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قام البنك التجاري الكويتي بتوفير مجموعة من 
املزايا اجلديدة على اخلدمات املميزة احلالية بخدمة 
املساعد الشخصي حلاملي البطاقات االئتمانية املميزة 
مــن فيزا ومــاســتــركــارد وذلــك بالشراكة مــع شركة 
اخلدمات العامة املشهورة واملتخصصة في تقدمي 

خدمة املساعد الشخصي »ميناك« بالكويت. 
وفي هذا السياق صرحت السيدة سحر الرميح مدير 
عام قطاع االئتمان التجاري و مدير عام  قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد بالوكالة :» يحرص البنك التجاري 
كــل احلــرص على وقــت عمالئه أصــحــاب البطاقات 
االئتمانية املميزة لتلبية احتياجاتهم بشكل متكامل 
وفــوري، ومن هذا املنطلق قام البنك بإضافة عدد من  
اخلدمات املميزة على خدمة املساعد الشخصي لتأكيد 
التواصل مع هذه الشريحة من العمالء ومساعدتهم في 
إجناز بعض اخلدمات الهامة لهم والتي قد تستغرق 

منهم وقتا طويال«.
وأكدت سحر الرميح على أن البنك التجاري يسعى 
دومــا إلــى تقدمي أفضل اخلــدمــات لعمالئه من خالل 
اخلدمات امللحقة بالبطاقات االئتمانية الصادرة عن 
البنك، حيث توفر بطاقات التجاري العديد من املزايا 
واخلدمات املتميزة مثل إمكانية الدخول إلى أكثر من 
600 قاعة من قاعات رجال األعمال باملطارات املختلفة 
وخدمة التأمني املجاني خــالل السفر وكذلك خدمة 

املساعد الشخصي. 
وتعتبر خدمة املساعد الشخصي مــن اخلدمات 
الفريدة التي تهدف إلى تيسير إتصال العمالء مبمثلي 
خدمات متخصصني لضمان تلبية كل احتياجاتهم، 
حيث يتوافر للعمالء فرصة لالختيار من بني مجموعة 
كبيرة من اخلــدمــات املقدمة مثل خدمة احلجوزات 

)الفنادق- تذاكر الطيران واملطاعم( وإجناز املعامالت 
احلكومية وتوصيل الزهور والهدايا وخدمة تأجير 
السيارات وخدمة تنظيم الفعاليات وخدمة الطرق 
ــى املــطــار، حيث مت  وأيــضــاً خدمة التوصيل مــن وإل
تخفيض الوقت املطلوب لطلب خدمة املطار إلى 48 
ساعة، وغيرها من اخلدمات األخرى التي توفر وقت 
وجهد العميل. ويستطيع العميل التواصل عبر الرقم 
22252230 املخصص لعمالء البنك التجاري ليتم 

تلبية طلباتهم من قبل خدمة “ميناك”.

حلاملي البطاقات االئتمانية املميزة 

»التجاري« يوفر مجموعة من املزايا 
اجلديدة على خدمة املساعد الشخصي

شعار البنك التجاري

فريق طبي متخصص لتوعية الزائرات

360 للتوعية بسرطان الثدي إقبال على جناح »بيتك« في مول 
استقطب جناح بيت التمويل 
الكويتي “بيتك” في مجمع 360 
ــوراً جماهيرياً  ــض ــتــجــاري، ح ال
الفتا بالفعالية التوعوية التي 
نظمها ضمن اطــار حملة التوعية 
مبرض سرطان الثدي التي اطلقها 
ــوان “حياتك..  ــن ــت ع الــبــنــك حت
خليها وردية”، بــالــتــعــاون مع 
مركز الكويت ملكافحة السرطان 

ومستشفى السالم الدولي.
وتأتي هذه املبادرة من منطلق 
مسؤولية “بيتك” االجتماعية 
وحرصه على تعزيز مفهوم التوعية 
بــني كــافــة فــئــات املجتمع احمللي 
مبخاطر سرطان الثدي للمساهمة 
في تهيئة البيئة واالمكانيات لدعم 
كافة اجلهود املجتمعية الهادفة، 
ـــع مــســتــوى الــوعــي الصحي  ورف
بــني اجلمهور، وتشجيع النساء 
على إجـــراء الفحوصات الطبية 
والفحوصات الذاتية بشكل دوري 
من أجل الكشف املبكر عن املرض. 
كما تأتي ضمن سلسلة البرامج 
والفعاليات التي اعدها “بيتك” 
لــهــذه املناسبة طـــوال ايـــام شهر 

اكتوبر.

