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«بيتك»: ٧ اختالفات بني بطاقات اخلصم املباشر واالئتمان
في إطار جهوده املستمرة 
التوعية ضمن حملة  لنشر 
(لنكــن علــى درايــة) التي 
أطلقها بنك الكويت املركزي 
للسنة الثانية على التوالي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويتية،  الكويت والبنوك 
يحرص بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) على نشر مجموعة 
من الرسائل والنصائح من 
خالل قنواتــه اخلاصة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
لتعزيز الوعــي بالتعامالت 
املاليــة وحتقيــق الشــمول 
املالي بأعلى مستويات األمان. 
من ضمن رســائل التوعية، 
اســتهدف «بيتك» التعريف 
بأنــواع البطاقات املصرفية 
ووســائل احلمايــة واألمان 
املتوفرة لهــا، باإلضافة إلى 
أهمية التعامل احلذر والواعي 
عند استخدامها محليا وعامليا 
في عمليات الشراء املباشرة 

أو عبر شبكة اإلنترنت.
ولفــت «بيتــك» إلــى أن 
هناك سبعة فروق رئيسية 
بني بطاقة اخلصم املباشــر 
(Debit Card) وبطاقة االئتمان 
(Credit Card)، فاألولى تعتمد 
علــى اخلصــم من حســاب 
العميل في البنك مباشرة، أما 
بطاقة االئتمان فتعتمد على 
اخلصم مــن احلد االئتماني 
اخلــاص بالعميل، ما يجعل 
البطاقتــني مختلفتــني مــن 

والسحب النقدي، ويتم خصم 
قيمة العمليات من الرصيد 
أمــا  املوجــود باحلســاب، 
البطاقة االئتمانية فتستخدم 
في عمليات الشراء والسحب 
النقــدي عــن طريق ســقف 

ائتماني محدد.
وفيما يلي أبرز االختالفات 

بني البطاقتني:
الرصيــد املتاح: الرصيد 
املتــاح فــي بطاقــة اخلصم 
املباشر هو رصيد العميل في 
احلساب اجلاري أو التوفير 
فال ميكن للعميل سحب أموال 
أو القيام بعمليات شــرائية 
قيمتها أكبر من املبلغ املتاح 
في احلساب. بينما الرصيد 
املتاح في البطاقة االئتمانية، 
يعتبر حدا ائتمانيا ميكن من 
خالله إجراء عملية الشراء أو 

محليا وعامليا، وهي مناسبة 
للذين يرغبون في السيطرة 
علــى إنفاقهم بكل ســهولة 
وأمان ودون احلاجة لوجود 
ضمان أو دخل للحصول على 

مثل هذه البطاقات.
وسائل األمان

وأشــار «بيتــك» إلى أن 
البطاقات مؤمنة ومشــفرة 
ويستقبل العميل رمزا خاصا 
عند إجــراء كل معاملة عبر 
اإللكترونية للتأكيد  املواقع 
مع اســتخدام الرقم السري 
الذي ال يعرفه سوى العميل 
وال ينبغي اإلفصاح أبدا عنه 
إلــى أي شــخص مهما كان، 
سواء من موظفي البنوك أو 

احملالت التجارية.
ويؤكد «بيتك» على أهمية 
االنتباه واحلذر عند استخدام 
البطاقــات املصرفيــة بعدم 
مشاركة البطاقة أو بيناتها 
مــع األفراد واحلــرص على 
استخدامها في املواقع اآلمنة 
ملنع أي محاوالت لالحتيال 
أو سرقة معلومات البطاقة 
والسطو على الرصيد املتوافر 
فيها، كما يوضح أنه عند فقد 
البطاقة يجب إبالغ البنك فورا 
عبر التطبيق اخلاص بالبنك 
أو مركز االتصال املتوافر على 
مدار الســاعة ليتم إيقافها، 
وتفادي أي محاوالت من قبل 

اآلخرين.

الســحب النقدي عن طريق 
الدين.

