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»برقان« يحتفل بالقرقيعان مع األطفال في فرعيه بـ  »األفنيوز«
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احتفل بنك بــرقــان مبناسبة القرقيعان 
مــع األطــفــال  فــي فرعيه مبجمع األفنيوز 
وديسكفري مــول، وذلــك في إطــار مبادراته 
االجتماعية جتاه كافة أفراد املجتمع وخاصة 
األطفال .وشهدت احتفاالت القرقيعان التي 
أقيمت في يومي 14 و15 مايو 2019 مشاركة 
شخصية حساب األطفال »بــوبــا«، وتنظيم 

أنشطة ترفيهية متنوعة جلميع األطفال 
بوجود عائالتهم، والعديد من رواد املجّمعني. 
وكونه يعكس الثقافة والــعــادات الكويتية 
القدمية واجلميلة، جـــاءت احــتــفــاالت بنك 
برقان بالقرقيعان  كمبادرة تعكس الروح 
الرمضانية الغنية باملعاني ودالالت املشاركة 
والتواصل خالل هذا الشهر املبارك. وخالل 

ــام موظفو بنك برقان  ــذه االحــتــفــاالت، ق ه
بتوزيع هدايا القرقيعان على جميع األطفال 

في أجواء مليئة باملتعة واملرح.
وتأتي رعاية بنك برقان لهذه املبادرة 
ضمن برنامجه االجــتــمــاعــي حتــت عنوان 
»ENGAGE« »معاً لنكون التغيير«، والذي 
يسلط الضوء على اجلوانب املهمة واملؤثرة 

في املجتمع، إضافة إلــى تعزيز مسؤوليته 
االجتماعية من خالل دعم املبادرات اإليجابية، 
التي تندرج في استراتيجيته للمسؤولية 
 »ENGAGE« االجتماعية .ويأتي نهج حملة
متاشياً مــع مــبــادئ بنك بــرقــان، كمؤسسة 
مالية كويتية رائــدة، بحيث ينسجم أسلوب 

سياساته مع احتياجات ومصالح املجتمع.

أنهت بــورصــة الكويت تعامالتها أمس  
الثالثاء على ارتــفــاع املؤشر العام 88ر37 
نقطة ليبلغ مستوى 7ر5598 نقطة بنسبة 

ارتفاع بلغت 68ر0 في املئة.
وبلغت كميات تـــداوالت املؤشر 4ر118 
مليون سهم متــت مــن خــالل 4807 صفقات 
نقدية بقيمة 3ر28 مليون دينار كويتي )نحو 

22ر96 مليون دوالر أمريكي(.
وارتــفــع مؤشر الــســوق الرئيسي 8ر10 
نقطة ليصل إلــى مستوى 5ر4708 نقطة 
بنسبة 23ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 61 مليون سهم متت عبر 1816 صفقة 
نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار )نحو 26ر13 

مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 03ر51 نقطة 
ليصل إلــى مستوى 3ر6058 نقطة بنسبة 
ارتفاع 85ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 4ر57 مليون سهم متــت عبر 2991 
صفقة بقيمة 3ر24 مليون دينار )نحو 62ر82 

مليون دوالر(.
ــــان(  ــون أ( و)أرج ــي ــات )ق ــرك ــت ش ــان وك

و)الراي( و)اكتتاب( و)األمان( األكثر ارتفاعا 
فــي حــني كانت أسهم )خليج ب( و)رمـــال( 
و)التجاري( و)بيتك( و)اهلي متحد( األكثر 
تداوال بينما كانت شركات )املعدات( و)رمال( 
و)الهالل( و)مراكز( و)دبــي األولــى( األكثر 

انخفاضا.
ــات بشأن  ــاح ــص وتــابــع املــتــعــامــلــون إف
تعامالت أشخاص مطلعني على أسهم شركات 
)الصاحلية العقارية( و)القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية( و)يونيكاب لالستثمار 
والتمويل( و)الصناعات الوطنية( فضال عن 
إعــالن املوافقة على جتديد حق شــراء أو بيع 

