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«املقاوالت البحرية» وّقعت عقدًا مع «نفط الكويت» بـ ٣٥ 
مليون دينار.. لتوريد وصيانة مضخات إنتاج النفط الثقيل

املقاوالت  أعلنــت شــركة 
عــن  البحريــة  واخلدمــات 
حصولهــا على عقد ترســية 
من شركة نفط الكويت ضمن 
٣ شــركات، وذلــك لصيانــة 
وتزويــد وتركيــب مضخات 
الرفــع االصطناعــي حلقــول 
شــمال الكويــت الســتخراج 

النفط الثقيل. 
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
االدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيذي لشــركة  والرئيس 
املقاوالت واخلدمات البحرية 
م.علي دغيم الشمري إن فوز 
الشــركة بهذا العقد يأتي في 
إطار استراتيجية شركة نفط 
الكويــت لتعزيــز اإلنتاج من 

النفط الثقيل.
وأوضح الشمري أن شركة 
املقاوالت واخلدمات البحرية 
التي يعود تأسيسها إلى عام 
١٩٧٣ في القطاع النفطي تعد 
احد املالك للشــركة الكويتية 
 ٪٥١ بنســبة  للحفريــات 
الكويتية  البترول  ومؤسسة 
وحفاراتنــا   ٪٤٩ بنســبة 
تستحوذ على نســبة كبيرة 
من حجم االعمال، وأيضا تعمل 
الشركة وشركاتها التابعة مع 
العديد من الشركات النفطية 
التابعــة ملؤسســة البتــرول 

الكويتية.
فــي تصريــح  وأضــاف 
صحافــي عقــب توقيــع عقد 
الترســية مــع شــركة نفــط 
الكويــت أن شــركة املقاوالت 
واخلدمــات البحرية لن تألو 
جهــدا في حتقيــق طموحات 
شــركة نفط الكويــت لقطف 
ثمــار ونتائج هذا املشــروع 
الذي يعكس مســاعيها لرفع 
معدالت اإلنتاج وفق خططها 
واســتراتيجياتها الهادفة الى 

تعزيز قدراتها اإلنتاجية.

املقاوالت واخلدمات  شــركة 
البحرية ال تنظر للعقود التي 
تنفذها على أنها مجرد مقاول 
بقدر ما حترص على ان تعمل 
مع شركة نفط الكويت على 
انهــم فريق واحــد ومتعاون 
ومبا يخدم تطلعات الشركة 
خللق فرص لتوظيف الشباب 
والشــابات الكويتيني كونها 
شــركة كويتية حترص على 
حتقيق النجاح املستمر وفق 
أسس نظرية وفنية ذات بعد 
اســتراتيجي متكامــل يلبي 
طموحات مؤسســة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعة 

والزميلة. 
وقــال: نحــن نعمــل مع 
شركة نفط الكويت والشركات 
األخرى الزميلة، ونركز دائما 
على تأهيل الشباب الكويتي 
للعمل في هذا امليدان، مشيرا 
الــى ان الشــركة فــي طــور 
التوسع في قطاعات مساندة.

وذكــر أيضا ان الشــركة 
ماضية في التوسع بأعمالها 
بفضــل دعم مجلــس االدارة 
واملالك الغتنــام الفرص في 
ضوء الشــفافية واملصداقية 
التــي نضعهــا شــعارا لنــا 
على صعيد جميع املشــاريع 

املنتــج وغيرها مــن األعمال 
الفنيــة الالزمــة الســتخراج 

النفط الثقيل.
املشــروع  مــدة  وحــول 
والتكلفــة، قال العيدان: تبلغ 
تكلفة املشــروع ٣٥٫٢ مليون 
دينار مبا يعادل نحو ١٠٥ ماليني 
دوالر مبدة إجنــاز للتعاقد ٧ 
سنوات، وقد متت ترسية العقد 
على ٣ شركات من بينها شركة 
املقاوالت واخلدمات البحرية، 
وهي واحدة من الشركات التي 
ستعمل على توريد وصيانة 
وتركيب املضخات والبامبات 
املتعلقة باملشروع بالتعاون مع 
الشــركات األخرى التي فازت 

بالعقد.
وأعرب العيدان عن متنياته 
للمقاوالت البحرية والشركات 
التــي ســتنفذ املشــروع كل 
التوفيــق وفــق الضوابــط 
املقــررة للتنفيذ  والشــروط 
خالل البرنامج الزمني املتعاقد 
عليه مع «نفط الكويت» والتي 
بدورهــا تســتهدف ضمــن 
استراتيجيتها رفع ومضاعفة 
حجم اإلنتاج احلالي واملبالغ 
٦٠ ألف برميل يوميا إلى ١٢٠ 
ألف برميل وفق استراتيجية 

.٢٠٣٠

واألنشــطة التــي تعمــل بها 
شركاتنا.