فترة ســداد الديــن: تتم 
جتزئــة الدين علــى دفعات 
وحتدد من قبل البنك املصدر 
للبطاقــة بخــالف بطاقــات 
اخلصم املباشــر حيث يتم 
سداد الدين بحد أقصى خالل 

٣٠ يوما.
فــي الســياق ذاتــه، قال 
«بيتك» إن هناك أيضا نوعا 
آخر مــن البطاقات يســمى 
الدفــع  مســبقة  بطاقــات 
(Prepaid Card) ال يشــترط 
فيهــا فتــح حســاب، وإمنا 
تعتمد علــى تعبئة العميل 
ملبلغ معني يحصل من خالله 
على بطاقة حتمل هذا املبلغ 
وتتيح للعميل اســتخدامها 
في عمليات الشراء والسحب 

ضمن رسائله التوعوية حلملة «لنكن على دراية»

 

املزايا واالستخدامات  حيث 
ومتشابهتني في نواح أخرى.

وأضاف أن كلتا البطاقتني 
مصنوعتــان معظمهــا مــن 
شــريط  مــع  البالســتيك 
وشــريحة  مغناطيســي 
ذكية، وصادرتــان عن بنك 
أو مؤسســة ماليــة، كمــا 
توفــران خيارات للســحب 
والشراء والدفع عبر املواقع 
اإللكترونية احمللية والعاملية، 
وجتدد علــى فترات محددة 
ويتبع معظمها نظاما عامليا 

للمدفوعات.
الفوارق

أوضح «بيتك» أن بطاقة 
املباشــر ترتبــط  اخلصــم 
بحســاب جــاري أو توفير 
وتستخدم في عمليات الشراء 

البطاقـات مؤّمنـة لكن على العميـل احلذر وعدم إفشـاء معلوماته

«املتحد» يدعم مبادرة 
العودة للمدارس بالتعاون مع «لوياك»

إطــار مســؤوليته  فــي 
املجتمعيــة وحرصــه علــى 
دعم الفئات غير املقتدرة في 
مختلف املناسبات، نظم البنك 
األهلي املتحد مبادرة مبناسبة 
موســم العودة إلــى املدارس 
بالتعاون مع مؤسسة لوياك 
التطوعية لتوفير املستلزمات 
الدراســية مــن قرطاســية 
وحقائــب مدرســية وغيرها 
من األدوات املدرسية للطلبة 
من األسر غير املقتدرة، بهدف 
تخفيف أعبائهم ومساعدتهم 

على مواصلة دراستهم. وشملت هذه املبادرة 
عددا من الطلبة من مناطق مختلفة في الكويت، 
حيث مت تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، 
رافقه في جولة لتسوق مستلزماته الدراسية.
وبهذه املناســبة، أفادت رئيس املسؤولية 
املجتمعيــة والتوصــل االجتماعــي بالبنــك 
األهلــي املتحد فاتن التميمي: ســعدنا للغاية 
بإسهامنا في مبادرة «موسم عودة املدارس» 
بتوفير املستلزمات الدراسية للطلبة من غير 
القادرين نظرا ألهميتها في دعم التعليم وطلبة 
املدارس من غير القادرين، ومساندتهم وتلبية 
احتياجاتهم من األدوات واملستلزمات الدراسية 
التي تساعدهم على عملية استكمال مسيرتهم 

التعليمية أسوة بزمالئهم.
وأضافت التميمي: لقد استشعرنا معاناة 
األسر غير املقتدرة لتوفير املستلزمات املدرسية 

الالزمة ملساعدة أبنائهم على مواصلة التعليم، 
ومن هــذا املنطلق حرصنا علــى القيام بهذه 
املبادرة ملد يد العون لهذه األسر وإسعاد الطالب 
وتلبية احتياجاتهم الالزمة ملواصلة دراستهم.

