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قالت مصادر ُمطلعة إن شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية تسعى للحصول على قرض بقيمة 350 
مليون دوالر، يساعد الشركة على شــراء طائرات 

حديثة.

وأوضحت املصادر لـ«بلومبيرج« أن الشركة 
التي ُتديرها الــدولــة، جتــري محادثات مع بنوك 
جلمع قرض مدته 5 سنوات؛ لتسديد دفعات مبكرة 

لطائرات من الطراز الضيق.

ومتتلك اخلطوط اجلوية الكويتية 15 طائرة 
إيرباص SE A320neo ذات البدن الضيِّق، و8 
 ،A350 و5 طائرات من طراز ،A330neos طائرات

باإلضافة إلى 10 طائرات »بوينغ 777«.

ستمنح للمؤسسات في القطاعني احلكومي واخلاص

العقيل: إطالق جائزة الكويت للتنمية املستدامة

ـــة لــلــشــؤون  ـــدول ـــــرة ال ــنــت وزي أعــل
االقتصادية الكويتية مرمي العقيل أمس 
االثنني انطالق جائزة الكويت للتنمية 
املستدامة برعاية سمو الشيخ جابر 
املــبــارك احلمد الصباح رئيس مجلس 

الوزراء.
ــرة العقيل فــي مؤمتر  ــوزي وقــالــت ال
صحفي إن اجلائزة تأتي في اطار السعي 
ــراك جميع قطاعات  اجلــاد للبالد في إش
ــي حتقيق أهــــداف التنمية  املــجــتــمــع ف

املــســتــدامــة كــل فــي مجاله موضحة أن 
التسجيل للراغبني في املشاركة سيستمر 

حتى اخلامس من شهر مايو املقبل.
وذكـــرت أن جــائــزة الكويت للتنمية 
املستدامة متنح للمؤسسات في القطاعني 
احلــكــومــي واخلــــاص ممــن ســاهــمــت في 
حتقيق أهــداف التنمية املستدامة مؤكدة 
أن البالد قطعت شوطا طويال في حتقيق 
جزء كبير من هذه األهداف وماضية قدما 
لتكون من أوائل الدول امللتزمة بتنفيذها 

كاملة.
وأوضحت أن اخلطة اإلمنائية الوطنية 
في الكويت ارتــأت منهجا مبتكرا يجعل 
املــؤشــرات العاملية ومــؤشــرات حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة األممية أساسا 
خللق بــرامــج تنموية يــقــوم بتمويلها 

القطاع العام والقطاع اخلاص.
ــرورة التركيز على متويل  ــدت ض وأك
البرامج التنموية الوطنية أو األممية 
ــم رأس  ــدرات و دع ــق علي منهج بــنــاء ال

املال البشري وإرساء البنى التحتية 
الـــالزمـــة لــلــنــهــوض بــخــلــق تنمية 

مستدامة.
ونوهت في هذا الشأن بالتعاون 
بني األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وجمعية العالقات 
العامة الكويتية وعدد من مؤسسات 
القطاع اخلاص بغية تعزيز التنافس 
بــني شــركــاء التنمية لتنفيذ أهــداف 
التنمية املستدامة ال17 وحتقيق 

أجندة 2030.
من جانبه قال األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية الكويتية 
الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة 
إن انــطــالق مــبــادرة جــائــزة الكويت 
للتنمية املستدامة اليوم بالتعاون بني 
القطاعني العام واخلــاص واملجتمع 
املدني يؤكد أن املسؤولية التنموية 
للدولة هي مسؤولية مشتركة تقع 

على عاتق جميع شركاء التنمية.
وأوضـــح مــهــدي أن أهـــداف التنمية 
املستدامة تعتبر أهــدافــا أممــيــة اتفقت 
عليها دول العالم كافة مؤكدا أن البالد 
تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ هذه األجندة 
وحتقيقها. وأضــاف أن الكويت انتهت 
من إعداد مسودة التقرير الطوعي األولي 
بشأن أهداف التنمية املستدامة بالتعاون 
مع اجلهات املعنية والذي ستقدمه البالد 
إلى منظمة األمم املتحدة في شهر يوليو 

املقبل.

