سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى  73.13دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  36سنتا في تداوالت
اول أمس االثنني ليبلغ 13ر 73دوالر أمريكي مقابل 49ر73
دوالر للبرميل في ت��داوالت يوم اجلمعة املاضي وفقا للسعر
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املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر
في تعامالت اول أمس كما استقر سعر برميل نفط خام القياس

يستمر في برنامجه للمسؤولية االجتماعية خالل الشهر الفضيل

احلجرف :اعتماد الدفعة الرابعة من مكافآت
نهاية اخلدمة لتعويض العسكريني

نايف احلجرف

وق��ال الوزير احلجرف :إن إعتماد مبلغ الدفعة اليوم
من مكافآت نهاية اخلدمة لتعويض املتقاعدين العسكريني
ميثل اعتماد أكثر من  80%من املستفيدين في أقل من شهر،
وقد شارفت ال��وزارة على اإلنتهاء من التحويالت حيث لم
يتبق سوى عدد  472من املستحقني ،سيتم اعتماد دفعاتهم
فور ورودها من اجلهة وتدقيقها من قبل اإلدارة املختصة
بالوزارة وحتويلها ملستحقيها بأسرع وقت”.
وجتدر اإلشارة بأن الدفعات السابقة من قيمة مكافآت
نهاية اخلدمة لتعويض املتقاعدين العسكريني حولت
بتاريخ  17و 31من شهر مايو و السادس من يونيو 2018
 ،وقد بلغ إجمالي قيمة املكافآت احملولة حتى اليوم 44.49
مليون دينار لـ  2,128عسكري في اربعة جهات مختلفة
على النحو التالي  :احلرس الوطني الكويتي 583 :شخصا ً
و وزارة الداخلية 701 :شخصاً ووزارة ال��دف��اع733 :
شخصا ً و اإلدارة العامة لإلطفاء 111 :شخصا ً .

البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام  23.6نقطة
انهت بورصة الكويت جلسة
ت��ع��ام�لات ام���س ال��ث�لاث��اء على
ارتفاع املؤشر العام 6ر 23نقطة
ليبلغ مستوى 2ر 4811نقطة
وبنسبة ارتفاع 49ر 0في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر
7ر 41مليون سهم متت من خالل
 2067صفقة نقدية بقيمة 11
مليون دينار كويتي (نحو 3ر36
مليون دوالر أمريكي).
في م���وازاة ذل��ك ارتفع مؤشر
ال��س��وق الرئيسي ب��واق��ع 3ر18
نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4864
نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر 0في
املئة من خالل كمية أسهم بلغت
10ر 18مليون سهم مت��ت عبر
 828صفقة نقدية بقيمة 9ر1
مليون دينار (نحو 2ر 6مليون
دوالر).
وارت��ف��ع مؤشر السوق األول
ب��واق��ع 6ر 26نقطة ليصل إلى
مستوى 9ر 4780نقطة بنسبة

جانب من تداوالت البورصة

ارتفاع 56ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 9ر 22مليون
سهم متت عبر  1239صفقة بقيمة