ــي جــنــاح “بيتك”  وتـــواجـــد ف
فــريــق طــبــي متخصص لتوعية 
الزائرات ورواد املجمع واالجابة 
على استفساراتهن وتساؤالتهن 
وتــقــدمي الكشف واالســتــشــارات 

الطبية لهن، باالضافة الى تقدمي 
النصائح، كما جرى توزيع هدايا 
ورسائل تثقيفية تستهدف توعية 

أكبر عدد من اجلمهور.
ويــســاهــم “بيتك” عــبــر هــذه 

احلملة في نشر الوعي من خالل 
نشرات توعوية وهدايا تذكارية 
خاصة باحلملة، ورسائل اعالمية 
ـــل تــوعــويــة  ـــائ واعـــالنـــيـــة ووس
وحمالت ولقاءات، وندوات تسلط 

الضوء على هــذا املــرض اخلطير، 
وكــذلــك التنسيق والــتــعــاون مع 
ــاء متخصصني ذوي خبرة   ــب اط
لــلــحــديــث عـــن االمـــــور املتعلقة 
بالكشف املبكر عن السرطان، ورفع 
نسبة الــوعــي الصحي بــني أفــراد 
املجتمع الكويتي وحتفيز السيدات 
على تبني سلوك صحي يساهم في 

تقليل خطر االصابة بهذا املرض.
ويتميز “بيتك” بسجل حافل 
فــي مجال دعــم القطاع الصحي، 
حيث ساهم البنك في دعم ورعاية 
العديد مــن املشاريع واملــبــادرات 
فى املجال الصحي، واهمها توقيع 
اتفاقية ملكافحة امراض السكري، 
وكان املساهم األكبر بني الشركات 
الكويتية في املشاركة بفعاليات 
اليوم العاملي ملرضى السكري وذلك 
بأنشطة متنوعة بالتعاون مع 
وحدة السكر باملستشفى األميري 
ومركز دسمان للسكري، باالضافة 
الـــى تنظيم سلسلة دورات في 
اإلســـعـــافـــات األولـــيـــة والــتــبــرع 
بالدم ورعاية العديد من الندوات 
واحلمالت التوعوية للوقاية من 

امراض متعددة . 

360 جناح »بيتك« في مجمع 

يتطلع العب اجلولف الدمناركي الشهير ثوربيورن 
أولسن للعام الثاني على التوالي إلى نيل لقب “بطولة 
اخلطوط اجلوية التركية املفتوحة للجولف” التي 
يستضيفها “منتجع اجلولف وسبا ريجنوم كاريا” 
في نوفمبر املقبل، وهي السادسة بني بطوالت “سلسلة 
رولكس” الثمان والتي تندرج ضمن إطــار اجلولة 

األوروبية.
وكان أولسن، البالغ من العمر 27 عاماً، قد حقق 
أكبر انتصار في مسيرته الرياضية بفوزه بثالث 
مباريات في بطولة العام املاضي. وسينضم إليه اليوم 
في أنطاليا الالعب اإلجنليزي تومي فليتوود وجنم 

بطولة “كأس رايدر” األوروبي إيان بولتر.
وسيتنافس أولسن أيضاً مع األبطال األوملبيني 
الثالثة جسنت روز وهنريك ستينسون ومات كوشار، 
وذلــك على ملعب ممتاز وضمن إطــار البطولة التي 
تعد األولى بني ثالث بطوالت متتالية ضمن “سلسة 
رولكس” التي تختتم بطولة “السباق إلى دبي” ضمن 

