«األهلي املتحد» :أربح حتى  100باملئة من قيمة مشترياتك
أعلن البنك األهلي املتحد عن إط�لاق حملة ارب��ح حتى
 100%من قيمة مشترياتك (الدولية) مع بطاقات السحب
اآلل��ي من البنك االهلي املتحد  ،والتي تستمر في الفترة
من  4إلى  28فبراير اجل��اري مبناسبة حلول شهر فبراير
واالحتفال باألعياد الوطنية وتقدم لعمالء البنك  6فرص
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للفوز  ،حيث يحصل الفائز االول على استرداد  100%من
قيمة املشتريات بحد أعلى  1000دينار كويتي ويحصل
الفائزون من الثاني الى السادس على استرداد  100%من
املشتريات بحد أعلى  500دينار كويتي على أن يتم إجراء
السحب إلعالن عن الفائزين فى الثالث عشر من مارس القادم

«البترول» تُعيد تقييم خطط إنفاق بـ  500مليار دوالر

قالت مصادر مُطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية
تعمل حاليا ً على إعادة تقييم خططها إلنفاق نحو 500
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قررت دمج وحدات أعمالها في  4فقط بهدف الترشيد

مليار دوالر في استثمارات رأسمالية.
وأش����ارت امل��ص��ادر ل��وك��ال��ة «ب��ل��وم��ب��رغ» ،إل��ى أن

 .وتعليقا على هذه احلملة أفاد البنك األهلي املتحد في بيان
صحفي :جاء اختيار توقيت احلملة مواكبا لشهر فبراير
واالحتفال باألعياد الوطنية  ،وال��ذي يحلو فيه للكثيرين
السفر الى اخل��ارج ،ومن ثم زي��ادة التسوق خالل جتولهم
حول العالم.

املؤسسة قررت أن تدمج نهاية العام اجلاري وحدات
أعمالها الثمانية لتصبح في  4وح��دات ضخمة فقط
بهدف الترشيد.
ولفتت الوكالة إلى وجود عوامل عدة أدت إلى إقدام
املؤسسة على مراجعة خطط إنفاقها ،ومنها انخفاض
أسعار النفط ،وتقليص الكويت إلنتاجها وفقا ً التفاقية
منظمة (أوبك) ،عالوة على إعادة تقييمها إليجاد وضع
أفضل في كيفية إنفاق األموال.
وكانت «البترول» الكويتية أعلنت في العام املاضي،
أنها ستنفق نحو  500مليار دوالر على مشاريع
رأسمالية حتى عام .2040
وذك��رت الوكالة أن املؤسسة تسعى إل��ى التوسع
على مستوى التكرير وقطاع البتروكيمايات ،في وقت
تعرض فيه مؤشر مزيج برنت لتراجع بواقع  28%منذ
أكتوبر املاضي.
وطبقا ً للوكالة ،تستهدف «البترول» الكويتية إنتاج
نحو  85أل��ف برميل يومياً من ه��ذا النوع من النفط
بحلول  2020أو  ،2021كما أنها تستثمر في تطوير
مستودعات اخلام الثقيل.
وكانت املؤسسة أع��ادت هيكلة اإلدارة العليا في
جميع وحداتها الثمانية ،خالل وقت مبكر من الشهر
اجل��اري ،كما قامت بتعيني رؤس��اء تنفيذيني باإلنابة
فقط في بعض الوحدات ما ميهد الطريق الندماج داخلي
محتمل.

أحد مشاريع املسؤولية االجتماعية لها

افتتاح قاعة «الكويتية» في كلية العلوم االجتماعية

تباين مؤشرات البورصة عند اإلغالق..
والتداوالت تستعيد الزخم
تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعامالت
أمس االثنني ،حيث ارتفع املؤشران العام واألول
بنسبة  0.18%و ،0.27%فيما ت��راج��ع مؤشر
السوق الرئيسي .0.03%
وأنهت البورصة تعامالتها على ارتفاع املؤشر
العام 27ر 9نقطة ليبلغ مستوى 2ر 5214نقطة
بنسبة ارتفاع بلغت 18ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 4ر 165مليون

سهم مت��ت م��ن خ�لال  5736صفقة نقدية بقيمة
3ر 21مليون دينار كويتي (نحو 29ر 70مليون
دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر 1نقطة
ليصل إلى مستوى 1ر 4772نقطة وبنسبة 03ر0
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 4ر 116مليون
سهم مت��ت عبر  3363صفقة نقدية بقيمة 9ر4
مليون دينار (نحو 17ر 16مليون دوالر).