واختتم الشــمري حديثه 
بالشكر لشركة نفط الكويت 
على إتاحة الفرصة للعمل على 
اجناز هذا العقد وعلى دعمهم 

الالمحدود.
مــن جانبــه، أكــد نائــب 
الرئيــس التنفيــذي للحفــر 
والتكنولوجيــا فــي شــركة 
نفــط الكويــت م.أحمد جابر 
العيدان أن أعمال اســتخراج 
النفط الثقيل يتطلب جهودا 
كبيرة وأعماال فنية وأجهزة 
ومعدات وخبرات يترتب عليها 
تكليف شــركات متخصصة 
وذات كفــاءة عالية للوصول 
إلى معدالت اإلنتاج املطلوبة.
فــي  العيــدان  وأضــاف 
تصريحــات عقب التوقيع ان 
استخراج النفط الثقيل يتطلب 
مكامن ومعــدات خاصة رغم 
أنــه يأتي من أعماق قريبة إال 
انه يتطلــب أحجاما مختلفة 
من املضخات والبامبات، وذلك 
لتحسني استخراجه مبا يلبي 
احتياجات األسواق اخلارجية، 
مبينــا ان هناك أعماال تتعلق 
باحلفر وأخرى لتخفيف لزوجة 
النفط لتســهيل رفع وسحب 

صورة جماعية عقب توقيع عقد املشروعم.علي الشمري وم.أحمد العيدان عقب توقيع العقد

انــه  الشــمري  وأوضــح 
يعمل الستكمال رؤية وخطط 
القيادات الســابقة بالشركة، 
والسيما التوسع في مشاريع 
الرفع االصطناعــي لتنافس 
بجــودة أعمالهــا مثيالتهــا 
في الســوق، مشــيرا إلى أن 
الشــركة دخلت في منافســة 
مع ٩ شركات وحصلت على 
املركز الثاني ضمن الشركات 
الـ ٣  التي قدمت اقل األسعار، 
مشيدا بالشفافية والصراحة 
التــي قدمتها «نفط الكويت» 
للبيانات واملعلومات املتعلقة 
باملشــروع وهو األمــر الذي 
ساهم في احلصول على عقد 

املشروع.
وذكر ان توقيع عقد االتفاق 
لتنفيذ املشــروع يضع على 
عاتقــه مســؤولية اإليفــاء 
بااللتــزام لتلبيــة متطلبات 
استراتيجية مؤسسة البترول 
٢٠٣٠ املقــررة علــى شــركة 
نفط الكويت إلنتاج ١٢٠ ألف 
برميل من النفط الثقيل، وهو 
ما يتطلب جهدا كبيرا للرفع 
االصطناعي ونحن مستعدون 
لتنفيذ أعمال املشروع املكلفني 

بها.
ولفــت الشــمري إلــى أن 

الكويت باعت ١٫٢ مليار دوالر سندات أميركية خالل عام

أسعار النفط تواصل التراجع مع استمرار ضعف توقعات الطلب

عالء مجيد

خفضت الكويت حيازتها 
من سندات اخلزانة األميركية 
املاضــي  يونيــو  خــالل 
باســتحواذها على ٤٦ مليار 
دوالر مقارنة بـــ ٤٦٫٣ مليار 
دوالر في شهر مايو املاضي، 
أي بتراجع بلغت قيمته ٣٠٠ 
مليــون دوالر وبذلــك حتتل 
الكويت املرتبة الثانية خليجيا 

بعد السعودية.
وبحسب البيانات املنشورة 
علــى موقــع وزارة اخلزانــة 
األميركية، فقد تراجعت حيازة 
الكويت من السندات األميركية 
عــن مســتويات يونيو ٢٠٢١ 
البالغة ٤٧٫٢ مليار دوالر أي 
بتراجع سنوي بلغت نسبته 
٢٫٥٪ وبقيمة ١٫٢ مليار دوالر.

