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 أعلنت مؤسسة إيــه. إم. بست العاملية عن تصنيف 
القوة املالية لشركة البحرينية الكويتية للتأمني )جي آي 

جي البحرين(.
وأكـــدت مؤسسة التصنيف تصنيف الــقــوة املالية 
ــاز( بــاإلضــافــة إلى  للشركة عند مــســتــوى  -A (ممــت
التصنيف االئتماني للشركة عند درجــة  ،A مع نظرة 

مستقبلية مستقرة، وفــقــا لبيان صحفي لبورصة 
البحرين.

وأضافت الشركة أن هذان التصنيفان يظهران املركز 
املالي واإلجـــراءات املناسبة التي تنتهجها الشركة في 

إدارة املخاطر املؤسسية التي تواجهها.
وقال الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس أن الشركة لها 

سجل ممتاز في الربحية يعكس األداء االكتتابي اجليد 
بالنسبة جلميع أنواع التأمني«.

وعلي مستوي نتائج الشركة في الربع الثاني من 
العام احلالي، فقد زادت األرباح العائدة علي املساهمني 
بنسبة 97 باملائة إلي 1.3 مليون دينار، مقابل 649 ألف 

دينار في الربع الثاني من 2018.

أنهت املــؤشــرات الكويتية تعامالت 
أمـــس  األحـــد متراجعة بشكل جماعي 
لثاني جلسة على التوالي، بضغط من 
هبوط غالبية قطاعات الــســوق وعلى 
رأسها االتــصــاالت والبنوك، باإلضافة 
ــاع اجليوسياسية  إلى اضطراب األوض
باملنطقة وترقب عودة األسواق العاملية 

اليون االثنني .
ــط املـــؤشـــر الـــعـــام لــلــبــورصــة  ــب وه
الكويتية 1.49 بــاملــائــة بإقفاله عند 
النقطة 5984.64 خاسراً أكثر من 90 
نقطة، كما انخفض املؤشران الرئيسي 
واألول بنسبة 0.93 و 1.69 باملائة على 

الترتيب.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً 
يتصدرها االتصاالت بنحو 2.66 باملائة، 
يليه البنوك بنسبة 1.64 باملائة، بينما 
ــات االستهالكية  ــدم ارتــفــع قطاعا اخل
واملـــواد األساسية فقط ، بــواقــع 0.34 

باملائة لألول، و0.09 باملائة للثاني.
وجــاء سهم »إيفا قنادق« على رأس 
الــقــائــمــة احلـــمـــراء لــألســهــم املُــدرجــة 
بانخفاض نسبته 10.21 باملائة، فيما 
تصدر سهم »عمــار« القائمة اخلضراء 

ُمرتفعاً بنحو 32.81 باملائة.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 8.3 
باملائة لتصل إلى 35.81 مليون دينار 
مقابل 33.06 مليون ديــنــار باجللسة 
السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 
4.7 باملائة إلــى 178.86 مليون سهم 
مقابل 170.9 مليون سهم يوم اخلميس 

املاضي.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 7.83 مليون دينار 

ُمتراجعاً 2.18 باملائة، فيما تصدر سهم 
»صــنــاعــات« نــشــاط الكميات بــتــداول 
15.02 مليون سهم ُمتراجعاً 3.56 

باملائة.
وقال مستشار التحليل الفني حلركة 
ــال، نــواف العون وفقا ملوقع  ــواق امل أس
»مباشر«، إن السيناريو السلبي للمؤشر 
العام كــان يكمن بكسر مستوى 6030 
نقطة، وهو ما حدث بالفعل، وسيكون 

املستوى 5910 الدعم الــقــادم في حال 
استمرار الهبوط وهــو هــدف النموذج 

السلبي.
وبالنسبة ملؤشر السوق األول، قال 
العون إن التشابه كبير بينه وبني املؤشر 
الــعــام وبالتالي فــإن نفس السيناريو 
جنده يتكرر على حركة مؤشر السوق 
األول والذي يتحقق بكسر مستوى الدعم 
6640 نقطة ليكون منوذج سلبي هدفه 
يصل باملؤشر إلــى مستوى 6480 في 

