
ف��ي ظ��ل ال��ت��وت��رات اجليوسياسية التي 
تعيشها املنطقة خالل الوقت الراهن شهدت 
أس��ع��ار النفط ارتفاعا كبيرا إذ قفز سعر 
برميل النفط الكويتي إلى 17ر65 دوالر يوم 
اجلمعة املاضي بزيادة تقدر بنحو أربعة 
دوالرات مقارنة بأسعار ذات ال��ي��وم من 

األسبوع قبل املاضي.
وف��ي ه��ذا السياق ق��ال محلالن نفطيان 
كويتيان في لقاءين متفرقني مع وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أمس  االثنني إن سعر برميل 
نفط خام اإلشارة مزيج برنت سيدور خالل 
الفترة املقبلة في فلك 70 دوالرا السيما في 
ظ��ل ت��زاي��د ح��دة ال��ت��وت��رات وإس��ق��اط إي��ران 

لطائرة أمريكية مسيرة.
وأك��د احمللالن أن سعر برميل نفط خام 
اإلش���ارة مزيج برنت سيتخطى حاجز ال 
100 دوالر في حال اندالع احلرب في املنطقة 

ما سيؤثر على االقتصاد العاملي بشكل عام.
ورأى رئ��ي��س م��رك��ز األف���ق ل��ل��دراس��ات 
االستراتيجية واحمل��ل��ل النفطي الدكتور 
خالد بودي أن أسعار النفط تتجاوب حاليا 
م��ع مستوى التوتر ف��ي املنطقة إذ ترتفع 
األسعار مع زيادة حدة القلق من نشوب نزاع 

وتنخفض مع انخفاض مستوى التوترات.
وتوقع بودي أن تتراوح األسعار بني 60 
و70 دوالرا للبرميل إذا استمرت حالة عدم 
االستقرار في املنطقة مشيرا إلى أن األسعار 
ستتجاوز مستوى 100 دوالر للبرميل في 
حال نشوب حرب في املنطقة وتعثر تدفق 
النفط إلى األس��واق عبر مضيق هرمز الذي 
مير خالله نحو 20 باملئة من النفط اخلام 
املستهلك بالعالم أي 20 مليون برميل يوميا.

وأض��اف أن نحو 25 في املئة من الغاز 
الطبيعي املستهلك في العالم مير أيضا عبر 
مضيق هرمز موضحا أن ل��دى السعودية 

واإلمارات بدائل لتصدير النفط عبر األنابيب 
القائمة وال��ت��ي إن مت إستخدامها بأقصى 
طاقتها فيمكن أن تستوعب معظم صادراتهما 

من النفط.
ورأى أن “توقف تصدير النفط عبر مضيق 
هرمز لفترة تزيد على الشهرين سيؤثر على 
حركة النقل وتشغيل املصافي والصناعات 
التي تعتمد على النفط اخل��ام كمادة أولية 
مما ينتج عنه ارتفاع األسعار والتباطؤ في 

النشاط اإلقتصادي العاملي”.
وأكد أن “إغالق مضيق هرمز أمر ضعيف 
اإلحتمال وحتى لو مت اغالقه فإن ذلك سوف 
يكون لفترة قصيرة فقط نظرا الرتباط حركة 
الشحن التجاري التي متر عبره مبصالح 

الكثير من دول العالم”.
وفيما يتعلق بأكثر ال��دول تأثرا نتيجة 
تعثر اإلمدادات النفطية نتيجة إغالق مضيق 
هرمز أفاد بأنها هي الدول اآلسيوية وأبرزها 

الهند والصني.
وبني أن “احتمال تزايد أسعار النفط في 
ح��ال نشوب مواجهة عسكرية هو األكثر 
واقعية ولكن قد ال تتأثر األسعار في حال 
تعويض كميات النفط والغاز التي متر عبر 
مضيق هرمز من مصادر أخ��رى وه��ذا غير 
متوقع نتيجة محدودية الطاقة اإلنتاجية 