وتنوع الكويت من محفظة 
الســندات األميركيــة ما بني 
سندات قصيرة األجل بقيمة 
١٠٫٤ مليــارات دوالر، فيمــا 
تبقى النسبة الكبرى للسندات 
طويلــة األجل بقيمــة ٣٥٫٥٥ 
مليار دوالر، وتظهر حتركات 
ناجحة لالستثمارات الكويتية 
في السندات األميركية بخفض 
ورفع حيازتها مببالغ مليارية 
خالل األشــهر األخيــرة فيما 
تتزامــن تلك التحــركات مع 
تغير العائد على تلك السندات.

شراء خليجي

وعلى صعيد دول اخلليج، 
فقد تباينت اســتراتيجيتهم 
جتــاه الســندات األميركيــة 
خالل يونيــو املاضي، حيث 
اململكة  ارتفعت اســتثمارات 

رويترز: تراجعت أسعار 
النفــط، أمــس الثالثاء، بعد 
أن جددت بيانات اقتصادية 
مخيبة لآلمال من الصني، أكبر 
مشــتر للخام، املخاوف من 

حدوث ركود عاملي.
العقــود اآلجلة  وهبطت 
خلام برنــت ٧٣ ســنتا، أي 
دوالرا   ٩٤٫٣٧ إلــى   ،٪٠٫٨
للبرميل. وانخفضت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي ٤٤ سنتا، 
أي ٠٫٥٪، إلــى ٨٨٫٩٧ دوالرا 

للبرميل.
العقــود اآلجلة  وهــوت 
للنفــط بنحــو ٣٪ خــالل 
اجللسة الســابقة، نقال عن 

«رويترز».
املركزي  البنــك  وخفض 

و١٣٫٧٨ مليار دوالر ســندات 
قصيرة األجل.

كما رفعت قطر من حيازاتها 
فــي الســندات األميركية إلى 
٧٫٢٧ مليارات دوالر وجميعها 
سندات طويلة األجل مقارنة بـ 
٥٫٥٣ مليارات دوالر في مايو 
املاضي، ورفعت عمان حيازتها 
من السندات األميركية خالل 
يونيو الى ٦٫٧ مليارات دوالر 
مقارنــة بقيمة ٦٫٣٢ مليارات 
دوالر في مايــو املاضي منها 

املصانع والبيــع بالتجزئة 
بسبب سياسة بكني الصارمة 
(صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع املســتثمرون عن 
كثب محادثات إحياء االتفاق 

وعلــى املســتوى العاملي 
فقــد حافظت اليابان للشــهر 
السابع والثالثني على التوالي 
على املركز األول خالل شــهر 
يونيو باالستحواذ على سندات 
أميركية بقيمة ١٫٢٣ تريليون 
دوالر مرتفعة عن مستويات 
مايــو املاضــي البالغــة ١٫٢٢ 

تريليون دوالر.
كمــا جــاءت الصــني فــي 
املركز الثاني بعــد اليابان بـ 
٩٦٧٫٨ مليار دوالر متراجعة 
عن مســتويات مايو املاضي 
البالغــة ٩٨٠٫٨ مليار دوالر، 
وثالثا جاءت اململكة املتحدة 
بـــ ٦١٥ مليار دوالر متراجعة 
عن مســتويات مايو املاضي 

البالغة ٦٣٤٫٥ مليار دوالر.
وحلت لكســمبورغ رابعا 
بقيمــة ٣٠٦٫٨ مليارات دوالر 
مرتفعة عن مســتويات مايو 
البالغــة ٢٩٤٫٣ مليــار دوالر 
وحلت جزر كاميان في املرتبة 
اخلامسة عامليا بـ ٣٠٠٫٤ مليار 
دوالر مرتفعة عن مستويات 
مايو املاضــي البالغة ٢٩٤٫٥ 

مليار دوالر.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم 
ســندات اخلزانــة األميركية 
بنهاية يونيو املاضي ٧٤٣٠٫٨ 
مليار دوالر مقارنة بـ ٧٥١٨٫٩ 
مليار دوالر في الشهر املقابل 
من عام ٢٠٢١ اي بتراجع سنوي 
يبلغ ٨٨٫١ مليار دوالر بنسبة 
١٫١٧٪. بينمــا ارتفعت حيازة 
األجانب من السندات األميركية 
خالل شهر يونيو املاضي لتبلغ 
٧٤٣٠٫٨ مليــار دوالر مقابــل 
٧٤٢٥٫٧ مليار دوالر في شهر 

مايو املاضي.