اجلولة األوروبية.
ــال ثوربيورن أولسن بهذه املناسبة: “شكل  وق
العام املاضي إجنــازاً حقيقياً بالنسبة لي، فرغم أني 
لم ألعب جيداً خالل األشهر القليلة السابقة للبطولة، 
ولكنني حققت فوزاً ساحقاً في نهاية املطاف. وتبدو 
املنافسة شديدة أيضاً هذا العام، ولكنني الزلت أذكر 
امللعب التركي جيداً وآمل بأن أمضي أسبوعاً آخر حافالً 

بالنجاح هنا”.
وكان توم فليتوود قد حجز لنفسه مكاناً بني أول 
20 مركزاً في “تصنيفات اجلولف العاملية الرسمية” 
بعد مشاركته في موسم حافل بالنجاحات شهد فوزه 
في “بطولة أبوظبي اتــش إس بي سي للجولف”، 
و”بطولة فرنسا املفتوحة”، باإلضافة إلــى املركز 

الثاني في “بطولة املكسيك”.

ـــ 26 ربــيــعــاً، فــي جميع  وشـــارك فليتوود، ذو ال
البطوالت األربع السابقة لـ “بطولة اخلطوط اجلوية 
التركية املفتوحة للجولف”، وهو يتصدر حالياً ترتيب 
“السباق إلى دبي”. وقــال في هذا السياق: “لطاملا 
استمتعت بلعب اجلولف في تركيا، وستشهدون 
ــرى فيما نقترب مــن األسابيع  منافسة محتدمة أخ
ــا مــن أشــد املعجبني بهذا  األخــيــرة لهذا املــوســم. وأن
امللعب األسطوري، وأتطلع بشوق النطالق فعاليات 

البطولة”.
أما إيان بولتر، الذي شارك ببطولة “كأس رايدر” 
5 مرات، فهو يتواجد اليوم في تركيا للمرة الرابعة؛ 
حيث فــاز باملركز الثاني واخلــامــس فــي البطوالت 
السابقة. وقال بولتر بهذا الصدد: “أنا سعيد جداً مبا 
أحرزته خالل األشهر القليلة املاضية، وأتطلع بشوق 
للعودة إلى تركيا وإمضاء أسبوع ممتع كالعادة داخل 
ــارج امللعب، وأنــا على ثقة تامة بأننا سنحظى  وخ

بالكثير من املتعة هناك”.
من جانبها؛ قالت سيدا كاليونكو، النائب األول 
لرئيس شؤون االتصال املؤسسي في شركة “اخلطوط 
اجلوية التركية”: “تواصل البطولة منوها عاماً تلو 
اآلخــر، ويسعدنا أن نستضيف أمثال هؤالء الالعبني 
املرموقني في أنطاليا. وبوجود أشخاص يتميزون بهذا 
القدر من املوهبة والكفاءة، نحن على ثقة بأن بطولة 

هذا العام ستكون مميزة للغاية”.
واختتم أحمد أغاوغلو، رئيس “االحتاد التركي 
للجولف”: “نحن سعداء جــداً بقوة املنافسة التي 
ستشهدها البطولة في نوفمبر. كما أن استضافة 
العبني مخضرمني أمثال أولسن وفليتوود وبولتر 
في بطولة هذا العام، إن دلت على شيء فهي تدل على 
مدى أهمية ’بطولة اخلطوط اجلوية التركية املفتوحة 

للجولف‘“.

ثوربيون أولسن يتطلع إلى لقب »بطولة اخلطوط 
التركية املفتوحة للجولف« للعام الثاني على التوالي

احدى طائرات اخلطوط التركية

 يربط الصني بأوروبا عبر آسيا الوسطى

مارمور: الكويت تقع على احملورالصيني »احِلزام والطريق« 
قــال تقرير ملــارمــور مينا إنتليجنس 
)مــارمــور(، وهــي شركة أبــحــاث تابعة 
للمركز املــالــي الكويتي “املركز”أن رد 
فعل دول مجلس التعاون اخلليجي على 
مبادرة الصني بعنوان “احِلزام والطريق” 
ــان إيــجــابــّيًــا بــدرجــة كبيرة،  )BRI( ك
حيث رحبت معظم دول مجلس التعاون 
اخلليجي باملبادرة خالل مشاركتهم في 
منتدى “احِلزام والطريق”، والــذي ُعقد 
في بكني خالل الفترة ما بني 14 و15 مايو 
2017. وُتقّر املبادرة بأن القارة األوروبية 
اآلسيوية واحــدة من املصادر األساسية 
للنمو االقتصادي العاملي. ولذلك، ال بد أن 
حتقق الصني مستوى عميق من الترابط 

