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66.81 دوالر برميل النفط يرتفع إلى  
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خمسة سنتات في تداوالت 
اول أمس الثالثاء ليبلغ 81ر66 دوالر أمريكي مقابل 76ر66 
دوالر للبرميل في تداوالت يوم  االثنني املاضي وفقا للسعر املعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األس��واق العاملية ارتفعت أسعار النفط اول أمس بفعل 
القلق من عرقلة محتملة لالمدادات وصعود أسواق األسهم مما 
غطى على تأثير مبيعات جلني األرباح في أعقاب صعود األسعار 

األسبوع املاضي ألعلى مستوياتها في أكثر من ثالث سنوات.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 16 
سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 58ر71 دوالر كما ارتفع 
سعر برميل النفط اخلام األمريكي 30 سنتا ليصل إلى 52ر66 

دوالر.
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اظهرت بيانات رسمية امس  
االرب��ع��اء ان الفائض التجاري 
للكويت م��ع ال��ي��اب��ان انخفض 
وللمرة الثانية على التوالي 
بنسبة 5ر9 في املئة في مارس 
امل��اض��ي ع��ل��ى أس����اس سنوي 
ليبلغ 7ر42 مليار دينار  )398 

مليون دوالر(.
وذكرت وزارة املالية اليابانية 
في تقرير اولي ان دولة الكويت 
حافظت على الفائض التجاري 
مع اليابان للسنة العاشرة على 

التوالي.
واضافت ان اجمالي صادرات 
الكويت ال��ى ال��ي��اب��ان ارتفعت 
في م��ارس املاضي على أساس 
س��ن��وي بنسبة 3ر0 ف��ي املئة 
ليصل ال���ى 2ر60 م��ل��ي��ار ين 
)546 مليون دوالر( فيما قفزت 
واردات الكويت م��ن اليابان 

بنسبة 4ر36 في املئة لتصل الى 
5ر17 مليار ين )163 مليون 
دوالر( مسجلة بذلك ارتفاعا 

للشهر اخلامس على التوالي.
وبينت ال����وزارة ان فائض 
امل��ي��زان التجاري الياباني مع 
منطقة ال��ش��رق األوس���ط ارتفع 
بواقع 6ر3 في املئة ليصل الى 
7ر585 مليار ين )5ر5 مليار 
دوالر( في الشهر املاضي وزادت 
ص���ادرات املنطقة ال��ى اليابان 

ك��ذل��ك بنسبة 4ر5 ف��ي املئة 
مقارنة بالشهر ذات���ه م��ن عام 

.2017
وق��ال��ت ال�����وزارة ان النفط 
اخلام واملنتجات النفطية املكررة 
وال��غ��از الطبيعي امل��س��ال التي 
تشكل نسبة 8ر95 في املئة من 
اجمالي ص���ادرات املنطقة الى 
اليابان منت بنسبة 2ر5 في املئة 

على أساس سنوي.
واضافت ان اجمالي واردات 

منطقة ال��ش��رق االوس����ط من 
اليابان ارتفع ايضا بنسبة 3ر9 
في املئة بسبب قوة الطلب على 

املركبات واآلليات.
وكان االقتصاد الياباني ثالث 
اكبر اقتصاد في العالم سجل 
ع��ج��زا عامليا ي��ق��در ب 3ر797 
مليار ي��ن ياباني )5ر7 مليار 
دوالر أمريكي( في م��ارس وهو 

الشهر الثاني على التوالي.
وزادت الصادرات االجمالية 

بنسبة 1ر2 ف��ي امل��ئ��ة مقارنة 
بالعام املاضي مدعومة بالطلب 
اخلارجي القوي على السيارات 
الكهربائية في الواليات املتحدة 
فيما تراجعت ال��واردات بنسبة 
6ر0 ف��ي امل��ئ��ة بسبب ضعف 

الطلب على املالبس والفحم.
وت���ت���ص���در ال���ص���ني ق��ائ��م��ة 
املبادالت التجارية مع اليابان 
تلتها الواليات املتحدة واالحتاد 

االوروبي.

