
سوف يجرى بنك وربة  سحب 
ال��س��ن��ب��ل��ه االس���ب���وع���ي ال��واح��د 
والعشرون اليوم اخلميس؛ وسيتم 
إج��راء السحب بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعةوموظفي 

بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار 
األم��ث��ل ل��ك��ل ال��راغ��ب��ن بتوفير 
األم����وال وحت��ق��ي��ق ع��وائ��د مالية 
ثابتة على أرصدتهم في الوقت 
نفسه باإلضافةالى فرصاً شهرية 
للفوز بجوائز نقدية طوال العام. 
ونظراً لإلقبال الكبير ال��ذي القاه 
ه��ذا احلساب من قبل العمالء ملا 
يؤمّنه من فرص كبيرة للربح، عمل 
بنك ورب��ة على إض��اف��ة تطورات 
نوعية على حساب السنبلة القت 
اس��ت��ح��س��ان ال��ع��م��الء، وتشمل 
ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي مت��ت إضافتها 
إل��ى حساب السنبلة، زي��ادة عدد 
ال��راب��ح��ن ع��ب��ر اض���اف���ة سحب 
أسبوعي باإلضافة ال��ى السحب 
ال��ش��ه��ري وذل����ك إلت��اح��ة ف��رص 
أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية 
أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار 
كويتي تذهب إلى 5 رابحن ويتم 
السحب عليها في ي��وم اخلميس 

من كل أسبوع. باإلضافة الى ذلك، 
يستمر سحب السنبلة الشهري 
في بداية كل شهر على اجلوائز 
الكبرى - بحضور وإشراف ممثل 
م��ن وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
-  وال��ت��ي يبلغ إجمالها 30 ألف 
دينار كويتي موزعة كالتالي على 
4 رابحن: اجلائزة الكبرى بقيمة 
10 آالف دينار كويتي ستكون من 
نصيب راب��ح��ن إثنن واجل��ائ��زة 
الثانية بقيمة 5 آالف دينار كويتي 

من نصيب رابحن اثنن أيضاً.  
وبذلك يكون بنك ورب��ة قد زاد 

عدد الرابحن في حساب السنبلة 
إلى 24 فائز بالشهر كما زاد اجمالي 
قيمة اجل��وائ��ز الشهرية م��ن 30 
الى 50 ألف دينار كويتي شهريا. 
وأم��ا فيما يتعلق بفرص الربح، 
فيحق لكل عميل فرصة لدخول 
السحب مقابل كل 10 دنانير في 
احلساب.  واجلدير بالذكر، أن بنك 
وربة أطلق حديثا وديعة السنبلة 
التي تعد املودعن بعوائد متوقعة 
عالية تصل الى 3% كما يحصلوا 
ايضا على فرص ربح شهرية في 

سحوبات السنبلة.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالت 
امس  األربعاء على ارتفاع املؤشر العام 
3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 4829 نقطة 

وبنسبة ارتفاع 05ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 5ر62 
مليون سهم متت من خالل 3000 صفقة 
نقدية بقيمة 5ر14 مليون دينار كويتي 

)نحو 8ر47 مليون دوالر أمريكي(.
ف��ي م�����وازاة ذل���ك ان��خ��ف��ض مؤشر 
السوق الرئيسي 19ر11 نقطة ليصل 
إل��ى مستوى 8ر4852 نقطة وبنسبة 
انخفاض 23ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 5ر40 مليون سهم متت عبر 
1508 صفقات نقدية بقيمة 1ر5 مليون 

دينار )نحو 8ر16 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 8ر9 
نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4815 نقطة 
بنسبة ارتفاع 20ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 22 مليون سهم متت 
عبر 1492 صفقة بقيمة 3ر9 مليون 

دينار )نحو 6ر30 مليون دوالر(.
وك���ان���ت ش���رك���ات )أه���ل���ي متحد( 
و)أجيليتي( و)زي���ن( و)ص��ن��اع��ات( 
األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ن ك��ان��ت أسهم 
)زين( و)وطني( و)خليج ب( و)بيتك( 
األك��ث��ر ت����داوال م��ن ح��ي��ث الكمية أم��ا 

األكثر انخفاضا فكانت )بنك بوبيان( 
و)الدولي( و)وطني( و)بوبيان ب(.

