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قال وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
الكويتي بخيت الرشيدي انه يتعني حاليا 
البحث عن آلية دائمة للوصول إلى اتفاق 
نهائي ب��ني ال���دول األع��ض��اء ف��ي منظمة 
البلدان املصدرة للنفط )اوبك( ونظرائهم 
من خ��ارج )اوب��ك( وذل��ك لتفادي هزات 

سوق النفط.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير 
ال��رش��ي��دي ل��وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية 
)كونا( مساء اول امس  االحد في ختام 
أعمال االجتماع العاشر للجنة الوزارية 
املشتركة ملتابعة اتفاق خفض االنتاج 
ألعضاء منظمة )اوب��ك( وشركائها من 

الدول املنتجة خارج املنظمة.
وأضاف الرشيدي “يتعني اآلن البحث 
عن آلية دائمة للوصول إلى اتفاق نهائي 
بني دول )أوب��ك( وخ��ارج )أوب��ك( لبقاء 

السوق مستقرة على املدى البعيد”.
وبحسب ال��وزي��ر الكويتي فإنه “مت 
خالل اجتماع اجلزائر متديد االتفاق.. لكن 

باملقابل نسعى إلى البحث عن آلية دائمة 
واتفاق دائ��م لتفادي الهزات وبالتالي 
يتعني التوصل إلى اتفاق يخلف االتفاق 

املعمول به حاليا كونه آلية مؤقتة”.
وبذلك تكون توقعات الرشيدي جاءت 
مطابقة ملا تضمنه البيان اخلتامي ألعمال 
اللجنة ال��وزاري��ة ملتابعة اتفاق خفض 
إنتاج النفط لدول )أوبك( وخارج )أوبك( 
املجتمعة اليوم األح��د باجلزائر حيث 
طالب املجتمعون بضرورة احلفاظ على 
استقرار السوق العاملي للنفط وجتنب 
رفع اإلنتاج مما سيسمح باإلبقاء على 

السعر احلالي.
وأك���د ال��وزي��ر ال��رش��ي��دي ان��ه “كان 
يتوقع استمرار التعاون بني دول )أوبك( 
وخارج )أوب��ك( في إطار الثقة املتبادلة 
للوصول إلى سوق نفطية متوازنة منذ 

بداية تطبيق اتفاق يناير 2017”.
وذك��ر أن “هذا التعاون ك��ان ل��ه أثر 

إيجابي على استقرار األسواق”.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي 
محمد الفالح خالل ن��دوة صحفية عقب 
اختتام االجتماع ان “املنظمة ستأخذ 
احتياطاتها من أج��ل السنة املقبلة ألن 
ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي يعاني نوعا ما” 
مضيفا أن “كل ال�����وزراء واألع��ض��اء 
وامل��راق��ب��ني ع��ب��روا ع��ن ارتياحهم “كما 
قدم الشكر لكل من األم��ني العام ملنظمة 
)اوبك( ووزراء فنزويال والكويت نظير 
املجهودات )اجلبارة( التي ساهموا من 

خاللها في تقريب وجهات النظر”.
وقال الفالح ان “هناك عوامل ينبغي 
مراعاتها وأخ��ذه��ا بعني االعتبار وهي 
عوامل جيو سياسية وجيو اقتصادية من 
بينها التوترات القائمة بني الدول الكبرى 
والتحديات” م��ؤك��دا أن��ه “ينبغي بذل 
املزيد من اجلهود للوصول إلى االستقرار 
وات��خ��اذ تدابير لتوفير كافة الوسائل 
للوصول إلى حلول في حالة التعرض 

إلى مشاكل”. 
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التعاون مع األعضاء من خارج املنظمة كان له أثر إيجابي 

الرشيدي: »أوبك« بحاجة آللية دائمة لتفادي هزات سوق النفط

»اخلليج«  يعلن عن الفائزين بسحب الدانة األسبوعي 
أعلن بنك اخلليج في 23 سبتمبر اجلاري عن أسماء اخلمسة 
الفائزين في سحب ال��دان��ة األسبوعي خ��الل الفترة  من 16 
– 20 سبتمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 د.ك.  
والفائزين  اخلمسة لهذا األسبوع هم: جناة شهاب أحمد القطان 
وحسني غ��ازي جوهر شهباز وعبد الوهاب عبدالله ال��وزان  