42.7 مليار دينار على أساس سنوي بلغ 

الفائض التجاري للكويت مع اليابان ينخفض 
للمرة الثانية على التوالي

انخفاض التبادل التجاري

استمرت منافساتها على مدى ثالثة أيام

»التجاري« يرعى بطولة األحمدي الثالثة 
للتعاونيات لكرة قدم الصاالت 

ق��ّدم البنك التجاري الكويتي 
ال���رع���اي���ة ل��ب��ط��ول��ة م��ح��اف��ظ��ة 
األح��م��دي الثالثة للتعاونيات 
لكرة قدم الصاالت والتي استمرت 
منافساتها على مدى ثالثة أيام، 
وأق��ي��م��ت ه��ذه البطولة باملركز 
ال��ري��اض��ي ال��ت��اب��ع لشركة نفط 

الكويت.
 وق���د ج����اءت رع���اي���ة البنك 
لهذه البطولة ف��ي إط��ار جهوده 
امل��ت��واص��ل��ة ف��ي خ��دم��ة املجتمع 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ك��ل الفعاليات 

والنشاطات االجتماعية املختلفة 
التي تقوم على تنظميها محافظات 
ال��ك��وي��ت وم��ؤس��س��ات املجتمع 

املدني.
وفي هذا السياق قالت مساعد 
امل��دي��ر ال��ع��ام - إدارة اإلع���الن 
والعالقات العامة - أماني الورع 
“لقد ج��اءت رع��اي��ة البنك لهذه 
ال��ب��ط��ول��ة ف��ي إط���ار الترتيبات 
امل��س��ب��ق��ة ال��ت��ي ك���ان ال��ب��ن��ك قد 
اتخذها لدعم ورع��اي��ة األنشطة 
والفعاليات املختلفة التي تنظمها 

محافظات الكويت ومنها محافظة 
األحمدي”.  وتابعت أماني الورع 
م��ؤك��دة أن البنك ق��د أخ��ذ زم��ام 
امل��ب��ادرة لدعم ورعاية األنشطة 
الرياضية والثقافية واالجتماعية 
والفعاليات املختلفة األخرى التي 
تقوم بتنظيمها محافظات الكويت 
ومؤسسات املجتمع امل��دن��ي  في 
إط���ار ج��ه��ود ه لترسيخ مفهوم 

املسئولية االجتماعية الشاملة. 
وم��ن جانبهم عبر مسئولي 
محافظة األح��م��دي ع��ن شكرهم 

اجلزيل للبنك التجاري الكويتي 
على رعايته لهذه البطولة والتي 
تضاف إل��ى سجل البنك املضيء 
في مجال املسئولية االجتماعية 
وج���ه���وده امل��س��ت��م��رة  لتحقيق 

التنمية االجتماعية املستدامة. 
  وي��واص��ل التجاري التزامه 
بدعم مختلف قطاعات املجتمع 
الكويتي، تأكيدا ملكانته كمؤسسة 
مالية كويتية رائدة حترص على 
رعاية ودعم الفعاليات التي تصب 

في صالح الوطن واملواطن.

 البنك قدم رعايته لبطولة االحمدي

امل��وارد  سياسات  على  الضوء  تلقي  »ايكويت« 
البشرية في »قمة الكويت للنفط والغاز«

ق���ام���ت ش���رك���ة اي��ك��وي��ت 
ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات، برعاية 
ال������دورة اخل��ام��س��ة م���ن قمة 
الكويت للنفط وال��غ��از 2018 
والتي تعتبر من أهم الفعاليات 

