سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى  50.09دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48ر 1دوالر في تداوالت
اول امس الثالثاء ليبلغ 09ر 50دوالر أميركي مقابل 57ر 51دوالر
للبرميل في تداوالت االثنني املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة
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البترول الكويتية.
وفي االس��واق العاملية انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع
سعر صرف ال��دوالر والشكوك بشأن التزام الدول املنتجة للنفط
باتفاق خفض االنتاج.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت
3ر 1دوالر ليصل عند التسوية الى مستوى 64ر 53كما انخفض
سعر برميل اخل��ام االميركي 14ر 1دوالر ليصل ال��ى مستوى
82ر 50دوالر.
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قيمة األسهم املتداولة بلغت نحو  39.1مليون دينار

البورصة تغلق على ارتفاع املؤشرات الثالثة الرئيسية
أغلقت ب��ورص��ة الكويت ت���داوالت امس
االرب��ع��اء على ارت��ف��اع امل��ؤش��رات الثالثة
الرئيسية بواقع 05ر 16نقطة للسعري
ليصل إل��ى مستوى  6030نقطة و07ر2
نقطة للوزني و24ر 5نقطة ل«كويت .»15
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى ساعة
اإلغالق نحو 1ر 39مليون دينار كويتي في
حني بلغت كمية األسهم املتداولة حوالي
5ر 605مليون سهم متت عبر  9662صفقة
«ال����دوالر األم��ي��رك��ي ي��ع��ادل نحو 305ر0
دينار».
وك����ان����ت أس���ه���م ش����رك����ات «امل������ال»
و«املستثمرون» و«اب��ي��ار» و«بوبيان دق»
و«م��ي��ادي��ن» األك��ث��ر ت���داوال ف��ي ح�ين كانت
أسهم ش��رك��ات «العقارية» و«ال��س��وري��ة»
و«ح��ي��ات ك��وم» و«وث���اق» و«وطنية د ق»
األكثر ارتفاعا.
كما ارتفعت املؤشرات الرئيسية الثالثة
لبورصة الكويت الساعة  11صباح امس
األربعاء بواقع 9ر 33نقطة للسعري ليبلغ
مستوى  6048نقطة و85ر 1نقطة للوزني
و03ر 4نقطة ل«كويت .»15
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى تلك
الساعة نحو 3ر 27مليون دينار كويتي في

حني وصلت كمية األسهم املتداولة إلى نحو
9ر 406مليون سهم متت عبر  6288صفقة
«الدوالر األميركي يعادل 305ر 0دينار».
وك����ان����ت أس���ه���م ش����رك����ات «امل������ال»
و«املستثمرون» و«ابيار» و«بوبيان د ق»
و«صكوك» األكثر تداوال في حني كانت أسهم
شركات «التعمير» و«العقارية» و«حيات
كوم» و«سنام» و«وثاق» األكثر ارتفاعا.
وك��ان��ت ق��د ارتفعت م��ؤش��رات بورصة
الكويت الثالثة الساعة 15ر 9من صباح
امس االربعاء بواقع 5ر 18نقطة للسعري
ليصل ال��ى  6032نقطة وال��وزن��ي بواقع
43ر 1نقطة و 98ر 3نقطة ملؤشر «كويت
.»15
وبلغت قيمة االسهم املتداولة حتى تلك
الساعة ح��وال��ي 26ر 4مليون دي��ن��ار في
ح�ين وصلت كمية االس��ه��م امل��ت��داول��ة نحو
3ر 74مليون سهم متت عبر  1155صفقات
«الدوالر االميركي يعادل 305ر 0دينار».
وك���ان���ت اس���ه���م ال���ش���رك���ات «امل�����ال»
و«املستثمرون» و«دبي االولى» و«صكوك»
و«ابيار» االكثر تداوال في حني كانت اسهم
شركات «التعمير» و«حيات كوم» و«سنام»
و«وثاق» و«م االوراق» االكثر ارتفاعا.