الفائضة لتلك املصادر”.
وعن النفط الصخري ودوره في تهدئة 
األسواق خصوصا أنه شهد ارتفاعا ملحوظا 
في كمية االنتاج أفاد بودي بأن دوره محدود 
ألن زي���ادة ان��ت��اج��ه ع��ن امل��س��ت��وى احلالي 

حتتاج لفترة طويلة.
ورأى أن “خيارات منظمة الدول املصدرة 
للبترول )أوب����ك( خ��الل األزم���ة احلالية 
م��ح��دودة ألنها ذات طبيعة اقتصادية ال 
ميكنها التعامل مع األزم��ات السياسية إال 

عبر بذل أقصى إمكانياتها للحد من تأثير 
األزمات على تدفق النفط إلى األسواق”.

من جهته أكد احمللل النفطي محمد الشطي 
أن صادرات دول مجلس التعاون اخلليجي 
من النفط اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات 
البترولية والبتروكيماوية متثل ثلث 
اإلم���دادات العاملية من الطاقة والتي مير 

معظمها عبر مضيق هرمز.
وأف���اد الشطي ب��أن األس���واق اآلسيوية 
تعتمد بشكل رئيس على ه��ذه اإلم���دادات 
اخلليجية يليها أوروبا ثم الواليات املتحدة 
األمريكية ولذلك فإن أي خلل في نقل النفط 
إلى العالم سيسبب قلقا في األسواق العاملية 

وسيجد سرعة حترك من املجتمع الدولي.
وأوضح أن تصدير منتجات النفط والغاز 
عبر مضيق هرمز إلى أسواق الصني والهند 

وال��ي��اب��ان وت��اي��وان وأوروب����ا وباكستان 
وب��ن��غ��الدش وغ��ي��ره��ا وب��ال��ت��ال��ي التأثير 

سيشمل معظم أسواق العالم.
وقال “رغم أن هناك بدائل لنقل صادرات 
النفط والغاز عبر البحر األحمر ولكن ذلك 
يظل ذو تأثير محدود بالنظر إلى حجم ما 
يتم تصديره من اخلليج العربي عبر مضيق 

هرمز”.
وذك��ر انه “رغم احل��وادث التي شهدتها 
املنطقة أخيرا ظلت أسعار نفط خام االشارة 
برنت تدور حول مستوى 60 و 65 دوالرا 

للبرميل ولم تتأثر األسعار بشكل ملحوظ”.
وم���ن احل�����وادث ال��ت��ي أل��ه��ب��ت املنطقة 
ف��ي الفترة األخ��ي��رة تعرض ناقلتي نفط 
سعوديتني لعمليات تخريب عندما كانتا 
راسيتني قبالة السواحل اإلماراتية وقبلها 

تعرض أرب��ع سفن جتارية للتخريب في 
املياه اإلم��ارات��ي��ة قبالة إي��ران إضافة الى 
تعرض منشآت نفطية سعودية لتفجير عبر 

طائرة مسيرة.
وع��ن املستويات التي ميكن أن تبلغها 
أس��ع��ار النفط ف��ي ح��ال ان���دالع ح��رب أف��اد 
الشطي بأنه من الصعب التكهن مبستويات 
األسعار ألنها تعتمد بالدرجة األول��ى على 
حجم انقطاع اإلم���دادات وسرعة عودتها 

للسوق.
وق��ال “وبالنظر إلى تضرر اجلميع من 
ه��ذه احل��رب ف��إن ه��ذا السيناريو مستبعد 
ول��ذل��ك ف��ان ت��أث��ر اإلم�����دادات بالنظر إلى 
احلوادث التي حدثت أخيرا سيكون محدود 

جدا”.
وب��ني أن��ه “وفقا للمعطيات امل��وج��ودة 
حاليا فان أسعار نفط خام اإلش��ارة مزيج 
ب��رن��ت س��ت��دور ح��ول مستوى 75 دوالرا 
للبرميل وذل��ك ف��ي ظ��ل احل��رب التجارية 

القائمة بني الصني والواليات املتحدة”.
وقال إن “سيناريو ارتفاع أسعار النفط 
ملستويات غير مسبوقة مع تصعيد التوترات 
في املنطقة وتأثر اإلم���دادات النفطية من 

