سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى  51.57دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  35سنتا في تداوالت
اول امس ليبلغ 57ر 51دوالر أمريكي مقابل 92ر 51دوالر
للبرميل في تداوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر املعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
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وفي االس��واق العاملية انخفضت أسعار النفط اول امس
بفعل القلق من فشل جهود (أوبك) في احتواء تخمة املعروض
العاملي بعد زيادة اإلنتاج األمريكي وارتفاع صادرات العراق
من اخلام بشكل قياسي.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج
برنت 16ر 2دوالر ليصل الى مستوى 94ر 54كما انخفض
سعر برميل اخلام األمريكي 03ر 2دوالر ليصل الى مستوى
96ر 51دوالر.
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السعري صعد  1.05باملئة عند النقطة 6014.36

البورصة ترتفع
بأكبر سيولة منذ عامني
انهت املؤشرات الكويتية تعامالت امس
الثالثاء على تباين ،حيث صعد السعري
 1.05باملئة عند النقطة  ،6014.36رابحا
 62.52نقطة ،متجاوزا مستوى  6آالف
نقطة للمرة األول���ى منذ  20أغسطس
.2015
كما صعد املؤشر الوزني للبورصة
 0.07باملئة ،فيما تراجع مؤشر كويت
 15بنسبة  0.20باملئة ،مقارنة بإقفاالت
أمس االثنني.
وشهدت اجللسة صعود مؤشرات 9
قطاعات ،أبرزها اخلدمات املالية بنحو
 1.9باملئة بدعم عدة أسهم تقدمها املال

متصدر القائمة اخلضراء بنسبة 12.2
باملئة.
كما ارتفع مؤشر قطاع العقارات 1.25
باملئة بدعم ع��دة أسهم تقدمها التعمير
بنحو  10.4باملئة .وصعد الصناعة 0.59
باملئة ،واالتصاالت بنسبة  0.42باملئة.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ت��راج��ع��ت م���ؤش���رات 3
قطاعات ،أبرزها النفط والغاز بنسبة
 0.42باملئة بضغط رئيسي من هبوط
سهم بحرية متصدر القائمة احلمراء
بنحو  7.9باملئة.
وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.07
باملئة بضغط من هبوط  3أسهم يتصدرها

برقان بنحو  1.6باملئة ،إضافة لتراجع
وطني بحوالي  1.5باملئة.
وارتفعت الكميات لتصل إلى 672.01
مليون سهم مقابل  574.12مليون سهم
باألمس ،كما صعدت السيولة إلى 48.24
مليون دينار مقابل  43.08مليون دينار
بجلسة االثنني ،لتصل ألعلى مستوياتها
منذ عامني.
وتصدر سهم أبيار نشاط التداول من
حيث الكميات بحجم بلغ  90مليون سهم،
مرتفعا  1.92باملئة ،فيما تصدر سهم
بيتك السيولة بقيمة  4.8مليون دينار،
مرتفعا  1.82باملئة.

متعاملون في البورصة

ضمن جهوده للمساهمة بحماية البيئة

ّتنظمه اجلمعية الصيدلية الكويتية حتت رعاية
وزارة الدولة لشؤون الشباب

«بيتك» :جناح كبير ملشروع «أمنية»
إلعادة تدوير العبوات البالستيكية
ق��ال بيت التمويل الكويتى «بيتك» ان
امل��رح��ل��ة التنفيذية م��ن م��ش��روع «أمنية»
البيئى لتجميع واع���ادة ت��دوي��ر العبوات
البالستيكية بطريقة حضارية وصحيحة
حتت شعار «أمنية بيتك» قد جنحت فى نشر
الوعي مبوضوع إع��ادة التدوير عن طريق
التخلص من عبوات املياه املستعملة أو أي
عبوات بالستيكية حتمل رمز التدوير ،من
خ�لال ن��ق��اط جتميع ع��دي��دة على مستوى
احملافظات ،ولقيت جتاوبا وترحيبا كبيرا

من جميع الفئات ومبختلف االعمار مما يؤكد
جن��اح امل��ش��روع ف��ى حتقيق اه��داف��ه واولها
التاكيد على اهمية احملافظة على البيئة،
حيث يشارك «بيتك» فى املشروع من منطلق
املسؤولية االجتماعية التى يتبناها ،وحرصا
على نشر الوعي واالهتمام بالبيئة وتقديرا
الهمية املشروع االقتصادية وجهود الشباب
العاملني عليه .ويعتبر «بيتك» أول راع لهذا
املشروع الوطنى ،واول البنوك بتبنى الفكرة
الرائدة التى يقوم عليها مجموعة من الشباب

