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تراجع إنتاج األوبك بواقع  1.6مليون برميل يومي ًا

«كامكو» :تباطؤ اقتصادي عاملي وشيك يؤثر على توقعات طلب النفط
قال تقرير كامكو حول أداء أس��واق النفط
العاملية اكتوبر  ، 2019وجتدد اآلمال في ظل
الهدنة املؤقتة بني الواليات املتحدة والصني
م��ع اس��ت��م��رار س��وق النفط ف��ي التغلب على
االضطرابات اجليوسياسية .
ل��م تتمكن أس��ع��ار ال��ن��ف��ط م��ن االح��ت��ف��اظ
بارتفاعاتها التي نتجت عن الهجمات التي
تعرضت لها بعض منشآت النفط السعودية
خ�لال الشهر امل��اض��ي وذل���ك نتيجة لضعف
توقعات الطلب على النفط .باإلضافة إلى ذلك،
لم يكن لهجوم األسبوع املاضي على ناقالت
النفط اإليرانية سوى تأثير يكاد ال يذكر على
أسعار النفط ،حيث ارتفعت األسعار خالل
اليوم بنسبة  2في املائة فقط .ويأتي ذلك مع
استمرار السوق في التركيز على ضعف الطلب
الذي يواصل تراجعه من شهر إلى آخر .ويشير
أح��دث تقرير شهري ص��ادر عن وكالة الطاقة
الدولية إلى خفض توقعات الطلب على النفط
مجددا ً بواقع  50ألف برميل يوميا للعام 2019
و 100ألف طن يومياً للعام  .2020كما قامت
األوبك ،وفقا ً ألحدث التقارير الشهرية الصادرة
عنها ،بخفض توقعات الطلب على النفط للعام
 2019بواقع  40ألف برميل يوميا.
وت��ش��ي��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي مت
إصدارها مؤخرا ً إلى تباطؤ اقتصادي عاملي
وشيك يؤثر على توقعات الطلب على النفط.
وعبر صندوق النقد ال��دول��ي عن املعنويات
املتشائمة جتاه االقتصادات العاملية من خالل

اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
برنت

التصريح بأن هناك تباطؤ متزامن يصيبها
جميعا ً ،باإلضافة إلى تراجع وتيرة منو تسعة
م��ن أص��ل عشرة دول على مستوى العالم.
وانعكس ذلك ايضاً بوضوح من خالل تباطؤ

منو قطاع الصناعات التحويلية العاملي للشهر
اخلامس على التوالي ،فيما يعد أطول انكماش
يسجله منذ العام  2002وفقاً ملؤشر جي بي
مورجان لقطاع الصناعات التحويلية العاملي.

كواليتي نت تطلق خدمة التواصل عبر
تطبيق WhatsApp Business
ال �س �م��اع �ي��ل  :ن �ح ��رص ع �ل��ى م��واك �ب��ة
التطور بتوفير أحدث التقنيات خلدمة
ال �ع �م�ل�اء وت �س �ه �ي��ل إج � ��راء امل �ع��ام�ل�ات
توفير أح���دث التقنيات في
خدمة العمالء وتسهيل اجراء
امل��ع��ام�لات وت��ق��دمي اخلدمات
لعمالئنا.
واض����اف ال��س��م��اع��ي��ل ،ان
ه��ذه اخلدمة اجلديدة تضاف
ال��ي جانب منصات اخلدمات
االلكترونية من كواليتي نت
(املوقع االلكتروني وتطبيق
ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال) ،وت��ت��وف��ر
للعمالء خ�لال أي��ام االسبوع
من األح��د ال��ي اخلميس خالل
أوق���ات العمل م��ن الساعة 8
ص��ب��اح �ا ً ول��غ��اي��ة  8م��س��اء،
وخ�لال عطلة نهاية االسبوع
ي��وم السبت فقط من الساعة
 10صباحا ولغاية الساعة
 8مساء .
وأوض����ح السماعيل  ،ان
تطبيق (وات���س اب) يعتبر
واح���دا م��ن اك��ث��ر التطبيقات
ش��ي��وع��ا واس��ت��خ��دم��ا على
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ف��ي الوقت
احلالي كونه االفضل من حيث
التواصل واالكثر آمانا وحفاظا