اخلليج أمر مستبعد ولكن غير مستحيل”.
وأوض����ح ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق أن ارت��ف��اع 
األسعار إلى مستويات قياسية يعني معاناة 
أكبر لالقتصاد العاملي الذي يعاني تأثيرات 
احل��رب التجارية والسياسات احلمائية 
والتي تباطأ معها معدل النمو التجاري 

العاملي.
وذك��ر أن سيناريو “انهيار األسعار” 
نتيجة احلرب التجارية إلى دون 50 دوالرا 
للبرميل أمر مستبعد وذلك جلل تأثيره على 
صناعة النفط والغاز في الواليات املتحدة 

األمريكية.
وح���ول ال���دور امل��ن��وط مبنظمة ال��دول 
املصدرة للبترول )أوب��ك( في ه��ذه األزم��ة 
أفاد الشطي بأنه يكون عبر حتالف املنتجني 
واالبتعاد عن التأثيرات السياسية وهو 
ما كان فعاال في ضبط إيقاع ميزان الطلب 

والعرض بشكل يصب في مصلحه اجلميع.
وأش��ار إلى أن األس��واق العاملية تترقب 
نتائج اجتماع )أوبك( املقرر األسبوع القادم 
وال���ذي سيراجع ت��ط��ورات أس���واق النفط 
ومدى إمكانية االستمرار في اتفاق خفض 

االنتاج إلى نهاية العام احلالي.

أكدا أن ذلك سيؤثر على االقتصاد العاملي بشكل عام

100 دوالر حال اندالع حرب محلالن نفطيان: برميل النفط سيتخطى 

رعت أبطال منتخب الكويت للرماية 

»الكويتية«: حريصون على املساهمة 
بتحقيق التنمية املستدامة 

ف��ي اط���ار سعيها املتواصل 
لدعم الشباب واالب���داع، قامت 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
برعاية منتخب الكويت الوطني 
للرماية املشارك في بطولة كأس 
صاحب السمو األم��ي��ر الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح 
حفظه ال��ل��ه ورع����اه ال��دول��ي��ة 
املفتوحة للرماية بايطاليا في 
دورتها اخلامسة، حيث استقبلت 
اخلطوط اجلوية الكويتية أبطال 
املنتخب العائدين من جمهورية 
ايطاليا، و مت الترحيب بهم و 
ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة لهم 
فور وصولهم إلى أرض الوطن 
من خ��الل مبنى ال��رك��اب رق��م 4 
امل��خ��ص��ص للخطوط اجل��وي��ة 

الكويتية.
وق���د ح��ق��ق اب��ط��ال املنتخب 
ال��وط��ن��ي م��دال��ي��ت��ني ذهبيتني 
وم��دال��ي��ت��ني فضيتني ومدالية 
برونزية وذل��ك ضمن مشاركة 

أكثر من 420 متسابقاً دولياً.
وف�����ي ه�����ذا ال����ش����أن، ق���ال 
مدير دائ���رة ال��ع��الق��ات العامة 
واإلع���الم فايز العنزي: “يسر 
اخلطوط اجلوية الكويتية أن 
ت��ك��ون راع��ي��اً ملنتخب الكويت 
الوطني للرماية خ��اص��ة بعد 
مشاركته بالبطولة الدولية 
املفتوحة للرماية بايطاليا في 
دورتها اخلامسة والتي حتمل 
اسم صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح االح��م��د اجلابر 
ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه ورع���اه، 
ومل��ا تتميز به تلك البطولة من 
منافسة قوية بني رماة من أبطال 

ورياضيني محترفني قدموا من 
مختلف ق���ارات العالم والتي 
أص��ب��ح��ت محطة رئيسية في 