وشهدت اجللسة ارت��ف��اع أسهم 36 
شركة وانخفاض 51 أخ��رى ف��ي حن 
كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 

108 شركات متت املتاجرة بها.
وت��ط��ب��ق ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت 
حاليا املرحلة الثانية لتطوير السوق 
ب��ع��دم��ا أع��ل��ن��ت أن��ه��ا ستلغي األوام���ر 
القائمة في نظام التداول اآللي تعزيزا 
ل��رؤي��ة ال��ش��رك��ة ورسالتها وخطتها 

االستراتيجية.
وتتضمن هذه املرحلة تقسيم بورصة 
الكويت إلى ثالثة أس��واق منها السوق 
األول ويستهدف الشركات ذات السيولة 
العالية والقيمة السوقية املتوسطة إلى 
الكبيرة في حن تخضع شركاته ملراجعة 
سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات 
وترقية أخرى تواكب املعايير الفنية على 
أن تنقل املستبعدة إلى السوق الرئيسي 

أو سوق املزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات 
ذات السيولة اجليدة التي جتعلها قادرة 
على ال��ت��داول مع ض��رورة توافقها مع 
ش��روط اإلدراج املعمول بها ف��ي حن 
تخضع م��ك��ون��ات ال��س��وق للمراجعة 

السنوية أي��ض��ا للتأكد م��ن مواكبتها 
للمتطلبات.

أم��ا س��وق امل����زادات فهو للشركات 
ال��ت��ي ال ت��س��ت��وف��ي ش����روط ال��س��وق��ن 
األولي والرئيسي والسلع ذات السيولة 
املنخفضة واملتواضعة قياسا آلليات 

العرض والطلب املطبقة.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة أرقام 
كابيتال العاملية، إن البورصة الكويتية 
تترقب في وقت متأخر امس  األربعاء، 
اث��ن��اء م��ث��ول اجل��ري��دة للطبع ، إع��الن 
مؤسسة م��ورغ��ان ستانلي كابيتال 
إنترناشونال MSCI ق��راره��ا بشأن 
املراجعة السنوية ل��أس��واق احملتمل 
ترقيها إلى مصاف األسواق الناشئة، من 
أجل حسم أحقية الكويت في الترقي بعد 
خطوة أقرتها مؤسسة “فوتسي راسل” 
في 30 سبتمبر امل��اض��ي، التي ستولد 
تدفقات استثمارية على األسهم الكويتية 

بنحو يبلغ 1.5 مليار دوالر. 
وترى وحدة أبحاث أرقام كابيتال في 
تقريرها، أن احتماالت إدراج بورصة 
الكويت في قائمة املراقبة الحتماالت 
الترقية إلى مصاف األسواق الناشئة في 
مؤشر MSCI في يونيو 2018 ما زالت 

مطروحة بقوة. 

وي��رى مدير ع��ام قطاع األص��ول في 
شركة الشرق لالستثمار يحيى كمشاد، 
خ��الل حديثه ل�”العربي اجلديد”، أن 
هناك تباينا ح��ول ق��رار املوافقة على 
إدراج بورصة الكويت في قائمة املراقبة 
الحتماالت الترقية إلى مصاف األسواق 
الناشئة، حيث ما زال هناك انقسام بشأن 
إمكانية الترقية للبورصة الكويتية 
في هذا املؤشر بسبب عدد من العوائق 

التنظيمية والفنية. 
ويرى كمشاد أنه من املرجح أن تظل 
الكويت في مؤشر األس��واق الصاعدة، 
حيث تظل السيولة هي مصدر القلق 
ال��رئ��ي��س��ي، م��ش��ي��راً إل���ى أن ال��س��وق 
الكويتي لم يستوف معايير السيولة 
التي وضعتها شركة MSCI لأسواق 
الناشئة خالل السنوات القليلة املاضية، 
وال��ت��ي تتطلب أن يبلغ معدل دوران 
السهم مل��دة 12 ش��ه��را بنسبة 15%، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل��ع��دل الفصلي خالل 

2018 و2017. 
من ناحية أخرى، يقول احمللل بأسواق 
املال عدنان الرشيد، في حديثه ل�”العربي 
اجلديد”، إن الكويت حتتاج إلى الوفاء 
مبعايير السيولة بشكل دائ���م، لكي 
تقوم مؤسسة مرغان ستانلي كابيتال 

إنترناشيونال بترقيتها، حيث إن فرص 
إضافة الكويت إلى قائمة املراقبة ملؤشر 
املؤسسة من أجل احلصول على ترقية 
حلالة األس���واق الناشئة ف��ي يونيو/ 
حزيران 2018 ممكنة، لكن يوجد أيضاً 

