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»البترول الوطنية«: انقطاع املياه عن مصفاة ميناء عبدالله لم مينع التصدير
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن 
عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبدالله تأثرت 
أمس  األربعاء نتيجة انقطاع مياه البحر القادمة من 
منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعة مؤكدة عدم 

تأثر عمليات التصدير.
وقالت الشركة في بيان صحفي انها تعاملت على 
الفور مع هذه احلالة وفق إجراءات الطوارئ املتبعة 
لديها بهدف ضمان سالمة العاملني واملنشات مبينة 

ان هذه املياه تستخدم في تبريد الوحدات اإلنتاجية 
للمصفاة.وأشارت إلــى أنــه مت ارســـال فريق من 
املصفاة ملساندة الهيئة العامة للصناعة في معاجلة 

هذا االنقطاع على وجه السرعة.

للجلسة الثانية على الــتــوالــي تغلق 
املـــؤشـــرات الرئيسية لــبــورصــة الكويت 
تعامالت أمس  األربعاء على انخفاض، وسط 
تراجع لـ6 قطاعات ، وهبط املؤشر الرئيسي 
بنسبة 0.23 باملائة، كما تراجع املؤشران 
العام واألول بنسبة 0.09 باملائة و0.04 
باملائة على التوالي، وذلــك عن مستويات 

أمس الثالثاء.
وتباينت التداوالت ، إذ انخفضت السيولة 
إلــى 28.78 مليون ديــنــار، مقابل 29.58 
مليون دينار باألمس، بينما ارتفعت أحجام 
الــتــداول عند 129.93 مليون سهم، علماً 
بأنها كانت تبلغ 123.04 مليون في اجللسة 

السابقة.
وبنهاية اجللسة تراجع 6 قطاعات على 
رأسها الصناعة بنسبة 0.28 باملائة، بينما 
ارتفعت 4 قطاعات أبــرزهــا النفط والغاز 

بـ1.07 باملائة.
وعلى مستوى األسهم، تصدر سهم كامكو 

القائمة احلمراء بـ10.59 باملائة، بينما جاء 
الكويت للتأمني على رأس االرتفاعات بـ9.73 

باملائة.
وبشأن أنشط التداوالت، تصدر السالم 
املنخفض 0.18 باملائة الكميات بـ26.08 
مليون سهم، بينما جــاء بيتك على رأس 
السيولة بـ5.77 مليون دينار، بنمو 0.29 

باملائة.
وانهت بورصة الكويت تعامالتها على 
انخفاض املــؤشــر الــعــام 3ر5 نقطة ليبلغ 
مستوى 5ر5774 نقطة بنسبة انخفاض 

بلغت 09ر0 في املئة.
وبلغت كميات تـــداوالت املــؤشــر 7ر28 
مليون سهم متــت مــن خــالل 5291 صفقة 
نقدية بقيمة 7ر28 مليون ديــنــار كويتي 

)نحو 58ر97 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 
نقطة ليصل إلــى مستوى 6ر4741 نقطة 
بنسبة 23ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 

بلغت 7ر73 مليون سهم متت عبر 1983 
صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار )نحو 

3ر15 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 8ر2 
نقطة ليصل إلــى مستوى 5ر6303 نقطة 
بنسبة انخفاض 04ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم متت عبر 
3308 صفقة بقيمة 2ر24 مليون دينار 

)نحو 28ر82 مليون دوالر(.
وكــانــت شــركــات )كــويــت ت( و)اسمنت 
خ( و)وربة ت( و)وثاق( و)املعامل( األكثر 
ــســالم(  ارتــفــاعــا فــي حــني كــانــت أســهــم )ال
ــي متحد(  ــل ــات( و)اه ــاع ــن و)كــفــيــك( و)ص
و)بيتك( األكثر تــداوال بينما كانت شركات 
)كامكو( و)آسيا( و)قيوين أ( و)عربي ق( 

و)سنرجي( األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون اعالن )بورصة الكويت( 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى 

غير مدرجة ملصلحة حساب وزارة العدل.