وأكدت التميمي أن البنك األهلي املتحد الذي 
يعمل وفق أحكام الشــريعة االسالمية حتت 
شعار شريعة وحسن معاملة، ومن هذا املنطلق 
نؤمن بضرورة تشــجيع التكافــل املجتمعي 
ومســاعدة غير القادرين، كمــا نؤمن بأهمية 
دعــم التعليم باعتباره حقــا للجميع وعامال 
رئيسيا لتقدم املجتمع. وأشارت التميمي إلى 
أن هذه املبادرة هي استمرار للتعاون املستمر 
للبنك األهلي املتحد مع مؤسسة لوياك والتي 
تعد واحدة من أهم املؤسسات التطوعية التي 
تتيح الفرصة للشباب الكويتي للتميز واإلبداع 

والتعبير عن نفسه بطرق متنوعة.

عدد من موظفي البنك األهلي املتحد ومتطوعني من لوياك أثناء املبادرة

«وربة» يعلن ١٠ فائزين بحملة الصيف
مع «نادي الواحة» التابع لـ«الكويتية»

أعلن بنك وربة وبالتعاون 
مــع «نادي الواحــة» التابع 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
عــن ١٠ فائزين فــي حملته 
الصيفية عن شهر أغسطس، 
وهــي احلملة الفريــدة من 
نوعها والتي تســتمر طوال 
موسم الصيف وملدة ٣ أشهر 
ابتداء من ١٥ يونيو حتى ١٥ 
سبتمبر املقبل، وتهدف هذه 
احلملة إلى توفير العديد من 
املزايا لعمالء البنك، السيما 
مع موسم السفر خالل موسم 

الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات 
شهرية لعشرة فائزين شهريا، أي بإجمالي 

٣٠ فائزا طوال فترة الصيف.
وبالنسبة للفائزين الـ ١٠ جاءت أسماؤهم 
كالتالي: طارق جمال السيد يحيى والذي فاز 
بـــ ٥٠٫٠٠٠ ميــل، ومحمد بندر الشــيخ عيد 
املطيــري والذي فاز بـ ٣٠٫٠٠٠ ميل، ومحمد 
أسعد فؤاد الزربا والذي فاز بـ ٢٠٫٠٠٠ ميل.
بينمــا فاز العمــالء التالية أســماؤهم بـ 
١٠٫٠٠٠ ميل لكل شخص وهم كالتالي: عبداهللا 
عبدالرحمن عبداهللا احلبيب، حمد عبداهللا مال 
أحمد على املال، صقر فهيد سعد صقر العجمي، 
بدر سعيد عبداهللا علي، أحمد مرزوق محمد 
الســحيب، رشا مشــاري خالد الزيد اخلالد، 

عبدالعزيز معضد سعد العجمي.
وفي هــذا الصدد، قال عبداهللا الشــعيل 

مديــر إدارة أول الفروع في 
بنك وربة إن البنك يســعى 
دائما لتوفير كل سبل الراحة 
لعمالئه وخدمتهم إضافة إلى 
توفير العروض التنافسية 
لهــم. وأضاف الشــعيل أن 
احلملة مقسمة إلى ٣ أقسام، 
يبدأ القسم األول من تاريخ 
١٥ يونيو حتــى ١٥ يوليو، 
والثاني من ١٥ يوليو حتى 
١٥ أغسطس، والقسم الثالث 
مــن ١٥ أغســطس حتــى ١٥ 
ســبتمبر، ويفــوز عــن كل 
قسم ١٠ أشخاص بإجمالي ٣٠ شخصا خالل 
احلملة، حيث يحصل األول على ٥٠٫٠٠٠ ميل 
سفر مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع «نادي 
الواحة» التابع للخطوط اجلوية الكويتية، 
بينما يحصل الثاني على ٣٠٫٠٠٠ ميل، والثالث 
على ٢٠٫٠٠٠ ميل، ويحصل الفائزون كذلك من 
الرابع حتى العاشر على ١٠٫٠٠٠ ميل، وذلك 
مبعدل شهري. وأوضح أن الفائزين ميكنهم 
احلصــول على تلك األميال التي ســتمكنهم 
من احلصول على رحلة الذهاب واإلياب من 
الكويت إلى إحدى الوجهات اإلقليمية والعاملية 
التي تبدأ مــن دبي بتكلفة ١٥٫٠٠٠ ميل فقط 
على الدرجة الســياحية، و٣٠٫٠٠٠ ميل على 
درجة رجال األعمال و٤٥٫٠٠٠ ميل على الدرجة 
األولى وغيرها مــن دول العالم، وذلك وفق 

الشروط واألحكام اخلاصة باخلدمة.

