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استقر سعر صــرف الـــدوالر األمريكي مقابل الدينار 
الكويتي أمس  االثنني عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر 
اليورو عند 340ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أول أمس 

األحد. 

  وقــال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 
موقعه اإللكتروني إن سعر صــرف اجلنيه اإلسترليني 
استقر عند مستوى 379ر0 دينار في حني انخفض الفرنك 
السويسري الى مستوى 308ر0 دينار وظل الني الياباني 

عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.  
 يذكر ان أسعار الصرف املعلنة من بنك الكويت املركزي 
هي ملتوسط أسعار العملة لليوم وال تعكس أسعار البيع 

والشراء الفعلية.

قال وزير التجارة والصناعة وزير 
الــدولــة لــشــؤون اخلــدمــات الكويتي 
خــالــد الــروضــان إن أنظمة الربط 
اإللكتروني أسهمت في حتسني بيئة 

األعمال في البالد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان 
ــالل الــلــقــاء املــفــتــوح الـــذي نظمته  خ
جمعية اخلريجني الكويتية حتت 
ــال من  ــم عــنــوان )حتــســني بيئة االع

خطط موضوعة إلى واقع ملموس(.
وأوضـــــــح أن أنـــظـــمـــة الـــربـــط 
اإللكتروني أسهمت أيضا في خفض 
كلفة اخلدمات التموينية ب30 مليون 
دينار )نحو 99 مليون دوالر أمريكي( 
مبينا أن هــذه األنظمة جــاءت ضمن 
املــســاعــي اجلـــادة لتحقيق الرغبة 
األميرية السامية في حتويل البالد 
إلــى مركز مالي واقــتــصــادي جــاذب 

لالستثمارات.

وأوضح أن التشريعات االقتصادية 
حظيت بنصيب مــن الــتــعــاون بني 
السلطتني خالل دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي ال15 ملجلس 
األمــة وأبــرزهــا املوافقة في املداولة 
الثانية على مشروع قانون بتعديل 
قانون املناقصات املركزية مبا يشمل 
ــاب املــشــروعــات  ــح األفــضــلــيــة ألص
الصغيرة واملتوسطة عند ترسية 
العطاءات وتشجيع املبادرين على 

املشاركة في أكبر عدد من املناقصات.
وذكــر أن وزارة التجارة وخالل 
مساعيها الرامية إلى حتسني بيئة 
األعمال في البالد عملت على إصدار 
الئحة التنفيذية لقانون الوكاالت 
الــتــجــاريــة والــــذي يعمل عــلــى فك 
االحتكار وأن يكون في البالد وكيل 
أو أكثر وفتح االستيراد الفتا إلى 
فتح عملية االستيراد )أون.اليـــن( 

»قريبا«. وأشار إلى قانون )اإلفالس( 
املوجود لدى جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية البرملانية الــذي يضم 
ــاه  ــا إي ــف ـــادة واص ــن 300 م أكــثــر م

ب«القانون الفني الكبير«.
وذكر أن التطور في التشريعات 
االقتصادية أسهم كذلك فــي جذب 
املزيد من األمــوال إلى سوق الكويت 
ــة( مبا  ــورص ــب لــــأوراق املــالــيــة )ال
يــتــجــاوز مــلــيــاري دوالر أمريكي 
وفــقــا للتقرير الــصــادر عــن وكالة 
)بلومبيرغ(. واســتــطــرد قــائــال إن 
الــبــورصــة تــعــد انــعــكــاســا للحالة 
ــة  الصحية االقــتــصــاديــة ألي دول
موضحا أنــه خــالل عــامــني جنحت 
ــي بــلــوغ ثــالث  ــة الــكــويــت ف ــورص ب
ترقيات ضمن أكبر املؤشرات العاملية 
يتوقع أن تسهم في استقطاب خمسة 

مليارات دوالر. 

تراجعت املؤشرات الكويتية جماعياً 
ــني، للجلسة الثانية على  ــن أمـــس  االث
التوالي، بالتزامن مع التراجع امللحوظ 

في وتيرة التداوالت.
وهبط املؤشر العام للبورصة  عند 
اإلغــــالق 0.39 بــاملــائــة عــنــد مستوى 
6039.1 نقطة خاسراً 23.38 نقطة، كما 
تراجع املؤشران األول والرئيسي بنسبة 

0.04 باملائة و1.37 باملائة الترتيب.
وتقلصت سيولة الــبــورصــة 22.4 
باملائة لتصل إلى 23.31 مليون دينار 
مقابل 30.05 مليون دينار ، كما انخفضت 
أحجام التداول 34.4 باملائة إلى 133.66 

مليون سهم مقابل 203.58 مليون سهم 
باجللسة السابقة .

