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«فولكس واجن» متنح «T-Roc» باقة من التعديالت اجلديدة بتصميم مميز
طرحت فولكس واجن الطراز 
T-Roc اجلديــد مــن ســيارة
بعــد أن أجرت عليهــا مجموعة 
مــن التعديــالت والتي شــملت 
التصميــم وأنظمــة املســاعدة 
املبتكــرة والتقنيــات الرقميــة 
املتطورة، لتؤكد بذلك تركيزها 
على استخدام التكنولوجيا في 
صناعة السيارات وتكتب فصال 

.T-Roc جديدا في قصة جناح
والقــت T-Roc إقبــاال كبيرا 
وأصبحت من السيارات املفضلة 
لدى العمالء في الكويت بفضل 
حضورهــا املميــز وتصميمهــا 
العصري األنيق وجتهيزاتها التي 
جتعلهــا ســيارة مثالية جلميع 

االستخدامات.
وتأتي سيارة T-Roc اجلديدة 
Life بـــ ٣ طرازات تشــمل طراز
األساســي، وطراز Style حملبي 
التصميم األنيق والتكنولوجيا 
املتطورة، وطراز R-Line حملبي 

األداء الفائق.
T-Roc وجتهز جميع طرازات
اجلديدة مبحرك TSI ســعة ١٫٤
ليتر مع شــاحن التوربو، بقوة 
١٥٠ حصانا، مع عزم دوران يبلغ 
٢٥٠ نيوتن متر إضافة إلى ناقل 
احلركة بثماني سرعات. وتتميز 
ســيارة T-Roc اجلديدة بأعلى 
مستوى لكفاءة استهالك الوقود 
بني مجموعة ســيارات فولكس 
واجــن، حيث يبلغ اســتهالكها 
للوقود ٦٫٣ ليترات/١٠٠ كم داخل 
املدينة وخارجها. وميكن للسائق 
احلصول على أقصى عزم دوران 

عند عدد دورات منخفض للمحرك 
بفضــل تقنية شــاحن التوربو 

واحلقن املباشر للوقود.
القلب  التكنولوجيا  وتعتبر 
النابض لسيارة T-Roc اجلديدة، 
فقــد مت تزويد جميــع طرازاتها 
بشاشة القيادة الرقمية، واالتصال 
الالسلكي بني الشاشة وتطبيقات 
الهاتف املتحرك، ونظام املالحة، 
وأجهزة االستشعار لركن السيارة 
فــي األمــام واخللــف، ونظــام 
املســاعدة علــى تغيير املســار 
(النقطــة العميــاء) كتجهيزات 
أساســية، مــع إمكانيــة اختيار 
إضافة مثبت الســرعة املتكيف 
للســيارة. وألن الســالمة تأتي 
دائما على رأس أولويات فولكس 
T-Roc واجن، مت جتهيز سيارة
اجلديــدة بنظــام املســاعدة في 

حاالت الطوارئ املصمم للتحكم 
في السيارة في حال فقد السائق 
القــدرة علــى ذلــك. فبمجرد أن 
تكتشف أجهزة االستشعار عدم 
وجــود أي حركــة علــى عجلة 
القيــادة أو الكبح أو التســارع، 
يبــدأ النظام في اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات على نحو تدريجي، 
تبدأ مبحاولة إيقاظ السائق من 
خالل اهتزازات على عجلة القيادة 
وتنتهــي ببدء تشــغيل املكابح 

متهيدا إليقاف السيارة.
ولم تقتصر التحديثات التي 
شــهدتها T-Roc علــى األنظمة 
والتقنيات، بل شمل ذلك املقصورة 
التي تتألق مبزيد من اللمســات 
املميــزة والتصميم االنســيابي 
واملواد الراقية والدرزات األنيقة 
ولوحــة التجهيــزات األماميــة 

العصرية مع شاشــة مســتقلة 
تشبه األجهزة اللوحية لعرض 
الترفيهية.  املعلومات وأنظمــة 
كمــا مت تزويد الســيارة بعجلة 
قيــادة جلدية متعددة الوظائف 
كتجهيــز أساســي كــي يســهل 
على السائق الوصول إلى نظام 
التحكم في السيارة والذي ميتاز 
ببساطته وسرعة استجابته. كما 
الهيكل اخلارجي، والذي  شــهد 
يتوافر بخمسة ألوان، مجموعة 
من التعديالت التي تضفي على 
T-Roc مزيدا من التميز واجلاذبية 
مــع إمكانيــة إضافــة املزيد من 
اخليارات حسب رغبة العمالء. 
وتشــمل التعديــالت اجلديــدة 
املصابيــح األماميــة املميزة مع 
تقنية LED، واملصابيح اخللفية 
الداكنة، والعجالت املعدنية ذات 

التصميم اجلديد قياس ١٦ بوصة 
و١٩ بوصة.

