
  red .. و يستضيف الفائزين في السحب الشهري الثامن حلساب 

ق���ام ف��ري��ق م���ن  ب��ن��ك ورب���ة ب��زي��ارة ع���دد من 
املدارس لتوزيع الهدايا على الطالب واالستمتاع 
معهم ب��أول أي��ام الدراسة وسط أج��واء تعليمية 
ترفيهية. وتندرج مبادرة بنك وربة حتت برنامجه 
للمسؤولية االجتماعية ال��ذي يحرص دائما من 
خالله على مشاركة املجتمع مناسباته ويعمل على 
دعم كافة أركانه السيما فئة الطالب الذين يرى 

فيهم أجيال الغد الواعدة لكويت مشرقة. 
وقد شملت جولة فريق بنك وربة عدة مدارس 
في مختلف املناطق في دولة الكويت بلغ عددها 
عشرة مدارس وهي: روضة األرجوان، مدرسة ام 
عطية االنصارية، مدرسة لطيفة البراك االبتدائية، 
ثانوية مشرف للبنات، ثانوية بيان للبنات، 
مدرسة ام كلثوم-متوسطة-بنات، مدرسة زينب 
بنت العوام، مدرسة صهيب بن السنان ومدرسة 

ثانوية ام مبشر االنصارية بنات.
ب��اإلض��اف��ة ال���ى ذل���ك، ش���ارك ب��ن��ك ورب���ة في 
حملة »عيالنا بعيونا« ال��ت��ي مت تنظيمها من 
قبل وزارة الداخلية بهدف احلفاظ على صحة 
وسالمة األطفال مع بداية العام الدراسي اجلديد 
2018/2017«، وضمن اخلطة التوعوية للعام 

ال��دراس��ي اجل��دي��د ق��ام فريق م��ن اإلدارة العامة 
للعالقات واإلع��الم األمني بالتعاون مع وزارة 
التربية بتوزيع بروشورات توعوية وهدايا على 
الطلبة والطالبات في العديد من املدارس مبختلف 

احملافظات.

وشملت احلملة الكثير من الفعاليات املختلفة 
من ن��دوات ومحاضرات لطلبة امل��دارس في كافة 
املراحل التعليمية  السيما مرحلتي رياض األطفال 
واالبتدائي لغرس املفاهيم املرورية الصحيحة 

وكيفية التعامل األمثل مع الطريق.

أنهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
الثالثاء على تباين ألسباب متشعبة 
جاء في مقدمتها عمليات جني أرباح من 
املتعاملني لتحقيق الربحية من األسهم 
القيادية وتوجيه جزء من سيولتها نحو 
األسهم الصغيرة التي وقعت حتت وطأة 

الضغوطات البيعية.
وكان الفتا في منوال احلركة زيادة 
امل��ض��ارب��ات على كثير م��ن الشركات 
ال��ك��ب��ي��رة وس���ط ارت��ف��اع م��ل��ح��وظ في 
محصلة القيمة النقدية مقارنة مع جلسة 
أم��س لتحظى ش��رك��ات م��ك��ون املؤشر 
)كويت 15( بنصيب كبير منها بسبب 
البيع على أسهم متعددة منها )زي��ن( 
و)الصناعات( و)أجيليتي( و)الوطني( 

الذي طلب باحلد األعلى.
وب��دا من منهجية املتعاملني السيما 
احمل��اف��ظ امل��ال��ي��ة أن أوام���ره���م كانت 
باجتاه أسهم بعض الشركات التابعة 
للمجموعات الكبيرة ول��ك��ن بصورة 
منفردة كما احلال في أسهم مجموعتي 
)االس��ت��ث��م��ارات الوطنية( و)املدينة( 

وزادت ح��رك��ة ه��ذه األوام����ر بصورة 
تدريجية في الساعة األخيرة من عمر 

اجللسة.
وك���ان واض��ح��ا ف��ي أوام���ر منتصف 
اجللسة أن أكثر من شركة شهدت تعديال 
ف��ي مستوياتها السعرية لتمتد هذه 
الوتيرة إلى فترة امل��زاد )دقيقتان قبل 
اإلغ���الق( ما ساهم في حتويل املؤشر 
السعري العام من اللون األحمر إلى 
األخضر في حني أنهى كل من املؤشرين 
ال��وزن��ي و)ك��وي��ت 15( اجل��ل��س��ة في 

املنطقة احلمراء.
وشهدت اجللسة استهداف األسهم 
املصرفية التي كانت في مقدمة اهتمامات 
املتعاملني السميا احملافظ املالية واألفراد 
م��ن خ��الل عمليات جني األرب���اح التي 
طالت أكثر من مصرف كما كانت بعض 
الشركات اخلدماتية و العقارية في 