بيت التمويل «الشريك
االجتماعي» ملؤمتر «واعي»
األول ملكافحة املخدرات والعنف

الكويتى وتستهدف نشر وتعميق ثقافة
«اعادة التدوير» لعبوات املياه البالستيكية
احدى حاويات جتميع العبوات البالستيكية
فى الكويت ،وقد مت بنجاح وبالتعاون مع
«بيتك» توزيع  8حاويات لتجميع العبوات
البالستيكية تغطي ع���ددا م��ن اجلمعيات احملافظات .ويحرص «بيتك» بشكل دائم
التعاونية الرئيسية « العديلية – السالم على املساهمة فى دع��م املشاريع والبرامج
– صباح السالم – مبارك الكبير – سعد الوطنية ذات االهداف االجتماعية والتنموية
العبدالله – عبدالله املبارك» ،ويساهم «بيتك» التى تعود باخلير على املجتمع واف���راده
بالتعاون م��ع م��ش��روع «أمنية» ف��ى جهود ويولى مجموعة من القضايا واملشاريع اهمية
توفير نقاط جتميع البالستيك في مختلف كبرى وفى مقدمتها قضايا التعليم والبيئة

والصحة العامة ومكافحة االخطار التى حتد
منقدرات وطاقات املجتمع وابنائه باالضافة
الى البرامج التوعوية واخلدمية بالتعاون
مع الوزرات والهيئات واملؤسسات الرمسية
املعنية فى اط��ار من رؤي��ة متكاملة لتحقيق
التنمية الشاملة فى املجتمع.

التزاما منها بدعم الطاقات الشبابية املميزة في الكويت

 Ooredooتفخر بإجنازات طلبة الـ Protégés
أكدت  ،Ooredooفخرها بطلبة املوسم السادس
لبرنامج  Protégésوال��ذي قامت الشركة بتقدمي
الرعاية البالتينية .وأك��دت الشركة فخرها برعاية
البرنامج لكونه أحد أهم البرامج التدريبية وأكثرها
تأثيرا على حياة الشباب ،حيث يوفر لهم فرصة
الكتساب املعرفة واملهارات بشكل عملي مبتكر.
وتعليقا على ذل��ك ،يقول مدير أول إدارة االتصال
املؤسسي في  Ooredooالكويت مجبل األيوب« :نحن
فخورون برعايتنا لبرنامج الـ  Protegesالذي يوفر
للشباب املتدربني فرصة الكتساب املعرفة واملهارات
بشكل عملي مبتكر .استطاع برنامج الـ  Protegesأن
يحظى باهتمام على مستوى الدولة لتميز األسلوب
الذي يعتمد على اإلرشاد الشخصي من قبل شخصيات
ناجحة في مختلف املجاالت في الكويت .طاملا شكلت
صورة جماعية
فئة الشباب جزءا أساسيا من استيراتيجية املسؤولية
االجتماعية التي نتبناها كشركة ،لذا تأتي رعايتنا
في اإلطار نفسه ومتنحنا فرصة مباشرة للمساهمة في مسرحيا موسيقيا حتت عنوان (مقام احلياة) الذي
تطوير مهارات الشباب ،ومساعدتهم على بناء وتطوير يتناول امل��ق��ام��ات املوسيقية العربية بشكل غنائي
استعراضي ،كما ركز الطلبة من خالل مشروعهم على
وطننا احلبيب وتشكيل غده ومستقبله».
أطلق طلبة اجليل السادس من برنامج  Protégésأهمية التواصل وتنمية امل��واه��ب املختلفة ،وتعتبر
اس��م (وسيلة) على مشروعهم ،ال��ذي تضمن عرضا (وسيلة) منصة لألشخاص الذين يريدون أن يعبروا

عن ذاتهم من خالل مواهبهم و ذلك عن طريق الفنون
املتنوعة ،و تتضمن وسيلة عمل مسرحي و معرض
لتبني ان احلياة جميلة عندما تكتمل عناصرها.
يذكر أن  Ooredooاستضافت الطلبة في وقت
سابق هذا العام في لقاء مفتوح مع املدير العام والرئيس

التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني ،شاركهم فيه
في احلديث عن جتاربه ،كما دعمت  Ooredooالعديد
من فعاليات برنامج الـ  Protégésالتي شملت عددا
من احملاضرات واألنشطة ،والتي تضمنت محاضرة
أقيمت في دار االثار اإلسالمية مبنطقة اليرموك قدمها
البروفيسور امل��ص��ري فتحي اخلميسي ،ت��ن��اول من
خاللها الطفرة التي أحدثها املوسيقار سيد درويش ،أحد
قادة اإلبداعات املوسيقية في العالم العربي ،باإلضافة
إلى جلسة متهيدية بصحبة وقيادة مرشدين البرنامج
لهذا امل��وس��م ،ومعرض فني والعديد من الفعاليات
األخ���رى ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ات وج��ه��ات حكومية
وتطوعية وأهلية.
يذكر أن برنامج الـ  Protégésقد انطلق في عام
 2010لتدريب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني
 16و  24ع��ام ،على أي��دي شخصيات محلية رائ��دة
في مختلف امل��ج��االت .ويهدف البرنامج نحو تعزيز
املهارات اإلجتماعية واحلياتية وتطوير الوعي الذاتي
ل��دى الشباب ب��االٕض��اف��ة إل���ى التركيز على تطوير
مهارات التفكير النقدي واالٕب��داع��ي ،وذل��ك عبر ورش
العمل واملشاريع واملناظرات ومشاركة خبرات ضيوف
البرنامج.

أكدوا استمرار حالة االنتعاش والثقة حتى االنتهاء من عملية اإلفصاحات

اقتصاديون :ركود العقار وسيولة هيئة االستثمار وراء انتعاش البورصة
ال��������وق��������ي��������ان :ث������ق������ة امل�����ت�����ع�����ام�����ل��ي��ن ف��������ي أرب����������������اح ال�������ش�������رك�������ات ه��������ي ال�������ت�������ي حت�����������رك أوام����������������ر ال���������ش���������راء وال�����ب�����ي�����ع
اك���د اق��ت��ص��ادي��ون ك��وي��ت��ي��ون ان حالة
االن��ت��ع��اش والثقة التي مت��ر بها تعامالت
بورصة الكويت منذ بداية يناير اجل��اري
ت��رج��ع ال��ى السيولة ال��ت��ي ضختها هيئة
االس��ت��ث��م��ار وال���رك���ود امل��ؤق��ت ف��ي ال��س��وق
ال��ع��ق��اري .وق��ال االقتصاديون ف��ي لقاءات
متفرقة امس الثالثاء ان االجراءات االصالحية
التي قامت بها هيئة أس��واق امل��ال وشركة
البورصة مهدت لهذه الثقة خاصة مع طرح
منتجات جديدة وتفعيل نظام صناع السوق
و(بوست تريد) والتسويات وايقاف املشتقات
التي كانت تربك التداوالت.
واض��اف��وا ان ترقب املتعاملني للبيانات
املالية للشركات ع��ن  2016س��اه��م ايضا
في حالة االنتعاش التي شهدتها البورصة
منذ بداية ال��ع��ام .وتوقعوا استمرار حالة
االنتعاش والثقة التي مير بها السوق حتى
االنتهاء من عملية االفصاحات عن البيانات
املالية لنحو  70باملئة من الشركات املدرجة.

وق��ال رئيس مجلس االدارة ف��ي شركة
(ص��روح االستثمارية) سليمان الوقيان إن
ثقة املتعاملني في أرباح الشركات عن العام
املالي  2016هي التي حت��رك أوام��ر الشراء
والبيع لديهم متوقعا أن تقوم العديد من
املصارف املدرجة بتوزيع توزيعات مرضية
على مساهميها .وع���زا ال��وق��ي��ان انتعاش
ت����داوالت ال��س��وق حاليا إل��ى ض��خ سيولة
من هيئة االستثمار نحو الفرص املواتية
عالوة على اجتاه الكثير من احملافظ املالية
والصناديق االستثارية لشراء أسهم الشركات
الصغيرة وامل��ض��ارب��ي��ة ن��ظ��را ملستوياتها
السعرية التي باتت مغرية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي السابق
في شركة (عربي للوساطة املالية) ميثم
الشخص إن مجريات حركة التعامالت في
البورصة متر حاليا بفترة انتعاش جراء
عوامل ايجابية متشعبة.
وأض��اف الشخص أن حجم التوزيعات