ــت مــــؤشــــرات 6 قــطــاعــات  ــل ــج وس
انخفاضاَ بصدارة النفط والغاز بنحو 
1.12 باملائة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 
قطاعات أخرى يتصدرها املواد األساسية 

بنسبة 0.14 باملائة.
وجاء سهم »إيفــا« على رأس القائمة 
ــة بانخفاض  ــدرج احلــمــراء لأسهم املُ
نسبته 12.61 باملائة، فيما تصدر سهم 
»الديرة« القائمة اخلضراء ُمرتفعاً بنحو 

13.27 باملائة.
وحــقــق سهم »بــنــك اخلليج« نشاط 

السيولة بقيمة 4.36 مليون دينار 
ُمتراجعاً 0.64 باملائة، بينما تصدر سهم 
»أعيان لإلجارة« نشاط الكميات بتداول 
18.54 مليون سهم ُمتراجعاً 0.77 

باملائة.
وتعليقاً على اجللسة ، قــال امُللل 
ـــراد الــدمــغــي إن  ـــال م الــفــنــي لــســوق امل
الــتــوتــرات السياسية باملنطقة ُتلقي 
بظاللها السلبية على األســـواق بشكل 

عام، والسوق الكويتي على األخص.
وقـــال الــدمــغــي إن احلـــرب الكالمية 
الدائرة بني الواليات املتحدة وحلفائها 
من جهة وإيران وداعميها من جهة أخرى، 

تؤثر بشكل كبير على أداء بورصات 
ــرب  ــع تــطــور احل ــة م ــاص املــنــطــقــة، وخ
الكالمية إلى أفعال وقرائن يتم ترجمتها 

في مياه اخلليج وأراضيه.
وأوضح أن مضيق هرمز ممر مالحي 
هام جداً لعبور ناقالت النفط والتجارة 
الدولية من وإلى اخلليج، وبالتالي فإن 
أي تهديد للمياه اإلقليمية في هذا املرفق 
احليوي ُيعد تهديداً مباشراً ملصالح وأمن 
دول املنطقة والتجارة اخلارجية للدول 

املستفيدة بشكل مباشر وغير مباشر.
وبالنسبة لــلــكــويــت، قـــال الدمغي 
إنــهــا ليست مبــعــزل عما يـــدور حولها 
ــن صــراعــات سياسية واقــتــصــاديــة  م
وبالتالي فــإن البورصة تتأثر بشكل 
ــادة  مباشر بتسارع تلك األحـــداث وزي
حــدة الــتــوتــرات باملنطقة، ُمــشــيــراً إلى 
إمكانية إســقــاط تبعات األحـــداث على 
أداء البورصة مــن حيث زيـــادة حدتها 
أو تقلصها وأثر ذلك على الوضع العام 

للسوق.
ــح الدمغي أن اإلشـــارات  فنياً، أوض
الفنية منذ األسبوع املاضي وأول جلستني 
من هــذا األســبــوع ُتعطي حركة سلبية 
انعكست على مؤشرات السوق الثالثة، 
هذا باإلضافة إلى التراجع امللحوظ في 
حــركــة الــتــداوالت وهــبــوط مستويات 
السيولة لتقترب من الـ 20 مليون دينار 

للمرة األولى منذ فترة.
ــار إلــى أن املؤشر العام ال يزال  وأش
أعلى املقاومة الرئيسية عند 6000 نقطة 
وهو أمر إيجابي نوعاً ما، موضحاً بأن 
كسر هذا املستوى سيؤكد املسار الهابط 
الــذي قد يصل باملؤشر إلــى ما دون الـ 

5800 نقطة في املدى القصير.

