات الطموحة 

وقادتها االكفاء. 
وانتهــى التقرير الى القول إن العديد من 
عوامل االقتصاد الكلي وقوى السوق الداخلية 
ستشكل منو وتطور أمناط الطلب في البلدان 
الناشئة في منطقة آسيا والباسيفيك وأميركا 
الاتينية والشرق األوسط، ومن بني الشركات 
املتنافسة التي ضمتها القائمة في هذا السوق 
الواســع شــركة بكتل كوربوريشن ودايوو 
اجننيرنــغ وفلــور وهيونداي وكيــه بي ار 

وسايبيم وتكنيب ومكديرموت وغيرها.

خالل الفترة بني ٢٠١٩ و ٢٠٢٥

في 25 مايو 1961، حدد الرئيس األميركي 
السابق جون كينيدي هدفا واضحا للدولة: 
إرسال إنسان للقمر وإعادته بسالم، وحتقيق 
الهدف قبل نهاية العقد. عند قراءة كلمة الرئيس 
األميركي، تأثر شاب في عمر الـ 16 بكلمات 
الرئيس، وقرر دراسة العلوم الفيزيائية، حيث 
ان دراسته للعلوم ساهمت الحقا في قدرته 
على تأسيس شــركة »سانديسك« في عام 
1988، والتي تعد اليوم رابع أكبر شركة في 
العالم لصناعــة ذاكرات الفالش. وللحكومة 
دور مهم في بناء مجتمع ريادي، إال ان هناك 
بعض املفاهيم اخلاطئة حول هذا الدور. من 
أهم األدوار التي تقوم بها الدولة لبناء مجتمع 
ريادي هو وضع رؤية واضحة وطويلة املدى، 
الرؤية،  ووضع سياسيات مرتبطة بتحقيق 

ومشاركة القطاع اخلاص لتحقيق الرؤية. 
بالتحديــد، دور الدولة ليس فقط تقليل 
املخاطر، بل املشاركة في املخاطر من خالل 
اســتثمارات مركزة جتاه حتقيــق الرؤية. 
فاستثمار احلكومة األميركية لتحقيق هدف 
إرسال إنســان للقمر ساهم في ظهور عدة 
شركات وابتكارات متعلقة بهذا الهدف. كما 
ان دور احلكومة األميركية الفعال يتمثل في 
العديد من االبتكارات، من اإلنترنت الى نظام 
حتديد املواقع التي ظهرت في مؤسســات 
حكومية كانت حتصل على استثمارات من 
احلكومة لتحقيق أهــداف الدولة. باإلضافة 
إلى أن احلكومة األميركية استثمرت في عدة 
مشاريع من جوجل إلى تيسال مؤخرا ألنها 
تســاهم في حتقيق أهداف الدولة املرتبطة 

بالطاقة املتجددة.
ولذلــك، فإن االعتقاد بــأن دور الدولة 
لتشجيع ريادة األعمال منحصر في االستثمار 
في املبادرين، وتسهيل عملهم، وتقليل املخاطر 
عليهم ليعملوا دون تدخل، يفتقد نقطة مهمة، 
وهــو ان للدولة دورا مهمــا في خلق طلب 
ملنتجات جديدة، وخلق أسواق جديدة، جتذب 
املبدعني والقطاع اخلاص واملشاريع اجلديدة 

إليها. فإن ملعظم احلكومات التي جنحت في 
بناء مجتمع ريادي دورا فعاال في تشــجيع 
ريادة األعمال من خالل االستثمار في خلق 
أسواق جديدة. أي ان دور الدولة ليس فقط 
إصالح إخفاقات في السوق، بل خلق اسواق 

