
قال بنك �أوف �أميركا ميريل 
لين���ش �إن �لم�ستثمري��ن �سحبو� 
�سناديق  من  دوار  مليار�ت   7.3

�اأ�سهم حول �لعالم في �اأ�سبوع 
�لمنتهي في 20 �أبريل وهو �أكبر 

تخارج في ت�سعة �أ�سابيع.
و�سح��ب �لم�ستثمرون 4.2 
ملي��ار�ت دوار م��ن �سنادي��ق 
�اأ�سه��م �اأميركي��ة و2.6 ملي��ار 
دوار م��ن �سنادي��ق �اأ�سه��م 
�ليابانية. وهذ� هو �أكبر تخارج 
للأم��و�ل م��ن �سنادي��ق �اأ�سهم 

�ليابانية منذ نوفمبر 2014.
وقال �لبنك �إن �لم�ستثمرين 
2.1 ملي��ار دوار م��ن  �سحب��و� 
�سنادي��ق �اأ�سه��م �اأوروبي��ة 
مو��سلي��ن تخارجه��م للأ�سبوع 
�لحادي ع�سر على �لتو�لي وهي 

�أطول فترة منذ مايو  2010.
وجاء هذ� �لتخارج للأمو�ل 
من �سناديق �اأ�سهم على �لرغم 

من �سع��ود موؤ�س��ر يوروفر�ست 
�اأوروبية  للأ�سهم  �لقيا�سي   300

�ل�سهر  بد�ي��ة  من��ذ  بالمئ��ة   3.3

�لحالي في حين قفز موؤ�سر نيكي 
�لقيا�سي للأ�سه��م �ليابانية 4.9 
بالمئة و�رتف��ع موؤ�سر �ستاند�رد 
�آند ب��ورز 500 �لقيا�سي للأ�سهم 

�اأميركية 1.5 بالمئة.
لك��ن ف��ي ��ستم��ر�ر اتجاه 
ب��د�أ �اأ�سب��وع �لما�س��ي و��سل 
�لم�ستثم��رون تف�سي��ل �لدخ��ل 
�لثاب��ت و�سخ��و� 4.9 ملي��ار�ت 
دوار في �سر�ء �سند�ت �ل�سركات 

و�سند�ت �اأ�سو�ق �لنا�سئة.

 7.3 مليارات دوار.. سحبها مستثمرون 
من صناديق اأسهم العالمية

حاز �لبنك �لتج��اري �لكويتي جائ��زة �لتميز في خدم��ة �لت�سويات 
�لمبا�سرة للمدفوع��ات �لمالية للعملء )STP( لع��ام 2015 من »كومرز 
بنك �أي جي« )Commerzbank AG( للعام �لر�بع على �لتو�لي، تقدير�ً 
لكفاءته �لت�سغيلية، حيث حقق �لبنك م�ستوى عال من �لدقة يتجاوز 95 
 ،)STP( بالمئة في خدمة �لت�سويات �لمبا�سرة للمدفوعات �لمالية للعملء
فيما يتعلق بتمرير �لمدفوعات �لمالية �لتجارية. وتعد خدمة �لت�سويات 
�لمبا�سرة للمدفوعات �لمالية للعملء )STP( �أحد �لمعايير �لمطبقة ب�ساأن 
تمرير �لمدفوعات �لمالية با�ستخد�م و�سائل ونظم �لتكنولوجيا �لحديثة 
في تمرير �لمدفوعات �اإلكترونية �لتي ت�سهم في تخفي�ش �لتكلفة وتوفير 
�لوقت �لم�ستغرق في تمرير �لمدفوعات �لمالية و�لحد من �لمخاطر �لمتعلقة 

بت�سوية تلك �لمدفوعات. 
 Commerzbank( »ومن �لمعروف �أن جائزة »كومرز بنك �أي جي
�لمبا�سرة للمدفوعات �لمالية للعملء )STP( تمنح  �لت�سويات  ب�ساأن   )AG

