
أنهت بورصة الكويت تعامالتها ام��س األربعاء 
على ارتفاع مؤشرها السعري 5ر35 نقطة ليصل إلى 
مستوى 56ر6285 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 

في املئة.
في املقابل ارتفع املؤشر الوزني ليكسب 38ر2 نقطة 
ليصل إلى 26ر402 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6ر0 في 
املئة كما ارتفع مؤشر )كويت 15( بواقع 7ر5 نقطة 
ليصل إلى 89ر924 نقطة بنسبة بلغت 63ر0 في املئة.

وشهدت اجللسة ت��داول 4ر103 مليون سهم متت 
عبر 4600 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17ر23 مليون 

دينار كويتي )نحو 76ر75 مليون دوالر أمريكي(.

وتابع املتعاملون إعالن موافقة هيئة أسواق املال 
على جتديد حق ش��راء أو بيع 10 في املئة من أسهم 
شركة )االستثمارات الوطنية( عالوة على إمتام عملية 

شراء لشخص مطلع على أسهم بنك الكويت الدولي.
وكذلك تابع ه��ؤالء إع��الن تنفيذ بيع أوراق مالية 
ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل إضافة 
إلى إفصاح مكمل من )جياد( بخصوص إفصاح عن 

معلومة جوهرية.
وك��ان��ت ش��رك��ات )ع���ق���ار( و)أس��م��ن��ت أب��ي��ض( 
و)ال��ع��ق��اري��ة( و)خ��ل��ي��ج ت( و)ب��ت��رول��ي��ة( األك��ث��ر 
ارتفاعا ف��ي ح��ن كانت أسهم )االم��ت��ي��از( و)بيتك( 

و)املستثمرون( و)صناعات( و)وطني( األكثر تداوال.
واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات جني األرباح 
أسهم العديد من الشركات في مقدمتها )منتزهات( 

و)مشاعر( و)املعدات( و)كابالت( و)معامل(.
وشهدت اجللسة ارتفاع أسهم 63 شركة وانخفاض 
أسهم 36 أخرى في حن كانت هناك 15 شركة ثابتة من 

إجمالي 114 شركة متت املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 
15( على 05ر29 مليون سهم متت عبر 1929 صفقة 
نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار )نحو 9ر52 مليون 

دوالر(.
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19 اجلاري  »نفط الكويت« تستضيف مؤمتر الكويت الثالث لقياس تدفق النفط والغاز 
أعلنت شركة نفط الكويت استضافتها مؤمتر 
الكويت الثالث لتكنولوجيا قياس تدفق النفط 
والغاز 19 نوفمبر اجل��اري مبشاركة ع��دد من 
الشركات واجلهات احمللية العربية والعاملية 

الكبرى العاملة في هذا املجال.
وق��ال نائب الرئيس التنفيذي ملديرية غرب 

الكويت في الشركة ورئيس اللجنة القيادية 
للمؤمتر إسماعيل عبدالله في بيان صحفي امس  
األربعاء إن املؤمتر سيركز على مدى ثالثة أيام 
على التطبيقات العملية لتكنولوجيا قياس النفط 
والغاز وسيتطرق إلى أحدث التطورات في هذا 
املجال كما سيعرض التجارب امليدانية لكبريات 

الشركات. وأضاف عبدالله أن املؤمتر يعد فرصة 
لالطالع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا 
النفط والغاز واستشراف اإلمكانات املستقبلية 
للتعاون من خ��الل توفيره بيئة مثلى للحوار 

والتواصل مع كبار املتخصصن واالحترافين.
وأوض����ح أن امل��ع��رض امل��ص��اح��ب للمؤمتر 

سيتضمن أرق���ى وأح����دث امل��ن��ت��ج��ات التقنية 
واخلدمية في مجال تكنولوجيا القياس داعيا 
املتخصصن من شركات النفط الوطنية والعاملية 
وكذلك املصنعن واملؤسسات البحثية والشركات 
الهندسية إل��ى املشاركة في املؤمتر واملعرض 

بهدف تبادل املعلومات واخلبرات والتجارب.
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جانب من تداوالت البورصة

402 نقطة  .26 ارتفع املؤشر الوزني ليصل إلى 

البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع
0.57 باملئة   املؤشر السعري 

