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سجل انخفاض ًا بلغ  48سنت ًا

بعد تخفيض إمدادات النفط اإليرانية إلى أدنى مستوى في عامين

سعر برميل النفط الكويتي يصل

أميركا تؤكد على دول أوبك وروسيا:

إلى مستوى  76.18دوالراً

ضرورة العمل لمنع قفزة في سعر النفط

,,

• �أزمة الأ�سواق النا�شئة بددت املخاوف ب�ش�أن الإمدادات

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي
� 48سنت ًا يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ
 76.18دوالر ًا امريكي ًا مقابل 76.66
دوالر ًا للربميل يف تداوالت الأربعاء
وفق ًا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
عاملي ًا عو�ض النفط �أم�س بع�ض
خ�سائره التي ُمني بها يف اجلل�سة
ال�سابقة ،حيث ب��ددت املخاوف
ب�ش�أن الإم��دادات �أثر املخاوف من
تقل�ص الطلب ب�سبب �أزمة يف ال�سوق
النا�شئة واخلالفات التجارية.
وارتفع خام القيا�س العاملي مزيج
برنت ثالثة �سنتات �إل��ى 78.21
دوالر ًا للربميل بعدما كان قد هبط
 %2يوم اخلمي�س.
وكان خام القيا�س ارتفع �إلى �أعلى
م�ستوى منذ  22مايو عند 80.13
دوالر ًا للربميل يوم الأربعاء.
وزاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط
� 18سنتا� ،أو م��ا ي��ع��ادل ،%0.2
م�سجال  68.76دوالر ًا للربميل بعدما

كان قد هبط  %2.5يوم اخلمي�س.
ويتجه برنت �إل��ى االرتفاع %1.8
ه��ذا الأ���س��ب��وع ،بينما يتجه خام
غرب تك�سا�س الو�سيط �إلى االرتفاع
.%1.5
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من
�أنه على الرغم من �أن �سوق النفط
ت�شهد نق�صا يف املعرو�ض يف الوقت
احل��ايل و�أن الطلب العاملي على
النفط �سي�صل �إلى  100مليون برميل
يوميا يف الأ�شهر الثالثة القادمة،
ف�إن املخاطر االقت�صادية العاملية
تتزايد.
م��ن جهة �أخ���رى ،قالت �صحيفة
ت�شاينا ديلي احلكومية ال�صينية �إن
بكني لن تر�ضخ للمطالب االمريكية
يف �أي مفاو�ضات جتارية ،وذلك
بعد �أن رحب م�س�ؤولون �صينيون
بدعوة من وا�شنطن لإج��راء جولة
مباحثات جديدة وق��ال الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب� :إن لبالده
اليد العليا يف املباحثات.

برنت حقق
مكاسب
طفيفة ليرتفع
إلى 78.21
دوالراً للبرميل

ق��ال وزي���ر الطاقة االم�يرك��ي ريك
ب�ي�ري ع��ق��ب اج��ت��م��اع م���ع نظريه
الرو�سي �ألك�سندر نوفاك يف مو�سكو
�إن ال�سعودية والأع�ضاء الآخرين
يف �أوبك ورو�سيا ي�ستحقون الإ�شادة
ملحاولتهم منع ح���دوث ق��ف��زة يف
�أ�سعار النفط.
وخف�ضت العقوبات االمريكية على
قطاع الطاقة الإي���راين ،التي يبد�أ
�رسيانها يف نوفمرب بالفعل الإمدادات
من �إي��ران �إل��ى �أدن��ى م�ستوياتها يف
عامني بينما �أبقى هبوط الإنتاج يف
فنزويال والتعطيالت املفاجئة يف
مناطق �أخ��رى على ت��وازن ه�ش بني
العر�ض والطلب ح�سبما قالته وكالة
الطاقة الدولية.
وقال بريي «اململكة� ،أع�ضاء �أوبك
الذين يعدلون �إنتاجهم لتجنيب
م��واط��ن��ي ال��ع��امل ط��ف��رة يف �سعر
ال��ن��ف��ط ...ي�ستحقون االح�ت�رام
والتقدير ،ورو�سيا واحدة منهم».
و�أ�ضاف بريي �أن الواليات املتحدة
ورو�سيا وال�سعودية يعملون معا
لكي تظل �أ�سعار الطاقة العاملية يف
املتناول.
وهبطت �أ�سعار النفط مرتاجعة عن
�أعلى م�ستوياتها يف �أرب��ع��ة �أ�شهر
مع تركيز امل�ستثمرين على خطر
�أن ت ��ؤدي �أزم��ات الأ���س��واق النا�شئة
والتوترات التجارية �إل��ى �إ�ضعاف
الطلب رغم تقييد الإمدادات.
وق���ال ن��وف��اك يف وق��ت �سابق هذا
الأ�سبوع �إن رو�سيا ميكنها زيادة
الإنتاج �إذا اقت�ضت ال�رضورة وحذر من
ال�ضبابية يف ال�سوق ب�سبب العقوبات
االم�يرك��ي��ة ال��ق��ادم��ة على �صادرات
النفط الإيرانية.
وجتتمع منظمة �أوب���ك ومنتجون
�آخرون من بينهم رو�سيا يف �سبتمرب
يف اجل��زائ��ر ملناق�شة الأو���ض��اع يف
ال�سوق.