عبداهللا الشعيل

تضمنــت التوصيات والدراســات التي 
قدمتها القمة العاملية للحكومات املنعقدة في 
دبي بالتعاون مع شركة ماكينزي وكومباني 
االستشارية العاملية، أن يكون هناك اقتصاد 
مرن ومستدام للدول املعتمدة على النفط بعد 

انخفاض األسعار.
وأن تكون هناك رؤية بعيدة املدى للطلب 
على النفط واالعتماد عليه حتى أواخر عام 
٢٠٤٠، خاصة أن الكهرباء تستنزف نسبة كبيرة 
منه، وبالتالي هناك تسارع قائم لالستفادة 
من الطاقــات املتجددة والنظيفة مثل الهواء 

والشمس.
ففي الكثير مــن الدول املصدرة للنفط، 
تعتمد نسبة كبيرة من املواطنني على احلكومة، 
وبالتالي على املــوارد الطبيعية، إذ يوظف 
القطاع العام عددا كبيرا من املواطنني، ومتول 
املوارد الطبيعية أنظمة رعاية اجتماعية كرمية.

ولهذا علينا أخذ العبر والدروس والتجارب 
الناجحة من الدول التي عانت نفس املشكلة، 
وكيف تصرفت وقررت عدم االعتماد الكلي 
على النفط كمصدر وحيــد مليزانية الدولة 
مثل التحول الناجح للنرويج، حيث وضعت 
لها قواعد ذهبية تعمل عليها وتنفذها، وهذه 

القواعد هي:
١- على اجلميــع أن يعمل، بحيث تكمن 
أهم أصول النرويج في رأسمالها البشري، 
وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن املوارد 
البشرية تشكل أكثر من ٨٥٪ من ثروات البالد 
الثروة  املستقبلية، متجاوزة بذلك صندوق 

السيادية واملوارد النفطية.
٢- على القطاعات غير النفطية أن تبقى 
تنافســية، بحيث تســاعد سياسة األجور 
واالستثمار في البنية التحتية والعملة العائمة 
على حماية القدرة التنافسية للقطاعات غير 

النفطية.
٣- يجب احلد من إيرادات النفط املخصصة 
لإلنفــاق احلكومي، بحيــث ال يجوز إنفاق 
ســوى ٤٪ فقط من قيمة الصندوق احلالية 

بناء على تقدير متحفظ للعائد السنوي، أما 
باقي العائــدات، فيتم حتويلها إلى صندوق 
الثروة السيادية، ألن ذلك يحمي الثروة في 

املستقبل ويحد من أثر التضخم املالي.
والدروس الرئيسية هنا التي يجدر بدول 
مجلس التعاون استقاؤها، ال تكمن في اآلليات 
أو الصناعات احملددة التي اعتمدتها النرويج 
بالضرورة، فلن تتمكن البحرين أو الكويت أو 
السعودية من تصدير السلمون أو اخلشب.
ولكن جناح النرويج يبني أهمية اعتماد 
سياســات مقاربة متكاملة تشمل العناصر 
االقتصادية واملالية واالجتماعية، وضرورة 
التزام كل اجلهات املعنية باالقتصاد. واحللول 
االقتصادية هذه يجب أن تتضمن بناء صناعات 
جديدة قائمة على املعرفــة وتطوير البنية 
التحتية، وجعل الوظائف في القطاع اخلاص 
للمواطنني وتنمية وتشــجيع  أكثر جاذبية 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتنمية رأس املال 
البشري. ومن احللول املالية يجب أن تتضمن 
االستثمار في األصول التي تدعم اإلنتاجية 
على املدى الطويل مثل االستثمارات املدروسة 
في البنية التحتية والتعليم والتدريب. ومن 
احللول االجتماعية يجب توفير فرص العمل 
اإلنتاجية خارج احلكومة وقطاع الطاقة، وهذا 
يعني التركيز على القطاع اخلاص، إذ بإمكان 
احلكومات أن تشجع املزيد من املواطنني على 
انتهاز هذه الفرص ومساعدتهم على كسب 