2018 12 مركز رعاية صحية أولية بحلول عام  إطالق 

»الضمان الصحي« و»الصحة« تضعان حجر أساس أول 
مستشفى ضمان صحي في محافظة األحمدي أطلق بيت التمويل الكويتي “بيتك” بالتعاون 

مع ماستركارد العاملية حملة ترويجية جديدة 
لعمالء البطاقات املصرفية بعنوان “متتع بجولتك 
في ايطاليا مع فيراري” لتشجيعهم على استخدام 
بطاقات “بيتك” ماستركارد االئتمانية ومسبقة 
ال��دف��ع ف��ي س��داد قيمة املشتريات داخ��ل وخ��ارج 

الكويت.
وتستمر احلملة التي بدأت في 1 نوفمبر 2017 
ملدة 3 شهور، حيث تتيح حلاملي بطاقات “بيتك” 
ماستركارد فرصة دخ��ول السحب الشهري على 
رحلة العمر لشخصن ملدة 5 أي��ام في ايطاليا، اذ 
تتضمن الرحلة قيادة سيارات فيراري الرياضية 
في ايطاليا، وتذكرة ذهاب وعودة من الكويت الى 
ايطاليا على درجة رجال األعمال، واقامة فندقية في 

ايطاليا، باالضافة الى زيارة متحف فيراري. 
وتتيح حملة “ متتع بجولتك في ايطاليا مع 
ف��ي��راري “ للعمالء ف��رص��ة ال��دخ��ول ف��ي السحب 
الشهري مقابل انفاق 100 دينار كحد أدنى كل شهر 
باستخدام بطاقات “بيتك” ماستركارد االئتمانية 
او مسبقة الدفع، بحيث مينح كل دينار يتم انفاقه 
محليا العميل فرصة واح��دة للدخول في السحب 
الشهري ال��ذي يقام على م��دى ثالثة أشهر، فيما 
مينحه كل دينار يتم انفاقه خارج الكويت 3 فرص 

للدخول في السحب الشهري.

وق���ال م��دي��ر ع��ام اخل��دم��ات املصرفية ل��أف��راد 
للمجموعة، في “بيتك”، فادي الشالوحي ان احلملة 
تأتي ضمن اط��ار جهود “بيتك” وحرصه الدائم 
على مكافأة عمالئه بأفضل العروض احلصرية 
مبا يضيف قيمة على تعامالتهم املصرفية ويعزز 
من ثقتهم ويساهم في حتسن مستوى الرضا لدى 
العميل. وأض��اف الشالوحي في تصريح صحفي، 
ان “بيتك” هو البنك الوحيد على مستوى الكويت 
الذي أطلق هذه احلملة التي ترمي الى تعزيز تواجد 
البنك ال سيما وأنه يستحوذ على اكبر حصة سوقية 
في سوق البطاقات املصرفية، وكذلك منح العمالء 
جتربة تسوق فريدة من خالل استخدام بطاقات 

“بيتك” املصرفية.

لتشجيع استخدام البطاقات بالتعاون مع ماستركارد

»بيتك« يطلق حملة »متتع بجولتك في إيطاليا مع فيراري«

فادي الشالوحي

قدمت شركة بيتك للتامن التكافلى “بيتك تكافل” 
عرضا شامال عن خدماتها ومنتجاتها التامينية 
املتعددة واملتميزة الى موظفى وزارة النفط، من 
خالل التواجد بجناح خاص  داخل مبنى ال��وزارة، 
انطالقا م��ن ح��رص الشركة على خدمة عمالئها 
من مختلف الشرائح، والوصول اليهم في أماكن 
تواجدهم وتقدمي معلومات ورؤية شاملة عن “بيتك 

تكافل”.
وقد تواجد فريق متخصص من “بيتك تكافل” في 
جناح خاص للتعريف باحللول التأمينية املبتكرة 
التي تقدمها الشركة واخلدمات املتعددة فى مجال 
التأمن ملوظفى وزارة النفط مع بعض العروض 
وامل��زاي��ا والتسهيالت احلصرية واخل��اص��ة على 
بعض املنتجات واخل��دم��ات التى تقدمها الشركة 

