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دينار مليون   2.09 بتعويضنا  العمالء  أحد  ضد  حكم  صدور  »األولى«: 
أعلنت شركة األولى لالستثمار عن صدور حكم أول درجة 

لصالح الشركة في دعوى تعويض ضد أحد العمالء.
وقالت “األولى” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  األحد، 
إن محكمة أسواق املال أصدرت احلكم في 25 نوفمبر اجلاري، 
بخصوص الدعوى املتعلقة بندب خبير لتقدير التعويض 

النهائي.
وأوضحت أن منطوق احلكم جاء بإلزام أحد عمالء الشركة 
وأخ��رى بالتضامم بدفع مبلغ 2.09 مليون دينار تقريباً 

تعويض نهائي ُيخصم منه التعويض املؤقت.
وبينت “األولى” أن احلكم السابق ال ميكن حتديد أثره 

امل��ال��ي حالياً حل��ن ص��دور حكم نهائي بالفصل ف��ي هذه 
الدعوى.

كانت الشركة حتولت للربحية في التسعة أشهر األولى 
من العام اجلاري بقيمة 196.55 ألف دينار، مقارنة بخسائر 

نفس الفترة من العام املاضي البالغة 1.63 مليون دينار.

6
وفق احلصة املقررة من منظمة »أوبك«

الفاضل: الكويت ملتزمة بخفض 
مستويات إنتاج النفط

يشارك وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة 
الدكتور خالد علي الفاضل ومحافظ دولة الكويت لدى 
منظمة األوبك السيد هيثم فيصل الغيص في االجتماع 
ال��وزاري رقم )180( ملنظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوب���ك( املقرر انعقاده اليوم االثنن ، واالجتماع 
الوزاري رقم )12( لدول )أوبك+( املقرر انعقاده يوم 
الثالثاء املوافق 1 ديسمبر 2020، وذلك عبر تقنية 

االتصال املرئي.
وق��ال الفاضل في بيان صحفي ص��ادر من وزارة 
النفط قبيل مشاركته في االجتماعن، أن دولة الكويت 
مستمرة ف��ي تعاونها وال��ت��زام��ه��ا الكامل بخفض 
مستويات اإلنتاج وفق احلصة املقررة من منظمة 
»أوب��ك«، وذلك بهدف خلق موازنة في أسواق النفط 
العاملية، مشيرا إلى أن دور الكويت احلاسم في العديد 
من املواقف التي م��رت بها أس��واق النفط ساهم في 

إحداث التوازن واالستقرار.
وث��م��ن الفاضل ج��ه��ود منظمة »أوب���ك« وال���دول 
املنتجة من خارجها في سبيل إعادة التوازن ألسواق 
النفط األمر الذي يصب في مصلحة ال��دول املصدرة 

واملستهلكة على حد سواء، والصناعة النفطية عاملياً.
وذكر الفاضل أن دولة الكويت لعبت في السنوات 
امل��اض��ي��ة وال زال���ت تلعب دور ف��ع��اال وم��ه��م��اً في 
املفاوضات واملناقشات التي أدت إلى اعتماد العديد 
من ق���رارات “أوبك” التاريخية، مشيرا إل��ى دعمه 
ملنظمة »أوبك« للمساعدة على مواجهة التحديات التي 
كانت وال ت��زال تواجه ال��دول األعضاء، السيما بعد 
انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد وانعكاسها 
على عمليات اإلغ��الق االقتصادي والقيود الصارمة 
على احلركة األم��ر ال��ذي أضعف الطلب على النفط 
هذا العام، ول��ذا جاء حترك »أوب��ك +« بشكل سريع 
وحاسم من خالل االتفاق التاريخي الذي مت التوصل 
إليه في أبريل 2020 وكان ق��راراً مصيرياً ساهم في 
إنقاذ أسواق النفط من خالل خفض مستويات االنتاج 
بواقع 9.7 مالين برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو 
2020. وشدد الفاضل على أن قرارات »أوبك« أسهمت 

في وضع أس��واق النفط على طريق إع��ادة التوازن، 
كما أن هذه اجلهود جلبت االستقرار والثقة إلى سوق 
النفط وزي��ادة مساهمة قطاع النفط في االقتصاد 

العاملي ودعم االنتعاش االقتصادي.
وحول اجتماع »أوبك« قال الفاضل ان سوق النفط 
العاملية تتطلع إلى ال��دور املؤثر للدول األعضاء في 
التعاون الستقرار السوق النفطية، خصوصا في 
املرحلة املقبلة. جتدر االشارة إلى ان منظمة »أوبك« 
ثمنت وأشادت بالدور املهم الذي تقوم به الكويت في 
دفع سبل التعاون املنشود بن كافة الدول األعضاء 
في املنظمة مبا يحقق التوازن واالستقرار للسوق 

النفطي العاملي.

