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تتضمن األعمال القانونية ونقل الجثامين ومنح ًا دراسية والتأمين

عدلي« :ميدل إيست» توفر حزمة خدمات

• مدحت عديل

للمقيمين والمواطنين بالكويت

• الخدمات التي ستقدمها الشركة ستكون مجانية وأهمها الخدمات القانونية

• الشركة تقدم خدمات السياحة داخل مصر بخصومات عالية
• توفير خدمة التأمين الطبي بنسبة خصم % 50
• خدمة تحويل األموال باالتفاق مع بعض شركات الصرافة التابعه للقانون الكويتي
اعلن نائب املدير العام ل�رشكة
خدمات ميدل اي�ست مدحت عديل
عن تقدمي حزمة خدمات جديدة
للجالية امل�رصية يف اخل��ارج
م��ن��ه��ا ت��وف�ير حم���ام للعمالة
عند اال�شكاالت القانونية ونقل
اجلثامني وت�أمني منح درا�سية
للطلبة املتفوقني الأوائ����ل يف
جامعات م�رص واعادة امل�رصيني
الراغبني يف العودة الى م�رص وال
ميلك ثمن تذكرة الطائرة وذلك
مقابل ا�شرتاك رم��زي ال يتجاوز
دينار ًا واحد ًا �شهريا وذلك يف اطار
التكافل االجتماعي.
وق��ال عديل يف ت�رصيح �صحايف
ان �رشكة خ��دم��ات ميدل اي�ست
هي �رشكة كويتيه م�رصية ذات
م�س�ؤولية حم��دودة م�سجلة لدى
الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق
احلرة مت ان�شا�ؤها خلدمة اجلالية
امل�رصية يف اخلارج.وا�شار عديل
الى ان هذا امل�رشوع مت اعداده بعد
درا�سات اقت�صادية مت�أنية ا�ستمرت
اك�ث�ر م��ن ��� 18ش��ه��را ،ت�ضمنت
اج���راء ا�ستبيانات ع��ن م�شاكل
اجل��ال��ي��ة امل����صري��ة يف اخلليج
وقمنا بح�رصها لتحديد اخلدمات
التي نكون قادرين على تقدميها
مب�ستوى راق ومعاجلة امل�شاكل
ال��ت��ي يتعر�ض لها امل�رصيون
باخلارج.وتابع عديل اننا قمنا
بتحديد ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ميكنها
التعاون معنا يف تقدمي خدماتنا
�سواء كانوا �أفراد ًا �أو �رشكات قطاع
خا�ص �أو حكومي وكيفية التعاقد

• املدير العام عادل بو�شبل ومدحت عديل يتو�سطان احل�ضور

معهم بطريقة ت�ضمن توفري �أف�ضل
اخلدمات لديهم وب�أ�سعار تكون يف
متناول املواطن امل�رصي ا�صحاب
الدخول ال�صغرية.
واك���د ع��ديل ان اخل��دم��ات التي
�ستقدمها ال�رشكة للم�شرتكني
�ستكون جمانية و �ستت�ضمن خدمات
قانونية حال تعر�ض �أي م�رصي

لإ�شكاالت قانونية ف�سيتم توفري
�ام لتقدمي امل�ساعدة الالزمة
حم� ٍ
 ،ب��الإ���ض��اف��ة ال��ى ت��ق��دمي خدمة
نقل اجلثامني حيث مت تخ�صي�ص
مبالغ الالزمة لهذا االمر والذي
�سيكون م�ساندا ل��وزارة الهجرة
يف هذا االمر .وا�ضاف ان من بني
اخلدمات املجانية الأخ��رى التي

�ستقدمها ال�رشكة �ستت�ضمن توفري
منح درا�سية للطلبة املتفوقني
الأوائ��ل يف جامعات م�رص كما �أن
�أي �شخ�ص يرغب يف العودة الى
م�رص وال ميلك ثمن تذكرة الطائرة
ف�ستتكفل ال�رشكة بتكاليف �سفره
وعودته ،طاملا ال يوجد عليه �أي
م�شاكل جنائية او قانونية و�أي�ضا