جديدة من خالل استثمارات استراتيجية.
وتبقى احلكومة في الكويت أكبر زبون 
املناقصات،  للمبادرين، ولعل تعديل قانون 
وإعطاء حصة من العقود احلكومية للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة يعتبر خطوة إيجابية، إال 
انه مازال تقبل احلكومة للمشاريع الصغيرة 
واالبتكارات بسيط. فدور الدولة في تشجيع 
ريــادة األعمال ايضا يكمن في قدرتها على 
استيعاب وشراء ابتكارات محلية جديدة. على 
سبيل املثال، بعد ابتكار الرقائق اإللكترونية من 
القطاع اخلاص، قامت »ناسا« ووزارة الدفاع 
األميركية بشــراء أعداد كبيرة منها، ولذلك 
خلقت أول سوق لهذا املنتج، وساهمت في 
تخفيض أسعاره ومن ثم انتشار هذا االبتكار 
الى عدة منتجات حتى أصبح جزءا أساسيا 

في انتشار الهواتف الذكية.
فبناء مجتمــع ريادي يتطلب من الدولة 
حتديد أهداف طويلة املدى، وسياسات طويلة 
املدى، واستثمارات استراتيجية من احلكومة 
في املشاريع واألبحاث التي تساهم في حتقيق 
أهدافها، حتى تخلق فرصا وأسواقا جديدة. 
فإننا في أمس احلاجة الى سياسات استباقية 

بدال من ان تكون رجعية.
وقد نفتقد رأسمال بشريا مبدعا لتحقيق 
هذه االبتكارات، مما يســتدعي إعداد جيل 
جديد قادر على تلبية احتياجات الدولة. فكما 
بني االقتصادي روبرت سولو احلاصل على 
جائزة النوبل، في عام 1987 ان نحو 60% من 
الفرق في النمو االقتصادي بني الدول يرجع 
الى تطور التكنولوجيا واالبتكار، إال اننا نكاد 
ال نــرى أي جهود جدية إلعداد جيل مبتكر 

ومتمكن من التكنولوجيا.
وللحديث بقية...

رأي اقتصادي

الدولة الريادية

بقلم: د.نواف العبداجلادر - دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت

الذهب ينهي الشهر مبكاسب %7٫٥

أرباح بنوك بريطانيا قد تهبط ٢٥% في حال اخلروج دون اتفاق

رويترز: تراجعت أسعار 
الذهب نهاية تداوالت األسبوع 
مع صعود أســواق األســهم 
وعوائــد ســندات اخلزانــة 
األميركيــة، لكنهــا ســجلت 
رابع مكاســب شــهرية على 
التوالي، بينما دفعت املخاوف 
مــن ركود عاملي وحالة عدم 
اليقني التي حتيط بعاقات 
التجارة بني الواليات املتحدة 
والصني املستثمرين إلى شراء 
األصول االستثمارية اآلمنة.
وانخفــض الذهــب فــي 
الفوريــة 4.٠٪  املعامــات 
إلى ١5٢٠.3٩ دوالرا لألوقية 
)األونصة( في نهاية جلسة 
التداول، لكنه ينهي الشــهر 
على مكاسب بحوالي ٪7.5.

وهبطت العقود األميركية 
للذهــب ٠.5٪ لتبلــغ عنــد 
التســوية ١5٢٩.4٠ دوالرا 

لألوقية.
وقالــت وزارة اخلارجية 
املفاوضــني  إن  الصينيــة 

رويترز: قال محللون لدى ســيتي جروب 
في مذكرة بحثية إن البنوك البريطانية تواجه 
هبوطا قد يصل إلى ٢5٪ في أرباحها في حالة 
خــروج بريطانيا من االحتــاد األوروبي دون 

اتفاق.
وقــال احملللــون فــي املذكــرة إن التباطؤ 
االقتصادي الذي سينتج عن خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي دون اتفاق واحتمال انخفاض 
أســعار الفائدة وتعثر املقترضني عن ســداد 
القروض، ســيؤثر على ربحية السهم بنسبة 

بني ١5 و٢5٪.
وكان رويــال بنك أوف ســكوتلند قال في 
الثانــي مــن أغســطس إن تدهــور األوضاع 

االقتصادية قبل خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي من املرجح أن يؤثر على ربحيته في 
العام املقبل وان بعض العماء تأثروا بالفعل.
وقال محللو ســيتي جروب إن تأثير عدم 
التوصل التفاق على أسهم البنوك البريطانية 
الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز 
قد يكون أقل حدة، حيث إن مخاطر هذه النتيجة 
قد مت بالفعل حسابها جزئيا في أسعار األسهم.
وانخفــض مؤشــر فوتســي للبنــوك في 
بريطانيا 7٪ هذا العام حيث يواجه املقرضون 
ضغوطا على األرباح من املنافســة في قطاع 
الرهن العقاري وأسعار الفائدة املنخفضة للغاية 

للبنوك املركزية والتكاليف الثابتة العالية.