خالد الفاضل

»الكويتية« تتسلم »الفنطاس«..
A320neo  خامس طائرات ايرباص   

استلمت ش��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية خ��ام��س��ط��ائ��رات��ه��ا م��ن ن��وع 
ايرباص  A320neo والتي أطلق عليها 
“الفنطاس”، حيث وصلت إلى الكويت 
في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع 
ايرباص في مدينة تولوز في فرنسا، 
وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة ممثل 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
عضو مجلس إدارة خالد املطيريوعدداً 

من املسؤولن في الشركة.
وعلى هامش وص��ول الطائرة، قال 
عضو مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية خالد املطيري: “يسر اخلطوط 
اجلوية الكويتية اليوم استالم خامس 
طائرة من طراز A320neo والتي أطلق 
عليها )الفنطاس( حيث تعد ضمن 15 
طائرة من نفس النوع مت التعاقد عليها 
مع شركة ايرباص على أن يتم استالمها 
تباعاً على مدى السنوات املقبلة حسب 
خطة االستالم املتفق عليها ان شاءالله 
م���ن خ���الل ال��ع��ق��د امل���ب���رم م���ع مصنع 
االيرباص في سبتمبر 2018”.وأضاف 
 A320neo املطيري: “تشكل طائرة
اجلديدة عالمة فارقة ومهمة في مسيرة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في حتديث 
أسطولها ليكون من أجدد االساطيل في 
املنطقة، ويعد مفخرة للكويت في تدعيم 
الناقل الوطني بأجدد الطرازات واالنواع 
من طائرات االيرباص وبوينغ كما أن 
تواجد طائرة A320neo في أسطول 

)الكويتية( املتنامي سيعزز من مكانتها 
كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران 
اإلقليمي والعاملي، كون الشركة تتابع 
باستمرار متطلبات عمالئها لتقدمي 
أحدث وأفضل اخلدمات، كذلك حترص 
على توفير كافة سبل الراحة واألم��ان 
لركابها االعزاء أثناء كل رحلة، وحيث أن 
وصول طائرة A320neo يعد استمراراً 
ملرحلة هامة في تطوير اخلدمات املميزة 
والتي تقدمها الشركة ملسافريها االعزاء 

على منت رحالتها ، باإلضافة إلى خدمات 
النقل اجل���وي املختلفة م��ع اخلطوط 

اجلوية الكويتية”.
واختتماملطيري: “نيابة عن رئيس 
مجلس االدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكابنت/علي الدخان وأعضاء مجلس 
اإلدارة نتقدم بخالص التهنئة للقيادة 
السياسية احلكيمة والشعب الكويتي 
 ،A320neo ال��وف��ي ب��وص��ول ط��ائ��رة
ونعدهم بالعمل على تطوير الناقل 

الوطني لدولة الكويت مبا يحقق اآلمال 
والطموحات املعقودة كما نتقدم بجزيل 
الشكر ووافر االمتنان للجهود املبذولة 
من الطاقم الفني الذي حتّمل مسؤولية 
استالم طائرة A320neo والتي يتطلب 
استالمها املرور باجراءات فنية وإدارية 
وقانونية طويلة، متمنياً لهم التوفيق 
والسداد دائماً في تلك املهمات الصعبة 
التي تسندها دائ��م��اً الشركة ألبنائها 

االكفاء”.

»التجاري«: فائزان في سحبي »النجمة« و حملة »أكثر من الراتب« 
أج��رى البنك التجاري سحوباته على 
حساب النجمة وحملة “أكثر من راتب 
“. وقد مت إجراء السحب في مبنى البنك 
ال��رئ��ي��س��ي، ب��ح��ض��ور مم��ث��ل ع��ن وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، 
م��ع االل���ت���زام ب��االش��ت��راط��ات الصحية 
والوقائية املتمثلة في التباعد االجتماعي.  

