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65.34 دوالرًا النفط الكويتي ينخفض إلى  

Friday 13th December 2019 - 13 th year اجلمعة 16 من ربيع اآلخر 1441 هـ/ 13 ديسمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا 
ليبلغ 34ر65 دوالر في تداوالت أول امس االربعاء 
مقابل 47ر65 دوالر للبرميل في تداوالت اخلميس 

املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 
الكويتية. وفي االسواق العاملية حتدد سعر التسوية 
في العقود اآلجلة خلام برنت عند 72ر63 دوالر 

للبرميل بانخفاض 62 سنتا وانخفض خام غرب 
تكساس الوسيط 48 سنتا ليغلق عند 76ر58 دوالر 

للبرميل.

ــة الــكــويــتــيــة في  ــورص ــب جنــحــت ال
التحول إلــى اللون األخضر مع نهاية 
ــس اخلــمــيــس، على عكس  تــعــامــات أم
األداء اجلماعي املتراجع للمؤشرات في 

مستهل التداوالت.
ــام للبورصة  ــع ــر ال ــؤش وارتــفــع امل
الكويتية عند اإلغاق 0.27 باملائة عند 
مستوى 6115.33 نقطة رابحاً 16.27 
نقطة، كما ارتــفــع املــؤشــران الرئيسي 
واألول بنسبة 0.14 باملائة و0.31 

باملائة على الترتيب.
وجاء ارتفاع املؤشرات الكويتية بدفع 
رئيسي ومباشر من أسهم البنوك التي 
دفعت القطاع إلى الصعود مبفرده بني 
قطاعات السوق، لُيسجل عند اإلغاق 

منواً بنسبة 0.68 باملائة.
على اجلانب اآلخر، تراجعت مؤشرات 
9 قطاعات في نهاية التعامات يتصدرها 
السلع االستهاكية بنحو 3.1 باملائة، ثم 
التأمني بواقع 1.84 باملائة، فيما كان 
الصناعة األقــل تضرراً بهبوط نسبته 

0.05 باملائة.
ـــام« الــقــائــمــة  ـــن وتـــصـــدر ســهــم »س
اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو اقتربت 
نسبته من 16 باملائة، فيما تصدر سهم 
»إيفا فنادق« القائمة احلمراء ُمتراجعاً 

بنحو 9.94 باملائة.
وقفزت سيولة البورصة 55.8 باملائة 
إلــى 40.9 مليون دينار مقابل 26.26 

مليون ديــنــار ، كما ارتــفــعــت أحجام 
التداول 31.4 باملائة إلى 160.25 مليون 
سهم مقابل 121.96 مليون سهم بجلسة 
سابقة . وحقق سهم »الكويت الوطني« 
أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.98 
مليون دينار ُمرتفعاً 1.64 باملائة عند 
سعر 1.052 دينار، بينما تصدر سهم 
»أهلي متحد - البحرين« نشاط الكميات 
بــتــداول 16.16 مليون سهم بارتفاع 

0.67 باملائة.
وقال امُللل الفني لسوق املال، حسني 

املطرود وفقا ملوقع »مباشر«، إن سهم 
»الكويت الوطني« بدا وكأنه املُسيطر 
على دفة التداوالت بالبورصة، وصعود 
السهم وإيجابيته ساهم بشكل مباشر في 

ارتفاع قطاع البنوك والسوق ككل.
وأوضـــح املــطــرود أن التجميع على 
سهم »الكويت الوطني« أمــراً منطقياً 
مع قرب ترقية البورصة الكويتية في 
مؤشر مورغان ستانلي »إم إس سي آي« 
لألسواق الناشئة نهاية الشهر اجلاري، 
حيث يحظى سهم البنك باهتمام جميع 