«اخلليج» يتواصل
مع عمالئه من خالل
الـ «واتس آب»
أعلن بنك اخلليج
ع���ن إط��ل�اق خ��دم��ة
ال����ـ “واتس آب”
ل��ع��م�لائ��ه ،وذل���ك
ف���ي إط����ار ح��رص��ه
امل���س���ت���م���ر ع��ل��ى
تلبية احتياجاتهم
ب���ل وت��وق��ع��ات��ه��م،
ف���اخل���دم���ة مت��ن��ح
إمكانية التواصل
ال��ف��وري ،وتعكس
جهود البنك املبذولة
ف���ي س��ب��ي��ل توفير
ك���ل س��ب��ل ال��راح��ة
أحمد األمير
ب��اس��ت��خ��دام أفضل
وأح����دث ال��وس��ائ��ل
التكنولوجية .اخلدمة متاحة عبر الرقم .65805805
يعد تطبيق واتس آب حل مخصص للمؤسسات يسهم
في تسهيل عملية التواصل مع العمالء أينما وجدوا وبشكل
يضمن السرعة والكفاءة .وتراعي هذه اخلدمة اخلصوصية
واألم��ان والشفافية ،ومن خاللها ميكن ارسال امللفات ،مما
يوفر طريقة سهلة وآمنة للوصول ملمثلي بنك اخلليج
املسؤولني عن التواصل مع العمالء .سوف تسهم خدمة الـ
“واتس آب” في تنويع وسائل التواصل مع مركز خدمة
العمالء ،مانحة إياهم فرصة تقدمي استفساراتهم دون
استخدام بطاقة مفعلة علماً بأنه لن يتم تبادل أي معلومات
شخصية خاصة .وتسهل اخلدمة التواصل مع العمالء أثناء
تواجدهم داخل أو خارج البالد.
تعليقاً على إط�لاق اخلدمة ،يقول أحمد األمير ،مساعد
املدير العام إلدارة االتصاالت اخلارجية في بنك اخلليج:
“بنك اخلليج دائم البحث عن أفضل السبل التي ميكن أن
يخدم من خاللها عمالئه ،باستخدام كل ما هو جديد في عالم
التكنولوجيا ،سعياً نحو حتسني جتربة العميل وإب��راز
جهود البنك الرامية نحو تطبيق احللول التقنية األحدث في
القطاع املالي ،كما تأتي خدمة الـ “واتس آب” ضمن سلسلة
من اخلدمات املصرفية الرقمية التي يقدمها البنك والتي
جتعل خدماته املصرفية بشكل عام أكثر سهولة وسالسة.
إلى جانب اإلجابة على استفسارات العمالء من خالل
تطبيق الدردشة األكثر شيوعاً واستخداماً في الكويت،
س��وف تقدم خدمة ال��ـ “واتس آب” مزايا أخ��رى عديدة.
فاخلدمة متاحة على مدار الساعة وأثناء العطالت الرسمية،
وميكن استخدامها أينما كان العميل .كما سيتمكن العمالء
الذين يواجهون مشكلة في املعامالت البنكية من التواصل
وتقدمي الشكاوى عبر هذه اخلدمة ،كما ستسهم اخلدمة
اجل��دي��دة ف��ي احل��د م��ن قيام العمالء ب��زي��ارة أف��رع البنك
لالستفسار عن أي منتج او خدمة مثل القروض أو بطاقات
االئتمان ،كما سيتمكن القائمني على اخلدمة من مشاركة
مواقع الفروع األقرب للعميل ،من خالل نظام حتديد املواقع،
كلما تطلب األمر.

1ر 9مليون دينار (نحو 03ر30
مليون دوالر).
وتابع املتعاملون إفصاحا من

شركة (أس��س القابضة) بشأن
عملية إمتام شراء لشخص ملطلع
على أسهمها عالوة على املوافقة
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معدل املستفيدين يفوق  80باملئة من إجمالي املشمولني بقرار مجلس الوزراء

أعلن وزي��ر املالية د .نايف ف�لاح احلجرف اليوم أنه
قد مت اعتماد حتويل الدفعة الرابعة من قيمة مكافآت
نهاية اخلدمة لتعويض املتقاعدين العسكريني حلساب
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنا ًء على قرار
مجلس ال��وزراء رقم  254لسنة  2018وذلك بعد التدقيق
في أسماء العسكريني الذين ينطبق عليهم القرار واعتماد
املبالغ وحتويلها الى حساب اجلهة ،وسوف يتم حتويل
املكافآت إلى مستحقيها من قبل املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ،ووفقا ً إلجراءاتها.
ويبلغ إجمالي عدد املستفيدين من قرار مجلس الوزراء
رق��م  254لسنة  2600 ،2018عسكري متقاعد ،أما
املستفيدون من الدفعة الرابعة التي مت اعتمادها اليوم
مببلغ  5.490مليون دينار  279عسكري متقاعد موزعني
على النحو التالي :وزارة ال��دف��اع 87 :شخصاً  ،وزارة
الداخلية 192 :شخصا ً .

العاملي مزيج برنت في التسوية عند 46ر 76دوالر في حني
ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي  36سنتا
ليصل عند التسوية إلى مستوى 07ر 66دوالر للبرميل.

على جت��دي��د ح��ق ش���راء أو بيع
أسهم شركة (املواشي).
كما تابع ه��ؤالء موافقة هيئة
أس���واق امل���ال على زي���ادة رأس
م��ال بنك برقان فضال عن إعالن
بورصة الكويت عن تنفيذ بيع
أوراق مالية مدرجة وأخرى غير
م��درج��ة ملصلحة ح��س��اب إدارة
التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (أهلي متحد)
و(زي����ن) و(ب��ي��ت��ك) و(ج���ي إف
اتش) األكثر ارتفاعا في حني كانت
أسهم (زي��ن) و(بيتك) و(بيتك)
و(وطني) األكثر تداوال من حيث
الكمية أما األكثر انخفاضا فكانت
(ميزان) و(خليج ب) و(املباني)
و(بنك بوبيان).
وشهدت اجللسة ارتفاع أسهم
 50شركة وانخفاض أسهم 30
أخ��رى ف��ي ح�ين كانت هناك 15
شركة ثابتة من إجمالي  95شركة
متت املتاجرة بها.

