
أكد وزير املالية د.نايف فالح احلجرف على 
ضرورة احلفاظ على النظام القائم في املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية فيما يخص قانون 
التقاعد املبكر. جاء ذلك بعد انعقاد اجتماع جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية اليوم في مجلس 
األمة. وفي كلمة له بعد اجتماع اللجنة قال معالي 
وزي��ر املالية د.ن��اي��ف احل��ج��رف »ان التعاون 
اإلي��ج��اب��ي ال���ذي ملسته م��ن اإلخ���وة واألخ���وات 
واحل��رص الكبير على سالمة املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية في نفس الوقت، واحلرص 
على توفير خيار التقاعد العادل ملن يرغب، أثمر 
عن توافق حكومي و نيابي على قانون التقاعد 
املبكر املقترح من قبل األخوة النواب، ومت االتفاق 
على عرضه في جدول أعمال اجللسة القادمة يوم 
الثالثاء املقبل«. وأضاف قائالً »بأن ما مت التوافق 
عليه اليوم يحمل العديد من املميزات ألخواننا 
وأخ��وات��ن��ا املتقاعدين، مب��ا يكفل لهم احلياة 
الكرمية والعيش الكرمي، و يجسد دور وسعي 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الدائم في 
توفير الضمان االجتماعي جلميع أفراد املجتمع«. 
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 »التجاري«: منيرة الصباح فازت بـ »حساب النجمة« األسبوعي 
ق��ام البنك التجاري ب��إج��راء السحب 
األسبوعي على«حساب النجمة » وذلك 
ضمن برنامج سحوبات النجمة على 
ج��ائ��زة 5،000 دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، وكانت 
اجلائزة من نصيب الشيخة منيره حمد 

الصباح، وقد مت إج��راء السحب بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة 

اجليعان.  
وق��د أوض��ح البنك أن ج��وائ��ز حساب 
النجمة أصبحت مم��ي��زة بحجم مبالغ 

اجل��وائ��ز املقدمة باإلضافة إل��ى تنوعها 
طوال السنة، وسوف تكون هناك جوائز 
أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية 
بقيمة 20،000 د.ك، وج��ائ��زة نصف 
سنوية وقدرها نصف مليون )500،000( 

د.ك ، باإلضافة إلى اجلائزة الكبرى التي 
سيقام عليها السحب في يناير 2019 وهي 
)1،500،000 د.ك( اجلائزة النقدية األكبر 
سنويا ليس فقط  على مستوى الكويت بل 

على مستوى العالم. 
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اش��اد رئيس منظمة ال��دول املصدرة 
للنفط )أوب���ك( وزي��ر النفط االم��ارات��ي 
سهيل املزروعي   امس االحد بقرار املؤمتر 
ال��وزاري املشترك بني )اوبك( والدول ال 
11 املنتجة للنفط بشأن تقليص سقف 
االنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا 
اعتبارا من بداية يناير املقبل وملدة ستة 

اشهر.
وق��ال امل��زروع��ي ف��ي تصريح خاص 
ل��وك��ال��ة االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ان 
امل��ش��اورات بني منتجي النفط من داخل 
املنظمة وخارجها كانت »صعبة« مشيرا 
ال��ى االجن���ازات امللموسة التي حتققت 

خالل العام اجلاري في السوق.
وبني ان اسعار النفط شهدت تراجعا 
ك��ب��ي��را ف��ي ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة وارت��ف��ع��ت 
األسعار خالل العام احلالي لتصل الى 
معدل 70 دوالرا للبرميل بفضل حرص 
الفاعلني في السوق النفطية العاملية على 

حتقيق التوازن في السوق.
وذكر الوزير االماراتي انه حدد خالل 
تسلمه رئاسة املنظمة في يناير املاضي 
ه��دف��ني اث��ن��ني يتمثل االول ف��ي حتقيق 
التوازن بني العرض والطلب وذلك بفضل 
جهود اللجنة ال��وزاري��ة املعنية برصد 
ت��ط��ورات ال��س��وق وج��ه��ود بقية ال��دول 

املنتجة من خ��ارج املنظمة.واضاف ان 
االجن���از الثاني ال��ذي حتقق خ��الل مدة 
رئاسته الدورية هو اقناع الدول املنتجة 
م��ن خ���ارج )اوب����ك( واملنخرطة بشكل 
ايجابي في تعزيز االستقرار في السوق 
النفطية ان »تستمر في التعاون معنا في 