وقــال محمــد شــوي، املدير 
التنفيذي لشركة فولكس واجن 
SUV هي سيارة T-Roc :الكويت

مدمجــة توفــر للعمــالء كل ما 
يتطلعون إليه بدءا من التصميم 
املتطــورة  األنيــق والتقنيــات 
وأنظمة األمــان املبتكرة وحتى 
الســهولة في القيــادة والتحكم 
بالســيارة. وقد القت الســيارة 
جناحا كبيــرا منــذ إطالقها في 
الكويــت في العام ٢٠٢١ وهذا ما 
تؤكــده أرقام املبيعــات، ونحن 
متشوقون كثيرا إلطالق الطراز 
اجلديد الذي يواصل قصة جناح 
الســيارة ويوفــر للعمالء أعلى 
مستويات األناقة والتكنولوجيا 

املتطورة.

«أوپيك+» تخّفض اإلنتاج مليوني برميل.. وبايدن: أشعر باخليبة!
حتالــف  وافــق  رويتــرز: 
«أوپيــك+» علــى أكبــر خفض 
لإلنتــاج منذ جائحــة كورونا، 
حيث وافق املجتمعون أمس في 
ڤيينا، على خفض اإلنتاج مبقدار 
مليونــي برميل يوميــا اعتبارا 
من نوفمبر املقبل، مما يحد من 
اإلمدادات في سوق تعاني شحا 
بالفعــل على الرغم من ضغوط 
الواليــات املتحــدة وغيرها من 

الدول لضخ املزيد.
كما مت متديد «إعالن التعاون» 
حتــى نهاية ٢٠٢٣، على أن يتم 
عقــد االجتماعــات الوزارية كل 
٦ أشــهر، فيما ســتجتمع جلنة 
املراقبــة الوزارية لـ «أوپيك+» 
كل شــهرين ملتابعة مستجدات 
السوق، حيث سيتم عقد االجتماع 

املقبل في ديسمبر ٢٠٢٢.
ورمبا يؤدي خفض «أوپيك+» 
لإلنتاج إلى تعافي أسعار النفط 
التي هبطت إلى نحو ٩٠ دوالرا 
بعدمــا كانــت ١٢٠ دوالرا قبل ٣
أشهر بسبب مخاوف من ركود 
اقتصــادي عاملي ورفع أســعار 
الفائدة األميركية وارتفاع الدوالر.

حتسني االقتصاد العاملي

وفي هذا الســياق قــال وزير 
الطاقة السعودي صاحب السمو 

امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان، 
خــالل املؤمتــر الصحافــي الذي 
عقدته «أوپيك» أمس، ان حتالف 
«أوپيك+» مستمر بالتزامه نحو 
حتسني االقتصاد العاملي، مشددا 
علــى أن القرارات التــي يتخذها 
التحالــف تعد أمرا أساســيا لكل 
مصــدري النفــط حتــى خــارج 

«أوپيك+».
أن  بــن ســلمان  وأضــاف 

«أوپيك +» ستبقى قوة أساسية 
الستقرار االقتصاد العاملي، مؤكدا 
علــى أهمية التصرف املســبق 
ملواجهــة حالة عــدم اليقني في 
األسواق، حيث ان وضع السوق 
احلالي يصعب على املستهلكني 
الكبار اللجوء للسوق الورقية.

