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«التجارة» تسحب قناني بالستيكية «ميسان» ضمن الئحة املرشحني لألفضل خالل 2019
حتفظت مؤقت ًا عن عالمة « »pc7و« »pc6حلني ورود النتائج

للتأكد من مواصفاتها الصحية

ق��ال��ت وزارة ال��ت��ج��ارة
وال��ص��ن��اع��ة الكويتية إنها
قامت باتخاذ تدابير احترازية
ف���ي س��ح��ب ع��ي��ن��ات بعض
م��ن ال��ق��ن��ان��ي البالستيكية
م��ن األس���واق وأحالتها إلى
م��خ��ت��ب��رات الهيئة العامة
للغذاء والتغذية والهيئة
العامة للصناعة للتأكد من
مدى مطابقتها للمواصفات
الصحية الكويتية.
وأضافت ال��وزارة في بيان صحفي أمس السبت
انها “قامت بالتحفظ املؤقت على بعض القناني
البالستيكية التي حتمل عالمة ( )pc7و( )pc6حلني

ورود النتائج”.
وأك��دت استمرار حمالتها
التفتيشية ع��ل��ى األس���واق
واتخاذ “اإلجراءات القانونية
الالزمة بحق أي مخالف يبيع
ه���ذه األن�����واع م��ن القناني
البالستيكية او اي مواد تضر
بصحة املستهلكني”.
ودعت املستهلكني لالبالغ
ع��ن أي مخالفة تواجههم
السيما ف��ي ه��ذا اإلط���ار مع
موسم ش��راء احتياجات طلبة امل��دارس على اخلط
الساخن  135او تطبيق ال���وزارة االلكتروني او
حسابات الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي.

«وربة» 5 :فائزين في سحوبات
«السنبلة» األسبوعية

اج��رى بنك ورب��ة سحب السنبلة
االس��ب��وع��ي ال��ث��ان��ي وال��ث�لاث�ين ؛ هذا
وقد مت اإلع�لان عن الفائزين اخلمسة
بحضور ممثل ع��ن وزارة التجارة
والصناعه و موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم
احل��ظ خ�لال سحب السنبلة الثاني
والثالثني ،فقد توج  5رابحني من عمالء
بنك وربة حصل كل منهم على 1000
دينار كويتي وهم :محمد جهيد محمد
العتيبي ،عبيد محمد عبد الله احلربى
 ،خزنه رجا جازع فريح  ،مشارى رجا
عامر الديحانى  ،و ناصر فهد عبيد
العتيبى.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل
لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق
عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في
ال��وق��ت نفسه ب��االض��اف��ة ال��ى فرصاً
للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ومت��اش��ي��اً م���ع رغ��ب��ت��ه بتطوير
وحتديث خدماته وحلوله املصرفية
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع حت��ق��ي��ق املصلحة
والفائدة األكبر لعمالئه ونظرا ً لتنامي

قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي
لقاه احلساب ،يعيد بنك وربة إطالق
ح��س��اب “السنبلة” ب��ح� ّل��ة ج��دي��دة
ومتطورة في  2019تطوي في ثناياها
جوائز نقدية وعينية أكبر  ،حيث قام
بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية
التي يحصل عليها العمالء لتصل الى
أكثر من مليون دينار كويتي!
ي��س��ت��م��ر ال��ب��ن��ك ب��ال��س��ح��وب��ات
االسبوعية على خمسة رابحني 1000
دينار لكل منهم  ،وتتميز السنبلة في
 2019بالسحوبات الكبرى (Mega
 )Drawsال��ت��ي ت��ق��ام ك��ل رب��ع سنة
لتكشف عن خمسة راب��ح�ين ،ويكون
من نصيب الرابح األول  100ألف دينار
كويتي  ،وأرب��ع��ة راب��ح�ين بسيارات
 .Land Cruiser VXRوملنح
العمالء املزيد من الفرص للربح ،قام
بنك وربة بزيادة اجلوائز بسحب الـ
 Mega Drawاألخير لعام 2019
بإضافة سيارتي الند كروز من نفس
الفئة.

