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»هيونداي« تطلق »فينيو« الرياضية متعددة االستخدامات

أصدرت شــركة هيونــداي موتور 
هذا األســبوع إعالن ڤيديو سينمائيا 
جذابا لالحتفال بالظهور العاملي األول 
ألحــدث مركباتهــا الرياضية متعددة 
االستخدامات، فينيو، حيث يلبي املقطع 
فــي إنتاجه وجاذبيتــه رغبة جمهور 

العالمة من الشباب.
ويحتفــي املقطــع املنشــور على 
يوتيوب، بطولــه البالغ ثالث دقائق 
تقريبا، بانضمام فينيو إلى تشــكيلة 
هيونــداي مــن املركبــات الرياضيــة 
متعددة االســتخدامات SUV›s، والتي 
تشمل باليسيد وســانتافي وتوسان 

ونيكسو وكونا.

وصمم اإلعــالن املصمــم بطريقة 
ســينمائية مذهلة للفوز بقلوب أبناء 
جيــل األلفيــة والســائقن اليافعــن 
 Urban Vibes والشباب من خالل مفهوم
)املشاعر العصرية(، وهو يسلط الضوء 
على روح الشباب الطاغية على املركبة 
فينيو وهويتها اجلذابة التي تتناسب 

متاما مع أسلوب احلياة املعاصرة.
ومت تصويــر الڤيديو في الواليات 
املتحــدة ويظهر مشــاهد دراماتيكية 
ملركبة فينيو يجري نقلها داخل طائرة 
نقــل من طــراز C-١3٠، قبــل أن تبدأ 
الطائرة بالهبوط وتطلق املركبة على 
املدرج في مطار إنيوكرن بكالفورنيا، 

حيث جتد في استقبالها أفراد أسرتها 
اآلخريــن من عائلة مركبات هيونداي 

الرياضية متعددة االستخدامات.
وتظهر جميع املركبات في املقطع 
كأنهــا شــخصيات بشــرية متناغمة، 
إذ تســرع محركاتهــا وتزيــد نبضها 
وإيقاعاتها الراقصة وإمياءاتها ألعلى 
وأسفل وتومض مبصابيحها األمامية، 
وكل ذلــك قبل أن تنطلق ضمن عائلة 
واحدة في موكــب مهيب نحو املدينة 

الكبيرة.
فــي هذا الســياق، قــال وونهونغ 
تشو النائب التنفيذي للرئيس وكبير 
مســؤولي التســويق لــدى هيونداي 

موتور، إن اإلعالن القوي عن املركبة 
املركبــات  فينيــو، بوصفهــا إحــدى 
الرياضية متعددة االســتخدامات ذات 
الروح الشبابية، والذي يستهدف أبناء 
جيل األلفية »يكســر األفكار النمطية 
عــن إعالنــات الســيارات، ونأمــل أن 
نتمكن جميعا من االستمتاع بوصول 
فينيو إلى الســوق بنجــاح من خالل 
املخطط اإلعالنــي الفريد هذا«. وتعد 
مركبة فينيو ٢٠٢٠ اجلديدة كليا، بعد 
ظهورها ألول مرة في معرض نيويورك 
الدولي للسيارات في ابريل ٢٠١٩، أحدث 
إضافة إلى عائلة هيونداي من املركبات 

الرياضية متعددة االستخدامات.

من خالل إعالن ڤيديو الفت على موقع »يوتيوب«

159 % التزام »أوپيك+« بتخفيضات اإلنتاج في يوليو
وكاالت: ذكرت وكالة »تاس« 
الروســية لألنبــاء أن أوپيك 
ومنتجــن للنفط مــن خارج 
املنظمــة نفــذوا تخفيضــات 
لإلنتــاج فــي يوليــو املاضي 
مبعدل يفــوق املتوقــع وفقا 

التفاق خفض اإلمدادات.
ونقلت »تاس« عن مصدر 
من اللجنة الفنية لـ »أوپيك+« 
أن نسبة االلتزام بالتخفيضات 
الشــهر  بلغــت ١5٩% خــالل 
املاضــي، بينما نفذ املنتجون 
من خارج املنظمة تخفيضات 

بنسبة ١66%.
من جهــة أخرى، كشــفت 
بيانــات رســمية أمــس عــن 
انخفاض صادرات النفط اخلام 
السعودية في يونيو مقارنة 
بالشــهر الســابق، في الوقت 
الذي تبقــي اململكــة إنتاجها 
أقل من عشــرة مالين برميل 
يوميا للمساهمة في التخلص 
من تخمة إمدادات عاملية ودعم 

أسعار النفط.
وصــدرت اململكــة، أكبــر 
مصدر للخام في العالم، 6.7٢١ 
مالين برميل يوميا في يونيو 
انخفاضــا مــن 6.٩4٢ مالين 
برميــل يوميا فــي مايو وفقا 
لبيانــات من مبادرة البيانات 

املشتركة )جودي(.
اململكــة 78٢.٩  وضخــت 
مالين برميل يوميا في يونيو 
ارتفاعا من ٩.67٠ مالين برميل 

يوميا في مايو.
نفطــي  مســؤول  وقــال 
سعودي لـ »رويترز« في وقت 
سابق من الشــهر اجلاري ان 
اململكة تعتزم إبقاء صادراتها 
النفطيــة أقــل مــن 7 مالين 
برميــل يوميا في أغســطس 
وسبتمبر على الرغم من قوة 
طلب العمالء، إلعادة التوازن 

إلى السوق.

