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نسخة عن العرض دمية نسيبة

فريق اإلطفاء خالل البطولة 

جاسم السعدون هاني حسني عماد العتيقي

نفطيون: ارتفاع أسعار النفط »غير مبرر«
وتوقعات باستقرارها ما بين 70 و80 دوالرًا للبرميل

ن انه ليس هناك  أكد خبراء نفطي���و
ء  مبرر واضح الرتفاع أسعار النفط خال
األسبوعني املاضيني مبا يزيد على دوالرين 
أ  ونصف ال���دوالر للبرميل متوقعني عد
استمرار ذلك االرتفاع واستقرار االسعار 
ى املتوسط. بني 70 و80 دوالرا على املد

وأوضحوا في حتقيق نشرته »كونا« 
ء  ن ما س���جلته األسعار من ارتفاع خال أ
ه مؤشرا على  أ ال ميكن اعتبار ه االيا هذ
استمرار االسعار في صعودها متوقعني 

مراوحتها بني 70 و90 دوالرا للبرميل.
ي جاس���م  ء اخلبي���ر االقتصاد وق���ا
ن »انه في ظل الظروف التي مير  السعدو
بها االقتصاد العاملي لن تتدنى األسعار 
ى حاجز ال� 90  ع���ن 70 دوالرا ولن تتعد
ن هذا التذبذب احلالي  دوالرا«، مضيفا ا
ن بس���بب تقارير  صعودا وهبوطا يكو
يومية جديدة ع���ن االقتصاد العاملي لن 

ى املتوسط. ن لها تأثير على املد يكو
التقاري���ر  ن  ا ن  الس���عدو وأوض���ح 
املتخصص���ة التي تنش���ر ع���ن أوضاع 
الكيانات االقتصادية الكبيرة كاالقتصاد 
األميركي والياباني والصيني واألوروبي 
هي التي تؤثر بش���كل واضح في اسعار 

النفط العاملية.
ن اسعار النفط في العالم ستظل  وذكر ا
ء الفترة املقبلة ورمبا تكسر  في زيادة خال
ء لن  ي حا حاجز ال���� 80 دوالرا لكنها بأ
ن هذا  تكسر حاجز ال� 90 دوالرا، مضيفا ا
أ  التذبذب سيس���تمر حتى منتصف العا

املقبل على األقل.

ارتفاع مخزون النفط األميركي

من ناحيته لم ير اخلبير النفطي عماد 

ء  العتيقي مبررا الرتفاع أسعار النفط خال
أ استمرار  األسبوعني األخيرين، متوقعا عد
ى القصير السيما مع  هذا الصعود على املد
ن النفط األميركي ووصوله  ارتفاع مخزو
ى منذ عشر سنوات اضافة  ألعلى مستو
أ وجود زيادة في الطلب العاملي  الى عد

على النفط.
ن التذبذب في األسعار  ء العتيقي ا وقا
مستمر منذ نحو ستة اشهر وهو ما بني 
70 و80 دوالرا للبرميل ويظل هذا االرتفاع 
ن امرا طبيعيا في اطار احلدود املتوقعة  اآل
السيما مع استقرار االنتاى ملنظمة أوپيك 
ن برميل يوميا  ى 28.800 مليو مبس���تو

أ 2011. في عا
ن النمو احلاصل  وأوضح العتيق���ي ا
ن نتيجة االنفاق احلكومي  في الصني كا
ء مستمرا  ي اليزا على البنية التحتية والذ
حتى بعدما انخفض الطلب على املنتجات 
الصينية في األس���واق العاملية، متوقعا 
ن يتوقف هذا االنفاق عند زيادة الطلب  ا

ه املنتجات. على هذ
ء فصل الشتاء  وعن املناخ واقتراب حلو
ء  ن ذلك بزيادة الطلب على النفط قا واقترا
ن للمناخ تأثيرا ملحوظا وبحسب شدة  ا
ء املوسم ولكن حجم قساوة  البرودة خال
موسم البرودة املقبل في الوقت احلالي 
ن  ن التوقعات لن تكو غير معروف مبينا ا

ء اجلوية. دقيقة فيما يخص األحوا

األسعار »متماسكة«

من جهته توقع اخلبير النفطي هاني 
ن تظل األسعار متماسكة في الوقت  حسني ا
ى  الراهن ورمبا تظل قوية على املس���تو
املتوس���ط ما لم يشهد االقتصاد العاملي 