بطوالت الرماية الدولية”.
وأض���اف العنزي: “ان هذه 
الرعايات تأتي ضمن سياسة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
للمسؤولية االجتماعية لرعاية 
أي أن��ش��ط��ة ج�����ادة وه���ادف���ة 
حت��م��ل اس���م وط��ن��ن��ا احلبيب 
عالياً وحل���رص الشركة على 
امل��س��اه��م��ة بتحقيق التنمية 
امل��س��ت��دام��ة جل��م��ي��ع ش��رائ��ح 
املجتمع ومنها دع��م وتشجيع 
الرياضة والشباب وامياناً منها 
بتشجيع ورع��اي��ة أب��ن��اء دول��ة 
الكويت من الرياضيني ليمثلوا 
اس��م دول��ة الكويت في احملافل 
الدولية وليس بغريب عليهم 
حصدهم امل��راك��ز االول��ى وسط 

املنافسات الدولية القوية، حيث 
أن الكويتية تفخر وت��ث��ق في 
امكانياتهم في حتقيق البطوالت 

واملراكز االولى “.
وأع��رب العنزي عن خالص 
امانيه بالتوفيق والسداد البطال 
منتخب الكويت الوطني للرماية 
وجلميع الرياضيني في حتقيقهم 
نتائج متميزة ف��ي البطوالت 
القادمة وخاصة في اولومبياد 

طوكيو 2020 القادمة. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ت��ق��دم رئ��ي��س 
احت�����ادي ال��رم��اي��ة ال��ك��وي��ت��ي 
والعربي دعيج العتيبي بجزيل 
الشكر ووافر االمتنان للخطوط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة وع��ل��ى 
رأس��ه��ا رئ��ي��س مجلس االدارة 
ي��وس��ف عبداحلميد اجل��اس��م، 
وال��رئ��ي��س التنفيذي املهندس 
كامل العوضي على اهتمامهم 

برعاية ودع��م منتخب الكويت 
الوطني للرماية، متمنياً مواصلة 
اخلطوط اجلوية الكويتية بدعم 

املنتخب في البطوالت القادمة.
وعبر العتيبي عن سعادته 
البالغة باملشاركة الناجحة 
للفريق الكويتي وسط مشاركة 
دولية كبيرة ومستوى تنافسي 
ع��ال��ي وق����وي، م��ش��ي��راً إل���ى أن 
البطولة تعد مهمة ج��داً كونها 
حتمل اسم صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح االحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح حفظه الله 
ورع���اه، كما أنها تعتبر فترة 
اع���داد ج��ي��دة ومهمة للتأهيل 
واالستعداد ألوليمبياد طوكيو 
2020 القادمة، مشيداً في الوقت 
ذات��ه مب��ا قدمه اب��ط��ال منتخب 
الكويت الوطني املشاركني من 

نتائج مبهرة ومتميزة.

قيادو »الكويتية« مع أعضاء وفد املنتخب الوطني للرماية

محمد الشطي

أطلقت مقهى تورينو اإليطالي في جدارة مول- املدينة املنورة

»الراية املتحدة« توّسع استثماراتها 
في اململكة العربية السعودية 

حت������������رص ش�����رك�����ة 
ال��راي��ة امل��ت��ح��دة على ضخ 
االستثمارات االستراتيجية، 
التي تضمن عوائد مستدامة 
ومجزية للمستثمرين في 
ال��س��وق السعودية والتي 
تعتبر سوقا واعدا في مجال 
اخلدمات الفندقية األساسية 
واملساندة السيما في إطار 
رؤية اململكة التنموية 2030 
لتنويع مداخيل االقتصاد 
مما سوف يخلق احلاجة الى 
املزيد من اخلدمات الفندقية 
امل��ت��ن��وع��ة لتلبية الطلب 

املتنامي. 
وبناء عليه، تطلق الشركة استثمارا جديدا في السوق السعودية 
وهو مقهى “تورينو” اإليطالي في مجمع جدارة، الذي تديره شركة 
جدارة الفندقية التابعة لشركة الراية املتحدة، في املدينة املنورة- 
اململكة العربية السعودية؛ علما بأنها الوكيل احلصري لهذه املاركة 
الريادية في اململكة وتعتزم زيادة أفرعها في مناطق أخرى عبرها 
وفي أسواق املنطقة أيضا.  ويتميز املقهى اإليطالي بأنه مقصد للذواقة 
يقدم لهم تشكيلة ممتعة من املشروبات والوجبات اخلفيفة وسط 
أجواء تتسم بالهدوء والرقي. كما يقدم املقهى أيضا خدمات جتهيز 