وخ�ل�ال االج��ت��م��اع م��ع ب�ي�ري ،قال
نوفاك �إن��ه اق�ترح �إن�شاء �صندوق
ا�ستثمار م�شرتك لتطوير م�رشوعات
جديدة م�ضيفا �أن �صندوق اال�ستثمار
املبا�رش الرو�سي ميكن �أن يكون جزءا
من مثل هذا ال�صندوق.
وق��ال �صندوق اال�ستثمار املبا�رش
الرو�سي يف بيان �إنه يدعم تلك الفكرة
و�سيقرتح معايري ممكنة ملثل هذا
الرتتيب قريبا.
وتناول بريي ونوفاك �أي�ضا م�رشوع
خط �أنابيب الغاز نورد �سرتمي  2الذي
�سي�ضاعف طاقة الت�صدير الرو�سية
عرب بحر البلطيق .ويف يوليو وحذرت
وا�شنطن جم��ددا ال�رشكات الغربية
من اال�ستثمار يف هذا امل�رشوع لكي
ال يقعوا حت��ت طائلة العقوبات،
وقالت �إن مو�سكو ت�ستخدم امل�رشوع
لتق�سيم �أوروبا.

أكاديمية البنك استقبلت الدفعة  20من المتدربين

العبالني« :الوطني» يحرص على إعداد قيادات مصرفية بمؤهالت عالمية
ا�ستقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الع�رشين
من املوظفني اجلدد يف برناجمه ال�سنوي
«�أكادميية الوطني» الذين اجتازوا بنجاح
��شروط ومعايري االختيار لهذا الربنامج
املكثّف وامل�صمم خ�صي�ص ًا حلملة ال�شهادات
اجلامعية من الكوادر الكويتية ال�شابة.
ويندرج الربنامج �ضمن �إطار ا�سرتاتيجية
الوطني الهادفة �إل��ى ا�ستقطاب وتوظيف
الكفاءات الوطنية ،وتطوير وت�أهيل الكوادر
من حديثي التخرج ،وا�ستقطابهم للعمل يف
القطاع امل�رصيف.
وقال مدير عام املوارد الب�رشية يف جمموعة
بنك الكويت الوطني عماد العبالين «�إن بنك
الكويت الوطني يهدف من خالل برنامج
الأكادميية �إلى �إعداد قيادات م�رصفية وطنية
�شابة مب�ؤهالت عاملية ،حيث مت ت�صميمه
وف��ق �أعلى التقنيات التدريبية لتزويد
امل�شاركني باملهارات التي تغطي املجاالت
الأ�سا�سية املهمة يف القطاع امل�رصيف.
و�أكد العبالين �أن البنك حري�ص على تطوير
موظفيه ب�شكل م�ستمر عرب تقدمي الربامج
التدريبية جلميع التخ�ص�صات ،وذلك
لتلبية تطلعات البنك الرامية �إلى االرتقاء
املتوا�صل باخلدمات والنمو امل�ضطرد
للأن�شطة واخلطط التو�سعية على امل�ستويني
املحلي واالقليمي.
و�أ���ض��اف �أن الوطني يفخر بكونه �إحدى
�أكرب اجلهات يف القطاع اخلا�ص ا�ستثمار ًا
يف الكفاءات الوطنية ،حيث يحر�ص البنك
دائم ًا على و�ضع مبد�أ اال�ستثمار يف الكوادر
الوطنية ال�شابة يف مقدمة �أولوياته.
و�أو�ضح �أن برنامج الأكادميية مت ت�صميمه
وف��ق �أعلى التقنيات التدريبية لتزويد
امل�شاركني باملهارات النظرية والعملية
التي تغطي املجاالت الأ�سا�سية املهمة يف
القطاع امل�رصيف ،حيث يعد الأول من نوعه
على م�ستوى القطاع اخلا�ص يف الكويت يف

