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أنهت بــورصــة الكويت تعامالتها أمس 
االثنني على انخفاض طفيف بسبب موجات 
البيع على مزيج من األسهم وسط تدوير على 
األسهم املضاربية الشعبية وبناء مراكز مالية 

جديدة لبعض الشركات.
وشهدت اجللسة استمرار حالة التجميع 
على األسهم الصغيرة دون 50 فلسا في حني 
كانت بعض أسهم الشركات القيادية حتت 
ــأة الضغوطات البيعية ممــا ساهم في  وط
تنازل املؤشر السعري العام عن مستوى ما 
فوق 7000 نقطة إلى ما دونه قبل استعادته 

في اللحظات األخيرة.
وتبدلت دفــة التعامالت قبل ساعة من 
اإلغالق لتنعكس على األسهم التي كانت في 
مرمى املتاجرة وهــو ما ترجمته مؤشرات 
القطاعات املــدرجــة الــتــي أســدلــت حركتها 
ــراء باستثناء قطاعي  ــم ــات احل ــان فــي اخل
ــواد االستهالكية والسلع االستهالكية(  )امل

و)صناعية( وسط تدني السيولة املتداولة إذا 
متت مقارنتها مع ما كانت حتققه مطلع الشهر 

اجلاري.
كما كــان منوال التباين السمة السائدة 
واحملركة لألداء العام خالل ساعات اجللسة 
بسبب الضغوطات البيعية التي طاولت 
جميع شرائح األسهم الصغيرة واملتوسطة 
والكبيرة خصوصا التي لم تعلن عن البيانات 
املالية لكن جاءت فترة املــزاد )دقيقتان قبل 
ــر الــســعــري من  ــؤش ــــالق( لــيــعــوض امل اإلغ

خسائره بنحو 50 نقطة.
وحتركت بعض احملافظ املالية التابعة 
لكبريات املجموعات االستثمارية بصور 
انتقائية في اجتــاه بعض الفرص املواتية 
الــتــي كــانــت مــغــريــة رغـــم الــتــراجــعــات في 
بعض املستويات السعرية على األسهم في 
القطاعات القيادية مثل البنوك والغاز والنفط 

والصناعية.

وانشغل املتعاملون بافصاح مكمل من 
)شركة أعيان العقارية( بشأن دعوى قضائية 
تأجلت إلى 19 أبريل املقبل وإفصاح )شركة 
اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية( 
عن بياناتها املالية عن 2016 فضال إضافة 
إلى ايقاف سهم )املواساة( اعتبارا من مطلع 

اكتوبر املقبل بعد موافقة هيئة أسواق املال.
كما تابع هؤالء اإلفصاح حول بيع اوراق 
مالية لصالح إدارة التنفيذ في وزارة العدل 
وبــعــض الــشــركــات فيما يتعلق بأنشطة 
ــــداوالت غــيــر إعــتــيــاديــة وقــــرار عمومية  ت
)املسالخ الكويتية( بشأن توزيع 20 فلسا 

على املساهمني.
ومع االرتفاع الذي طاول العديد من األسهم 
ــازات(  ــي جـــاءت شــركــات )األنــظــمــة( و)امــت
و)أمــوال( و)عربي ق( و)جتاري( في قائمة 
الشركات األكثر ارتفاعا في حني استحوذت 
أسهم )صكوك( و)التعمير( و)أهلي متحد( 

و)يونيكاب( و)مــنــازل( على قائمة األكثر 
تــداوال. واستهدفت ضغوط البيع وعمليات 
جني األرباح العديد من الشركات في مقدمتها 
)كــويــت ت( و)فيوتشر كــيــد( و)املــديــنــة( 
ــني شهدت  ــي ح ــالت( و)آبـــــار( ف ــي ــص و)حت
اجللسة ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض 
أسهم 65 شركة من إجمالي 142شركة متت 

املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم 
)كويت 15( على 4ر15 مليون سهم بقيمة 
3ر8 مليون دينار كويتي )نحو1ر27 مليون 
دوالر( عبر 574 صفقة نقدية ليغلق املؤشر 

عند مستوى 8ر947 نقطة.
وأقفل املؤشر السعري منخفضا 25ر8 
نقطة ليبلغ مستوى 27ر7032 نقطة محققا 
قيمة نقدية بلغت 9ر26 مليون دينار )نحو 
5ر88 مليون دوالر أمريكي( من خالل 4ر263 

مليون سهم متت عبر5862 صفقة نقدية.

»برقان« يعلن 
الفائزين بسحب 

حساب يومي
أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك 
من حيث االصــول، عن أسماء الفائزين 
في السحوبات اليومية على حساب 
يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 

5000 دك
وكان احلظ في هذه السحوبات من 
نصيب: محمد عبدالله على ومحمد 
عبدالله على وفاطمه سليمان ناصر 
العريفان ونرجس احمد حسني تقي 

وعبدالوهاب عبدالصمد تقى الصفار
ويوفر بنك برقان سحب ربع سنوي 
حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية 
بقيمة 125،000 دينار كويتي. وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على 
العمالء ان ال يقل رصيدهم عن500 
د.ك ملــدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب و كما ان كل10 د.ك متثل فرصة 
واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، 
ســوف يكون صاحب احلساب مؤهل 
للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

من منطلق حرصه على مكافأة عمالئه باستمرار 

»الوطني« يخصص مجموعة من 
العروض االستثنائية للعمالء املقيمني 

عند حتويل رواتبهم 
حرصا منه على مكافأة عمالئه 
املقيمني احلاليني واجلــدد الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم إلى 
ــد من  ــزي الــبــنــك واســتــقــطــاب امل
العمالء ممن يبحثون عن أفضل 
ــام بنك  اخلــدمــات واملــمــيــزات، ق
الكويت الوطني بإطالق حملة 
جديدة والتي من خاللها يؤهل 
عمالئه املقيمني في الكويت للفوز 
بعدد من اجلوائز القيمة والهدايا 
الفورية التي يتجاوز عددها 60 

جائزة في السنة.
ــت  ــوي ــك ــك ال ــن ــص ب ــص ــخ وي
الوطني حملته اجلــديــدة التي 
تستمر لغاية 31 ديسمبر 2017 
جلميع املقيمني على اختالف 
رواتبهم وذلــك باحلصول على 
ـــرص لـــدخـــول الــســحــب على  ف
مجموعة من الهدايا القيمة مثل 
قيمة تذكرة سفر إلى البلد األم، 
مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 
 Visa 500 د.ك، بطاقة الوطني
Signature االئتمانية مجانا 
لسنتني، هــدايــا فــوريــة قيمة، 
باإلضافة إلى املميزات األخرى 
التي يقدمها البنك إلــى عمالئه 
املقيمني ليكون األقرب لهم مجسدا 
بذلك شعار »بنك الكويت الوطني 

معك في وطنك وأينما كنت«.
سيكون هناك 40 فائزا خالل 
السنة من العمالء اجلــدد الذين 
يحولون رواتبهم اجلديدة إلى 
ــي، حيث  ــن ــوط بــنــك الــكــويــت ال
ســيــفــوزون بقيمة تــذكــرة سفر 
ذهابا وايابا إلى بلدهم األم وتقدم 
هــذه الهدية فــي بطاقة الهدايا 
Visa الوطني مسبقة الدفع. هذا 
وسيتم إجراء السحب على قيمة 