احلفالت واملناسبات اخلاصة. 
وفي هذا اإلطار، حتدث عدنان السالم، الرئيس التنفيذي في شركة 
الراية املتحدة، مشيرا الى أن افتتاح املقهى اجلديد، تورينو، في جدارة 
مول، يعزز من تقدميات املجمع الذي أصبح اليوم متكامال يتضمن 
تسهيالت خدمات ضيافة فندقية وترفيهية نوعية ليصبح بذلك 
املقصد األول للعمالء. وأشار الى أن شركة الراية املتحدة تسعى الى 
ضخ االستثمارات املجدية في فرص جاذبة وواعدة في أسواق اململكة 
واملنطقة حرصا منها على تنويع مصادر الدخل وتقليل املخاطر مما 

يعتبر منوذج أعمال مربح ومجدي.  
وكانت الراية املتحدة، قد أطلقت في العام املاضي ومن خالل فرعها 
في املدينة املنورة، شركة جدارة أكبر مول للخدمات الفندقية املساندة 
“جدارة مول “، الذي انبثق وفق دراسة جدوى معمقة الحتياجات 
هذا القطاع وضمان قابليته للنمو وحتقيق الربح للمستثمرين. ويقع 
املشروع على مساحة 2000 متر مربع ويقدم العديد من التسهيالت 
الضرورية لصناعة الفنادق من ضمنها مصبغة متكاملة حتتوي على 
أحدث التجهيزات واملاكينات باإلضافة الى مقاهي ذات عالمة جتارية 
عاملية يضاف اليها مطبخ مركزي لتلبية كافة اخلدمات للمؤسسات 

واالفراد من ضمنها املستشفيات والفنادق  .

عدنان السالم

إغالق متباين املؤشرات 
البورصة .. و94 باملئة من 

السيولة تتركز بالسوق األول
 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أم��س  االثنني على 
ارتفاع املؤشر العام 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5809 
نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في املئة.وبلغت كميات 
ت���داوالت امل��ؤش��ر 3ر145 مليون سهم مت��ت م��ن خالل 
5511 صفقة نقدية بقيمة 6ر47 مليون دينار كويتي 
)نحو 84ر161 مليون دوالر أمريكي(.وانخفض مؤشر 
السوق الرئيسي 15 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4719 
نقطة بنسبة 32ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
34 مليون سهم متت عبر 1650 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 

مليون دينار )نحو 8ر8 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 9ر22 نقطة ليصل إلى 
مستوى 4ر6366 نقطة بنسبة ارتفاع 36ر0 في املئة 
من خ��الل كمية أسهم بلغت 2ر111 مليون سهم متت 
عبر 3861 صفقة بقيمة 9ر44 مليون دي��ن��ار )نحو 
66ر152 مليون دوالر(.وك���ان���ت ش��رك��ات )م��ن��ازل( 
و)كامكو( و)مواشي( و)العقارية( و)إيفا فنادق( األكثر 
ارتفاعا ف��ي ح��ني كانت أسهم )أه��ل��ي متحد( و)بيتك( 
و)صناعات( و)زي��ن( و)خليج ب( األكثر ت��داوال بينما 
كانت شركات )عربي ق( و)آبار( و)منشآت( و)فيوتشر 
كيد( و)ال��دي��رة( األك��ث��ر انخفاضا.وتابع املتعاملون 
إفصاحا من البنك األهلي الكويتي بشأن إدارة فرعه في 
مركز دبي العاملي التفاقية متويل لشركة آالفكو لتمويل 
ش��راء وتأجير الطائرات بقيمة 470 مليون دوالر مدة 
خمسة أعوام بالتعاون مع بنك )إتش إس بي سي( الشرق 