مرمى التجميع.
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ت��ش��ه��د اجللسة 
اخلتامية ي��وم غ��د األرب��ع��اء استمرار 
وت��ي��رة الضغوطات م��ع ع��دم الولوج 

ف��ي أي أوام���ر شرائية إال ف��ي نطاقات 
محدودة من أجل توفير السيولة ملا بعد 
االجازة األسبوعية وفق نظرية العرض 

والطلب.
وتابع بعض املتعاملني إيضاحا عن 
اجتماع مجلس إدارة شركة )ج��ي اف 
اتش ( في 25 سبتمبر احلالي لالطالع 
على استراتيجية البنك وخطة العمل 
والسياسات الداخلية واملوافقة عليها 
ع��الوة على استبدال ممثل في مجلس 
إدارة ش��رك��ة )زي���ن( وم��واف��ق��ة هيئة 
أسواق املال لشركة )االمان( على شراء 

أو بيع 10 في املئة من أسهمها.
واهتم بعض املتعاملني بإفصاح عن 
تنفيذ بيع اوراق مالية لصالح إدارة 
التنفيذ بوزارة العدل إضافة إلى إفصاح 
م��ن )املجموعة التعليمية القابضة( 
بشأن تداول غير إعتيادي وافصاح من 
شركة )مركز سلطان( بخصوص بعض 

املعلومات اجلوهرية.
وت��اب��ع ه���ؤالء اف��ص��اح ع��ن ت���داول 
غير إعتيادي على سهم شركة )أبيار( 

عالوة على ايضاح من شركات )صكوك 
القابضة( و)ن��ور لالستثمار املالي( و 
)مجموعة الصناعات الوطنية( وشركة 
)آن( ديجتال سرفيس القابضة بشأن 

التداوالت غير اإلعتيادية.
واه���ت���م ب��ع��ض امل��ت��ع��ام��ل��ني أي��ض��ا 
بالتعقيب عن اخلبر اخلاص بشأن تعني 
هيئة االستثمار مستشارا عامليا لدراسة 
اندماج )بيتك( و)األهلي( ع��الوة على 
إع��ادة التداول في أسهم شركة )بيتك( 
اعتبارا من يوم غد األربعاء والتعقيب 
على معلومات عن حتالف استثماري 
س��ع��ودي يعرض ش��راء شركة ع��ارف 

الكويتية بديونها.
وبالنظر إل��ى الشركات التي كانت 
ف��ي مقدمة االرت��ف��اع��ات فكانت ت��دور 
حول )مدار( و)عربية ع( و)صناعات( 
و)وطنية م ب( و )التعمير( أما االكثر 
تداوال فكانت )صناعات( و)التجارية( 
و)اب���ي���ار( و)اع���ي���ان( و)ال��ت��ع��م��ي��ر(. 
واس��ت��ه��دف��ت ال��ض��غ��وط��ات البيعية 
وعمليات جني األرب���اح أسهم العديد 

م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي مقدمتها )وث���اق( 
و)ال��ع��ق��اري��ة( و)م��ت��ح��دة( و)جت���ارة( 
و)امل��دي��ن��ة( ف��ي ح��ني ش��ه��دت اجللسة 
ارت��ف��اع أس��ه��م 54 ش��رك��ة وانخفاض 
أسهم 47 شركة في حني كانت هناك 23 
شركة ثابتة من إجمالي 124 شركة متت 

املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر 
أسهم )كويت 15( على 7ر29 مليون 
سهم متت عبر 1115 صفقة نقدية بقيمة 
نحو 7ر14 مليون دينار )نحو 06ر48 

مليون دوالر(.

وأقفل املؤشر السعري مرتفعا 4ر2 
نقطة ليبلغ مستوى 8ر6892 نقطة 
محققا قيمة نقدية بلغت نحو 7ر25 
مليون دي��ن��ار )ن��ح��و 03ر84 مليون 
دوالر( من خ��الل 3ر166 مليون سهم 

متت عبر 4715 صفقة نقدية.
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52.66 دوالر  برميل النفط يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا في ت��داوالت اول 
أمس ليبلغ 66ر52 دوالر أمريكي مقابل 30ر52 دوالر للبرميل في 
تداوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.  وفي االس��واق العاملية تراجعت أسعار النفط العاملية 
اول  أمس االثنني مع توقعات بزيادة في مخزونات اخلام بالواليات 
املتحدة.  وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج 

برنت 14 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 48ر55 دوالر 
في حني ارتفع سعر برميل خام القياس األمريكي غرب تكساس 