وتابع بالقول: «ال نعلم تداعيات 
سياســات مكافحة التضخم على 
الطلب العاملي، لكن علينا توخي 

احلــذر وبقاءنــا صادقــني حيال 
قدرتنا على توقع املستقبل، فحجم 
حالة عدم اليقني التي منر بها حاليا 

غير مسبوقة».
وبشأن تأثير قرارات البنوك 
املركزيــة علــى الطلب، قــال بن 
تداعيــات  نعلــم  «ال  ســلمان: 
سياســات مكافحة التضخم على 
الطلب العاملي». ومن املتوقع أن 
تنخفــض حصة الســعودية من 

اإلنتاج إلــى ١٠٫٤٨ ماليني برميل 
يوميا فــي نوفمبــر، وذلك وفقا 
اللتزامها بحصتها ضمن االتفاق.

وشدد بن سلمان على أن األثر 
احلقيقــي خلفض إنتــاج النفط 
هو ٥٠٠ ألــف برميل يوميا، لكن 
التقديرات تشير إلى أنه سيكون 
بــني مليــون و١٫١ مليــون برميل 
يوميــا، فيما قال بن ســلمان انه 
ال يعلم كيف سيتم فرض سقف 

سعر النفط الروسي.
من جانبــه، قال األمــني العام 
لـ«أوپيــك» هيثم الغيص، ان أمن 
الطاقــة له ثمن مؤكــدا أن حتالف 
«أوپيك +» ال يعرض السوق خلطر.

خيبة أمل أميركية

من جانبه، قال البيت األبيض 
ان اإلدارة األميركية ســتطلب من 
الكونغرس سلطات إضافية ملواجهة 

تأثير «أوپيك+» على أسعار النفط، 
فيما أعرب الرئيس األميركي جو 
بايدن عن شــعوره باخليبة إزاء 

قرار تخفيض إنتاج «أوپيك+».
وقال بيان صادر عن مستشار 
األمن القوي جيك سوليفان ورئيس 
املجلس اإلقتصادي الوطني براين 
ديس، انه بتوجيهات من الرئيس 
الطاقــة  بايــدن ســتقوم وزارة 
بتسليم ١٠ ماليني برميل أخرى من 
االحتياطي االستراتيجي للواليات 
املتحدة إلى السوق الشهر املقبل.
وأشار البيان إلى ان الرئيس 
األميركــي دعــا شــركات الطاقة 
األميركية الى االستمرار في خفض 
أسعار الضخ عن طريق سد الفجوة 
الكبيرة تاريخيا بني أسعار الغاز 
باجلملة والتجزئة، بحيث يدفع 
املستهلكون األميركيون أقل عند 

التزود بالوقود.
وعلــى صعيد أســعار اخلام، 
فقد ارتدت صعودا خالل تعامالت 
أمس، وذلك عقب االعالن عن قرار 
حتالف»أوپيك+»، حيث مت تداول 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط مرتفعة ١٪ عند ٨٧ دوالرا 
للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة ٩٪، 
تقريبا خالل اجللستني السابقتني، 
أما خام القياس برنت فقد ارتفع 
دوالرين إلى ٩٣٫٨٨ دوالرا للبرميل.

ً اعتباراً من نوفمبر املقبل ومتديد «إعالن التعاون» بني التحالف حتى نهاية ٢٠٢٣.. واألسعار تتفاعل مع القرار صعودا

(أ.ف.پ) صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان ود. محمد الفارس وهيثم الغيص وسهيل املزروعي خالل املؤمتر الصحافي لـ «أوپيك» أمس 

أمني عـام «أوپيك» هيثـم الغيص: أمـن الطاقة له ثمـن.. وال نعرض السـوق خلطرعبدالعزيز بن سـلمان: «أوپيك+» مسـتمر في التزامه بتحسـني االقتصاد العاملي

«الوطني» يعلن الفائز بـ «اجلوهرة» ربع السنوي
يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني على مكافأة عمالئه 
على مدار العــام مبجموعة 
الســحوبات  مــن  مميــزة 
واجلوائز والعروض تناسب 
احتياجاتهم وتطلعاتهم. وفي 
ذلك اإلطار، أقام البنك فعالية 
مميزة في برج احلمراء والتي 
شهدت سحب اجلوهرة ربع 
السنوي والذي يحصل فيه 
الفائز على جائزة مببلغ ٢٥٠

ألف دينار.
الفعاليــة  وتضمنــت 

مجموعة من األنشطة االستثنائية مع العمالء 
واحلضور واختتمت بإجراء السحب في ركن 
البنك في برج احلمراء، حيث مت اإلعالن عن 
فوز صادق بانيكافيتيل عبدل مببلغ ٢٥٠ ألف 
دينار. وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة، إلى جانب ممثلــي بنك الكويت 
الوطني وممثل عن شركة «ديلويت» العاملية.