املهارات الالزمة لفعل ذلك.
وحتى تنجح االقتصادات املعتمدة على 
النفط عليها اتباع مفاتيح النجاح التالية: وجود 
قيادة قوية قادرة على التغيير والتحدي وتنفيذ 
حلول قابلة للتطبيق ومقبولة للشعب، حتتاج 
هذه الدول إلى أفكار ومعلومات قوية قائمة على 
بيانات واستغاللها في وضع النظم والبرامج 
التي تساعد في احللول، باإلضافة إلى النجاح 
في تغيير النمط االستهالكي واألبوي الذي 
يعتمد املواطنون عليه في الدعومات واإلعانات 
وتفهمهم للوضع املالي واالقتصادي بدولتهم.

املستشار الكويتي

اقتصاد مرن 
ومستدام.. 

بديل للنفط
Abumishari١@yahoo.com

د. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«فورسيزونز» تكشف عن املجموعة األولى 
لرحالت طائرتها اخلاصة لعام ٢٠٢٤

«STARZPLAY» ُترسخ حضورها اإلقليمي 
عبر شراكتها مع «فيرجن موبايل الكويت»

أعلنت فنادق ومنتجعات 
الشــركة  فورســيزونز، 
العاملية الرائــدة في مجال 
الفاخــرة، عــن  الضيافــة 
املجموعة األولى من رحالت 
«جتارب طائرة فورسيزونز 

اخلاصة» لعام ٢٠٢٤.
وال عجب في اســتمرار 
الطلــب املتزايــد على هذه 
الرحالت املرغوبــة كثيرا، 
والرحالت األخرى اجلديدة 
حول العالم، وذلك ملا تتسم 

به من دقة في التخطيط، إلى جانب التجارب 
االســتثنائية التي توفرهــا للضيوف في 
وجهات مميزة يصلون إليها على منت طائرة 

فورسيزونز اخلاصة اجلديدة.
وفــي تعليــق له بهــذه املناســبة، قال 
كريستيان كليرك، رئيس فنادق ومنتجعات 
فورسيزونز: «إن جتارب طائرة فورسيزونز 
اخلاصــة هي دليل علــى التزامنا االبتكار 
والسعي الدائم لتقدمي جتارب ال مثيل لها. 
ونواصل إرســاء معايير جديدة في مجال 
الســفر، من خــالل تقدمي جتــارب فاخرة 
استثنائية ال مثيل لها. وندعو عشاق السفر 
إلى استكشــاف العالم معنا، واالستمتاع 
بضيافة فورسيزونز األصيلة، واهتمامها 
بالتفاصيل، وشغفها بالتميز الذي تشتهر به 
عالمتنا التجارية في جميع أنحاء العالم».
وتواصل «جتارب طائرة فورسيزونز 
اخلاصــة» اســتقطابها لضيــوف جــدد، 
وترحيبها بعودة ضيوف ســابقني، وذلك 
ملا تتيحه كل رحلة من تخصيص خيارات 
واسعة لتلبية احلاجات والرغبات الشخصية 

 ،STARZPLAY وّقعــــــت
املصنفــة باســتمرار ضمن 
أفضل ٣ منصات تقدم خدمة 
مشاهدة الڤيديو حسب الطلب 
في منطقة الشــرق األوسط 
اتفاقيــة  أفريقيــا،  وشــمال 
شــراكة مع «فيرجن موبايل 
الكويــت» لتزويــد عشــاق 
الترفيهي بوصول  احملتوى 
يسير وســهل إلى احملتوى 
املميز واألعمال الشهيرة عبر 