حال استمرار الهبوط.
من جانبه، قال امُللل املالي لألسواق، 
محمد مانع العجمي وفقا ملوقع »مباشر«، 
إن املؤشر العام يقترب من نقطة دعم 
مهمة على الفرمي اليومي )5979 نقطة(، 
والتي من املمكن أن يرتد منها على املدى 
القصير. ويـــرى العجمي أن السوق 
الكويتي قد يشهد ارتدادات حلظية خالل 
اليومني القادمني، واجتاه األسبوع بعد 
ـــواق العاملية  ذلــك يتحدد بقيادة األس
بعد عودتها من عطلة نهاية األسبوع 
اليوم  االثنني. ونصح العجمي املتداولني 
بتوخي احلذر؛ خصوصاً مع الغياب شبه 
الكلي للُمحفزات خالل هذا املوسم من كل 

سنة والذي يتضمن العطلة الصيفية.

لثاني جلسة على التوالي .. بضغط من غالبية قطاعات السوق

احلذر يستوجب  فزات  املحُ وغياب  البورصة..  ملؤشرات  جماعي  هبوط 

أظهرت بيانات رسمية أمــس  األحــد انخفاض 
التبادل التجاري بني دول االحتاد األوروبي ال28 
والكويت خــالل األشهر الستة األولــى من العام 

احلالي مقارنة بعام 2018.
وذكرت البيانات الصادرة عن مكتب اإلحصاءات 
األوروبي )يوروستات( أن إجمالي واردات االحتاد 
األوروبي من الكويت بلغ 42ر1 مليار يورو )57ر1 
مليار دوالر أمريكي( في الفترة من يناير الى يونيو 
2018 في حني بلغت قيمتها 25ر1 مليار يورو 

)38ر1 مليار دوالر( لذات الفترة من العام احلالي.
ــه بلغ وفــق البيانات إجمالي  وفــي الوقت ذات
واردات منطقة اليورو املكونة من 19 عضوا من 
الكويت في الفترة من يناير إلى يونيو من العام 

املاضي 14ر1 مليار يورو )26ر1 مليار دوالر(.
ولفتت )يــوروســتــات( إلــى أنــه خــالل األشهر 

الستة األولــى من عام 2019 بلغ إجمالي واردات 
منطقة اليورو من الكويت 4ر735 مليون يورو 

)4ر815 مليار دوالر(.
في حني بلغ إجمالي صــادرات منطقة اليورو 
إلى الكويت في األشهر الستة األولى من عام 2018 
بحسب البيانات ما قيمته 7ر2 مليار يورو )9ر2 
مليار دوالر( بينما بلغ إجمالي صادراتها في ذات 
الفترة من العام احلالي 1ر2 مليار يــورو )3ر2 

مليار دوالر(.
وميثل كل من الوقود املعدني ومــواد التشحيم 
واملواد ذات الصلة اجلزء األكبر من واردات االحتاد 
األوروبــي من الكويت فيما تعتبر اآلالت ومعدات 
ــواد الكيميائية واملنتجات ذات الصلة  النقل وامل
ــاد إلى  ومــعــدات النقل أهــم عناصر تصدير االحت

الكويت. 