جانب من تداوالت البورصة

خلدمة العمالء على مدار الساعة بكل سهولة وأمان

بهدف تشجيع املجتمع على دمج الرياضة واللياقة البدنية في
نسيج أسلوب احلياة

«برقان» يعلن رعايته
ملاراثون «سبارك» 2017

برقان يرعى مارثون سبارك

أعلن بنك برقان عن رعايته ملاراثون «سبارك»
 »2017وذل��ك للعام الثاني على التوالي ،حيث
يعد م��اراث��ون س��ب��ارك احل���دث األك��ب��ر واأله���م من
نوعه على مستوى امل��ب��ادرات الرياضية اخليرية
في الكويت .ويهدف هذا احلدث الذي ينظمه مركز
«س��ب��ارك» الرياضي وال��ذي ستقام فعالياته يوم
السبت املقبل املوافق  14يناير  2017في مارينا إلى
دمج الرياضة واللياقة البدنية في نسيج املجتمع
الكويتي باإلضافة ال��ى دع��م اجلمعيات اخليرية
احمللية واملنظمات غير الربحية وتسليط الضوء
على دورها اإليجابي ومبادراتها اخليرية من خالل
«قرية برقان املاراثونية» في مارينا كريسنت.
وس��وف يفتتح سباق امل��اراث��ون أبوابه لألفراد
والعائالت من جميع األعمار ليتمكنوا من اإلشتراك
في الفئات األربعة من السباق وهي :سباق  5كم،
وسباق  10كم ،وسباق  21كم «نصف ماراثون»،
وسباق  42كم «م��اراث��ون» ،بينما تستمر فعاليات
هذا احلدث ملدة يومينمن  13وحتى 14ينايرحيث

سيشارك احلضور في برنامج مثير وممتع مليء
باألنشطة الترفيهية ملختلف الفئات العمرية.
بنك برقانيؤمن مب��دى أهمية ه��ذه امل��ب��ادرات
الرياضية ومدى إيجابية عوائدها على أفراد املجتمع
باألخص وعلى دول��ة الكويت بشكل ع��ام .وتأتي
رعاية ماراثون «سبارك» حتت مظلة روح املواطنة
التي يؤمن بها بنك برقان حيث ترفع مثل هذه احملافل
الرياضية إسم دولة الكويت كمستضيف ملبادرات
رياضية مبستوى تنفيذي و حتكيمي عاملي كما
تساهم بتشجيع األفراد على احلركة وااللتزام بحياه
صحية وتلك امل���ردودات هي الفلسفة التي يسعى
البنك لتحقيقها من خالل دعم املبادرات احمللية التي
تسهم بشكل إيجابيفي حياة أفراد املجتمع.
إن رعاية بنك برقان لهذا احلدث تأتي ضمن إطار
مسؤوليته اإلجتماعية ومن منطلق إميانه الراسخ
بدعم املبادرات تعمل على زي��ادة الوعي العام في
املجتمع وتعريف اجلمهور على فوائد احملافظة على
منط حياة أكثر صحية.

«اخلليج» يستقبل الفائزة
في سحب حساب  redالشهري

مسؤولي اخلليج يسلمون اجلائزة

أسفر سحب مليونير الدانة من بنك اخلليج الذي اعتبرته موسوعة
غينيس لألرقام القياسية «أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي» ،إلى
اإلع�لان عن العديد من الفائزين .كما استقبل بنك اخلليج هدى حسني
محمد محمد ،الفائزة األخيرة في سحب حساب  Redالشهري لعام 2016
في املبنى الرئيسي للبنك لتسلم جائزتها بشكل رسمي .وهنأت منال
بركات ،مدير -اخلدمات املصرفية الشخصية لدى بنك اخلليج ،هدى على
فوزها مببلغ  1000د.ك خالل سحب مليونير الدانة الذي أجري في 5
يناير في مجمع األفنيوز.
وعلقت هدى خالل زيارتها للمبنى الرئيسي للبنك لتسلم جائزتها
بالقول «في البداية اعتقدت بأنها كانت مزحة من أحد أصدقائي ولكني
فوجئت بفوزي في السحب ،وكان علي التأكد من فوزي مرتني».

