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12.4 مليون دينار قيمة األسهم املتداولة بلغت   

البورصة تغلق على انخفاض مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة

42.96 دوالر برميل النفط ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا في 
ت��داوالت اول أمس الثالثاء ليبلغ 96ر42 دوالر أمريكي 
مقابل 28ر43 دوالر للبرميل في ت���داوالت ي��وم االثنني 

املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األسواق العاملية استقرت أسعار النفط اول أمس 
مع استمرار الزيادة في املعروض والتي تقوض محاوالت 
منظمة الدول املصدرة للبترول )أوب��ك( ومنتجني آخرين 

دعم األسعار.

وارتفع سعر برميل نفط خ��ام القياس العاملي مزيج 
برنت 2 سنت ليصل إل��ى مستوى 93ر46 دوالر بينما 
انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

ثالثة سنتات ليصل إلى مستوى 17ر44 دوالر.
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أغ��ل��ق��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت 
ت��داوالت��ه��ا ام��س  األرب��ع��اء على 
انخفاض مؤشراتها الرئيسية 
ال��ث��الث��ة ب��واق��ع 37ر18 نقطة 
للسعري ليبلغ مستوى 6765 
نقطة و29ر4 نقطة للوزني 

و35ر11 نقطة ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة 
حتى ساعة اإلغ��الق نحو 4ر12 
مليون دينار كويتي )نحو 5ر40 
مليون دوالر أمريكي( في حني 
بلغت كمية األسهم املتداولة نحو 
3ر45 م��ل��ي��ون س��ه��م مت��ت عبر 

2056 صفقة.
وكانت أسهم شركات )بيتك( 
و)االم���ت���ي���از( و)ام���ت���ي���ازات( 
و)وطني( و)أهلي متحد( األكثر 
ت�����داوال ف���ي ح���ني ك��ان��ت أس��ه��م 
شركات )امل��واس��اة( و)ي��وب��اك( 
و)اي��ف��ا ف��ن��ادق( و)ام��ت��ي��ازات( 

و)الديره( األكثر ارتفاعا.
وي��ع��د )ك��وي��ت 15( م��ؤش��را 
ل��ق��ي��اس أداء ب��ورص��ة الكويت 
ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية 
مدرجة من حيث القيمة السوقية 
التي تستوفي ش��روط السيولة 
املعتمدة ف��ي اختيار الشركات 

ضمن املؤشر.
وص��م��م )ك��وي��ت 15( ليكون 
املقياس الرائد لالقتصاد الكويتي 
وليتبع أداء بورصة الكويت ككل 
ب��غ��رض احل��ص��ول ع��ل��ى أقصى 

قدر من الشفافية وتسهيل تداول 
املشتقات وق��ي��اس العائد على 
االس��ت��ث��م��ار و أداء الصناديق 

واحملافظ.
وت���ت���م م��راج��ع��ة واخ��ت��ي��ار 

الشركات املتضمنة في )كويت 
15( مرة كل ستة أشهر ليعكس 
الشركات ذات السيولة األعلى 
واحلجم األكبر من حيث القيمة 

الرأسمالية.

جانب من تداوالت البورصة

بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفيات

»اخلليج« يحتفل بالقرقيعان
مع أطفال الكويت 

اع���ل���ن  ب��ن��ك اخل���ل���ي���ج  ع���ن اح��ت��ف��ال��ه 
ب��ال��ق��رق��ي��ع��ان م��ع أط��ف��ال ال��ك��وي��ت. وق��د 
أقيمت غالبية اإلح��ت��ف��االت بالتعاون مع 
اجلمعية الكويتية ل��رع��اي��ة األط��ف��ال في 
املستشفيات )KACCH(، بهدف إدخ��ال 
البهجة والسعادة إلى نفوس األطفال الذين 
يخضعون للعالج ف��ي املستفيات وكذلك 

نفوس أولياء أمورهم وعائالتهم.
تطوع فريق عمل بنك اخلليج مؤخراً 
إلجراء زيارات لسبع مستشفيات على مدى 
أسبوع كامل، وذل��ك لالحتفال بالقرقيعان 
مع األطفال املرضى، الذين إستمتعوا أيًضا 
بفقرات الرسم على الوجه، والنقش باحلناء، 
وجتديل الشعر وغيرها من األنشطة التي 
تهدف نحو دعم ه��ؤالء األطفال وعائالتهم 

معنوياً.
كما قام البنك بتوزيع أكياس القرقيعان 
التي حتتوي على احللوى وكتب التلوين 
واألورغ���ام���ي ف��ي ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات 
الكويتية من بينها قصر نايف ومعهد دسمان 

للسكرى ومدرسة التربية النموذجية ومركز 
الكويت للصحة النفسية.