أسهم شركة )السينما الكويتية(.
وشهدت اجللسة إفصاحا من شركة )املدار 
للتمويل واالستثمار( بشأن التفاوض مع 
أحد الدائنني لتسوية مديونية مستحقة على 
الشركة فضال عن إفصاح من )رمي العقارية( 
بشأن تأجيل موعد تأكيد اجلـــدول الزمني 

الستحقاقات األسهم.
وقــال رئيس قسم البحوث بشركة كامكو 
لالستثمار، إن املناخ اإليجابي عاد إلى السوق 

الكويتي بعد موجة من عمليات البيع على وقع 
األوضــاع اجليوسياسية باملنطقة التي أثرت 
على معظم األسواق اخلليجية وعمليات جني 

األرباح بعد الصعود القوي باألشهر املاضية.
ــاب أن السوق الكويتي  ــد دي وأوضــح رائ
ــدة عــوامــل مختلطة ممــا قــد يقود  يــواجــه ع
لرؤية تذبذبات في الفترة القادمة ومنها ما 
ينتظره املراقبون من تــطــورات لألزمة بني 
الواليات املتحدة وايران ومخاوف من اندالع 
مواجهات عسكرية والذي يؤثر على معنويات 

املستثمرين.
وأضاف دياب أن من العوامل املؤثرة أيضاً 
حلول شهر رمضان املبارك واقتراب اإلجازات 
الصيفية الــتــي عـــادة مــا يــكــون فيها نشاط 

التداول متواضع إلى حد ما.
ــاب أن مــن العوامل اإليجابية،  ــرى دي وي
اقــتــراب مراجعة مــورجــان ستانلي للسوق 
ــواق  الكويتي والترقية املتوقعة إلــى األس
الناشئة على مؤشرها في يونيو  املُقبل، وما 
قد ينتج عنه من تدفقات مالية تفوق 2.5 مليار 

دوالر.

في أجــواء احتفالية خاصة، وزع 
فريق بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
التطوعي، القرقيعان على عدد كبير من 
رواد مجمع  »ديسكفري« من الصغار 
والكبار، حيث لقيت االحتفالية اقباال 

واسعا من اجلمهور املتوافد على جناح 
»بيتك« في املجمع والذي مت تصميمه 
بشكل مبتكر كمجسم كبير لعلبة 
القرقيعان ويحمل عــنــوان شريحة 

عمالء حساب »بيتي« لألطفال. 

ــي تنظيم حــفــل القرقيعان  ــأت وي
ــار برنامج »بيتك« احلافل  ضمن اط
في رمضان »تواصل باخلير في شهر 
اخلــيــر 5« وانــطــالقــا مــن املسؤولية 
االجتماعية، وحــرصــا على احلفاظ 

على املـــوروث الشعبي األصيل الذي 
يؤكد متسك البنك بهويته املجتمعية، 
واعتزازه بالعادات والتقاليد الكويتية.

وساهمت مشاركة »بيتك« التي 
دأب البنك على القيام بها سنويا في 
حفل القرقيعان هــذا بادخال البهجة 
والسرور على نفوس االطفال، وهو ما 
يعكس حرص البنك على التفاعل مع 
كل شرائح املجتمع ومشاركتهم في 

مختلف املناسبات.
ومتتد مشاركات »بيتك« بفعاليات 
القرقيعان لتشمل مواقع مختلفة مبا 
فيها جمعية متالزمة الداون وجمعية 
املهندسني، وقصر نايف، ومعهد دسمان 
وعدد من املستشفيات ومواقع مختلفة. 
ولـــدى »بــيــتــك« بــاقــة متنوعة من 
االنشطة الرمضانية التي تؤكد ريادته 
في حتمل املسؤولية االجتماعية، ضمن 
برنامج يشمل انشطة ومساهمات 
اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية 
وتواصل يومي مع اجلمهور، تأكيدا 
ـــرص الــبــنــك عــلــى االلـــتـــزام  عــلــى ح
برسالته االجتماعية واالنسانية مبا 
يرسخ مفهوم املسؤولية االجتماعية، 
ويهدف الى دعم كافة مبادرات العمل 

التطوعي.