«أسواق املال» تغلق باب التسجيل
للمحكمني  14فبراير
أعلنت هيئة أسواق املال  ،أنه سوف يتم اغالق
ب��اب التسجيل للمحكمني واخل��ب��راء ف��ي نهاية
األسبوع احلالي املوافق  14فبراير .2019
وقالت الهيئة في تنوية أم��س االثنني ،أنه من
يرغب في التسجيل وتتوافر به الشروط تعبئة
النموذج املخصص على املوقع اإللكتروني الرسمي
للهيئة .وأوض��ح��ت أن��ه يجب إرف���اق امل ُستندات

املطلوبة بحسب النموذج املعد لذلك واحلضور
شخصيا ً للتسجيل في مقر الهيئة الرسمي.
وتقوم الهيئة بتنظيم نشاط األوراق املالية في
الكويت مبا يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية،
وتعمل تنمية أس���واق امل���ال وت��ن��وي��ع وتطوير
أدواتها االستثمارية ،مع السعي للتوافق مع أفضل
املمارسات العاملية.

«احتاد املصارف» :عطلة البنوك لألعياد
الوطنية من  24إلى  26اجلاري
أعلن احت��اد مصارف الكويت أم��س االثنني أن
البنوك احمللية ستعطل أعمالها م��دة ثالثة أيام
مبناسبة األعياد الوطنية من  24إلى  26فبراير
اجلاري.
وق��ال االحت��اد في تصريح صحفي إن البنوك
ستباشر أعمالها املعتادة يوم األربعاء املوافق 27
اجلاري بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت

املركزي بهذا الشأن.
وكان ديوان اخلدمة املدنية أعلن األربعاء املاضي
أن يوم األحد املوافق  24فبراير يوم راحة ويومي
االثنني والثالثاء  25و  26فبراير عطلة رسمية في
جميع ال��وزارات واجل��هھات احلكومية والهھيئات
واملؤسسات العامة مبناسبة اليوم الوطني ويوم
التحرير.

 5فائزين بسحب «الدانة»
األسبوعي من «اخلليج»
اجلاسم واألنصاري خالل االفتتاح

افتتحت شركة اخل��ط��وط الكويتية أم��س االثنني
قاعة «اخلطوط اجلوية الكويتية» في كلية العلوم
اإلجتماعية  -جامعة ال��ك��وي��ت ،وذل��ك حت��ت رعاية
رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف
عبداحلميد اجلاسم وبحضور مدير جامعة الكويت
االستاذ الدكتور حسني أحمد األنصاري ،وعميد كلية
العلوم االجتماعية الدكتور حمود القشعان ،وعدد
من االساتذة والطلبة ،حيث تولت اخلطوط اجلوية
إع��ادة تأهيل القاعة والتي كانت حتت مسمى «القاعة
ال��دول��ي��ة» ،وذل���ك ضمن سعيها نحو دع��م ورع��اي��ة
املؤسسات التعليمية في البالد ،وتخلل حفل االفتتاح
فيديو قصير يروي قصة إعادة تأهيل القاعة من جانب
اخلطوط اجلوية الكويتية وجامعة الكويت ،ومدى
التعاون بني اجلهتني في جتهيز تلك القاعة وتزويدها
بأحدث األجهزة التكنولوجية اضافة إلى توفير مقاعد
جديدة ومريحة للطبلة.
وبهذه املناسبة ،قال رئيس مجلس إدارة اخلطوط
اجلوية الكويتية يوسف اجلاسم« :تفخر اخلطوط

اجلوية الكويتية ب��أن تعلن اليوم عن توليها إع��ادة
تأهيل القاعة الدولية (قاعة اخلطوط اجلوية الكويتية
حالياً) في كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت،
حيث رأت (الكويتية) أن إعادة تأهيل القاعة يأتي ضمن
استراتيجيات الشركة لبرنامجها اخلاص باملسؤولية
االجتماعية نحو دع��م وتشجيع القطاع التعليمي
واملؤسسات التعليمية وأبناءنا وبناتنا الطلبة الذين
ميثلون مستقبل كويتنا احلبيبة.
واضاف اجلاسم« :اخلطوط اجلوية الكويتية جزء
ال يتجزأ من املجتمع الكويتي بكل أطيافه وشرائحه،
ح��ي��ث حت���رص ال��ش��رك��ة بشكل دائ���م ومستمر على
تطبيق استراتيجياتها للمسؤولية االجتماعية وهي
 4استراتيجيات مهمة االول��ى دع��م القطاع الصحي
في الدولة والثانية دعم القطاع البيئي والثالثة دعم
الشباب والرياضة والرابعة دعم القطاع التعليمي وهو
ما يتجسد في هذا املشروع .
وأع���رب اجل��اس��م ع��ن خ��ال��ص أمنياته بالتوفيق
والسداد لطلبة جامعة الكويت ،متقدماً بجزيل الشكر