وصاحب السحب الذي مت إجراؤه في برج 
احلمراء أنشطة متنوعة القت تفاعال واسعا 
من احلضور، الذين شــاركوا في العديد من 

املسابقات وفازوا بجوائز متنوعة.
وبهذه املناســبة، قال مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية محمد العثمان: 
نلتــزم مبكافــأة عمالئنا مبزايا اســتثنائية 
وعروض حصرية تسهم في حصولهم على 
جتربة مصرفية شــاملة، كمــا نعد عمالءنا 
بتقدمي املزيد من اخلدمات واملنتجات التي تلبي 
احتياجاتهم. وأضاف: «الوطني» يحرص على 
تنظيم الفعاليات املميزة في إطار استراتيجيته 
ليكون األقرب لعمالئه، التي تتضمن تعريف 
العمالء مبا تقدمه مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية من خدمات ومنتجات متميزة لكل 

الشرائح.
وأكد العثمــان أن البنك 
يســعى من خالل سحوبات 
اجلوهرة إلى ترسيخ ثقافة 
االدخار لدى العمالء، وذلك 
في إطار سعي البنك لتحقيق 
الشــمول املالــي، حيث يعد 
حســاب اجلوهرة أحد أبرز 
التــي متنحهــم  املنتجــات 
العديد من املزايا مبا يسهم 
في تشجيعهم على االدخار.
عمــالء  ويدخــل  هــذا، 
اجلوهرة تلقائيا في السحب 
على جوائز بقيمة ٥٠٠٠ دينار أسبوعيا، و١٢٥
ألف دينار شــهريا، واجلائزة الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألــف دينار ربع ســنويا، حيــث إن كل 
٥٠ دينارا يقوم العميل بإيداعها في حســاب 
اجلوهرة متنحه فرصة ليكون الفائز التالي.

ميكن فتح حساب اجلوهرة بكل سهولة 
من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت وخدمة 
الوطني عبر املوبايل للعمالء احلاليني أو 
من خالل زيــارة أقرب فروع بنك الكويت 

الوطني.
ويبلغ احلد األدنى لفتح حساب اجلوهرة 
٤٠٠ دينار واحلد األقصى للمبلغ الذي ميكن 
االحتفاظ به لكل عميل هو ٥٠٠ ألف دينار في 
جميع حسابات اجلوهرة. وفي حال عدم قيام 
العميل بعملية ســحب نقدي أو حتويل من 
حساب اجلوهرة خالل الفترة املطلوبة، فإن 
فرص الفوز تتضاعف مقابل كل ٥٠ دينارا في 
احلساب. ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 
٢٠١٢ مكافآت لعمالئه من خالل الســحوبات 
األسبوعية والشهرية وربع السنوية حلساب 
اجلوهــرة، بجوائز تبلغ قيمتهــا اإلجمالية 

٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار سنويا.

محمد العثمان

العصيمي: «بورصة الكويت» مستمرة في نشر الثقافة املالية
قرعــت بورصة الكويــت اجلرس 
للســنة الثانية علــى التوالي احتفاء 
املاليــة  الثقافــة  نشــر  مببــادرة 
واالســتثمارية في «األسبوع العاملي 
للمســتثمر»، والتي تهدف إلى زيادة 
الوعي بأهمية وضرورة التثقيف املالي 
وتأثيره علــى احلياة وذلك بالتعاون 
مع جمعيــة إجناز الكويتية وجمعية 
احملللني املاليني املعتمدين في الكويت.
ويعتبر أســبوع املستثمر العاملي 
مبنزلة حملة عامليــة برعاية املنظمة 
املاليــة  األوراق  لهيئــات  الدوليــة 
(IOSCO)، وبالتعاون مع االحتاد العاملي 
للبورصات (WFE)، يهدف لزيادة الوعي 
بأهمية تثقيف املستثمرين وحمايتهم، 
وتسليط الضوء على املبادرات املختلفة 
ملنظمي ومشغلي أسواق املال في هذين 
املجالني املهمني. وتعتبر نسخة ٢٠٢٢

