
قالت شركة قطر للبترول، ومقرها الدوحة، 
في بيان ُنشر أمس  الثالثاء أنها وقعت اتفاقا 
مدته خمس س��ن��وات إلم���داد شركة إكسون 
موبيل آسيا واحمليط الهادي التجارية في 

سنغافورة باملكثفات.
فيما تعتزم قطر تشييد ميناء بحري 
جديد في هوبيو في الصومال فيما قد يصبح 
اس��ت��ث��م��ارا استراتيجيا ف��ي منطقة ش��رق 
أفريقيا التي تشهد منافسة شديدة بني الدول 

اخلليجية.
وهوبيو الواقعة في منطقة إقليم مودج 
بوسط الصومال ميناء هام لقربه من مضيق 
باب املندب وهو من أهم نقاط العبور البحرية 
في العالم مع إمكانية الوصول ألسواق عاملية.

وقالت وزارة املواصالت واالتصاالت في 
بيان إن شركة مواني قطر ستدخل في شراكة 
مع الصومال لبناء امليناء دون الكشف عن 

قيمة الصفقة.
وتتنافس السعودية واإلمارات، اللتان على 
خالف مع قطر منذ فترة، مع تركيا احلليفة 
للدوحة من أجل موطئ قدم في منطقة القرن 

األفريقي التي تقع على طرق مالحة رئيسية.

وق��ال��ت وزارة امل��واص��الت ف��ي بيانها إن 
ميناء هوبيو سيساهم ”في فتح آفاق جديدة 
للتعاون ب��ني البلدين“ وتعزيز العالقات 
التجارية للصومال مع ”أسواق جديدة بقارة 

أفريقيا وصوال إلى العاملية“.

وتسعي قطر لتعزيز العالقات مع الصومال 
وتبرعت بأسطول من 68 مركبة مدرعة لها 
هذا العام ونقلت عمدة مقديشو للدوحة لتلقي 
عالج طبي عاجل في الشهر املاضي بعد هجوم 

دموي ملتشددين.

قال تقرير شركة كامكو  الصادر حول أداء 
أس��واق النفط العاملية 2019  وع��دم اليقني 
بشأن منو االقتصاد العاملي يثقل كاهل الطلب 

على النفط ويدفع إلى تراجع األسعار .
وج��اء في التقرير في أط��ول سلسلة من 
التراجعات املتواصلة، انخفضت أسعار 
نفط األوب���ك بنسبة 12.3 ف��ي امل��ائ��ة، في 
حني فقد سعر مزيج خ��ام برنت نسبة 15 
في املائة من قيمته خ��الل جلسات التداول 
الست األولى من أغسطس 2019 وذلك على 
خلفية تصاعد النزاع التجاري بني الواليات 
املتحدة والصني. وبدأ الشهر بإعالن الرئيس 
األم��ري��ك��ي ف��رض رس��وم جمركية إضافية 
بنسبة 10 في املائة على واردات صينية 
بقيمة 300 مليار دوالر أمريكي ابتداًء من 
سبتمبر 2019 مبا ساهم في تفاقم مخاوف 
الطلب على النفط بينما تواصل الواليات 

املتحدة اإلنتاج مبستويات مرتفعة.
وشهد متوسط أسعار خام النفط حتسنا 
هامشياً في يوليو 2019 حيث قابل التراجع 
ال��ذي منيت به األسعار في منتصف الشهر 
بعض امل��ك��اس��ب ال��ت��ي مت تسجيلها خالل 
النصف األول من الشهر واألسبوع األخير 
م��ن��ه. وارت��ف��ع متوسط سعر خ��ام األوب��ك 
بنسبة 2.8 ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس شهري 
وصوالً إلى 64.7 دوالر أمريكي للبرميل، في 
حني بلغ متوسط سعر خام النفط الكويتي 
64.9 دوالر أم��ري��ك��ي للبرميل، مسجالً 
ارتفاعاً هامشياً بنسبة 3.7 في املائة على 
أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع سعر 
مزيج خام برنت بنسبة 0.2- في املائة في 
املتوسط، حيث بلغ 63.9 دوالر أمريكي 

