
شاركت وزارة النفط بجناح خ��اص بها في 
معرض الكويت الدولي للكتاب  يتضمن مجموعة 
م��ن اإلص����دارات وامل��ؤل��ف��ات وامل��ط��ب��وع��ات التي 
تهدف لنشر وتعزيز اجلوانب التوعوية للثقافة 

البترولية  .
وقالت مراقب العالقات العامة ومراَقب االعالم 
البترولي باالنابة في وزارة النفط الشيخة متاضر 
الصباح ان امل��وارد النفطية متثل دعامة اساسية 

لالقتصاد الكويتي ملا حتتله من نسبة كبيرة في 
دعم املوازنة العامة للدولة كونه املصدر الرئيسي 
لإليرادات ،مشيرة الي إن الثروة النفطية تستدعي 
ض���رورة ترسيخ دوره���ا احل��ي��وي وامل��ه��م لدي 
األجيال احلاضرة والقادمة من اجل فهم الدور 
الرائد للثروة النفطية في الكويت حتقيقا الستفادة 
القصوي منها والتي بدورها تدعم مسيرة التنمية 

املستدامة . 

واضافت اخلالد في بيان صحافي  ان الثقافة 
البترولية متثل احد اهم الركائز التي تولي وزارة 
النفط االهتمام  بها من اجل توعية املواطنني بكافه 
شرائحهخ وذلك حرصا منها علي احياء التراث 
النفطي ورفع معدالت الفكر جليل الشباب ملعرفة 

اقتصاد وثروات بلدهم الكويت .
واشارت اخلالد  الي ان جناح وزارة النفط في 
معرض الكتاب شهد اقباال لعدد كبير من زائري 

امل��ع��رض واملهتمني بالشون النفطة م��ؤك��دة ان 
معرض الكتاب ميثل احد املهرجانات الثقافية التي 
تعكس اهتام الدولي بها كانشطة داعمة لتنمية 
الفكر وجمع اقطاب الثقافة والفكر حتت مظله 

واحدة . 
وِفي اخلتام قدمت الشيخ متاضر اخلالد درعا 
تذكاريا ال��ي ممثل راع��ي املعرض الشيخ محمد 

العبدالله  املبارك الصباح .
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مسؤولو وزارة النفط في جناح الوزارة

تزامنا مع مشاركتها بجناح في معرض الكويت للكتاب

متاضر الصباح: ترسيخ مفاهيم الثقافة البترولية يدعم التنمية املستدامة 
400 نقطة  .88 2 ليصل إلى   .08 الوزني انخفض ليخسر 

البورصة تنهي تعامالتها 
على انخفاض املؤشر 

0.74 باملئة  السعري 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها ام��س  األح��د على انخفاض مؤشرها 
السعري 92ر46 نقطة ليصل إلى مستوى 39ر6262 نقطة بنسبة هبوط 

بلغت 74ر0 في املئة.
 في املقابل انخفض املؤشر ال��وزن��ي ليخسر 08ر2 نقطة ليصل إلى 
88ر400 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في املئة كما انخفض مؤشر 
)كويت 15( بواقع 3ر3 نقطة ليصل إلى 6ر922 نقطة بنسبة بلغت 36ر0 

في املئة.
 وشهدت اجللسة ت��داول 07ر63 مليون سهم متت عبر 3107 صفقات 

نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار كويتي )نحو 6ر37 مليون دوالر أمريكي(.
 وتابع املتعاملون إعالن امتام عمليات شراء ألشخاص مطلعني على أسهم 
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عالوة على تنفيذ بيع أوراق 
مالية لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل فضال عن إفصاح إعادة 

التذكير ببيع نحو 5 في املئة من أسهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين(.
 وكانت أسهم شركات )نفائس( و)أول��ى تكافل( و)وث��اق( و)رماية( 
و)أجوان( األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )االمتياز( و)املال( و)وطني( 

و)جياد( و)أعيان( األكثر تداوال.
 واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني األرب��اح أسهم العديد 
م��ن الشركات ف��ي مقدمتها )أم���وال( و)م��راك��ز( و)مت��دي��ن أ( و)ي��وب��اك( 

و)منتزهات(.
 وشهدت اجللسة ارتفاع أسهم 31 شركة وانخفاض أسهم 62 أخرى في 

حني شهدت أسهم 26 شركة ثباتا من إجمالي 119 متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 15( على 6ر11 مليون 
سهم متت عبر 1135 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار )نحو 5ر21 

مليون دوالر(.

