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مثمن ًا جهود «أوبك» والدول املنتجة من خارجها

الفاضل :ملتزمون باتفاق خفض االنتاج لتوازن أسواق النفط العاملية
اك��د وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء
الكويتي الدكتور خالد الفاضل استمرار
ت��ع��اون الكويت والتزامها باتفاق خفض
االن��ت��اج خللق م��وازن��ة في اس��واق النفطية
العاملية.
وق���ال ال��وزي��ر ال��ف��اض��ل ل��وك��ال��ة االن��ب��اء
الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت
املشارك في االجتماع ال  14للجنة الوزارية
املشتركة ملراقبة االنتاج في مدينة جدة ان
نسبة التزام ال��دول األعضاء مبنظمة الدول
املصدرة للنفط (اوب��ك) وغير االعضاء بها
باتفاق خفض االنتاج كبيرة جدا.
واض���اف ان جميع ال���دول امل��ش��ارك��ة في
االجتماع اك��دت التزامها باستمرار العمل
الستكمال استعادة التوازن ألس��واق النفط
مثمنا جهود منظمة (اوب��ك) وال��دول املنتجة
من خارجها وم��ا حتقق س��واء فيما يتعلق
بتعافي اسواق النفط أو اتزان االسعار للدول
املصدرة أو املستهلكة على حد سواء.
واوض��ح ان من اه��داف اللجنة الوزارية

املشتركة ملراقبة االنتاج التزامها بخلق سعر
شبه ثابت لبرميل النفط الن هناك شعوب
حول العالم تتعامل مع منتجات النفط مشيرا
الى انه من االفضل ان يكون هناك استقرار في
اسعار النفط للدول املصدرة واملستهلكة.
ويهدف اجتماع اللجنة التي ترأسها اململكة
العربية السعودية إل��ى مناقشة اوض��اع
اس���واق النفط العاملية ونتائج قراراتها
وتوصياتها ودراساتها لبحثها في اجتماع
منظمة (اوب���ك) امل��زم��ع عقده ف��ي فيينا في
يونيو القادم.
وت��ض��م ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة امل��ش��ت��رك��ة
ال��س��ع��ودي��ة وروس��ي��ا وال��ك��وي��ت وال��ع��راق
واإلمارات واجلزائر ونيجيريا وكازاخستان
وتعمل على متابعة مستويات إنتاج الدول
املشارك في سبيل استقرار أسواق النفط.
وي��ش��ارك ف��ي االج��ت��م��اع ب��اإلض��اف��ة إلى
األعضاء وزراء الطاقة والبترول في عمان
والبحرين وفنزويال وليبيا وجنوب السودان
وأذربيجان وبروناي ومنظمة (أوبك).

الوزراء املشاركون في االجتماع

املؤشرات تتباين في اخلتام  ..واألول يرتفع وحيد ًا جميرا املسيلة يقيم غبقة رمضانية مميزة لإلعالميني
اختتمت املؤشرات الرئيسية
لبورصة الكويت على تباين؛
إذ تراجع املؤشران الرئيسي
وال��ع��ام بنسبة  1.1باملائة
و 0.27باملائة على التوالي،
فيما ارتفع مؤشر السوق األول
 0.04باملائة.
وتباينت ال��ت��داوالت أمس
االث��ن�ين ،إذ ارتفعت السيولة
إل���ى  22.18م��ل��ي��ون دي��ن��ار،
مقابل  19.35مليون دينار
ف��ي اجللسة السابقة ،بينما
تراجعت أحجام التداول عند
 76.03مليون س��ه��م ،علماً
بأنها كانت تبلغ  85.32مليون
سهم.
وشهدت التعامالت ارتفاع
قطاعي اخلدمات االستهالكية
وامل����وارد األس��اس��ي��ة بنسبة
 0.95باملائة و 0.36باملائة
على الترتيب ،بينما تراجع 8
قطاعات أبرزها النفط والغاز
بـ  0.33باملائة.