مع العديد من الدول التي ُتّثل املنطقة.
وتــرّكــز استثمارات مــبــادرة “احِلزام 
والطريق” الصينية على إنشاء “احِلزام 
الواحد”، وميّثل الشبكة البرية من الّطرق 
واملمّرات التي تربط الصني بأوروبا من 
خــالل آسيا الوسطى، إلــى جانب القناة 
املالحية أو “الطريق الواحد” واملمتدة 
من الصني حتى مناطق جنوب شرق آسيا 
ــط،  وكذلك جنوب آسيا والــشــرق األوس
وكــذلــك منطقة شــرق أفريقيا. وتغطي 
املبادرة ثالثة ُخطوط برية رئيسية تشّكل 
“احِلزام االقتصادي لطريق احلرير”، إلى 
جانب خّطني بحريني رئيسيني مُيّثالن 
“طريق احلرير البحري للقرن احلادي 

والعشرين”.
وأشار التقرير إلى أن الصينتنظر إلى 
الكويت بوصفها دولة رئيسية تقع على 
طول الطرق واملــمــّرات املختلفة في إطار 

املبادرة. وكانت الكويت واحدة من أوائل 
ــدول التي وّقعت اتفاقية التعاون مع  ال
الصني بشأن مبادرة “احِلزام والطريق” 
الصينية. وثــمــة تــوافــق آراء وإجــمــاع 
استراتيجي في الكويت على أن مبادرة 
“احِلزام والطريق” تتطابق مع “رؤية 
الكويت 2035”، ال سيما أن كال البلدين 
يسعى إلــى تعميق التعاون بينهما في 
العديد من املــجــاالت مبا في ذلــك الطاقة 
والشؤون املالية والتقنيات. وأّكــد الوفد 
الكويتي خالل مشاركته في منتدى مبادرة 
“احِلزام والطريق”، على أن هذه املبادرة 
من شأنها أن تسهم في إنشاء شبكة عاملية 
ــالث: آسيا  ــث ــارات ال ــق عصرية تــربــط ال
وأوروبـــا وأفريقيا.  وقــد أعلنت اململكة 
العربية السعودية عن سعيها لتشييد 
البنى التحتية للجزء الغربي من طريق 
احلرير التاريخي، مما سيجعل املوانئ 
السعودية ومختلف املرافق جزًءا ال يتجزأ 

من هذه املبادرة. وتــرى اململكة العربية 
السعودية نفسها كعنصر محوري لضمان 
جناح مبادرة “احِلزام والطريق”، نظًرا 
لوقوعها بني قــارات العالم الثالث: آسيا 
وأفريقيا وأوروبا، مما يعكس أهميتها على 

الصعيدين اجلغرافي واالستراتيجي.
ــارات العربية  وباملثل، َترى دولة اإلم
ا في جناح  املتحدة نفسها عنصًرا مهّمً
مــبــادرة “احِلزام والطريق” الصينية، 
حيث ُيعاد تصدير ما يقرب من ٦0% من 
األنشطة التجارية بني الصني واإلمــارات 
العربية املتحدة إلى مناطق في أفريقيا 
ــا، وهو ما يؤكد على أهمية دولة  وأوروب
اإلمارات العربية املتحدة بوصفها مركًزا 
ا يعّزز من جناح مبادرة “احِلزام  جتارّيً

والطريق”. 
وأوضـــح التقرير أنــه ميكن أن يعود 
تنفيذ مشروع ممر التكامل االقتصادي 
الواصل بني الشرق والغرب الذي تطرحه 