احتمال بتأخيرها. 
وق��ام��ت ال��ب��ورص��ة بتنفيذ املرحلة 
الثانية من إصالحات السوق، لكن هناك 
الكثير مما ينبغي عمله، حسب احمللل 
املالي، حيث إن هناك مخاوف أثيرت من 

قبل مستثمرين على سوق الكويت تشمل 
ح��ق��وق األق��ل��ي��ات احمل����دودة وسيطرة 
املساهمن االستراتيجين، باإلضافة 
إلى االنتقائية في امللكية األجنبية التي 

تشمل فقط القطاع املصرفي.
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62.5 مليون سهم كميات تداوالت املؤشر بلغت 

2.3 نقطة  البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

70.82 دوالر  للبرميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتا في ت��داوالت 
اول  أمس الثالثاء ليبلغ مستوى 82ر70 دوالر أمريكي مقابل 
95ر69 دوالر للبرميل في تداوالت يوم أمس األول االثنن وفقا 

للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وف��ي األس���واق العاملية ارتفعت أس��ع��ار النفط اخل��ام في 
تعامالت اول أم��س بعد إع��الن معهد البترول األمريكي عن 
انخفاض في مخزونات النفط اخل��ام التجارية في الواليات 

املتحدة بواقع 3 مالين برميل األسبوع املاضي.

وارتفعت العقود اآلجلة لنفط القياس العاملي مزيج برنت 
نحو 22 سنتا لتصل إلى مستوى 30ر75 دوالر للبرميل في 
حن ارتفعت العقود اآلجلة لبرميل نفط خام القياس االمريكي 

نحو 27 سنتا لتصل إلى مستوى 34ر65 دوالر للبرميل.
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112.6 نقطة الرقم القياسي ألسعار املستهلك سجل 

0.36 باملئة  في مايو التضخم بالكويت يرتفع 
67 باملئة عن العام املاضي بزيادة قدرها 

كاسكو حتقق قفزة كبيرة بأرباح 
الربع األول للعام احلالي

ارتفاع التضخم في الكويت

سجل الرقم القياسي العام ألسعار املستهلكن في 
الكويت )التضخم( ارتفاعاً في مايو املاضي بنسبة 

%0.36 مقارنة بشهر مايو من عام 2017.
وأظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر ال��ش��ه��ري ل����إلدارة امل��رك��زي��ة 
لإلحصاء الكويتي الصادر امس  األربعاء، أن الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك سجل 112.6 نقطة في 
مايو املاضي، ليرتفع مبقدار %0.09 على أساس 

شهري.
وارتفعت أسعار 7 مجموعات في مايو املاضي 
على أساس شهري، حيث سجلت مجموعة السجائر 
والتبغ أعلى ارتفاع بنحو %0.54، فيما سجلت 

مجموعة النقل أقل ارتفاع بنسبة 0.08%.
في املقابل، تراجعت أسعار مجموعة السلع 

واخلدمات املتنوعة مبفردها، على أساس شهري، 
ُمسجلة انخفاضاً نسبته 0.19%.

ويعتبر الرقم القياسي ألسعار املستهلك من 
أهم املؤشرات االقتصادية التي تعتمد في متابعة 
تطور الوضع االقتصادي بدولة الكويت. كما يعتبر 
هذا املؤشر عنصراً أساسياً ملتابعة التطور العام 

لأسعار بأسواق التجزئة.
وفي عام 2017، مت حتديث املؤشر واحتسابه 
على أساس سنة 2013 بعد أن كان ُيحتسب على 
أساس سنة 20017. وقد شمل هذا التحديث عدة 
عناصر منهجية م��ع سنة األس���اس مثل األوزان 
الترجيحية والسلة وتصنيف السلع وعينة املصادر 

وطريقة متابعة إيجارات املساكن وغيرها.

50 ألف دينار  إجمالي قيمة اجلوائز الشهرية 

»وربة« يجري سحب »السنبلة« األسبوعي اليوم 

بنك وربة

أعلنت الشركة الكويتية 
خلدمات الطيران “كاسكو” 
ع��ن حت��ق��ي��ق أرب����اح صافية 
بقيمة 1.490 مليون دينار 
كويتي عن الربع األول للعام 
احلالي 2018 بزيادة قدرها 
%67 عن الربع األول للعام 

املاضي . 
وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ص��رح 
رئيس مجلس االدارة كابنت   
ع���ادل البرجس ب��أن كاسكو 
جتني ثمار العمل الكبيرالذي 
مت خ��الل السنوات املاضية ، 
حيث حققنا ارب��اح��اً صافيه 
قياسية خ��الل ال��رب��ع االول 
فقط من العام احلالي و اننا 