حصد مكاسب جديدة مدعوم ًا بمعنويات متفائلة

محللون :التفاؤل يسود أسواق النفط
بدعم نتائج اجتماعات المنتجين

يوا�صل النفط ح�صد مكا�سب
ج��دي��دة م��دع��وم��ا مبعنويات
متفائلة تهيمن على ال�سوق
وت��وق��ع��ات �إي��ج��اب��ي��ة للنمو
االقت�صادي وتعايف اال�ستثمارات
يف الفرتة املقبلة �إل��ى جانب
ال��ر���س��ائ��ل الإي��ج��اب��ي��ة التي
متخ�ضت ع��ن اجتماع اللجنة
الوزارية ملراقبة الإنتاج �أخريا
يف العا�صمة الأذرية باكو.
وك��ان االلتزام بخف�ض الإنتاج
مب�����س��ت��وي��ات ج��ي��دة م��ن قبل
حتالف املنتجني يف «�أوب��ك»+
ال�سبب الرئي�سي ال�ستمرار
تعايف الأ���س��ع��ار ،الأم��ر الذي
دعمته العقوبات الأمريكية
ال�صارمة على كل من فنزويال
و�إي���ران التي ه��وت على نحو
كبري مب�ستوى �إنتاج البلدين.
وتلقت ال�سوق دعما �آخ��ر من
جناح م�ؤمتر �سرياويك يف مدينة
هيو�سنت الأمريكية حيث ك�شف
االجتماع عن ان��خ��راط كل من
«�أوب��ك» واملنتجني الأمريكيني

يف ح��وار جيد وبناء ي�ستهدف
ا�ستقرار ال�سوق وجتنب حدوث
�أي �أزمات يف ال�صناعة.
واع��ت�بر حمللون دول��ي��ون �أن
ت�أكيدات حممد باركيندو الأمني
ال��ع��ام ل���ـ«�أوب���ك» على حالة
التفا�ؤل الوا�سعة يف ال�سوق
كانت نتاج م�ؤ�رشات مهمة �أهمها
قناعة كل املنتجني بامل�س�ؤولية
امل�شرتكة و��ض�رورة التم�سك
بالعمل اجل��م��اع��ي ،كما �أكد
قدرة ال�سوق على تفادي �أزمات
ق��د ت��ك��ون ناجمة ع��ن تهاوي
الإنتاجني الفنزويلي والإيراين.
ول��ف��ت املحللون �إل���ى ال��دور
املتنامي ال��ذي ب���د�أت تلعبه
ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة ملراقبة
االن��ت��اج يف تعزيز ا�ستقرار
ال�سوق م�شريين �إلى وجود تطور
�إيجابي م�ستمر يف برامج احلوار
بني �أط���راف ال�صناعة خا�صة
بني املنتجني وامل�ستهلكني.
ويف هذا الإط��ار ،يقول  ،جون
هال مدير �رشكة «�ألفا �إنرجي»

• حممد باركيندو

الدولية للطاقة� ،إن �سوق النفط
تتجه بخطى جيدة نحو ا�ستعادة
التوازن واال�ستقرار وانعك�س ذلك
بو�ضوح على تعايف الأ�سعار،
ب��رغ��م ك��ل ال�����ص��ع��وب��ات التي
تعرتي ال�سوق خا�صة االنهيار
ال�رسيع يف الإنتاج الفنزويلي
والإي��راين والتقلبات الناجمة
عن املخاطر اجليو�سيا�سية.
و�أو���ض��ح ج��ون ه��ال �أن �أح��د

م�سببات تعايف الأ���س��ع��ار هو
مت�سك املنتجني باحلفاظ على
تخفي�ضات �إن��ت��اج �أك�ثر عمقا
خالل ال�شهور املقبلة مع ت�أجيل
املراجعة والتقييم �إلى يونيو
املقبل ب��دال م��ن �أب��ري��ل ،وهو
ما قل�ص املخاوف يف ال�سوق
م��ن ح��ال��ة تخمة املعرو�ض
ال��ت��ي ت�تراج��ع تدريجيا كما
تتجه املخزونات للعودة �إلى
امل�ستويات الطبيعية عند
املتو�سط يف خم�س �سنوات.من
جانبه ،يقول فيتوريو مو�سازي
م��دي��ر ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة يف
�رشكة �سنام الإيطالية للطاقة،
�إن احل���وار ب�ين املنتجني يف
«�أوب����ك» وال��والي��ات املتحدة
�رضورة مل�صلحة م�ستقبل �أف�ضل
لل�صناعة وانطالقا من قناعة
اجلميع ب�رضورة دعم امل�س�ؤولية
امل�شرتكة وزيادة التن�سيق ،لذا
جاءت �أهمية م�ؤمتر �سرياويك
كمنا�سبة دولية بارزة جتمع كل
�أطياف ال�صناعة.