وت���ص���در س��ه��م ق��ي��وي��ن
القائمة اخلضراء بـ20.78
ب���امل���ائ���ة ،ف��ي��م��ا ج����اء رم�لا
الكويت على رأس التراجعات

بـ 19.94باملائة.
وح���ول أن��ش��ط ال��ت��داوالت،
تصدر بيتك املنخفض 0.77
باملائة الكميات بـ 6.02مليون

«املتحد» ينظم غبقة رمضانية
ملوظفيه وعائالتهم

اح��ت��ف��اال ب��ال��ش��ه��ر الفضيل
وإح��ي��اء للتقاليد الكويتية ،
أق��ام البنك األهلي املتحد غبقة
ملوظفيه وعائالتهم في فندق
ال��ف��ورس��ي��زون بالكويت يوم
األح��د امل��واف��ق  19مايو 2019
ب��ح��ض��و ال��رئ��ي��س التنفيذي
بالوكالة للبنك ط��ارق محمود
واإلدارة التنفيذية وحشد كبير
م��ن موظفي وم��وظ��ف��ات البنك
وعائالتهم ،حيث اتسمت الغبقة
بالطابع العائلي وسط أجواء
من البهجة والسرور.
متيزت الغبقة بحسن التنظيم
وتضمنت العديد من املسابقات
و امل��ف��آج��ات ال��س��ارة حيث مت
ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا على املوظفني
وعائالتهم وق��د أضفي توزيع
القرقيعان على األطفال من أبناء
املوظفني طابعا جميال ومميزا
على الغبقة .
وأع���رب ط���ارق محمود عن
سعادته بهذا التجمع العائلي
ألس���رة البنك م��ؤك��دا أن مناخ
ال��ع��م��ل ال�����ذى ي���س���وده ال���ود
والتعاون وروح الفريق له دور

اطفال املوظفني سعداء بالغبقة

اس��اس��ي ف��ى حتقيق األه���داف
املرجوة .وأضاف محمود يعتبر
ش��ه��ر رم��ض��ان مب��ث��اب��ة فرصة
سانحة لإللتقاء واالحتفال معا.
وبالنسبة لعائلة البنك األهلي
امل��ت��ح��د  ،مي��ث��ل رم��ض��ان وقتا
مثاليا إلبراز تقديرنا واحترامنا
لبعضنا البعض ومناسبة جيدة
اللتقاء عائالتنا و االستمتاع معا
بأوقات جميلة .

وأك�����د م���ح���م���ود أن ه���ذ ه
الغبقة هي جزء من العديد من
الفعاليات التي يقيمها البنك
خ�ل�ال ش��ه��ر رم��ض��ان امل��ب��ارك
ملوظفيه وللمجتمع بشكل عام ،
حيث يتضمن هذا البرنامج للعام
احل��ال��ي تنظيم ن���دوة ملوظفي
البنك ح��ول كيفية اإلستعداد
الروحي إلستقبال شهر رمضان
واإلكثار من العبادات الطاعات

تقدير ًا جلهودهم وتفانيهم في العمل أثناء شهر رمضان املبارك

اإلدارة التنفيذية في «زين» تُشارك
موظّ في مركز االتصال مأدبة اإلفطار

أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن ُم��ش��ارك��ة
اإلدارة التنفيذية في الشركة
مأدبة اإلف��ط��ار الرمضانية مع
موظّ في مركز االتصال ()107
ت��ق��دي��را ً جل��ه��وده��م وتفانيهم
في العمل خ�لال شهر رمضان
املبارك وفي فترة اإلفطار على
وجه اخلصوص ،وذلك بحضور
ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي إمي���ان
ال��روض��ان وم��س��ؤول��ي اإلدارة
التنفيذية من مختلف قطاعات
الشركة.
وذك����رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان
صحافي أن هذه البادرة السنوية
تأتي حتت مظلّة استراتيجيتها
ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف من
خاللها إلى تسليط الضوء على
تفاني موظّ فيها وتقدير اجلهود
التي يبذلونها ،وخاص ًة أولئك
الذين يعملون على مدار الساعة
وط��وال أي��ام األسبوع في مركز

سهم ،فيما ج��اء الوطني على
رأس السيولة بقيمة 4.38
مليون دي��ن��ار ،مرتفعاً 1.16
باملائة.