للبرميل في يوليو 2019.
وأظهرت البيانات ال��ص��ادرة مؤخراً عن 
مختلف الوكاالت االقتصادية حول العالم 
إلى تباطؤ اقتصادي عاملي وشيك. وقد أدى 
ذل��ك إل��ى التأثير سلباً على إمكانية إع��ادة 
التوازن لسوق النفط خالل العام اجلاري 
كما ك��ان متوقعاً ف��ي وق��ت س��اب��ق، وساهم 
في دفع احملللني إلى خفض توقعات الطلب 
على النفط. من جهة أخ��رى، لعبت القضايا 
اجليوسياسية في منطقة اخلليج املسؤولة 
عن توفير أكثر من 23 في املائة من النفط 
العاملي، دوراً ال يكاد يذكر على صعيد أسعار 
النفط حيث كان تأثير املخاوف االقتصادية 

على األسعار أكثر بروزاً.
فمن جهة، لم يتم بعد التوصل إل��ى حل 
للنزاع التجاري األمريكي - الصيني الذي 
ي��واص��ل ال��ق��اء ظ��الل��ه على من��و االقتصاد 
العاملي. وفي اجلهة املقابلة، تتزايد األرقام 
قتامة في ظل ص��دور العديد من البيانات 
السلبية التي تراوحت ما بني تراجع اإلنتاج 
الصناعي ف��ي الصني وانخفاض مبيعات 
ال��س��ي��ارات ف��ي الهند وص���والً إل��ى تراجع 
الصادرات األملانية. وأدت النقاط املرجعية 
للبيانات إل��ى ت��زاي��د م��خ��اوف املستثمرين 
والتسبب ف��ي ق��در هائل م��ن التقلبات في 

األسواق املالية والسلع. 
أما على صعيد الطلب على النفط، خفضت 
وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للعام احلالي 
حيث سجلت أبطأ منو في الطلب منذ العام 
2008 خالل األشهر اخلمسة األولى من العام. 
ووفقاً ألح��دث التقارير الشهرية الصادرة 
عن الوكالة، تراجع الطلب للمرة الثانية هذا 

العام في مايو 2019 حيث بلغ إجمالي منو 
الطلب خالل األشهر اخلمسة األولى من العام 
520 ألف برميل يومياً نتيجة لضعف الطلب 
من جهة الهند والواليات املتحدة والذي قابله 

جزئياً منو الطلب من الصني.
 من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن توقعات 
الطلب ال تزال هشة وقامت بخفض توقعات 
منو الطلب للعام 2019 بأكمله بواقع 100 
أل��ف برميل يومياً ليصل إل��ى 1.1 مليون 
برميل يومياً وبواقع 50 ألف برميل يومياً 
للعام 2020 وصوالً إلى 1.3 مليون برميل 
يومياً. إال ان وكالة الطاقة الدولية توقعت 
زيادة الطلب خالل النصف الثاني من العام 

2019 وه��و األم��ر ال��ذي من شأنه املساهمة 
ف��ي حتسني أوض���اع ال��س��وق. وف��ي خطوة 
مماثلة، قامت األوبك ايضاً بخفض توقعات 
منو الطلب للدول غير األعضاء خالل العام 
2019 بواقع 40 ألف برميل يومياً معللة 
السبب إلى املشاكل االقتصادية، إال انها ذكرت 
ايضاً إن اإلمدادات ستكون أقل من التوقعات 
السابقة. وفي ذات الوقت، واصلت األوبك 
خفض اإلنتاج خالل يوليو 2019 إلى أقل من 

مستوى 30 مليون برميل يومياً. 
 بعد أن ش��ه��دت أس��ع��ار النفط حتسناً 
هامشياً على أساس شهري في يوليو 2019، 
ع���اودت تراجعها ف��ي أغسطس 2019 مع 

وص��ول سعر مزيج خام برنت إلى 55.03 
دوالر أمريكي للبرميل كما في 7 أغسطس 
2019، متراجعاً بنسبة %6.1 خ��الل يوم 
واحد فقط. وانخفضت األسعار إلى ما دون 
مستوى 60 دوالر أمريكي للبرميل للمرة 
األولى منذ نهاية يناير 2019 مع انخفاض 
متوسط األسعار في النصف األول من الشهر 