األسواق تظل متماسكة نسبي ًا

النفط ينزل من ذروة أربعة أشهر

وتخفيضات أوبك والعقوبات تدعمانه

• بلغت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت  68.52دوالر ًا

تراجع النفط بعيدا عن �أعلى م�ستوى
يف  2019ال��ذي بلغه يف وق��ت �سابق
من اجلل�سة �أم�س ،لكن الأ�سواق تظل
متما�سكة ن�سبيا يف ظ��ل تخفي�ضات
الإمدادات التي تقودها �أوبك والعقوبات
التي تفر�ضها احلكومة الأمريكية على
�إيران وفنزويال.وبلغت العقود الآجلة
خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 60.12دوالر ًا للربميل منخف�ضة 11
�سنتا �أو  % 0.2م��ق��ارن��ة م��ع �سعر
الت�سوية ال�سابقة .وبلغ خ��ام غرب
تك�سا�س �أعلى م�ستوياته منذ  12نوفمرب
يف وقت �سابق من اجلل�سة عند 60.33
دوالر ًا للربميل.
وبلغت العقود الآجلة خلام القيا�س
العاملي برنت  68.52دوالر ًا للربميل
بالقرب من م�ستوى الت�سوية ال�سابقة
بعد �أن و�صلت �إل���ى  68.69دوالر ًا
للربميل يف وق��ت �سابق من اجلل�سة
وهو �أعلى م�ستوياتها منذ  13نوفمرب.
وارتفعت �أ�سعار النفط بنحو الثلث منذ

بداية  2019بفعل تخفي�ضات الإمدادات
التي تقودها منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول �أوبك وكذلك العقوبات التي
تفر�ضها الواليات املتحدة على �إيران
وفنزويال.
وانخف�ض �إن��ت��اج �أوب���ك النفطي من
ذروة بلغها يف منت�صف  2018عند
 32.8مليون برميل يوميا �إل��ى 30.7
مليون برميل يوميا يف فرباير وت�سبب
العقوبات الأمريكية �أي�ضا ا�ضطرابات
يف الإمدادات .وقال بنك �إيه�.إن.زد �أم�س
«ال�صادرات الفنزويلية �إلى الواليات
املتحدة توقفت �أخريا ،بعد �أن فر�ضت
الإدارة الأمريكية عقوبات عليها يف وقت
�سابق من العام احلايل» .كما انخف�ضت
�صادرات �إيران النفطية �أي�ضا .وتهدف
الواليات املتحدة �إلى خف�ض �صادرات
�إيران من اخلام بنحو � % 20إلى �أقل من
مليون برميل يوميا بحلول مايو عرب
مطالبة دول بخف�ض م�شرتياتها لتجنب
التعر�ض للعقوبات الأمريكية.

من اخلدمات املجانية م�ساعدة �أي
�شخ�ص يرغب يف ت�أ�سي�س م�رشوع
خا�ص عرب توفري درا�سة جدوى او
ان�شاء موقع الكرتوين وغري ذلك من
اخلدمات .وفيما يخ�ص اخلدمات
غري املجانية قال عديل ان هناك
خدمة حتويل الأم���وال ال��ى م�رص
حيث تعاقدنا مع احدى �رشكات

ال�رصافة امل��وج��ودة يف الكويت
واتفقنا معهم على تخفي�ض ر�سوم
التحويل من دينار ون�صف الى 750
فل�س ًا كما عملنا على توفري خدمة
ال�شحن اجلوي للمواطن امل�رصي
ب�سعر مميز وخا�ص فقط باجلالية
امل�رصية يف الكويت وخدمة حجز
تذاكر الطريان وال�سياحة.وك�شف

عن توفري خدمة امتالك عقار او
ار�ض او �سيارة يف م�رص بالأق�ساط
ب��ح��ي��ث ن��ك��ون ن��ح��ن �ضامنني
للمواطن الراغب يف ال�رشاء و�أي�ضا
هناك خدمات حكومية للراغبني
يف ا���س��ت�����ص��دار وث��ائ��ق حكومية
وم�ستندات و�أي�ضا خدمات ال�سياحة
داخل م�رص حيث اتفقنا مع عدد من
ال�رشكات والفنادق يف م�رص ملنح
خ�صم لأي م�رصي يف الكويت ي�صل
الى .% 20
وتابع عديل عقدنا اتفاقيات مع
عدة بنوك يف م�رص والكويت بحيث
ي�ستطيع امل��واط��ن امل�رصي نقل
�أمواله بني البلدين بطريقة �سل�سلة
دون تعقيدات وكذلك وفرنا خدمة
ا�ستئجار ال�سيارات يف م�رص وذلك
باقل �سعر يف ال�سوق امل�رصي وزاد
عديل انه مت االتفاق على توفري
خدمة الت�أمني الطبي يف م�رص
بن�سبة خ�صم  % 50على م�ست�شفيات
القطاع اخلا�ص يف مقابل مبلغ
 190جنيه �سنوي ًا ،بالإ�ضافة الى
توفري خدمات التامني على احلياة
و التامني على املعا�ش وغري ذلك
وتوفري خدمات تخ�ص كبار ال�سن
وذوي االحتياجات اخلا�صة،كما
مت االت��ف��اق م��ع ��شرك��ة اخلليج
للتامني لتقدمي خ�صومات مميزة
خا�صة باجلالية امل�رصية.واختتم
عديل ت�رصيحه بان ال�رشكة تطمح
ب��ان تبد�أ عملها من الكويت ثم
ال�سعودية،االمارات،
الأردن،
�إيطاليا،دول االحتاد الأوروبي ثم
الواليات املتحدة.