ن توقعات  أحداثا مفاجئة، مش���يرا الى ا
ن اسعار النفط ستشهد انخفاضا  البعض بأ

ي أدلة تساندها. جديدا ليس لها ا
ي  ن »اجتماع أوپيك الذ وبني حسني ا
ن له تأثير  سيعقد في اكتوبر املقبل لن يكو
على االسعار لكونه اجتماعا احتفاليا ولن 
ن  يشهد قرارات مهمة ومؤثرة« مضيفا ا
ن النفط العاملي على اسعار  تأثير مخزو

النفط العاملية محدود ووقتي.
وأش���ار هلى وجود عالقة بني ارتفاع 
االس���عار حاليا وما ينش���ر من تقارير 
ء النمو في الصني  ودراسات عن ارتفاع معد
ن تأثر الصني  أ احلالي مبينا ا ء العا خال
وهي ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم 
بعد الواليات املتحدة باألزمة االقتصادية 
ن اس���تهالك  لم يكن بصورة كبيرة بل ا

الصني من النفط في تزايد مستمر.
ن السبب الرئيسي الرتفاع اسعار  ء ا وقا
أ املاضية غير واضح،  ء األيا النفط خال
ن من أسباب هذا  مستدركا بأنه رمبا يكو
ء فصل الشتاء  االرتفاع االستعداد الستقبا
ء النصف الشمالي من الكرة األرضية  في دو

حيث يزيد استهالك زيت التدفئة.
ن تأثير عامل املناخ معروف على  وذكر ا
اسعار النفط العاملية ولكنه يظل عامال 
محدودا اذا لم يحدث انخفاض شديد في 

درجات احلرارة بخالف املتوقع.
ن اسعار النفط العاملية سجلت  يذكر ا
ي  ء من سبتمبر اجلار ء النصف االو خال
ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سعر برميل 
النفط الواحد لسلة أوپيك في بداية هذا 
الش���هر 72.49 دوالرا للبرميل في حني 
ه االثنني املاضي الى 75.06  وصل س���عر

دوالرا.

أرجعوا تذبذب األسعار إلى التقارير المستمرة حول االقتصاد العالمي

»الوطني« يكافئ عمالء حساب »الشباب«
بـ 50% خصمًا على تذاكر السينما خالل نهاية األسبوع

»بوبيان« يرعى أبطال الكويت من اإلطفائيين 
أعلن بنك بوبي����ان انه ضمن 
أنش����طته املميزة برعاية مختلف 
القطاعات ف����ي املجتمع، فقد قام 
برعاية فريق اإلدارة العامة لإلطفاء 
العالم  والذي ش����ارك في بطولة 
احلادية عشرة لرجال اإلطفاء التي 
أقيمت في كوريا اجلنوبية أخيرا. 
وأوضح البنك في بيان صحافي أن 
هذه الرعاية تأتى دعما من البنك 
ألبطال الكويت في مختلف املجاالت 
العلمية أو الرياضية أو الثقافية 
وغيرها، حيث سبق للبنك ان قام 
بتكرمي مخترعي الكويت الفائزين 
بجوائز في معرض جنيڤ العاملي 
لالختراعات، الى جانب تكرمي بطلة 
الكويت في الرماية شهد احلوال.

ادارته تؤمن  ان  البن����ك  وأكد 
بأهمية دعم الشباب الكويتي في 
مختلف املجاالت خاصة ان ذلك من 
شانه ان يعلي من مكانة الكويت في 

وسط مشاركة أكثر من 15 ألف العب 
من 50 دولة على مستوى العالم 
ف����ي البطولة التي تقام كل عامني 
ومخصصة لرجال االطفاء. وكان 
وفد اإلطفائيني برئاسة مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم باإلدارة 
العامة لإلطفاء املقدم خليل األمير 
قد ش����ارك في البطولة حيث ضم 
الوفد أيض����ا كال من: نقيب أحمد 
عبداهلل عبدالس����الم، ومالزم أول 
عبداهلل خالد احلبش����ي، ومالزم 
أول مبارك محمد العازمي، ووكيل 
ضابط حس����ن علي عبدالعزيز، 
ووكيل ضابط أحمد محمد حسن، 
ورقيب عبدالعزيز فهد العسالوي، 
ورقيب أحمد عاشور خليفة، ورقيب 
عالء منصور احلواج، ورقيب نواف 
سعود العتيبي، وعريف علي مكي 
الصباغة، ووكيل عريف عبداهلل 

فرحان العتيبي.