قالت وزارة املالية اليابانية  أمس  
االربعاء ان فائض الكويت التجاري مع 
اليابان قفز بنسبة 1ر76 في املئة عن 
العام املاضي ليصل الى 6ر74 مليار ين 
ياباني اي 688 مليون دوالر في مايو 

املاضي.
ــوزارة في تقرير اولــي ان  واضافت ال
الكويت سجلت فائضا جتاريا مع اليابان 
ملــدة 11 سنة واربــعــة اشهر اذ ارتفع 
اجمالي صادراتها الــى اليابان بنسبة 
5ر57 في املئة ليصل الى 6ر86 مليار ين 

ياباني )799 مليون دوالر امريكي(.
وأوضحت ان صادرات اليابان للكويت 
تراجعت بنسبة 9ر4 في املئة على اساس 
سنوي لتصل الى 12 مليار ين ياباني 

)111 مليون دوالر امريكي(.
وبالنسبة لفائض الشرق االوســط 
التجاري مع اليابان اوضح التقرير انه 
منا في الشهر املاضي بنسبة 6ر1 في 
املئة ليصل الى 8ر644 مليار ين ياباني 
)9ر5 مليار دوالر امريكي( مع تراجع 
واردات اليابان من املنطقة بنسبة 4ر2 

في املئة مقارنة بالعام املاضي.
واشــار الى ان صــادرات النفط اخلام 
واملنتجات املكررة والغاز الطبيعي املسال 
وغيرها من املوارد الطبيعية والتي متثل 
9ر95 فــي املئة مــن اجمالي صــادرات 

ــط لليابان انخفضت في  الشرق االوس
الشهر املاضي بنسبة 2ر1 في املئة.

ووفقا للتقرير تراجع اجمالي واردات 
ــط من اليابان في الشهر  الشرق االوس
ــي املــئــة نظرا  ــي بنسبة 3ر5 ف ــاض امل

لضعف الطلب على شحنات السيارات 
وااللكترونيات واالالت الكهربائية.

وفــي سياق متصل سجل ثالث اكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم عــجــزا عامليا بلغ 
1ر967 مليار ين ياباني اي )9ر8 مليار 
دوالر امريكي( في مايو املاضي وهو اول 
ــك بسبب  عجز خــالل اربعة شهور وذل
تراجع الصادرات الى الصني اثر وسط 
التوترات التجارية بني الواليات املتحدة 

والصني.
وشهد ثالث اكبر اقتصاد عاملي تراجعا 
باجمالي الصادرات بنسبة 8ر7 في املئة 
على اساس سنوي وذلك بسبب انخفاض 
املبيعات للمعدات شبه املوصلة وقطع 
غيار السيارات كما تراجعت الــواردات 
بنسبة 5ر1 في املئة على خلفية اسعار 

الغاز املسال املنخفضة.
وتعتبر الصني اكبر حليف جتاري 
لليابان تليها الواليات املتحدة االمريكية.
يذكر انه يتم قياس البيانات التجارية 
على اســـاس التخليص اجلمركي قبل 

التأثر بالعوامل املوسمية.

76.1 باملئة فائض الكويت التجاري مع اليابان يقفز بنسبة 

 يجرى بنك وربة  سحب السنبلة االسبوعي 
الرابع والعشرون في متام الساعة احلادية عشر 
ظهراً اليوم اخلميس ؛ ويتم إجــراء السحوبات 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه و 

موظفي بنك وربة.
ميثل حــســاب السنبلة اخلــيــار األمــثــل لكل 
الراغبني بتوفير األمــوال وحتقيق عوائد مالية 
ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة 
الــى  فرصاً للفوز بجوائز نقدية طــوال العام. 
ومتاشياً مع رغبته بتطوير وحتديث خدماته 
ــع حتقيق  ــا يــتــوافــق م وحــلــولــه املــصــرفــيــة مب
املصلحة والفائدة األكبر لعمالئه ونظراً لتنامي 
قــاعــدة عمالئه والــتــجــاوب الكبير الـــذي لقاه 
احلساب، يعيد بنك وربة إطالق حملة »السنبلة« 
بحّلة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في 
ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام 
بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية 
للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها 