املتوقعة للبنوك القيادية وبعض الشركات
التشغيلية جاءت في مقدمة تلك العوامل.
وذك���ر أن ت��داع��ي��ات صفقة (أم��ري��ك��ان��ا)
عززت حالة التفاؤل في السوق مما أدى إلى
استمرارا عمليات الشراء ودخ��ول احملافظ
االستثمارية األجنبية إلى البورصة وبالتالي
ارتفاعات امل��ؤش��رات .من جانبه ق��ال مدير
عام شركة (مينا لالستشارات االقتصادية
واملالية) عدنان الدليمي إن توقعات األرباح
هي احملفز اإليجابي احلالي حلركة التداوالت
موضحا أن بيانات الشركات الكبيرة ستعطي
مؤشرا للمتعاملني على نوعية حجم األرباح
والتوزيعات على املساهمني.
وأض���اف أن ق��وة السيولة ال�لاع��ب��ة في
احلركة من تكتالت الكبار هدفها متوسط
وطويل املدى بعد أن عدلت معظم الشركات
أوضاعها في ظل التشريعات املواكبة وتطبيق
احلوكمة ومحاسبة املخالفني.
من جهته عزا رئيس جمعية (املتداولون)

محمد ال��ط��راح ارت��ف��اع ت����داوالت ال��س��وق
جلملة من العوامل من بينها توقعات أرباح
الشركات املدرجة متوقعا أن تستهل املصارف
افصاحات الشركات بارباحها وتوزيعاتها
عن العام املالي  2016ومن بعدها شركات
تشغيلية كبيرة .وذكر أن القطاعات املدرجة
سجلت أرقاما قياسية جديدة في جلسة اليوم
الثالثاء جراء أوامر الشراء التي طالت العديد
من األسهم الصغيرة التي تتراوح أسعارها
بني  50و  100فلس ما ساهم مساندة املؤشر
الرئيسب ليكسر حاجز ست االف نقطة.
وعلى صعيد اجللسة فقد ك��ان واضحا
زخم الشراء على عموم األسهم التي شهدت
املتاجرة السيما الصغيرة التي شكلت محورا
مهما الجمالي احلركة واستحوذت على نحو
 75باملئة من القيمة السوقية.
وسجلت أعداد الصفقات والكميات تسجيل
أرقاما قياسية جديدة في اجللسة مما انعكس
على امل��ؤش��رات ال��ت��ي سكنت ف��ي اخل��ان��ات

اخلضراء عن االقفال.
وكان الفتا التداوالت التي شهدتها بعض
األسهم مما ساهم في جتاوز املؤشر السعري
مستوى ستة آالف نقطة مم��ا لفت انظار
متابعي السوق لبلوغه هذا املستوى.
وش��ه��دت م��ج��ري��ات ح��رك��ة األداء العام
نشاطا على  82شركة شهدت ارتفاعا مقابل
 29شركة سجلت انخفاضا من أصل 146
شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم
(كويت  )15على 7ر 23مليون سهم بقيمة
نقدية فاقت 5ر 14مليون دينار متت عبر
 822صفقة نقدية ليخرج املؤشر من تعامالت
اجللسة عند مستوى 7ر 903نقطة.
وأق��ف��ل امل��ؤش��ر السعري للبورصة على
ارت��ف��اع قياسي بلغ 5ر 62نقطة ليالمس
مستوى 3ر 6014نقطة محققا قيمة نقدية
بلغت 2ر 48مليون دينار من خالل 010ر672
مليون سهم متت عبر  9885صفقة نقدية.