وقد ب��دأت األنشطة الرمضانية األخرى 
التي تبناها البنك خ��الل الشهر الفضيل 
بتوزيع صناديق الطعام على األسر احملتاجة 
بالتعاون مع سيفكو، وبنك الطعام الكويتي 
وبرنامج خدمة املجتمع التابع ل�لوياك، 
ثم رعاية بطولة كرة القدم النسائية، التي 
تهدف إلى تشجيع املرأة على إتباع أسلوب 
حياة نشط وصحي من خالل بطولة رياضية 
هادفة. كما قام البنك مؤخراً بإطالق إعالن 
تلفزيوني خاص بشهر رمضان املبارك ألقى 
من خالله الضوء على مبادىء صلة الرحم 

والعطاء.
وت��ع��ك��س إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة امل��س��ؤول��ي��ة 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي يتبناها ب��ن��ك اخلليج 
حرصه على تعزيز مكانته كجزء من نسيج 
املجتمع الكويتي، وإهتمام البنك باألنشطة 
اإلجتماعية واإلنسانية التي تعبر عن روح 
املشاركة والتواصل مع كافة شرائح املجتمع.

خالل احتفال اخلليج مع االطفال

 red .. و مينح عمالء 
اجلدد تذاكر مجانية  

ملشاهدة أحدث األفالم 
قدم بنك اخلليج عرضاً حصرياً لعمالء حساب
red  مينحهم فرصة مشاهدة أحدث األفالم في 
دور العرض التابعة لشركة السينما الكويتية 
الوطنية، خالل عطلة عيد الفطر السعيد. يسري 
العرض خالل الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 
2017. ومن خالل العرض يحصل عمالء حساب 
red اجلدد الذين قاموا بفتح حسابات من خالل 
جناح بنك اخلليج في مجمع األفنيوز، على تذكرة 
سينما واحدة مجاناً لإلستمتاع مبشاهدة أحدث 

األفالم.
وق��ال البنك خ��الل فترة ال��ع��رض، يقيم بنك 
اخلليج جناحاً خ��اص��اً بحساب  redفي دور 
السينما في مجمع األفنيوز، يعرض من خالله 
أح��دث منتجاته وخ��دم��ات��ه لعمالئه احلاليني 

واملرتقبني.
وأض���اف : كما ي��ق��دم بنك اخلليج لعمالئه 
 ”ePay“ خاصية ج��دي��دة للدفع اإللكتروني
متنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى 
كل من زين و اوريدو و فيفا، وكذلك شراء بطاقات 
iTunes وGoogle Play. وتتوفر خدمة 
الدفع اإللكتروني عبر املوقع اإللكتروني للبنك 
أو تطبيق الهواتف الذكية. ومن خالل اخلاصية 
اجل��دي��دة يتمكن عمالء red أي��ض��اً م��ن حتويل 
األموال من أي حساب لدى أي من البنوك احمللية 

إلى حسابهم في بنك اخلليج.
وتابع : كعادته، يسعى بنك اخلليج نحو 
إبتكار ط��رق متميزة ملكافأة عمالئه على مدار 
السنة، ويلتزم البنك بتزويد عمالء حساب 
red بالعروض املناسبة التي صممت خصيصا 
لتلبية إحتياجاتهم وتساعدهم على اإلستمتاع 
بعطالتهم، وكذلك مشاركة أهل الكويت إحتفاالت 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر وغ��ي��ره م��ن امل��ن��اس��ب��ات واألع��ي��اد 
واإلحتفاالت. وذكر : صمم حساب red خصيصاً 
لطلبة املرحلة الثانوية واجلامعية، ممن تتراوح 
أعمارهم بني 15 و 25 عاماً، دون شرط وجود 
حد أدنى لفتح احلساب. يحصل عمالء  redعلى 
فرصة دخول السحوبات الشهرية عند حتويل 
إعاناتهم الطالبية للفوز بجوائز قّيمة تشمل 
جهاز “آيفون “7، وجهاز “آيباد برو”، وساعة 
“آبل” الذكية. وتستمر السحوبات حتى يناير 