العمالء لتصل الى أكثر من مليون دينار كويتي!
يستمر البنك بالسحوبات االسبوعية على 
خمسة رابحني 1000 دينار لكل منهم ، وتتميز 
 Mega( السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى
Draws( التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن 
ــني، ويــكــون مــن نصيب الــرابــح  ــح خمسة راب
األول 100 ألف دينار كويتي ، وأربعة رابحني 
بــســيــارات Land Cruiser VXR.  وملنح 
العمالء املزيد من الفرص للربح، قام بنك وربة 
 Mega Draw ـــ ــز  بسحب ال ــوائ بــزيــادة اجل
األخير لعام 2019 بإضافة سيارتي الند كروز 

من نفس الفئة.
وأمــا فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل 
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير 
في احلساب.  هذا وقدم بنك وربة  حالً استثماريا 
آخــر باسم وديعة السنبلة التي تعد املودعني 
بعوائد متوقعة تصل الى 3.5% وفرص ربح في 

سحوبات السنبلة طوال فترة االستثمار.

»وربة« يجري سحب
 »السنبلة« األسبوعي

جانب من تداوالت البورصة

أعلنت هيئة أسواق املال تقدمي بالغ لنيابة سوق 
املــال ضد إحــدى شركات االستشارات االقتصادية 
عن شبهة وقوع اجلرمية املنصوص عليها في املادة 
126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
ــواق املــال وتنظيم نشاط األوراق املالية،  هيئة أس

وتعديالته.
وتابعت الهيئة في بيان أمس  األربعاء أن الشركة 
املقدم ضدها البالغ قامت مبمارسة نشاط مستشار 
استثمار بتقدمي االستشارات االستثمارية املتعلقة 
بــــاألوراق املــالــيــة مقابل عــمــولــة، وذلـــك مــن خالل 
اخلدمات واملنتجات املتوافرة في موقعها اإللكتروني 
دون حصولها على ترخيص من الهيئة ملزاولة هذا 

النشاط.
ولم تفصح هيئة أسواق املال الكويتية في البيان 

عن الشركة املقدم البالغ ضدها.
ُيشار إلى أن املادة الـ126 من القانون تنص على: 
»يعاقب بغرامة ال تقل عن 5 آالف دينار وال تتجاوز 
50 ألف دينار كل من زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون 
احلصول على التراخيص من الهيئة؛ وفقاً ألحكام هذا 
القانون«. كما تعاقب املادة كل من قام بأي طرح عام 
أو أي معاملة أخــرى باملخالفة ألحكام هذا القانون 
أو الئحته التنفيذية، ومن امتنع أو تأخر عمداً عن 
تقدمي أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا 

القانون تقدميه.
وتابعت املــادة أنه يجوز أيضاً احلكم بحرمانه 
لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام مبزاولته دون 
ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو 

صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

»أسواق املال« تقدم بالغًا ضد 
شركة استشارات اقتصادية

5.3 نقطة أنهت تعامالتها على انخفاض املؤشر العام 

مؤشرات البورصة  تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي

ميناء الشعيبة الكويتية

قضت محكمة التمييز برفض الطعن املقدم من شركة 
أسمنت بورتالند الكويت ضد احلكم االستئنافي الصادر 

لصالح شركة جلوبال هاوس سستمز.
وحسب بيان أسمنت بورتالند لبورصة الكويت 
أمس  األربعاء، فإنه ال يوجد أثر للحكم على املركز املالي 

للشركة.
كــانــت محكمة االســتــئــنــاف أصـــدرت حكماً فــي 7 
نوفمبر املاضي، يؤيد احلكم االبتدائي الصادر لصالح 

»جلوبال«؛ بإلزام »بورتالند« بسداد 699.37 ألف 
دينار للشركة. وفي ديسمبر 2018،  أصدرت محكمة 
االستئناف حكماً برفض وتأييد احلكم املستأنف ضد 

»بورتالند« والصادر لصالح »جلوبال«.
وأعلنت بورتالند حجز اإلشكال التي تقدمت به على 
احلكم الصادر لصالح »جلوبال«، للحكم بجلسة 20 
يناير 2019، وهي اجللسة التي مت فيها وقف التنفيذ 
حلــني الفصل فــي الطعن بالتمييز، والـــذي قضت به 

احملكمة بوقف تنفيذ احلكم الصادر لصالح جلوبال ضد 
»بورتالند«؛ حلني الفصل في الطعن بالتمييز.