مستمرون في العمل و التطوير من أجل حتقيق تنمية ثابته تتوافق 
مع نتائج ماليه مدروسة من خالل نخبة من الطاقات الوطنية القادرة 
على حتقيق النجاح و التميز والتي نعتبرها رأس امل��ال احلقيقي 

للشركة و بهم نحقق كل اهدافنا . 
فمن خالل املبيعات اجلوية مت تقدمي خدماتنا التموينية ألكثر 
من 13 أل��ف طائرة خ��الل الربع االول من العام احلالي بايرادات 
وصلت الى 3.5 مليون دينار كويتي، وهذه اخلدمات قدمت للعديد 
من شركات الطيران العاملية من خالل قوائم طعام مطورة خاصة 

بالطائرات بشكل مستمر لترضي املسافرين دائما.
ومن جانب اخر قمنا بتغيير وتطوير قائمة الطعام للرحالت 
اخلاصة ورحالت ال� VIP لتكون بجودة أكثر وتتوافق مع طلبات 
العمالء حيث نسعى خالل الفترة القادمة على تدشن موقع الكتروني 
خاص لعرض وطلب قائمة الطعام اخلاص بهذه الرحالت لتسهيل 
آلية العمل وتكون أكثر فاعلية. ومن خالل العمل بالربع االول من 
العام احلالي قدمنا 41 أل��ف وجبة ل� 565 رحلة خاصة محققن 

ايرادات بلغت 421 ألف دينار.
هذا وقد اكد البرجس ان كاسكو تعمل حاليا على تطوير مطبخ 
الطائرات بصورةكبيرة ليكون على اعلى مستوى ب��اجل��ودة و 
االنتاجية فنحن نطمح الى حتويل مطبخ كاسكو الى مصنع متكامل 
ق��ادر على االنتاج بشكل اكبر وافضل، فقد مت االستعانه بأفضل 
املعدات على مستوى العالم لتطوير عملية االنتاج و تكون اكثر دقه 
وسرعه لتلبي احتياجات السوق خصوصا ان كاسكو تقوم بتموين 

كل شركات الطيران في مطار الكويت الدولي طوال اليوم. 
و اضاف البرجس بخصوص قسم املناولة فقد مت اعتماد برنامج 
تدريبي خ��اص لتدريب السائقن بشكل اكبر على قيادة اآلليات 
اخلاصة بتوصيل الوجبات للطائرات باالضافة الى املتابعة اليومية 
املستمره على سير العمل بكل أمان و دقة ، كما مت اعتماد الفحص 
الطبي ال��دوري للعاملن في قسم املناولة للتأكد من سالمتهم و 
جاهزيتهم للعمل بشكل سليم دون وقوع اي اخطاء او اضرار . و قد 
عملنا على تغيير و تطوير البوابات اخلاصة بالتحميل و التنزيل 
لتكون مطورة بشكل اكبر وفق اعلى معايير اجلودة كما نقوم حاليا 
على طلب بعض اآلليات لتطوير اسطول اآلليات اخلاص بنا و العمل 
ايضا على دراس��ة ادراج نظام مانع االص��ط��دام لآلليات اخلاصة 

بتوزيع الوجبات على الطائرات .

عادل البرجس

»برقان« يعلن الفائز اجلديد 
125 ألف دينار  ب� 

أعلن بنك برقان عن الفائز اجلديد في سحب حساب يومي الربع 
سنوي حيث فاز السيد شهوار محمد بهادر البلوشي بجائزة نقدية 
بقيمة 125،000 دينار كويتي. وقد عبر الفائز عن سعادته بالفوز 

بجائزة حساب يومي من بنك برقان.
 وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعن على العمالء أن ال يقل 
رصيدهم عن500  د.ك ملدة شهرين كاملن قبل تاريخ السحب وكما 
أن كل 10  د.ك متثل فرصة واحدة  لدخول السحب. وإذا كان رصيد 

احلساب .