أعلنت اجلمعية
الصيدلية الكويتية
ع��ن ان��ض��م��ام بيت
التمويل الكويتي
«ب���ي���ت���ك» ،ال��ب��ن��ك
اإلس�لام��ي الريادي
ف��ي ال��ك��وي��ت ،ال��ى
دعم مؤمترها األول
مل��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف
واملخدرات «واعي»،
حيث يشارك بصفة
هاني زكريا
الشريك اإلجتماعي
للمؤمتر انطالقا من
حرصه على تشجيع الشباب على خوض غمار العمل املثمر
بعيدا عن العنف واآلف��ات االجتماعية .وأك��د د .هاني زكريا،
رئيس اجلمعية الصيدلية الكويتية ،عن حصول املؤمتر على
اهتمام املؤسسات االقتصادية التي لم تتوانى عن تقدمي رعايتها
باالستناد الى مسؤوليتها االجتماعية الرامية الى تطوير كفاءات
األجيال الكويتية ودرء مخاطر اإلدم��ان والعنف عنها .وحول
شراكة بيت التمويل الكويتي «بيتك»،
ق��ال زكريا « :يشرفنا انضمام البنك اإلسالمي األول في
الكويت الى رعاية مؤمتر «واع��ي» بصفة الشريك اإلجتماعي،
مما يؤكد على التزام البنك بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف
الداعية الى خلق الوعي بني األجيال الصاعدة واالخ��ذ بيدها
باجتاه التطور وتنمية مهاراتها وتشجيعها لالنخراط بشكل
صحي وسليم في املجتمع العملي» .وأض��اف« :اننا اذ نشكر
بيت التمويل الكويتي على رعايته الكرمية ،فاننا على ثقة من
ان مؤمترنا هذا سوف ميهد لعصر جديد من التطور في أوساط
شبابنا وحتفيزهم لتوجيه قدراتهم الى بيئة العمل واالب��داع
فيها».
هذا وينظم املؤمتر األول من نوعها ،في فندق راديسون بلو
على مدى ثالية أيام من  17الى  20فبراير  ،2017حتت رعاية
كرمية من وزارة الدولة لشؤون الشباب ،ومبشاركة حاشدة من
قبل مؤسسات اقتصادية وتربوية وصحية عريقة في الكويت،
آثرت املشاركة انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية جتاه تنمية
كفاءات شباب الكويت .ويهدف املؤمتر ال��ى ارش��اد الشباب
الكويتي حول كفية جتنب آفة املخدرات وتعزيز الثقة بأنفسهم
ليثقوا بقدراتهم على اإلجناز والتطوير كما املساهمة في انشاء
جيل مفكر وواع على مقدرة من حتديد أهدافه واتخاذ القرارات
السليمة.
ويناقش املؤمتر أيضا كيفية تشجيع وتنمية مهارات الشباب
عن طريق االرتباط بأنشطة إيجابية تساعد على ابراز هوية
الفرد للحصول على أقصى استفادة ممكنة من أوقاتهم؛ هذا
باإلضافة الى تعريف الشباب في كيفية حمايتهم من الوقوع
في شرك اإلدمان .كما يسعى املؤمتر أيضا الى خلق آلية تنسيق
مع وزارة التربية والتعليم العالي لنشر الوعي بني الطلبة
إلعداد جيل قادر على حتمل املسؤولية .الى ذلك ،يتضمن املؤمتر
جلسات نقاش محورية حول تأثير املخدرات من الناحية الطبية،
املجتمعية ،املهنية والتربوية يشارك فيها رياديون من صناع
القرار في قطاعات تربوية وصحية واقتصادية،

«برقان» يعلن عن الفائز اجلديد
بسحب حساب «الثريا للراتب»
أعلن بنك برقان عن فوز سركيس خجادور يان بسيارة
«نيسان باترول» ذات الدفع الرباعي خالل سحب حساب
«الثريا للراتب» الشهري الذي أطلقه مؤخرا ،وقد أعرب الفائز
عن سعادته بالفوز بسيارة «نيسان باترول».
مع السحب الشهري اجلديد ,يحصل العميل على فرصه
لربح سيارة نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر و
مقابل كل  10د.ك متوفرة في احلساب يحصل العميل على
فرصه واحدة .ويأتي إطالق سحب حساب «الثريا» الشهري
اجل��دي��د ،ضمن سياسة بنك ب��رق��ان ،القائمة على توفير
جوائز قيمة للعمالء األوفياء ،ولزيادة فرص ربح عمالئه،
وتشجيعهم على االستفادة من العروض احلصرية التي
يقدمها لهم بشكل دائم.
وأوض��ح البنك أنه ميكن فتح حساب «الثريا» للراتب،
بالدينار الكويتي ،أو غيره من العمالت ،وأنه مينح صاحبه
العديد من املميّزات ،ومنها احلصول على القروض ،وبطاقة
السحب االئتماني.

