
اقتصـاد
اخلميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢

17

«كامكو»: شح اإلمدادات يقفز بأسعار الطاقة في أوروبا
املسجلة منذ عقود وتداعيات 
ذلك على النمو االقتصادي.
وجــاء ذلــك فــي وقــت 
ارتفعت فيه أسعار الطاقة، 
خاصة في أوروبا، إلى أعلى 
مســتوياتها علــى اإلطالق 
بسبب شح اإلمدادات نتيجة 
للصراع الروسي- األوكراني 
الذي بدأ في وقت سابق من 
العام احلالي. كما أن خطط 
الطاقة  ترشــيد اســتخدام 
في أوروبا أثرت أيضا على 

األسعار.

وأدى تصاعد حدة املواجهات 
بني أوروبا وروســيا لطرح 
أوروبا لفكرة حتديد سقف 
ألسعار الغاز الروسي وجلوء 
األخيرة إلى التهديد بوقف 
كل إمدادات الطاقة إلى القارة 
إلى  األوروبيــة، وبالتالــي 
ارتفاع أسعار النفط والغاز. 
األنبــاء على  وعكســت 
اجلبهــة االقتصادية بصفة 
عامة صــورة قامتة للطلب 
على النفط في املدى القريب، 
األســعار  تأثــرت  حيــث 
بإمكانية رفع أسعار الفائدة 
في الواليات املتحدة وأوروبا 
لكبح جماح التضخم الذي 
وصل إلى أعلى مستوياته 

السوق خالل األسبوع الثاني 
من الشهر ما ساهم في تعزيز 
ارتفــاع األســعار لتتخطى 
مستوى ٩٤ دوالرا للبرميل. 

كوفيد-١٩ في الصني حدت 
أيضا من مكاســب أســعار 

النفط.
إال انه سرعان ما انتعش 

قــال تقرير صــادر عن 
إنفســت»،  شــركة «كامكو 
إن أســعار العقــود اآلجلة 
للنفط اخلــام تراجعت إلى 
ما دون مســتوى ٩٠ دوالرا 
للبرميــل خــالل األســبوع 
األول مــن ســبتمبر ٢٠٢٢، 
وذلك علــى خلفية مخاوف 
الركود االقتصادي وضعف 
البيانات االقتصادية للصني. 
وأدت زيادة إنتاج األوپيك 
واستمرار تدفق مخزونات 
النفط الروسي، على الرغم 
من العقوبات املفروضة، إلى 
انخفاض األسعار. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن القيود املوسعة 
املتعلقة باحتــواء ڤيروس 

نتيجة للصراع الروسي - األوكراني.. وخطط ترشيد استخدام الطاقة بالقارة األوروبية

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw

«أسواق املال» بحثت التعاون مع سلطة 
تنظيم أسواق املال السودانية

«األهلي» ينظم سحب «الفوز» السنوي األول غدًا
الكثير من أحالمهم إلى حقيقة.

وقالت جهير معرفي مدير 
عام إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفــراد (باإلنابة) في البنك 
األهلي الكويتي: قمنا بإطالق 
حساب الفوز بعد االستماع 
إلى ردود أفعال عمالئنا فيما 
يخص االســتراتيجية التي 
يتبعهــا البنــك املتمثلة في 
تقدمي خدمات مصرفية تتسم 
بالسهولة والبساطة، حيث 
يقدم سحب الفوز أكبر جائزة 
أسبوعية في الكويت وقد حاز 
إقبال العديد من املشاركني به 
من املواطنني واملقيمني على 

حد سواء.

نعتقد أن اجلائزة الكبرى التي 
نقدمها من خالل سحب الفوز 
ستساعد عمالئنا على حتويل 

نفســه تقدمي حوافز مجزية 
تتجاوز توقعاتهم، ملساعدتهم 
على حتقيق أهدافهم املالية. 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن إقامة سحب الفوز السنوي 
األول علــى اجلائزة الكبرى 
وهــي ٥ آالف دينــار راتــب 
شهري ملدة عشــر سنوات، 
وذلك يوم اجلمعــة املوافق 
١٦ سبتمبر مبجمع األڤنيوزـ  
املرحلة الثانية، بجانب مطعم 
تشيز كيك فاكتوري.  وتبدأ 
الفعالية في متام العاشــرة 
صباحا بعدد من األنشــطة 
التــي يســتمتع بهــا جميع 
أفراد العائلة. بينما ســيبدأ 
البرنامج الترفيهي في الساعة 
السادسة مساء ويستمر حتى 
بدء العد التنازلي لإلعالن عن 
أول فائز بجائزة سحب الفوز 
الكبرى الساعة الثامنة مساء. 
يقام الســحب حتت إشراف 
وزارة التجــارة والصناعــة 
الشــركة املســؤولة  وكذلك 
عن التدقيق املالي لدى البنك
Deloitte & Touche- Al-