جانب من املؤمتر الصحافي

ــذي  ــز ال ــوائ ــع اجل ــوزي خـــالل حــفــل ت
أقامته مجلة أخبار التمويل اإلسالمي 
)IFN( في دبي، حصد بنك وربة على 
جائزتني مرموقتني؛ »جائزة صفقة العام 
في التمويل املهيكل« والتي فاز بها البنك 
الستكمال أول عملية إصـــدار صكوك 
متصلة بقطاع متويل الطيران و املتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية املستحقة خالل 
12 عام ٍ)Shaheen SPV(    و »جائزة 

صفقة العام العابرة للحدود« لقيادة بنك 
وربة في ترتيب التمويل املجمع  لشركة 
   Byrne Equipment Rental LLC

بقيمة 91 مليون دوالر أمريكي.
ــال شاهني حمد الــغــامن، الرئيس  وق
التنفيذي لبنك وربـــة: » يسعدنا أن 
تلقى جــهــود بنك وربـــة على الصعيد 
االستثماري والتمويلي تقديراً دولياً 
من قبل مؤسسة موثوقة وعريقة في 

تقييم العمل املصرفي اإلســالمــي مثل 
مجلة   IFN.  إن استمرار بنك وربــة 
باحلصول على اجلــوائــز فيما يتعلق 
بصفقاته التمويلية واالستثمارية 
احمللية والدولية تعّد مبثابة مؤشر قوي 
على الرؤية الصائبة التي ميلكها البنك 
فــي هــذا املــجــال والــتــي ستكون مبثابة 
محّفز لنا لالستمرار باقتناص هذه 
الــفــرص التمويلية مبــا يــدعــم مسيرة 

ــاح البنك ويــعــزز مــن ثقة عمالئنا  جن
ومساهمينا. وال يسعنا هنا اال أن نثمن 
جهود فريق بنك وربة على توفير أعلى 
مستوى من اخلدمات املالية املصرفية 
التي تلبي احتياجات العمالء السيما 
في قطاع األعمال، كما أنه ال يتوانى عن 
استطالع الفرص التمويلية املناسبة 
التي من شأنها أن تعزز مكانة البنك 

محليا وإقليميا«.  

ثويني الثويني يتسلم اجلائزة

ضمن مساعيها لالرتقاء نحو افاق 
جديدة في بيئة العمل،  أطلقت مجموعة 
ايــكــويــت للبتروكيماويات برنامج 
»ELEVATE« داخــــل الــشــركــات 
التابعة للمجموعة في جميع أنحاء 
العالم. ويرعى هذا البرنامج الرئيس 
التنفيذي اليكويت الدكتور راميش 
راماجندران، بينما قام بتنفيذه فريق 

اإلدارة في ايكويت.
ــرنــامــج جــــزءا من  ــب ـــذا ال ــد ه ــع وي
استثمارات ايكويت املستمرة في املوارد 
البشرية ، والتي تواكب وتوافق مبادئ 

وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
ورؤيــة الكويت اجلديدة 2035. ومت 
إطالق هذا البرنامج اجلديد مبناسبة 
اليوم العاملي للمرأة في 8 مارس حيث 
أتــاح فرصة املشاركة جلميع موظفي 
مجموعة ايكويت فــي كــافــة فروعها 
وشركاتها التابعة حــول العالم من 
ــدور املــرأة  خــالل دعمهم وتقديرهم ل
في حياتهم وتقديراً ملوظفات ايكويت 

أيضاً.
ــت مساعدة  ــح ــن جــانــبــهــا، أوض م
ــاالت  ــص ــالت ــذي ل ــي ــف ــن ــت الـــرئـــيـــس ال

والــعــالقــات الــعــامــة واحلــكــومــيــة في 
ايكويت د.عبير العمر أهداف البرنامج 
قائلة:« نؤكد في ايكويت مجددا على 
التزامنا بتعزيز املساواة  والتنوع بني 
اجلنسني في بيئة العمل، وسنشارك 
جتاربنا مع مجتمعاتنا. نحن نسعى 
لتحقيق أهدافنا من خالل خلق الفرص 
املمكنة وتشجيع ونشر الفهم الصحيح 
واألنسب حول أهمية التنوع في تعزيز 
األفكار والتواصل والذي  قد يؤدي إلى 
املزيد من التطور واالزدهار مبا يتماشى 

مع أهداف العمل الشاملة.