 2019مقابل نسبة  2.6في املائة املتوقعة
في أبريل  2019ونسبة  2.7في املائة للعام
.2020
وأظهرت بيانات وكالة بلومبرج تراجع

وف��ي نفس السياق ،قامت منظمة التجارة
العاملية بخفض توقعات منو حجم جتارة
البضائع العاملية بأكثر من نسبة  50في املائة
لتصل بذلك إلى نسبة  1.2في املائة في العام

دخلت السوق عبر شركتني للتطوير العقاري والتجزئة عام 2015

السفير القوني يبحث مع «مدن األهلية»
سبل تعزيز استثماراتها في مصر
Page 1

علي السماعيل

على خصوصية العمالء.
وذك��ر ب��أن خدمة كواليتي
نت “للواتس اب” تتوفر على
رق��م خ��دم��ة مبيعات االف���راد
 1827827ومي��ك��ن للعميل
احلصول على كافة املعلومات
ح��ول الشركة بشكل مباشر
ع��ن ط��ري��ق ال��ب��روف��اي��ل ال��ذي
يحتوي على عنوان الشركة
ع��ب��ر تطبيق ج��وج��ل م��اب،
ساعات العمل الرسمية وأرقام
الهواتف املهمة وعنوان البريد
االلكتروني وقنوات التواصل
االجتماعي وغيرها.

«ليـــغو شــوز» تنـــطــلق غــد ًا
وألول مــرة في الـــكويت

القوني يتسلم درعا تذكاريا من م .عمر جنم

أعلنت شركة مدن األهلية العقارية
انها تدرس عددا من الفرص االستثمارية
ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة
للمطورين العقاريني في إطار رغبتها في
تعزيز استثماراتها في مصر وخصوصا
في قطاعي العقار والتجزئة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مدن
األهلية العقارية املهندس عمر جنم
في بيان صحفي مبناسبة قيام السفير
املصري ط��ارق القوني بتفقد ع��دد من
مشروعات الشركة في دول��ة الكويت
واالج��ت��م��اع باملسئولني فيها ،حرص

سوف يكون هناك العديد من املاركات الشهيرة
املُّــحببـة مثل “نينجاغو”  Ninjagoوذلك
وس��ط أج��واء مليئة باملرح واإلث���ارة ليتمكّن
مُرتــادي الفعاليّــة من اإلستمتاع باإلبتكارات
وبناء مسارات مليئة بالتحديات الشيّــقة.
هذا وسوف تتضمّن فعاليّة “ليـــغو شــوز”
على أك��ث��ر م��ن  22منطقة ترفيهية مليئــة
باألنشطة واملفاجئات األخ��رى وذل��ك ضمن
إط��ار عائلي ممتع للكبار واألط��ف��ال على حد
السواء.
ومن اجلدير بالذكر بأن “ليـــغو شــوز”
يُعتبــر ح��دث فريد من نوعه ألكبر شركات
األل��ع��اب في العالم وه��ذه امل��رة األول��ى التي
تستقطب فيها الكويت مثل ه��ذه الفعاليّة
املمتعـة واخلالّبــة وذلك بالتعاون مع شركة
لوكل فليفر.