منصتها.
وفي إطار الشراكة، يحصل عمالء «فيرجن 
موبايــل الكويت» على اشــتراك مجاني في 
STARZPLAY عند اختيارهم لباقات الهواتف 
املتحركــة الشــهرية أو نصف الســنوية أو 
الســنوية واملقدمــة مــن «فيرجــن موبايل 
الكويت» وتتراوح أسعارها بني ٧ دنانير إلى 
١٩ دينارا، ليتمكنوا من االستمتاع بخيارات 
واسعة من البرامج واحملتوى العائلي وأفالم 
هوليوود واملسلسالت واألفالم العربية إلى 
جانب خيارات متنوعة أخرى من أفضل أنواع 
احملتوى الترفيهي. وتعتبر STARZPLAY أحد 
أوائل شــركاء «فيرجن موبايل الكويت» في 
الكويــت، حيث تقدم االشــتراك في منصتها 
مجانا مع باقات الهواتف املتحركة ليستمتع 

عمالؤها مبزايا القيمة املضافة.
وفي هذا السياق، قالت راغدة أبو فاضل، 
نائب رئيس قسم املبيعات وتطوير األعمال في 
STARZPLAY: «وضعنا منذ نشأتنا تركيزا كبيرا 
على تعزيز عالقاتنا مع شركات االتصاالت. 
فهدفنا يتمثل في وضع أفضل أنواع احملتوى 
الترفيهي والسينمائي في متناول املشتركني 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لذلك 

والفردية لكل من ضيوفها.
وأضاف كريستيان كليرك: «لطاملا كانت 
مالحظات الضيوف عامال مهما في صياغة 
التجارب االســتثنائية التــي نقدمها لهم، 
بــدءا من التصميم الــذي تتمتع به طائرة 
فورســيزونز اخلاصة اجلديــدة، وانتهاء 
بتقدمي رحالت قصيرة للمســافرين الذين 
ليــس لديهــم وقت طويــل، والراغبني في 
جتربة املزيد في وقت أقل. وغالبا ما يذكر 
الضيوف السابقون أن مشاركتهم في جتارب 
الطائرة اخلاصة كانت مجرد بداية ملغامرة 
جديدة ربطتهم بكل وجهة حملتهم إليها، 
ولعالقة جديدة ربطتهم مع ضيوف آخرين، 
ليكونــوا عالقات وذكريــات جديدة تدوم 

مدى احلياة».
وكما هو احلال دائما، يستمتع الضيوف، 
مع «جتارب طائرات فورسيزونز اخلاصة»، 
بإقامــة فاخــرة فــي فنــادق ومنتجعــات 
فورسيزونز. أما في املواقع النائية، فسيقيم 
الضيوف في أماكن إقامة فاخرة يختارها 

لهم فريق فورسيزونز.

فإن الشراكة مع شركات االتصاالت في هذه 
املنطقــة مينحنا فرصة ثمينة للوصول إلى 
جمهور جديد مع تقدمي محفظة متنوعة من 
األفالم الشهيرة واملسلسالت املفضلة. وتسعدنا 
الشراكة اجلديدة مع «فيرجن موبايل الكويت» 
ليتمكن عمالء الشركة من الوصول إلى احملتوى 
عبر منصتنا بكل سهولة. وال شك أن «فيرجن 
موبايل الكويت» متثل شريكا مرموقا بالنسبة 
لنا في املنطقة، ونتطلع قدما لتعزيز عالقتنا 

بها لتغطية شبكتها الواسعة بالكامل».
من جانبه، قــال بينويت جانني الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيرجن موبايل الكويت»: 
«نلتــزم باستكشــاف الفرص القيمــة التي 
تساعدنا في االرتقاء بتجربة عمالئنا. وتؤكد 
شــراكتنا املســتمرة مــع STARZPLAY على 
التزامنا اجلاد بتقدمي جتربة متميزة وفوائد 
إضافية لعمالئنا، لذلك يسرنا توسيع شراكتنا 
مع املنصة في الكويت. وميكن اآلن للمشتركني 
في باقات الهواتف املتحركة الشهرية أو نصف 
السنوية أو السنوية، الوصول بكل سهولة 
إلى احملتوى املقدم عبر STARZPLAY دون أي 

تكلفة إضافية».