وجنود خالد عبد النبي بهبهاني وطارق علي حبيب البلوشي
ه��ذا، وق��د أج��رى بنك اخلليج سحب ال��دان��ة رب��ع السنوي 
األول على اجلائزة البالغ قيمتها 200،000 دينار كويتي في 
28 مارس املاضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 
27 يونيو املاضي على جائزة 250،000 دينار كويتي. أما عن 

السحب ربع السنوي الثالث فسيقام  في 26 سبتمبر اجلاري 
على جائزة 500،000 دينار كويتي، والسحب الرابع واألخير 
في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير 
الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار 

كويتي. 

جانب من تداوالت البورصة

البورصة تنهي تعامالتها على 
3.6 نقطة انخفاض املؤشر العام 

يبدأ مؤمتر )يوروموني - الكويت 
2018( دورته العاشرة اليوم  الثالثاء 
وي��ت��ن��اول آخ��ر امل��س��ت��ج��دات ع��ن رؤي��ة 
)كويت جديدة 2035( مع إلقاء الضوء 
على استجابة ال��ق��ط��اع امل��ال��ي خلطة 

التنمية احلكومية.
وستشهد جلسات احل��وار مشاركة 
نخبة م��ن الشخصيات االق��ت��ص��ادي��ة 
واملالية احمللية والعاملية للتحدث حول 
م��دى استدامة من��وذج االقتصاد الكلي 
وكيف ميكن للكويت أن توسع نطاق 
إي��رادات��ه��ا وت��وح��ي��د وت��رك��ي��ز اإلن��ف��اق 
ومتويل النفقات الرأسمالية والنهوض 
ب���دور ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي االقتصاد 
احمل��ل��ي.    وم��ن املتحدثني احلكوميني 
باملؤمتر وزير املالية الكويتي الدكتور 
ن��اي��ف احل��ج��رف وامل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر الكويتية 
الشيخ ال��دك��ت��ور مشعل جابر األحمد 
الصباح.وحتمل اجللسة االفتتاحية 
للمؤمتر الذي يستمر يوما واحدا عنوان 
)مناقشة استقرار االقتصاد الكلي في 
الكويت( ويشارك فيها الرئيس التنفيذي 
لشركة )الوطني لالستثمار( الكويتية 
فيصل احلمد ومدير محفظة االستثمار 
في شركة )الزارد( إلدارة األصول فادي 
السعيد واس��ت��اذ االقتصاد في جامعة 
الكويت الدكتور نايف الشمري ومدير 
مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد 
والتمويل ف��ي ال��ش��رق األوس���ط أسامة 

كنعان.   
وسيسلط امل��ؤمت��ر ف��ي دورت���ه هذا 
ال��ع��ام ال��ض��وء على مستقبل اخلدمات 
املالية من خ��الل ع��رض رئيسي تقدمه 
شركة )ريبل ساجار ساربهاي( وجلسة 
خاصة حول التقنيات املالية وسلسلة 

الكتل.   وستتناول اجللسة اخلتامية 
للمؤمتر تطور رأس امل��ال اخل��اص في 
البنية التحتية للكويت ف��ي قطاعات 
حيوية تشمل النقل والتجارة والطاقة 

والكهرباء واملاء.  
 وستناقش اجللسة العوامل املوجهة 
مل��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل����اص وم���ا هي 
املعايير اجل��اذب��ة ل��رأس امل��ال اخل��اص 
وه��ل التشريعات مناسبة للغرض؟ 
إضافة ال��ى مناقشة ال��دور ال��ذي سوف 
يؤديه االستثمار املشترك مع رأس املال 

اإلقليمي والدولي.   
وك��ان احت��اد م��ص��ارف الكويت قال 
في بيان سابق  إن مؤمتر )يوروموني( 
سيتناول الرؤية االقتصادية للحكومة 
الكويتية حتى عام 2035 بهدف حتليل 
استجابة القطاع امل��ال��ي لهذه اخلطة 

وتأثيرها على االقتصاد احمللي.   
وأك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س احت���اد مصارف 
عادل املاجد بحسب البيان أهمية انعقاد 
املؤمتر في مناقشة العديد من القضايا 
احملورية اخلاصه باالقتصاد الوطني في 