«وربة» يطلق مسابقة حفظ القرآن
الكرمي ألبناء موظفيه
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ي��واص��ل بنك ورب���ة مساعيه االجتماعية في
شهر رمضان املبارك عبر سلسلة من الفعاليات
املستوحاة من تعاليم الدين اإلس�لام��ي احلنيف
وسعيا منه الى تعزيز نشر مبادئ الثقافة اإلسالمية
بني ربوع املجتمع؛ وبناء عليه يطلقبنك وربة في
إطار برنامجه للمسؤولية االجتماعية خالل الشهر
الفضيل ،مسابقته السنوية الثانية في حفظ القرآن
الكرمي ألبناء موظفيه بدافع حرصه على تشجيع
املوظفني وأبنائهم على حفظ وتالوة القرآن الكرمي
وإدراك معانيه ورسائله السماوية السامية التي
تعتبر مرجعا روحيا لكافة نواحي احلياة.
وتنقسم املسابقة للبنني والبنات الى فئتني؛ الفئة
األولى تضم متسابقني من عمر  6الى عشر سنوات
والفئة الثانية من عمر  11الى  14سنة ،على أن
يتم اختيار عشر فائزين من كل فئة يحصلون على
جوائز نوعية تشجيعا لهم على دأـبهم في حفظ

السور القرآنية املباركة.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ،حت���دث ال��س��ي��د أمي���ن سالم
املطيري ،املدير التنفيذي لالتصال املؤسسي في
بنك ورب��ة قائال“ :اننا نسعى في بنك ورب��ة الى
غرس تعاليم الدين اإلسالمي في أجيالنا اليافعة
باالستناد الى القرآن الكرمي الذي يعتبر ناموسا
ومرجعا ف��ي كافة ش��ؤون احل��ي��اة وي��ق��دم ثقافة
روحية تعزز من ق��درة أبنائنا على فهم مبادئ
ديننا احلنيف ،مبا يتضمنه من تشريعات عادلة
تشكل مرجعا لهم ح��ول كيفية التعامل مع أمور
احلياة” .وأضاف“ :ان استراتيجيتنا للمسؤولية
االجتماعية ،تتضمن في بنودها التنمية الداخلية
ملوظفينا وتوفير كافة وسائل الدعم والثقافة لهم
ولعائالتهم مبا يضمن عملهم في بيئة مريحة ،ألننا
ن��رى فيهم العضد األساسي في النجاحات التي
يحققها بنك وربة”.

لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة للمجتمعات الريفية في مصر

«الوطني – مصر» يوقّع مذكرة تفاهم
مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة

الراية للتطوير والتشغيل العقاري تنظم دورات تدريبية ملوظفيها

الفجي :تطوير كفاءات موظفينا
احملور األساسي لنمو عملياتنا
خالل توقيع مذكرة التفاهم

خالل الدورة التدريبية ملوظفي قسم املبيعات

عقدت شركة الراية للتطوير والتشغيل العقاري دورة
تدريبية ملوظفي قسم املبيعات في الشركة بحضور
الرئيس التنفيذي جاسم الفجي .وتأتي هذه املبادرة
من ضمن برنامج متكامل للتدريب حترص الراية على
تطبيقه بشكل دوري حرصا منها على تعزيز كفاءات
موظفيها املهنية واطالعهم على آخ��ر املستجدات في
قطاع التشغيل والتطوير العقاري مع التركيز على منو
متطلبات العمالء وبالتالي ضرورة اإليفاء بها.
وتأتي مبادرة الراية انطالقا من مسؤوليتها لتنمية
الكوادر لديها السيما وأنهم يلعبون دورا محوريا في
منو عمليات الشركة ،عبر التواصل مع العمالء واإلجابة
على كافة استفساراتهم مما يؤسس الشفافية في التعامل
وتشكل ركنا أساسيا في دفع علميات الشركة ومنوها.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،حت��دث ج��اس��م ال��ف��ج��ي ،الرئيس
التنفيذي في شركة الراية قائال“ :منذ انطالق عملياتها