 .Wazzan & Co
وتعليقا على السحب على 
اجلائــزة الكبــرى، قال لؤي 
مقامــس الرئيــس التنفيذي 
البنــك األهلــي الكويتي  في 
- الكويــت: نحــرص كبنك 
على تزويــد عمالئنا بفرص 
لتوفيــر املــال، وفــي الوقت 

اخلطــوات اإلجرائيــة فــي الســلطة، 
مــا يتيح لهــم فرصة االنضمــام الى 
املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية 

(االيسكو).
وفــي اخلتــام، شــكر وفد ســلطة 
تنظيم أســواق املال السودان الهيئة 
على االســتضافة والتنظيم واجلهود 
املبذولة، كما أشاد بدقة ووضوح قانون 
التنفيذية وبكفاءة  الهيئة والالئحــة 
كوادر الهيئة ومواكبة الهيئة للتطورات 
العامليــة وتبنيها ألفضل املمارســات 
الدولية والذي بدوره يحقق رؤية الهيئة 

وأهدافها املنشودة.

هيئة أسواق املال بالكويت كأول جهة 
تتم زيارتها ضمن الزيارات الرسمية 
للوفد وذلك إلجنازاتها املتميزة والرائدة 
ولالستفادة من خبرات الهيئة في هذا 
املجال، حيــث تعتبر ســلطة تنظيم 
أســواق املال الســودان حديثة العهد 

منذ تأسيسها عام ٢٠١٦.
هــذا، وقــد التقى رئيــس مجلس 
املفوضني - املديــر التنفيذي د.أحمد 
عبدالرحمن امللحم وفد سلطة تنظيم 
أســواق املال السودان وشجعهم على 
إيجــاد التوازن املطلوب لدى التعامل 
مع الشــركات وعلى ضــرورة تنظيم 

في إطار حرص هيئة أسواق املال 
علــى التعــاون املتبادل بــني اجلهات 
الدولية الرقابية وتعزيز سبل التعاون 
املشترك بني هيئات أسواق املال، زار 
وفد من ســلطة تنظيم أســواق املال 
السودان خالل الفترة من ١٢-٢٠٢٢/٩/١٤

هيئة أسواق املال، وذلك لالطالع على 
جتربــة الهيئة فيمــا يتعلق باإلدراج 
والقيد والطرح لــألدوات املالية التي 
تعتمدها الهيئة، وكذلك التعرف على 
جتربة الهيئة في اإلفصاح والشفافية 
واحلوكمة على اجلهات اخلاضعة لها 
واألنظمة املستخدمة في مجال الرقابة 
وااللتزام وحماية املستثمرين وتفادي 

تضارب املصالح.
وتضمن برنامج الزيارة اجتماعات 
مع الوحدات التنظيمية املعنية وتقدمي 
عدد من العروض املرئية باالستعانة 
بالكفــاءات املتخصصة داخل الهيئة، 
والتي تضمنت عرض أنظمة ومناذج 
عمل مختلفة من قبل قطاع األســواق 
وقطاع اإلشراف واللجنة التوجيهية 
للتنسيق مع املنظمة الدولية لهيئات 
األوراق املالية (االيســكو) والتي من 
خاللها متت مناقشة املواضيع املطروحة 
واإلجابة عن كل االستفســارات خالل 

تلك االجتماعات.
وقد أوضح الوفد أن سبب اختيارهم 

د.أحمد امللحم في لقطة جماعية مع وفد سلطة تنظيم أسواق املال السودانية

جهير معرفي لؤي مقامس

فرصة املشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» ٢٠٢٣ ال تزال متاحة
أمام املبدعني املوهوبني قرابة شهر ملشاركة رؤاهم نحو غد أفضلأمام املبدعني املوهوبني قرابة شهر ملشاركة رؤاهم نحو غد أفضل

أكثر من ١٧٢٦ مشــاركة من ٥٧
دولة، وحظيت مفاهيم وتصاميم 
املتأهلــني للتصفيــات النهائية 
باإلشادة لتفاعلها اإلبداعي بني 
التصميــم والتكنولوجيا. ومن 
املقرر قريبا إصدار القائمة الكاملة 
للخبراء واحلكام لنســخة هذا 

العام من اجلائزة.
وتســتضيف عالمــة لكزس 
الفاخرة نــدوات توجيهية عبر 
اإلنترنت للمصممني في جميع 
أنحــاء العالم الذيــن يعتزمون 
التقدم للمشــاركة فــي «جائزة 
لكزس للتصميم» للعام ٢٠٢٣. 
وســتوفر هذه النــدوات فرصة 
للحصول على فهم أفضل للهدف 
من اجلائزة، ومعرفة املزيد حول 
كيفية املشاركة، كما ستتضمن 
حلقة يناقش من خاللها الفائزون 
في األعوام السابقة مشاركاتهم 