اجلدير بالذكر ان القضية تتعلق مُبطالبة من شركة 
»جلوبال سيستمز« برسوم مناولة ُمستحقة على 

»بورتالند«.
وارتــفــع سهم بورتالند في ختام تعامالت اليوم 
ببورصة الكويت 4 باملائة، ليصل إلى سعر 1.249 

دينار.

محكمة التمييز ترفض طعن » بورتالند« ضد »جلوبال هاوس«

نّظم بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
حفال تكرمييا ألوائــل الطلبة من خريجي 
الثانوية العامة فــي مختلف االقــســام، 
إضافة إلــى أوائــل الثانوية في مــدارس 
ــعــام الـــدراســـي  ــل ــة اخلـــاصـــة ل ــي ــرب ــت ال
)2019/2018(، وعددهم 125 طالبا 
وطالبة، باالضافة الى 5 طلبة من أصحاب 

االجنازات.
ــي كلمته فــي حفل الــتــكــرمي الــذي  وف
اقيم في فندق الشيراتون حتت رعاية 
معالي وزيـــر التربية ووزيـــر التعليم 
الــعــالــي د. حــامــد الــعــازمــي، وبحضور 
ممثل راعــي احلفل وكيل وزارة التربية 
والتعليم العالي الدكتور سعود احلربي، 
ووكيل الوزارة املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد، تقدم رئيس 
اخلــدمــات املصرفية لــأفــراد واخلدمات 
املالية اخلاصة للمجموعة في »بيتك« 
وليد خالد مندني، بالتهنئة للمتفوقني 
وذويهم متمنيا لهم مستقبل مشرق مليء 

بالنجاح والتميز.
وأعـــرب مندني عــن اعــتــزازه بتكرمي 
كوكبة مــن الشباب الــذيــن قطفوا ثمرة 
جهودهم وحملوا مشاعل العلم والتفّوق 

والتميز.
وتوجه مندني بالشكر والتقدير لراعي 
احلفل معالي وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د. حامد العازمي، وجلميع الوكالء 
وأعــضــاء الــكــادر االداري والتدريسي 
جلهودهم على مدار العام الدراسي، مبينا 
أنهم شركاء النجاح واحللقة األبــرز في 

دعم الطلبة والعملية التعليمية. 

وأضــاف: »لقد أصبح هذا احلفل الذي 
يحرص »بيتك« على تنظيمه سنويا، 
تقليدا راســخــا ومــوعــدا هــامــا بالنسبة 
للمتوفوقني في الثانوية العامة مبختلف 
أقسامها، ومحطة نقف فيها لتقديرهم 
على ما حققوه من نتائج استثنائية على 
مستوى الكويت. هذا التكرمي يأتي انطالقا 
من أهمية تعزيز دور الشباب املبدعني 
واملتميزين أكادمييا وعلميا، وهو ركيزة 
اســاســيــة ضمن استراتيجية »بيتك« 
في دعم املتميزين والشباب ضمن اطار 
برنامج »أنتم فخرنا« لتكرمي املتفوقني 

وأصحاب االجنازات.«
وأكد أن »بيتك« لم ولن يدخر اي جهد 
ــام والطلبة  ــم الــشــبــاب بشكل ع فــي دع

واملتفوقني بشكل خاص، منوها بالسجل 
ــازات املشهودة في دعم  احلافل من االجن
الطلبة والشباب على اكثر من صعيد، 
ســـواء فــي االنــشــطــة الــدراســيــة او دعم 
الــنــوادي الطالبية واملــشــاركــة بندوات 
تعليمية، مرورا بدعم مشاريع التخرج، 
ورعاية رحــالت علمية ودعــم املبادرات 
الطالبية والشبابية، واستقطاب الطاقات 
البشرية الشبابية وتدريبها وصقل 
مهاراتها وفق املعايير واملقاييس العاملية 
لتحقيق املــزيــد مــن النمو االقــتــصــادي 

والتطور املجتمعي. 
ونوه مندني بأهمية االختيار األنسب 
للتخصص الــدراســي ملــا لــذلــك مــن أثر 
كبير في رسم معالم املستقبل الوظيفي 

للطلبة بعد تخرجهم من اجلامعة، مشددا 
على احلــرص على اختيار التخصصات 
االكادميية بعناية ومبا يتناسب مع شغف 
ـــدرات ومــهــارات الطلبة، وكــذلــك مبا  وق