مبناسبة تواجدها فى الوزارة .
 وق��د استقبل املوظفون خ��دم��ات الشركة بكل 
ت��رح��اب وتفهم ل���دور ال��ت��أم��ن امل��ه��م ف��ى احلياة 
العصرية للشخص وامل��ن��ش��اة واملجتمع، وق��ام 

فريق “بيتك تكافل” ب��ال��رد على استفساراتهم 
ومالحظاتهم واالستماع ملقترحاتهم بغية االلتزام 
بتقدمي املنتجات واخلدمات مبا يتناسب مع تطلعات 

واحتياجات العمالء وبافضل مستوى ممكن.

»بيتـــك تكافل« تعرض خدماتها ومنتجاتها 
التأمينية في »وزارة النفط«

ه�شام املن�شاوي

ق��ال وزي���ر الصحة الكويتي الدكتور 
جمال احلربي ام��س  االرب��ع��اء ان مشروع 
مستشفيات الضمان الصحي )ضمان( يعد 
اب��رز مكونات منظومة الرعاية الصحية 
للوافدين ومن���وذج تنموي للشراكة بن 

القطاعن العام واخلاص في البالد.
 وأض�����اف احل���رب���ي خ����الل االح��ت��ف��ال 
بوضع حجر اساس انشاء اول مشروعات 
مستشفيات الضمان الصحي مبحافظة 
االح��م��دي ان )ض��م��ان( ي��أت��ي ضمن اط��ار 
برنامج عمل احلكومة واخلطة االمنائية 

للدولة.
 وأوضح ان املشروع املقام على مساحة 
793ر36 الف متر مربع بسعة 300 سرير 
يتكون من اربعة طوابق ويضم اكثر من 70 
عيادة خارجية تشمل مختلف التخصصات 
الطبية واخلدمات الطبية املساندة ومراكز 
التأهيل وال��ع��الج النفسي والصيدليات 

وخدمات االسعاف.
ووضعت حتت رعاية وحضور معالي 
وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور ج��م��ال منصور 
احلربي،شركة مستشفيات الضمان الصحي 
)ضمان( حجر أساس أول مستشفى ضمان 
صحي للشركة في محافظة األحمدي، معلنًة 
رسمياً عن بدء األعمال اإلنشائية في املشروع 
الذي من املقرر أن يتم إجنازه مع نهاية عام 
2019 وأن يبدأ املستشفى باستقبال أول 

املراجعن في مطلع عام 2020.
ومي��ّث��ل ه��ذا احل���دث ال���ذي ح��ض��ره كبار 
الشخصيات من الكويت والصن، خطوًة 
أول��ى نحو نهضة وتطّور خدمات الرعاية 
الصحية األول��ي��ة والثانوية في الكويت، 
ومعلناً عن ب��دء العد التنازلي ألح��د أكبر 

عمليات توزيع أسهم للمواطنن في الكويت.

تأّسست شركة ضمان ف��ي ع��ام 2015 
ك��ش��راك��ة ب��ن القطاعن ال��ع��ام واخل��اص 
ب��رأس م��ال مصرح ب��ه ق��دره 230 مليون 
دينار كويتي ورأس مال مدفوع قدره 115 
مليون دينار كويتي، وبحصة %24 متتلكها 
اجلهات احلكومية ممثلة في الهيئة العامة 
لالستثمار واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، وحصة %26 للقطاع اخلاص 
ممثلة ب��ال��ش��ري��ك االس��ت��رات��ي��ج��ي شركة 
“مجموعة عربي” القابضة، وخصصت 
%50 من أسهم الشركة للمواطنن الكويتين 
التي من املّقرر أن يتم توزيعها على املواطنن 

في عام 2019.
وتستهدف ال��ش��رك��ة حتقيق إي����راداٍت 
سنوية تتجاوز 200 مليون دينار كويتي 
بحلول ع��ام 2020 وأكثر من 300 مليون 
دينار كويتي بحلول عام 2023، مدفوعًة مبا 
تقّدمه من فرص استثمارية واسعة النطاق 

للمستثمرين في الكويت من جهة، ومن جهٍة 
أخ��رى مبا تّقدمه من نظام رعاية صحية 
متكامل ألكثر من مليوني مراجع من املقيمن 