الصناعية في اخلليج العربي.
وخ��الل مشاركته في جلسة 
حوارية حتت عنوان “تشجيع 
القوى العاملة واستراتيجيات 
تطوير الكفاءات”، ق��ال املدير 
ال���ع���ام ل���ل���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة 
مل��ج��م��وع��ة اي���ك���وي���ت محمد 
الشرهان: “يضم فريق العمل 
ف��ي اي��ك��وي��ت أك��ث��ر م��ن 1500 
شخص م��ن أص��ح��اب الكفاءة 
ال��ع��ال��ي��ة م��ن مختلف الفئات 

العمرية وميثلون أكثر من 25 
دول��ة ويتواجدون في اخلليج 
العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا 
ال��ش��م��ال��ي��ة. وت��ق��وم ايكويت 
بضمان التميز ف��ي األداء من 
خالل تكريس الكثير من اجلهود 
جتاه التطوير املهني وتعزيز 
الكفاءات واخلبرات. وبطبيعة 
احلال، فإن هذه املوارد البشرية 
املتنوعة حتتاج إل��ى أساليب 
ومم���ارس���ات تتسم ب��امل��رون��ة 
مب��ا يتناسب م��ع احتياجات 
م��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 
واألج��ي��ال، إضافة إل��ى مراعاة 
التنوع الثقافي في العديد من 
مناطق ومواقع العمل. إضافة 

إل��ى ذل��ك، ف��إن استخدام أفضل 
الوسائل التكنولوجية أمر هام 
لضمان مشاركة وتفاعل اجليل 
اجل��دي��د ف��ي مختلف مناطق 
ت��واج��د ايكويت ح��ول العالم 
م��ع احملافظة على مستويات 
إيجابية من التواصل املباشر 

فيما بني األفراد”.
وضمت قمة الكويت للنفط 
وال��غ��از 2018 مجموعة من 
قيادات قطاعات النفط والغاز 
وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات واملالية 
ملناقشة مجموعة من احمل��اور 
م��ث��ل ال��ت��ح��دي��ات وال���ف���رص 
وال��ك��ف��اءة العالية واالبتكار 

واالستثمارات.

_ مشاركة ايكويت

ريادة في استقطاب الكفاءات الوطنية وصقل املهارات الشبابية

»بيتك« عرض فرصه الوظيفية في »الشرق األوسط األميركية«
ش���ارك ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي 
“بيتك” في معرض الفرص الوظيفية 
ال��ذي تقيمه جامعة الشرق األوس��ط 
األم��ي��رك��ي��ة، حت��ت ش��ع��ار “مستقبل 
م��ش��رق ي��ب��دأ م���ن “بيتك”، وذل���ك 
استمرارا جلهود البنك في استقطاب 
الكفاءات الوطنية، وفي اطار التأكيد 
على األول��وي��ة ال��ت��ي يضعها البنك 
لتعزيز دوره الفاعل في خدمة جهود 
تطوير ال��ك��ف��اءات، وصقل اخلبرات 
الشبابية وف��ق املعايير واملقاييس 

العاملية. 
وتأتي مشاركة “بيتك” ضمن اطار 
االهتمام املتواصل بالعملية التعليمية 
ودع��م ال��ق��درات الوطنية وتشجيع 
الشباب على االلتحاق بالعمل في 
القطاع اخل��اص، حيث حقق “بيتك” 
ريادة في استقطاب وتطوير الكفاءات 
الوطنية، وجن��ح ف��ي استراتيجية 
تنمية امل����وارد البشرية وتكريس 

امل��وارد لتزويد القوى العاملة لدى 
البنك باألدوات الالزمة مبا يساهم في 

حتقيق النمو والتطور الوظيفي.
وت��واج��د في جناح “بيتك” خالل 
ف��ت��رة امل���ع���رض ف��ري��ق متخصص 
م��ن امل����وارد البشرية ل��إج��اب��ة على 
استفسارات وتساؤالت الباحثني عن 
فرص وظيفية في “بيتك” وتعريفهم 
بطبيعة العمل في قطاعات وإدارات 