»بيتك« يحتفل بالقرقيعان مع األطفال في »مجمع ديسكفري«

في إطار سعيه الدائم خلدمة 
عمالئه على نحو أفضل وحرصاً 
منه على توفير جهدهم ووقتهم، 
أعلن البنك التجاري الكويتي 
ـــن تـــقـــدمي خـــدمـــة تــوصــيــل  ع
العيادي مجاناً  لعمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية من خالل 
تطبيق Cash Xpress عبر 
ــاري أون اليـــن وكــذلــك  ــج ــت ال
تطبيق البنك على الهواتف 
 ،CBK Mobile الــذكــيــة
حيث تتضمن اخلدمة توصيل 
العيادي للعمالء إلى املكان الذي 
يحددونه عبر خدمة املساعد 
الشخصي في البنك التجاري 

بالتعاون مع شركة »ميناك«.  
وتعقيباً على هــذه اخلدمة، 
قــالــت نــــورا كــايــد – رئــيــس 
اخلدمات املصرفية الشخصية - 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنك التجاري الكويتي » يقدم 
البنك هذه اخلدمة ضمن خدمات 
التجاري املميزة املقدمة لعمالء 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
مبــنــاســبــة قــــرب حـــلـــول عيد 
الفطر السعيد مبا يوفر عليهم 
ــاب إلى  ــذه عــنــاء االزدحــــام وال
فروع البنك واالنتظار الستالم 
ــادي، حــيــث تــأتــي خدمة  ــي ــع ال
توصيل الــعــيــادي ضمن باقة 
املزايا واخلدمات املتنوعة التي 
يحرص البنك على تطويرها 
مبا يوفر خدمة مميزة لعمالء 

اخلدمات املصرفية الشخصية«. 
وأوضحت أن خدمة توصيل 
ــة لــعــمــالء  ــري ــص الـــعـــيـــادي ح
اخلدمات املصرفية الشخصية 
وأن احلد األدنــى لطلب اخلدمة 
هــو 100 ديــنــار كويتي واحلــد 
ــار  ــن األقـــصـــى هـــو 2000 دي
كويتي، مبينة أن هــذه اخلدمة 
ــي يتم  ــت مــتــاحــة لــلــطــلــبــات ال
تقدميها حتى 29 مايو 2019 
وأن توصيل الــعــيــادي سوف 
ــي غــضــون يــومــني من  يــكــون ف

تاريخ الطلب.   
وعن أوقات تسليم العيادي، 
قالت نورا - سوف يتم توصيل 
»العيادي« من الساعة العاشرة 
صباحاً حتى الساعة الثالثة 
ــن الــســاعــة الثامنة  عــصــراً وم
مساًء حتى منتصف الليل، حيث 

سيتلقى العميل اتصاالً من قبل 
املساعد الشخصي بالبنك التابع 
لشركة »ميناك« لتأكيد الطلب 
فــي يــوم تسليم »الــعــيــادي«، 
ويتعني على العميل استالم 
النقود اجلــديــدة شخصياً بعد 
إبراز بطاقته املدنية والتأكد من 
املبلغ قبل التوقيع على إيصال 

االستالم.   
ومـــن املـــعـــروف أن البنك 
ــرص دومـــــاً عــلــى مــكــافــأة  ــح ي
عمالئه على اختيارهم التجاري 
كمصدر خلدماتهم ومنتجاتهم 
املــصــرفــيــة، وال سيما عمالء 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
حــيــث يــســعــى الــبــنــك لتقدمي 
خدمات فريدة ومميزة لهم تفي 
باحتياجاتهم املصرفية وترتقي 

ملستوى تطلعاتهم.    

مبناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد

»التجاري« يقدم خدمة توصيل العيادي 
لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية

متداولون في البورصة

للسنة الثالثة على التوالي، يطلق 
بنك وربة مسابقة حفظ القرءان الكرمي 
ألبناء موظفيه بدافع حرصه على تنشئة 
جيل من حفظة كتاب الله وإدراك معانيه 
ورسائله السماوية السامية التي تعتبر 
مرجعاً روحــيــاً لكافة نواحي احلياة. 
تأتي هذه املسابقة كجزء من برنامج بنك 
وربــة في املسؤولية االجتماعية خالل 
شهر رمــضــان املــبــارك، والــتــي يحرص 
على إقامتها بشكل سنوي بهدف تعزيز 
نشر مبادئ الثقافة اإلسالمية ال سّيما بني 