ف��ي ال��س��وق الكويتية ،ح��رص��ت ش��رك��ة ال��راي��ة على
استقطاب الكفاءات املهنية العالية واخضاعها بشكل
دوري للتدريب ،وذلك التزاما منها بتنمية هذه الكفاءات
وتزويدها بثقافة مهنية راقية عبر اطالعها على أحدث
الوسائل املعتمدة في الترويج للتطوير والتشغيل
العقاري” .وأض��اف“ :وهذه ال���دورات التدريبية هي
األساس الذي نرتكز عليه في احملافظة على ثقة عمالئنا
بجودة آدائ��ن��ا وم��ا نقدمه من خدمات هي األفضل في
املنطقة”.
وختم الفجي مشيرا الى أن شركة الراية مستمرة في
نهجها التطويري ،ولن تألو جهدا في االستثمار لتعزيز
وتنمية امل��ه��ارات املهنية ل��دى فريق عمله ،وذل��ك تبعا
الستراتيجية الشركة التنموية والتي ترتكز في بنودها
األساسية على دعم املوظفني وبالتالي توفير خدمات
تضاهي أرقى املستويات العاملية.

وقّع بنك الكويت الوطني  -مصر مذكرة تفاهم مع
منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلنشاء  100وحدة
مُخمر الغاز احليوي في محافظة املنيا ،بدعم فنى من
مشروع “وظائف الئقة لشباب مصر” املمول من جانب
احلكومة الكندية.
وقام العضو املنتدب لبنك الكويت الوطني  -مصر
الدكتور ياسر حسن بتوقيع االتفاقية مع مدير مكتب
منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي ،وذلك
بحضور وزيرة االستثمار والتعاون الدولي الدكتورة
سحر نصر وع��دد من أعضاء اإلدارة التنفيذية في
البنك ومسؤولني في احلكومة املصرية ،باإلضافة إلى
السفير الكندي جيس داتون وكبير املستشارين الفنيني
ملشروع وظائف الئقة لشباب مصر آمال موافى.
ومبوجب مذكرة التفاهم ،يقوم بنك الكويت الوطني
بدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة
للمجتمعات الريفية في مصر ،وذلك من خالل تقدمي
ال��دع��م امل��ال��ي خلمس ش��رك��ات ناشئة لتيسير بناء
وتشغيل  100وحدة منزلية إلنتاج الغاز احليوي في
قرى املنيا ،وتنفذ وحدات الغاز احليوي بدعم فني من
مشروع منظمة العمل الدولية.
وتعليقا ً على توقيع مذكرة التفاهم أكدت الوزيرة/
سحر نصر أن هذه املبادرة تعتبر من أهم املشروعات
التي توليها ال��وزارة أهمية بالغة ،وذل��ك ألنها توفر
ف��رص عمل للشباب وتساهم ف��ي حتقيق التنمية
االقتصادية املستدامة ،مشيرة إلى أن الوزارة حريصة
على دعم الشباب خاصة من خالل التمويل أو املنح
التي حتصل عليها الوزارة.
وأش��ارت نصر إلى أن ال��وزارة تسعى إلى إشراك
القطاع اخلاص في املشروعات التنموية ،وتوفر له

كل اإلمكانيات والدعم لتسهيل دوره املهم في تنمية
املجتمع ،مشيدة ب��ال��دور ال��ذي يقدمه بنك الكويت
الوطني – مصر في إطار املسؤولية االجتماعية.
وم��ن جانبه ،ق��ال الدكتور ياسر حسن “إن قيام
البنك بتوقيع هذه املذكرة يأتي انطالقا ً من مسؤوليته
االجتماعية والوطنية وحرصا ً منه على القيام بدوره
املستمر في حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
املستدامة ،مشيرا ً إلى أن البنك يعي متاما أهمية هذا
امل��ش��روع لتوفير مصادر الطاقة املتجددة ،ولديه
مشروعات مختلفة خلدمة املجتمع ،حيث يركز البنك
على دعم قطاعات مختلفة أهمها الصحة والبيئة وفئة
الشباب ،وذلك من أجل املساهمة في خفض معدالت
الفقر وتنمية املجتمع في مصر.
وأكد حسن أن هذا التوجه هو ما يجب أن تتبناه كل
مؤسسات املجتمع املدني في مصر ،وذلك بالوقوف
جنباً إل��ى جنب م��ع مؤسسات ال��دول��ة ومؤازرتها
ف��ي دع��م ف��ئ��ات املجتمع ال��ت��ي حت��ت��اج إل��ى الرعاية
للنهوض بهم والعمل على تنميتهم ،مبيناً أن توجه
بنك الكويت الوطني مصر في دع��م املجتمع يأتي
في إطار استراتيجية مجموعة الوطني للمسؤولية
االجتماعية ،ودورها الرائد في تنمية املجتمعات التي
تتواجد فيها.
ومن جهته أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية
بيتر غوى إلى الدور الرائد الذي يقدمه بنك الكويت
الوطني – مصر في متويل املشروعات التنموية في
مصر ،مشيدا ً بالتعاون بني املنظمة والبنك ،حيث
تسعى منظمة العمل إلى حتقيق التعاون بني القطاعني
العام واخلاص لتوفير وظائف للشباب من خالل دعم
الوظائف اخلضراء الصديقة للبيئة.