األحــواض  فــي  اإلنتــاج 
الرئيســية  الصخريــة 
بالواليات املتحدة سيرتفع 
إلــى ٩٫٠٤٩ ماليــني برميــل 
يوميا في سبتمبر، وهو ما 
ســيكون أعلى مستوى منذ 

مارس ٢٠٢٠.
وتنتظــر الســوق أيضا 
بيانــات الصناعــة بشــأن 
مخزونات اخلــام األميركية 
املقرر صدورها في وقت الحق 

اليوم الثالثاء. 
وأظهر اســتطالع مبدئي 
أجرتــه «رويتــرز» االثنني 
املاضي، أن مخزونات النفط 
والبنزيــن تراجعــت علــى 
األرجــح األســبوع املاضي، 
ارتفعــت مخزونات  بينمــا 

نواجت التقطير.

٦٫٦١ مليارات دوالر ســندات 
طويلة األجل و٨٥ مليون دوالر 

سندات قصيرة األجل.
بينمــا خفضــت البحرين 
من استثماراتها في السندات 
األميركية لتصل الى ١٫١١ مليار 
دوالر في شهر يونيو مقارنة 
بـــ ١٫٣٦ مليار دوالر في مايو 
املاضي منها ٨٢٩ مليون دوالر 
ســندات قصيرة األجل و٢٨٣ 
مليون دوالر سندات طويلة 

األجل.

النووي اإليراني املبرم عام 
٢٠١٥. وقال محللون إن مزيدا 
من النفط قد يدخل السوق 
إذا قبلت إيــران والواليات 
املتحدة اقتراحا من االحتاد 
األوروبي من شأنه أن يرفع 
العقوبات عن صادرات النفط 

اإليرانية.
وقال مسؤول في االحتاد 
األوروبي إن إيران ردت على 
النص «النهائية»  مســودة 
لالحتــاد األوروبــي إلحياء 
االتفاق النووي، لكنه لم يقدم 
تفاصيل عن رد إيران. ودعا 
وزيــر اخلارجيــة اإليراني 
الواليــات املتحدة إلى إبداء 
مرونة حلل ٣ مسائل متبقية.
وذكــرت إدارة معلومات 
الطاقة األميركية، أن إجمالي 

ً في الفترة بني يونيو ٢٠٢١ و٢٠٢٢.. لتنخفض حيازتها من سندات اخلزانة من ٤٧٫٢ مليار دوالر إلى ٤٦ مليارا

في ظل تزايد املخاوف من حدوث ركود عاملي

العربية السعودية إلى ١١٩٫١٥ 
مليــار دوالر مقارنة بـ ١١٤٫٧ 
مليار دوالر في مايو املاضي 
منهــا ١٠٢٫٠٢ مليــار دوالر 
سندات طويلة األجل و١٧٫١٣ 
مليار دوالر ســندات قصيرة 
األجل، كما رفعت اإلمارات من 
استثماراتها خالل شهر يونيو 
لتصل إلى ٣٩٫٨٦ مليار دوالر 
مقارنة بـ ٣٨٫٣ مليار دوالر في 
مايو املاضي منها ٢٦٫٠٨ مليار 
دوالر ســندات طويلة األجل 

الصيني أسعار الفائدة على 
اإلقراض إلنعاش الطلب بعد 
أن أظهــرت بيانــات تباطؤ 
االقتصاد بشكل غير متوقع 
في يوليو مع تقلص نشاط 

«بوبيان» يعقد ورشة عمل حول الثقافة املالية

«بيتك» يعلن فائزي حساب «الرابح»