ــادرة الــصــني، بالنفع على كــل دول  ــب م
العالم الكبرى املهتمة باملنطقة األوروبية 
اآلسيوية. ولكن من الناحية العملية، 
ِمن املرّجح أن يكون للسياسات الصينية 
االقتصادية االستباقية تأثير قوي على 
ــدول  الــديــنــامــيــكــيــات اجلــيــوســيــاســيــة ل

املنطقة.
ـــور( أّن هناك  ـــارم وذكــــر تــقــريــر )م
مخاطر كبيرة متعّلقة مببادرة “احِلزام 
ــدور  والطريق”. ومـــع قــيــام الــصــني ب
ــادرة، سيتوّقف  الــداعــي األول لهذه املــب
جــزء كبير مــن جنــاحــاملــشــروع على ما 
إذا كــان واضعو السياسات الصينيون 
قادرين على التعّرف على التغيرات في 
األوضاع االقتصادية وتقييمها باتساق، 
إلــى جانب إيــجــاد احلــلــول املناسبة في 
ظل هذه األوضــاع املتغيرة، وكذلك تنفيذ 
خطط عمل تعتمد على السرعة واملنطق 

اإلبداعي املبتكر.

شعار شركة مارمور

العراق يدعو بريتش 
بتروليوم لتطوير حقول 

نفط كركوك
دعا وزير النفط العراقي جبار اللعيبي  امس 
االربعاء شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية 
العمالقة لدعم بــالده من اجل تطوير حقول نفط 
كركوك التي استعادة القوات احلكومية السيطرة 

عليها من البشمركة.
وجاء في بيان مختصر لوزارة النفط ان “وزير 
النفط جبار علي اللعيبي، يدعو  شركة بريتش 
بتروليوم العاملية بــاإلســراع في وضــع اخلطط 
الــالزمــة لتطوير احلــقــول النفطية فــي محافظة 

كركوك”.
وكانت حقول النفط العراقية وبينها حقول 
كركوك، خاضعة الدارة بريطانيا قبل قــرن من 

الزمن.
وقعت وزارة النفط العراقية في العام 2013 
عــقــدا استشاريا مــع شــركــة بريتش بتروليوم 
ملساعدة شركة نفط الشمال لتطوير حقلي هافانا 
وبابا كركر، وكالهما في محافظة كركوك، شمال 

البالد.
لكن العمل لــم ينفذ لــفــقــدان حكومة بغداد 
سيطرتها على احلقول لصالح القوات الكردية في 
سنة 2014 في اعقاب الهجوم اخلاطف لتنظيم 
الدولة االسالمية وسيطرته على مناطق واسعة 

في شمال وغرب البالد.
وقالت الشركة البريطانية عبر موقعها على 
شبكة االنترنت، إنها “قدمت مساعدة فنية لشركة 
نفط الشمال للمساعدة في اعــادة تطوير حقول 

كركوك”.
وتبلغ طاقة حقل بابا كركر االنتاجية 50 ألف 
برميل في اليوم وحقل هافانا 50 إلــى 60 ألف 
برميل فــي الــيــوم وفــق مــســؤول فــي شركة نفط 

الشمال العراقية احلكومية.
وقال مسؤول في شركة نفط الشمال احلكومية 
العراقية لفرانس برس إن الفنيني عادوا إلى حقلي 
باي حسن وهافانا شمال غرب كركوك الستئناف 

االنتاج.
وأعلنت الــقــوات احلكومة الثالثاء سيطرتها 
الكاملة على احلقلني إضافة الى ثالثة حقول أخرى 
من القوات الكردية، االمر الذي يعد ضربة قاسية 
ملــوارد االقليم الــذي يتمتع بحكم ذاتــي واستطاع 
استثمار عــائــدات كبيرة من هــذه احلقول خالل 

االعوام املاضية بدون موافقة بغداد.