«الوطني» يطوّرخدمته املصرفية عبر
املوبايل لتتوافق مع نظام البصمة
يوفّر بنك الكويت الوطني لعمالئه
أح��دث اخلدمات املصرفية اإللكترونية
التي تعمل على األجهزة الذكية ،ويحرص
على تطويرها باستمرار لتناسب جميع
أنظمة التشغيل وحتديثاتها ،وذل��ك
ف��ي إط���ار ح��رص ال��وط��ن��ي على تلبية
االحتياجات املصرفية للعمالء داخ��ل
الكويت وفي اخل��ارج على مدار الساعة
وفي أي مكان وبكل سرعة ومرونة.
وط��رح البنك خدمته املصرفية عبر
املوبايل بحلة جديدة وط��وّ ر التطبيق
ليتوافق مع نظام البصمة ،وذلك ألجهزة
أبل الذكية،بحيث يتيح التحديث اجلديد
للعمالء تسجيل ال��دخ��ول إل��ى خدمة
الوطني عبر املوبايل بطريقة آمنة وأسرع
من أي وقت مضى وبخطوة واحدة ،حيث
يقوم املستخدم بتعديل إعدادات تسجيل
الدخول لتصبح عن طريق البصمة بدال
م��ن كلمة السر أو رم��ز امل���رور ،على أن
يكون الهاتف الذكي مزودا بهذه امليزة في
إعداداته املصنعية األساسية.
إن هذه اخلطوة املتقدمة تختصر الكثير
م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د وتلبي احتياجات
العمالء املصرفية بطريقة أسرع وأكثر
أمانا ،كما تؤكّد من جديد ريادة الوطني
في سوق اخلدمات املصرفية اإللكترونية
ومرونة خططه االستراتيجية الهادفة
إلى تطوير خدماته اإللكترونية بشكل
مستمر لتلبية متطلبات قاعدة عمالئه
املتنامية وتقدمي أفضل اخلدمات وفق
أعلى معايير األمان املطبقة عامليا.
بإمكان عمالء بنك الكويت الوطني
اآلن تسجيل الدخول إلى خدمة الوطني
عبر املوبايل بخطوة واح���دة م��ن خالل
ال��ب��ص��م��ة واالس���ت���ف���ادة م��ن اخل��ي��ارات
واخل���دم���ات اجل���دي���دة امل��ب��ت��ك��رة ،مثل
خ��ي��ار اللغة وال��ت��ع��رف على ال��ع��روض

أع��ل��ن ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية
االقتصادية العربية توقيع اتفاقية قرض
مع حكومة غرينادا بقيمة أربعة ماليني
دينار كويتي «6ر 13مليون دوالر اميركي»
للمساهمة ف��ي مت��وي��ل م��ش��روع الطرق
الفرعية والزراعية «املرحلة الثالثة» في
غرينادا.
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة
غرينادا رئيس الوزراء ووزير املالية كيث
ميتشيل اما عن الصندوق الكويتي للتنمية
فوقعها نائب املدير العام غامن الغنيمان.
وق���ال ال��ص��ن��دوق ف��ي ب��ي��ان صحافي
أن امل��ش��روع ي��ه��دف إل���ى دع���م التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية في غرينادا من
خ�لال حتسني استغالل ومعاجلة ونقل
وتصدير احملاصيل الزراعية.
واضاف أن املشروع يساهم في تسهيل
ال��وص��ول لألماكن السياحية ووص��ول
س��ك��ان امل��ن��اط��ق الريفية ألم��اك��ن العمل
واخلدمات اإلجتماعية وذلك بتكلفة نقل
اقتصادية للركاب والبضائع في مختلف
األحوال اجلوية.
وذك��ر أن امل��ش��روع يتكون م��ن أعمال
إع��ادة بناء أو حتسني  12طريقا فرعيا
وزراع��ي��ا وجسرا في ست مقاطعات في
غرينادا.
واوض��ح أن املشروع سيتضمن أيضا
بناء منشآت الصرف واجلسور وجتهيزات
ال��س�لام��ة ك��م��ا ي��ش��م��ل ت��ق��دمي اخل��دم��ات
اإلستشارية الع��داد التصاميم الهندسية
التفصيلية واالشراف على التنفيذ والدعم
املؤسسي لوحدة تنفيذ وإدارة املشروع
حيث يتم اكتمال تنفيذ املشروع في .2019
ولفت الى ان القرض املقدم هو السابع
من نوعه حيث قدم الصندوق ستة قروض
لتمويل مشاريع في قطاع الطرق بلغت
قيمتها االجمالية  13مليون دينار كويتي
«أي ما يعادل حوالي  44مليون دوالر
أميركي».
كما قدم لها الصندوق ثالث معونات
فنية لتمويل إلع���داد دراس���ات اجل��دوى
الفنية واإلقتصادية لعدد من املشاريع
بقيمة  371ألف دينار كويتي.