مجموعة التمدين تعلن افتتاح «بالك تاب» في الكويت
أعلنت “شركة التمدين لألغذية” ،إحدى
ش��رك��ات “مجموعة التمدين” ،ع��ن قرب
افتتاح أول فروع سلسلة املطاعم الشهيرة
املتخصصة بالبرغر والشيك
ّ
“بالك تاب”،
األمريكي في دولة الكويت في نهاية الشهر
احلاليفي “الكوت مول” ،أكبر مركز تسوق
وترفيه في جنوب دول��ة الكويت ،وأحدث
جتارب “مشروع الكوت” ،وقد أحدث “بالك
تاب” ثورة في طريقة إعداد برغر نيويورك
ومخفوق احلليب “امليلك شيك” لذا حرصت
“شركة التمدين لألغذية”على جلب هذا

املطعم الذي يحتفي بالبرغر األمريكي املميز
إلى دولة الكويت.
قام الشيف املالك لسلسة مطاعم “بالك
تاب” جو إيسيدوري بتطوير مفهوم فريد
ي��دم��ج ب�ين األس��ل��وب التقليدي واملبتكر
ال
لتقدمي البرغر والشيك .كما ص��رح قائ ً
“بالك تاب سينقل مفهوم املطاعم األمريكية
السريعة والكالسيكية إلى مستوى جديد
عبر وض��ع ملسة مبتكرة ومكونات عالية
اجلودة ،وأجواء فريدة مستوحاة من فترة
التسعينيات “.

يقف ك��ري��س ب��اري��ش ،ص��اح��ب مطعم
بالك تاب وراء توسع مطعم “بالك تاب”
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس����ط ،بالشراكة
م��ع “مجموعة التمدين” و”مجموعة
صنسيت” .وصرح قائالً “كانت االستجابة
استثنائية في الشرق األوسط ،ونحن نشعر
باحلماس لتقدمي جتربة “بالك تاب” في
دولة الكويت بالكوت مول اجلديد”.
من جانبه قال معاذ الرومي ،مدير عام
إدارة التسويق “مبجموعة التمدين” قائالً:
“تتمتع “مجموعة التمدين” بسمعة راسخة

ف��ي ت��ق��دمي ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة العاملية
الرائدة إلى السوق الكويتي .يسرنا دائماً
إتاحة خيارات استثنائية ،لذلك قمنا بطرح
لعشاق البرغر في دولة
مطعم “بالك تاب” ّ
الكويت ،ويعد افتتاح هذه العالمة التجارية
دليل آخر على التزام املجموعة بتقدمي كل
ما هو جديد ومميز ليفوق تطلعات املجتمع
الكويتي من مرتادي املطاعم واملتسوقني
على حد سواء”.
م��ن جانبه ،ق��ال أنطونيو غونزالس،
ال��رئ��ي��س التنفيذي ملجموعة صنسيت:

“يرتكز مطعم “بالك تاب” على أصالة
الطعم األمريكي ،واملكونات الطازجة واملتعة
في التجربة .من خالل هذه الشراكة املبرمة
بيننا وب�ين “شركة التمدين لألغذية”،
إحدى شركات “مجموعة التمدين” ،نتطلع
الفتتاح فرع “بالك تاب” في “الكوت مول”
ب��دول��ة الكويت بعد النجاح ال��ذي حققه
املطعم في نيويورك ،وفيغاس ،وجينيف،
ودبي .نحن متحمسون لتقدمي جتربة تذوّ ق
شهية للبرغر األمريكي وطعم امليلك شيك
الرائع في دولة الكويت”.

