
طّور بنك برقان، املؤسسة املصرفية األكثر ديناميكية، 
موقعه اإللكتروني للبطاقات املصرفية، وذل��ك التزاماً 
باستراتيجية التجديد من خالل توفير واجهة استخدام 
إلكترونية جديدة سهلة االستخدام، لتلبية متطلبات 
العمالء واحتياجاتهم املصرفية عبر اإلنترنت. وميكن 
لعمالء بنك برقان االستفادة من املوقع اإللكتروني اجلديد 
عبر إج��راء معامالتهم املصرفية مبنتهى السهولة، مع 
ضمان أعلى مستويات احلماية، محلياً ودولياً، أثناء طلب 
وحتميل البطاقات عبر اإلنترنت. وتتيح واجهة املوقع 
املتطورة جتربة مصرفية آمنة ومريحة لعمالء بنك برقان 
وعمالء البنوك األخ��رى، وذل��ك خالل إجن��از معامالتهم 

املالية وتصّفح املنتجات واخلدمات املتاحة عبره مثل 
طلب بطاقة جديدة، وإعادة حتميل البطاقات والتحقق من 
الرصيد وغيرها. كما يتضمن املوقع اجلديد خدمة جديدة 
متّكن العمالء من س��داد مبالغ بطاقات االئتمان، حيث 
ميكنهم دفع مستحقات بطاقاتهم االئتمانية باستخدام 
بطاقات السحب اآللي التابعة ألي بنك من البنوك احمللية، 

وذلك عن طريق بوابة الدفع اإللكتروني “كي نت”.
ويأتي جتديد بنك برقان للموقع اإللكتروني بهدف 
تعزيز راحة عمالئه، وحرصاً على التزامه الدائم بتلبية 
احتياجات العمالء املتزايدة، وترسيخ دوره القيادي من 

خالل استراتيجية التركيز على العمالء بشكل أساسي.
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التزامًا بتوفير حلول مالية مبتكرة وسلسة لعمالئه عبر اإلنترنت

»برقان« يطّور موقعه اإللكتروني للبطاقات املصرفية

59.18 دوالر  سعر برميل النفط يرتفع إلى  
ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي 4 
سنتات في تداوالت اول  أمس الثالثاء ليبلغ 
18ر59 دوالر أمريكي مقابل 14ر59 دوالر 
للبرميل في ت���داوالت ي��وم االثنني املاضي 

وفقا للسعر املعلن م��ن مؤسسة البترول 
الكويتية.

وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط 
اول أمس بدعم من التوقعات بتمديد منظمة 

ال��دول املصدرة للبترول )أوب��ك( ومنتجني 
آخرين اتفاق خفض اإلنتاج األسبوع املقبل.

وارت��ف��ع سعر برميل نفط خ��ام القياس 
العاملي مزيج برنت 35 سنتا ليصل عند 

التسوية إل��ى مستوى 57ر60 دوالر كما 
ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس 
ال��وس��ي��ط األم��ري��ك��ي 41 سنتا ليصل إلى 

83ر56 دوالر. 

يفتتح بنك الكويت الوطني اليوم اخلميس 23 
نوفمبر 2017 مركزاً خاصاً الستقبال املسجلني في 
سباق املشي السنوي املقرر انطالقه ي��وم السبت 9 
ديسمبر2017 لتوزيع األرقام على املتسابقني وتأكيد 
عملية تسجيلهم ومشاركتهم في السباق وذلك بالقرب 
من املركز العلمي على شارع اخلليج العربي من الساعة 

الواحدة ظهراً ولغاية العاشرة مساًء.
وي��ت��واج��د ع��ش��رات املتطوعني م��ن موظفي البنك 
الوطني في مركز التسجيل لغاية 7 ديسمبر 2017 
الستقبال املشاركني ومساعدتهم في إجراءات التسجيل 
وتوزيعهم على حسب الفئات العمرية اخلاصة 
بالسباق. ويلتزم كل متسابق بارتداء الرقم اخلاص 
الذي استلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه 
على شريحة ذكية ليتسّنى لكل متسابق تتُبّع عدد 
خطواته ومشاركتها عبر صفحته على مواقع التواصل 
االجتماعي، والتعرف على املسافة التي قطعها خالل 
السباق الذي سيكون حتت إشراف حّكام معتمدين من 