�إلى مجموعة مختارة م��ن �لموؤ�س�سات �لمالية �لر�ئ��دة حول �لعالم �لتي 
تقدم خدمات دولي��ة متميزة فيما يت�سل بتمري��ر �لمدفوعات �اإلكترونية 
 )STP( ذ�ت �ل�سلة بالت�سوي��ات �لمبا�سرة للمدفوعات �لمالي��ة للعملء
وتتما�سى مع �لمعايير �ل�سارمة �لمرتبطة بدقة �أعمال �لتر��سل �لم�سرفي 

وتمرير �لمدفوعات �لمالية �اإلكترونية.
وقد ت�سلم بول د�ود مدير ع��ام قطاع �لعملي��ات بالوكالة في �لبنك 
�لتجاري �لكويتي �لجائ��زة من ماي��كل جيرمان مدير �أعل��ى للعلقات - 

كومرز بنك فرع دبي.

�أعلن بنك �لخليج فوزه بجائزة »�أف�سل 
منتج بطاقة �ئتمان في �ل�سرق �اأو�سط« من 
مجلة »ذ� �إيجن بانكر«، �إح��دى �ل�سركات 
�ا�ست�ساري��ة �لر�ئ��دة في عال��م �لخدمات 
�لمالية في �آ�سي��ا و�لمتخ�س�سة في �إجر�ء 
�لبح��وث �لمالي��ة وو�س��ع معايي��ر �اأد�ء 

وتوفير �لمعلومات. 
وق��د ح�س��ل بن��ك �لخليج عل��ى هذه 
�لجائ��زة تقدي��ر�ً لتميز برنامج��ه مكافاآت 
�لخليج لبطاق��ات �ائتمان وهو عبارة عن 
برنام��ج واء مبتكر وفريد يت��م من خلله 
مكافاأة حاملي بطاقات��ه �ائتمانية بتذ�كر 
�سفر و�إقامة مجانية لدى مجموعة و��سعة 
م��ن �لوجه��ات �لعالمي��ة. وقد �أقي��م حفل 
توزيع �لجو�ئز ف��ي 20 �أبريل 2016 على 
هام���ش موؤتمر �لقط��اع �لم�سرفي �لعالمي 
لمنطقة �ل�سرق �اأو�سط و�أفريقيا في فندق 

ريتز كارلتون بمرك��ز دبي �لمالي �لعالمي 
في دولة �اإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

بهذه �لمنا�سبة، قال �سيز�ر غونز�لي�ش 
بوين��و، �لرئي���ش �لتنفيذي لبن��ك �لخليج 
قائ��ًل: »نعت��ز بتلقين��ا له��ذه �لجائ��زة 
�لمرموقة، �لت��ي توؤكد �لتز�من��ا ونجاحنا 
�لمتو��س��ل ف��ي تقدي��م �أف�س��ل �لمنتجات 
و�لخدم��ات �لم�سرفي��ة ف��ي ظ��ل �اأجو�ء 
�لتناف�سية �لتي ي�سهدها �لقطاع. وقد �سهد 
برنامج مكافاآت �لخليج �إقب��اًا و��سعًا من 
قبل عملئن��ا �لك��ر�م، لتاأتي تل��ك �لجائزة 
لتوؤكد �نفر�ده بمميز�ت منقطعة �لنظير. وا 
تعك�ش �لجائزة فقط مكانة �لبنك �لريادية 
في �ل�سوق �لكويتي، لما يقدمه من خدمات 
م�سرفية رفيعة �لم�ستوى للأفر�د ومنتجات 
فريدة من نوعها، لكنها ت�سيد �أي�سًا بمكانته 
�لر�ئدة على م�ستوى �ل�سرق �اأو�سط ككل«.