.2018

ضمن حملة »هون عليهم« 

»التجاري« يقدم هدية 
العيد لعمال التنظيف 

في إط��ار مساهماته االجتماعية واخليرية 
واإلنسانية خ��الل شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك، قام 
البنك التجاري الكويتي بتقدمي »هدية العيد« 
لعمال التنظيف والبناء املتواجدين مبواقع 
عملهم. وتأتي هذه املبادرة ضمن حملة »هون 
عليهم« وال��ت��ي سبق وأن ح��ازت على جائزة 
املشروع الرائد في مجال املسئولية االجتماعية 
لعام 2016 على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي،  والهادفة إلى تعزيز التواصل مع فئة 
عمال التنظيف والبناء في مختلف املناسبات 
من أجل التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة 

والسرور إلى قلوبهم . 
 وفي تعليقها على فعاليات حملة هون عليهم 
املختلفة التي كان »التجاري« قد أطلقها منذ أكثر 
من خمسة سنوات،  قالت مساعدة املدير العام 
– إدارة اإلع��الن والعالقات العامة في البنك 
أماني الورع أن  حملة هون عليهم تكتسب أهمية 
متزايدة كونها تعتني بفئة عمال النظافة والبناء 
اجلديرة بكل الرعاية واالهتمام نظراً لدورهم 
في حماية البيئة وخدمة أف��راد املجتمع بشكل 
عام ،  منوهة بأن البنك قد أضاف بعداً جديداً لهذا 
احلملة وأطلق حملة مرادفة لها باسم “سحوركم 
علينا” بهدف توزيع وجبات السحور على عمال 
التنظيف والبناء في مواقع عملهم املختلفة وأخذ 
زمام املبادرة باالحتفال بقرب العيد مع هذه الفئة 
وتوزيع الهدايا عليها   بهدف دعم أواصر الصلة 

بني البنك ومختلف شرائح املجتمع.  .
 وتابعت أماني ال��ورع مبينة أن البنك يقوم 
بتحضير الهدايا قبل موعد املناسبة وذلك للعمل 
على توزيعها في الوقت املناسب وإدخال الفرحة 
والسرور على قلوب العمال  ومشاركتهم فرحة 

العيد. 
 هذا وقد التمس فريق العالقات العامة الفرحة 
وال��س��ع��ادة ال��ت��ي ارت��س��م��ت على وج���وه عمال 
التنظيف وال��ب��ن��اء عند ت��وزي��ع م��الب��س العيد 
اجلديدة عليهم،  حيث عبروا عن شكرهم الكبير 
ألسرة البنك التجاري الكويتي مشيدين بدوره 
املعهود في تقدمي كل دعم مادي ومعنوي يساهم 
في إدخال الفرحة في قلوبهم ورسم البسمة على 

وجوهم.   

جانب من احلملة 

»البترول الوطنية« تزور نزالء 
املستشفيات ودور الرعاية

ق���ام م��وظ��ف��ون م��ن ش��رك��ة ال��ب��ت��رول 
الوطنية الكويتية، وأف����راد م��ن فريق 
“ستار” التطوعي التابع للشركة، بزيارة 
ع��دد من املستشفيات ودور الرعاية في 
مختلف محافظات البالد، حيث مت توزيع 
القرقيعان على ن��زالئ��ه��ا، وس��ط أج��واء 

رمضانية مفعمة بالسعادة.
شملت ال��زي��ارات مستشفى األحمدي، 
ومستشفى ال��رازي للعظام، ومستشفى 
بنك الكويت ال��وط��ن��ي، وم��رك��ز الرعاية 
التلطيفية، وبيت عبدالله لرعاية الطفولة، 

ودار احلضانة العائلية لأليتام التابع 
لوزارة الشؤون، ومركز اخلرافي ألنشطة 

الطفل، ومركز الكويت للتوحد.
وق��د أثنى أولياء األم��ور واملسؤولون 
ف��ي ه��ذه امل��واق��ع على م��ب��ادرة “البترول 
الوطنية”، وحرصها على مشاركتهم هذا 
التقليد السنوي املتوارث في الكويت منذ 
القدم، فيما نوه موظفو الشركة إلى أن ذلك 
يأتي في إطار وفاء الشركة مبسؤوليتها 
االجتماعية، وسعيها ال��دائ��م ملشاركة 

املجتمع مناسباته املختلفة.