احتفاال بحلول شهر رمضان
املبارك استضاف فندق ومنتجع
جميرا ش��اط��ئ املسيلة غبقتة
اإلع�لام��ي��ة السنوية اخلاصة
مبمثلي وسائل اإلعالم في خيمة
ليالي املسيلة الرمضانية وذلك
ت��ق��دي�رًا للدعمهم واجلهودهم
الدائمة.
رح���ب امل��دي��ر ال��ع��ام لفندق
ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة،
س��اف��ي��ن��و ل��ي��ون��ي ،إل���ى جانب
فريق إدارة الفندق بالضيوف
لدى وصولهم للخيمة ودعاهم
لالستمتاع باألجواء الرمضانية
املميزة لهذ األمسية اخلاصة.
وخالل كلمته  ،أعرب عن خالص
الشكر والتقدير جلميع احلضور
م���ن وس���ائ���ل اإلع��ل��ام احمللية
لدعمهم ال��دائ��م ،باإلضافة إلى
لنكولن الغامن  ،الراعي املاسي
خليمة ليالي املسيلة الرمضانية
طيلة شهر رمضان املبارك.
أق��ي��م��ت األم��س��ي��ة ف��ي خيمة

مساهمو «استثمارات»
يناقشون التوزيعات النقدية
وتخفيض رأس املال  3يونيو
تناقش عمومية شركة االستثمارات الوطنية يوم االثنني
 3يونيو  ،2019توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  8باملائة
أرباحا ً نقدية عن العام املاضي ،بواقع  8فلوس لكل سهم.
وقالت “استثمارات” في بيان للبورصة  ،أمس االثنني،
إن العمومية ستناقش كذلك توزيع مكافأة ألعضاء مجلس
اإلدارة عن العام املاضي بقيمة  54ألف دينار ،وكذلك منح
رئيس مجلس اإلدارة مكافأة خاصة مببلغ  155ألف دينار.
وتناقش العمومية غير العادية للشركة في ذات  ،مقترح
تخفيض رأس امل��ال من  87.621ألف دينار إلى 79.786
ألف دينار ،عن طريق إلغاء كامل رصيد أسهم اخلزينة كما
في نهاية  ،2018والبالغ عددها  78.351مليون سهم يتم
إلغاؤها بالقيمة االسمية  100فلسا ً للسهم.
وحققت الشركة خالل العام املاضي أرباحاً بقيمة 7.37
مليون دينار ،مقارنة بـ 10.31مليون دينار أرب��اح عام
 ،2017بتراجع  29باملائة.
وبلغت أرباح الشركة في الربع األول من العام اجلاري
 5.48مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو  3.33مليون دينار
للفترة املماثلة بالعام املاضي ،بارتفاع نسبته  64باملائة.

«املدار» تتفاوض مع أحد
الدائنني لتسوية مديونية
مستحقة على الشركة
أعلنت شركة املدار للتمويل واالستثمار عن قيامها حالياً
بالتفاوض مع أحد الدائنني لتسوية مديونية مُستحقة على
الشركة بقيمة  1.5مليون دوالر مبا يُعادل  456ألف دينار
كويتي .وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية ،إنها
ستُفصح عن األث��ر املالي لتلك التسوية في حال التوصل
التفاق والتوقيع على عقد التسوية.
كانت نتائج “املدار” شهدت حت��والً إيجابياً في نهاية
العام املاضي ،بتحقيق أرباح بلغت  14.88مليون دينار؛
مقابل خسائر بنحو  2.18مليون دينار في عام .2017

« »VIVAتقيم غبقة
رمضان السنوية ملوظفيها
الروضان تتوسط اإلدارة التنفيذية وموظّ في مركز االتصال

االتصال ( )107لتقدمي أفضل
مستويات خدمة العمالء ألكبر
قاعدة مشتركني في الكويت.
وأوضحت زين أن مسؤولي
اإلدارة التنفيذية وفي مقدّمتها
ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي إمي���ان
ال���روض���ان ق��د أب����دوا اهتماماً
وحرصا ً بالغني على التواجد مع

املوظّ فني في صالة عمليات مركز
االت��ص��ال ( )107خ�لال موعد
وجبة اإلفطار ،وذلك ملشاركتهم
أجواء الشهر الكرمي وحتفيزهم
ل��ل��وص��ول إل���ى أع��ل��ى م��ع��دالت
الكفاءة واإلنتاجية خلدمة قاعدة
عمالئها األك��ب��ر على مستوى
الدولة.