« الوطني» يهدي الكويت» « إيقاع قلوبنا
وطني» مبناسبة األعياد الوطنية
أط��ل��ق ب��ن��ك ال��ك��وي��ت
ال��وط��ن��ي ع��م�لاً غنائياً
وطنياً يهديه إلى الكويت
بعنوان «إي��ق��اع قلوبنا
وط���ن���ي» ف���ي م���ب���ادرة
مب��ن��اس��ب��ة االح��ت��ف��االت
بالعيد الوطني وذكرى
التحرير .ويجسد العمل
معاني الفخر بالهوية
ال��وط��ن��ي��ة واالع���ت���زاز
ب���ال���ث���ق���اف���ة احمل��ل��ي��ة
والعادات االجتماعية.
ويبث العمل الغنائي منال املطر
عبر كافة وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة إلى جانب قنوات التواصل االجتماعي وصاالت
السينما في الكويت طوال فترة االحتفاالت باألعياد الوطنية.
وقالت مساعد مدير عام إدارة العالقات العامة في بنك الكويت
الوطني منال فيصل املطر إن البنك الوطني ينتظر هذه املناسبة
الوطنية في شهر فبراير من كل عام لتكون فرصة ملشاركة املجتمع
الذي ينتمي إليه فخره واعتزازه بالوطن .ويهدي البنك الوطني هذه
األغنية إلى الكويت وشعبها ألننا نؤمن بأن مسؤوليتنا االجتماعية
تبدأ باملشاركة اإلنسانية احلقيقية مع مجتمعنا من خالل كل ما من
شأنه تعزيز االنتماء واالرتباط بالوطن والثقافة االجتماعية التي
متيّزنا وتعبر عن تاريخنا وتقاليدنا املتأصلة.

للقائمني على جامعة الكويت وعلى رأسهم االستاذ
ال��دك��ت��ور ح��س�ين األن���ص���اري ،وع��م��ي��د كلية العلوم
االجتماعية الدكتور حمود القشعان وجميع القائمني
على اجلامعة ،جلهودهم املبذولة ودوره��م في تطوير
املنظومة التعليمية وحرصهم على القطاع التعليمي في
دولة الكويت.
م��ن جانبه ،أش��اد عميد كلية العلوم االجتماعية
الدكتور حمود القشعان باجلهود املبذولة للعاملني
باخلطوط اجلوية الكويتية ودعمهم وتوليهم إعادة
تأهيل قاعة اخلطوط اجلوية الكويتية (القاعة الدولية
سابقاً) وعلى رأسهم رئيس مجلس اإلدارة يوسف
اجلاسم ،متقدماً بجزيل الشكر لكل من ساهم في جناح
هذا املشروع سواء من قبل اخلطوط اجلوية الكويتية أو
القائمني على جامعة الكويت ،معرباً عن أمله بأن تبقى
دائماً «الكويتية» شريكاً فعّ االً في االحداث التي تدعم
القطاع التعليمي في الدولة وجزء من نسيج املجتمع
الكويتي والتي ال طاملا كانت وال تزال ذلك عبر أجيال من
منتسيبها على مر التاريخ.

الغامن« :وربة» حقق منو ًا استثنائي ًا
في األرباح السنوية بنسبة  71باملئة
على هامش مشاركته في مؤمتر احملليني املاليني
واملستثمرين الذي مت عقده عبر اإلنترنت  ،حتدّث
شاهني حمد الغامن – الرئيس التنفيذي لبنك وربة-
حول النتائج املالية للبنك لعام  2018واصفاً إياها
باإليجابية جدا ً حيث متكن البنك من حتقيق أرباح
سنوية بلغت  12.74مليون دينار كويتي بنسبة
من��و بلغت  71%باملقارنة م��ع ع��ام  2017مما
يبرهن على جناح البنك في تطبيق استراتيجيته
وأنشطته املصرفية األساسية التي متثل احملرك
الرئيسي وراء النتائج والنمو املتميز في جميع
مؤشراته .وأض��اف الغامن أن ميزانية بنك وربة
تتنامى بوتيرة أسرع من السوق حيث بلغ إجمالي
أصول البنك  2.2مليار دينار كويتي مع نهاية عام
 2018باملقارنة مع  1.8مليار دينار كويتي في عام
 2017بنسبة منو تقارب .24%
وح��ول توقعاته االقتصادية ،ق��ال الغامن أنه
على الرغم من التقلبات في أسعار النفط ،تظهر
م��وازن��ة احلكومة للسنة املالية 2020\2019
زيادة بنسبة  4.7%في اإلنفاق ،حيث إن احلكومة
مستعدة للحفاظ على مستوى اإلنفاق احلالي،
على الرغم من العجز املتوقع بامليزانية بنسبة
 7.7مليارات دينار كويتي ،والتي سيتم متويلها