االحتاد الكويتي أللعاب القوى للهواة.
ويفتح السباق مجال املشاركة من عمر 12 عاماً وما 
فوق، حيث سيتم في نهاية السباق تتويج املتسابقني 

العشرة األوائ��ل من الفئات العشرة املشاركة بحسب 
األعمار من النساء والرجال. وفي خطوة غير مسبوقة، 
خصص بنك الكويت الوطني ه��ذا العام فئة جديدة 
للمتسابقني ممن جت��اوزوا 60 عاماً من عمرهم وذلك 
بعد اإلقبال الكبير ال��ذي يشهده السباق سنوياً من 
هذه الفئة. كما خصص البنك مجموعة من النشاطات 
واأللعاب الرياضية والتنافسية لألطفال على هامش 

السباق.
ويقدم البنك الوطني في ختام السباق فرصاً للفوز 
بسيارتي رينو جديدتني مقدمة من مجموعة البابطني، 
باإلضافة إل��ى مجموعة كبيرة من اجل��وائ��ز القيمة 
واملفاجآت الكبرى والسحوبات واملسابقات التفاعلية 
للمشاركني. ويأتي هذا السباق في إط��ار الفعاليات 
االجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها 

سنويا تأكيداً على نهجه الثابت في تنمية املجتمع.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن السباق ه��ذا العام يحمل 
شعاراً جديداً بعنوان “نحن أقوى ... مع كل خطوة”، 
وذلك بهدف التشجيع على الرياضة وأهمية التوعية 
الصحية التي يواصل البنك الوطني تبنيها ونشرها 

كجزء من مسؤوليته االجتماعية.

80  ألف دينار   قيمتها السوقية تتجاوز 

6 كيلو غرامات مشغوالت ذهبية مقلدة ومغشوشة »التجارة«  تضبط 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، 
ضبط 6 كيلو غرامات مشغوالت ذهبية 
مقلدة ملاركات عاملية ومغشوشة تتجاوز 
قيمتها السوقية ٨0 الف دينار  مستوردة 
في مواقع متعددة موزعة بني املباركية 

والري وإحالتها للنيابة العامة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس 
االربعاء إن من املشغوالت املضبوطة  
مقلد مل��ارك��ات عاملية ومحشو مب��ادة 
غ��ي��ر ث��م��ي��ن��ة ب��غ��رض زي�����ادة ال���وزن 
وغش املستهلك والتربح بطريقة غير 

مشروعة.
وأك���دت ال����وزارة تكثيف اجل��والت 
ال���رق���اب���ي���ة ع���ل���ى أس�������واق ال���ذه���ب 
واملجوهرات، للتحقق من صحة وسالمة 
املوازين املستخدمة في احمل��ال، وكذلك 

نسبة األح��ج��ار املضافة للمشغوالت 
وغيرها من االلتزامات املنصوص عليها 

في القانون.
وح��ذرت ال��وزارة أصحاب احمل��الت و 
ال��ورش من انها لن تتوانى عن تطبيق 
العقوبات املنصوص عليها قانونا بحق 
املخالفني، وحماية املستهلكني من أي نوع 
من أنواع الغش التي ميكن ان يقدم عليها 
ضعاف النفوس لزيادة أرباحهم بخداع 

املستهلك.
وبينت أنها تتابع حمالتها املفاجئة 
و مراقبة مشغوالت امل��ع��ادن الثمينة 
واألحجار الكرمية سواء املعروضة في 
األس���واق أو املنتجة من املصانع، على 
مستوى املعامل املوجودة في البالد أو 

املستوردة من اخلارج. ذهب مغشوش

أع��ل��ن البنك ال��ت��ج��اري ع��ن ت��ق��دمي ع��رض حصري 
لعمالئهم  من مركز “لينز آند دينز” للتغذية ، يحصل 
مبوجبه جميع عمالء اخلدمات املصرفية الشخصية 
وحاملي البطاقات املسبقة الدفع على خصم بنسبة 15% 
على برامج الوجبات ، علماً بأن هذا العرض ساري حتى 