في الكويت. 
وس��وف توّفر الشركة خدمات الرعاية 
الصحية للمقيمن ف��ي ال��ك��وي��ت، ف��ي حن 
س��وف تكون مصدر إي��رادات��ه��ا م��ن رس��وم 
الضمان الصحي السنوية التي يتكّفل بها 

صاحب العمل وفق القانون.
وإّن مستشفى الضمان الصحي - محافظة 
األحمدي - مخّصص لتقدمي خدمات الرعاية 
الصحية الثانوية ويتّمز باحتوائه على 
مراكز تأهيل ومراكز تشخيص ومختبرات 
وغرف جراحة ووحدة الباطنية ووحدة طب 
األطفال وخدمات احلوادث والطوارئ، إلى 

جانب تضّمنه ألكثر من 70 عيادة خارجية. 
وبهذه املناسبة ق��ال الرئيس التنفيذي 
وعضو مجلس اإلدارة في شركة مستشفيات 

الضمان الصحي، د. أحمد الصالح: “إّنه 
ليوٌم لقطاع الرعاية الصحية في الكويت، 
نحتفل فيه سوياً بوضع حجر أس��اس أول 
مستشفى ت��ق��وم بإنشائه ال��ش��رك��ة، وهو 
مستشفى ال��ض��م��ان الصحي - محافظة 
األحمدي - الذي نطمح من خالله إلى تقدمي 
نظام رعاية صحية متكامل يرتقي ملستوى 
رؤي��ة الكويت اجل��دي��دة، كخطوة سّباقة 
نحو تلبية االحتياجات املتزايدة للرعاية 
الصحية للسكان. فسوف نوّفر من خالل 
هذا املستشفى خدمات رعاية صحية شاملة 
تعمل على توسيع اخليارات الطبية املتاحة 
ملختلف فئات التركيبة السكانية املتنامية، 
هادفن إلى تأمن أعلى مستوى من خدمات 
الرعاية الصحية في الكويت وإلى أن بلوغ 
مكانة رائ���دة ك��أول شركة رع��اي��ة صحية 
خاصة تعتمد معايير عاملية في الكويت 

ومنطقة اخلليج.”
وق��د حضر حفل وض��ع حجر األس��اس 
كل من معالي وزير الصحة الدكتور جمال 
منصور احل��رب��ي، وأع��ض��اء مجلس إدارة 
شركة مستشفيات الضمان الصحي، إلى 
جانب حضور كبار الشخصيات في وزارة 
الصحة واألم��ان��ة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وشركة مستشفيات 
الضمان الصحي وشركة “مجموعة عربي” 
ال��ق��اب��ض��ة وش��رك��ة ال��ص��ن��اع��ات املعدنية 

الصينية.
وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مراكز أخرى 
في أنحاء الكويت لضمان تسهيل وصول 
اخلدمات للجميع تشمل ثالث مستشفيات 
تقّدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية، 
أولها مشروع مستشفى الضمان الصحي 
- محافظة األحمدي - الذي مت بدء األعمال 

اإلنشائية فيه اليوم. 

اجلــديــدة« »الــكــويــت  رؤيـــة  ملــســتــوى  يــرتــقــي  مــتــكــامــال  صــحــيــة  رعــايــة  نــظــام  يــقــّدم  األحــمــدي  مــحــافــظــة  فــي  الــضــمــان  مــســتــشــفــى 

2020 عام  بحلول  إطالقه  سيتم  الذي  الصحي  الضمان  مستشفيات  أول  في  اإلنشائية  األعمال  بدء 

جانب من وضع حجر االساس للمشروع

ضمن التزامه بدعم العمالء وتوفير املنتجات التي تكافئهم أكثر

»برقان« يطلق بطاقة »فيزا 
سيغنتشر«  االئتمانية اجلديدة

أط��ل��ق ب��ن��ك ب��رق��ان ب��ط��اق��ة “فيزا 
سيغنتشر” االئتمانية اجلديدة ضمن 
التزامه واستمراره بتقدمي وتعزيز 
منتجاته ال��ت��ي ب��دوره��ا ت��وف��ر مزايا 
حصرية وخاصة بالسفر والترفيه 
لعمالء البنك .  بطاقة “فيزا سيغنتشر”  
االئتمانية تتناسب م��ع احتياجات 
عمالء البنك املميزين من خالل تقدميها 
ملكافآت كبيرة وع��روض مميزة حول 