النفط يرتفع بعد بيانات أبرزها مغامرة جديدة كلياً ملدة ١٦ يوماً عبر آسيا
عن املخزونات األميركية 
وتوقعات بشح املعروض

التضخم مبنطقة اليورو 
يرتفع إلى ٨٫٩٪ خالل يوليو

وكاالت: صعــدت أســعار النفــط خالل تعامــالت أمس، 
مــع بيانات قوية الســتهالك الوقود في الواليــات املتحدة 
واالنخفاضــات املتوقعة في اإلمدادات الروســية في أواخر 
العام، مما عوض مخاوف من احتمال حدوث ركود وشــيك 

في األفق قد يقوض الطلب.
وخالل جلســة التداوالت، ارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
برنت ١٫٤٣ دوالر أو ١٫٥٪ إلى ٩٥٫٠٨ دوالرا للبرميل، وزادت 
العقود اآلجلة للخام األميركي ١٫١٥ دوالر أو ١٫٣٪ إلى ٨٩٫٢٦ 
دوالرا للبرميل، وزادت األســعار أكثر من ١٪ خالل اجللسة 
الســابقة، على الرغم من انخفاض خام برنت في مرحلة ما 

إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.
وتراجعت العقود اآلجلة خالل األشهر القليلة املاضية، 
بسبب البيانات االقتصادية التي أثارت مخاوف بشأن ركود 

محتمل قد يضر بالطلب على الطاقة.
وقفز تضخم أســعار املستهلك البريطاني إلى ١٠٫١٪ في 
يوليــو، وهو أعلى مســتوى له منذ فبرايــر ١٩٨٢، مما زاد 

الضغط على األسر.
وظل إنتاج التكرير في الصني ضعيفا في يوليو، حيث 
أدى اإلغالق الصارم بسبب تفشي ڤيروس كورونا وضوابط 

تصدير الوقود إلى كبح اإلنتاج.
 (EIA) وفي املقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة
انخفاض مخزونات اخلام األميركية مبقدار ٧٫١ ماليني برميل 
في األسبوع املنتهي في ١٢ أغسطس، مقابل توقعات بانخفاض 

قدره ٢٧٥ ألف برميل.
ويحــذر احملللــون مــن أن احلظر الذي فرضــه االحتاد 
األوروبي على اخلام الروسي املنقول بحرا بدءا من ديسمبر، 
وعلى واردات املنتجات البترولية في أوائل العام املقبل قد 

يؤدي إلى تضييق اإلمدادات بشكل كبير ورفع األسعار.

وكاالت: صدرت أمس بيانات التضخم في منطقة اليورو 
خالل شهر يوليو املاضي، حيث بلغ معدل التضخم على 

أساس سنوي ٨٫٩٪ مقارنة بـ ٨٫٦٪ في يونيو.
وتأتــي هــذه األرقام بعد أن توقع مســؤوالن بالبنك 
املركزي األوروبي رفع الفائدة في سبتمبر، بهدف خفض 

التضخم إلى املعدل املستهدف البالغ ٢٪.
وأكدت عضوة مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي 
Isabel Schnabel أن سعر الفائدة سيتم رفعه في سبتمبر 
ما بني ٢٥ نقطة و٥٠ نقطة أساس، مشيرة إلى أن التضخم 

سيواصل ارتفاعه على املدى القصير.
بدوره، أشار عضو مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي 
Martins Kazaks إلــى أن البنــك قد خفــض برامج الدعم 
ورفع سعر الفائدة، كما سيواصل زيادتها خلفض معدل 

التضخم.