23.38 نقطة عند اإلغالق »العام« يخسر 

مؤشرات البورصة  تتراجع جماعيًا لثاني جلسة على التوالي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
ــوال ومتويل اإلرهــاب  أن إدارة مكافحة غسل األم
التابعة لها أصــدرت 30 تدبيراً احــتــرازيــاً على 
الــشــركــات املخالفة اخلاضعة ألحــكــام القانون 

)106/2013( في يونيو املاضي.
وأضــافــت »الــتــجــارة« فــي بيان صحفي أمس  
االثنني، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية 
لـ 3 شركات عقارية وشركة مجوهرات وتضمنت 
أمراً بإلزام 18 شركة عقارية و3 شركات مجوهرات 

باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ــراً بتقدمی تقارير لـ 4  ولفتت إلــى إصــدارهــا أم

شركات عقارية وشركة تأمني.
وذكرت أن )غسل األموال( استكملت إجراءاتها 
قبل اتخاذ اإلدارات املتخصصة في الوزارة إجراءات 
الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خالل الشهر ذاته 

منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن اإلدارة حدثت أيضاً بيانات 85 
ترخيصاً موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة 
مجوهرات و3 شركات صرافة وشركة تأمني، في 

حني اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقباً لـ 32 شركة 
عقارية و5 شركات مجوهرات وشركة صرافة.

وبينت »الــتــجــارة« أنها أصـــدرت 10 تقارير 
للرقابة امليدانية شملت 5 شركات عقارية و5 

شركات صرافة.

30 تدبيرًا  »التجارة« تصدر 
احترازيًا على الشركات املخالفة

الوزير متحدثاً خالل الفعالية

ــاً مــنــه بــأهــمــيــة  الــتــواصــل مــع موظفيه  ــان إمي
ورفــع درجــة الوعي الصحي لــدى املوظفني حول 
أمــراض العصر ومنها مرض السكري،  قام البنك 
التجاري باستضافة معهد دسمان للسكري بهدف 
إجــراء  الفحوصات الطبية ، وتقدمی االستشارات 
والنصائح والوقاية من مرض السكري وأهمية 
الكشف املبكر عنه . وقـــام فــريــق مــن اخلــدمــات 
الطبية والتثقيف والتوعية وقسم العالقات العامة 
واإلعـــالم فــي معهد دســمــان بعمل فحوص سكر 

الدم ملوظفي البنك، وتوزيع املنشورات التوعوية، 
وتقدمی االستشارات الطبية واملعلومات القيمة 
حول الصحة العامة ومرض السكري بشكل خاص.

ـــ  وبهذه املناسبة، صرحت نائب املدير العامـ 
ـــ أماني الورع  قائلة  أن  قطاع التواصل املؤسسيـ 
هذه االستضافة أتت حرصاً من إدارة البنك على 
توفير مزيد من العناية بالكوادر البشرية لديه، 
مشيدة بتجاوب واستحسان موظفي البنك لهذه 
الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم مثل هذه 

األنشطة والفعاليات املتعددة والرامية إلى تعزيز 
الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات 

الصحية السليمة للموظفني.
وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة البنك التجاري 
الكويتي بالشكر والتقدير لفريق عمل معهد دسمان 
على زيارتهم وتخصيص وقتهم في تثقيف موظفي 
البنك بأهمية إجراء الفحوصات الطبية حول مرض 
السكري بصورة منتظمة، إلى جانب دور اللياقة 
البدنية وممارسة الرياضة في مكافحة هذا املرض. 

»التجاري« يستضيف فريق معهد دسمان للسكري

احمد الدعيج وأماني الورع  مع موظفي البنك و فريق دسمان  

أجــرى بنك اخلليج سحب الــدانــة األسبوعي 
بتاريخ 21 يوليو، أعلن مــن خالله عــن أسماء 
الفائزين اخلمسة خالل الفترة من 14 إلى 18 يوليو 
2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار 

كويتي أسبوعياً.
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع:  
سيلفي مايكل وبــنــدر طــالــب ســعــدي الظفيري 
وعبدالله حمدان صقر سديران ورقية شاكرعلي 

توراب وفاطمة محمد حسني الناصر .
ــذا، ويــجــري بنك اخلليج سحب الــدانــة ربع  ه
السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة 
قيمتها 500،000 دينار كويتي. أما السحب األخير 
فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا 
السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي 

سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
ــادة املبالغ التي يتم  فــرص فوزهم عن طريق زي
إيــداعــهــا فــي احلــســاب، باستخدام خــدمــة الدفع 
اإللكتروني اجلــديــدة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الــدانــة العديد من اخلدمات 
املتميزة لعمالئه منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري« التي متنح عمالء الدانة حرية إيــداع 
النقود في أي وقــت يناسبهم، إضافة إلــى خدمة 
»احلاسبة« املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني 
وتطبيق الهواتف الذكية، والتي متِكّن عمالء الدانة 
من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة 

األسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

5 رابحني  بسحب الدانة األسبوعي  »اخلليج«: 