السفير املصري خالل زيارته ملقر الشركة في الكويت

الشركة على مواصلة خطط التوسع
اإلقليمي في األسواق الواعدة.
وأض����اف جن��م أن السفير القوني
بحث م��ع املسئولني ف��ي الشركة سبل
تعزيز استثماراتهم في مصر ،مشيرا
ال��ى أن “مدن االهلية” دخلت السوق
املصري عام  2015بتأسيس شركة اولد
داياموند مصر املتخصصة في التطوير
العقاري وشركة أولد داياموند احملدودة
للعمل في قطاع التجزئة.
وذكر جنم أن الفترة املقبلة ستشهد
تفعيال لتلك االستثمارات وخصوصا

«اخلليج» 31 :أكتوبر آخر يوم لإليداع
والدخول في سحب الدانة السنوي

أعلن بنك اخلليج أن  31أكتوبر هو
آخر يوم لفتح حساب الدانة ولإليداع
للدخول في السحب السنوي لهذا العام.
وسيقام السحب يوم  16يناير  2020في
حفل كبير يتخلله تتويج مليونير الدانة
لعام  2019الذي سيحصل على جائزة
بقيمة مليون دينار كويتي.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب الدانة
متاح للكويتيني وغير الكويتيني املقيمني
ف��ي ال��ك��وي��ت .وي��ت��ع�ين ع��ل��ى العمالء
االحتفاظ باحلد األدن��ى للرصيد البالغ
 200د.ك لفتح احلساب ،شرط االحتفاظ
باملبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول
في سحوبات الدانة املقبلة .وفي حال
انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200
د.ك .ف��ي أي وق��ت ،يتم خصم مبلغ 2
د.ك م��ن احل��س��اب على أس���اس شهري
حلني استيفاء احلد األدنى للرصيد .أما
بالنسبة للعمالء الذين يفتحون حساب

فــعاليّة الـ ليغــو شوز للمرة األولى في الكويت

تبدأ غدأ فعــاليّات “ليـــغو شــوز” املُّــقام
ألول مرة في الكويت من  15إلى  19أكتوبر
اجلاري في معرض الكويت الدولي – قـاعــة
 ،4Aوذلك بعد الكثير من الترقب الذي طال
إنتظاره لِيقدّم أنشطة ممتعة وجتارب فريدة.
ويُذكر بأن “ليـــغو شــوز” سوف يحتوي
على العديد من ابتكارات عالم الليغو الرائع
حتت سقف واحد ،ذلك باإلضافة إلى أقســام
الرعاة الرئيسيني املشاركني في الفعــاليّــة
ومنهم :شركة السينما الكويتيّة ،شركة زين
ل�لإت��ص��االت ،بنك الكويت ال��وط��ن��ي ،عيادة
أسنان تاور ،واخلطوط اجلويّة الكويتيّة حيث
ستتضمّـن أقســامهم على مناذج ومنحوتات
الليغو ال��ض��خ��م��ة ،وال��ع��دي��د م��ن األنشطة
الترفيهيّة وأفالم الليغو املعروفة التي تتماشى
ال عن ذلك،
مع جميع الفئات واألع��م��ار .فض ً
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كأول مزود خدمة إنترنت في الكويت

أعلنت شركة كواليتي نت
ع��ن إط�ل�اق خ��دم��ة التواصل
عبر تطبيق WhatsApp
 Businessوتهدف اخلدمة
ال��ي توفير خ��ي��ارات مبتكرة
ومتعددة تسهل على العميل
التواصل م��ع ادارة مبيعات
اخل��دم��ات املنزلية  ،وميكن
للعمالء االستفسار عن جميع
خدمات ومنتجات وع��روض
ال���ش���رك���ة ،واالج����اب����ة على
تساؤالتهم حول االشتراكات
وجت��دي��ده��ا وخ��دم��ة الفايبر
س���واء ف��ي ال��ك��وي��ت أو خالل
سفرهم إل��ى اخل���ارج والدفع
بشكل مباشر وآمن عن طريق
خدمة الواتس آب وهي خطوة
غير مسبوقة على صعيد قطاع
خدمات اإلنترنت .
وف��ي معرض تعليقه قال
رئيس قطاع خدمة العمالء
واخل��دم��ات املعلوماتية علي
إبراهيم السماعيل  ،نحرص
دائ��م��ا ف��ي كواليتي ن��ت على
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور م��ن خ�لال