بأكثر من 8 في املائة على أساس شهري.
 ويعزى هذا التراجع الشديد منذ بداية 
الشهر إل��ى تصاعد احل��رب التجارية بني 
الواليات املتحدة والصني مع قيام الواليات 
املتحدة بفرض رسوماً جمركية إضافية على 
البضائع الصينية. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
النظرة السلبية لوكالة الطاقة الدولية وكذلك 
إل��ى حد ما من منظمة األوب��ك في تقاريرها 
الشهرية، قد ساهمت في تعزيز تراجع أسعار 
النفط. حيث تستمر املخاوف في التأثير سلباً 
على جانب الطلب في سوق النفط بينما ظل 
املعروض النفطي مستقراً فوق مستوى 100 

مليون برميل يومياً خالل يوليو 2019 وفقاً 
لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي ذكر أيضاً 
إن الوكالة قد تقوم بخفض توقعات الطلب 

مجدداً في حالة استمرار احلرب التجارية.
مت خفض تقديرات الطلب العاملي على 
النفط للعام 2019 ب��واق��ع 0.04 مليون 
برميل يومياً ليصل معدل النمو املتوقع 
إلى 1.1 مليون برميل يومياً، حيث يتوقع 
أن يصل متوسط الطلب إلى 99.92 مليون 
برميل يومياً، وفقاً ألحدث التقارير الشهرية 

الصادرة عن األوبك. 
وتعكس تلك املراجعة تراجع تقديرات 
منو الطلب على النفط التي ج��اءت أق��ل من 
املتوقع في منطقة منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية خالل الربع األول من العام 2019، 
حيث مت خفضها بواقع 0.05 مليون برميل 
يومياً لهذا الربع على خلفية انخفاض الطلب 
خالل مارس 2019 للدول األمريكية التابعة 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. كما 
مت تعديل م��ع��دالت من��و الطلب ل��ل��دول غير 
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وخفضها بحوالي 0.13 مليون برميل يومياً 
للربع الثاني من العام 2019 مبا يعكس 
تراجع بيانات الطلب إلى مستويات أقل من 
املتوقع في آسيا األخ��رى والشرق األوسط. 
وتعزى تلك املراجعة ملنطقة آسيا األخرى 
إلى تباطؤ أنشطة البناء والنمو االقتصادي 
في حني شهدت منطقة الشرق األوسط تأثير 
سياسات استبدال ال��وق��ود وخفض الدعم 

احلكومي.
وأظ���ه���رت أح����دث ال��ب��ي��ان��ات الشهرية 
للواليات املتحدة تراجع الطلب على النفط 
بنسبة 0.5 في املائة على أساس سنوي كما 
في مايو 2019 في ظل انخفاض الطلب على 
وق��ود الديزل وزي��ت الوقود بسبب ارتفاع 
األساس املرجعي للمقارنة واستبدال الوقود 
بالغاز الطبيعي بينما انخفض الطلب على 
البنزين بسبب انخفاض عدد األميال التي مت 
قطعها باملركبات وضعف مبيعات السيارات. 
إال ان بيانات الطلب األولية لشهري يونيو 
ويوليو 2019 قد اظهرت اجتاهاً ايجابياً 
للطلب بصدارة الطلب على الديزل ووقود 
الطائرات والكيروسني وغاز البترول املسال 
/ الغاز الطبيعي املسال في حني قابل ذلك 

النمو ضعف الطلب على البنزين.

3.7 باملئة على أساس شهري مسجاًل إرتفاعًا هامشيًا بنسبة 

64.9 دوالر للبرميل »كامكو«: متوسط سعر خام النفط الكويتي يبلغ 
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530 ألف دينار أرباح »عقــار«
من بيع قسيمة صناعية

أع���ل���ن���ت ش����رك����ة ع��ق��ار 
لالستثمارات العقارية عن 
حتقيق أرباح بقيمة 530 ألف 
دينار من بيع قسيمة صناعية 

في الكويت.
وق��ال��ت الشركة ف��ي بيان 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أم��س  
ال��ث��الث��اء، إنها قامت بإمتام 
صفقة بيع وت��ن��ازل ع��ن حق 
ان��ت��ف��اع قسيمة صناعية، 
حيث بلغت قيمة الصفقة 2.2 