بدر اجليعان

وتعتبر الدليل الرئيسي ملكاتب احملاماة
التي تعمل في القطاع املالي والتمويلي.
وتأتي هذه اجلوائز السنوية لتسلط

شراكة إستراتيجية لدعم الشباب الكويتي

«بيتك» :بطل الترايثلون عبدالله
الرفاعي ينضم لفريق مبادري البنك
ضم بيت التمويل الكويتي “بيتك”
بطل الترايثلون الكويتي عبدالله
جنيب ال��رف��اع��ي ال��ى ف��ري��ق م��ب��ادري
“بيتك” ،ضمن شراكة استراتيجية
تؤكد استمرار دع��م البنك وتقديره
ل��ل��ري��اض��ة وال��ري��اض��ي�ين واهتمامه
بالشباب وأصحاب االجن��ازات الذين
يحرزون املراكز املتقدمة في املنافسات
وال��ب��ط��والت العاملية ويرفعون علم
الكويت عاليا.
وأن��ه��ى م��ب��ادر “بيتك” الرفاعي
سباق (الرجل احلديدي الكامل Full
 )Ironmanفي السويد -مدينة كاملار
بوقت قياسي وهو  10:58:44ليصبح
أسرع العب في تاريخ املسابقة ( 3.8
كيلو سباحة 180 ،كيلو دراج��ة42 ،
كيلو جري).
م��ن جانبه ،أش���اد ال��رف��اع��ي بدعم
“بيتك” ومساندته له وحرصه على
ت��ق��دي��ره مب��ا يشكل ح��اف��زا اك��ب��ر له
للوقوف على منصات التتويج الدولية
ممثال الكويت ،منوها بتميز “بيتك”
بعطائه ودعمه للشباب والكفاءات
واملواهب املختلفة ،االمر الذي يعكس
م���دى ال��ت��زام��ه بتحقيق املسؤولية
االجتماعية واهتمامه بتطوير املجتمع
وإب��راز إجن��ازات أبنائه على مختلف
األصعدة الرياضية والعلمية وغيرها.
وتؤكد مثل ه��ذه امل��ب��ادرات التزام
“بيتك” بتحقيق املسؤولية االجتماعية
واستمرار جهوده لدعم الشباب وتكرمي
الرياضيني املتميزين ،بهدف تشجيع
وإث��راء احلركة الرياضية والفكرية
بني أبناء املجتمع ،وتشجيع املتفوقني
لإلبداع ومواصلة رحلة املشاركات
في البطوالت الدولية لتحقيق التميز
والتفوق واإلجنازات.
ويعتبر ضم الرفاعي لفريق مبادري
“بيتك” فخر لكون البنك يحتضن
فريق من مبادرين كويتيني متميزين
في شتى املجاالت جنحوا في رفع علم

توقعات بارتفاع بورصة مصر
عقب خفض أسعار الفائدة

توقع محللون تأثر بورصة مصر بشكل إيجابي
خ�لال معامالت األس��ب��وع اجل��اري بعدما خفض
البنك املركزي أسعار الفائدة  150نقطة أساس
ليل اخلميس ألول مرة منذ فبراير شباط ،مدعوما
بانخفاض معدالت التضخم عن املتوقع في اآلونة
األخيرة.
وق��ررت جلنة السياسة النقدية التابعة للبنك
املركزي ،الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في
نوفمبر تشرين الثاني املقبل ،يوم اخلميس خفض
سعر اإلي��داع ألجل ليلة واح��دة إلى  14.25باملئة
من  15.75باملئة ،وسعر اإلقراض لليلة واحدة إلى
 15.25باملئة من  16.75باملئة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث
في بنك االستثمار ف��اروس ”قرار خفض الفائدة
إيجابي جدا للبورصة ويوجه رسالة على اجتاه
أسعار الفائدة في املستقبل.
”كلما مت خفض الفائدة انعكس ذلك إيجابيا

مت اختيار مكتب ميسان من ضمن
ستة متنافسني نهائيني على جائزة
مجلة القانون املالى الدولى ) IFLR -
International Financial Law
 )Reviewكأفضل مكتب محاماة للعام
 2019في الكويت.
وق����ال ب����در اجل���ي���ع���ان ،ال��ش��ري��ك
الرئيسي ملكتب ميسان“ :لقد كان عام
 2019متميز بالنسبة ملكتب من حيث
تقدير ال��س��وق لنجاح استراتيجية
النمو لدينا والتزامنا باالبتكار في
خدمة العمالء وأن يتم الثناء وتسليط
الضؤ علينا من مجلة تقييم القانون
املالي ترشيحنا مع عدد قليل من مكاتب
احملاماة فهذا يدل على جودة أداؤنا ،كما
يعكس مقدار العمل الشاق الذي يقوم
به محامونا”.
وتعتبر مجلة القانون املالى الدولى
هي مجلة أوروبية رائ��دة في العالم،