برميــل يوميا فــي مايو وفقا 
جلــودي. وأظهــرت البيانات 
ارتفــاع صــادرات املنتجــات 
النفطية املكررة قليال في يونيو 
إلى ١.٢76 مليون برميل يوميا 
من ١.٢6٠ مليون برميل يوميا 

في الشهر السابق.
واســتخدمت الدولــة ذات 
الثقــل فــي أوپيــك 55٠ ألف 

إلى ذلك، انخفضت أسعار 
النفط خــالل تــداوالت أمس 
مع اســتمرار املخاوف حيال 
الطلب، لكن اخلســائر جاءت 
محدودة بفعل التفاؤل بتهدئة 
توترات التجارة بن الواليات 
املتحــدة والصن واآلمال بأن 
االقتصادات الكبرى ستتبنى 
إجــراءات حتفيز لدرء تباطؤ 
اقتصــادي محتمــل. وهبــط 
خام القيــاس العاملــي برنت 
١٩ ســنتا إلــى 5٩.55 دوالرا 
للبرميل، وفقد اخلام األميركي 
٢7 ســنتا ليصل إلــى ٩4.55 
دوالرا للبرميل. وقالت الواليات 
املتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح 
لشــركة هواوي تكنولوجيز 
بشــراء مكونات من شــركات 
أميركية، في مؤشر على تهدئة 
بسيطة للنزاع الدائر بن أكبر 

اقتصادين في العالم.
واستمرت املخاوف بشأن 
الطلب الكلــي على النفط في 
الضغط على اخلام. وخفضت 
أوپيك توقعاتها لنمو الطلب 
العاملي على النفط في عام ٢٠١٩ 
مبقــدار 4٠ ألف برميل يوميا 
إلى ١.١٠ مليون برميل يوميا. 
وأشارت إلى أن السوق سيشهد 

فائضا طفيفا في ٢٠٢٠.
كمــا دعــم أســعار اخلام 
االجتــاه الصعودي لألســهم 
في أنحــاء العالم مــع تنامي 
التوقعــات بــأن االقتصادات 
العاملية ســتتحرك للتصدي 

لتباطؤ النمو.
ويراقب املتعاملون مؤشرات 
التوتر في الشرق األوسط بعد 
أن وصفــت الواليات املتحدة 
اإلفراج عن ناقلة إيرانية كانت 
في قلــب املواجهة بن طهران 
وواشــنطن بأنه أمر مؤسف 
وحذرت اليونان وموانئ البحر 
املتوسط من مساعدة السفينة.

برميل يوميا من النفط اخلام 
لتوليــد الكهرباء فــي يونيو 
انخفاضا من 45٠ ألف برميل 
يوميــا قبل شــهر، بينما بلغ 
الطلب السعودي على املنتجات 
النفطية ٢.38١ مليون برميل 
يوميا ارتفاعا من ٢.٠٩٢ مليون 
برميل يوميا في مايو أيار وفقا 

للبيانات.

خسائر محدودة للنفط بفعل التفاؤل بتهدئة توترات التجارة

وأظهرت بيانات »جودي« 
ارتفاع مخزونات النفط اخلام 
السعودية إلى ١87 مليونا و٩٠٠ 
ألف برميل في يونيو من ١87 
مليونــا و7٢3 ألف برميل في 

مايو.
وعاجلت املصافي السعودية 
٢.5٠5 مليون برميل يوميا في 
يونيو ارتفاعا من ٢.464 مليون 

»أرامكو« تطلب مقترحات البنوك للمشاركة في الطرح املرتقب
طلبت شركة »أرامكو« رسميا من بنوك 
رئيسية تقدمي مقترحات بشأن أدوار محتملة 
في طرحها العام األولــي املرتقب، الذي قد 
يصبح األكبر في العالم، وفق ما ذكرت وكالة 
»رويترز«. ومــن املتوقع جمع أكثر من 100 
مليار دوالر نتيجــة لعملية طرح حصة من 
أرامكو، التي من املخطط أن جتري بني 2020 

وأوائل 2021.
في سياق متصل، ذكرت وكالة »بلومبيرغ« 
أن أرامكو طلبت رسميا من بعض البنوك تقدمي 

مقترحات بشأن أدوارها احملتملة في الطرح 
العام املرتقب للشــركة، مضيفة أن الشركة 
عينت بنكي االستثمار Lazard وMoelis لتقدمي 
املشورة بخصوص الطرح العام املقبل، واملتوقع 
أن يتم بني أواخر 2020 ومطلع 2021. وكانت 
 MORGANو JP MORGAN أرامكو قد عينت
STANLEY وHSBC للقيام بدور رئيسي، في 
الطرح في عــام 2016، قبل أن ترجئ عملية 
الطرح بعد اســتحواذها على حصة 70% من 
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(.