»يوروستات«: انخفاض التبادل التجاري 
بني دول االحتاد األوروبي والكويت

قــام البنك التجاري بإجراء 
السحب األسبوعي على »حساب 
النجمة » و حملة » راتبك وفوقه 
كــاش » وقــد مت إجـــراء السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة لطيفة اجليعان.  
وجــاءت نتائج السحب على 
النحو التالي :  سحب حساب 
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  
5،000 دينار كويتي كانت من 
نصيب سميره علي عبدالرحيم 
بوخمسني ، السحب األسبوعي 
ــك وفــوقــه كــاش«  ــب حلملة »رات
ــزة بقيمة 1،000 ديــنــار  ــائ ج
كويتي كانت من نصيب فيصل 

تركي الغضوري  .
وقــد أوضــح البنك أن جوائز 
حساب النجمة أصبحت مميزة 
بحجم مبالغ اجلــوائــز املقدمة 
بــاإلضــافــة إلــى تنوعها طــوال 
السنة، وتتضمن السحوبات 
جــــائــــزة أســـبـــوعـــيـــة بــقــيــمــة 
5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 
20،000 د.ك، وجــائــزة نصف 
سنوية وقــدرهــا نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة إلى 
أكبر جائزة في العالم مرتبطة 

بحساب مصرفي والتي حصــل 
البنك مبوجبها على شهـــادة 
غينيس لألرقـــام القياسيـــة 
والبالغــــة مليــــون ونصف ) 

1،500،000 دينار كويتي ( .
ــاب  ــس ـــة فـــتـــح ح ـــي وعـــــن آل
ـــل لــدخــول  ـــأه ـــت ــة وال ــم ــج ــن ال
السحوبات والــفــوز باجلوائز 
القيمة، كشف البنك أنــه ميكن 
فتح حساب النجمة فقط بإيداع  
100 ديــنــار كويتي ويجب أن 
يكون في احلساب مبلغ ال يقل 
عــن 500 ديــنــار لــدخــول جميع 

السحوبات على كافة اجلوائز 
التي يقدمها احلساب. وبالنسبة 
لــفــرص الــفــوز فــإنــه كــل مــا زاد 
املبلغ املتفظ في احلساب زادت 
فــرص فــوز العميل حيث أن كل 
25 دينار توفر فرصة واحــدة 
للفوز، فضالً عن املزايا اإلضافية 
التي يوفرها احلساب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي 
ويستطيع احلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب و كذلك 
احلــصــول على كــافــة اخلــدمــات 

املصرفية من البنك التجاري.  

»التجاري«: رابحان  في سحب
 »النجمة  وحملة »راتبك وفوقه كاش«

ـــ 5 فــي  سحب  ــة عــن الرابحني ال اعــلــن  بنك ورب
ــادي والثالثني هــذا وقــد مت  السنبلة االسبوعي احل
اإلعالن عن الفائزين اخلمسة بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الــذيــن حالفهم احلــظ خالل 
سحب السنبلة احلادي والثالثني، فقد توج 5 رابحني 
من عمالء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار 
كويتي وهم: فهيد سعد فهيد العجمى ، نايف يوسف 
ابراهيم الفصام ، غدير عدنان حسن الكندرى ، مشعل 
حمد سعد العدوانى ، و فهد عبد الرحمن محمد القطان.

ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفير األمـــوال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على 

أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة الى  فرصاً للفوز 
بجوائز نقدية طوال العام.

ومتاشياً مع رغبته بتطوير وحتديث خدماته 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق مع حتقيق املصلحة 
والفائدة األكبر لعمالئه ونظراً لتنامي قاعدة عمالئه 
والتجاوب الكبير الذي لقاه احلساب، يعيد بنك وربة 
إطــالق حساب »السنبلة« بحّلة جديدة ومتطورة 
في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية 
أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة 
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل 
عليها العمالء لتصل الــى أكثر مــن مليون دينار 

كويتي!