يناقشــان جولة اجتماعات 
ســبتمبر، لكنها أضافت أنه 
من املهم أن تلغي واشــنطن 
زيادة في الرسوم اجلمركية.
وساعدت دالئل إيجابية 
على صعيد التجارة أيضا في 
رفع األسهم العاملية إلى أعلى 
مستوى في أسبوع، وهو ما 

العائــد األميركــي مؤخــرا، 
والــذي فيــه تكــون عوائد 
السندات القصيرة األجل أعلى 
من عوائد السندات الطويلة 
األجل قلقا بني املســتثمرين 
ألنه غالبا ما يسبق ركودا.

من ناحية أخرى، يتوقع 
كثير من احملللني أن يخفض 
مجلس االحتياطي االحتادي 
األميركــي والبنــك املركزي 
األوروبــي أســعار الفائــدة 

لتحفيز االقتصاد.
ومن بني املعادن النفيسة 
األخرى، ارتفعت الفضة في 
املعامات الفورية ٠.3٪ إلى 
١8.3٠ دوالرا لألوقية، مسجلة 
أكبــر مكاســب شــهرية من 
حيــث النســبة املئوية منذ 
يونيــو ٢٠١6، مع صعودها 
١٢٪ في أغسطس، فيما صعد 
الباتــني ١.7٪ إلــى ٩3٢.٠3 
دوالرا لألوقيــة، بينما قفز 
الباديوم 3.8٪ إلى ١53١.٠4 

دوالرا لألوقية.

قيد مكاسب املعدن النفيس.
وساهم تصعيد في احلرب 
التجارية بني أكبر اقتصاديني 
في العالــم وتزايد املخاوف 
من تباطؤ عاملي في صعود 
أسعار الذهب بأكثر من ١٠٠ 

دوالر في أغسطس.
وأثــار انعــكاس منحنى 

سجل أرباحاً لرابع شهر على التوالي بدعم من مخاوف التباطؤ والتجارة

التجارييــــن األميركييــــن 
والصينيني على اتصال فعال 
بعد يوم من مناقشة اجلانبني 
اجلولة القادمة من مفاوضات 
التجارة املباشرة التي ستعقد 

في سبتمبر.
وكانــت وزارة التجــارة 
الصينيــة قالت إن اجلانبني 

أحمد القاضي مفوضاً بـ»أسواق املال«
أحمد مغربي

صدر مرســوم يقضي 
بتعيني أحمد علي القاضي 
عضوا في مجلس مفوضي 
هيئة أســواق املال. ويعد 
الكــوادر  أحــد  القاضــي 
الكويتية التي حتمل خبرات 
متنوعة بشــؤون أســواق 
املال. ويحمل القاضي شهادة 
إدارة  البكالوريــوس فــي 
األعمــال تخصص متويل 
من كلية العلــوم اإلدارية 

بجامعة الكويت، وحصل بعدها على شهادة 
»CFA« ســنة ٢٠٠4. ولدى القاضي خبرة 

تصل إلــى نحــو ٢٠ عاما 
في العمل بالقطــاع املالي 
واالستثماري، عمل خالها 
في العديد من الشركات بهذا 
القطــاع. وقد بدأ عمله في 
الشركة »األولى لاستثمار« 
االســتثمار  بــإدارة  ثــم 
املباشر في بنك »بوبيان«، 
ومستشــارا ماليا لشركة 
»بوابة الشويخ القابضة«. 
كما شغل القاضي عضوية 
إدارة اجلمعيــة  مجلــس 
االقتصادية الكويتية لعدة 
ســنوات بخاف تقلــده عضوية مجالس 

إدارات العديد من الشركات.

أحمد القاضي 