واحدة من اهم املراحل التي مير بها.   
واضاف املاجد ان املؤمتر سيستضيف 
نخبة م��ن الشخصيات االق��ت��ص��ادي��ة 
واملالية احمللية والعاملية يصل عددها 
لنحو 500 شخصية إضافة إلى مشاركة 
العديد من رؤساء مجالس اإلدارات في 
البنوك احمللية وال��رؤس��اء التنفيذيني 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ي��ادات التنفيذيني 
بالبنوك.   وك��ان مؤمتر )يوروموني 
2017( خصص دورت��ه التاسعة التي 
اقيمت في سبتمبر املاضي لبحث حزمة 
االص��الح��ات االقتصادية واملالية التي 
اطلقتها احلكومة الكويتية وفق رؤية 

)كويت جديدة 2035(. 

مؤمتر »يوروموني«
ينطلق .. ويناقش مستجدات

»2035 رؤية »كويت جديدة 

وزراء النفط
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 2027 »التجارة«: تلقينا 
طلب إيداع عالمة جتارية

في أغسطس املاضي

شعار وزارة التجارة

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تلقي ادارة العالمات التجارية 
وبراءة االختراع لديها 2027 طلب ايداع عالمة جتارية عبر البوابة 

اإللكترونية خالل شهر اغسطس املاضي.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي امس  االثنني انها اجنزت 749 
معاملة طلب تسجيل عالمة جتارية و 904 معامالت نشر عالمة 

جتارية و374 معاملة تسجيل عالمة جتارية واصدار شهادة لها.
واضافت انها اجنزت ايضا 178 طلب جتديد عالمات التجارية 
و356 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العالمة ونقل ملكيتها 

وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.
ولفتت الى انها تلقت 19 طلب معارضة على تسجيل عالمة جتارية 
منها 15 طلب اعتراض على قبول تسجيل عالمة جتارية و 4 طلبات 
حتديد جلسة لسماع األق��وال.وذك��رت انها تلقت 378 طلبا لنشر 

التأشيرات و22 مستخرجا وتظلما واحدا.

70 دوالرا  العدساني: 
للبرميل سعر مناسب 

للمنتجني واملستهلكني

مقر مؤسسة البترول

ق��ال مسؤول نفطي كويتي كبير ام��س  االثنني إن أسعار النفط 
العاملية ستكون جيدة للمنتجني واملستهلكني عند حوالي 70 دوالرا 
للبرميل حيث ستسمح باستثمارات النفط والغاز دون اإلض��رار 

بالطلب.
وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
خالل مؤمتر البترول آلسيا واحمليط الهادي ”نحتاج إلى حتقيق 
ت��وازن بحيث ال تضر األسعار املرتفعة بالطلب... وفي ذات الوقت 

تشجع أيضا على االستثمار.
”لذا أعتقد أن أسعارا عند حوالي 70 دوالرا ستكون مقبولة 

للموردين واملستهلكني على حد سواء.“

شركة مدرجة بهوجن كوجن تشتري كويت 
651 مليون دوالر إنرجي مقابل 

قالت يونايتد إن��رج��ي  ام��س  االث��ن��ني إنها 
ستشتري شركة كويت إنرجي مبقابل يصل إلى 
650.9 مليون دوالر مع سعي شركة التنقيب 
عن النفط والغاز واستخراجهما املدرجة في 
ه��وجن ك��وجن لدخول منطقة الشرق األوس��ط 

وشمال إفريقيا، وفقا لرويترز .
وقالت الشركة في إشعار إلى بورصة هوجن 
ك��وجن إن الصفقة ستحول يونايتد إنرجي 
إلى شركة نفط وغاز عاملية مستقلة متوسطة 
احلجم ذات محفظة أصول متنوعة وُتعزز في 

نفس الوقت فرص تطويرها.
كويت إنرجي شركة تركز على أعمال التنقيب 
عن النفط والغاز واستخراجهما لها أنشطة في 
عدد من الدول من بينها العراق ومصر واليمن 
وسلطنة عمان حسبما ذكرت يونايتد في بيانها.