تراجع الذهب امس  األربعاء 
في الوقت الذي ارتفع فيه الدوالر 
في ظل تكهنات بأن الرئيس القادم 
ملجلس االحــتــيــاطــي االحتـــادي 
)البنك املــركــزي األمــيــركــي( قد 
يكون من بني املؤيدين لتشديد 

السياسة النقدية.
وقال مصدر مطلع إن الرئيس 
ــد تــرمــب لديه  األمــيــركــي دونــال
قائمة من 5 مرشحني سيختار 
أحــدهــم ملنصب رئــيــس مجلس 
االحــتــيــاطــي االحتـــــادي، ومــن 
ــراره قبل أن  املرجح أن يعلن ق
يــذهــب فــي رحــلــة آلســيــا أوائــل 

نوفمبر.
وقــال املصدر إن جانيت يلني 
الــرئــيــســة احلــالــيــة للمجلس، 
والتي تنتهي فترة رئاستها في 
فبراير القادم، من بني املرشحني 

اخلمسة.
وانــــخــــفــــض الـــــذهـــــب فــي 
املعامالت الفورية 0.1 في املئة 
إلــى 1283.16 دوالر لألوقية 
ــب  ــذه )األونـــــصـــــة(. وبـــلـــغ ال
ــى مستوى فــي أســبــوع عند  أدن
1281.31 دوالر لــألوقــيــة 

الثالثاء.
وتــراجــع الــذهــب فــي العقود 
األميركية اآلجلة تسليم ديسمبر 
0.1 في املئة إلى 1285 دوالرا 

لألوقية )األونصة(.
ــع الــــدوالر فــي الوقت  ــف وارت
الــذي يــدرس فيه املستثمرون 
احتمال اختيار رئيس ملجلس 
االحتياطي االحتــادي مييل على 
األرجـــح إلــى تشديد السياسة 

النقدية.
ومن املتوقع على نطاق واسع 

أن يرفع البنك املركزي األميركي 
أســعــار الــفــائــدة للمرة الثالثة 

خالل العام احلالي في ديسمبر.
والذهب شديد التأثر بزيادة 
أسعار الفائدة األميركية ألنها 
تــزيــد تكلفة الــفــرصــة البديلة 
الضائعة على حــائــزي املعدن 
األصفر الذي ال يدر عائدا في حني 

تدعم العملة األميركية.
ــادن النفيسة  ــع ومــن بــني امل
األخــــــرى، انــخــفــضــت الــفــضــة 
0.2 في املئة إلى 16.96 دوالر 
لألوقية بعد أن المــســت أدنــى 
مستوى في أسبوع خالل اجللسة 

السابقة.
ونــزل البالتني 0.7 في املئة 
إلى 923.99 دوالر لألوقية في 
حــني ارتــفــع الــبــالديــوم 0.3 في 
املئة إلى 981.47 دوالر لألوقية.

الذهب يتراجع مع تكهنات بتشدد 
السياسة النقدية األميركية

أعلنت هيئة املدن االقتصادية، وفي إطار اجلهود 
ــاء  ــق ــال واالرت ــم ــى تسهيل ممــارســة األع الــرامــيــة إل
باخلدمات احلكومية وتطوير احلكومة اإللكترونية 
ــص لتتيح  ــي ــراخ ــت ــد ال ــدي ــة جت ــدم ــث خ ــدي عـــن حت
للمستثمرين في املدن االقتصادية جتديد تراخيص 
االستثمار اخلاصة بهم خالل يوم عمل واحد، دون أي 
متطلبات للتجديد، وذلك لضمان توفير وقت وجهد 

املستثمرين.
وتــقــوم إدارة الترخيص والتسجيل فــي الهيئة 
بالتحقق من سالمة واكتمال امللف إلكترونياً بالتنسيق 
مع اجلهات ذات العالقة من خــالل قناة “تكامل”، 
التي تعد واحدة من األعمدة الرئيسية ملشاريع البنية 
التحتية الوطنية بإشراف وإدارة برنامج التعامالت 

اإللكترونية احلكومية “يّسر” .
وتسعى الهيئة من خالل “تكامل” إلى تفعيل عملية 
االرتباط وتبادل البيانات احلكومية املشتركة مع 
مختلف اجلهات املرتبطة بالقناة، دون تكليف املستثمر 

أي أعباء إدارية تذكر بحسب وكالة األنباء السعودية.