30 مليون دينار أوضح أنها خفضت كلفة اخلدمات التموينية بـ 

األعمال بيئة  حتسني  في  أسهمت  اإللكتروني  الربط  أنظمة   : الروضان 

قاعة التداول في البورصة 

»حتت شعار قطرة دم تنقذ حياتي« ، نظم البنك 
األهلي املتحد حملة للتبرع بالدم يــوم اخلميس 
املوافق الثامن عشر من يوليو اجلــاري فى مجمع 
ــك بالتعاون مــع جمعية املنابر  البوليفارد وذل

القرآنية وبنك الدم الكويتي . 
تأتي هذه احلملة  امتدادا جلهود البنك األهلي 
املتحد ومــبــادراتــه املتميزة فــى مــجــال الرعاية 
الصحية ، سعياً إلى نشر ثقافة العمل اخليري  ، 
وترسيًخا للهدف اإلنساني النبيل في مجال البذل 
والعطاء ، حيث سبق وأطــلــق البنك العديد من 
حمالت التبرع بالدم فى مقره الرئيسي مبشاركة 
عدد كبير من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع 
بدمائهم وأظهروا تعاونا كبير وتفهما ملحوظا 
ألهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن 

تتوقف حياتهم على قطرات قليلة من الدم .
وبهذه املناسبة أفــادت  سحر دشتي مدير عام 
حماية العمالء ورئيسة فريق املسئولية املجتمعية 
فى البنك في بيان صحفي:  نهدف من خالل هذه 
احلملة إلى تأصيل قيمة املشاركة والتكافل بني 
أفــراد املجتمع، ، وال شك أن زيــادة الوعي بأهمية 
بالتبرع بالدم يعد هدف نبيل يستحق أن يتكاتف 
اجلميع لتحقيقه وخاصة أن عملية التبرع بالدم 
على الرغم من أنها بسيطة للغاية، كما أنها مفيدة 
لصحة املتبرع ولكنها قد تنقذ حياة الكثيرين من 

املرضي واملصابني ممن يحتاجون لنقل الدم .
وأشــادت دشتي  باإلقبال الشديد  الذى شهدته 
حملة البنك للتبرع بالدم سواء من موظفي البنك 
وعائالتهم وغيرهم  من رواد حديقة البوليفارد  ، 
موكدة أن هذا اإلقبال على هذه احلمالت إمنا يعكس 

تنامى الوعي املجتمعي بأهمة اإلقبال التبرع بالدم 
إلنقاذ حياة الكثيرين.  

وتقدمت دشــتــي بالشكر متوجهة ملسؤولي 
جمعية املنابر القرآنية وبنك الدم الكويتي لتعاونهم 
إلجنــاح هذه املبادرة ودعــت جميع أفــراد املجتمع 
للتكاتف إلستمرار البرامج التوعوية بهذه القضية 

احليوية .  
وبهذه املناسبة أكد مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في جمعية املنابر القرآنية حسني العنزي 
أن هذه احلملة تأتي استشعاراً لقوله تعالى : »ومن 
أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا«، حيث قامت 
»املنابر القرآنية« بالتعاون مع البنك األهلي املتحد 
وبنك الدم املركزي في وزارة الصحة بإطالق حملة 
التبرع بالدم األولى حتت شعار »قطرة دم .. تنقذ 
حياتي«، وقد القت حضورا ومشاركة من العديد من 
أطياف املجتمع صغارا وكبارا، رجاال ونساء مؤكدا 
أن هذا التفاعل يؤكد حب هذا الشعب للبذل والعطاء 

وتقدمی اخلير واإلحسان إلى الغير .
وأوضـــح العنزي أن هــذه املــبــادرة اإلنسانية 
تأتي من منطلق حــرص »املنابر القرآنية« على 
ترسيخ القيم القرآنية والنبوية؛ مبينا أن هذا 
النوع من احلمالت يعد مظهرا من مظاهر التضامن 
في املجتمع الذي يهتم أفراده بعضهم ببعض، من 
منطلق قوله صلى الله عليه وسلم: »مثل املؤمنني 
في تــوادهــم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
الــواحــد إذا اشتكى منه عضو تــداعــى لــه سائر 
األعضاء باحلمى والسهر«، الفتا إلى أن هذه احلملة 
تهدف إلى انقاذ حياة اآلخرين الذين هم في أمس 

احلاجة لنقل الدم.

»املتحد« ينظم حملة للتبرع بالدم 
بالتعاون مع جمعية املنابر القرآنية 