فئات املستثمرين.
وأضاف بأن حالة البورصة الكويتية 
منذ قرابة الشهر إيجابية بشكل كبير 
نظراً ملوضوع الترقية من جهة، ومن جهة 
أخرى حالة السكون والترقب السياسي 
الذي يسبق تشكيل احلكومة اجلديدة، 
األمر الذي يرى فيه املستثمرون فرصة 
لتأسيس مراكز استثمارية على بعض 

األسهم وخاصة التشغيلية.
ــى أن اقــتــراب  ــرود إل ــط كما أشـــار امل
الــعــام اجلـــاري على نهايته ُيــعــزز من 
األوضاع اإليجابية وخاصة في بورصة 
الكويت؛ نظراً ملا حتظى به تلك الفترة 
من العام من دخــول استثماري كثيف 
على أسهم البنوك والقياديات بالسوق 
والــذي يترتب عليه إقــفــاالت جتميلية 
التي حُتسن في أسعار األسهم السوقية 
واالنعكاس املباشر على النتائج السنوية 

والتوزيعات املتوقعة.
فنياً، قــال املــطــرود أن املؤشر العام 
للبورصة الكويتية عــاد اليوم لُيغلق 
أعلى احلاجز املئوي 6100 نقطة وأصبح 
قريباً من املقاومة األولى عند 6128 وإذا 
جنح في اختراقها سيكون الهدف التالي 
عند 6150، بينما يبقى احلاجز املئوي 
نقطة مستوى دعــم مــحــوري وخاصة 
أن املؤشر يتذبذب عنده كلما كسره إلى 
أسفل أو جتــاوزه ألعلى بفارق قليل من 

النقاط.

دينار مليون   40.9 إلى  باملئة   55.8 قفزت  السيولة 

البورصة تتحول لألخضر والبنوك كلمة السر

تفاعًا مع ماتناقلته وسائل التواصل االجتماعي 
يــوم الثاثاء املــوافــق 10 ديسمبر 2019  حول 
ــني  ــوة الطيارين اإلداري تقدمي 26 طياًرا من األخ
باستقاالت جماعية من مناصبهم اإلدارية في إدارة 
العمليات بالشركة إستنادا على ما ورد في كتابهم 
املرفوع لنائب الرئيس التنفيذي للعمليات بذات 
التاريخ واملتضمن األسباب واملبررات التي دفعتهم 
لإلستقالة، عقد مجلس إدارة الشركة إجتماعا طارًئا 
ظهر يوم األربعاء املوافق 11 ديسمبر 2019 ضم 
أربعة من األخوة الطيارين املتقدمني باستقاالتهم 
ممثلني عــن باقي األخـــوة الطيارين املستقيلني، 
باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، وعبر 
رئيس وأعــضــاء مجلس اإلدارة احلاضرين عن 
بالغ إهتمامهم باملوضوع مؤكدين إعتزازهم بكافة 
موظفي الشركة املخلصني واملتفانني في عملهم 
ــي طليعتهم قــطــاع الطيارين الــذيــن سجلوا  وف
بأدائهم املتفاني طوال خدمتهم في اخلطوط اجلوية 
الكويتية صفحات مضيئة فــي مجال السامة 
واألمان في عمليات الشركة فضا عن حتقيق أعلى 
معدالت إنضباط املواعيد بشهادة وكــاالت تقييم 
أداء شركات الطيران العاملية، وإستمع مجلس 
اإلدارة بكل رحابة صدر ملجمل ما طرحه األخوة 

الطيارون، والذين أجابوا بدورهم على ما ُطرح 
عليهم من إستفسارات.