ت�سير قوى �لعر�ش و�لطلب 
�س��و�ق  عل��ى �لنف��ط ل��دى �اأ
�لعالمية خلل �لفت��رة �لحالية 
ت  � �س��ر موؤ ا  ر  منظ��و �سم��ن 
ملمو�سة تدعم نم��و �لطلب على 
�لنفط على �لمدى �لقريب، حيث 
تتفق كافة �لتقارير و�لموؤ�سر�ت 
على عدم وجود محفز�ت رئي�سة 
تدع��م �رتف��اع �لطل��ب �لممث��ل 
باا�ستهلك، و�لت��ي كان �آخرها 
تقري��ر وكالة �لطاق��ة �لعالمية، 
�ل��ذي �أ�س��ار �إلى تر�ج��ع �لطلب 
�لعالم��ي عل��ى �لنف��ط �لخ��ام 
�إلى 1.2 ملي��ون برمي��ل يوميا، 
نتيجة وجود موؤ�س��ر�ت تباطوؤ 
�قت�س��ادي لدى كل م��ن �ل�سين 
ودول منطق��ة �لي��ورو و�لنم��و 
�لمعتدل لدى �لوايات �لمتحدة 
�اأميركي��ة، ي�ساف �إل��ى ذلك �أن 
�لتط��ور�ت ذ�ت �لعلق��ة برف��ع 
كفاءة �ا�سته��لك و�أدو�ته تدفع 
باتجاه تر�جع �لطلب �اإجمالي 
على �لنف��ط، وبالتال��ي �إ�سافة 
�لمزيد من �ل�سغوط على �لقطاع 
�لنفطي وم�سار�ت �أ�سو�ق �لنفط 

وعلى �أ�سا�ش يومي.
و�أ�س��اف �لتقري��ر �ل�س��ادر 
�م�ش ع��ن �سرك��ة نف��ط �لهلل: 
يبدو �أن �لتطور�ت �لتكنولوجية 
و�لتقني��ة ذ�ت �لعلق��ة برف��ع 
كفاءة �ا�ستهلك تنعك�ش �إيجابا 
في �تج��اه و�سلبا باتج��اه �آخر، 

وبالتال��ي ف��اإن تح�س��ن كف��اءة 
�ا�ستهلك يعم��ل على تخفي�ش 
حج��م �لم�ستهل��ك م��ن �لنف��ط 
وهذ� يعن��ي �إ�ساف��ة �لمزيد من 
�ل�سغوط على �اأ�سو�ق �لمتخمة 
�أ�س��ل بالنف��ط، وم��ع كل تطور 
جدي��د ف��ي ظ��ل حال��ة �لتباطوؤ 
�اقت�سادي �ستوؤدي �إلى �لمزيد 
م��ن �ل�سعوب��ات �أم��ام ��ستقر�ر 
�أ�سو�ق �لنفط، وعند هذ� �لحد من 
�لتذبذب و�سعوبة �ل�سيطرة على 

�أد�ء �أ�س��و�ق �لطاق��ة �لعالمي��ة، 
تلوح ف��ي �اأفق موؤ�س��ر�ت على 
درجة كبيرة من �اأهمية تتعلق 
في �لتطور �لحا�سل على مجاات 
��سته��لك �لنف��ط ل��دى قط��اع 
�لنق��ل و�لذي ي�ستح��وذ على ما 
يزيد عل��ى 65 بالمئة من �لنفط 
�لم�ستهل��ك عالمي��ًا، حيث تظهر 
�لبيانات �لمتد�ولة �رتفاعًا على  
مبيع��ات �لمركب��ات �لكهربائية 
حول �لعال��م بن�سب��ة ت�سل �إلى 