»املتحد« البحريني والكويتي
يوقعان اتفاقية بيع »كميفك«

أعلن بنكا األهلي املتحد 
البحريني واألهلي املتحد 
الكويتــي عــن توقيعهما 
اتفاقية لبيــع حصصهما 
في شركة الكويت والشرق 
املالي  األوسط لالستثمار 

»كميفك«.
وقال البنكان في بيانن 

منفصلن على موقع البورصة أمس، إن 
إجمالــي حصصهما فــي »كميفك« يبلغ 
١٩6.٠٩6 مليون سهم )بنسبة 75.6% من 
األسهم املتداولة(، علما ان حصة »املتحد« 
الكويتي تبلغ ١3٠.7١5 مليون سهم )بنسبة 

5٠.4١% من األسهم املتداولة(.
وأوضــح البنــكان ان بيع احلصص 
املذكورة سيتم ملصلحة حمد صالح الذكير، 
علما بأن سعر البيع يبلغ 58.٠43 فلسا 
للســهم الواحد. وذكــر البنكان أن البيع 
مرهــون باحلصــول علــى كل موافقات 
اجلهــات الرقابيــة املطلوبــة وبااللتزام 
بشروط االتفاقية املوقعة من قبل األطراف 
املتعاقدة. وأكد البنكان في اإلفصاحن أن 
الصفقة ليس لها تأثيرات جوهرية على 

املركز املالي للبنكن. وكان »أهلي متحد« 
البحرينــي أعلن في منتصف أغســطس 
اجلــاري، عن تلقيه ووحدته التابعة في 
الكويت، عرض شراء من حمد صالح الذكير 
ألسهم البنكن مجتمعة في شركة »كميفك«. 
وكانت أرباح »كميفك« ارتفعت 54% في 
الربع الثاني من ٢٠١٩، على أساس سنوي، 
لتصل إلى ١4٠.4 ألف دينار، وبالنســبة 
نفسها تقريبا على مستوى النصف األول 
لتبلــغ 46٢.7 ألــف دينــار مقارنة بربح 
قــدره 3٠٠.١6 ألف دينــار للنصف األول 
من ٢٠١8. ويبلغ رأسمال »كميفك« نحو 
٢6.38 مليــون دينار موزعــة على نحو 
٢63.8 مليون ســهم بقيمة اســمية تبلغ 

١٠٠ فلس للسهم الواحد.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته.. 
ويترقب خفض الفائدة

رويترز: اســتقرت أسعار الذهب خالل 
تداوالت األمس بعد أن نزلت دون مستوى 
مهم في اجللسة السابقة بعد تنامي اإلقبال 
علــى املخاطــرة، مــع ترقب املســتثمرين 
اجتماعات لصانعي السياســات تعقد في 
وقت الحق من األسبوع احلالي تعطي مؤشرا 
عن املسار املستقبلي خلفض أسعار الفائدة.

ولم يسجل الذهب خالل التعامالت أمس، 
تغيرا يذكر عنــد ١4٩7.٠7 دوالرا لألوقية 
)األونصة(، مرتفعا قليال فوق أدنى مستوى 
في أســبوع تقريبا البالغ ١4٩٢.١٠ دوالرا 
والذي ســجله في اجللسة السابقة. وكان 
الذهب قد هبط االثنن املاضي، متراجعا دون 
املستوى املهم البالغ ١5٠٠ دوالر ومسجال 
أكبر انخفاض يومي منذ ١٩ يوليو املاضي. 
وتراجع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 

٠.3% إلى ١5٠7.8٠ دوالرات.
وتتنامــى اآلمال بضــخ حتفيز إضافي 

بعــد تقارير عن أن أملانيا تســتعد لزيادة 
اإلنفاق املالي واتخاذ بنك الشعب الصيني 
)البنك املركزي( خلطوات خلفض تكاليف 

اقتراض الشركات.
في غضون ذلك، استقر الدوالر األميركي 
قرب أعلى مســتوى في ثالثة أسابيع في 
الوقــت الذي ارتفعــت فيــه العوائد على 
السندات احلكومية األميركية بفضل حتسن 

اإلقبال على األصول العالية املخاطر.
ويركز املســتثمرون في الوقت احلالي 
علــى محضر اجتماع مجلــس االحتياطي 
االحتــادي )البنك املركــزي األميركي( في 
يوليو املقرر صدوره غدا ومنتدى جاكسون 
هول الذي ينظمه املجلس الذي يعقد في وقت 
الحق من األسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن 
السياسة النقدية. أيضا يترقب املستثمرون 
قمة مجموعة السبع التي تنعقد في وقت 

الحق من الشهر اجلاري.