الوسيط سنتني ليصل الى مستوى 91ر49 دوالر.
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جانب من تداوالت البورصة

وسط ارتفاع ملحوظ في محصلة القيمة النقدية

ضغوطات على أسهم صغيرة ومضاربات وراء تباين البورصة

إستضاف بنك اخلليج الفائزين الثالثة 
 red في السحب الشهري الثامن  حلساب
لهذا العام، وذلك في املبنى الرئيسي للبنك، 
حيث كان في إستقبالهم كل من منال بركات 
– م��دي��رة اخل��دم��ات املصرفية حلساب 
red ونصّور والسيد/ محمد العتيبي- 
مدير االت��ص��ال املؤسسي للترحيب بهم 
وتسليمهم جوائزهم. وقد مت اإلع��الن عن 
الفائزين خالل السحب الذي مت إجراؤه في 
املبنى الرئيسي للبنك، يوم اإلثنني املوافق 
21 أغسطس 2017، حتت إش��راف ممثل 

وزارة التجارة والصناعة.
أثمر سحب  red عن اإلع��الن عن ثالثة 
طالب ف��ازوا بجوائز »أب��ل« تراوحت بني 
أي��ف��ون 7بلس  وآي��ب��اد ب��رو وس��اع��ة أبل 
ووت���ش. وال��ف��ائ��زون ه��م: عبدالله هاني 
حسني احلداد  – »أيفون 7بلس« وعبدالله 
ط��ارق عبدالله الرياحي– »آي��ب��اد ب��رو«  
ودانه حسام محمد عبدالله – »أبل ووتش« 
ص��م��م ح��س��اب red م��ن ب��ن��ك اخلليج 
خصيصاً لطلبة املدارس الثانوية والكليات 

واجلامعات من تتراوح أعمارهم بني 15 
و25 عاماً، ودون شرط وج��ود حد أدنى 
لفتح احل��س��اب. ويحصل حاملو حساب 
red  ع��ل��ى ف��رص��ة دخ���ول السحوبات 

الشهرية تلقائياً عند حتويل إعاناتهم 
الطالبية للفوز بجوائز قّيمة تشمل جهاز 
»آيفون  Plus 7«، وجهاز »آيباد برو«، 

وساعة »آبل« الذكية.

أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته في 
م��ؤمت��ر »ي��وروم��ون��ي« ك��راع��ي رئيسي ل��دورت��ه 
التاسعة والتي ستعقد في 26 سبتمبر املقبل، 
برعاية ومشاركة وزي��ر املالية أن��س الصالح، 
محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل 
ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر، إلى جانب العديد من صّناع 
ال��ق��رار واملستثمرين، وسيتم مناقشة مختلف 
الفرص والتحديات اخلاصة مببادرة احلكومة التي 

أطلقتها مؤخراً حتت شعار »كويت اجلديدة«. 
ويتخلل املؤمتر جلسات حوارية حول مواضيع 
اقتصادية محورية، يشارك فيها رواد من القطاع 
احلكومي واخل��اص وتشمل: البنوك الكويتية، 
التوقعات االقتصادية الكلية، أسواق املال )األسهم 

وأدوات الدين( واخلدمات املالية.
وستتناول نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة البحر خالل مشاركتها 
في اجللسات احلوارية للمؤمتر عدة محاور أهمها: 
وتيرة متويل املشاريع التنموية في الكويت خالل 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، دور بنك الكويت الوطني 

ف��ي متويل ه��ذه امل��ش��اري��ع، تأثير التكنولوجيا 
احلديثة على الصناعة املصرفية في الكويت، كما 
ستتطرق البحر إلى أهم التحديات التي تؤثر على 
استراتيجية الوطني في املنطقة، باإلضافة إلى 
دور البنك في تنمية الكوادر الوطنية في القطاع 

املالي واملصرفي.
كما ستشارك شركة الوطني لالستثمار في 
احللقة النقاشية اخلاصة بأسواق امل��ال والتي 
سيقدمها الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ فيصل 

عبد اللطيف احلمد.
وي��ح��رص بنك الكويت الوطني دائ��م��اً على 
رعاية مثل هذه الفعاليات املهمة، وذلك انطالقاً 
من ال��دور الرائد ال��ذي يقوم به البنك في مجال 
التنمية االقتصادية، وف��ي إط��ار سعيه الدائم 
مل��د أواص���ر ال��ت��ع��اون بينه وب��ني ك��ل القطاعات 
االقتصادية ف��ي الكويت وعلى رأس��ه��ا القطاع 
املصرفي واالس��ت��ث��م��اري، حيث توفر مثل هذه 
املؤمترات فرصة للبنك الستعراض رؤيته ألهم 
املستجدات على الساحة املصرفية عاملياً واقليمياً، 

وكذلك أوضاع القطاع املصرفي بشكل عام.