تذكرة السفر كل 3 أشهر. 
أمــا لعمالء شريحة الذهبي 
اجلــدد واحلاليني فسيحصلون 
على فرص لدخول السحب للفوز 
بجائزة نقدية قيمتها 500 د.ك 
يتم إيداعها في بطاقة الوطني 
Visa Signature االئتمانية 
املجانية للسنة األولـــى، وعند 
استيفاء شروط احلملة ستكون 
البطاقة مجانية للسنة الثانية 
ــي. وســيــكــون عــدد  ــوال ــت عــلــى ال
ــذا السحب 20  الفائزين فــي ه
فائزا خالل السنة، حيث سيجرى 

السحب كل 3 أشهر.
ــن جــهــة أخــــرى، سيحصل  م

عمالء اخلدمات املصرفية املميزة 
الذين يحولون رواتبهم اجلديدة 
إلـــى الــبــنــك عــلــى هــديــة فــوريــة 
واملــتــوفــرة بكميات مــحــدودة، 
ــى بطاقة الوطني  بــاإلضــافــة إل
Visa Signature االئتمانية 

مجانا لسنتني. 
ويلتزم بنك الكويت الوطني 
بتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 
املبتكرة في السوق والتي تواكب 
احتياجات وأســلــوب حياة كل 
شريحة على حــدة. وتأتي هذه 
احلــمــلــة اجلــديــدة لــتــؤكــد على 
التزام وحرص البنك على تقدمي 
مجموعة من املزايا والعروض 
احلصرية التي من خاللها يكافئ 
العمالء على ثقتهم ووالئــهــم. 
وتضم الئحة املزايا التي يضعها 
بنك الكويت الوطني مبتناول 
العمالء املقيمني الذين يحولون 
ــم مــجــمــوعــة شاسعة  ــه ــب روات
ــات احلــصــريــة، بــدءا  ــدم مــن اخل
مــن تــوفــيــر خــدمــة التحويالت 
املصرفية مجانا عبر اإلنترنت إلى 
البلد األم، سرعة إجراءات حتويل 
الراتب وخدمة اإلصــدار الفوري 
للبطاقات املصرفية وبطاقة 
ائتمانية من دون رســوم للسنة 
ـــوال إلـــى اخلــدمــات  األولــــى وص
املتنوعة التي يوفرها من خالل 
شبكة فروعه األكبر محليا والتي 
تشمل الفروع وأجهزة السحب 

اآللــي ونقاط البيع، إلــى جانب 
ــرع بنك الكويت الوطني في  ف
مــطــار الكويت الــدولــي املتوفر 
لــلــعــمــالء عــلــى مــــدار الــســاعــة، 
وانــتــهــاء بــاخلــدمــات املصرفية 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي مــن خاللها 
ميكنهم إجناز معامالتهم في أي 
وقت ومكان عبر خدمة »الوطني 
عبر اإلنترنت« وخدمة »الوطني 

عبر املوبايل«.
ــــك، يحصل  إضـــافـــة إلـــى ذل
عمالء اخلدمات املصرفية املميزة 
على باقة حصرية من اخلدمات 
مثل: مدير عالقات عمالء خاص 
لالهتمام باحتياجات العميل، 
ــة فــي إجنـــاز املعامالت  ــوي األول
ــات مصرفية  ــدم املــصــرفــيــة، خ
خاصة داخــل الفرع واألولــويــة 
عند اإلتــصــال بخدمة الوطني 
الهاتفية وغيرها الكثير. دون 
أن ننسى املميزات االستثنائية 
التي حتملها بطاقات الوطني 
االئتمانية مثل الدخول إلى قاعات 
االنتظار الفخمة فــي املــطــارات 
ــة، خــدمــة الكونسيرج  ــي ــدول ال
ــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــأمــني  احملــل
املجاني على السفر، خدمة إيقاف 
السيارات املجانية، إلــى جانب 
االستفادة من برنامج مكافآت 
الوطني، األضخم في الكويت، 
والذي يضم أكثر من 600 عالمة 

جتارية محليا وعامليا. 