• امل�شاركون يف برنامج «�أكادميية الوطني»

جمال التدريب والت�أهيل للكوادر الوطنية
ال�شابة.
و�أف��اد �أن الأكادميية تعك�س ر�ؤية الوطني
يف و�ضع مبد�أ التنمية امل�ستدامة للموارد
وال��ك��وادر الب�رشية يف مقدمة �أولوياته،
بو�صفه ه��دف � ًا ا�سرتاتيجي ًا وم�س�ؤولية
م�شرتكة ب�ين ال��دول��ة ممثلة ب�أجهزتها
املختلفة والقطاع اخلا�ص.
ودعا العبالين امل�شاركني يف الربنامج �إلى
بذل اجلهد والتفاين يف العمل لتحقيق التميز
والتفوق مبا ميهد الطريق للنمو الوظيفي
وتقلد املنا�صب القيادية ،الفت ًا �إلى �أن نظام
البنك الوطني ي�شجع كل املوظفني على

ا�ستكمال درا�ستهم للدرجة الأعلى وا�ستمرارهم
يف تنمية وتطوير مهارتهم وخرباتهم� .إذ
قام البنك بربط نظام الرتقيات واحلوافز
املالية بال�شهادات العلمية وال���دورات
التي يح�صل عليها املوظف ،وذلك حر�ص ًا
من البنك على �ضمان التطوير امل�ستمر
ملوظفيه.
اجل��دي��ر بالذكر �أن الربنامج التدريبي
للأكادميية ميتد ملدة �أربعة �أ�شهر ،وي�شمل
خمتلف ج��وان��ب العمل امل����صريف ،مثل
املبادئ امل�رصفية ،و�إدارة املخاطر ،وعمل
الفرق ،واملحا�سبة املالية ،والت�سويق،
وال��ت��ف��او���ض ،والإق���را����ض اال�ستهالكي

والتجاري ،بالإ�ضافة �إلى التدريب العملي
للم�شاركني يف خمتلف �أق�سام البنك ،و�إ�رشاك
مدربني معتمدين عاملي ًا لتمكني موظفيه من
ك�سب املهارات امل�رصفية املتخ�ص�صة.
ويحر�ص بنك الكويت الوطني على دعم
موظفيه ب�شكل م�ستمر ومتكينهم وت�أهيلهم
عرب طرح الربامج التدريبية املتخ�ص�صة،
وامل�صممة وف��ق معايري منهجية وعلمية
تتنوع بني التدريب والتطوير لإعداد الكوادر
املهنية املتخ�ص�صة .ويوفر البنك يف الوقت
ذاته لأجل ذلك نخبة من �أف�ضل خرباء العمل
امل�رصيف الذين يقدمون خرباتهم له�ؤالء
الكوادر.

• جانب من اجتماع ريك بريي و�ألك�سندر نوفاك

و�أبلغ بريي ،الذي اجتمع �أي�ضا بنائب
رئي�س الوزراء الرو�سي ووزير املالية
�أنطون �سيلوانوف ،امل�س�ؤولني �أن
�إدارة ترامب تعار�ض نورد �سرتمي 2
لأنه �سريكز �إم��دادات الغاز الرو�سي
�إلى �أوروبا يف م�سار «واحد معر�ض
ملخاطر التعطيالت واالعتماد الزائد
من العمالء الأوروبيني» ح�سبما قالت
�شايلني هاينز املتحدثة با�سم الوزير
االمريكي.
وتعزز الواليات املتحدة �صادراتها
من الغاز لأوروب��ا مبا يف ذلك �إلى
بولندا وليتوانيا من خالل �شحنات
الغاز الطبيعي امل�سال .والغاز
امل�سال �أعلى تكلفة لأوروبا من الغاز
الرو�سي املنقول بخطوط الأنابيب
لكن الواليات املتحدة ت�شدد على
�إمكانية االعتماد على الغاز امل�سال
االمريكي.