العالم .
ومي��ك��ن حل��ام��ل��ي ب��ط��اق��ات “فيزا 
سيغنتشر” االئتمانية اجل��دي��دة أن 
يتطلعوا إلى املكافآت التي تنتظرهم، 
حيث ميكنهم احلصول على استرداد 
نقدي بنسبة تصل إلى %1.5 من قيمة 
مشترياتهم، إلى جانب الدخول غير 
احملدود إلى أكثر من 650 قاعة مجانا 

في جميع أنحاء العالم.
إض��اف��ة إل���ى ذل����ك، مت��ن��ح بطاقة 
“فيزا سيغنتشر”  االئتمانية  عمالء 
“برمييير” جتربة تناول طعام ممّيزة 
مع مجموعة متنوعة من اخلصومات 
في مطاعم محلية ودولية، فضاًل عن 
ذل��ك مجموعة من ال��ع��روض الفريدة 
agoda.com، Hotels. على مواقع

.com، Visaluxuryhotels.comمقر بنك برقان

اختارت أربيان بزنس محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، كأبرز شخصية فاعلة في قطاع 
التجزئة في الشرقاألوسط على مدى ثالثن سنة. وقد تسلم السيد محمد 
عبدالعزيز الشايع اجلائزة من علي عكاوي، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ITP اإلعالمية في احلفل الذي أقيم في دبي لالحتفال بالذكرى الثالثن 
لتأسيس املجلة. وقد هدفت اجلائزة إلى اإلشادة بدور محمد الشايع في 
تطوير ثقافة جت��ارة التجزئة في الشرق األوس��ط، منذ افتتاح أوحملل 
للعالمة التجارية مذركير عام 1983، لتضم شركة الشايعاليوم أكثر من 
3500 محل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا.

كما تضمَّن احلفل تكرمي مجموعة من رجال األعمال املعروفينفي الشرق 
األوسط ملساهمتهم في مختلف القطاعات، حيث ُكّرمكوملماكلوغلن،نائبالر
ئيسالتنفيذيللسوقاحلرة، ومحمد العّبار، املؤسس ورئيس مجلس اإلدارة 
لشركة إعمار العقارية عن قطاع العقار،ويوسف العلي، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة لولو عن قطاع ريادة األعمال، والشيخة لبنى خالد القاسمي، 
وزيرة دولة التسامح عن إجنازات املرأة، وصني فاركي، مؤسس مجموعة 
“جيمس” التعليمية عن قطاع التعليم،ومنيب املصري،عضومؤسسورئي

سمجموعةإدجوورئيسمجلسادارةمجموعةباديكوالقابضة
وبهذه املناسبة، صرَّحعلي عكاوي قائالً: »لعب محمد الشايع دور كبير 
في تطوير قطاع التجزئة،فإجنازاتهلم تقتصر على تأسيس امبراطورية 
جتزئة عظيمة فحسب، بالمتد تأثيرهبشكل واضح على املجتمع ككل. كما 
يتميز محمد الشايع بكونه األقدر واألكفأ على اكتشاف أفضل اخليارات 

ألسواق املنطقة وتنفيذ رؤيته في الوقت املناسب.«
وتعقيباً على استالم اجلائزة قال محمد عبد العزيز الشايع:»إن هذه 
اجلائزة هي مصدر فخر لي وألكثر من خمسن ألف موظف يعملون معنا 
فيشركة الشايع.لطاملا اعتقدت أن قطاع التجزئة هو األكثر متيزاً في 
العالم، ويسعدني أن أعمل مع بعضأشهرالعالمات التجارية العاملية 

بهدف تطوير ثقافة التجزئة في الشرق األوسط.

أربــــــيــــــان بــــزنــــس تــــكــــرم مــحــمــد 
الـــشـــايـــع إلجنــــازاتــــه فـــي جتـــارة 

التجزئة بالشرق األوسط

جناح »بيتك تكافل«