وبحسب اإلشعار، اتفقت يونايتد إنرجي، 
التي مقرها هوجن كوجن ولها مكاتب في بكني 
وباكستان، على ش��راء ما قيمته 491 مليون 
دوالر من األسهم العادية لكويت إنرجي و160 
مليون دوالر من األسهم القابلة للتحويل عن 

طريق وحدة مملوكة لها بالكامل.
وقال مصدر مطلع على الصفقة إنها تعطي 
كويت إنرجي قيمة مؤسسية تقدر بنحو 900 

مليون دوالر.
الطاقة والكهرباء هما القطاعان األنشط في 
آسيا واحمليط الهادي على صعيد قيمة صفقات 
الدمج واالس��ت��ح��واذ ه��ذا العام وفقا لبيانات 
تومسون رويترز حيث شكال نحو 117 مليار 

دوالر مبا يعادل 14.3 باملئة من إجمالي صفقات 
املنطقة.

تأسست يونايتد في 1992، واستحوذت في 
2011 على أصول بي.بي في باكستان مقابل 
775 مليون دوالر لتستثمر بكثافة في ذلك البلد 

منذ ذلك احلني.
وُتعد الشركة حاليا رابع أكبر شركة للطاقة 
والكهرباء مدرجة في بورصة ه��وجن كوجن 
وتقول إنها تبحث عن فرص عاملية عالية القيمة 

للدمج واالستحواذ في مجال أنشطة املنبع.
وميلك تشانغ هونغ وي رئيس مجلس إدارة 
يونايتد إنرجي حصة مسيطرة في الشركة تبلغ 

71 باملئة.
قدم جيه.بي مورجان املشورة إلى يونايتد 
إنرجي في الصفقة بينما ق��دم بنك االستثمار 
املتخصص في قطاع الطاقة ت��ودور بيكرينج 
هولت اند كو املشورة لكويت إنرجي حسبما 

قاله املصدر املطلع.

أنباء عن بيع كويت إنرجي

انهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
االثنني على انخفاض املؤشر العام 6ر3 
نقطة ليبلغ مستوى 6ر5089 نقطة 
بنسبة انخفاض 07ر0 في املئة.وبلغت 
كميات تداوالت املؤشر 3ر87 مليون سهم 
متت من خالل 3510 صفقات نقدية بقيمة 
7ر16 مليون دينار كويتي )نحو 11ر55 

مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر1 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 02ر4740 
نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 في املئة من 
خ��الل كمية أسهم بلغت 4ر56 مليون 
سهم متت عبر 1828 صفقة نقدية بقيمة 
9ر3 مليون دينار )نحو 8ر12 مليون 

دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 4ر6 
نقطة ليصل إل���ى 3ر5282 مستوى 
وبنسبة انخفاض 12ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 9ر30 مليون سهم متت 
عبر 1682 صفقة بقيمة 7ر12 مليون 

دينار )نحو 91ر41 مليون دوالر(.
وكانت شركات )كميفك( و)كامكو( 
و)حتصيالت( و)صلبوخ( و)األول��ى( 
األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ني ك��ان��ت أسهم 
)املستثمرون( و)أهلي متحد( و)اإلثمار( 
و)زين( و)بيتك( األكثر تداوال أما األكثر 
انخفاضا فكانت )وطنية د ق( و)األنظمة( 

و)سينما( و)ياكو( و)مينا(.
وتابع املتعاملون إفصاح املوافقة على 
جتديد ح��ق ش��راء أو بيع أسهم شركة 
)كامكو لالستثمار( فضال عن إفصاح 
م��ن ال��ش��رك��ة )ال��ك��وي��ت��ي��ة لالستثمار( 
بشأن االنطالق الفعلي خلدمة التداول 

االلكتروني.
كما تابع هؤالء إعالن بورصة الكويت 
ع��ن تنفيذ ب��ي��ع أوراق م��ال��ي��ة م��درج��ة 
وأخرى غير مدرجة ملصلحة حساب إدارة 
التنفيذ في وزارة العدل وكذلك إيضاح 
من مجموعة املستثمرون القابضة بشأن 

التداول غير االعتيادي على سهمها.