26 سبتمبر املقبل مبشاركة السيدة شيخة البحر سيعقد في 

بعد النجاح الكبير التي شهدته »الوطني« الراعي الرئيسي ملؤمتر يوروموني
األن��ش��ط��ة ف��ي مرحلتها األول���ى، 
يستعد كل من بنك اخلليج وجمعية 
السدو لبدء موسم جديد من سلسلة 
ورش العمل التثقيفية لألطفال 
بعنوان »املرح مع النسيج«، والتي 
تقام على مدار عام كامل وحتث على 
اإلستمتاع باألشغال اليدوية، بهدف 
تنمية م��ه��ارات األط��ف��ال وتعزيز 
ق��درات��ه��م ف��ي صناعة املشغوالت 
وفنون الرسم على األنسجة وكذلك 
التأكيد على أهمية احل��ف��اظ على 
التراث الكويتي وتقاليده العريقة. 
من املقرر أن تبدأ األنشطة فعالياتها 
في 23 سبتمبر اجل��اري، وتستمر 
لغاية منتصف شهر ديسمبر 2017.
ويتضمن ال��ب��رن��ام��ج ورشتني 
عمل ش��ه��ري��اً، ت��ق��دم م��ج��ان��اً، حيث 
بإمكان األطفال أو أولياء أمورهم 
التسجيل حل��ض��ور ورش العمل 
عبر إرس���ال ب��ري��د الكتروني إلى 
workshops@  العنوان التالي
alsadu.org.kw. وم��ن املقرر 
ع��ق��د ورش���ة ال��ع��م��ل األول����ى، ي��وم 
السبت امل��واف��ق 23 سبتمبر، في 
متام الساعة 11 صباحاً وذلك مبقر 
بيت ال��س��دو على ش���ارع اخلليج 
العربي، حيث سيتعلم من خاللها 
األطفال املشاركني فن الرسم على 
األنسجة.  أما ورشة العمل التالية، 
سوف يقوم كل طفل بإعداد تصميم 
على منشفة ورقية ثم تلوينها، يليه 
نسج الشرائط الورقية في لوحات 

بإستخدام اخليوط.
وبهذه املناسبة، صرحت ليلى 
ال��ق��ط��ام��ي، م��س��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام 
إلدارة اإلتصال املؤسسي لدى بنك 
اخلليج، قائلًة: » يسرنا أن نستأنف 

سلسلة ورش العمل التثقيفية 
لألطفال والتي تقام على مدار عام 
كامل بالتعاون مع جمعية السدو. 
وق��د ب��دأت ورش العمل قبل عطلة 
الصيف وغلب عليها طابع املتعة 
وامل��رح وشهدت إق��ب��االً كبيراً. لقد 
ك��ان م��ن املشجع أن ن��رى اهتمام 
وتفاعل األطفال املشاركني باختالف 
خلفياتهم، حيث حرصوا على تعلم 
مهارات جديدة واإلب��داع في كل ما 

قاموا به من مشغوالت.«
وأضافت القطامي قائلة: »يأتي 
دعمنا ل��ورش عمل جمعية السدو، 
مت��اش��ي��اً م��ع ب��رن��ام��ج املسؤولية 
االجتماعية الذي يتبناه بنك اخلليج 
والذي يحرص من خالله البنك على 
دع��م الفعاليات وامل��ب��ادرات التي 

تسلط الضوء على التراث الكويتي 
األص��ي��ل والتوعية مب��ا يضمه من 
كنوز ينبغي االعتزاز بها، إلى جانب 
دع��م��ه امل��ت��واص��ل لتعليم الشباب 
وتثقيفهم. سيواصل البنك البحث 
عن الفرص والشراكات التي تعود 

بالفائدة على املجتمع بكل أطيافه.«
وتقدم ورش العمل بشكل مجاني 
لألطفال من الفئة العمرية 6 إلى 
12 عاماً فور تسجيلهم لالنضمام 
إل��ى ورش العمل. حيثيشارك في 
ورشة العمل الواحدة 12 مشاركاً 
ك��ح��د اق��ص��ى وذل���ك مل��ن��ح األط��ف��ال 
بيئة تعلم مريحة على يد مرشدين 
متخصصني ي��ج��ي��دون اللغنني 
العربية واإلجنليزية. وقد نظمت 
ورش العمل بأسلوب يضمن املتعة 