كمبادرة عاملية نحو تعزيز املساواة والتنوع بني اجلنسني في بيئة العمل

»ELEVATE« ايكويت« تطلق برنامج«

ارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً في ختام 
تعامالت أمــس  االثنني، حيث صعد املؤشر العام 
%0.41، وارتفع املؤشران األول والرئيسي بنسبة 

%0.26 و%0.78 على الترتيب.
وأنهت البورصة تعامالتها أمس االثنني على 
ارتفاع املؤشر العام 12ر22 نقطة ليبلغ مستوى 
8ر5372 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في املئة.
وبلغت كميات تــداوالت املؤشر 214 مليون سهم 

متت من خــالل 6272 صفقة نقدية بقيمة 5ر39 
مليون دينار كويتي )نحو 35ر130 مليون دوالر 

أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19ر37 نقطة 
ليصل إلى مستوى 8ر4778 نقطة وبنسبة 78ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 51ر109 مليون 
سهم متــت عبر 3321 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 

مليون دينار )نحو 79ر20 مليون دوالر(.

البورصة تكتسي باألخضر 
 وسط قفزة بالتداوالت

ــوبــل فــايــنــانــس« العاملية  مــنــحــت مــجــلــة »جــل
املتخصصة بنك الكويت الوطني جــائــزة »أفضل 
بنك في الكويت« للعام 2019، وذلك ضمن اجلوائز 
السنوية للمجلة للعام السادس والعشرون ألفضل 

البنوك في أكثر من 150 دولة حول العالم.
واستندت املجلة إلى مجموعة من املعايير الختيار 
ــول، معدالت  البنوك الفائزة وهــي: معدل منو األص
الــربــحــيــة، االنــتــشــار اجلــغــرافــي، و مــعــدل تطوير 
اخلــدمــات واملنتجات املصرفية التي يقوم البنك 
بتقدميها للعمالء. هذا باإلضافة إلى األخذ في االعتبار 
آراء احملللني املاليني، ومحللي التصنيفات االئتمانية، 
واخلبراء املصرفيون، واملستشارون والتنفيذيون من 
ذوي اخلبرة في القطاع املصرفي، والذين مت استطالع 

آرائهم والتواصل معهم من خالل محرري املجلة.
وتتميز البنوك الفائزة هــذا العام بقدرتها على 
تلبية احتياجات عمالئها بعناية، وحتقيق نتائج 
مالية إيجابية بالتزامن مع التخطيط اجليد للمستقبل 
وذلك على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة في 

األسواق التي تعمل بها.
وتعقيباً على الفوز باجلائزة قال الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صالح الفليج 

»يأتي اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في 
الكويت للعام 2019، تأكيداً على ثقة العمالء في 
اخلدمات واملنتجات املصرفية املتميزة التي نقوم 
بتقدميها وانعكاساً لنتائج البنك القوية، وكذلك قدرته 
على مواجهة التحديات من خالل التخطيط احلصيف 
للمستقبل عن طريق استكمال رحلة التحول الرقمي 

ضمن استراتيجية البنك للتنوع.«

» أسواق املال«:  نستهدف املستثمرين 
األجانب  في اململكة املتحدة

صالح الفليج

استقبل وزير املالية د.نايف فالح احلجرف 
وزيــر املالية في جمهورية نيكاراغوا إيفان 
أكوستا، ومت خــالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

مبجاالت التعاون االستثماري واملالي.
حضر اللقاء العضو املنتدب للهيئة العامة 
ــاروق بستكي والوكيل املساعد  لالستثمار ف
للشؤون االقتصادية نبيل سليمان العبداجلليل  
ــة الكويت محمد  وسفير نيكاراغوا لــدى دول

محمد فرارة الشتر.
ــف فالح  ــاي كما استقبل وزيـــر املــالــيــة د.ن
ــس وزيـــر التخطيط والتعاون  احلــجــرف ام

الدولي في اجلمهورية اليمنية د.جنيب منصور 
العوج، ومت خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
العالقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقني، 
ومناقشة األوضــــاع االقــتــصــاديــة الــتــي متر 
بها اجلمهورية اليمنية الشقيقة، وخططها 
الستئناف تنفيذ املشاريع التنموية املمولة من 
الدول واملؤسسات املانحة للجمهورية اليمنية 
في إطــار توفير اخلدمات األساسية وتوفير 

فرص العمل.
حــضــر الــلــقــاء الــوكــيــل املــســاعــد للشئون 
االقتصادية نبيل سليمان العبداجلليل، وسعادة 

سفير اجلمهورية اليمنية د.علي بن سفاع.