»التجاري« يعلن  الفائزين
  في السحب اليومي »حلساب النجمة«

أج�����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
الكويتي السحب اليومي على 
“حساب النجمة”، يوم امس 
األح���د ف��ي امل��رك��ز الرئيسي 
للبنك، وذل��ك الختيار 5 من 
العمالء أصحاب هذا احلساب 
للفوز بجائزة قدرها 7،000 
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي ل��ك��ل واح���د 
م��ن��ه��م. وق���د أس��ف��ر السحب 
ال����ذي مت ب��ح��ض��ور وزارة 
التجارة والصناعة ممثلة في  
عبدالعزيز أشكناني عن فوز 
ك��ل م���ن:    منير حماد محمد 
العظم  ووعلة محمد العجمي  
و ملك احمد مناور و نواف 
عيد الشمري و هيلدن استاس 

ماثياس 
ويتميز حساب النجمة بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة يومية قدرها -/7000 
دينار كويتي تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت ، باإلضافة إلى ذلك يقدم 
احلساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعمالء الفوز بجوائز كبرى متكنهم من 
حتقيق جميع أحالمهم تبدأ من 100 ألف دينار كويتي  للربع األول ثم تزيد 
مبعدل 50 ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار كويتي 
في الربع األخير من العام. هذا وميكن للعميل التمتع باملزايا اإلضافية التي 
يوفرها حساب النجمة وهي احلصول على بطاقة سحب آلي، واحلصول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب، والتمتع بجميع اخلدمات املصرفية التي يوفرها 
البنك. والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، فإنه 
يسترعى انتباههم أنه   سيتم قيد اجلوائز النقدية في  حساباتهم لدى البنك ، 
ويثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها 

الفعال على عمليات السحب التي متت بسالسة وشفافية.

»برقان« يعلن الفائزين
 بسحب حساب يومي

أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب 
يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دك

وك��ان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: فخر الدين علي حسني بنكو 
وفاطمه عبدالله جاسم السميط وصلوح بن صالح بن فهد الرشيدي ونتعى 

موسى محمد سليم وفاضل حبيب حسني حسن .
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي حلساب 
“يومي” للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  د.ك 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك متثل فرصة واحده  
لدخول السحب. وإذا كان رصيد احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف 
يكون صاحب احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع 

سنوية.

وقع بيت التمويل الكويتي “بيتك” اتفاقية تعاون 
ثنائي مع “بيتك- أملانيا” )KT Bank AG( بهدف 
تعزيز تكامل عمل املجموعة في مجال خدمات حساب 
 KT Bank فوسترو”، وهو حساب ل�”بيتك” لدى“
يقوم بإبالغ بيانات املعامالت الدولية، حيث يقوم 
KT Bank وفقا لهذه االتفاقية بتوفير خدمات 
املقاصة والتسويات باليورو ل�”بيتك” وللمساهمني 
ف��ي “بيتك-تركيا”، االم��ر ال��ذي يعزز م��ن ري��ادة 
“بيتك” العاملية في اخلدمات املصرفية االسالمية، 
اذ ميثل بجانب “بيتك-تركيا” و KT Bank احملرك 

الرئيسي للصيرفة االسالمية في منطقة اليورو.

ويقدم KT Bank وهو اول بنك اسالمي في أملانيا 
 Target2 وأوروب��ا وعضو مباشر في خطط الدفع
وSEPA، خدمات املقاصة والتسوية بعملة اليورو 
للمؤسسات املالية، ويقوم تلقائيا بتوجيه كافة 
مدفوعات اليورو الواردة والصادرة الى جميع أنحاء 

العالم وفقا ملعايير االحتاد األوروبي.
وأش��ار رئيس اخلزانة للمجموعة في “بيتك”، 
عبد ال��وه��اب عيسى ال��رش��ود على هامش توقيع 
االتفاقية بحضور مدير عام اخلزانة احمد السميط، 
ال��ى ان انشاء KT Bank في أملانيا سنة 2015 
يعزز من تكامل عمل املجموعة في مناطق جغرافّية 