“بيتك” التي تشمل مجاالت واسعة.
ويعتبر “بيتك” الرائد في استقطاب 
الطاقات البشرية وجهود التدريب 
وصقل املهارات وخلق كوادر مصرفية  
وق���درات وخ��ب��رات متميزة مبختلف 
القطاعات، إذ يشمل “بيتك” مجاالت 
م��ت��ع��ددة للعمل كالقطاع املصرفي 
والتجاري والعقاري واالستثماري 
وتكنولوجيا املعلومات وغيرها. وقد 
حصد “بيتك” عدة جوائز في مجال 

“بيتك” مع مسؤولي اجلامعة في جناح البنك إحالل وتوطني الوظائف.  فريق 
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ت��وك«  »ب��زن��س  ف��ي  ت��ش��ارك  كامكو 
بالكلية األسترالية في الكويت 

ش����ارك����ت ش����رك����ة ك��ام��ك��و 
لالستثمار ، في فعالية “بزنس 
توك” ال���ت���ي اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا 
الكلية األسترالية ف��ي الكويت 
)“ACK”(. وق����ام ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لشركة كامكو، السيد 
فيصل صرخوه،بإلقاء محاضرة 
تعريفية بعنوان “الكويت كمركز 

مالي في املنطقة”.
خ��الل احمل��اض��رة، استعرض 
ص��رخ��وه ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة 
التي شهدتهااملراكز املالية في 
جميع أنحاء املنطقة، مركزاً على 
املقومات واإلمكانيات التي تتمتع 
بها الكويت، والتي تؤهلها بأن 
تصبح م��رك��ًزا م��ال��ًي��ا وجت��اري��اً 
ع��امل��ي��اً. كما سلط ال��ض��وء على 
بعض ال��ع��وام��ل الدميوغرافية 
الرئيسية في الكويت والفرص 
امل��ت��اح��ة م��ن أج��ل تعزيز تنوع 

االقتصاد احمللي. 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، تضمن 
حديث السيد صرخوه نظرة عامة 
حول أس��واق الدين والتطورات 
ال��ت��ي تشهدها املنطقة ف��ي هذا 
الصدد، الفتاً الى عدد منالتحديات 
واملخاطر كتلك املتعلقة بتبني 
التكنولوجيا، واالع��ت��م��اد على 
النفط كمصدر رئيسي للدخل، 
وتبعات عدم االستقرار السياسي 
ف��ي املنطقة، وأهمية املشاريع 
التنموية لالقتصاد. ومن ثم قام 
بالرد على اسئلة احلضور فيما 

يتعلق بهذا الشأن.
وتعليًقا على مشاركته،أعرب 
صرخوه عن سعادته باملشاركة 
ف��ي ه��ذه الفعالية، ق��ائ��الً: “أود 
أن أشكر الكلية األسترالية في 
الكويت ACK على تنظيم هذه 
امل���ب���ادرة ودع��وت��ي للمشاركة 
ف��ي سلسلة “بيزنس توك”. 
وأض���اف، “تأتي مشاركتنا في 
مثل هذه الفعاليات انطالقاً من 
استراتيجيتنا لتوعية وتثقيف 
الشباب بشأن اجتاهات االسواق 

واالقتصاد احمللي”.
“وعبر هذه الفعالية، نستهدف 
تزويد االجيال الشابة باملعرفة 
وال��ق��درات التحليلية، مبا يعزز 
م��س��ت��وي��ات ال��ث��ق��ة وامل���ه���ارات 
التخاذ ق���رارات منطقية وغنية 
باملعلومات من شأنها أن تؤثر 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع��ل��ى مجتمعنا 

واقتصادنا”. 
واختتم ق��ائ��ال، “في كامكو، 
ن��ح��ن ن��ؤم��ن ب��ض��رورة توعية 
وتثقيف الشباب ومتكينهم ال 
سيما وان��ه��م سيحملون راي��ة 
التنمية ف��ي املجتمع مستقباًل. 
وت��ت��واف��ق ه���ذه امل���ب���ادرات مع 
خ��ط��ط امل��س��ؤول��ي��ة املجتمعية 
للشركات وواجبنا جتاه القضايا 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
والبيئية للحفاظ على ت��وازن 
إيجابي بني اقتصاداتنا ونظامنا 

اإليكولوجي”.