خام الكويتي

دوالر/برميل

إنتاج األوبك بواقع  1.6مليون برميل يومياً
وص��والً إل��ى أدن��ى مستوياته املسجلة منذ
عدة سنوات ،حيث بلغ  28.3مليون برميل
يوميا ً في سبتمبر  2019وذلك في ظل تراجع
ان��ت��اج نصف املنتجني تقريباً ،ه��ذا إضافة
الى السعودية التي تراجع انتاجها مبقدار
 1.47مليون برميل يوميا .وأظهرت املصادر
الثانوية ملنظمة األوبك تراجع مبعدل أقل بلغ
 1.32مليون برميل يوميا ً ،حيث تراجع إنتاج
اململكة مبقدار  1.28مليون برميل يومياً.
وأدى ارتفاع اإلنتاج في ليبيا إلى تعويض
االنخفاض العام خالل الشهر بحوالي  50ألف
برميل يوميا ( +104ألف برميل يومياً وفقاً
لألوبك) .وساهمت القضايا اجليوسياسية
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ف��ي صعوبة امكانية
التنبؤ بإنتاج النفط ،إال انه بإجماع اآلراء،
تشير التوقعات إل��ى تراجع اإلن��ت��اج خالل
الربع الرابع من العام  .2019وعلى الرغم من
عودة اإلنتاج السعودي في وقت اسرع مما
كان متوقعاً ،إال ان االضطرابات األخيرة في
العراق قد تؤثر على إنتاج النفط في البالد.
وفي ذات الوقت ،يتوقع احملللون انخفاض
إنتاج النفط على خلفية الصراع في سوريا
الذي قد يؤثر على اإلنتاج في إقليم كردستان
في العراق .كما قامت اإلكوادور بإعالن حالة
القوة القاهرة فيما يتعلق بصادرات النفط
بعد ان أدت االحتجاجات لألضرار بإنتاج
بعض حقول النفط.

ال��دان��ة أو ي��ودع��ون أكثر في احلساب،
فيتأهلون للدخول تلقائيا ً إلى السحوبات
األسبوعية في غضون يومني.
وللمشاركة ف��ي س��ح��وب��ات ال��دان��ة
ربع السنوية والسنوية املقبلة في عام
 ،2019يتعني على العمالء االحتفاظ
بالرصيد امل��ط��ل��وب .ع�لاوة على ذل��ك،
حساب الدانة هو احلساب الوحيد الذي
يكافئ العمالء على والئهم لبنك اخلليج،
حيث مينحهم فرص الوالء ،وهي عبارة
عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل
في السنة السابقة والتي تضاف إلى
ال��ع��ام املقبل كمكافأة ل��ه على والئ��ه.
فيحصل العميل ع��ل��ى ال���ذي ك���ان في
حسابه  200دينار كويتي في آخر عام
 2018على جميع الفرص التي استحقها،
وتتم إضافتها إلى عام  ،2019ويتكرر
ذلك مع األعوام التالية .تطبق الشروط
واألحكام.

الكويت تستثمر  200مليون دوالر
بسكة حديد صينية
ك��ش��ف م��وق��ع “”caixinglobal
ع��ن مساهمة الهيئة العامة لالستثمار
الكويتية مببلغ  200مليون دوالر في
صندوق استثمار سكة حديد عالي السرعة
بالصني ،بتنظيم من قبل البنك االستثماري
الصيني “ .”CICCووفقاً لبيان صادر
ع��ن “ ،”CICC Capitalف��إن “هيئة
االستثمار” تعتبر أول مستثمر أجنبي
في شبكة السكك احلديدية عالية السرعة

احلديثة في الصني ،مع تطلع الصني إلى
جلب املزيد من األم��وال اخلاصة في نظام
يكلف بناؤه مليارات الدوالرات.
وس��ي��س��ت��ث��م��ر ال���ص���ن���دوق ف���ي خط
طوله  300كيلومتر يربط ب�ين جينان
وتشينغداو ،املدينتني الرئيسيتني في
مقاطعة ش��ان��دون��غ ب��ش��رق ال��ص�ين ،كما
سيحصل على  7.16في املئة من حصة خط
السكك احلديدية مقابل االستثمار.