وحدث من قبل �أن قطعت �رشكة الطاقة
الوطنية الرو�سية جازبروم الغاز عن
�أوكرانيا وغرب �أوروبا خالل نزاعات
على ال�سعر يف ذروة ف�صل ال�شتاء
وح��ظ��رت على العمالء �إع���ادة بيع
الغاز �إلى دول �أخرى.
وق���ال���ت ه��اي��ن��ز �إن ب�ي�ري �أب��ل��غ
امل�س�ؤولني الرو�س �أن �إدارة ترامب
ترحب باملناف�سة يف جمال الطاقة مع
رو�سيا لكن «مل يعد ب�إمكان مو�سكو
ا�ستخدام الطاقة ك�سالح اقت�صادي».
وق���ال ن��وف��اك �إن ن���ورد ���س�ترمي 2
«م�رشوع جت��اري» ت�أمل رو�سيا يف
اال�ستمرار فيه و�أن تتعامل معه
الواليات املتحدة بعقالنية.
ومل ي�ستبعد بريي فر�ض عقوبات على
نورد �سرتمي  2لكنه قال �إن زعيمي
البلدين ووزيري الطاقة ال يريدون
الو�صول �إلى هذه النقطة.

«الدولي» يعلن أسماء الفائزين
في السحب السادس لحملة
«دينارك بـ »500
�أعلن بنك الكويت ال��دويل عن
�إطالقه م�ؤخر ًا حملة «دينارك بـ
 »500اجلديدة وامل�صممة حلاملي
بطاقات «ال��دويل» االئتمانية،
والتي تعطي  5عمالء حمظوظني
فر�صة الفوز مببلغ  500دينار
�أ�سبوعي ًا مقابل كل  1دينار يتم
انفاقه داخل �أو خارج الكويت
عرب �أجهزة نقاط البيع واملواقع
الإلكرتونية فقط.
يذكر �أن الهدف من هذه احلملة
هو ت�شجيع عمالء البنك على
ا�ستخدام بطاقاتهم االئتمانية
لدخول ال�سحب الأ�سبوعي على
 500دي��ن��ار .ه��ذا وق��د رب��ح يف
ال�سحب ال�ساد�س خم�سة عمالء
وه��م ك��ل م��ن :م��رمي ال�سويلم،
طالل العمر ،خلف كنيفذ ،مها
ال�ضفريي ،ويو�سف املر�شاد.
علم ًا �أن��ه مازالت هناك فر�ص
ع��دي��ده للعمالء ل��ل��دخ��ول يف
ال�سحبني الأخريين.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ل�ل��إدارة
امل�رصفية ل�ل�أف��راد يف البنك،
يوجني جاليجان� :إن «الدويل»
يحر�ص دائم ًا على تقدمي مكاف�آت
ق ّيمة لعمالئه من خالل ابتكار
حمالت ترويجية جديدة تقدم
لهم هدايا متميزة .م�ؤكد ًا �أن
حملة البطاقات االئتمانية هذه
�صممت ل��ت��واك��ب احتياجات
العمالء وخا�صة بالتزامن مع
مو�سم ال�صيف وال�سفر ،وذلك
متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية البنك

اجلديدة الرامية �إلى �أن يكون
��شري��ك ل��ع��م�لائ��ه يف خمتلف
جوانب حياتهم حتت �شعار «بنك
للحياة» مو�ضح ًا �أن العميل
يح�صل ع��ل��ى ف��ر���ص��ة واح���دة
لدخول ال�سحب الأ�سبوعي مقابل
كل  1دينار ينفقه على �أي عملية
�رشاء واحدة با�ستخدام بطاقات
«ال��دويل» االئتمانية وذلك عند
الت�سوق داخل الكويت من خالل
�أج��ه��زة نقاط البيع واملواقع
الإل��ك�ترون��ي��ة .بينما يح�صل
العميل على ثالث فر�ص لدخول
ال�سحب الأ�سبوعي مقابل كل
 1دينار ينفقه على �أي عملية
�رشاء خارج الكويت عن طريق
�أج��ه��زة نقاط البيع واملواقع
الإلكرتونية فقط.
وذك���ر جاليجان �أن بطاقات
«ال����دويل» االئتمانية �صممت
لتتنا�سب م��ع من��ط و�أ�سلوب
احلياة الع�رصية حلامليها �إلى
ج��ان��ب تلبية ك��اف��ة متطلبات
ال�سفر والت�سوق واال�ستمتاع
�سواء كانوا داخ��ل الكويت �أو
خارجها .م�ضيف ًا �أن هذه احلملة
متنح العمالء م��زاي��ا �إ�ضافية
ت�شمل زي����ارات جم��ان��ي��ة غري
حمدودة لقاعات االنتظار الفخمة
يف خمتلف مطارات العامل� ،إلى
جانب ميزة ا�سرتجاع  %3من
قيمة م�شرتيات العميل ،كما �أنه
يح�صل على ت�أمني �سفر جماين
له ولعائلته.