احملافل الدولية واالقليمية.
ونوه البنك بأبطال الكويت الذين 
حققوا نتائج رائعة في بطولة العالم 
لرجال اإلطفاء حيث أحرز الفريق 
املكون من 11 العب����ا من إطفائيي 

الكويت 5 ذهبي����ات وفضية و7 
برونزيات في رياضات القفز بالزانة 
والس����نوكر والكراتيه واجلودو 
والقوارب الشراعية، باإلضافة الى 
تنس الطاولة والس����باحة. ولفت 

الى ان هذا االجناز الكويتي يأتي 
في ثاني مش����اركة عاملية لفريق 
اإلطفاء وهو ما يعد إجنازا كبيرا 
يسجل للكويت ودليال على متيز 
اطفائيي الكويت من بني زمالئهم 

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
مؤخرا اطالق حملة ترويجية 
حتمل تخفيضات مغرية بقيمة 
50% على أسعار تذاكر للسينما 
معدة خصيصا ملكافأة عمالء 

حساب »الشباب«.
 وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه احلمل����ة، التي أطلقها 
البن����ك بالتعاون مع ش����ركة 
الكويتية  الوطنية  الس����ينما 
تتيح ألصحاب حساب الشباب 
االستفادة من األسعار املخفضة 
على تذاكر الدخول الس����ينما 
في أية صالة سينما في عطلة 
نهاية كل أسبوع )يومي اجلمعة 
والس����بت(، حيث مبقدورهم 
احلصول عل����ى تذاكر دخول 
بقيمة دين����ار ونصف الدينار 
فقط ب����دال من القيمة األصلية 
وهى مببل����غ 3 دنانير وذلك 
عند استخدام بطاقة الشباب 
لش����راء تذاكر السينما، حيث 

م����ن العروض املغري����ة التي 
تلبي متطلبات الطلبة الشباب 
وأس����لوب حياتهم، ونأمل أن 
يستمتع عمالء حساب الشباب 

بهذه احلملة اجلديدة«.
اجلدير بالذكر ان حس����اب 
الش����باب »الوطن����ي« يتميز 
املبتكرة  بعروضه ومنتجاته 
واملع����دة خصيص����ا لتلبي����ة 
احتياج����ات عمالئه من طلبة 
اجلامعات واملعاهد العليا ممن 
تت����راوح أعمارهم بني 17 و23 
عاما، ويواصل حساب الشباب 
حملته الترويجية الهادفة إلى 
تشجيع ومكافأة السلوكيات 
االدخارية في صفوف الطلبة 
الش����باب من خالل سحوباته 
الشهرية وربع السنوية التي 
حتم����ل العديد م����ن املكافآت 
القيمة لعمالئه الذين يحتفظون 
بأعل����ى أرص����دة ادخارية في 

حساباتهم.

يس����ري العرض حتى نهاية 
فبراير 2011.

وبه����ذه املناس����بة، قال����ت 
مسؤولة حساب الشباب لدى 
بن����ك الكوي����ت الوطني دمية 
الكويت  نس����يبة: »يقدم بنك 
الوطني دائما أفضل العروض 

الس����ينمائية غير  واألف����الم 
العام  امتداد  املس����بوقة على 
لعمالئه من حساب الشباب، وقد 
أردنا مكافآتهم على والئهم لبنك 
الكويت الوطني وفي إطار الوفاء 
بوعودنا بتقدمي أفضل العروض 
واملنتجات لهذه الشريحة من 

عمالئنا«. وأضافت: »لقد ملسنا 
إقباال شديدا واستحسانا من 
جانب عمالئن����ا لهذه احلملة، 
وش����عرنا بأن ه����ذا ما يتطلع 
إليه أصحاب حساب الشباب، 
وق����د دأب البنك الوطني على 
توفير كل ما هو جديد ومفيد 

»بيتك« يطلق حملة العودة للمدارس
أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن إطالق حملة »العودة 
للمدارس« اعتبارا من يوم 20 
س���بتمبر اجلاري وحتى نفاد 
الكميات تزامنا مع بداية العام 
الدراس���ي اجلديد، وتستهدف 
احلمل���ة ش���ريحة األطفال من 
أصح���اب حس���اب »بيت���ي« 
احلاليني، ويتم خاللها توزيع 
هدايا مجانية رمزية على هذه 
الشريحة من العمالء، عبر فروع 
»بيتك« املنتش���رة في مختلف 
املناطق اجلغرافية. كمساهمة 
في دعم ورعاية قطاع التعليم 
الذي يحظي بأولوية واهتمام 

كبيرين من قبل البنك.
وبهذه املناس���بة، قال مدير ادارة الفروع في 
»بيتك« عماد عبدالعزيز الصرعاوي في تصريح 
صحافي، ان الهدف األساسي من إطالق احلملة هو 
شكر عمالء »بيتك« احلاليني من شريحة األطفال 
حملة حساب »بيتي« على اختيارهم بيتك ليكونوا 

ضمن عمالئه وتقديرا لثقتهم به.
وأضاف انه سيتم توزيع الهدايا على العمالء 
من خالل فروع »بيتك« املختلفة للرجال والسيدات 
كل عميل حس���ب الفرع التابع له، مؤكدا على أن 
تقدمي الهدايا غير مش���روط بإيداع أموال أو فتح 

حسابات جديدة وسيتم توزيع 
الهدايا حتى نفاد الكمية.