»الوطني« ُيشارك األطفال فرحة العيد 

مشاركة الوطني

قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة خاصة إلى 
مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لأطفال 
ووح��دة العالج باخلاليا اجلذعية في منطقة الصباح 
الطبية ملشاركة األطفال فرحة عيد الفطر املبارك وتقدمي 

الهدايا وقضاء بعض األوقات الطيبة معهم.
وقالت مسؤولة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني ج��وان العبداجلليل “إن عائلة البنك حترص 
على مشاركة األطفال الفرح دائماً في كل املناسبات، 
السيما املناسبات االجتماعية مثل عيد الفطر، وذلك 
لرسم الفرحة على وجوههم، كما حرصنا على االحتفال 
مع األطفال بفعاليات ومناسبات مختلفة خالل شهر 

رمضان املبارك”.
وأك��دت العبداجلليل أن عائلة البنك الوطني تلتزم 
بتنظيم نشاطات وزي��ارات دوري��ة إلى مستشفى بنك 
الكويت الوطني لأطفال ولقاء األطفال وذلك في إطار 
اهتمام البنك في النشاطات االجتماعية واإلنسانية، 
وتعبيراً عن روح املشاركة والتواصل مع كافة شرائح 
املجتمع.  كما أش��ارت العبداجلليل إلى أن التزام بنك 
الكويت الوطني جت��اه األط��ف��ال ليس لتوفير العالج 

فحسب، وإّنا لإلحاطة بهم والوقوف إلى جانبهم خالل 
مرحلة عالجهم وتوفير كل ما هو متاح من سبل ترفيه 
ووسائل إيجابية لدعمهم واملضي قدماً معهم من أجل 

استعادة ثقتهم ورفع معنوياتهم والتعافي سريعاً. 
ومن جانبهم استمتع األطفال بهذه الزيارة وسط 
أجواء تفاعلية وودية وجرى توزيع الهدايا واأللعاب، 
وشاركوا في العديد من األنشطة مثل الرسم على الوجه 
وتزين البالونات. كما عبر األطفال في املستشفى عن 
سعادتهم البالغة وفرحتهم باألنشطة التي يحرص 

الوطني على إعدادها لهم على الدوام.
ويحرص بنك الكويت الوطني على تنظيم فعاليات 
لأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي 
ووح��دة العالج باخلاليا اجلذعية باعتباره أح��د أهم 
وأب��رز مبادراته االجتماعية في املجال الصحي. حيث 
يواصل برنامجه السنوي تقدمي األنشطة املختلفة والتي 
تشمل ركناً للقراءة واملطالعة واملكتبة، وعرض أفالم 
وأنشطة ترفيهية إلى جانب برامج تشجيع وتوعية 
خاصة بفريق العمل من ممرضن وأطباء وذل��ك عبر 

إقامة الندوات الطبية واالستراتيجية.

10 باملئة  »مبادلة« اإلماراتية تشتري 
من حصة »إيني« بحقل ظهر

شعار مبادلة 

وقع وزير البترول والثروة املعدنية املصري، 
املهندس ط��ارق امل��ال، مع كل من شركات “ إيني” 
اإليطالية و “مبادلة” اإلماراتية للبترول والشركة 
املصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، 
االتفاق النهائي لشراء الشركة اإلماراتية 10 % 
من حصة شركة إيني اإليطالية في منطقة امتياز 
شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر 
املتوسط، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون 
دوالر باإلضافة الى منحة توقيع بقيمة 94 مليون 

دوالر.
وأكد الوزير املصري أن النتائج غير املسبوقة 
التي حتققت في مشروع حقل ظهر في كافة مراحله 
أسهمت بقوة في زي��ادة إقبال املستثمرين على 
الدخول كشريك في هذا املشروع العمالق، وجعلت 
مصر في ب��ؤرة اهتمام االستثمارات العاملية في 

صناعة البترول والغاز.
وأش��ار إل��ى أن دخ��ول شركاء ج��دد لالستثمار 
في قطاع البترول يعكس الفرص االستثمارية 

املتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم االقتصاد 
املصرى بشكل كبير خالل املرحلة املقبلة من خالل 
االستفادة من اخلبرات الواسعة للشركاء اجلدد، 
فضالً عن دعم جهود ال��وزارة الرامية إلى زيادة 
حجم االستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في 
زيادة اإلنتاج واالحتياطيات من الثروة البترولية.

ولفت الوزير املصري إلى أن شركة #مبادلة 
اإلماراتية تستثمر في #مصر ألول مرة من خالل 
شراكتها في حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك 
بالفرص االستثمارية الواعدة في قطاع البترول 

في أنشطة البحث واالستكشاف وتنمية احلقول.
وتعد شركة مبادلة اإلماراتية للبترول التابعة 
لشركة مبادلة لالستثمار اململوكة للحكومة 
اإلماراتية في أبوظبى إح��دى الشركات الرائدة 
في مجاالت استكشاف وتنمية وإنتاج البترول 
وال��غ��از، وتتركز معظم األنشطة االستثمارية 
للشركة في منطقة الشرق األوسط و جنوب شرق 

آسيا.