وق��د ق��ام البنك بتغطية السحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي 
: أوال : حساب النجمة االسبوعي – جائزة 
5،000/-  دينار كويتي من نصيب الفائز 
عبداحلكيم محمد غادر، ثانيا : سحب حملة 
“أكثر من راتب” – جائزة تعادل راتب و 
تصل لغاية 1،000/-  دينار كويتي من 
نصيب الفائزة خلود عبداحملسن سلمان 

بوحمد .
وأوض���ح البنك ب��أن حملة “أكثر من 
راتب” موجهة للعمالء الكويتين الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم البالغه -/ 
500دينار كويتي أو أكثر على البنك 
وبصفة خاصة العاملن ف��ي القطاعن 
احلكومي والنفطي والشركات املدرجة لدى 
البنك ، واالستفادة من مزايا هذه احلملة 

واحلصول على هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها م��ن  250/-  دينار إل��ى 500/- 
دينار أو ق��رض من دون فائدة بقيمة 5 
أضعاف الراتب وبحد أقصى 10،000/- 
دينار ، وسيكون هناك سحب أسبوعي 
للعمالء الكويتين احلالين واجل��دد ممن 
يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح 
مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن للعمالء 
الكويتين املتقاعدين باإلضافة الى املقيمن 
الذين يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة 
10،000 د.ك وما فوق الى البنك احلصول 
على ه��دي��ة نقدية ق��دره��ا %1 م��ن قيمة 

املديونية احملولة. 
وي��ذك��ر أن ج��وائ��ز “حساب النجمة” 
مم��ي��زة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى تنوعها ط���وال السنة، 
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 
5،000/- دينار كويتي، وشهرية بقيمة 
20،000/- دينار كويتي، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 500،000/- 
ديناركويتي، وسحب آخر العام على أكبر 
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في 

العالم بقيمة 1،500،000 دينار كويتي . 

للعام اخلامس على التوالي 

غلوبل فاينانس تختار »بوبيان« كأفضل بنك إسالمي في الكويت
اس��ت��م��ر ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ف��ي حتقيق 
إجنازاته على املستوى احمللي مضيفاً 
ملسيرة جناحه التى بدأها قبل سنوات 
إجناز جديد بحصوله للعام اخلامس 
على التوالي على جائزة أفضل بنك 
إسالمي في الكويت من مؤسسة غلوبل 
فاينانس العاملية لعام 2020 نتيجة 
ما حققه من منو في مختلف مؤشراته 
املالية ومن��و حصصه السوقية إلى 
جانب قدرته على مواجهة آثار جائحة 

كورونا. 

وق��ال الرئيس التنفيذي للعمليات 
عبدالله أحمداحملري تعليقاً على هذا 
اإلجن��از املميز “ بحمدالله متكنا من 
حتقيق هذا اإلجناز والذي نرجعه  بعد 
الله تعالى إلى مواردنا البشرية املميزة 
وثقة عمالءنا ومساهمينا فيما نقوم به 

منذ سنوات “.
واضاف ان البنك فخور بسجله من 
اجلوائز والتقديرات التى حصل عليها 
السيما فيالسنوات األخ��ي��رة خاصة 
وان��ه��ا ت��أت��ي م��ن م��ؤس��س��ات إقليمية 

وعاملية مشهود لها باحليادية والثقة 
الكبيرة في اختياراتها املبنية على 
االرق���ام والنتائج املالية واجن���ازات 

السوق “ . 
واكد احملري “ ان مثل هذه التقديرات 
العاملية تلقى على عاتقنا ك���إدارة 
املزيد من املسؤوليات باحلفاظ على 
مستويات اخلدمة املميزة التى نقدمها 
للعمالء “ مؤكداً ان اإلب��داع واإلبتكار 
وخدمة العمالء املميزة طريق البنك 

للمحافظةعلى جناحاته”.
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املطيري والعنزي مع طاقم الطائرة 