أقامت شركة االتصاالت الكويتية  ،VIVAحفل الغبقة
السنوية ملوظفيها وموظفي ذراعها لتزويد خدمات اإلنترنت
كواليتي نت ،في أج��واء رمضانية مميزة ،وذلك في فندق
فورسيزونز الكويت ،بحضور الرئيس التنفيذي لـVIVA
املهندس مزيد ناصر احلربي .وقالت شركة االتصاالت
الكويتية  VIVAأن أهمية التواصل والتالقي املستمر في
مختلف املناسبات بني أفراد عائلة  VIVAتكمن في تعزيز
العالقة املتينة التي جتمعهم ،مما يخلق بيئة عمل محفّزة
لبذل املزيد من اجلهود في سبيل املثابرة على تقدمي اخلدمات
واملنتجات واحللول التي تثري سوق اإلتصاالت.

فريق عمل جميرا في استقبال االعالميني

ل��ي��ال��ي امل��س��ي��ل��ة ال��رم��ض��ان��ي��ة
املصممة خصيصاّ للعائالت
واملزينة بديكورات مستوحاه
من روح الشهر الفضيل ،وذلك
لالستمتاع بتجربة رمضانية
أص��ي��ل��ة ت��ص��اح��ب��ه��ا أحل���ان

املوسيقى العربية احلية .إلى
ج��ان��ب االس��ت��م��ت��اع بالبوفيه
الرمضاني ال��ذي يضم تشكيلة
ك��ب��ي��رة م��ن األط��ب��اق العربية
والعاملية.
استمرت الغبقة إلى ما بعد

منتصف ال��ل��ي��ل ،حيث حرص
فندق ومنتجع جميرا شاطئ
امل��س��ي��ل��ة ان ي��ح��ظ��ى جميع
احل���ض���ور ب��ل��ي��ل��ة خ�ل�اب���ة ،ال
تُنسى ،ومليئة باملرح والسرور
والبهجة.

دبي حتقق مكانة عاملية مرموقة
في بيوت العطالت

حققت دب���ي م��ك��ان��ة عاملية
م���رم���وق���ة ف���ي ق���ط���اع ب��ي��وت
ال��ع��ط�لات ،جعلتها ف��ي موقع
ال���ص���دارة م��ن ح��ي��ث النوعية
التي تقدمها في ظل تزايد حركة
السياحة األجنبية والعاملية
واإلقليمية على بيوت العطالت
ف��ي دب���ي ،ال��ت��ي حت��ق��ق تقدماً
ملحوظا ً من حيث نوعية وجودة
الوحدات التي ت��دار ضمن هذه
ال��ف��ئ��ة ،وذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م من
قصر عمر إطالق هذا التصنيف
السياحي في اإلمارة ،مقارنة مع
املنشآت السياحية األخرى.
وق���ال ال��دك��ت��ور اح��م��د مفيد
ال��س��ام��رائ��ي  ،م��ؤس��س شركة
ال��ب��ح��ار داون ت����اون لبيوت
ال���ع���ط�ل�ات احل���اص���ل���ة ع��ل��ى
التصنيف األول حسب موقع
بوكنغ دوت كوم ألفضل بيوت
العطالت ف��ي دب��ي  ،إن وج��ود
منصات عاملية مثل اي��ر بي اند
بي ،وبوكنغ دوت كوم ،قد ساهم
بشكل كبير ف��ي تعريف هذه
الوحدات للعمالء ،سواء أكانت
ألغراض السياحة او العمل ،وأن