�أن  �إلى  �اإ�سارة  مع  بالمئة،   60

 ه��ذه �ل�سناع��ة ل��م تتاأث��ر بعد 

بالتطور�ت �ل�سلبي��ة �لم�سجلة 
على �أ�سعار �لنفط حتى �للحظة.
 يذك��ر �أن �ا�ستثم��ار يتجه 
نحو �لتقنيات �لبيئية �لتي تعمل 
على تخفي�ش �ا�ستهلك وتحقيق 
�لكفاءة �لمطلوبة ف��ي ��ستهلك 
�لطاقة، في �لوقت �لذي ا يمكن 
في��ه اأنظم��ة �لطاق��ة �ل�سم�سية 
و�ل�سوئي��ة ومحط��ات �لطاق��ة 

�لحر�رية و�أنظم��ة طاقة �لرياح 
من �أن ت�سهم ف��ي خف�ش �لطلب 
عل��ى �لنف��ط، م��ع �اأخ��ذ بعين 
�اعتبار �أن رفع كفاءة �ا�ستهلك 
�لنف��ط �ستعن��ي توفي��ر�ً  م��ن 
كبيرً� عل��ى تكالي��ف �لت�سغيل، 
�اأمر �ل��ذي �سيدف��ع �لعديد من 
�لم�ستهلكين من �سركات �لقطاع 
�لخا���ش من تطبي��ق �لمزيد من 
�لتقني��ات و�اأدو�ت �لت��ي م��ن 
�ساأنه��ا �لعم��ل عل��ى تخفي���ش 
تكالي��ف �لت�سغي��ل م��ن خ��لل 
تخفي�ش حجم وقيم �ا�ستهلك 
م��ن �لنفط، ي�س��اف �إليه��ا كافة 
�لتطور�ت ذ�ت �لعلقة بتخفي�ش 
�لطاقة �للزمة لتحلية �لمياه من 
خ��لل ��ستخد�م تقني��ات جيدة 
في هذ� �اإطار وما �إلى هنالك من 
تط��ور�ت تعنى بزي��ادة ن�سيب 
�لطاق��ة �لمنتج��ة م��ن �إجمال��ي 

�ا�ستخد�مات.
وت�سن��ف ه��ذه �لتط��ور�ت 
في �لجانب �اإيجاب��ي �إذ� ما تم 
�لنظر �إليها من جانب قدرتها على 
تحقيق �أهد�ف �لم�ستهلكين ورفع 
كف��اءة �ا�ستخ��د�م وتخفي���ش 
�لتكالي��ف و�اأ�س��ر�ر �لبيئي��ة، 
فيما �سيك��ون لها تبعات �سلبية 
على قوى �لعر�ش و�لطلب لدى 
�أ�سو�ق �لنفط وعل��ى �لمنتجين 
و�ستعمل عل��ى �إطالة �أمد �اأزمة 

لدى �أ�سو�ق �لنفط.

»إيجن بانكر«: »الخليج« أفضل منتج بطاقة 
ائتمان في الشرق اأوسط
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 إيران: اجتماع الدوحة لتجميد إنتاج النفط.. 
خطوة إيجابية رغم فشله

قال بيغن زنغنة وزير النفط الإيراني ام�س اإن الجتماع الذي عقد في الدوحة الأ�ضبوع الما�ضي بهدف 
تجميد اإنتاج النفط كان -رغم ف�ضله- خطوة اإيجابية واإن اإيران �ضوف تدعم اأي خطة لتحقيق ال�ضتقرار في 
ال�ضوق. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت )�ضانا( عن زنغنة قوله »اجتماع الدوحة 
لم يكن مثمرا، لكننا نعتبره خطوة اإيجابية لأنه اأطلق مفاو�ضات بين دول »اأوبك« والدول خارج »اأوبك« 

واأو�ضح للمنتجون للنفط في »اأوبك« اأنه يجب القيام ب�ضيء من اأجل تغيير الو�ضع«.
واأ�ضاف زنغنة خال اجتماع مع وزير الطاقة بجنوب اأفريقيا في طهران اأن اإنتاج النفط الإيراني زاد 
بواقع مليون برميل يوميا منذ رفع العقوبات الدولية المفرو�ضة على اإيران في يناير. و�ضتوا�ضل اإيران 

زيادة اإنتاجها النفطي اإلى اأن ت�ضتعيد ح�ضتها ال�ضوقية التي خ�ضرتها.