وأكد املجلس عزمه على تشكيل جلنة من أعضائه 
واإلدارة التنفيذية بالشركة لبحث مامت تداوله من 
وجهات وآراء من األخــوة الطيارين للوصول إلى 
حلول لها متوافقة مع األنظمة واللوائح والقوانني 
ــا ال يتعارض مع  املعمول بها فــي الشركة ومب
القوانني واألنظمة املفروضة عليها من سلطات 
الطيران املدني الكويتية واجلهات الرقابية الفنية 
الدولية، كما أكد مجلس اإلدارة على ثقته الكاملة 

بأبناء الشركة من جميع املوظفني و الطيارين.
وفي اخلتام متنى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
على األخوة الطيارين املستقيلني التأني مبوضوع 
إستقالتهم إلفــســاح الفرصة لّلجنة التي سيتم 
تشكيلها لبحث كافة املطالب ووضــع تصورات 

احللول لها.
هــذا ويأمل مجلس اإلدارة من اجلميع تغليب 
احلكمة والتروي في هذا املوضوع، للوصول إلى 
أفضل النتائج لصالح الطيارين وكافة املوظفني 
وصالح الناقل الوطني )اخلطوط اجلوية الكويتيه( 
واملصلحة العليا لكويتنا احلبيبة، والله الهادي إلى 

سبيل الرشاد وهو ولي التوفيق والسداد.

»الكويتية«: تشكيل جلنة حلل 
مشكالت الطيارين »املستقيلني«

في إطار خطة الطوارئ املعمول بها في مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات التابعة لها، أجرت 
إدارة مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول 
الوطنية الكويتية، مترينا على عملية إخاء شاملة 
وفقا للحالة )CAT3( واملصنفة بأنها األخطر على 

العاملني.
تضمن سيناريو التمرين حدوث تسرب غاز من 
املفاعل 204 بالوحدة 12، مما استدعى تنفيذ عملية 
اإلخاء التي شملت جميع املوظفني والعاملني في 
مواقع ومرافق املصفاة، والبالغ عددهم 1507 

أشخاص، كما مت إخــاء منطقة شاليهات ميناء 
عبدالله القريبة من املصفاة، وذلك بالتعاون مع 

وزارة الداخلية ممثلة في إدارتي النجدة واملرور.
في هذا الصدد، أكد مدير العمليات في الشركة 
صاح اخلياط أن إدارة املصفاة حترص على إجراء 
هــذه التمارين بصفة دوريـــة، بهدف رفــع كفاءة 
وجاهزية العاملني للتعامل مع أي حاالت طارئة 
محتملة، منوها إلــى أنــه أعقب العملية تــدارس 
احلالة لتافي أي ثغرات مستقبا في التمارين 

املماثلة.

للتأكد من جاهزية التعامل مع حاالت الطوارئ

»البترول الوطنية«.. تنفيذ إخالء 
شامل في مصفاة ميناء عبدالله

شارك بيت التمويل الكويتي »بيتك« في معرض 
الصناعات والبناء التاسع، الذي عقد في فندق جميرا 
الكويت، مبشاركة جهات حكومية وخاصة، وعدد من 
التجار واملوردين والشركات املتخصصة مبجال املواد 

واألعمال االنشائية.
ويعتبر املــعــرض الــذي تنظمه شركة »إكسبو 
تاج« للمعارض واملؤمترات، فرصة يقوم من خالها 
»بيتك« بالتواصل مع مجموعة الشركات املتواجدة 
وعرض خدماته التمويلية في مجال املواد واألعمال 
االنشائية، باالضافة الى التعاون والتنسيق املشترك 
مع موردين وجتــار وذلــك لتوفير جميع احتياجات 

العميل ومتطلباته.
وتــواجــد فــي جــنــاح »بيتك« فــي املــعــرض فريق 
متخصص من البيع املباشر واخلدمات التمويلية، 
للرد على استفسارات العماء والزوار، وكذلك تقدمي 
شرح عن اخلدمات التمويلية التي يقدمها »بيتك« 

للعماء والتي تشمل جميع متطلبات البناء.
وخال املعرض، سلط »بيتك« الضوء على حملته 
التمويلية »متويلك أسهل مــع »بــيــتــك«، املصممة 
للعماء الراغبني بشراء املــواد اإلنشائية أو التعاقد 