احمد السامرائي

ال��وح��دات املدرجة ضمن إم��ارة
دبي تعتبر أفضل بكثير من حيث
النوعية واجل���ودة عن العديد
من املدن العاملية ،فهنا في دبي
حزمة عوامل متنوعة ساهمت
في تصدر هذا السباق ،منها أن
معظم الوحدات تقع في بنايات
ح��دي��ث��ة ،وك���ل ب��ن��اي��ة تقريباً
حت��ت��وي أص�ل�اً ع��ل��ى املسابح
وقاعات الرياضة ،بينما في مدن
أخ���رى ،فإنها ع��ب��ارة ع��ن شقق

قدمية نسبياً ،وال حتتوي على
خصائص مماثلة ملا هو موجود
في بيوت العطالت بدبي.
ولفت إل��ى أن��ه يوجد حاليا
أكثر من الفني وح��دة معلنة في
املواقع الرئيسية املروجة لهذه
الوحدات في دبي ،في حني تشير
التوقعات إل��ى أن ه��ذه األرق��ام
سترتفع بنسبة ال تقل عن 15٪
سنويا على األقل.
وأض���������اف ال���س���ام���رائ���ي
ان���ه م��ع ت��ب��اط��ؤ اإلق���ب���ال على
اإلي��ج��ارات طويلة األم��د ،ومع
ارت��ف��اع مخزون امل��ع��روض من
الشقق اجل��اه��زة ،أو التي يتم
تسليمها تباعاً ،فإن الكثير من
امل�ل�اك يفضلون حتويلها إلى
بيوت عطالت ت��دار من شركات
مرخصة لهذا الغرض ،إلى حني
حتسن س��وق اإلي��ج��ار الطويل
األم����د ال����ذي مي��ك��ن أن ت��ك��ون
اإلي��ج��ارات ف��ي حينها مجزية
وتغطي مصاريف الشقق على
اق��ل تقدير من متويل مصرفي
ورسوم اخلدمات وأجور التبريد
التي يتحملها املالك.

بعد وقف غوغل ترخيص التشغيل معها

«هواوي» :ساهمنا في تطوير ومنو
نظام أندرويد بجميع أنحاء العالم

ق���ال���ت ش���رك���ة ه�����واوي في
تصريح ردا ً على أنباء رويترز
ب��ش��أن ت��ع��ل��ي��ق غ��وغ��ل بعض
العالقات التجارية معها  ،لقد
ساهمت ه��واوي بشكل أساسي
في تطوير ومنو نظام أندرويد
في جميع أنحاء العالم.
وتابعت  :كوننا أحد الشركاء
العامليني الرئيسيني ألندرويد،
عملنا عن كثب مع منصة املصدر
امل��ف��ت��وح ال��ت��اب��ع��ة ألن���دروي���د
لتطوير بيئة برمجيات استفاد
منه املستخدمون والقطاع.
وأض���اف���ت  :س���وف ت��واص��ل
شركة ه��واوي توفير حتديثات
األم���ان وخ��دم��ات م��ا بعد البيع
جلميع الهواتف الذكية واألجهزة
اللوحية احل��ال��ي��ة م��ن ه��واوي
وهونر مبا في ذلك املنتجات التي
مت بيعها أو ال ت��زال في املخازن
على مستوى العالم.

ك��م��ا ب��ي��ن��ت  :س��ن��واص��ل في
العمل على بناء بيئة برمجيات
آمنة ومستدامة ،من أجل توفير
أفضل جتربة جلميع املستخدمني
على مستوى العالم.
ووجهت جوجل ضربة قوية
لشركة ه��واوي الصينية مبنع
التعامل معها ،في خطوة تزيد من
التوترات بني الواليات املتحدة

والصني .وأعلنت شركة جوجل
وق��ف ترخيض نظام التشغيل
للهواتف احملمولة التي تعمل
بنظام التشغيل أندرويد.
وأوق��ف��ت الشركة األمريكية
ج��وج��ل نشاطها ال��ت��ج��اري مع
ه���واوي ،وه��و م��ا يتضمن نقل
األج��ه��زة وال��ب��رام��ج وخ��دم��ات
التكنولوجيا الرئيسية.