تطورات تعمل على إطالة أمد اأزمة

»نفط الهال«: ا مؤشرات ملموسة 
تدعم نمو الطلب على النفط قريبا

»زين« الراعي الرئيس لمسابقة الكويت للعلوم 
والهندسة الرابعة

�ختتمت �سركة زين رعايتها �لرئي�سة لفعاليات 
�لدورة �لر�بعة لم�سابقة �لكويت للعلوم و�لهند�سة، 
�لتي نظمها �لنادي �لعلمي �لكويتي، تحت رعاية وزير 

�لتربية وزير �لتعليم �لعالي د.بدر �لعي�سى. 
وذكرت �ل�سركة في بيان �سحاف��ي �أن رعايتها 
لهذه �لم�سابق��ة �لتي تعتب��ر �اأكبر م��ن نوعها على 
م�ست��وى �لكويت �أتت ف��ي �إطار م�ساعيه��ا لت�سجيع 
مجاات �لعل��م و�اختر�ع��ات ودفع عجل��ة �لتنمية 
�لعلمي��ة ف��ي �لمنطق��ة، حي��ث �سارك��ت »زي��ن« في 
فعاليات حفل �لختام وتكريم �لطلبة �لفائزين �لذي 
�سهد ح�سور وزير �لتربية وزير �لتعليم �لعالي د.بدر 
�لعي�سى، ونائب رئي�ش مجل�ش �إد�رة �لنادي �لعلمي 
�لكويتي طلل جا�س��م �لخر�في، ومدير �إد�رة �لثقافة 
�لعلمي��ة بموؤ�س�س��ة �لكويت للتق��دم �لعلمي د.�سلم 

�لعبلني. 
و�أ�سارت »زين« �إلى �أنه��ا ت�سعى لتوفير �لبيئة 
�لحا�سنة لل�سباب �لكويتي اإبر�ز طاقاتهم و�إبد�عاتهم 

�لعلمية من خلل دعمها لمث��ل هذه �لم�سابقات �لتي 
ت�سب في �لم�سلحة �لعلمية، مبين��ة �أن هذه �لدورة 
تعتبر فر�سة ر�ئعة اإبر�ز �لجانب �لح�ساري للكويت.
و�أو�سحت �ل�سركة �أن ما يميز �لن�سخة �لر�بعة 
من ه��ذه �لم�سابق��ة �أنه��ا �أتاح��ت �لفر�س��ة للطلب 
�لكويتيين وغي��ر �لكويتيين للم�سارك��ة من مختلف 
�لمد�ر�ش �لحكومية و�لخا�سة، بااإ�سافة ا�ستحد�ث 
مجاات جديدة لي�سل مجموعها �إلى 20 مجاا علميا 
تتي��ح �سم �أكبر ع��دد ممكن م��ن �لم�ساري��ع �لعلمية 

�لطلبية في جميع �لتخ�س�سات.
و�أكدت »زين« م��دى �هتمامها بدع��م وم�ساندة 
�لجهات �لتي تقدم يد �لعون اأجيالن��ا �لقادمة وفي 
مقدمته��ا �لن��ادي �لعلم��ي �لكويت��ي �لتابع ل��وز�رة 
�ل�سوؤون �اجتماعية و�لعمل، حيث لن تدخر جهد�ً في 
تقديم �لم�ساندة و�لدعم ل��كل جهة تملك فكرة وروؤية 
تت�سم بنو�حي �اإبد�ع وتخ��دم �لمجتمع و�اقت�ساد 

�لوطني.
»التجاري« حاز جائزة كومرز بنك في 
مجال التسوية المباشرة للمدفوعات
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