الوطني يقدم عروضا خاصة للمقيمني

بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتية

مبادرة األڤنيوز اإلنسانية الرمضانية 
16 بئرًا في تنزانيا مت استثمارها بحفر 

تتبنى إدارة األفنيوز سنويا حملة خيرية إنسانية 
خالل شهر رمضان املبارك من كل عام، وذلك انطالقا 
مــن مسؤوليتها اإلجتماعية، حيث تبنت العام 
املــاضــي مــبــادرة خاصة بتوفير املــيــاه الصاحلة 
للشرب في القارة األفريقية بالتعاون مع جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، واستمرت احلملة بتلقي 

تبرعات الزوار طيلة شهر رمضان .
ـــزت حملة األفــنــيــوز على مــعــانــاة الــقــارة  ورك
األفريقية، حيث يسير املاليني من النساء و األطفال 
فــي كــل يــوم مسافة تصل الــى خمسة أمــيــال وهم 
يحملون احلــاويــات على ظهورهم للعثور على 
مصادر املياه الصاحلة للشرب. وعند عودتهم الى 
منازلهم غالبا ما يحملون على ظهورهم أكثر من 
20 كيلوغرام من املياه وهم حفاة األقدام من خالل 
العبور على طــرق ترابية مليئة باحلصى وعبر 

منحدرات شديدة.
ــزوار في  ومت استثمار التبرعات التي قدمها ال
حفر 16 بئرا صاحلة للشرب في عدد من مدارس 
العاصمة دار السالم بالتعاون مع جمعية الهالل 
األحمر الكويتي وسفارة دولة الكويت في تنزانيا، 
بناء على احتياجات سكان هذه املنطقة التي ال تزال 

تفتقر الكثير من اخلدمات األساسية. 
وقــالــت إدارة األفــنــيــوز بــهــذه املناسبة » إننا 
حريصني على أن نتبنى مبادرة إنسانية سنوية، 
نشترك من خاللها مع زوار األفنيوز في دعم هذه 
املــبــادرة وإجناحها لتحقيق أهدافها املقصودة، 
ونتوجه بالشكر لكل الزوار الذين تقدموا مشكورين 

بالتبرع طيلة شهر رمضان ».
وبينت أن هذه احلملة اخليرية تأتي ضمن عدد 

من املبادرات املجتمعية التي تتبناها طيلة العام 
من خــالل دعــم عــدد من القضايا واحلــمــالت ضمن 
املسؤولية اإلجتماعية لشركة املباني بالتعاون 
مع العديد من اجلهات ومؤسسات املجتمع املدني 
التي حترص بدورها على التواجد في األڤنيوز كمقر 
حلمالتها التوعوية والتثقيفية باعتبار األڤنيوز 
الوجهة األكثر زيارة في الكويت، وأحد أهم الوجهات 

التسويقية في املنطقة.
وأكـــدت أن القطاع اخلــاص بشكل عــام يتبنى 
العديد من املبادرات والبرامج اإلغاثية واإلنسانية 
في املجاالت الصحية والتعليمية والعمل اإلنساني 
والتطوعي خلدمة الــدول التي تتعرض للكوارث 
الطبيعية بالتعاون مع املنظمات االنسانية، مثمنة 
اجلهود التي تقوم بها جمعية الهالل االحمر الكويتي 
على الصعيدين احمللي والعاملي، ومرحبة بالتعاون 

معها.
ونقل بيان سابق صــادر عن سفير الكويت في 
تنزانيا سعادة السفير جاسم الناجم قوله اثناء 
الزيارة الرسمية التي مت تنظيمها لزيارة املواقع 
بحضور ممثلني عن شركة املباني وجمعية الهالل 
ــدول الداعمة  األحمر الكويتي » إن الكويت من ال
للعمل اإلنساني على املستويات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية وتتمتع بدور ريادي في هذا املجال ».
وأشاد باجلهود التي تقوم بها مختلف اجلمعيات 
اخليرية الكويتية في تنزانيا والتي تعود لسنوات 
طويلة، مؤكدا أهمية استمرارها نظرا الستمرار 
وجود إحتياجات فعلية للشعب التنزاني الذي ال 
يــزال بحاجة الــى تنفيذ العديد من املشاريع ذات 

األولوية.