«جاسم للنقليات» تنمو بأرباحها ٨٤٪ 
إلى ٢٫٢ مليون دينار بالنصف األول

أعلنت شركة جاسم للنقليات واملناولة 
عــن نتائجهــا املالية في النصــف األول من 
العام احلالي واملنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، 
حيث حققت صافي ربح بقيمة ٢٫٢٦ مليون 
دينار، مقابــل ١٫٢٣ مليون دينار خالل ذات 
الفترة مــن العام املاضي، وبنســبة ارتفاع 
متثل ٨٤٪، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 
١٥٫٠٨ فلسا، مقارنة بـ ٨٫٢٠ فلوس خالل ذات 

الفترة من ٢٠٢١.
وقالــت الشــركة فــي بيــان صحافي إن 
اإليــرادات املجمعة ارتفعــت ٢٢٪ بالنصف 
األول إلــى ١٣٫٠٢ مليون دينار، مقابل ١٠٫٦٥ 
ماليــني دينار لذات الفترة مــن ٢٠٢١، وذلك 
نتيجة حتســن أداء غالبيــة قطاعات اعمال 
الشركة، ما انعكس على الربح املجمع الذي 
ارتفع ٥٣٪ إلى ٣٫٧٧ ماليني دينار خالل الفترة 
املعلنة، مقابل ٢٫٤٦ مليون دينار لذات الفترة 

من ٢٠٢١.  وسجل إجمالي األصول املجمعة 
كمــا في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ٥٦٫٥١ مليون 
دينار، مقابل ٥٥٫٧٧ مليون دينار كما في نهاية 
السنة املالية املاضية املنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، 
وكذلك بلغ اجمالي حقوق املساهمني ٤٤٫٢٩ 
مليون دينــار بنهاية يونيــو ٢٠٢٢ بزيادة 
٦٫٤٪ عن الفترة نفســها فــي العام املاضي 

التي كانت ٤١٫٦١ مليون دينار.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال 
الرئيس التنفيذي للشركة عادل كوهري: «لقد 
شهد قطاع األعمال خالل النصف األول تعافيا 
ملحوظا انعكس إيجابا على نتائج القطاعات 
التشغيلية بالشركة، وقد دأبت اإلدارة على 
تنويع مصادر اإليرادات مع السعي للمحافظة 
علــى املوقع التنافســي للقطاعات اخلدمية 
األساسية للشركة متاشيا مع استراتيجية 

الشركة وخططها املستقبلية للنمو».

نظم بنك بوبيان بالتعاون 
مــع مركز الشــيخ عبداهللا 
الثقافــي ورشــة  الســالم 
عمل حول «الثقافة املالية» 
وذلك في اطار املســؤولية 
االجتماعية للبنك وحرصه 
على تثقيف مختلف شرائح 
املجتمع خاصــة ما يتعلق 
بأســس االدخار والتوفير 
ومساعدة العمالء وغيرهم 
على اتخاذ قراراتهم املالية.

وقال مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية بالبنك عادل 

احلماد: يحرص بنك بوبيان على نشر الوعي 
والتثقيــف بجميع األمــور املالية لضمان 
فهــم كل من عمالئنــا احلاليني واحملتملني 
ودرايتهم بآثار قراراتهم املالية على حياتهم 
ورفاهيتهم الســيما في ظل النمو املتزايد 
ملظاهر االستهالك اليومية.  وأضاف: اليوم 
وفي ضوء اجلهود التي يقوم بها بنك الكويت 
املركزي والبنوك الكويتية أصبح من الواضح 
أن هذه القضية حتتاج إلى تضافر اجلهود 
والتعاون ملساعدة الناس على إدارة أموالهم 
بشــكل أفضل وعلى نحو يحقــق النتائج 
املرجوة. وحول الورشة قال مساعد مدير 
تطوير املواهب في البنك فؤاد العبيد ان هذه 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن أسماء الفائزين 
في حســاب «الرابح»، حيث 
فــاز ١٠ عمالء بجوائز نقدية 
قيمــة كل منهــا ١٥٠٠ دينار، 
وذلك عن األسبوع األول لشهر 
أغسطس ٢٠٢٢ باإلضافة الى 
اإلعالن عن الفائز الشهري بـ 
١ كيلوغرام من الذهب وهي 
فجر أحمد الرشــيدي، وذلك 