بعد اإلج��راءات املشجعة التي اتخذتها
احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة ل��ت��ح��س�ين م��ن��اخ
االستثمار وبيئة أداء االعمال.
يذكر أن شركة مدن األهلية العقارية
تأسست عام  2008في دول��ة الكويت،
ومنذ ذلك الوقت ،شهدت من ّوا ً متسارعاً
ف��ي ق��ط��اع التطوير ال��ع��ق��اري ،بفضل
رؤيتها املعاصرة وخدماتها املتطورة
وحلولها املبتكرة في قطاع التطوير
والتأجير العقاري وإدارة املشاريع،
وجت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة وذل����ك م��ن خ�لال
شركاتها التابعة والزميلة والتي تضم

بيت الهندسة الكويتي وشركة بيمكو
إلدارة املشروعات املتكاملة وشركتي
اول��د داي��ام��ون��د لألغذية واملشروبات
وجت��ارة التجزئة والدعاية واإلع�لان
والنشر والتوزيع .وق��د امتدت شبكة
خدماتها محليا وإقليميا وبشكل سريع
لتشمل م��ش��روع��ات ت��ت��ج��اوز قيمتها
 2مليار دوالر في دول عديدة أهمها:
ال��س��ع��ودي��ة وم��ص��ر وس��ل��ط��ن��ة عمان
وغيرها إلى جانب دولة الكويت ،التي
تدير فيها مراكز جتارية عديدة أبرزها
جيت مول في منطقة العقيلة.

«فورسيزونز» ينظم سلسلة
من الفعاليات دعم ًا لشهر
التوعية بسرطان الثدي

قاعة االحتفال

ينظم فندق فورسيزونز الكويت
ب��رج الشايع سلسلة م��ن الفعاليات
احليوية خ�لال شهر أكتوبر  ،ضمن
إطار التزامه الراسخ بصحة ورفاهية
أعضاء فريقه واملجتمع ككل  ،والتي
تهدف إلى دعم شهر التوعية بسرطان
ال��ث��دي .وك��ان الفندق قد عقد مؤخرا ً
جلسة إرشادية ملوظفيه ،حيث ناقش
املتحدثون الضيوف أهمية االكتشاف
املبكر لهذا امل���رض ،إل��ى جانب طرق
الوقاية منه ،والتعامل معه.
وع��ل�اوة ع��ل��ى ذل����ك ،ف��ق��د أقيمت
دورة تدريبية للمدراء واملشرفني،
وال��ت��ي متكنهم م��ن م��س��اع��دة كبار
أعضاء الفريق على تطوير فهم أعمق

للقضايا املتعلقة بسرطان الثدي .ومن
املقرر في وق��ت الح��ق من ه��ذا الشهر
أن ينظم كل من مطعمي “سنتوهو”
و”ريفييرا” التابعني للفندق مآدب
عشاء خاصة بالتعاون مع املجتمعات
النسوية ،وذل��ك بالتزامن مع احلملة
الصحية ال��دول��ي��ة السنوية .جتدر
اإلشارة إلى أن شهر التوعية بسرطان
الثدي يتم تنظيمه من قبل كبريات
املؤسسات اخليرية في شهر أكتوبر
من كل عام ،وذلك بهدف زي��ادة درجة
الوعي باملرض وجمع األموال الالزمة
لألبحاث املتعلقة بعالجه ،باإلضافة
إلى مد املتضررين من سرطان الثدي
باملعلومات وتوفير الدعم الالزم لهم.