فرحة األطفال في تنزانيا

2017 فندق »مارينا الكويت« يشارك في فعالية ساعة األرض 
تأكيدا على االلتزام بحماية البيئة واحلد 
من ظاهرة التغير املناخي، شــارك فندق 
»مارينا الكويت« في »ساعة األرض« التي 
تصادف يوم 25 مارس من كل عام وذلك 

للعام السادس على التوالي.
ومت إطفاء كافة األنــوار في الفندق ملدة 
ساعة كاملة، وبذلك يكون مارينا الكويت 
قد انضم إلى جهود العديد من املؤسسات 
في جميع أنحاء العالم بهدف جلب االنتباه 
إلى ظاهرة االحتباس احلراري التي تشكل 
قضية عاملية على درجة كبيرة من األهمية. 
وقد كان ملبادرة الفندق تأثير ملحوظ حيث 
شارك اجلميع في إطفاء األضواء في غرف 

النزالء واملرافق العامة التابعة للفندق.
وفي لفتة رمزية من »مارينا الكويت« 
تهدف إلى التحذير من مخاطر االحتباس 
ــراري، جرى إطفاء األضــواء الثانوية  احل
واألجهزة االلكترونية احمليطة ملدة ستني 
دقيقة، وذلك ضمن جهود الفندق للحد من 
تأثيرها على البيئة وتسليط الضوء على 
القضايا البيئية. كما قام الفندق بعرض 
ـــاءت ردهــة  مــذهــل على شكل شــمــوع أض

االستقبال.
ــن أقــســام  وشــــارك مــوظــفــو الــفــنــدق م
املبيعات والتسويق، ومكتب االستقبال، 
والطعام واملــشــروبــات، وخدمة الغرف، 
واملهندسني، والقسم املالي، وتكنولوجيا 
املعلومات، والقسم اإلداري، واملـــوارد 
البشرية إلــى جانب املدير العام للفندق 
السيد نبيل حمود في تنسيق الشموع حول 
الفندق ونشر التوعية بني صفوف الزوار 

لإلسهام في احلــد من التغيرات البيئية 
العاملية.

ــام الفندق السيد نبيل  وقـــال مــديــر ع
حمود »تعتبر ساعة األرض حدثا بارزا 

يؤكد التزامنا املتواصل بترشيد الطاقة. 
ونحرص على املشاركة بفاعلية ودعم 
البرامج الرامية إلى احملافظة على كوكبنا. 
تعتبر ساعة األرض إحــدى الفعاليات 

التي نواظب على املشاركة فيها التزاما 
مبسؤولياتنا املؤسسية في تعزيز وعي 
موظفينا وزوارنــــا حــول قضية التغير 

املناخي«.

جانب من مشاركة »مارينا الكويت« في فعالية ساعة األرض

»اخلليج« يشارك في احلملة العاملية لساعة األرض
شــارك بنك اخلليج فــي حملة التوعية 
اخلــاصــة »بساعة األرض«، وهــي مبادرة 
بيئية عاملية بــقــيــادة الــصــنــدوق العاملي 
للحياة البرية. وقام بنك اخلليج يوم السبت 
املوافق 25 مارس 2017، من الساعة الثامنة 
ــى التاسعة والنصف مساء،  والنصف إل
بإطفاء جميع األنــوار واألجهزة الكهربائية 
غيير الضرورية في العديد من فروعه في 
أنحاء الكويت وذلك مشاركة منه في احلملة، 
وذلــك إللقاء الضوء على أهمية العمل على 