األوسط.
وأوض���ح البنك ف��ي إف��ص��اح��ه امل��ن��ش��ور على املوقع 
االلكتروني لبورصة الكويت أنه سيتم سحب مبلغ 270 
مليون دوالر اليوم االثنني واملتبقي من املبلغ سيتم سحبه 
في ديسمبر املقبل.وذكر أن عدد املصارف املشاركة في 
التمويل يبلغ ثمانية مصارف ومن احملتمل أن يزداد عددها 
في نهاية العام مبينا أنه في حال ارتفاع عدد املصارف قد 
تفعل )آالفكو( خيار زيادة املبلغ اإلجمالي للتمويل املجمع 
مبا ال يزيد عن 650 مليون دوالر.وق��ال��ت )آالفكو( في 
إفصاح منفصل إن األثر املالي حول الصفقة سينجم عنه 
زي��ادة األص��ول عن طريق زي��ادة النقد ونظيره املعادل 
مببلغ 270 مليون دوالر مع زيادة املطلوبات بنفس املبلغ 

عن طريق زيادة بند مستحق ملؤسسات مالية.

»سيمفوني ستايل« يحتفل 
بيوم الصحة العاملي

إنطالقا من دوره الرائد في مجال املسؤولية االجتماعية 
وبالتزامن مع يوم الصحة العاملي، أقام فندق سيمفوني 
ستايل بالتعاون مع الشركة التجارية العقارية وشركة 
الساملية جروب لتنمية املشاريع و سيكس سينسز سبا 
ح��دث رياضي ترفيهي عائلي في بوليفارد وذل��ك يوم 

السبت املوافق 22 يونيو في ملعب الكريكت.
وش��ارك في ه��ذا احل��دث املميز العديد من ال��رع��اة من 
أصحاب املشاريع التي ُتعنى بالصحة واجلمال وعالم 
الترفيه ومنها صالون ال بلو بيل الذي قدم قسائم خصم 
بقيمة %20 على جميع احل��ض��ور، كالرنس ال��ذي قدم 
عينات من مساحيق العناية بالبشرة، صيدلية فارمازون 
وجتميل الذين قدموا العديد من املنتجات كهدايا للزوار، 
نادي اورجن ثيري فتنس الذي اتاح فرصة احلصول على 
عضوية مجانية للمشاركني، شركة ف��ود شويس التي 
قدمت املشروبات الباردة والصحية جلميع املوجودين، 
خيران تكنكل، والنادي الصيفي ليف إت الذي قام بعمل 
العديد من االنشطة وااللعاب التي جذبت إنتباه االطفال 

املشاركني.
وتخلل احلدث العديد من االنشطة الرياضية والترفيهية 
جلميع أفراد العائلة من أهمها صف يوغا وجلسة تنفس 

وفقرة رقص والعاب اطفال ورسم على الوجوه.
وانتهز فريق فندق سيمفوني ستايل وفريق الشركة 
التجارية العقارية ه��ذه الفرصة للتنويه بأهمية هذه 
الفعاليات التي حتث افراد االسرة على ممارسة الرياضة 
وااله��ت��م��ام بصحتهم اجلسدية والنفسية كما ودع��وا 

اجلميع للمشاركة في الفعاليات القادمة.

360« يطلق املساعد اإللكتروني   »مول 
األول  من نوعه في املنطقة

أعلن “مول 360”، عن إطالق 
’نوف‘، املساعد اإللكتروني 
Chatbot املُتحدث باللغتني 
العربية واإلجنليزية واملعزز 
بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، 
ليكون ب��ذل��ك وج��ه��ة التسوق 
األولى في املنطقة التي تقدم هذه 
اخلدمة املتطورة بهدف تسهيل 
جت��رب��ة ال��ت��س��وق وال��ت��واص��ل 
م��ع رواد امل��ول م��ن خ��الل أكثر 

التطبيقات انتشاراً لدى الزوار.
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، ق��ال آرام 
مكرتشيان، نائب املدير العام 
لشؤون التسويق: “نستخدم 
ال��ي��وم التكنولوجيا الثورية 
ل��ل��ذك��اء االصطناعي لتسهيل 
وت���ب���س���ي���ط جت����رب����ة رواد 
“مول 360”، مم��ا سينعكس 
بنتائج إيجابية على ال��زوار 
واملستأجرين على حد س��واء. 
بالرغم م��ن أن ’نوف‘ ال ت��زال 
حالياً في الطور التجريبي إال 