ال��ض��ؤ على العمل املبتكر والناجح
ملكاتب احملاماة حول العالم.
وليس ه��ذا هو التقدير األول الذي
يتلقاه مكتب ميسان من مجلة تقييم
القانون املالي الدولي ( .)IFLRففي
العام  ،2018كان مكتب ميسان ضمن
القائمة التي تضم  ٣١مكتب محاماة
مت تصنيفها في جميع أنحاء العالم
على قائمة IFLR 1000’s Firms to
 Watchوهي قائمة حصرية لكبرى
مكاتب احملاماة في العالم ،تلك املكاتب
التي تصدرت العناوين الرئيسية جلهة
توسعها ف��ي أس���واق ج��دي��دة وزي��ادة
حصتها السوقية و تقدميها حلول
مبتكرة ،وكان مكتب ميسان هو مكتب
احمل��ام��اة الوحيد املختار م��ن العالم
العربي .وأبرزت مجلة تقييم القانون
املالي الدولي مكتب ميسان كمكتب رائد
في السوق خاصة في مجال التمويل

على أرب��اح الشركات وتقييمها املالي  ..قد نشهد
ارتفاعات كبيرة بالسوق ونرى مستوى 15000
نقطة في البداية فقط“.
وقال نعمان خالد محلل االقتصاد الكلي في بنك
االستثمار سي.آي كابيتال لرويترز ”سنشهد رد
فعل إيجابيا خالل معامالت االسبوع املقبل لكن
القرار األهم الذي سيؤثر بشكل أكبر سيكون قرار
املركزي في سبتمبر والذي نتوقع فيه خفض نحو
 100نقطة أساس” .ليُثبت أن قرار اخلفض لم يكن
منفردا بل بداية في اجتاه النزول بأسعار الفائدة
مبصر“.
وتوقع إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في
األوراق املالية لرويترز ”جناح املؤشر الرئيسي
للبورصة في تخطي عقبة املقاومة عند مستوى
 14540نقطة في محاولته القادمة وهو ما سيفتح
له الباب باستئناف الصعود مستهدفا مستوى
 14800ثم  15300نقطة.

االعالن عن الشراكة االستراتيجية

الكويت عاليا في احملافل الدولية.
ويدعم “بيتك” مجموعة متنوعة من
املبادرين الشباب ،حيث ينظم العديد
من املبادرات املتنوعة جتاه القدرات
الوطنية الشابة ،ويحتل الشباب في
استراتيجيته أولوية قصوى تقديرا ً
لدورهم املهم واملستمر ،حيث يتميز
دور “بيتك” بتوفير منظومة متكاملة
من الرعاية للشباب الكويتي.
ويعد “بيتك” أول بنك وقع اتفاقية
م��ع وزارة ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب
ل��دع��م ال��ش��ب��اب الكويتي ،و”بيتك”
البنك الوحيد في املنطقة ال��ذي أطلق
برنامج “أنتم فخرنا” لتكرمي أصحاب
االجن������ازات وامل��ت��م��ي��زي��ن ري��اض��ي �ا ً
واملتفوقني علميا ً واملبادرين واصحاب

االفكار املبدعة واملخترعني .كما يعد
البنك الوحيد الذي يضم فريق مبادري
“بيتك” ال��ذي��ن ساهموا ب��رف��ع اسم
الكويت عاليا ،وه��م :البطل الكويتي
العاملي متسابق ال��دراج��ات النارية
م��ش��اري بوشيبة ،والبطل الكويتي
العاملي للدراجات املائية محمد بوربيع،
والبطل الكويتي العاملي للدراجات
املائية يوسف العبدالرزاق ،والبطل
الكويتي العاملي ف��ي ري��اض��ة القفز
باملظالت ،املظلي محمد الرفاعي ،وبطل
الرماية العاملي ،خالد املضف ،وبطل
رياضة الفروسية سلمان الطينان،
وبطل الترايثلون عبدالعزيز الراشد،
باالضافة الى بطل الترايثلون العاملي
عبدالله الرفاعي.