إلجناز األعمال اإلنشائية.
وتتيح احلملة مميزات متكاملة لتسهيل عملية 
التمويل، باالضافة الى استشارات وارشادات هندسية 
قبل وأثناء البناء، واستشارات بشأن مواد وأعمال 
البناء من حيث أفضل املصادر واألسعار، ومتابعة 
تنفيذ األعــمــال بالتعاون مــع مهندسني مختصني، 
وهامش ربح تنافسي اذ ال تخصم األرباح مقدماً، وال 

يشترط حتويل الراتب.
وتشمل احلملة متويل كافة املــواد التي تدخل في 
عملية بناء السكن اخلاص، ومختلف أنواع االعمال 
االنشائية. ويتعاون »بيتك« مع نخبة من شركات 
املواد واألعمال اإلنشائية وشركات املقاوالت العامة، 
حيث تساهم احلملة بدعم السوق امللي وتنشيط 
أعمال املوردين، وتنمية احلركة العمرانية في الباد، 
فيما متنح العماء مميزات حتقق طموحاتهم، وتلبي 
احتياجاتهم في التمويل اإلسكاني، بحيث تصل حدود 
التمويل إلى 70 ألف دينار، وفترة ائتمان تصل إلى 15 
سنة، و12 شهراً الستحقاق القسط األول، مع مميزات 
أخــرى كامكانية إعــادة ترتيب الدين مستقباً وفقاً 

للضوابط والشروط املتبعة.

التاسع والبناء  الصناعات  معرض  في  يشارك   »بيتك« 

 أكد رئيس نقابة العاملني بالشركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 
»كيبيك« مساعد مشاري الشريد على 
رفض البديل اإلستراتيجي واإلنتقاص 
من حقوق العمالني،مشدداً على رفض أي 
محاوالت للنيل من مكتسبات العاملني 
في القطاع،مشيراً إلى أن العاملني في 
القطاع النفطي يعملون من أجل بناء 
حاضر الكويت ومستقبلها،مطالباً 
بعدم املساس بحقوق ومستقبل أبناء 
العاملني  في القطاع من خال تطبيق 

البديل االستراتيجي.
وأضـــاف الشريد فــي بيان صحفي 
لنقابة العاملني بالشركة انــة إمياناً 
منا بواجبنا في املافظة على الثروة 
الوطنية،وممارسًة دورنــا في حماية 
احلــقــوق االقــتــصــاديــة واالجتماعية 
املكتسبة للطبقة العاملة من السياسة 
الــوحــيــدة اجلــانــب، نعبر عــن رفضنا 
ــــواب مجلس  لــلــتــوجــه مـــن بــعــض ن
ـــة نــحــو ســيــاســة تطبيق البديل  األم
اإلستراتيجي على قطاعات الــدولــة 

املختلفة.
وشدد الشريد رفض النقابة للبديل 
االستراتيجي ومــحــاوالت زج القطاع 

النفطي في هذا املشروع، الــذي يعتبر 
مشروع أزمة للقطاع النفطي وللعاملني 
فيه ، موضحا أن  تصريحات بعض 
ــواب املجلس، كشفت مــدى التخبط  ن
وعدم وضوح الرؤية لديهم ،مؤكدا انه 
ال ميكن الزج بالقطاع النفطي في هذه 
املعضلة، ألنه محصن بقانون ولوائح 
ونظم خاصة به، وأن أي بخس ألي حق 

من حقوق العمال سيواجه بالرفض .
انتقاص للحقوق 

 ومن جانبه قال نائب رئيس نقابة 
العاملني بالشركة اسامة املــذكــور إن 

التوجهات إلعادة البديل اإلستراتيجي 
ــدائــرة الضوء  املبهم وغــيــر الــعــادل ل
تهدف إلى إنتقاص حلقوق ومكتسبات 
ــرواتــب ،موضحا انه  العمالني فــي ال
يهدف إللغاء الكثير من املميزات التي 
خصتها قوانني الدولة على ما يربو من 
نصف قرن كقانون العاملني بالقطاع 
النفطي لعام 1969 وغيرها من القوانني 
وشدد املذكور على إن نقابة العاملني 
بــالــشــركــة الــكــويــتــيــة  لــلــصــنــاعــات 
البترولية املتكاملة  تنطلق مــن أن 
وجودها املرهون بالدفاع عن املكتسبات 