السنة السادســة لهذه احلملة، حيث 
شارك فيها عدد قياسي من البورصات 
بلغ أكثر من ١٠٠ بورصة وإحدى عشرة 
منظمة عاملية. ذلك وتقام هذه املبادرة 
عامليا علــى مدى أســبوع من االثنني 
٣ أكتوبــر إلى األحــد ٩ أكتوبر ٢٠٢٢، 
وتركزت حملة هذا العام على مرونة 

املستثمرين والتمويل املستدام.
وفي هذا األسبوع، نظمت بورصة 
الكويت حلقة نقاشية حول التثقيف 
املالي، وأقامت ندوة حول إدارة املخاطر 
ومســتقبل هذا القطــاع بالتعاون مع 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين في 

مجلس املنظمة الدولية لهيئات األوراق 
املاليــة (IOSCO) والرئيس التنفيذي 
للجنــة هونــغ كونغ لــألوراق املالية 
والعقــود اآلجلــة: يســرنا أن نرحب 
بإطالق النسخة السادسة من األسبوع 
العاملي للمستثمر، والذي تنظمه املنظمة 
الدولية لهيئات االوراق املالية بالتعاون 
مع االحتاد العاملي للبورصات. ذلك وقد 
شهدنا خالل العامني املاضيني مشاركة 
أعدادا متزايدة من املستثمرين األفراد في 
أسواق املال، والذين يواجهون حتديات 
جديدة مثــل الضغوطات الناجتة عن 

الكويت. 
وبهذه املناسبة، صرح محمد سعود 
العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة 
الكويت، قائال: تنضم بورصة الكويت 
إلى أكثر من ١٠٠ بورصة عاملية، وذلك 
لقرع اجلرس احتفاء بأسبوع املستثمر 
العاملي وزيادة الوعي بالثقافة املالية. 
كما تستمر بورصة الكويت بالشراكة 
مع منظمات ومؤسسات عاملية رائدة، 
في رفع املستوى والوعي حول الثقافة 
املالية، وخاصة في سوق املال الكويتي.

من جانبه، قال آشلي ألدير، رئيس 

التضخم وحاالت عدم اليقني الناجمة 
عن التوترات اجليوسياســية. لذلك، 
يجــب علينــا تعزيــز مرونــة وثقــة 
املســتثمرين للمشــاركة في األسواق 
املالية من خالل مبادرات التثقيف املالي 

وحماية املستثمرين.
باإلضافة الى الفعاليات التي عقدت 
خالل األسبوع العاملي للمستثمر، فقد 
أعلنت بورصة الكويت عن شراكة مع 
جمعية اجناز الكويتية، وهي منظمة 
تقوم بإعداد وتأهيل شــباب وشابات 
الكويت باملعلومات واملهارات الالزمة، 
مبا في ذلك الثقافة املالية، لكي يصبحوا 
منتجني ومؤثرين في االقتصاد الكويتي، 
إضافة إلى توفير برامج التطوع املهني 
في املدارس واجلامعات. ذلك ومن خالل 
هذه الشراكة، ستقوم البورصة برعاية 
Financial) مبادرتــي املعرفة املاليــة

Literacy) وبرنامــج قــادة املســتقبل 
.(Future Leaders)

وقــال العصيمــي: نواصــل دعــم 
وتطوير املبادرات املؤثرة التي تركز على 
التعليم، اضافة الى تعزيز التعاون مع 
شركائنا االستراتيجيني مثل اجلمعية 
الكويتية للمحللني املاليني املعتمدين 
واجلامعات احمللية وشــركاء بورصة 
الكويت عبر املجتمع االستثماري. وبهذا 
الصدد، نعلن اليوم عن شراكة جديدة 
مع جمعية إجناز الكويتية، والتي من 
خاللها سنســعى لتثقيف جيل جديد 

من املهتمني بأسواق املال.

قرعت اجلرس احتفاء مببادرة نشر الثقافة املالية في «األسبوع العاملي للمستثمر»

محمد العصيمي خالل قرع اجلرس