أنها تتميز بتقنية وتكنولوجيا 
ع��ال��ي��ه ت���ف���وق ال��ت��وق��ع��ات، 
وسنعمل دائ��م��اً على تطوير 
وحتديث إمكاناتها لتقدمي خدمة 

أفضل جلميع الرواد”.
وأوض����ح م��ك��رت��ش��ي��ان  أن 
التواصل مع ’نوف‘ ومن خالل 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
أش��ب��ه بالتحدث إل��ى مساعد 
شخصي حقيقي، وأض���اف: 

“خالفاً مل��ا يقوم ب��ه املساعد 
اإلل��ك��ت��رون��ي ال��ع��ادي وال��ذي 
يعتمد على النصوص اجلاهزة 
واإلج���اب���ات امل��ت��ك��ررة التي 
ت��ك��ون ب��ال��ع��ادة م��ج��رد إع��ادة 
تشغيل لنصوص من املوقع 
اإللكتروني، تستطيع ’نوف‘ 
تقدمي معلومات كاملة حول 
العالمات التجارية واخلدمات 

املتاحة

مضيق  ع��ب��ر  ال��ن��ف��ط  ت��ص��دي��ر  ت���وق���ف   : ب�����ودي 
ه������رم������ز س�����ي�����ؤث�����ر ع������ل������ى  ت����ش����غ����ي����ل امل����ص����اف����ي

إل����ى  ال����ن����ف����ط  ن����ق����ل  ف������ي  خ����ل����ل  أي   : ال����ش����ط����ي 
ال���ع���ال���م س��ي��س��ب��ب ق��ل��ق��ا ف����ي األس��������واق ال��ع��امل��ي��ة

جمهور حول »نوف«
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خالد بودي

»أالفكو« توقع اتفاقية قرض مجمع 
بإدارة »األهلي الكويتي«

أعلنت شركة أالف��ك��و لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات عن توقيع 
اتفاقية متويل مجمع غير مضمون 
ب���إدارة البنك األه��ل��ي الكويتي، 
ومركز دبي املالي العاملي، وبنك 
إتش إس بي سي الشرق األوسط، 
مببلغ 470 مليون دوالر وملدة 5 

سنوات.
وق��ال��ت “أالفكو” ف��ي بيان 
للبورصة الكويتية، أمس  االثنني، 
إنه سيتم سحب مبلغ 270 مليون 
دوالر بتاريخ اليوم 24 يونيو 
2019، واملُتبقي من املبلغ سيتم 

سحبه في شهر ديسمبر املُقبل.
وبحسب ال��ب��ي��ان، يبلغ عدد 
املصارف املُشاركة في التمويل 
امل��ج��م��ع 8 م��ص��ارف إل���ى اآلن، 
ومن احملتمل أن ي��زداد عددها في 

ديسمبر من هذا العام.
وأوض��ح��ت “أالفكو” أن��ه في 
ح��ال ارت��ف��ع ع��دد امل��ص��ارف فمن 
احملتمل أن ُتفعل الشركة خيار 

زي��ادة املبلغ اإلجمالي للتمويل 
املجمع مبا ال يزيد عن 650 مليون 
دوالر. وقالت الشركة إن األثر 
امل��ت��رت��ب على توقيع االتفاقية 
يتمثل خالل السنة املالية احلالية 
في زيادة األصول عن طريق زيادة 
النقد والنقد املُعادل مببلغ 270 
مليون دوالر مبا ُيعادل 81 مليون 
دينار كويتي، وزيادة املطلوبات 
بنفس املبلغ عن طريق زيادة بند 

مستحق ملؤسسات مالية.
وبالنسبة لألثر املالي لالتفاقية 
خالل الربع األول من السنة املالية 
القادمة 2019/2020، فسوف 
يتمثل في زيادة األصول عن طريق 
زيادة النقد والنقد املُعادل مببلغ 
200 مليون دوالر مبا ُيعادل 60 
مليون دينار، وزي��ادة املطلوبات 
بنفس املبلغ عن طريق زيادة بند 

مستحق ملؤسسات مالية.

طائرة تابعة للشركة حُتلق في سماء الكويت