5 رابحني في سحوبات  »وربة«: 
»السنبلة« األسبوعية 

شارك بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
باستقبال حجاج بيت الله احلرام القادمني 
إلى الكويت من األراضي املقدسة باململكة 
ــك ضمن  العربية الــســعــوديــة. يــأتــي ذل
اطــار املسؤولية االجتماعية، واحلرص 
على مشاركة افــراد املجتمع في مختلف 

املناسبات.
وتــوافــد مئات احلجاج إلــى الكويت، 
حيث تــواجــد فــريــق »بــيــتــك« فــي مبنى 
الــركــاب اجلــديــد T4 فــي مطار الكويت 
الدولي الستقبالهم بــالــورود والهدايا، 
وهو ما كان له طيب االثــر على احلجاج 
الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه 

البادرة الطيبة من »بيتك«.
وكـــان »بيتك« قــد شـــارك بالتعاون 
مع املكتب االعالمي بــوزارة الصحة، في 
احلملة الوطنية السنوية لتوعية احلجاج 
أثناء سفرهم لتأدية مناسك احلج، والتي 
تهدف الــى تزويد احلجاج بــاالرشــادات 
الصحية والتوعوية أثناء موسم احلج 
واحلفاظ على الصحة والسالمة، وكذلك 
االجــابــة على استفسارات وتــســاؤالت 

احلجاج املتعلقة بالصحة.
واستمرت هذه املبادرة التي اطلقتها 
وزارة الصحة حتت عنوان »نحو حج 
آمن«، ويشارك فيها »بيتك« سنويا، طوال 

فترة احلج حتى عودة احلجاج.

وجــرى عبر جناح املكتب االعالمي 
لوزارة الصحة توزيع الكتيبات التوعوية 
وبعض األدوات الوقائية وفحوصات 
شاملة للحجاج، مــع االهتمام اخلــاص 
بتزويد كبار السن بالتعليمات املتعلقة 
بكيفية حفظ األدوية أثناء السفر وكيفية 
االلتزام بالنظام العالجي والغذائي الذي 

يصفه الطبيب والتعرف على األعــراض 
األولــيــة للمضاعفات الصحية، وكذلك 
تعريفهم بكيفية التعامل الصحيح مع 
االصــابــات، والتغذية الصحية أثناء 
ــج، وارشــــادات صحية للوقاية من  احل

االنهاك احلراري وضربات الشمس.
ويقوم »بيتك« بــدور كبير في املجال 

الصحي، والتعاون مع اجلهات الصحية 
واملشاركة مببادرات وأنشطة وفعاليات 
صحية واجتماعية وتوعوية مختلفة 
ــاشــرا بالتنمية  ــا مــب ــاط ــب تــرتــبــط ارت
االجتماعية والتنمية املستدامة مبفهومها 
ــــادة »بــيــتــك« في  ــد ري ــؤك ــل، وت ــام ــش ال

املسؤولية االجتماعية.

»بيتك« يشارك في استقبال حجاج بيت الله احلرام

فريق »بيتك« يستقبل احلجاج

»برقان«: خالد الهاجري ورحاب عيدي 
يربحان في سحب حساب  »يومي«

أعــلــن بنك بــرقــان عــن أسماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
على حساب يــومــي، وقــد فــاز كل 
واحــد منهم بجائزة 5،000 د.ك 
وكــان احلــظ في هــذه السحوبات 
ـــد عبود  ــن نــصــيــب: خــالــد راش م
الهاجري ورحاب عبداالمير حسن 

عيدي
باإلضافة للسحب اليومي، بنك 
بــرقــان يوفر سحب ربــع سنوي 
حلساب »يــومــي« للفوز بجائزة 
نقدية بقيمة 125،000 دينار 
كــويــتــي.  وللتأهل للسحوبات 
الربع سنوية يتعني على العمالء 
أن ال يقل رصيدهم عن500  د.ك 
ملــدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب و كما أن كل10 د.ك متثل 
فرصة واحـــده لــدخــول السحب. 
ــان رصــيــد احلــســاب 500  وإذا ك
ــا فـــوق، سوف  ديــنــار كويتي وم
ــاب مؤهل  ــس يــكــون صــاحــب احل
للدخول فــي كــل مــن السحوبات 