احلظر األميركي يخفض عائدات
هواوي  10مليارات دوالر

تتوقع شركة ه��واوي أن تنخفض عائدات
أعمال املستهلكني مبقدار  10مليارات دوالر
على األق��ل ه��ذا العام بسبب احلظر األميركي
الذي مينع قوة التكنولوجيا الصينية من شراء
مكونات أميركية مهمة ،مب��ا ف��ي ذل��ك أشباه
امل��وص�لات ،وذل��ك وفقًا لصحيفة فاينانشيال
تاميز .ومنحت الواليات املتحدة مهلة أخرى
مدتها  90يومًا للسماح لشركات التكنولوجيا
األميركية ،مثل جوجل ،مبواصلة بيع املنتجات
التي ال تشكل تهديدًا لألمن القومي لشركة
هواوي.
ووصفت ه��واوي اجلمعة ه��ذه املهلة بأنها
ال معنى لها ،وق��ال��ت :إن الشركة وموظفيها
مستعدون متامًا للعيش والعمل في املستقبل
املنظور مبوجب قيود متنع الشركات األميركية
من البيع إلى هواوي دون ترخيص.
وق���ال إري���ك ش��و  ،Eric Xuن��ائ��ب رئيس
مجلس إدارة ال��ش��رك��ة ،ف��ي ح��دث ق��دم��ت فيه
الشركة رق��اق��ة ال��ذك��اء االصطناعي اجلديدة
( :)Ascend 910نعتقد أنه من غير املرجح

أن يتم تخفيف هذا الوضع على هواوي في أي
وقت قريب.
ويُعد هذا اإلعالن مبثابة أحدث محاولة من
قبل شركة االتصاالت الصينية العمالقة للحد
من اعتمادها على التكنولوجيا األميركية وإظهار
قوتها التكنولوجية.
وكشفت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر
عن نظامها التشغيلي لهواتفها وحواسيبها
وأجهزتها الذكية ،وال��ذي قالت :إن��ه قد يوفر
للشركة بديالً لنظام أندرويد من جوجل.
ومن املفترض دمج الرقاقة (،)Ascend 910
املصممة للتعامل مع كميات هائلة من البيانات
املستخدمة ف��ي إن��ش��اء خ��وارزم��ي��ات ال��ذك��اء
االصطناعي ،في مجموعة واسعة من منتجات
ال��ش��رك��ة ،مب��ا ف��ي ذل��ك اخل��دم��ات السحابية؛
ومحطات  5Gاألساسية.
وقالت الشركة :إنها ال تعتزم ط��رح رقاقة
( )Ascend 910بشكل مباشر في السوق ،فيما
قال إريك شو :تتمتع الرقاقة بقدرة حسابية أكبر
من أي معالج ذكاء اصطناعي آخر في العالم.

اإلسالمي وعمليات الدمج واالستحواذ.
ك��ذل��ك ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،ف��از بدر
اجل��ي��ع��ان ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ش��ري��ك امل��دي��ر
اإلقليمي األف��ض��ل للعام ف��ي الشرق
األوس��ط .ومتنح هذه اجلائزة للمدير
الذي يثبت أنه أحدث أثرا نوعيا على
ال��واق��ع القانوني ف��ي منطقة الشرق
األوس��ط من خالل نهجه املميز وأدائه
املبتكر ،وه��و م��ا يكفي لتمييزه عن
أقرانه ،كانت هذه هي املرة األولى التي
يتم فيها منح اجل��ائ��زة إل��ى الشريك
املدير ملكتب محاماة كويتي.
وع��ن��د منحها ل��ل��ج��ائ��زة ،أش���ادت
مجلة تقييم ال��ق��ان��ون امل��ال��ي الدولي
باإلجنازات التي حققها مكتب ميسان،
قائلة “ ،كان هذا املكتب هو أفضل مكتب
محاماة نائشئ للعام  2015ومنذ ذلك
احلني رسخ نفسه في ص��دارة السوق
الكويتي.

قمة «السبع» تنطلق وسط
مخاوف فشل تاريخي
من املرجح أن تنعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة
الكبرى “ ”G-7وتنتهي بدون التوصل إلى بيان رسمي مشترك
للمرة األولى في تاريخها البالغ  44عاما ً.
واجتمع ق��ادة سبعة دول  -كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا
واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة  -في مدينة بياريتز
الفرنسية بداية من أمس السبت وحتى غدا اإلثنني.
وف��ي ظل قضايا جمة تشغل أذه��ان اجلميع ،من التجارة
والبريكست والبيئة وعدم املساواة في الدخل وغيرهم الكثير،
فإنه من املستبعد أن تتوج هذه القمة بتوافق سبعة رؤساء على
أرضية مشتركة.
وفي حال حدوث ذلك ،فإنها ستكون املرة األولى في التاريخ
منذ بدء تلك االجتماعات  -والتي تهدف ملناقشة قضايا اقتصادية
ودولية  -في عام  ،1975التي يفشل فيها هذا املنتدى في اخلروج
برأي محدد.
وتأتي قمة هذا العام وسط اشتعال أجواء احلرب التجارية
بني الواليات املتحدة والصني مؤخرا ً ،والقلق بشأن اجتاه بعض
الدول خلفض قيمة عملتها للحصول على مزايا تنافسية ،والقلق
حول تباطؤ االقتصاد العاملي.
وميكن النظر إلى اقتراح عودة روسيا لالنضمام إلى مجموعة
ال��دول السبعة أحد القضايا الشائكة التي قد تثير جدالً واسع
النطاق داخل القمة املرتقبة.
ومنذ قمة العام املاضي املنعقده في كندا ،فإن األمور سارت
من السيء إلى األس��وأ ،حيث تتفاقم قضايا ذات الصلة بتغيير
املناخ فضالً عن تصاعد احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
والصني وباإلضافة للخالف بني إيطاليا واالحتاد األوروبي حول
املوازنة.
وأشعل الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون فتيل املخاوف
من الفشل مسبقاً بتخليه عن التقليد املتعارف عليه وهو تكليل
القمة السنوية بالنجاح ،ليعلن أزم��ة شديدة للغاية تتعلق
بالدميقراطية.