اختتام فعاليات معرض عرس األحالم  
 2017 الفريٍد والساحر لعام 

برعاية كرمية وتشريف الشيخ دعيج 
اخلليفة الصباح وحضور الفنانة املتألقة 
ديانا كرزون، وعدد من كبار الشخصيات 
واملؤثرات في وسائل التواصل اإلجتماعي 
في الكويت افتتح مؤخراَ معرض عرس 
األح����الم ف��ي ف��ن��دق سيمفوني ستايل 

الكويت. 
“شاركتم فابدعتم وأس��ع��دمت، شكرا 
من القلب لكونكم شركاؤنا في النجاح” 
ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ش��ك��رت إدارة ف��ن��دق 
سيمفوني ستايل جميع م��ن ساهم في 
إجن��اح معرض ع��رس األح���الم السنوي 
ال��ذي ينظمه الفندق سنوياً وأعلنت عن 
إختتام فعاليات معرض ع��رس األح��الم 
من فندق سيمفوني ستايل الكويت  وكان 
امل��ع��رض ق��د اف��ت��ت��ح ي���وم اخل��م��ي��س 15 
يونيو2017برعاية ك��رمي��ة وتشريف 
الشيخ دعيج اخلليفة الصباح وحضور 
الفنانة املتألقة ديانا ك��رزون، وع��دد من 
املؤثرات في وسائل التواصل اإلجتماعي 
في الكويتمثل “زينب العلي، سينيوريتا، 
السيدة خولة احلساوي واملسشتار جنالء 
النقي، ذكريات الشمري” وغيرهن من كبار 
الشخصيات، والفنانني وع��دد كبير من 
احلضور املهتمني في األعراس.و قد شارك 
في املعرض الذي كان برعاية حصرية من 
مركز تيجان الدولي لطب األسنان نخبة 
م��ن املبدعني ف��ي مجال صناعة األف��راح 
ومستلزماتها األفخر في الكويت وتشريف 
الفنان املتألق أنور الشامي تلبية لدعوة 
خ��اص��ة م��ن ش��رك��ة “مناسبة” اخلاصة 
بتنظيم اإلحتفاالتإحدى الشركات الداعمة 

املشاركة في املعرض. 

وبدأت قصة ألف ليلة وليلة التي يشتهر 
بها معرض ع��رس األح��الم بقص شريط 
اإلحتفال على روائ���ح البخور والعنبر 
والعود وموسيقى الزفات التقليدية التي 
م��ألت قاعتي ابريز وبريسم الفاخرتني 
واملزينتني بأجمل اللوحات الفنية التي 
رسمتها الكوش الفاخرة  لكل من املصمم 
عمر الريس، عّمار حدادة، أحمد الساعدي، 
أحمد البكر، أحمد دي��اب، فاطمة البناي 
وزاد من جمال املعرض التنسيق املميز 
لركن يلوة بنت األص��اي��ل التي اسعدت 
احلضور بعرض مباشر لليلوة التقليدية. 

أم���ا اإلض�����اءات اخل��اص��ة ب��األع��راس 
وهندسة الصوت فأبدع بها كل من سالم 
ساوند، الساعدي وشركة الليلك داخل 
القاعة وعلى مبنى الفندق اخل��ارج��ي. 
وخ��ط��ف��ت ف��س��ات��ني ال��ع��رائ��س اخل��اص��ة 
برشا شيك بتوقيع املبدعة رشا احلافظ 
و م��ج��م��وع��ة أزي����اء ل��ي��ون��ي��س اخل��اص��ة 
باملصمم الفنان ايلي ابي مراد، ومجموعة 
أزي��اء معرفي للعرائس وفساتني ليجدنا 
ب��راي��دل أنظار كل احل��ض��ور. كما أبدعت 
ش��رك��ة الت��ورت��ة ف��ي ك��ي��ك��ات ال��ع��رائ��س 
التي زينت بها ق��اع��ات وم��دخ��ل الطابق 
ال��ث��ان��ي م��ن ف��ن��دق س��ي��م��ف��ون��ي ستايل 
الكويت، وتنافستخبيرات التجميل من ال 
بلوبيل،وفاطمة اجلاسم وغيرهن الكثير 
م��ن األس��م��اء امل��رم��وق��ة ف��ي ع��ال��م اجلمال 
وامل���رأة إلظ��ه��ار أفضل ق��درات��ه��ن ف��ي هذا 
املجال. أما التصوير فكان حصرياً لشركة 
س��ت��ودي��و معرفي ال��ت��ي ت��ول��ت اإلهتمام 
بتصوير احلفل بالكامل على م��دار ثالثة 

أيام. 

خالل االفتتاح