وأفــادت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة 
املدن االقتصادية، رمي طالل حمدان، أن عملية حتديث 
خدمة جتديد تراخيص االستثمار تأتي في إطار سعي 
الهيئة لتسهيل ممارسة األعمال في املدن االقتصادية، 
مشيرًة إلــى أن هــذه اخلطوة تصب في إطــار تطوير 
خدمات الهيئة ورفع مستوى الكفاءة، وتقدمي حلول 
مبتكرة ومتكاملة، لتواكب تطلعات املستثمرين وترفع 

من تنافسية املدن االقتصادية.
بــدوره عد نائب األمني العام للعمليات في الهيئة 
وسيم بن إبراهيم خاشقجي ، املدن االقتصادية أحد 
األمثلة احلية لتجسيد رؤية اململكة 2030، بإسهامها 
في التنمية االقتصادية باململكة عبر توفير بيئة 
استثمارية محفزة، نواتها الشراكة بني الدولة والقطاع 
ــرورة تطبيق أفضل املمارسات  ــاص، مــؤكــداً ض اخل
والتقنيات فــي مــجــال تــقــدمي اخلــدمــات احلكومية 
املتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح 
والسياسات املنظمة للمدن االقتصادية، مما يسهم في 

جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

السعودية.. جتديد تراخيص االستثمار خالل بيوم واحد

ــال وزيــر الطاقة اإلمــاراتــي  ق
سهيل املزروعي امس  األربعاء إن 
أسواق النفط العاملية تتجه صوب 
ــتــوازن مــع تــراجــع مخزونات  ال

اخلام العاملية.
ـــي لصحيفة  ـــزروع وقــــال امل
اخلليج ”هذا العام وصلنا إلى 
سعر مقارب ل 59 دوالرا، ونتوقع 

أن يتم االتزان في عام 2018“.
ــي عــن تفاؤله  ــزروع وعــبــر امل
بأنه سيكون هناك إجــمــاع بني 
املنتجني من داخل منظمة البلدان 
املــصــدرة للبترول )أوبـــك( ومن 
خارجها خالل اجتماع في نوفمبر 
تشرين الثاني إلعادة التوازن إلى 

السوق في عام 2018.

ـــال ”سكرتارية املنظمة  وق
ـــارات  ـــدم عــــدة خـــي ســــوف تـــق
لالجتماع الــوزاري ليتم تقييمها 

في إطار حتقيق التوازن“.
ــاف ”سوق النفط كبير،  وأض
ويخضع للكثير من املؤثرات، وال 

ميكن ألحد التنبؤ باألسعار“.
ـــك  ـــام ألوب ـــع ــــان األمـــــني ال ك
محمد باركيندو قــال يــوم األحد 
إن املنظمة ومنتجني آخرين قد 
يكونون بحاجة التخاذ ”بعض 
اإلجـــراءات االستثنائية“ العام 
القادم إلعــادة التوازن إلى سوق 

النفط.
ــس الــتــنــفــيــذي  ــي ــرئ وقــــال ال
لشركة توتال امس  األربعاء إن 

من املرجح أن تدد أوبــك وكبار 
منتجي النفط خــارجــهــا اتفاق 
خفض اإلنــتــاج فــي الــوقــت الــذي 
تتفق فيه روســيــا والسعودية 

على ضرورة دعم السوق.
ــس  ــي ــرئ ـــان ال ـــوي بـــاتـــريـــك ب
التنفيذي لــتــوتــال يتحدث في 
مؤتر صحفي في باريس يوم 
5 أكتوبر تشرين األول 2017. 

تصوير: شارل بالتيو - رويترز
وقــال باتريك بويان الرئيس 
التنفيذي لــتــوتــال للصحفيني 
على هامش مؤتر للنفط واملال 
”تبنت السعودية وروسيا هذه 
االســتــراتــيــجــيــة بــالــفــعــل لدعم 

السوق“.

توتال: من املرجح أن متدد أوبك وروسيا اتفاق خفض اإلنتاج 

وزير الطاقة اإلماراتي يتوقع
2018  توازن سوق النفط في 