أج��رى بنك اخلليج سحب ال��دان��ة األسبوعي
بتاريخ  10فبراير اجل��اري ،أعلن من خالله عن
أسماء الفائزين اخلمسة خالل الفترة من  3إلى 7
فبراير  2019بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000
د.ك ،أسبوعيا  ،وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة
لهذا األسبوع :منصر مرزوق فهد العجمي وأحمد
عبدالرضا قمبر محمد وشاهه خالد غازي املطيري
ون��ص��ره محمود سعيد ومحمد ش��ل��وان سعود
العجمي
ه��ذا ،وي��ج��ري بنك اخلليج سحب ال��دان��ة ربع

السنوي األول على اجلائزة البالغ قيمتها150,000
دينار كويتي في  27مارس املقبل .أما سحب الدانة
ربع السنوي الثاني سيقام في  26يونيو 2019
على جائزة قيمتها  250,000دينار كويتي ،يليه
السحب ربع السنوي الثالث في  25سبتمبر 2019
على جائزة قيمتها  500,000دينار كويتي .أما
السحب األخير فسوف يقام في  16يناير 2020
وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام
 2019ال��ذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون
دينار كويتي.

«كامكو» حتصد  9جوائز عاملية
عن أدائها خالل 2018
أعلنت شركة كامكو لالستثمار ،عن تلقيها 9
جوائز معترف بها دولياً في فئات مختلفة عن
أدائها التشغيلي خالل عام  .2018ويأتي هذا
التقدير تكليالً باألداء املتنامي للشركة في قطاع
االستثمار ع��ام��اً بعد ع��ام ،فضال ع��ن ع��روض
املنتجات الفريدة واخلدمات املتخصصة التي
تقدمها للعمالء.
وف��ي معرض تعليقها على اجل��ائ��زة ،قالت
سناء الهدلق ،الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة
الثروات في كامكو« ،مع خبرة تزيد عن العقدين
م��ن ال��زم��ن ف��ي العمل بقطاع إدارة األص��ول
واخلدمات املصرفية االستثمارية ،تركز كامكو
باستمرار على تزويد عمالئها الكرام بحلول
استثمارية متخصصة مدعومة بأحدث أبحاث
السوق».

سناء الهدلق

«بوبيان» ينظم ماراثون القراءة
بالتعاون مع مكتبة تكوين
شاهني الغامن

من االحتياطيات العامة للدولة ،واأله��م من ذلك،
أن احلكومة تواصل االلتزام بتخصيص  17%من
املوازنة للنفقات الرأسمالية ،متاشيا مع أهدافها
في تعزيز القدرات اإلنتاجية لالقتصاد ،خاصة في
القطاع غير النفطي ،وهذا سيدعم ظروف الطلب في
االقتصاد إضافة الى ربحية البنوك واملرونة املالية.
كما توقع الغامن منو كل من االقتصاد واألص��ول
املصرفية بنسبة  3%في عام  2019مما يشير الى
استقرار أوضاع التمويل واالستثمار.

استكماال لدعم االنشطة والفعاليات الثقافية
واالبداعية وفي إطار االنشطة التي تساهم في خدمة
املجتمع أعلن بنك بوبيان عن تنظيمه ملاراثون القراءة
اخليري للمرة اخلامسة بالتعاون مع عيادة كلنيكا
 Clinicaلالسنان ومكتبة تكوين والذي يستضيفه
مول  . 360وقالت مسؤولة االتصاالت والعالقات
املؤسسية ف��ي بنك بوبيان ف��ي مجبل امل��ط��وع بعد
النجاح الكبير الذي حققه ماراثون القراءة اخليري
خالل دورات��ه االرب��ع من العام املاضي ج��اءت فكرة
االستمرار في إطالق املاراثون للمرة اخلامسة ولكن
بصورة أكبر المكانية الوصول الى شريحة اكبر من

محبي القراءة والنجاح في حتقيق اهداف اوسع كان
يهدف اليها املاراثون منذ دورته االولى.
من جانبه قال محمد العتّابي من مكتبة تكوين بأن
هذا املاراثون يُعد اخلامس من نوعه ضمن سلسلة
ماراثونات القراءة اخليرية التي بدأت منذ سبتمبر
 ،2017ومتت خاللها ق��راءة ما يزيد عن ال  85ألف
صفحة وش��ارك بها  1625ق��ارئ مبيناً أن الفكرة
نابعة من أهمية أن يكون الشأن الثقافي مقترنا ً بالعمل
املجتمعي والتطوعي ،حيث ستعزز هذه الفكرة مفهوم
القراءة كممارسة حياتية تغيّر في القارئ واملجتمع
في آنٍ واحد.