مليون دينار.
وأوض��ح��ت “عق��ار” في 
البيان أن األرباح الناجتة عن 
الصفقة س��وف يظهر أثرها 
ضمن نتائج الشركة املالية 
اخل��اص��ة بالربع الثالث من 

العام اجلاري.
كانت الشركة أعلنت في 
ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و امل��اض��ي، عن 
ت��وق��ي��ع ع��ق��د اب��ت��دائ��ي لبيع 
وت���ن���ازل ع���ن ح���ق ان��ت��ف��اع 
القسيمة الصناعية املُشار 

إليها.
وتراجعت أرباح “عق��ار” 

ف��ي ال��رب��ع الثاني م��ن العام 
اجلاري بنسبة 31.6 باملائة، 

ل��ت��ص��ل إل���ى 308.87 أل��ف 
دي��ن��ار؛ مقابل أرب���اح بنحو 

451.55 ألف دينار في الفترة 
املماثلة من العام املاضي.

الدوحة تعتزم تشييد ميناء جديد بالصومال

قطر للبترول توقع اتفاق توريد 
مكثفات مع إكسون في سنغافورة

»هواوي« تفوز للمرة الثانية
على التوالي بجائزة

»أفضل هاتف ذكي في العام« 
تلّقت “مجموعة ه���واوي ألعمال 
املستهلك” ج��ائ��زة م��ن “الرابطة 
األوروب���ي���ة للتصوير والصوت” 
)EISA(، وهي مجموعة تضم 55 من 
أكثر مجاّلت اإللكترونيات االستهالكية 
شهرة في العالم. ومنحت الرابطة لقب 
“أفضل هاتف ذكي في العام 2019-
2020” لهاتف P30 Pro، مع العلم 
أن هذه هي السنة الثانية على التوالي 

التي تفوز بها هواوي في هذه الفئة. 
وأش�����ادت “الرابطة األوروب���ي���ة 
للتصوير والصوت” بإمكانات هاتف 
HUAWEI P30 Pro في التصوير 
ف��ي اإلض����اءة املنخفضة ووصفته 
بامتالكه: “أحد أفضل امل��ي��زات التي 
ميكنكم احل��ص��ول عليها ف��ي الهاتف 
الذكي اليوم”. كما أسقطت الضوء على 
عدسته ذات الزاوية الواسعة للغاية 
ووض��ع تصوير البورتريه وعدسة 
التليفوتو التي تقرب أكثر ب�5 مرات 
والتي وصفتها بأنها: “تفوق أي من 

منافسيها”. 
قال لي تشانغزو، نائب رئيس قسم 
أعمال الهواتف النقالة في مجموعة 
ه��واوي ألعمال املستهلكني: “يشرفنا 

أن نتلّقى جائزة أخ��رى من الرابطة 
األوروب���ي���ة ل��ل��ت��ص��وي��ر وال��ص��وت، 
 HUAWEI ويسرنا احتفالهم بهاتف
P30 Pro. تلتزم هواوي عند تصميم 
كل جهاز بتقدمي جتربة تصوير جديدة 
وُم��ط��ورة للمستهلكني ف��ي الهواتف 
الذكية، واالرت��ق��اء بإمكانيات كاميرا 
الهاتف ال��ذك��ي عبر استخدام أح��دث 
التقنيات املتطورة”. وأوصت “الرابطة 
األوروبية للتصوير والصوت” بهاتف 
HUAWEI P30 Pro ليكون الرفيق 
املثالي للمصورين احملترفني ملا يقدمه 
من خطوة متميزة جديدة في ق��درات 
التصوير الفوتوغرافي في الهواتف 

النقالة.
 HUAWEI P30 ارت��ق��ى هاتف
Pro ملستوى مذهل في التصوير في 
الهواتف النقالة، حيث قدم مستشعر 
ه����واوي امل��ب��ت��ك��ر س��وب��ر سبكتروم 
)SuperSpectrum( وع��دس��ة 
 )SuperZoom( التقريب الفائقة
وكاميرا ه��واوي اجلديدة التي أطلق 
 )ToF( ”ع��ل��ي��ه��ا “زمن الطيران
وتقنية تثبيت الصورة وتقنية الذكاء 