وامل��رون��ة بشكل عملي، يتعلم من 
خاللها األطفال صناعة من��اذج من 
اإلكسسوارات احلديثة، باإلضافة 
إل��ى ف��رص��ة استكشاف م��ا يضمه 
متحف جمعية السدو احلرفية من 

قطع فنية تراثية.
وخالل ورش العمل، يتم إرشاد 
األط��ف��ال أث��ن��اء إختيارهم لأللوان 
والتصميمات وك��ذل��ك األساليب 
الفنية املستخدمة، وذل���ك بهدف 
تنمية م���ه���ارات اإلب��ت��ك��ار لديهم 
م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى روح البهجة 
واالستمتاع بالنشاط الذي يقومون 
به، في ظل وجود مرشدين يعملون 
على تعليم وتثقيف األطفال وتعزيز 
مفهوم األشغال اليدوية كعمل فني 

رفيع. 

»اخلليج« وجمعية السدو يستأنفان ورش عمل »املرح مع النسيج«

تسليم اجلوائز

شيخة البحر

جانب من مشاركة وربة

اخلليج يستأنف ورش العمل التثقيفية لألطفال

»وربة« يشارك في حفل انطالقة موسم العودة إلى املدارس

استقر سعر صرف ال��دوالر األمريكي 
مقابل الدينار امس  الثالثاء عند مستوى 
301ر0 دينار فيما ارتفع ال��ي��ورو الى 
مستوى 360ر0 دينار مقارنة بأسعار 

صرف يوم امس.
 وقال بنك الكويت املركزي في نشرته 

اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر 
صرف اجلنيه اإلسترليني انخفض الى 
مستوى 407ر0 دينار فيما استقر الفرنك 
السويسري عند مستوى 313ر0 دينار 
وظل الني الياباني عند مستوى 002ر0 

دينار دون تغيير.

 وف��ي ال��والي��ات املتحدة استقر سعر 
ص���رف ال�����دوالر ام����ام ب��اق��ي ال��ع��م��الت 
الرئيسية خ��الل ت���داوالت ام��س االثنني 
وذك مع استمرار حذر املستثمرون قبيل 
اج��ت��م��اع البنك االح��ت��ي��اط��ي الفيدرالي 

االمريكي لتحديد اسعار الفائدة. 

  0.360 0.301  واليورو يرتفع الى  الدوالر  يستقر أمام الدينار عند  

أش��اد نائب رئيس مجلس االدارة املدير العام 
لبنك االئتمان الكويتي صالح مضف املضف بالدور 
الذي يقوم به االعالم الكويتي في تسليط الضوء 

على اجنازات القطاع احلكومي.   
وق��ال املضف خ��الل احتفال أقيم صباح امس 
مبناسبة يوم االعالم: إن الدور الذي قام � وال يزال 
� يقوم به االع��الم الكويتي في ع��رض ومتابعة 
اجن��ازات اجلهات واملؤسسات احلكومية وبينها 
بنك االئتمان هام وضروري لتسليط الضوء على 
النقاط املضيئة ودعم وتعزيز اجلهود الرامية إلى 
دفع مسيرة العمل واالجناز وجتاوز ما قد يظهر من 
عقبات وعراقيل، وهو دور يزداد أهمية واحلاحا مع 
دخول عصر ثورة املعلوماتية ووسائل التواصل 
االجتماعي.  وأوض��ح املضف في كلمته أن دور 
االع���الم حيوي لبناء وم��د اجل��س��ور م��ع جمهور 
املراجعني واملواطنني عبر تزويدهم باملعلومات 
الصحيحة واملوثوقة وتوضيح وشرح القوانني 
التي يقوم عليها عملها والتغييرات والتعديالت 
التي أدخلت عليها والفئات والشرائح املستفيدة 
من خدماتها.  وأضاف: إن االعالم الكويتي موضع 

فخر واع��ت��زاز جميع الكويتيني بوصفه منارة 
للحرية والكلمة الصادقة وال��رأي احلر اجلريء ، 
واملسؤول في آن، مؤكدا أنه كان دائما عند حسن 
الظن به في التحلي باملسؤولية الوطنية، وضرب 
املثل في االلتزام بأخالقيات املهنة ، وأبرزها الدقة 

واملوضوعية واحلياد واملسؤولية واملصداقية. 
وعّبر عن أمله باستمرار الشراكة مع االعالم 
الوطني احلر والنزيه، متمنيا استمرار التعاون 
وتكريسه ودعمه ملواجهة أعباء ومتطلبات املرحلة 

املقبلة.

املضف: دور اإلعالم الوطني حيوي ملد اجلسور مع املواطنني

املضف يتوسط احلاضرين