متنوعة وحيوية ويزيد من استثمارات “بيتك” في 
منطقة اليورو، منوها باالستفادة من مبادرة حساب 
“فوسترو” مب��ا يضيف قيمة للمجموعة، حيث 
يوفر خدمات املقاصة والتسويات باليورو ل�عمالء 

ومساهمي “بيتك” و”بيتك-تركيا”.
 ،KT Bank من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة
أحمد قدسي ارس���الن ان خلق تناغم وتكامل بني 
البنوك املراسلة مع مجموعة “بيتك” يساهم في 
تعزيز مكانة “بيتك” في السوق األوروب��ي، مشيرا 
الى استمرار جهود تقدمي خدمات مصرفية اسالمية 
تعكس ريادة “بيتك” في صناعة التمويل االسالمي 

وت��ؤك��د احل���رص على تلبية تطلعات املساهمني 
والعمالء وتسهيل التعامالت املصرفية.

وحساب “فوسترو” هو حساب يديره بنك مراسل 
نيابة عن بنك آخ��ر. وتعتبر هذه احلسابات جانبا 
أساسيا من اخلدمات املصرفية املراسلة التي يعمل 

فيها املصرف الذي يدير حساب بنك أجنبي.
ويتم إنشاء حساب “فوسترو” لتمكني بنك مراسل 
أجنبي من القيام ب��دور الوكيل أو تقدمي اخلدمات 
كوسيط لبنك محلي لتنفيذ التحويالت املصرفية 
والسحب والودائع للعمالء في البلدان التي ال يوجد 

فيها وجود فعلي للبنك احمللي.

احلساب يعزز تكامل عمل املجموعة

KT Bank »بيتك« يوقع اتفاقية خدمات حساب »فوسترو« مع »بيتك-أملانيا«  

الصبيح: الصناعات احمللية تتسم باإلبداع والتنوع 
قالت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل 
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية هند 
الصبيح امس  االحد ان قطاع الصناعات الكويتية 
يتسم باالبتكار واالبداع والتنوع مؤكدة احلاجة 
“ملزيد من الدعم لتحقيق الهدف االستراتيجي 

للصناعة”.

ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح أدل���ت ب��ه ال��وزي��رة 
الصبيح للصحفيني عقب افتتاحها معرض احتاد 
الصناعات الكويتية الرابع )كي.آي.يو.اكسبو 
2017( ممثلة عن سمو امير البالد الشيخ صباح 

االحمد اجلابر الصباح.
وأضافت ان تطور الصناعات احمللية يحتاج 

لعوامل مساعدة لتحقيق هذا الهدف ولعل ابرزها 
زيادة مساحة األراضي وزيادة التبادل التجاري 

مع مختلف دول العالم.
وأوضحت ان املنتجات الصناعية الكويتية 
تشهد منافسة ش��دي��دة م��ع املنتجات ال���واردة 
معربة عن أملها في أن حتقق الصناعة احمللية 

املزيد من االزده��ار لرفع صادراتها إلى اخلارج 
ووصولها ملختلف دول العالم.

ولفتت الى أهمية هذا املعرض “الذي يسهم 
بتعريف اف���راد املجتمع بالصناعات احمللية 
وتسليط الضوء عليها مضيفة “اننا تعرفنا على 

مختلف املنتجات الوطنية التي تتميز باالبداع”.

جانب من تداوالت البورصة 

2030 ف�����ي  ي����وم����ي����ا  ب����رم����ي����ل  م����الي����ن  أرب�����ع�����ة  إل�������ى  اإلن������ت������اج  ب���ح���ج���م  ل����ل����وص����ول  ن���ط���م���ح  ع����ب����دال����ل����ه: 
قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة 
نفط الكويت اسماعيل عبدالله إن القدرة 
اإلنتاجية لدولة للكويت من النفط تبلغ 
حاليا 150ر3 مليون برميل يوميا مؤكدا 
ال��ت��زام الشركة بحصة االن��ت��اج املقررة 
من قبل منظمة ال��دول املصدر للبترول 