اجليل الشاب.
وتنقسم املسابقة للبنني والبنات الى 
فئتني؛ الفئة األولــى تضم متسابقني من 
عمر 6 الى عشر سنوات والفئة الثانية 
من عمر 11 الــى 14 سنة، على أن يتم 
اختيار عشر فائزين من كل فئة يحصلون 
على جوائز نوعية تشجيعا لهم على 

دأـبهم في حفظ السور القرآنية املباركة.
وفــي هــذا اإلطـــار، حتــدث أميــن سالم 
املــطــيــري، املــديــر التنفيذي لالتصال 

املؤسسي في بنك وربة قائال: » بصفتنا 
ــق أحكام  مؤسسة إســالمــيــة تعمل وف
الشريعة اإلســالمــيــة السمحاء، نحن 
نسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين 
اإلسالمي احلنيف عبر كتابه الكرمي في 
األجــيــال الشابة لتكون مبثابة املرجع 
الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم ملا 
تتضمنه من تشريعات عادلة توّضح 
لهم الطريقة األفضل للتعامل في مختلف 

جوانب حياتهم«. 
وأضــاف املطيري: » يولي بنك وربة 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً لــقــواه العاملة حيث 
يعتبرهم الشريك األساسي في مسيرة 
جنــاح البنك وتــطــوره، لذلك، كــان ال بّد 
مــن أن نقوم بتخصيص حّيز لهم من 
جملة األنــشــطــة والفعاليات الهادفة 
والبناءة التي ينظمها بنك وربــة خالل 
شهر رمــضــان املــبــارك، والــتــي تسهل 
على املوظفني قضاء وقــت مــع أسرهم 
وأيضاً تزرع روح املنافسة الشريفة بني 

املشتركني في املسابقة ».

للسنة الثالثة على التوالي خالل الشهر الفضيل

»وربة« ينّظم مسابقة حفظ القرآن الكرمي ألبناء موظفيه

2019 مسابقة القران الكرمي البناء املوظفني 

أعلنت شركة األمــان لالستثمار عن قيامها 
، بسداد مبلغ 10 ماليني دينار عن كامل عقد 
التسهيالت االئتمانية املؤرخ 1 مايو  2019، 
مع أحد البنوك احمللية، وذلك بعد استخدامه 

لتمويل فرصة استثمارية محلية.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  الثالثاء، إن األثر املالي الناجت عن السداد 
هو تكاليف تسهيالت ائتمانية مببلغ 23.41 
ألف دينار، سوف تظهر في البيانات املالية 

املُجمعة للشركة كما في 30 يونيو 2019.
وأعلنت »األمــان« مطلع مايو  اجلــاري، عن 
توقيع عقد تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك 

احمللية بقيمة 10 ماليني دينار.
كانت أربــاح الشركة ارتفعت 10 باملائة 
فــي الــربــع األول مــن الــعــام اجلـــاري، لتصل 
إلى 914.81 ألف دينار؛ مقابل أربــاح بقيمة 
ــف ديــنــار للفترة ذاتــهــا بالعام  831.96 أل

املاضي.

10 ماليني  »األمان لالستثمار« ُتسدد 
دينار لكامل عقد تسهيالت ائتمانية

املناخ اإليجابي عاد بعد موجة بيعية

اخلضراء املنطقة  في  تعامالتها  تختم  البورصة  مؤشرات 

توزيع القرقيعان على االطفال

ــأداء دوره املجتمعي  في إطــار التزامه املستمر ب
ــان املـــبـــارك، قـــام بنك  ــض ــة خـــالل شــهــر رم ــاص وخ
الكويت الدولي »KIB« بتنظيم فعالية القرقيعان 
بطريقة مبتكرة مليئة باملتعة والترفيه وذلــك في 
األفنيوز، غراند أفنيو. وقــد تضمن احلفل حوض 
مليء باحللويات للحصول على أكبر قدر ممكن من 
ــم البهجة على  القرقيعان ممــا أسعد اجلميع ورس
وجوههم. من جانبه، قال مدير أول وحدة االتصال 
املؤسسي في البنك، نواف ناجيا: »لطاملا متّيز شهر 
رمضان املبارك بأجواء خاصة، حيث يستقبلنا سنوياً 
محمالً بالعادات والتقاليد اخلاصة به والتي توارثناها 
جيالً بعد جيل. ومن منطلق دوره املجتمعي، يهدف 
»KIB« إلــى تعزيز القّيم التي تعكسها الــعــادات 
الرمضانية الكويتية على مجتمعنا، حيث تقربنا من 