احلجرف يناقش أوضاع اليمن 
االقتصادية مع  الوزير العوج

جانب من لقاء احلجرف من الوزير اليمني

قامت هيئة أسواق املال بعقد جولة تعريفية 
استهدفت كبار املــؤســســات التي تستثمر في 
األسواق الناشئة واملتواجدين في اململكة املتحدة، 
وذلك بهدف جذب املزيد من االستثمارات االجنبية 
املؤسسية ولعرض آخر التطورات في أسواق 
املال الكويتية واالستماع إلى مالحظاتهم وآرائهم 

حول جتربتهم االستثمارية في الكويت. 
وقد مثل الهيئة مثنى الصالح – رئيس قطاع 
األســواق و عبدالرحمن الفيلكاوي – مدير إدارة 
تنظيم األسواق ومبشاركة  خالد اخلالد الرئيس 
التنفيذي لشركة بــورصــة الكويت وخلدون 
الطبطبائي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 

للمقاصة، حيث مت خالل هذه اجلولة التعريفية 
عقد 10 اجتماعات بتاريخ 13 و14 و1٥ مارس، 
وتغطية جميع املــواضــيــع، خــاصــة تلك التي 
تتعلق بالترقية ضمن مؤشر MSCI، وقد كانت 
جميع ردود األفعال واملالحظات إيجابية حيث 
أثنث جميع املؤسسات على اجلهود اجلبارة 
ـــراف املعنية في  التي تبذلها وتــقــوم بها األط
مشروع تطوير السوق، وأشادت بوصول السوق 
الكويتي إلى معيار عالي من املهنية بوقت قياسي 
بات يشكل مثاالً يحتذى به أمام األسواق األخرى 
وخاصة في جذب االستثمار األجنبي واملؤسسي.  

ضمن جوائز جلوبل فاينانس السنوية ألفضل البنوك حول العالم

»الوطني« »أفضل بنك
 2019 في الكويت« للعام 

نتيجة لالستراتيجية التمويلية الطموحة وإجنازاته في قطاع التمويل 

» وربة« يحصد جائزتني مرموقتني
 IFN  من مجلة أخبار التمويل اإلسالمي 

 5 »اخلــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــج«: 
فــــــائــــــزيــــــن  بـــســـحـــب 
الدانة األسبوعي 

أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي 
بتاريخ 17 مارس اجلــاري، أعلن من خالله 
عن أسماء الفائزين اخلمسة خالل الفترة  من 
10 إلى 14 مارس 2019 بجوائز نقدية قيمة 

كل منها 1000 د.ك، أسبوعياً: 
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا 
األسبوع:  ياسني عبدالله العليوي وعبدالله 
ـــالح الــرشــيــدي  وحــمــزه عباس  مــحــمــد ف
عبدالوهاب بحروه وأمل محمد أحمد املؤمن 

وزهرة أحمد محمد مهدي
هــذا، ويجري بنك اخلليج سحب الدانة 
ــع السنوي األول على اجلــائــزة البالغ  رب
قيمتها150،000 دينار كويتي في 27 مارس 
ــع السنوي  ــا سحب الــدانــة رب اجلـــاري. أم
الثاني سيقام فــي 26 يونيو 2019 على 
جائزة قيمتها 250،000 دينار كويتي، يليه 
السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 
2019 على جائزة قيمتها 500،000 دينار 
كويتي. أما السحب األخير فسوف يقام في 
16 يناير 2020 وسيتخلل هــذا السحب 
تتويج مليونير الــدانــة لعام 2019 الــذي 
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار 

كويتي.

مجلس اإلدارة مع املشاركني في البرنامج