مواجهة ظاهرة تغير املناخ.
وللسنة الثامنة على التوالي، يلتزم بنك 
اخلليج بإطفاء جميع األضـــواء واألجهزة 
غير الضرورية في كل من مركزه الرئيسي، 
وبــنــايــة الــصــالــح، وفـــي فــروعــه التالية: 
اجلابرية، جابر األحمد، القيروان، اجلهراء 1، 
اجلهرا 2، العيون، القصر، الزور، أبو فطيرة 

وميدان حولي.
وبــهــذه املناسبة، قالت الــســيــدة/ ليلى 
القطامي، مساعد املدير العام - إدارة اإلتصال 
املؤسسي لــدى بنك اخلليج، فــي تصريح 
إعــالمــي: »يسر بنك اخلليج االنضمام الى 
هذه املبادرة العاملية التي تهدف الى توحيد 
ــل حماية أرضــنــا. إن ساعة  الشعوب ألج
األرض ليست عبارة عن مدى إمكانية توفير 

الطاقة في تلك الساعة، بل تهدف إلى إلقاء 
الضوء على القضايا التي تواجه األرض، 

وحلــث املاليني في جميع أنحاء العالم الى 
العيش بطريقة أكثر استدامة .«

اخلليج أطفأ أنواره في ساعة األرض

»التجاري« يحتفل بتخريج دفعة جديدة في أكادميية »التجاري«
احتفل البنك التجاري بتخريج الدفعة 
السابعة من موظفي اخلدمات املصرفية 
لألفراد، بعد أن أمتوا تدريبهم بنجاح في 

أكادميية التجاري بفرع الفيحاء. 
وبهذه املناسبة قامت السيدة / منى 
ــوارد  الــعــبــدالــرزاق – مدير عــام إدارة امل
البشرية بتقدمي التهاني للمتدربني الذين 
أمتوا تدريبهم بنجاح في مجال اخلدمات 

املصرفية لألفراد.
وأشــارت السيدة / منى العبدالرزاق 
إلــى أهمية التدريب والتطوير الوظيفي 
بالنسبة ملوظفي الــتــجــاري حيث يرى 
البنك أن االهتمام بتدريب موارده البشرية  
يساهم في خلق جيل واعد من املصرفيني 
املدربني على أحــدث التقنيات املتبعة في 
العمل املصرفي ليكونوا خير خلف خلير 
سلف، مبينة أن أساليب التدريب املتبعة 
فــي أكــادميــيــة الــتــجــاري  ال تقتصر فقط 
على التدريب النظري، بل تشمل أيضاً 
إشراك املوظفني اجلدد في التدريب العملي 
على األنظمة التي حتاكي متاماً األنظمة  
املوجودة في فروع البنك من خالل الفرع 

الوهمي في األكادميية. 
وأكدت العبدالرزاق أن البنك التجاري 

الكويتي يولي اهتماما كبيراً لتدريب 
وصقل خبرات موظفيه وإطالعهم على 
أحدث النظم التكنولوجية املتبعة في خدمة 
العمالء مبا يساهم في حتديد مساراتهم 
الوظيفية وينمي قــدراتــهــم على التميز 
واإلبداع   وذلك  إمياناً من التجاري بأهمية 

تأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع 
ــاص بصفة عامة والقطاع املصرفي  اخل
ــاص، مشيدة  والبنك التجاري بشكل خ
فــي  الوقت ذاتــه بجهود إدارة البنك في 
االستثمار في الــكــوادر الوطنية وزيــادة 

نسبة املوظفني الكويتيني بالبنك. 

وبدورهم، أعرب املتدربون عن سعادتهم 
بالتدريب الذي حصلوا عليه في أكادميية 
الــتــجــاري مشيدين بأساليب التدريب 
املتطورة التي ساهمت بشكل كبير في صقل 
مهاراتهم في مجال اخلــدمــات املصرفية 

لألفراد والتعامل مع العمالء.  

صورة جماعية