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
شراكته اجل��دي��دة م��ع ش��رك��ة تاب 
 ”Tap Payments“ بيمنتس
خلدمات الدفع عبر اإلنترنت والتي 
تشمل مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث ستوفر االتفاقية خدمات دفع 
إلكترونية سريعة وسهلة للتجار 
والشركات الصغيرة واملتوسطة في 

مختلف القطاعات.
وي��ق��دم ه���ذا ال��ت��ع��اون للعمالء 
إمكانية إدارة الفواتير بكل سهولة 
إلكترونياً، وذل��ك من خالل تطبيق 
 Tap“ م����ن   ”goCollect“
Payments”، إذ يوفر التطبيق 
ح��ل��ول دف��ع متنوعة ومنها تتّبع 
الفواتير اليومية وإدارة األنشطة 
التجارية مثل حتصيل الدفعات 

وغيرها من املزايا.
وف��ي س��ي��اق تعقيبها على تلك 
الشراكة اجل��دي��دة وم��ا ت��وف��ره من 
مزايا أعلنت ليلى جعفر من اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني قائلة: “ينصب تركيزنا 
في بنك الكويت الوطني على توفير 
أفضل جتربة مصرفية لعمالئنا 
وإل���ى تسهيل جن��اح أعمالهم من 
خ��الل تقدمي حلول دف��ع رائ���دة مع 
شركات موثوق بها. ونوفر من خالل 
Tap Payments شراكتنا م��ع
منصة سهلة وآمنة وسريعة للعمالء 
ميكن م��ن خاللها إمت��ام املعامالت 
اليومية بسهولة، حيث يوفر تطبيق 
goCollect م��ن Tapللتجار 
وللشركات الصغيرة واملتوسطة 
ح��ل��ول دف���ع متكاملة ج��دي��دة من 
شأنها دع��م أعمالهم. ه��ذا التعاون 

يأتي أي��ض��اً ضمن حرصنا الدائم 
إل��ى دع��م الشركات الكويتية وإلى 
املساهمة في تطوير التكنولوجيا 

املالية في املنطقة”. 
ول��ف��ت��ت ج��ع��ف��ر أي���ض���اً ب��أن��ه 
لالستفادة م��ن ه��ذه اخل��دم��ة على 
 Tap التجار التسجيل عبر موقع
Payments أو عند حتميل تطبيق 
goCollect، مشيرة إل��ى أن هذا 
التعاون يوفر أيضاً عروضاً مصممة 
خ��ص��ي��ص��اً ل��ع��م��الء ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني. م��ن ناحيته، أعلن مدير 
 Tap“ ع��ام اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة ف��ي
Payments” أحمد الوزان قائالً:” 
 ”Tap Payments“ تلبي شراكة
م��ع بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي بشكل 
كبير احتياجات شريحة واسعة 
من مجتمع األعمال سواء الشركات 
الكبرى أو مستثمري املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، ال سيما في 
ظ��ل النمو امل��ت��زاي��د نحو حتصيل 
 Tap“ الفواتير إلكترونياً. وتسعى

Payments” من خالل هذا التعاون 
مع بنك الكويت الوطني إلى تقدمي 
خبراتها كشركة مدفوعات مالية 
رائ���دة ومساعدة عمالء البنك من 
التجار في إدارة أعمالهم بكل سرعة 

وسهولة”.
وت��اب��ع ال���وزان ق��ائ��الً إن أهمية 
 Tap“ االت��ف��اق��ي��ة امل��وق��ع��ة ب���ني
Payments” والوطني تتماشى 
متاماً مع اهتمامات الشباب الذين 

يفضلون حلول الدفع اإللكترونية.
ويتواجد حالياً العديد من اجلهات 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ؤس��س��ات الكبرى 
التي تستفيد بالفعل م��ن وسيلة 
ال��دف��ع السهلة ه���ذه، حيث تتميز 
 Tap“ من ”goCollect“ خدمة
Payments” بتوفير مجموعة 
متنوعة من اخل��دم��ات مثل إرس��ال 
الفواتير ومشاركتها عبر: البريد 
اإلل��ك��ت��رون��ي، ال��رس��ائ��ل النصية، 
تويتر، تطبيق التواصل واتساب، 

فيسبوك وغيرها.

جعفر: نحرص على تقدمي أفضل جتربة مصرفية لعمالئنا وتسهيل جناح أعمالهم

»الوطني«  يعقد شراكة مع
 »Tap Payments« حللول دفع أكثر سهولة

أحمد الوزانليلى جعفر