اليومية والربع سنوية.
وللمزيد من املعلومات حول 
فتح حساب يومي أو عن السحب 
ــاب يــومــي  ــس ــوي حل ــن الـــربـــع س
ــرع لبنك  ، يرجى زيـــارة أقــرب ف
برقان للحصول على التفاصيل 

واملعلومات الالزمة، أو االتصال 
عــلــى 1804080 حــيــث سيقوم 
موظفونا املختصون بتقدمي كل 
املساعدة الالزمة حول كيفية فتح 
احلــســاب، أو لإلجابة على كافة 

اإلستفسارات حول جميع خدمات 
ومنتجات بنك برقان. وميكن كذلك 
زيـــارة موقع البنك االلكتروني 
www.burgan.com للمزيد من 

املعلومات.

4 شركات عن التداول وقف 
أعلنت شركة بورصة الكويت وقف التداول على 
أسهم أربــع شركات مدرجة ألسباب مختلفة منها 
عدم تقدم بيانات مالية وجتاوز خسائر ناهزت ال 
75 في املئة وبناء على قرار جمعية عمومية إحدى 

الشركات بتخفيض رأسمالها.
وقــالــت الــبــورصــة على موقعها اإللكتروني 

إنها أوقفت شركة )الكوت( للمشاريع الصناعية 
لعدم تقدمها لبيانات مالية في 31 مــارس 2019 
ــار( القابضة و)يــاكــو( الطبية  ــم وشركتي )اإلث
لتجاوز خسائرهما نسبة ال 75 في املئة من رأس 

املال.
وأضــافــت أنــه بناء على قــرار اجلمعية العامة 

لشركة االستشارات املالية الدولية القابضة )إيفا( 
التي أقرت فيها تخفيض رأس املال فقد تقرر إيقاف 
أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من اليوم االثنني 
إلى يوم األحد املقبل إلى حني االنتهاء من اجراءات 
التخفيض على أن تتم إعــادة أسهمها للتداول 26 

اجلاري.

طيران اجلزيرة توقع خطابًا 
3 طائرات الستئجار 

أعلنت شركة طيران اجلزيرة توقيع خطاب الستئجار 3 
طائرات طراز A320 NEO من شركة »أي سي بي سي«، 
موضحة بأنه سيتم تسلم الطائرات في أغسطس وسبتمبر 

من عام 2020.
وبحسب بيان الشركة للبورصة الكويتية، أمس  األحد، 
أعلنت »اجلزيرة« التحوط جلزء من الوقود ملدة 24 شهراً  

بحال وصول األسعار إلى 60 دوالراً للبرميل.
وقالت الشركة إنه يتعذر حتديد األثر املالي للمعلومات 

السابقة في الوقت احلالي.
كانت أرباح »اجلزيرة« ارتفعت 171.2 باملائة في الربع 
الثاني من العام اجلــاري، لتصل إلــى 4.8 مليون دينار؛ 
مقابل أرباح بنحو 1.8 مليون دينار للفترة املماثلة من العام 

املاضي.

نظر دعوى »ريــم« ضد 
29 أغسطس »أسواق املال« 

أعلنت شركة رمي العقارية أنــه مت حتديد جلسة 29 
أغسطس 2019، كأولى جلسات النظر في دعوى الشركة 

ضد هيئة أسواق املال الكويتية.
وقالت »رمي« في بيان للبورصة الكويتية أمس  األحد، 
إن موضوع القضية يتعلق بالنظر في تظلم الشركة من قرار 
»الهيئة« رقم )6/29/2019 ت( الصادر بتاريخ 20 يونيو 

املاضي، بشأن رفض مشروع االندماج املُقدم من الشركة.
وأوضحت الشركة أن األثر املتوقع على الشركة نتيجة 

احلكم ال ميكن قياسه حالياً نظراً لسير إجراءات الدعوى.
كانت هيئة أسواق املال قررت في مطلع أبريل املاضي، 
عدم املوافقة على مشروع عقد االندماج بطريق الضم بني 

»رمي« وشركة املنتجعات العاملية القابضة.