)أوبك(.
وأض��اف عبدالله في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( امس  االحد على 
هامش افتتاح املؤمتر الثالث لتكنولوجيا 
ق��ي��اس ت��دف��ق النفط وال��غ��از أن قياس 
تدفق النفط والغاز من املعايير املهمة في 

الصناعة النفطية.
وأوض��ح أن املؤمتر الذي يشارك فيه 
نحو 30 شركة محلية وعاملية و300 
مشارك يركز على أجهزة قياس تدفق 
النفط فضال عن تبادل اخلبرات في هذا 
املجال وتعارف بني املجموعات املختلفة 
سواء الشركات التابعة ملؤسسة البترول 

أو الشركات األخرى.
وذك��ر أن املعرض املصاحب للمؤمتر 
يشارك فيه عدد من الشركات املتخصصة 
ف��ي أج��ه��زة قياس تدفق النفط والغاز 
والتي تستعرض آخر التكنولوجيا التي 

وصل إليها العالم في الوقت الراهن.
وأك��د أن شركة نفط الكويت تسعى 
دائما ملواكبة آخر تطورات التكنولوجيا 

احلديثة املعنية بتدفق النفط وقياس 
ذل��ك ب��أح��دث ال��ط��رق وم��ع��رف��ة كميات 
الغاز وكميات النفط املتوفر في كل حقل 
السيما أن دولة الكويت من الدول املنتجة 
وامل��ص��درة للنفط وتعتمد عليه بشكل 

أساسي.
وأض���اف أن االه��ت��م��ام بقياس تدفق 

النفط والغاز ليس فقط في الكويت بل في 
منطقة اخلليج العربي بشكل عام ألن هذه 
املنطقة تنتج نحو ثلث اإلنتاج العاملي 

من النفط.
وح��ول مدى تدفق النفط في احلقول 
الكويتية أكد إسماعيل أن هناك دراسات 
وأبحاث لهذه احلقول وعمليات ملساعدة 

التدفق في بعض احلقول التي يقل فيها 
التدفق مع الوقت ويكون ذلك إما باحلقن 
باملياه أو الغاز مؤكدا أن��ه ال يستطيع 

حتديد “عمر النفط الكويتي”.
وأض��اف “هناك حقول صعبة ونحن 
ن��ت��ج��ه ل��ه��ا وس��ن��ذه��ب للنفط الثقيل 
واالستكشاف واإلنتاج من البحر” مؤكدا 

أن الشركة لديها استراتيجية للوصول 
بحجم االنتاج إلى أربعة ماليني برميل 

يوميا في 2030.
وك���ان اس��م��اع��ي��ل ق��د أك���د ف��ي كلمته 
خ��الل اف��ت��ت��اح امل��ؤمت��ر ح��رص الشركة 
على موقعها كشركة فعالة ف��ي مجال 
االستكشاف واإلن��ت��اج لتحقيق التميز 
وال��ب��ق��اء ف��ي الصف األول فيما يتعلق 
ب��ال��ت��ط��ورات املرتبطة بالتكنولوجيا 

وأفضل القواعد واملمارسات.
وأوضح أن شركة نفط الكويت أطلقت 
عدة مبادرات في الداخل واخلارج لتمكني 
عملية ت��ب��ادل املعرفة وم��ن بينها هذا 
املؤمتر الذي تشارك فيه شركات زميلة 
تابعة ملؤسسة البترول الكويتية وقادة 
ومتخصصون من شركات نفط وطنية 

وشركات نفط عاملية وغيرهم.
وق���ال إن امل��ؤمت��ر سيركز على مدى 
ث��الث��ة أي���ام على التطبيقات العملية 
وال��دراس��ات واألب��ح��اث ذات الصلة في 
مجال قياس تدفق النفط والغاز معربا 
عن إعجابه بالثروة من اخلبرات الوطنية 
والدولية والطيف الواسع من القضايا 
املهمة التي ستتضمنها أوراق العمل 
الفنية التي يبلغ عددها 37 “ستغطي 
مختلف التكنولوجيات املتاحة في مجال 

القياس بكافة أنحاء العالم”.

الشركة تسعى لزيادة حجم انتاجها

أكدت التزامها التام باتفاق »أوبك« 

3.150 مليون برميل يوميا  »نفط الكويت«: قدرتنا اإلنتاجية 

شعار البنك التجاري
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