«ناقالت النفط»
تسعى جلمع متويل
بـ 3.3مليار دوالر

الوطني يطور خدماته املصرفية عبر املوبايل

واحمل�لات املشاركة في برنامج مكافآت
ال��وط��ن��ي وخ��ي��ار ال��ك��ام��ي��را التفاعلية
لتحديد م��واق��ع أج��ه��زة اإلي���داع النقدي
اجلديدة ،إلى جانب مواقع السحب اآللي
وال��ف��روع ومواعيد العمل .إض��اف��ة إلى
إجن��از املعامالت املصرفية التي تشمل
االط�لاع على رصيد احلساب ،والبطاقة

تسليم اجلائزة

وق��د مت تسليمه اجل��ائ��زة في احتفال
عقد مبجمع السيف وحضره مدير عام
مجموعة اخلدمات املصرفية لبنك اإلثمار،
السيد عبد احلكيم املطوع وعدد من كبار
املسئولني في البنك .كما أعلن البنك أيضا
في الوقت نفسه عن أسماء  187رابحا
في السحوبات ،حيث حصل راب��ح آخر
على اجلائزة الشهرية التي تبلغ قيمتها
 10آالف دوالر أميركي ،وحصل  93رابحا
من أصحاب حساب ثمار على  1000دوالر
أميركي لكل منهم ،بينما حصل  93آخرين
على  200دوالر أميركي في سحب ثمار

الصندوق الكويتي للتنمية
يقرض حكومة غرينادا
أربعة ماليني دينار

طريقة التمويل إما عن طريق القروض أو
السندات اعتمادا على ظروف السوق

االئتمانية ،وحتويل األموال داخل الكويت
وخارجها وتقدمي طلب للحصول على
دفتر شيكات وكشف حساب وتسديد
فواتير البطاقات االئتمانية وفواتير
الهاتف النقال و»إرشادات السفر» لضمان
أم��ان العمالء أثناء سفرهم ،وغيرها من
اخلدمات املختلفة.

«اإلثمار» يربح سيارة أودي و 25ألف دوالر في سحب ثمار ربع السنوي
حصل زب��ون بنك اإلثمار ال��ذي شارك
في حساب االدخ��ار القائم على اجلوائز
ثمار على سيارة فاخرة ومعها  25ألف
دوالر أميركي جائزة نقدية في السحب
ربع السنوي األخير.
إن بنك اإلثمار ،بنك التجزئة اإلسالمي
ال���ذي يتخذ م��ن ال��ب��ح��ري��ن م��ق��را ،ق��ام
بإطالق حساب ثمار لتشجيع العمالء
على االدخ��ار من خالل احلوافز املرتبطة
باجلوائز ،إل��ى جانب األرب��اح املتوقعة
للمدخرين .وق��د مت إط�لاق حساب ثمار
القائم على االدخار منذ ست سنوات ويتم
تطويره كل ع��ام ليقدم برنامجا جديدا
من اجل��وائ��ز ،حيث ق��ام البنك خ�لال عام
 2016بتوزيع  4000جائزة مجموعها
 2.3مليون دوالر أميركي .إن جائزة ثمار
األخيرة ،وهي عبارة عن سيارة أودي A6
و 25ألف دوالر أميركي جائزة نقدية ،قد
حصل عليها السيد رفيق اإلسالم معصوم
حبيب الرحمن وهو من بنغالديش ،حيث
ربح اجلائزة الرابعة من جوائز ثمار ربع
السنوية وذل��ك في السحب ال��ذي أجري
بتاريخ  5يناير  2017بإشراف ممثلني
من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ومراقبني خارجيني من شركة كي بوينت
وكذلك املدققني الداخليني للبنك.