مبشاركة نخبة من املتخصصني في قطاع االستثمار املالي 

 »الوطني لالستثمار « تنظم منتدى
» ForumSmart Wealth  « 

نظمت شركة الوطني لالستثمار 
 ForumSmart منتدى“ 
Wealth “ ل�����إدارة ال��ذك��ي��ة 
للثروات بالتعاون مع اجلمعية 
االقتصادية الكويتية، حيث قدم 
خ��الل��ه امل��ت��ح��دث��ون الرئيسيون 
في مجال االستثمار املالي،أفضل 
املمارسات حول اخلدمات املالية 
واالستدامة والتخطيط الشخصي 
واالبتكار في مجال التكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة واحل��ل��ول االستثمارية 
لألفراد أصحاب الدخل املتوسط 

في الكويت.
وع���ق���د امل���ن���ت���دى مب��ش��ارك��ة 
ك��ل م��ن نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
ورئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة شركة 
الوطني لالستثمار شيخة البحر، 
الرئيس التنفيذي لشركة الوطني 
لالستثمار فيصل احلمد ،نائب 
رئيس – التكنولوجيا املالية لدى 
ش��رك��ة الوطني لالستثمار فهد 
ال��رش��ي��د ال��ب��در ، رئ��ي��س جمعية 
احملللني امل��ال��ي��ني املعتمدين في 
الكويت مجبل القطان ، أمني سر 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
مهند الصانع،الشريك اإلداري في 
سرداب الب منى املخيزمي، رئيس 
معهد األبحاث العاملي في دويتشه 

إلدارة األصول ستيوارت كيرك. 
وتهدف “الوطني لالستثمار” 
من تنظيم هذا املنتدى االقتصادي 
إلى التواصل املستمر مع عمالئها 
ومستثمريها واطالعهم على كافة 

املستجدات والتطورات في مجال 
االستثمار. وتنّصب أهداف املنتدى 
على التوعية ب��االدخ��ار وإدارة 
االموال الشخصية ، واستعراض 
أب��رز ت��ط��ورات التكنولوجيا في 
م��ج��ال اخل��دم��ات االستثمارية، 
ومناقشة الصعوبات التي يواجها 
املستثمر وأب��رز احللول املتاحة 

حاليا. 
وف��ي كلمة ألقتها على هامش 
امل��ن��ت��دى، ق��ال��ت ن��ائ��ب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي ورئ��ي��س مجلس إدارة 
شركة الوطني لالستثمار، شيخة 
البحر “ إن ال��ه��دف م��ن عقد هذا 
املنتدى هو تقدمي كل وجهات النظر 
للتخطيط السليم في االستثمار 
امل��ال��ي، وابتكار خدمات وخطط 

استثمارية متطورة تلبي مختلف 
اح��ت��ي��اج��ات األف�����راد وت��ن��اس��ب 

أوضاعهم املالية “ .
واضافت البحر “ أننا ملتزمون 
باالستمرار في حتسني اخلدمات 
املالية للعمالء، واح��راز تقدم في 
تقدمي خدمات ومنتجات تغطي 
متطلبات واحتياجات العمالء، 
ومثال على ذل��ك ان العاملني في 
بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي يؤمنون 
ب��أه��م��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات رائ���دة 

تناسب متطلبات العمالء “ .
وت��وج��ه��ت ال��ب��ح��ر بالشكر 
لألعضاء املشاركني و املنظمني 
للحدث ) حديقة الشهيد واجلمعية 
االقتصادية الكويتية و جمعية 
احملللني امل��ال��ي��ني املعتمدين في 

الكويت  . 

بعض املشاركني في املنتدى 