العمالية وحتسني شروط العمل،مؤكدا 
ان النقابة  تعبر عن رفضها للمشروع 
املــســمــى )بــالــبــديــل االســتــراتــيــجــي( 
ــــاص بــتــعــديــل ســلــم الـــرواتـــب،  واخل
واملــزايــا، والــبــدالت، واملكافآت والــذي 
يروج له على انه سوف يحقق العدالة 
ــي مختلف قطاعات  ــني الــعــامــلــني ف ب
الدولة وفقاً للمسمى الوظيفي، وهو 
مايؤكد عــدم عــدالــة هــذا املــشــروع، اذ 
ان املسؤليات، والواجبات، وطبيعة 
وحجم العمل تختلف من قطاع إلى اخر 
. وأكد املذكور عدم عدالة البديل تتضح 
مــن خــال التمايز والتفرقة االداريـــة 
واملالية بني العاملني اجلدد والسابقني 
الــذيــن يـــؤدون ذات املــهــام الوظيفية، 
ــر تخفيض  ــاط ــخ بـــاإلضـــافـــة الــــى م
الراتب االساسي جلميع العاملني عند 
التقاعد، مطالبا بــضــرورة املافظة 
على وحــدة مصالح الطبقة العاملة  
التي تكمن قوتها في تضامنها وعملها 
اجلماعي املنظم،مشدداً على ضرورة 
إشــراك احتــاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات والنقابات العمالية 
ممثلي الطبقة العاملة بالقطاع النفطي 

في إطاعها و إشراكها  بهذا الشأن .

أزمة  مشروع  املوضوع   في  النفطي  القطاع  زج  محاوالت  معتبرًا 

العاملني  حقوق  من  واإلنتقاص  اإلستراتيجي  للبديل  قاطع  رفض  الشريد: 

مساعد الشريد

جناح »بيتك« في املعرض

جانب من االخاء

)FINA( تستضيفها الكويت بإشراف رسمي من االحتاد الدولي للسباحة

»زين« الراعي الرسمي لبطولة 
العالم للشباب لكرة املاء

أعلنت زيــن عــن رعايتها الرسمية لبطولة 
العالم للشباب )حتت 20 عاماً( لكرة املاء، والتي 
تستضيفها دولة الكويت بتنظيم االحتاد الكويتي 
للسباحة والهيئة العامة للرياضة وبإشراف 
 ،)FINA( رسمي من االحتــاد الدولي للسباحة
وذلك في الفترة من 12-20 ديسمبر اجلاري في 
مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر املمد األوملبي 
للسباحة في نــادي النصر حتت رعاية معالي 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. 
وقال الرئيس التنفيذي للعاقات واالتصاالت 
في زين الكويت وليد اخلشتي على هامش املؤمتر 
الصحافي: » إن رعاية زين الرسمية لهذا احلدث 
الرياضي الدولي تأتي انطاقاً من استراتيجيتنا 
اجتــاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب 
ــار حرصنا على تشجيع  فــي الكويت، وفــي إط
مختلف الفعاليات واألنشطة الرياضية الرسمية 
التي تستضيفها الــدولــة لرفع اســم الرياضة 

الكويتية في املافل امللية واإلقليمية والعاملية 
».  وأوضح اخلشتي قائاً: » نقوم بتوفير تغطية 
مجانية إلنترنت اجليل اخلامس 5G داخل مجمع 
سمو الشيخ ناصر املمد األوملبي طــوال فترة 
البطولة، وذلك ليستفيد منها املشاركني الشباب 
وأولياء أمورهم والوفود املصاحبة للمنتخبات 