املستقبل«.
ويقضي االت��ف��اق ال���ذي ت��وص��ل اليه 

وزراء النفط من داخل )اوبك( وخارجها 
بالتزام املنظمة بخفض سقف انتاجها 
بواقع 800 ألف برميل يوميا وان تخفض 
كل دولة عضو انتاجها بنسبة اثنني في 
املئة من اجمالي االنتاج احلالي لكل دولة 

وفقا ملستوياتها لشهر اكتوبر املاضي.
كما ستقوم ال��دول املنتجة من خارج 
املنظمة وف��ي مقدمتها روس��ي��ا بخفض 

انتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا 
اي بنسبة اثنني في املئة من حجم انتاج 
كل دولة وفقا حلجم االنتاج خالل شهر 
اكتوبر امل��اض��ي.واوض��ح امل��زروع��ي ان 
ال��س��وق النفطية العاملية التي عرفت 
تراجعا في االسعار قبل ايام من انعقاد 
املؤمتر فوجئت بعقد االتفاق باعتباره 
مسألة صعبة ج��دا وي��ه��دف لتحقيق 
املوازنة املطلوبة في السوق النفطية. كما 
ثمن دور كبار املنتجني من داخل املنظمة 
وخارجها وخاصة وزير النفط والثروة 
املعدنية السعودي خالد الفالح ونظيره 
من خارج )اوبك( وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك في التوصل الى االتفاق 
مشيدا بحرص الفالح على احملافظة على 
التعاون القائم بني )اوبك( وشركائها من 

خارج املنظمة.
وعن اخلالفات السياسية بني الدول 
االعضاء في املنظمة وم��دى تأثير ذلك 
على السوق قال رئيس )اوب��ك( ان دول 
املنظمة ال تولي اخلالفات السياسية اي 
اهتمام عندما يتعلق االمر بالتوازن في 
السوق بني العرض والطلب االمر الذي 
ساعدها على ال��دوام للتوصل الى حلول 
عززت دور )أوب��ك( الريادي في السوق 

النفطية.

1.2 مليون برميل يوميا رئيس »أوبك« يشيد بقرار تقليص اإلنتاج بواقع 

املزروعي: املشاورات بني منتجي النفط كانت »صعبة«

اختتمت فعاليات سباق بنك الكويت 
الوطني للمشي الرابع والعشرين أول أمس 
بحضور ومشاركة محافظ بنك الكويت 
املركزي وق��ي��ادات البنك التنفيذية وسط 
مشاركة 9 آالف متسابق اجتازوا مسافة 
11 كلم من اجلزيرة اخلضراء وحتي شاطئ 
الشويخ، حيث ت��ّوج 100 فائز باملراكز 

األولى للفئات العشر املتنافسة. 
وق��د ك��ان محافظ بنك الكويت املركزي 
د.م��ح��م��د ال��ه��اش��ل وال��رئ��ي��س التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر 
ف��ي مقدمة املتسابقني عند خ��ط االنطالق 
إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية 
واالجتماعية. كما انضم إل��ى السباق كل 
من نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت 
ص��الح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني-الكويت سليمان 
براك املرزوق ومدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد العثمان ومدير 
عام مجموعة املوارد البشرية عماد العبالني 
وم��دي��ر ع���ام مجموعة العمليات محمد 
اخل��راف��ي وال��رئ��ي��س التنفيذي ملجموعة 

البابطني صالح البابطني لالحتفال مع 
الفائزين في حفل اخلتام.  

وجتمع املشاركني في السباق عند نقطة 
االنطالق في اجلزيرة اخلضراء مرتدين عدة 
السباق وأرقامهم امل��زودة بشريحة ذكية 
ليتسنى لهم تتبع خطواتهم لغاية نقطة 

الوصول عند حديقة شاطئ الشويخ.
وفي تعليقها على احل��دث، قالت مساعد 
مدير ع��ام، إدارة العالقات العامة في بنك 
الكويت الوطني منال فيصل املطر »إن سباق 
املشي هو مهرجان سنوي تنتظره الكويت 
وبالنسبة لبنك الكويت الوطني فهو جزء 
ال يتجزأ من برامج املسؤولية االجتماعية 
ال��ذي التزمنا بإطالقه على م��دى 24 عاماً 

متواصالً. 
وأك����دت امل��ط��ر أن اإلق���ب���ال امل��ت��واص��ل 
والكثيف الذي يشهده السباق كل عام يؤكد 
أن رسالتنا االجتماعية حتقق أهدافها خلير 
املجتمع وإمنائه، وأن املشاركني بالسباق 
حريصون مثلنا مت��ام��اً على أهمية هذه 
املبادرة وقيمتها الصحية والرياضية وذلك 
ينعكس بإصرارهم السنوي على املشاركة 
وشغفهم بانتظار هذا احل��دث من عام إلى 

آخر. 