يتناسب مع سوق العمل.
وأشــــار مــنــدنــي الـــى ان »بــيــتــك« من 
اوائــل وأكبر الداعمني للشباب واملسيرة 
التعليمية، مبينا أن الــقــدرات الوطنية 
الشابة هــي الــثــروة احلقيقية للوطن، 
كونهم عماد احلاضر واملستقبل، واللبنة 

األساسية في حتقيق التنمية واالزدهار.
وأكد حرص »بيتك« على املشاركة في 
كافة املعارض الوظيفية في اجلامعات 
لعرض فرصه الوظيفية على اخلريجني 
الباحثني عن عمل في بيئة عمل مثالية، 
حتفز املوظفني على االنتاجية وسط اجواء 
مناسبة تساعد على التميز واإلبــداع، إلى 
جانب ما يقدمه البنك ملوظفيه من دعم 
على مختلف املــســتــويــات، مــع التركيز 
القوي على تنمية املهارات القيادية وبناء 

الكفاءات العالية.
ويقوم »بيتك« بدور بارز في املساهمة 
في املبادرات االستراتيجية التي متثل اسم 
الكويت وترسخ دورهــا الرائد في تنمية 

الشباب على املستويني احمللي والعاملي.
ــا مندني املتفوقني الــى مواصلة  ودع
ــاء  ــق ــرة وارت ــاب ــث مــســيــرة االجــتــهــاد وامل
ــًة للمجتمع، ورد  ــدم ســلــم الــنــجــاح خ
جميل ألسرهم وذويــهــم ومــن ساندهم، 
وللمحافظة على التفوق وحتقيق أعلى 
مراتب العلم مبا يخدم الكويت ويدعم 

خطة التنمية مبختلف مجاالتها. 
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مندني: دعم املتميزين والشباب أحد محاور 
استراتيجيتنا وضمن برنامج »أنتم فخرنا«

احلربي واملقصيد ووليد مندني مع املتكرمني

انطلقت في سلطنة عمان أمس االربعاء اعمال 
االجتماع ال27 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية 
ــر التجارة  ــدول مجلس التعاون برئاسة وزي ب
والصناعة نائب رئيس املجلس األعلى للتخطيط 

الدكتور علي بن مسعود السنيدي.
وقال السنيدي في كلمة له ان التخطيط والتنمية 
عملية متواصلة عبر األجيال وإنها نتاج لتفاعل 
املــــوارد البشرية مــع املــــوارد املــتــاحــة واملمكنة 
ــروف واملعطيات الــســائــدة مبــا يــؤدي إلى  ــظ وال

االرتقاء املستمر باملجتمع ورفع كفاءته.
ــدرة دولــنــا على  وأشـــار الــى إن الــواقــع أثبت ق
حتقيق مــعــدالت رائـــدة فــي عــدد مــن املــؤشــرات 
االقتصادية واالجتماعية ومنها مؤشرات التنافسية 
الدولية ومــؤشــرات حتسني بيئة األعــمــال حتى 
أصبحت ضمن الـــدول التي حققت مــعــدالت منو 
إيجابية بالرغم من التحديات التي واجهتها خالل 
ــح على عمق  ــذا دليل واض السنوات املاضية وه

التخطيط االستراتيجي والتنموي.
وتناول االجتماع موضوع االقتصاد القائم على 
املعرفة ومؤشرات التنافسية في التقارير الدولية 
إلى جانب مؤشرات أهداف التنمية املستدامة لدول 
املجلس ومتابعة تنفيذ االطار العام لالستراتيجية 

السكانية.
كــمــا اطــلــعــت اللجنة الـــوزاريـــة عــلــى التقدم 
لالجراءات التحضيرية في تنفيذ التعداد التسجيلي 

املوحد لــدول مجلس التعاون املقرر تنفيذه عام 
2020.وترأس وفــد دولــة الكويت في االجتماع 
مدير إدارة التنمية االقتصادية واألمـــني العام 
املساعد للشؤون التخطيط واملتابعة باالناية نادية 

الهمالن.

جلنة التخطيط اخلليجية تناقش االقتصاد 
القائم على املعرفة ومؤشرات التنافسية

نادية الهمالن