»التجارة«: اصدار »دليل خدمات 
وإجراءات عمل الوزارة«

أصدرت وزارة التجارة والصناعة “دليل خدمات 
وإجراءات عمل وزارة التجارة والصناعة” وذلك في 
خطوة منها حلصر املستندات و اخلطوات لعمالء 
ال���وزارة من املراجعن االف��راد والشركات وري��ادي 
االعمال، مشيرة الى ان الدليل االجرائي سيقلل من 
هامش االجتهادات الشخصية على املراجعن ويوفر 
املستندات املطلوبه لكل خدمة على حدا باإلضافة الى 

املوقع االلكتروني التابع للخدمة .
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي 
ان “ الدليل االجرائي للمعامالت اخلدمات عمل وزارة 
التجارة و الصناعة “ مت رفعه على موقع ال��وزارة 
 Moci.gov.kw . داخل خانة اخلدمات االلكتروونية 
و املعامالت ) دليل اإلج��راءات و املعامالت (، مبينة 
ان الدليل سيكون مرجعا مهما للعمالء واملبادرين 
وموظفي الوزارة بشكل موجز وميسر لكل املعامالت، 
األم��ر ال��ذي سينعكس إيجابا على ج��ودة اخلدمات 

املقدمة وسرعة إجنازها من قبل الوزارة  
وأك��دت “ التجارة “ أن الدليل اإلجرائي يحتوي 
على كل خدمات وإج���راءات ال��وزارة وآلية إمتامها، 
باالضافة الى وضع الشروط واملستندات املطلوبة 
لكل خدمة على ح��دة ، م��ع توضيح امل��دة الزمنية 

واملوقع والرسوم اخلاصة لكل خدمة وإج��راء تابع 
للوزارة.مبينة ان��ه سيكون مرجعاً لكل املراجعن 

والراغبن بإجراء اخلدمات التابعة للوزارة.
وأوضحت ان اصدار هذا الدليل اجلديد يأتي ملواكبة 
التطور في البنية اخلدماتية واإللكترونية والرقمية 
للوزارة وتقدمي خدمات ذات جودة عالية، وهو نتاج 
عمل استمر الرب��ع سنوات من تغيرات وحتديثات 
واستحداثات ملنظومة تشريعية اقتصادية تساهم في 
تسهيل االعمال التجارية وحتقيق رؤية الوزارة  في 
املساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية وحتقيق 

رفاهية املستهلك.

500 مليون دوالر »أسواق املال« توافق لـ »بوبيان« على إصدار صكوك بقيمة 
أع��ل��ن بنك ب��وب��ي��ان ع��ن حصوله على موافقة 
هيئة أس��واق امل��ال الكويتية على إص��دار صكوك 
ضمن الشريحة األولى اإلضافية لرأس املال بقيمة 
ال تتجاوز 500 مليون دوالر كحد أقصى أو ما 
ُيعادلها بالعمالت األخرى. وقال “بوبيان” في بيان 
للبورصة الكويتية، أمس  األحد، إنه في حال تقرر 

الحقاً القيام بطرح وتسويق وبيع هذه الصكوك في 
دولة الكويت، سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً ألحكام 
القانون رقم )7( لسنة 2010 والئحته التنفيذية 
وتعديالتهما. كانت أرب��اح بنك بوبيان تراجعت 
%48.6 في التسعة أشهر األولى من العام اجلاري، 
لتصل إلى 23.242 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 

45.229 مليون دينار للفترة املماثلة من عام 2019.
وأكدت وكالة التصنيف االئتماني، ستاندرد آند 
ب��ورز جلوبال راتينجس، في منتصف نوفمبر/
تشرين ثاني اجل��اري، تصنيف بنك بوبيان طويل 
األج��ل عند ال��درج��ة “-A”؛ م��ع نظرة مستقبلية 

مستقرة.