الدوالر يحافظ على أفضل مستوياته في 3 أسابيع

»وثاق«: السرقات متثل 20% من أسباب 
اإلفالس التجاري للشركات حول العالم

قالت شركة وثاق للتأمن 
التكافلي إن السرقات التي 
تتم داخل الشركات واحملال 
التجاريــة متثــل ٢٠% من 
أســباب اإلفالس التجاري 
للشركات حول العالم، مما 
يتســبب في أضرار بالغة 
ألصحــاب األعمــال، وذلك 
بحســب »جمعيــة اإلدارة 

األميريكية«.
مســاعد  وأوضــح 
الرئيس التنفيذي لإلنتاج 
والتســويق والتطوير في 

الشركة، فواز املزروعي في تصريح صحافي، 
أن اخلسائر احملتملة بسبب أعمال السرقة 
تعتمد على طبيعة وحجم وموقع األعمال 
التجارية. وأضاف املزروعي أنه على سبيل 
املثال تفقد الشركات األميركية حوالي 6٠ 
مليار دوالر ســنويا، جراء خســائر جتار 
التجزئة ألسباب انخفاض املخازن بسبب 
سرقات الزبائن أو موظفي تلك الشركات، 
وذلك وفقا لدراسة أجراها االحتاد الوطني 

األميركي للبيع بالتجزئة. 
وذكر أن تلك الســرقات بحســب نفس 
الدراســة، تشــكل حوالي 38% من إجمالي 
خسائر جتار التجزئة والتي تبلغ حوالي 
5٠ مليار دوالر ســنويا وفي ازدياد، الفتا 
في الوقــت ذاته إلى أن األخطــاء اإلدارية 
والتنظيميــة، قــد تكون ســببا كذلك في 
حدوث تلك اخلسائر مثل سوء إدارة املخازن 

واحلماية وتدريب الصحيح للموظفن.
وأفــاد املزروعي بأن جتــارة التجزئة 
واحملالت التجارية واملشــاريع الصغيرة 
في الكويت، باتت تشكل جزءا مهما وأساسيا 
في احلياة االقتصادية احمللية، األمر الذي 
يســتدعي وجود تغطيــات تأمينية تلبي 
حاجة أصحاب احملالت وحتمي ممتلكاتهم 

من املخاطر املختلفة.
ولفــت إلــى أنــه ميكن 
للشــركات، عمــل وثيقــة 
تأمن خاصة ضد السرقة 
تضمن لها تغطية مجموعة 
من األخطار مثل اختالس 
والتزييــف  املوظــف، 
والتزوير، وسرقة املوظف، 
واحتيال احلاســب اآللي، 
التحويــالت  واحتيــال 
البنكية، والســطو، مبينا 
في هذا الصدد أن »وثاق« 
تقــوم فــي هــذا اجلانــب 
بتغطية تلك املخاطر من خالل وثيقة تأمن 
احملالت التجاريــة الصغيرة، التي تغطي 
املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها تلك 
املتاجر وأصحابها، مثل احلريق، والسرقة، 
واملســؤولية املدنية جتاه املالك والطرف 

الثالث، وأصحاب العمل.
وأشــار إلى أنــه من الطــرق املقترحة 
للوقاية من هذا النوع من الســرقات، قيام 
الشــركات بعدد من اإلجراءات، مثل وضع 
ضوابط محاســبية فعالة، ووضع حوافز 
تشجع املوظف الكفء وحتميه عند الشهادة 
علــى ســرقة مــا، إضافة لقيامهــا ببعض 
اإلجراءات االحترازية، مثل تركيب األقفال 
اجليدة، وأبــواب احلماية والقضبان على 
النوافذ، وأجهزة االنذار وكاميرات احلركة 
والتسجيل، وتقليل النقد في اخلزنة ولدى 

املوظفن.
ودعــا املزروعي إلى ضــرورة التوعية 
التأمينيــة لهــذا النوع مــن التأمينات في 
الكويــت، وأهميته وحاجته لدى أصحاب 
املشــاريع الصغيرة، الســيما أنها شــأنها 
شــأن بقية األعمال عرضة للحوادث التي 
قد تترتب عليها أضرار وخسائر عرضية 

غير متوقعة.

فواز املزروعي 