31 ديسمبر 2017. 
وي��أت��ي ه��ذا ال��ع��رض ضمن سلسلة م��ن ال��ع��روض 
اخلاصة واملميزة التي يقدمها البنك التجاري ملكافأة 
عمالئه بالتعاون مع أفضل الشركات واملتاجر ومقدمي 
خ��دم��ات التغذية وال��رع��اي��ة الصحية وك��ذل��ك أماكن 
الترفيه والتسوق. ويشمل هذا العرض احلصري، املقدم 
لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية وحاملي بطاقات 
التجاري مسبقة الدفع، على فتح امللف مجاناً لدى مركز 
“لينز آند دينز” للتغذية، باإلضافة إلى االستشارة 
الصحية وحتليل مكونات اجلسم  لألشخاص الراغبني 
في التحكم بوزنهم وحتسني صحتهم وأسلوب حياتهم، 
حيث ميكنهم زي��ارة احد مراكز لينز آند دينز الواقعة 
في الساملية – ش��ارع سالم املبارك – مجمع البستان 

– واملركز الثاني في شرق – “برج احلمراء التجاري” .
والبنك التجاري الكويتي إذ يسعى دوم��اً إلى تعزيز 
ريادته في س��وق البطاقات املصرفية واالئتمانية في 
الكويت من خ��الل مجموعة من امل��زاي��ا احلصرية التي 

يوفرها حلاملي بطاقاته املصرفية واالئتمانية وشرائح 
عمالئه املختلفة، فإنه يدعو عمالئه الراغبني في إتباع 
أسلوب تغذية وحمية صحيحة إلى زيارة مركز “لينز آند 

دينز” للتغذية واالستفادة من هذا العرض احلصري.

15باملئة على برامج الوجبات  بنسبة 

»التجاري«  يقدم خصم حلاملي البطاقات 
لدى مركز لينز  آند دينز للتغذية

شعار البنك التجاري

مقر التسجيل

»التأمينات« وغولدمان ساكس العاملية تنظمان مؤمترا حول االستثمار

احلميضي: تعزيز كفاءة العاملني باملؤسسة في صلب إستراتيجيتنا
أكد املدير العام للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية حمد احلميضي 
امس  األربعاء أهمية متابعة التطورات 
السياسية التي يشهدها العالم نظرا 
الث��اره��ا ع��ل��ى مجمل االس��ت��ث��م��ارات 
واألص���ول احمللية واخل��ارج��ي��ة التي 

تديرها املؤسسات االقتصادية.
وقال احلميضي في بيان صحفي إن 
املؤسسة عقدت بهذا اخلصوص ندوة 
حول االستثمار بالتعاون مع شركة 
)غ��ول��دم��ان س��اك��س( العاملية إلدارة 
األصول في إطار تعزيز قدرات وكفاءة 
ومهارات موظفي املؤسسة العاملني في 

قطاعي االستثمار والعمليات.
وأضاف أن الندوة جاءت لتعريف 
امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى جت���ارب ال��ش��رك��ات 
العاملية العاملة في قطاع اخلدمات 

املالية ووضعهم في احتكاك مباشر مع 
صناع القرار املالي في هذه الشركات 
ب��غ��ي��ة حت��ق��ي��ق أك��ب��ر ق���در مم��ك��ن من 

السالسة واملهنية ووض��وح الرؤية 
والهدف في عملية صنع القرار.

وأوضح أن الندوة ضمت مشاركني 

من مؤسسات وهيئات وجهات كويتية 
وعربية ك��ب��رى معربا ع��ن األم���ل في 
أن تعزز فهم املشاركني لكل اجلوانب 

املتعلقة باالستثمار وإدارة األصول.
وذك���ر ال��ب��ي��ان ان رئ��ي��س مجلس 
إدارة )غ��ول��دم��ان س��اك��س( اخوسيه 
ب��اروزو وهو رئيس وزراء البرتغال 
السابق والرئيس السابق للمفوضية 
األوربية استعرض خالل الندوة التي 
عقدت امس املشهد احلالي والتغيرات 
اجليوسياسية في أوروبا والتوقعات 

املستقبلية ملنطقة االحتاد األوروبي.
واض�����اف أن ال��رئ��ي��س امل��ش��ارك 
لالستثمار ف��ي املجموعة العاملية 
حل��ل��ول احمل��اف��ظ االس��ت��ث��م��اري��ة نيل 
نتال استعرض أيضا خ��الل الندوة 
التغيرات التي حدثت ف��ي األس��واق 
الناشئة منذ األزم���ة اآلس��ي��وي��ة قبل 
20 عاما في حني استعرض الرئيس 
املشارك إلدارة احملافظ العاملية للدخل 
الثابت العاملي في )غوملان ساكس( لني 
ليندساي رؤية الشركة حول االقتصاد 

العاملي.