عبدالله احملري

5 رابحني في سحب حساب يومي »برقان«: 
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5،000 د.ك. وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
انيل كومار راي وناصير الدين يونس علي ونوره راشد 
عبدالله العثمان وحمد غ��ازي محمد املطر ومهى ايليان 
ك��ردوس. باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
سحب ربع سنوي حلساب “يومي” للفوز بجائزة نقدية 
بقيمة 125،000 دينار كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع 

سنوية يتعن على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  د.ك 
ملدةشهرينكاملينقبلتاريخ السحبو كما أن كل10 د.ك متثل 
فرصة واحدهلدخواللسحب. وإذا كان رصيد احلساب 500 
دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهل 

للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.
وقال البنك أنه ميكن لعمالئة اآلن االستمتاع مبناسباتهم 
اخلاصة بخصم ٪15 باستخدام أي من بطاقات بنك برقان 
على باقات ورد أنيقة وهدايا من “فالورد”، الوجهة األولى 

للزهور والهدايا املميزة عبر اإلنترنت. ميكن للعمالء الطلب 
بأمان عبر اإلنترنت على Floward.com أو من خالل 

تطبيق فالورد.
“فالورد” هي الوجهة األولى عبر اإلنترنت املخصصة 
لتقدمي الزهور ومجموعة متنوعة من الهدايا املميزة مع 
خدمة التوصيل في جميع أنحاء الكويت. يقدم املتجر 
ترتيبات من باقات كالسيكية إلى تصميمات فريدة من 

نوعها جلميع املناسبات.

عينت  رئيسًا جديدًا باملنطقة 

»دايكن« تعزز اعمالها بالشرق 
االوسط وافريقيا  

 أعلنت “دايكن”  عن تعيينها ماساكي مياتاكه، 
في منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة “دايكن 

الشرق األوسط وأفريقيا”. 
وك��ان مياتاكه قد انضم إل��ى شركة “دايكن” 
كمهندس مبيعات في اليابان قبل أكثر من 30 عاماً، 
ثم متت ترقيته إلى منصب مدير مبيعات املشاريع 
نظراً لكفاءته الكبيرة وأدائه املتميز في تنفيذ مهام 
عمله، ومساهمته النوعية في تعزيز منو الشركة 
وتوسيع نطاق أعمالها. وفي العام 2017، انتقل 
مياتاكه من اليابان إلى “دايكن أوروبا” ومقرها 
في بلجيكا، حيث عمل مديراً عاماً لقسم األعمال 
التطبيقية، لينضم في يوليو املاضي إلى “دايكن 

الشرق األوسط وأفريقيا”، في دبي. 
وق��اد مياتاكه فريقاً م��ن املوظفن احلائزين 
على عدة جوائز، حيث قام بتطوير مبرد معياري 
مبضخة حرارية عاكسة في اليابان. وفاز هذا املنتج 
املبتكر باجلائزة الكبرى لتوفير الطاقة للعام 2017 

باإلضافة إلى جائزة رئيس مركز ترشيد الطاقة.
وق��ال مياتاكه: “في إط��ار سعينا إلى التوسع 
في األسواق الرئيسية في املنطقة، سنقوم بافتتاح 
ف��روع ومكاتب مبيعات ومراكز صيانة جديدة، 
باإلضافة إلى طرح منتجات مبتكرة للوصول إلى 
أكبر عدد من العمالء. وبالتوازي مع هذه اخلطوات، 
سنقوم بتعزيز متانة ومرونة هيكلية األعمال، 
وتطوير آف��اق التعاون م��ع شركائنا احلالين، 
وإط��الق شراكات جديدة مع أبرز الفاعلن في هذا 
القطاع مبا ُيسهم في زيادة حجم املبيعات. أما على 
املستوى الداخلي، فسنبادر بتنفيذ املزيد من برامج 

ومبادرات تنمية امل��وارد البشرية وبناء القدرات 
وتطوير املهارات، وسنقوم بكافة اخلطوات الكفيلة 
بتعزيز إمكانات موظفينا وكفاءتهم مبا يتواءم 
مع رؤيتنا املتمثلة في إتاحة ُنُظٍم متكاملة للتحكم 
مبناخ املباني ب��أداء أفضل واستهالك أق��ل مل��وارد 

للطاقة.”   
وف��ي حديثه ملوظفي “دايكن الشرق األوس��ط 
وأفريقيا”، أشاد مياتاكه بقدرات كافة أفراد فريق 
العمل وجناحهم في إحداث نقلة نوعية في عمليات 
الشركة ومنتجاتها، وأثنى على دورهم في حتقيق 
األه��داف الطموحة للشركة ودعم جهودها إلجناز 
التحول الشامل في إطار خطة اإلدارة االستراتيجية 

للشركة “فيوجن 25” .

ماساكي مياتاكه