عن شهر يوليو ٢٠٢٢.
باجلائــزة  والفائــزون 

النقدية بقيمة ١٥٠٠ دينار لكل منهم هم: فرح 
احلميدي اخلالدي، جاســم غامن العصيمي، 
مايــكل دميــان ملطــي، عبدالعزيــز محمــد 
الرحماني، سعود عبدالعزيز احلشاش، منى 
محمد الكندري، عدله ثاني اجلســار، محمد 
نويران الرشيدي، بندر سعد الهاجري، وسيد 

رفاعه احلنيان.
وتتضمــن احلملة التي أطلقهــا «بيتك» 
بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة ســحوبات 
وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز «أسبوعيا، 
وشــهريا، وربع ســنويا»، ليصــل مجموع 

الفائزين خالل العام إلى ٥٣٦ عميال.
وأجري السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

الورشة التي تعتبر األولى من نوعها على 
مستوى الكويت تأتي أيضا ضمن أنشطة 
البنك التي ينظمها ضمن حملة (لنكن على 
دراية) التي مت اطالقها برعاية بنك الكويت 
املركــزي واحتاد مصــارف الكويت بهدف 
زيادة وتعزيز وعي اجلمهور العام باألمور 
املاليــة.  وأضاف أن اجللســة تطرقت الى 
مجموعــة من املوضوعات من بينها الفرق 
على مستوى القيمة والسعر والتكلفة والفرق 
بني احلاجة والرغبة الى جانب األمور التي 
تتعلق بالضرورة امللحة لشــراء شيئا ما 
والسعر املطلوب له واألمور األخرى التي 

يجب أن يضعوها بعني االعتبار.

وتأتي احلملة انطالقا من ســعي «بيتك» 
املتواصــل لتقــدمي منتجــات متميــزة تلبي 
طموحــات العمــالء وتعزز مكانتــه الرائدة 
محليــا وعامليــا، وتعكس متيــزه في طرح 
املنتجــات واخلدمات املصرفيــة وفقا ألعلى 

معايير اجلودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم وإدارة 
حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع «بيتك» 
املنتشــرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل الراتب 
كشرط أساســي لدخول السحب، واستمرار 

حتويله في احلساب.

بالتعاون مع مركز الشيخ عبداهللا السالم الثقافي

١٥٫٠٨ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٥٦٫٥١ مليون دينار إجمالي األصول

فؤاد العبيد

«هواوي» تطلق حاسوب
 MateBook D١٦ في الكويت

أطلقــت مجموعــة هــواوي ألعمــال 
املستهلكني جهاز ١٦ MateBook D اجلديد، 
وهو حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء 
عال مع شاشــة عرض مقــاس ١٦ بوصة. 
يعد احلاســوب احملمول اجلديد مقاس ١٦ 
بوصــة أحــدث عضو في عائلــة منتجات 
املكتــب الذكي من هواوي، وال يأتي حامال 
 MateBook معه عناصر سلسلة حواسيب
في اجلماليات واالبتكار والتجارب الذكية 
فحسب، ولكنه يجلب معه أيضا العديد من 
 HUAWEI التطورات، مبا في ذلك شاشــة
FullView Display املريحة للعني مقاس ١٦ 
 Intel بوصة، وهيكل معدني أنيق، ومعالج
Core H-Series مــن اجليــل الثاني عشــر 

عالــي األداء، باإلضافة إلى جتارب اجلهاز 
 HUAWEI الفائق املستقبلية. حتول حاسوب
١٦ MateBook D اجلديد إلى رفيق موثوق به 
لعصر املكاتب املختلطة ألنه يطلق العنان 

لقدرات املستخدمني اإلبداعية.
ومت توفير احلاســوب احملمــول عالي 
 MateBook D األداء بحجــم ١٦ بوصــة ١٦
على املوقع الرســمي لهواوي وعبر جتار 
التجزئة احملددين في الكويت، ابتداء بسعر 
٢٤٩٫٩ دينارا مع هدايا مجانية بقيمة ٣٩٫٩ 
دينارا عند شراء احلاسوب، جنبا إلى جنب 
مــع مجموعة مــن امللحقات، مبــا في ذلك 
حقيبة ظهر كالسيكية من هواوي ولوحة 

مفاتيح رفيعة.