وأك���د ان »بيت���ك« يعتبر 
ش���ريحة األطفال من الشرائح 
اإلستراتيجية باعتبارهم عمالء 
املستقبل وبالتالي يحرص البنك 
على االستثمار في بناء عالقة 
وثيقة مع هؤالء العمالء من خالل 
مشاركتهم مناسباتهم وطرح 
املنتجات واخلدمات التي تالئم 
احتياجاتهم وتطلعاتهم، حتى 
تستمر العالقة ونعزز والءهم 
خالل مراحلهم العمرية والعملية 
املقبلة، السيما أن نسبة كبيرة 
من املجتمع الكويتي تنتمي لفئة 

الشباب.
اجلدير بالذكر ان »بيتك« كان قد طرح حساب 
التوفير »بيتي« املخصص لألطفال ابتداء من اليوم 
األول وحتى 14 عاما، حرصا منه على تش���جيع 
األطفال على ادخار أموالهم وغرس الثقافة املصرفية 
لدى هذه الشريحة منذ الصغر، ويقدم احلساب 
العديد م���ن املزايا من خالل الع���روض املنوعة 
والبرامج الثقافية والترفيهية على مدار العام، كما 
يحث أفراد هذه الشريحة املستهدفة على استخدام 
التقنية احلديثة من خالل متابعة حساباتهم وما 

يطرح من ميزات جديدة عبر االنترنت.

لعمالئه الحاليين أصحاب حساب »بيتي« لألطفال

عماد الصرعاوي

»اإلبداع الخليجي« تدشن مهارات التفاوض 
البيعي بالقاهرة في نهاية أكتوبر المقبل

في هطار جهودها املتنوعة ملساعدة الشركات 
ء فعالة وبناءة  في سعيها املستمر إليجاد حلو
للخروى من أزمة السيولة التي تواجهها بسبب 
األزمة املالية العاملية التي أدت هلى سيادة موجة من 
الركود، تدشن شركة اإلبداع اخلليجي لالستشارات 
والتدريب برنامج مهارات التفاوض البيعي في 
ء الفترة من 31 أكتوبر هلى 3 نوفمبر  القاهرة خال

أ احلالي. من العا
ه املناسبة، أشار رئيس مجلس اإلدارة   وبهذ
ن البرنامج  ن هلى أ في الشركة د.طارق س���ويدا
يأتي تلبية الحتياجات الش���ركات في مختلف 
ء  ن محاور البرنامج حتاو القطاعات، الفتا الى أ
التعرف على الفرق بني البيع والتفاوض وأيهما 
أ على اآلخر وكذلك معرف���ة كيفية زيادة  يتق���د
نسب النجاي في نس���ب املبيعات وكيف ميكن 
ن خلق مزيد  مواجهة املنافسة بإبداع، مستدركا أ
من اإليرادات ملواجهة نقص الس���يولة هو األهم 

بالنسبة للعديد من الشركات العاملة في مختلف 
القطاعات.

ن البرنامج يسعى لتحقيق 5  ن أ  وبني سويدا
أهداف رئيسية تتمثل في حتديد مراحل التفاوض 
والتدريب عل���ى مهارات أساس���ية للنجاي في 
التفاوض وتنمية القدرات التفاوضية والسيطرة 
على مجريات التفاوض وتهيئة املشارك للتعامل 
مع مشاكل التفاوض البيعي وكسب ثقة العميل 

في وقت قصير.
ه النوعية من البرامج  ن هقامة مثل هذ  ولفت الى أ
ء العربية تأتي حتقيقا لرسالة  في عدد من الدو
الشركة الرامية هلى نشر ثقافة التفاوض وكيفية 
ن  اكتساب العمالء في أقصر وقت ممكن، مبينا أ
أكثر املس���تفيدين من البرنامج مدراء املبيعات 
والتسويق وتطوير املنتجات وخدمات العمالء 
ونواب مدراء التس���ويق ونواب مدراء املبيعات 

وأخصائيو التسويق ومسؤولو املشتريات.