بعضنا البعض وتعزز الروابط بني األفراد من جميع 
األعمار.« كما أشــار ناجيا إلى أن احتفال هذا العام 
تضمن مجموعة من األنشطة الترفيهية واأللعاب 
الشيقة لألطفال، حيث مت ربــط كل مشارك بحبال 
وتعليقه فوق حوض مليء باحللويات ليغوص فيه 
ويجمع أكبر قدر ممكن من القرقيعان بأسلوب ممتع 
وشيق. كما شمل احلفل أيضاً لعبة جديدة وهي لعبة 
املتاهة املمتعة لألطفال، حيث استمتع اجلميع بيوم 
 »KIB« عائلي ممتع للغاية. ومن اجلدير بالذكر، أن
يواصل تنظيمه للعديد من الفعاليات واألنشطة التي 
تهدف إلــى خدمة مختلف شرائح املجتمع الكويتي 
وذلــك في إطــار برنامجه الرمضاني مما يأكد دوره 
احليوي في املجتمع وسعيه للتأثير اإليجابي على 

جميع أفراده.

»KIB« ينظم حفل قرقيعان
 مليء باملغامرة في األفنيوز

أعلن بنك بوبيان أسماء الفائزين في 
مسابقته حلفظ الــقــرآن الــكــرمي ) رتــل مع 
بوبيان ( التى نظمها البنك للعام اخلامس 
على التوالي حيث جتاوز عدد فيها  1000 
مشارك من اجلنسني وبلغ عدد املكرمني في 

جميع املراحل 50 فائزا .
وقال البنك في بيان صحافي » بحمدالله 
انتهت مسابقة رتل مع بوبيان للقرآن الكرمي 
لهذا الــعــام وســط اقــبــال كثيف ومشاركة 
كبيرة من ابناءنا من حفظة كتاب الله حلفظ 
ــقــرآن الــكــرمي فــي ظــل منافسة  وجتــويــد ال
كبيرة بني اجلميع املشاركني من اجلنسني 
يصعب معها اختيار اخلمس االوائل في كل 
شريحة ». واكد البيان » والبنك ينظم الدورة 
اخلامسة للمسابقة ارتأت إدارة البنك العليا 
ان تأخذ للمسابقة ابــعــادا اكبر من خالل 
زيــادة عدد املشاركني ورفع قيمة جوائزها 
وزيادة عدد الفائزين  » موضحا ان املسابقة 
كانت مفتوحة للجميع سواء من ابناء عمالء 

البنك او غيرهم اميانا من البنك بــان مثل 
هذه املسابقات يجب ان تفتح للجميع وهو 
ما يجعل هذه املسابقة االكبر خالل الشهر 

الفضيل .
ــز االولــــى في  ــراك وقـــد فـــاز بــاخلــمــس م
شريحة 7 – 9 من فئة البنني كال من : كمال 
تامر الشرقاوي املركز االول، عبد العزيز 
عبدالله الكندري املركز الثاني، طلحة خان 
محمد املركز الثالث، حمد أحــم الصقعبي 
املركز الــرابــع، أمــا املركز اخلامس تقاسم 
فيه كــال مــن عاصم محمد السيد عبدالله 

وعبدالعزيز آل بن علي.
والفائزين من نفس الشريحة من فئة 
البنات رؤى مؤيد الــفــارس املركز االول، 
أوراد عبدالعزيز العنيزي املركز الثاني، 
حليمة فهد الكندري املركز الثالث، جنى 
عبدالله درويـــش املــركــز الــرابــع، وتقاسم 
أيضا املركز اخلامس كال من شيخة عبدالله 

الكندري وسماء أشرف القصبي.

»بوبيان« يعلن أسماء الفائزين في مسابقة »رتل مع بوبيان« اخلامسة

نواف ناجيا
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