االصطناعي.
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تـــــبـــــاطـــــؤ اقـــــــتـــــــصـــــــادي عــــــاملــــــي وشــــــيــــــك نـــتـــيـــجـــة 
تــصــاعــد الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بـــن أمــيــركــا والــصــن

»KIB«: يرعى مشروع جتديد املصليات 
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت

في إط��ار مبادراته اخلاصة 
باملسؤولية االجتماعية، قام بنك 
الكويت الدولي “KIB” مؤخراً 
بتقدمي دعمه ورعايته ملشروع 
جتديد املصليات في كلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت، وذلك 
بالتعاون مع رابطة طلبة كلية 

العلوم اإلدارية.
ولقد استضافت رابطة طلبة 
كلية ال��ع��ل��وم اإلداري�����ة فريق 
وح��دة االت��ص��ال املؤسسي في 
“KIB” ل���زي���ارة املصليات 
مبناسبة افتتاحها بعد عملية 

جتديدها بالكامل.
وص��رح “KIB” أن رعايته 
ملشروع إع��ادة جتديد وافتتاح 
مصليات الكلية هو خطوة تأكد 
على إمي��ان��ه ب��أن مهمة البنوك 
اإلسالمية ال تقتصر على العمل 
املصرفي فحسب، بل يتعداه إلى 
العمل املجتمعي وخدمة املجتمع 
من خالل دعم ورعاية أي فعالية 
أو مبادرة اجتماعية تصب في 
مصلحة املجتمع وتساهم في 
رفعته مبختلف املجاالت. مؤكداً 

أن هذه الرعاية تأتي انطالقاً من 
حرصه على تشجيع الشباب 
وطلبة اجلامعة على االلتزام 
ب�����أداء ف��ري��ض��ة ال���ص���الة في 

أوقاتها.

وأض��اف “KIB” أنه يعتبر 
املسؤولية االجتماعية ركناً 
أس��اس��ي��اً ف��ي عمله املصرفي 
ورس��ال��ت��ه املجتمعية، منوهاً 
إلى أن االهتمام باجلوانب التي 

متس حياة أف��راد املجتمع تأتي 
في مقدمة أولوياته، وخاصة 
دعمه للقضايا واألنشطة التي 
ترسخ هويته في عالم املصارف 

اإلسالمية.

»جي.بي.مورجان«: 
الروبية الهندية تفقد 

ميزتها التنافسية املكتسبة 
من احلرب التجارية

يرى بنك “جي.بي.مورجان” أن تفوق 
أداء الروبية الهندية أمام العمالت املعتمدة 
على التصدير مثل الوون الكوري اجلنوبي 

من املرجح أن يكون وصل إلى نهايته.
وق���ال امل��ص��رف األم��ري��ك��ي ف��ي مذكرة 
ص�����ادرة أم����س ال���ث���الث���اء إن امل��خ��اط��ر 
تتحول نحو اجل��وان��ب الهبوطية، على 
ال��رغ��م م��ن تفضيله للروبية منذ تدهور 
األوض���اع التجارية ال��ت��ي ت��رب��ط الصني 
والواليات املتحدة في مايو ، بحسب وكالة 
“بلومبرج”. وأش��ار البنك االستثماري 
األمريكي إل��ى أن الروبية الهندية سوف 
يرتبط أداءها بشكل كبير بتحركات اليوان 
الصيني، وال���ذي م��ن املتوقع أن يواصل 
ال��ه��ب��وط ه��ذا ال��ع��ام وف��ي النصف األول 
من 2020. ويتوقع “جي.بي.مورجان” 
تراجع الروبية أمام ال��دوالر إلى مستوى 
يتراوح بني 73 روبية إلى 74 روبية في 

الشهور املقبلة.
وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت 
جرينتش هبطت الروبية أمام الدوالر بنحو 

0.4 باملائة إلى 71.7312 روبية.
وتراجعت الروبية الهندية أمام الدوالر 
بنحو 3.9 باملائة في الشهر املاضي، حيث 

كانت أسوأ العمالت أداًء في آسيا.