بحضور ومشاركة محافظ بنك الكويت املركزي وقيادات البنك التنفيذية

اآلالف شاركوا في سباق » الوطني« للمشي

أص��در وزي��ر التجارة والصناعة خالد 
ال��روض��ان ام��س  األح��د ق��رارا وزاري��ا اعتمد 
مبوجبه نظام املطابقة ألنشطة االقتصادية 
بالبالد وما يقابلها في الدليل املوحد لتصنيف 
األنشطة االقتصادية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي إن املادة 
األولى من القرار تنص على توحيد تصنيف 
البيانات االحصائية لألنشطة االقتصادية 
باجلهات احلكومية املستخدمة لتصنيف 

األمم املتحدة وفق التنقيح الرابع املوصى به 
دوليا من قبل شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة 
وم��ا مت االتفاق عليه في إط��ار دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأض��اف��ت أن امل���ادة الثانية نصت على 
مراجعة النظام املذكور في امل��ادة السابقة 
وإب�����داء م��الح��ظ��ات��ه��ا ع��ل��ي��ه – إن وج��دت 
– ومواطن تسكني األنشطة وف��ق األب��واب 
واألقسام املخصصة لذلك كما طلبت تعديل 
مسميات األنشطة االقتصادية املعمول بها 

لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام 
املذكور.

ودعت اجلهات احلكومية ذات العالقة إلى 
إصدار قرار باألنشطة التي تخضع لرقابتها 
يتضمن ال��ش��روط وال��ض��واب��ط اخل��اص��ة 
مبزاولة كل نشاط وإع��داد وصف لألنشطة 
التي تخضع لرقابتها وك��ل جهة بحسب 
اختصاصها كما منحت امل��ادة ذاتها اجلهات 
احلكومية م��دة ستة أشهر لتوفيق أوض��اع 
األنشطة االقتصادية لديها من من تاريخ نشر 

هذا القرار.
وأض��اف��ت أن امل���ادة الثالثة تنص على 
تشكيل جلنة مكونة من ممثلني عن اجلهات 
احلكومية ذات العالقة والقطاع اخل��اص 
برئاسة وزارة التجارة والصناعة للتنسيق 
ح��ول ال��ش��روط والضوابط التي وضعتها 
اجل��ه��ات احلكومية ذات ال��ع��الق��ة مل��زاول��ة 
األنشطة االقتصادية اخلاضعة لرقابتها 
وآلية تطبيقها على األنشطة التي تخضع 

ألكثر من جهة رقابية.

»التجارة«  تعتمد نظام املطابقة لألنشطة االقتصادية في البالد

بعد اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في مجلس األمة

احلجرف: احلفاظ على  النظام 
القائم في »التأمينات«

د.نايف احلجرف

اس��ت��ه��ل��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها 
األسبوعية امس األحد على انخفاض املؤشر 
العام 08ر2 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5184 
نقطة بنسبة انخفاض تقدر بنحو 04ر0 في 

املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت امل��ؤش��ر 5ر111 
مليون سهم متت من خالل 4599 صفقة نقدية 
بقيمة 5ر20 مليون دينار كويتي )نحو 65ر67 

مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر18 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 8ر4715 نقطة 
وبنسبة انخفاض 39ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 3ر71 مليون سهم متت عبر 
2583 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار 

)نحو 87ر12 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 7ر6 نقطة 
ليصل إلى مستوى 08ر5442 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 12ر0 في املئة من خ��الل كمية أسهم 
بلغت 17ر40 مليون سهم متت عبر 2016 
صفقة بقيمة 6ر16 مليون دينار )نحو 78ر54 