حمد احلميضي يتوسط الصورة

»اخلليج« يعلن الفائزين
 في السحب الشهري احلادي 

  red عشر حلساب 
أعلن بنك اخلليج ع��ن أس��م��اء ثالثة 
فائزين ف��ي السحب الشهري احل��ادي 
عشر حلساب red لهذا العام، مت إجراء 
السحب في املبنى الرئيسي للبنك، يوم 
اإلثنني املوافق 20 نوفمبر 2017، حتت 

إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
أثمر سحب red عن اإلعالن عن ثالثة 
ط��الب ف���ازوا بجوائز “أبل” تراوحت 
بني أيفون 7بلس وآي��ب��اد ب��رو وساعة 
أبل ووت��ش. والفائزون ه��م:  محجوبه 

مال على - “ أيفون 7بلس” ودان��ه عبد 
الكرمي الشيخ ابراهيم   – “آيباد برو” 
– “أبل  ومشعل إبراهيم زايد احلربي 

ووتش” 
صمم حساب red من بنك اخلليج 
خصيصاً لطلبة امل����دارس الثانوية 
وال��ك��ل��ي��ات واجل��ام��ع��ات م��ن ت��ت��راوح 
أعمارهم بني 15 و25 عاماً، ودون شرط 

وجود حد أدنى لفتح احلساب. ويحصل 
حاملو حساب red على فرصة دخول 

السحوبات الشهرية تلقائياً عند حتويل 
إعاناتهم الطالبية للفوز بجوائز قّيمة 
تشمل جهاز “آيفون Plus 7”، وجهاز 

“آيباد برو”، وساعة “آبل” الذكية. هذا، 
وسيتم إج��راء السحب الشهري األخير 

حلساب  red في 11 يناير 2018.

 red البنك اعلن عن الفائزين في حساب 

لتسليم املسجلني أرقام السباق وإمتام عملية التسجيل اإللكترونية 

»الوطني«  يبدأ استقبال املشاركني في سباق املشي 

3 كيلو من الذهب 2017 و  3 عمالء بسيارتي راجن روفر  فوز 

»بيتك« يعلن الفائزين في السحب السادس لـ »الرابح« 
أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” أسماء 
الفائزين ف��ي السحب ال��س��ادس م��ن حساب 
الرابح الذي اجري في املقر الرئيسي ل�”بيتك” 
حت��ت اش����راف مم��ث��ل ع��ن وزارة ال��ت��ج��ارة 
والصناعة، حيث ف��از 3 من عمالء “بيتك” 
بسيارتي راجن روفرHSE 2017 و3 كيلو 
غ��رام من سبائك الذهب من “بيتك” بنسبة 

نقاء 999.9.
وال��ف��ائ��زون ه��م: رش��ا عبدالعزيز غامن 
 ،HSE 2017 العميري- سيارة راجن روفر
هاسكير كويا نيشيكادان نيشيكادان- سيارة 
راجن روفر HSE  2017، امام شيخ موالنا 

ساب- 3 كيلو ذهب عيار 24.
ويتوفر حساب الرابح للعمالء الراغبني في 
حتويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية 

مع امكانية االدخ��ار واالستثمار وذلك لكونه 
حساب توفير استثماري يحقق توزيعات 
سنوية للعميل، حيث يتم استثمار مبلغ 

احلساب وف��ق مبادئ الشريعة االسالمية، 
ومي��ك��ن فتح احل��س��اب عبر ف���روع “بيتك” 
املنتشرة في الكويت والتي يبلغ عددها 65 

فرعا.