وجتاربهم.
مواعيد الندوات:

٭ اجلمعة، ١٦ سبتمبر: الساعة 
١٩:٠٠ بتوقيت اإلمارات/ الساعة 

١٨:٠٠ بتوقيت السعودية.
٭ األربعاء، ٢١ سبتمبر: الساعة 
٠٧:٠٠ بتوقيت اإلمارات/ الساعة 

٠٦:٠٠ بتوقيت السعودية.
يشترط التسجيل قبل مواعيد 
النــدوات، علمــا أن املشــاركة 

مجانية.
ملزيد من التفاصيل والتسجيل 
https://forms.gle/ :يرجى زيارة

UF٤vipJrpW٤YPsY٣٩

مصدر إلهامنا األكبر في سعينا 
لصياغة جتارب مذهلة للجميع.

وتواصل عالمة لكزس الفاخرة 
بحثها املستمر عن أفكار مبتكرة 
تسهم في صناعة مستقبل مزدهر 
للجميع، من خالل املزج بني قوة 
التصميم والتكنولوجيا املتقدمة. 
واســتقطبت «جائــزة لكــزس 
للتصميــم» فــي العــام املاضي 

وأضــاف: تلقينــا حتى اآلن 
العديــد من املشــاركات املفعمة 
باالبتــكار واإلبــداع، ونتطلــع 
إلى مشــاركة املزيد من املواهب 
الطموحة في األســابيع املقبلة. 
وأود أن أشــكر فريــق «جائزة 
لكزس للتصميم» على شغفهم 
وعملهم الدؤوب، وكذلك أشــكر 
عمالءنا العامليني األوفياء، لكونهم 

اجلديد مــن املبدعني، من خالل 
تزويدهم مبنصة الستكشــاف 
أفكارهــم وصقلهــا وتطويرها 
مبســاعدة نخبة مــن املصممني 
واملبدعني ذوي الشهرة العاملية 
في عدد من املجاالت، إلى جانب 
إتاحــة الفرصــة لهــم لعــرض 
تصاميمهــم وإبداعاتهــم علــى 

الساحة العاملية. 

تويوتا في منطقة الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى: نؤمن في لكزس 
بقوة اإلبداع والتصميم في تغيير 
العالم وحتقيق مستقبل أفضل 
للجميع. وتشكل «جائزة لكزس 
للتصميم» فرصــة لتعزيز هذا 
املفهــوم ومواصلة شــغفنا من 
خــالل ابتــكار جتــارب مذهلة. 
ونحــن فخورون بدعــم اجليل 

األوليــة بتوجيــه مــن نخبة من 
خبراء التصميم العامليني، وذلك 
للمساعدة في ترجمة رؤاهم على 
أرض الواقــع، ما ميكنهم من بدء 
حياتهم املهنية وتقدميهم ملجتمع 
التصميــم العاملــي عبر وســائل 

اإلعالم العاملية.
وقــال كــي فوجيتــا، املمثل 
الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة 

أعلنت عالمة لكزس الفاخرة 
أنه قــد بقي قرابة الشــهر على 
آخر موعد للمشاركة في «جائزة 
لكزس للتصميم» املرموقة للعام 
٢٠٢٣. وتقــدم هــذه املنافســة 
العامليــة للتصميم منصة قيمة 
للمصممني املبدعــني في جميع 
أنحاء العالم الستعراض مواهبهم 
ودعــم أفكارهــم اإلبداعية التي 
تسهم في صناعة مستقبل أفضل 
للجميع. وتنظم النسخة احلادية 
عشرة من هذه اجلائزة هذا العام 
حتت شعار «التصميم من أجل 
غد أفضل»، وسيكون آخر موعد 
لتقــدمي طلبات املشــاركة فيها 

بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢. 
وينبغي للراغبني في املشاركة 
في «جائزة لكــزس للتصميم» 
لهــذا العام من اجليل القادم من 
املصممني واملبدعني، التفكير في 
كيفية دمج أفكارهم اإلبداعية مع 
ثالثة مبادئ أساسية من عالمة 
لكزس الفاخرة، وهي «التوقع» 
و«االبتكار» و«التأثير»، وكذلك 
يشترط في أفكارهم وتصاميمهم 
أن تكــون قــادرة علــى توقــع 
التحديات العاملية التي ستواجهها 
أفكارا  املجتمعات، وأن تطــرح 
وطرقا مبتكرة لصناعة مستقبل 
مستدام، وأن تكون قادرة على 

حتقيق السعادة للجميع.
وسيســتفيد كل من الفائزين 
األربعــة من متويــل تبلغ قيمته 
نحو ٢١٫١٠٠ دوالر لتطوير مناذجهم 