«ساوث كورت» :الخسائر الفادحة في إنتاج
فنزويال تمثل تحدي ًا كبيراً للسوق
�أو�ضح ديفيد لدي�سما املحلل يف
�رشكة «�ساوث كورت» ال�ست�شارات
الطاقة� ،أن اخل�سائر الفادحة
يف �إنتاج فنزويال متثل حتديا
ك��ب�يرا ل��ل�����س��وق ،وملنظومة
تعاون وتكامل املنتجني ،الفتا
�إل��ى �أن��ه ال توجد خطورة على
امل��ع��رو���ض النفطي العاملي
ب�سبب حالة ال��وف��رة احلالية
والطاقات االحتياطية الوا�سعة
يف دول �أوبك وقدرة «�أوبك» على
زي��ادة الإنتاج ب�رسعة يف حالة
ال����ضرورة وه��و ما �أك��دت عليه
وكالة الطاقة الدولية يف �أحدث
تقاريرها.و�أ�ضاف لدي�سما �أن
الطاقة االحتياطية امل�ؤكدة يف
«�أوب���ك» تت�سم بالوفرة ،حيث
تتحكم ال�سعودية وحدها يف ثلثي
ه��ذه الطاقة ،ول��ذا فهي تلعب
دورا قياديا يف �ضبط املعرو�ض
من خالل �سيا�سات مرنة لرفع
�أو خف�ض الإنتاج ح�سب متطلبات
ال�سوق وظروف ال�صناعة.
وبدوره� ،أو�ضح �أندرو موري�س
مدير �رشكة «بويري» لال�ست�شارات
الإداري���ة� ،أن الإنتاج الأمريكي
ما زال ي�سجل م�ستويات قيا�سية
يف النمو ولكن �أغلب التوقعات
ت�صب يف م�صلحة �أن وترية النمو
�ست�شهد تباط�ؤا ن�سبيا يف الفرتة
املقبلة وه��و م��ا ي��دع��م تعايف
الأ�سعار التى تتلقى الدعم الأكرب
من خف�ض الإنتاج من قبل حتالف
املنتجني يف «�أوب��ك» وخارجها
الذي �سي�ستمر على مدار الن�صف
الأول من العام.و�أ�شار موري�س
�إل��ى �أن االنخفا�ض يف �إنتاجية
الآبار الأمريكية �رسيع للغاية،

كما �أن مواقع الإنتاج ذات الربحية
العالية مت ا�ستنزافها بالفعل،
منوها �إلى �أن ال�رشكات ال�صغرية
يف جم��ال النفط ال�صخري غري
ق��ادرة حاليا على اال�ستمرار يف
حتقيق �أرب��اح ،متوقعا �أن وفرة
املعرو�ض احلالية قد ال ت�ستمر
طويال ،حيث بات توازن العر�ض
والطلب هدفا قريبا.
وارتفعت �أ�سعار النفط بنحو الثلث
هذا العام ،مدفوعة بتحرك تقوده
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوب��ك» خلف�ض نحو  1.2مليون

برميل يوميا من الإمدادات وكذلك
العقوبات التي تفر�ضها الواليات
املتحدة على �إي���ران وفنزويال
امل�صدرتني للنفط.وقال نوربرت
روكر من «بنك جوليو�س باير»
ال�سوي�رسي� ،إن «الآفاق املتقلبة
ل�ل�إم��دادات بالنظر �إل��ى فنزويال
و�إيران ،وكذلك قيود الإنتاج يف
الدول البرتولية حتتالن الأولوية
يف ���س��وق ال��ن��ف��ط» ،فيما يرى
حمللون �أن التباط�ؤ االقت�صادي قد
ي�ؤثر �سلبا يف ا�ستهالك الوقود،
ما �سيكبح اخلام نوعا ما.

النفط الكويتي يرتفع

ليبلغ  67.58دوالراً للبرميل

• ارتفاع �سعر برميل النفط الكويتي

ارت��ف��ع �سعر ب��رم��ي��ل النفط
الكويتي � 3سنتات يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  67.58دوالر ًا
�أمريكي ًا مقابل  67.55دوالر ًا
للربميل يف ت��داوالت الثالثاء
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت
�أ�سعار النفط �أول �أم�س بعد
�أن �أظهرت بيانات من �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية
هبوطا كبريا وغري متوقع يف
خمزونات اخلام يف الواليات
امل��ت��ح��دة ب��ف��ع��ل زي����ادة يف
ال�����ص��ادرات وط��ل��ب ق��وي من
م�صايف التكرير.