alwasat.com.kw

الصغار.
وق��ال حبيب الرحمن ال��ذي يبلغ من
العمر  32عاما بأن هذه أكبر جائزة يحصل
عليها في حياته وأن حصوله على جائزة
في سحوبات ثمار ميثل جتربة هامة قد
حتدث حتسنا كبيرا في حياته.
وقال حبيب الرحمن »:إن ربح سيارة
فاخرة وآالف ال���دوالرات األميركية في
نفس الوقت هو صفقة كبيرة بالنسبة
ألي شخص ،وخاصة بالنسبة لي .وعلى
الرغم من أني لطاملا متنيت احلصول على
اجلائزة ،لم أكن أتوقع أن احصل عليها

ولم أقرر حتى اآلن ماذا سأفعل بها».
وأض��اف حبيب الرحمن قائال »:هذه
أول مرة أربح في سحوبات ثمار وأشعر
باالمتنان جدا لربح هذه اجلائزة الكبرى.
لم يكن حصولي على اجلائزة ممكنا لو
لم أشارك في االدخار بحساب ثمار وأنا
أشعر حقا بالسعادة ألنني قررت البدء
باالدخار مع بنك اإلثمار ،وفي احلقيقة
سأشجع أفراد عائلتي وأصدقائي لفتح
حساب ثمار».
وقد قام املطوع بتهنئة السيد حبيب
الرحمن حلصوله على اجل��ائ��زة وهنأ
أيضا جميع الرابحني ف��ي السحوبات
متمنيا لهم جميعا دوام التوفيق.
وقال املطوع »:أنه من دواعي سرورنا
دائما أن نقدم اجلوائز للرابحني في حساب
ثمار ،حيث أن هذه اجلوائز التي تشجع
على االدخ���ار لها أث��را كبيرا على حياة
الرابحني ويسرنا أن نكون جزءا من هذه
التجربة».
وأضاف املطوع »:إن بنك اإلثمار ملتزم
بأن يصبح بنك التجزئة اإلسالمي املفضل
ل��دى األف����راد ف��ي البحرين ،ل��ذل��ك يجب
علينا العمل بجد ملواصلة تعزيز التجربة
املصرفية اإلسالمية لعمالئنا وتطوير
منتجاتنا وخدماتنا املقدمة لهم».

صرحت مصادر لوكالة «بلومبرغ» ،أن
شركة «ناقالت النفط الكويتية» تسعى
للحصول على متويل قدره مليار دينار،
أو ما يوازي  3.3مليار دوالر خالل العام
احلالي.
وأوضحت املصادر أن الشركة جُتري
م��ح��ادث��اتٍ م��ع م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ب��ن��وك
بخصوص التمويل ،ال��ذي قد يكون في
ص��ورة ق��روض أو سندات ،اعتمادا على
ظروف السوق.
وص����رح ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي
للشركة ف��ي وق���تٍ س��اب��ق ،أن الشركة
تخطط لشراء  8ناقالت جديدة بحلول
ال��ع��ام  ،2020ل��زي��ادة حجم أسطولها
البالغ  30ناقلة حاليا .

الدوالر األميركي
يستقر أمام الدينار
عند  0.305واليورو
ينخفض إلى 0.322
استقر سعر صرف ال��دوالر األميركي
مقابل الدينار الكويتي ام��س االربعاء
عند مستوى 305ر 0دينار كما انخفض
اليورو الى 322ر 0دينار مقارنة بأسعار
صرف يوم امس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر
ص��رف اجلنيه اإلسترليني استقر عند
371ر 0دي��ن��ار بينما انخفض الفرنك
السويسري ليسجل 300ر 0دينار في
حني بقي الني الياباني دون تغيير عند
مستوى 002ر 0دينار.
وتراجع الدوالر االميركي امام سلة من
العمالت الرئيسية األخرى في وقت حذر
املجلس االحتياطي االحت��ادي االميركي
«البنك امل��رك��زي» من أن التضخم قد ال
يصل الى الهدف املنشود إذا لم يتم رفع
سعر الفائدة.
كما انخفض اجلنيه االسترليني الى
أدنى مستوياته في شهرين مع حالة عدم
اليقني حول خروج بريطانيا من االحتاد
االوروبي مما اثر على املعنويات.