 42مليار ريال أرباح
الشركات السعودية
املدرجة بالنصف األول
تراجعت أرباح الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم
احمللية بنسبة  21%خالل النصف األول من العام اجلاري ،لتبلغ
نحو  42مليار ريال ،مقابل نحو  53مليار ريال في الفترة نفسها
من العام املاضي ،بانخفاض قيمته  11مليار ريال.
وج��اء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض أرب��اح قطاع
البتروكيماويات بنسبة  56%خالل النصف األول من 2019
بتأثير من شركة “سابك” أكبر القطاع ،وذل��ك نتيجة تراجع
متوسط أسعار بيع املنتجات خالل الفترة ،فضال عن تراجع كمية
املبيعات لبعض الشركات خالل الربع الثاني حتديدا ،بحسب
صحيفة “االقتصادية” السعودية.
وتراجعت أرباح شركات “سابك” بنسبة  55%خالل النصف
األول من  ،2019لتبلغ  5.5مليار ريال ،مقابل  12.2مليار ريال
في الفترة نفسها من عام  ،2018منخفضة بقيمة  6.7مليار ريال
متثل  61%من قيمة التراجع في أرب��اح السوق إجماال للفترة
نفسها.
وأرجعت الشركة سبب تراجع صافي الربح إلى انخفاض
متوسط أسعار بيع املنتجات وانخفاض حصة “سابك” في
نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.
كما تأثرت نتائج شركات السوق بتضرر أرباح قطاع البنوك
الذي تأثر بخسائر البنك السعودي لالستثمار ،ما جعل القطاع
ينمو فقط بنسبة  2.8%خالل النصف األول مقارنة مبعدالت منو
أعلى كثيرا الفترات املاضية.
يشار إلى أن نتائج الشركات لفترة النصف األول ال تتضمن
أرباح الشركات التى ال تبدأ سنتها املالية في شهر يناير من العام
امليالدي.
وعن النتائج الربعية ،تراجعت أرب��اح الشركات املدرجة
بنسبة  30.5%خالل الربع الثاني من العام اجلاري على أساس
سنوي ،لتبلغ نحو  19.8مليار ري��ال ،مقابل نحو  28.5مليار
ريال في الربع الثاني من العام املاضي  ،2018بانخفاض قيمته
 8.7مليار ريال.

تراجع أسعار العقارات في
لندن بعد استقرار سنوي
ذكر موقع “ ”Zooplaاإللكتروني للتسويق العقاري في
بريطانيا ،أن أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن
تراجعت رغم أن املشترين لم يلتفتوا إلى هذا االنخفاض في
األسعار.
وأفادت دراسة للموقع التي أوردتها وكالة “بلومبيرغ” بأن
متوسط أسعار العقارات في العاصمة البريطانية يزيد اآلن
بواقع  13.1ضعف عن متوسط عائدات األفراد ،في أدنى معدل
لها خالل أكثر من أربع سنوات.
وأوضحت ال��دراس��ة أن أسعار العقارات ظلت ثابتة خالل
السنة املنتهية في يوليو املاضي ،ومن املتوقع أن تستمر في
االستقرار ما لم يحدث تراجع كبير في حجم الطلب.
ونقلت بلومبيرغ عن ريتشارد دونيل مدير إدارة األبحاث
في موقع “زوبال” قوله“ :على الرغم من أن هذه األنباء محل
ترحيب ،إال أن الفجوة بني العائدات وأسعار العقارات البد أن
تنخفض بشكل أكبر من أج��ل إح��داث تغيير حقيقي بالنسبة
لألشخاص املهتمني بالشراء”.