مليون دوالر(.
وكانت شركات )بوبيان د ق( و)م سلطان( 
و)ايفا( و)آب��ار( و)كويت ت( األكثر ارتفاعا 

في حني كانت أسهم )اعيان( و)البيت( و)بنك 
ورب��ة( و)بيتك( و)اإلثمار( األكثر ت��داوال أما 
األكثر انخفاضا فكانت )األنظمة( و)يونيكاب( 

و)بيت الطاقة( و)منازل( و)كفيك(.
وتابع املتعاملون إفصاح معلومات جوهرية 
من شركة )عقار لالستثمارات العقارية( بشأن 
الدخول في استثمار عقاري وكذلك املعلومات 
الشهرية عن )صندوق بيتك كابيتال لألسهم 
اخلليجية( ع��الوة على إع��الن تعامل شخص 

مطلع على أسهم )الشركة املتكاملة القابضة(.
كما تابع البعض إفصاحا لشركة )اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات( عن تغير هدف 
ملكية الشركة في شركة )الساحل للتنمية 
واالستثمار( وكذلك إيضاح بشأن التداول 
غير االعتيادي على سهم شركة )بيت األوراق 
املالية( عالوة على إفصاح املعلومات الشهرية 

عن صندوق بيتك كابيتال لألسهم اخلليجية.
وتابع هؤالء إفصاحا تصحيحيا من شركة 
)الصناعات الوطنية( بخصوص اإلفصاح 
عن ش��راء عقار مقابل حصة نقدية وحصص 
عينية فضال عن إعالن شركة بورصة الكويت 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة حلساب 

وزارة العدل.

البورصة تستهل تعامالت األسبوع 
2.08 نقطة على انخفاض املؤشر العام 

مشاركات في السباق

»أولى وقود« تعيد 
تشغيل محطة 

مبنطقة الساملية
أع��ل��ن��ت ال���ش���رك���ة األول����ى 
للتسويق احمللي للوقود، إعادة 
تشغيل محطة تعبئة ال��وق��ود 
الكائنة في منطقة الساملية، يوم 
األربعاء املاضي، وذلك بعد إعادة 
تأهيل وتطوير احملطة حسب 

املواصفات اجلديدة.
وتابعت أولى وقود في بيان 
لبورصة الكويت امس  األحد، أنه 
من املتوقع تبعاً إلع��ادة تشغيل 
احملطة زي��ادة مبيعات الشركة 

خالل الفترة القادمة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 
19 يوليو املاضي، إغالق محطة 
الساملية ال��دائ��ري ال��راب��ع رقم 
)14(، اعتباراً من ي��وم السبت 
21 يوليو 2018، وذل��ك إلعادة 
تأهيل وتطوير احملطة، علماً بأنه 
مت ترسية املشروع على شركة 
»ف��ور بيونيرز للتجارة العامة 
واملقاوالت«؛ للقيام بأعمال البناء 

وإعادة التأهيل ملدة شهر.
وف���ي 25 نوفمبر امل��اض��ي، 
أعلنت الشركة تأسيس شركة 
ألترا الوجستية، برأسمال مليون 

دينار موزعاً على 5 مؤسسني.

مسؤول بـ»املتكاملة« 
108.5 ألف سهم يبيع 

أعلنت بورصة الكويت، امس  
األحد، أن مظهر محمد صادق أمني 
سر مجلس إدارة شركة املتكاملة 
القابضة، باع نحو 108.58 ألف 

سهم من أسهم »املتكاملة«.
وأوضحت البورصة في بيان، 
أن سعر السهم في الصفقة بني 

852 إلى 855 فلسا.
وسهم »املتكاملة« » مت إدراجه 
في بورصة الكويت بتاريخ 15 
يوليو 2018، وهو أحد املكونات 
الرئيسية مبؤشر السوق األول 

ضمن قطاع الصناعة.
وُي��ع��د إدراج »امل��ت��ك��ام��ل��ة« 
اإلدراج األول من نوعه لشركة 
مساهمة ُتدرج ببورصة الكويت 
في العام اجل��اري، كما ُيعد أول 
إدراج لشركة عائلية بعد غياب 4 

سنوات كاملة.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 
14.05 مليون دينار بالتسعة 
أشهر األول��ى من العام اجلاري؛ 
مقابل أرباح بقيمة 9 ماليني دينار 
بالفترة املماثلة لعام 2017، 

بارتفاع نسبته 56.1%.