ويفتح حساب “الرابح” بالدينار الكويتي 
ل��ألف��راد، ويشترط حتويل ال��رات��ب كشرط 
أساسي لدخول السحب، واستمرار حتويله 
في احلساب. أما فيما يخص شروط وأحكام 

حملة اجلوائز والسحب فيتم السحب على 
3 جوائز كل رب��ع سنة بحيث يتضمن كل 
سحب 3 جوائز قيمة عبارة عن سيارتي راجن 
روفر HSE 2017 للفائزين االول والثاني، 
و3 كيلو من الذهب للفائز الثالث وذلك بعد 
مراعاة شروط واحكام السحب وهي ان يودع 
العميل 3 روات��ب خالل االشهر الثالثة التي 
تسبق السحب، وان ال يقل الرصيد االدن��ى 
للحساب عن 50 دينار في نهاية كل شهر 
خ��الل االشهر الثالثة التي تسبق السحب، 
علما ان كل 50 دينار اضافية في احلساب 

تضاعف فرص العميل في الربح.
ويواصل “بيتك” تقدمي منتجات متميزة 
تلبي طموحات العمالء وتؤكد متيزه على 
صعيد اخلدمات املصرفية وتلبية طموحات 
العمالء وفقا ألعلى معايير اجلودة، مبا يعزز 
من رضاهم ويرسخ دعائم “بيتك” ومكانته 

الرائدة عامليا.

“بيتك” خالل اعالن الفائزين ممثل وزارة التجارة وموظفي 

قال نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت في شركة 
نفط الكويت، إن تقنية التكسير الصخري من العمليات 
امل��س��ان��دة التي تدعم استراتيجية مؤسسة البترول 

الكويتية للوصول إلى إنتاج 4 ماليني برميل نفط يومياً.
وأض��اف نايف العنزي ل�”كونا”، أن تقنية التكسير 
الصخري تزيد إنتاج النفط في اآلب��ار بنسب مختلفة 

بحسب البئر والطبقة التي يتم التعامل معها.

وأوض��ح العنزي أن ه��ذه التقنية موجودة منذ زمن 
وتستخدم في كثير من اآلبار لكن هذه املرة األولى التي 

تبدأ “نفط الكويت” باستخدامها.
وذكر أن هناك آب��اراً زاد إنتاجها من 400 إلى 2000 
برميل مع استخدام تقنية التكسير الصخري، ُمشيراً 
إلى أن الشركات اخلدمية النفطية احمللية تقوم بدورها 

الريادي في عمليات اإلنتاج.

الصخري  التكسير  تقنية  الــكــويــت«:  »نــفــط 
تدعم إستراتيجية »مؤسسة البترول«

قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية 
الكويتية إنها وقعت عقدا للتخارج من شركة 
زميلة متلك بها نسبة 35 ف��ي املئة ف��ي صفقة 
قيمتها نحو ثالثة ماليني دينار كويتي )نحو 8ر9 
مليون دوالر أمريكي(. وأوضحت )عقار( في 
إفصاح على املوقع اإللكتروني لبورصة الكويت 
ام��س  األرب��ع��اء أن��ه في حالة إمت��ام الصفقة يتم 
حتقيق أرباح قدرها نحو 581 ألف دينار )نحو 

8ر1 مليون دوالر( سيتم إثباتها ضمن أرباح 
الربع الرابع من هذا العام. وأسست )عقار( عام 
1997 وأدرج��ت في بورصة الكويت عام 2005 
برأسمال 4ر23 مليون دينار )نحو 5ر76 مليون 
دوالر( وتعمل في شراء وبيع العقارات واألراضي 
وتطويرها وإنشاء وتشغيل واملتاجرة واستئجار 
واستثمار ال��ف��ن��ادق وال��ن��وادي و)امل��وت��ي��الت( 

واملنتجعات السياحية والصحية.

3 ماليني دينار  »سند« توقع عقدا مبدئيا لشراء »عقار«  تتخارج من شركة زميلة في صفقة قيمتها 
حصة »بيتك« في »اخلليجي« 

وقعت شركة )سند القابضة( الكويتية عقدا مبدئيا مع بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( لشراء كامل حصته املقدرة ب 20 في املئة من رأسمال شركة بيت االستثمار 
اخلليجي )اخلليجي(. وقالت )سند( في إفصاح على املوقع اإللكتروني لبورصة 
الكويت امس  األربعاء إنها ستوضح الحقا أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الشأن 

الفتة إلى أنه ال يوجد حاليا أثر للمعلومة على املركز املالي للشركة.