املُشاركة وجلان التنظيم واجلماهير احلاضرة ». 
وأضــاف اخلشتي: » لقد حرصنا بشّدة على 
ــدث واألكثر تطوراً خلدمة  تقدمي خدماتنا األح
ضيوف الكويت واملُساهمة في إظهار هذه البطولة 
الدولية بالشكل الــذي يليق مبكانة الكويت في 
املجتمع الرياضي الــدولــي، ونتمنى التوفيق 
جلميع املنتخبات املُشاركة وباألخص منتخبنا 
الوطني ».  وبنّي اخلشتي أن زين تؤمن وبشدة 
بــالــدور الــهــام الـــذي تلعبه مؤسسات القطاع 
اخلــاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في 

الكويت.

alwasat.com.kw

اسامة املذكور

ق��رن ن��ص��ف  م��ن��ذ  ال��دول��ة  خ��ص��ت��ه��ا  مم��ي��زات  إلل��غ��اء  ي��ه��دف  امل��ش��روع  امل��ذك��ور: 

تستكشف  »م���اس���ت���رك���ارد« 
الدفع  منتجات  تطور  آفاق 

املسبق في الكويت
استضافت ماستركارد مؤخًرا »منتدى الدفع املسبق في 
التجارة 2019« في مدينة الكويت. وجمع املنتدى نخبة من 
خبراء القطاع ورواد التكنولوجيا واملتخصصني في املنتجات 
ملناقشة االجتاهات املتنامية لسوق الدفع املسبق، واستكشاف 
كيفية استخدام منتجات الدفع املسبق لاستفادة من الفرص 
التجارية املتعددة، مبا يعود بالنفع على احلكومة امللية 

والشركات واملستهلكني.
اجلدير بالذكر أن شعبية منتجات الدفع املسبق ازدادت 
بشكل كبير خال فترة زمنية قصيرة، وتشير األبحاث إلى 
أن استخدام البطاقات مسبقة الدفع سيتضاعف في السنوات 
اخلمس املقبلة على املستوى العاملي، حيث تقدر الدراسات 
أنها قيمة املدفوعات التي تتم بهذه البطاقات ستشهد منًوا من 
250 مليار دوالر أمريكي في عام 2018 إلى نحو 583 مليار 
دوالر أمريكي في عــام 2023. ويرجع ذلــك في الغالب إلى 
مجموعة املزايا التي توفرها منتجات الدفع املسبق للمستهلكني 

والقطاعني العام واخلاص على حد سواء.
وفي هذا السياق، قال سومو روي، مدير عام ماستركارد في 
قطر والكويت والعراق: »نلمس تطوًرا كبيًرا في املشهد املالي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي في ظل التطورات التكنولوجية 
ـــدول. ونحن فــي ماستركارد  ــذه ال والــتــحــول الرقمي فــي ه
ملتزمون بتعزيز االبتكار وبناء منصات لتبادل املعرفة لدفع 
مبادرات التحول الرقمي في جميع أنحاء املنطقة. وقد جنح 
منتدى الدفع املسبق في جمع نخبة من أبــرز صانعي القرار 
في املنطقة الستكشاف الرؤى اجلديدة واالجتاهات الرئيسية 
والفرص الناشئة التي ستتيح ألصحاب املصلحة االستفادة 
من سوق الدفع املسبق املتنامية«. وتعد منتجات الدفع املسبق 
مبثابة أدوات متعددة االستخدامات، ميكن أن تساعد في حتقيق 
التحول الرقمي لتدفقات املدفوعات التجارية واحلكومية، مما 
يعزز كفاءتها ويحسن عملياتها ويخفض التكاليف، وبالتالي 
يساهم في توفير األموال. كما ميكن لهذه األدوات أن تساعد في 

الوظائف الداخلية.


