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ــاري بــإجــراء الــســحــب األســبــوعــي  ــج ــت قـــام الــبــنــك ال
على«حساب النجمة »و حملة »راتبك وفوقه كاش »وقد مت 
إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز اشكناني.  
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :  سحب حساب 
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  5,000 دينار كويتي كانت 

من نصيب : حامد سلمان صاحب , السحب األسبوعي 
حلملة »راتبك وفوقه كاش« جائزة بقيمة 1,000 دينار 

كويتي كانت من نصيب : طيبة علي حسني بو ناجمه .
وقــد أوضــح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة, وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 

5,000 د.ك, وشهرية بقيمة 20,000 د.ك, وجائزة نصف 
سنوية وقدرها 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 ( .

استهلت بــورصــة الــكــويــت تعامالتها 
األسبوعية أمس  األحد على انخفاض املؤشر 
العام 18ر73 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5575 

نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3ر1 في املئة.
ـــداوالت املــؤشــر 9ر84  وبلغت كميات ت
مليون سهم متت من خالل أربعة آالف صفقة 
نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار كويتي )نحو 

69ر63 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر11 
نقطة ليصل إلــى مستوى 8ر4749 نقطة 
بنسبة 24ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 45 مليون سهم متت عبر 1543 صفقة 
نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار )نحو 2ر9 

مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 04ر103 
نقطة ليصل إلــى مستوى 8ر6004 نقطة 
بنسبة انخفاض 69ر1 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 8ر39 مليون سهم متت عبر 
2457 صفقة بقيمة 4ر16 مليون دينار )نحو 

12ر54 مليون دوالر(.
وكــانــت شــركــات )الــعــقــاريــة( و)وربـــة 

ت( و)ع عقارية( و)اكــتــتــاب( و)يــوبــاك( 
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )املدينة( 
و)السورية( و)عقارات ك( و)املستثمرون( 
و)لوجستيك( األكــثــر تـــداوال بينما كانت 
شــركــات )التعمير( و)الــســوريــة( و)آن( 

و)املعدات( و)منازل( األكثر انخفاضا.
ــاح تعامالت  ــص ــع املــتــعــامــلــون إف ــاب وت
ألشخاص مطلعني على أسهم بنك بوبيان( 
فضال عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة 
وأخــرى غير مدرجة ملصلحة حساب وزارة 

العدل.
وشــهــدت منصة )تـــداوالت نظام خــارج 
املنصة( املعروف اختصارا ب)أو.تي.سي( 
خــالل جلسات األســبــوع املنتهي اخلميس 
املاضي انخفاضا في حجم التداوالت بنسبة 
29ر99 في املئة إذ مت تــداول 4ر760 ألف 
سهم بقيمة 7ر83 ألف دينار كويتي )نحو 
21ر276 ألف دوالر أمريكي( وذلك عبر 22 

صفقة.
ــوم( في  وقــالــت شركة )املـــوازي دوت ك
تقرير لها أمــس  األحــد إن شاشة الصفقات 

الفورية سجلت أداء إيجابيا إذ بلغ حجم 
التداوالت 3ر301 ألف سهم بقيمة 02ر6 الف 
دينار )نحو 8ر19 ألف دوالر( متت عبر12 

صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة 
سجلت أداء سلبيا خالل األسبوع إذ بلغ حجم 
التداوالت 05ر459 ألف سهم بقيمة 7ر77 
ألف دينار )نحو 41ر256 ألف دوالر( عبر 

10 صفقات.
وابتكرت بورصة الكويت هــذه املنصة 
التي تتسم باملصداقية لتسهيل عملية تداول 
االوراق املالية غير املدرجة من بيع وشراء 
وتسوية وتقاص ومتيزت باستحداث موقع 
إلكتروني هو األول من نوعه على مستوى 

املنطقة.  
 وكانت عملية تــداول هــذه األوراق تتم 
سابقا بطريقة يدوية تفتقر للشفافية إذ عانى 
املتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة 

األسعار وصعوبة حتصيل املبالغ. 
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة كامكو 
لالستثمار أن تسود حالة من احلذر والترقب 

حلني وضــوح التطورات األخيرة باملنطقة 
بالفترة املُقبلة مع رؤية تذبذبات.

وقــال رائــد ديــاب: »قد يكون هناك بعض 
ــراء بعد تــراجــع عــدة أسهم إلى  عمليات ش

مستويات ُمغرية لكن قد يكون نشاط التداول 
ضئيالً مع اقتراب اإلجازات الصيفية«.

وأضاف دياب أن من العوامل املؤثرة أيضاً 
النتائج املالية األخيرة للشركات عن الربع 

األول من العام احلالي التي كانت مخيبة 
لآلمال, وكــان أيضاً هناك ترقب للتوترات 
ــات املتحدة  ــوالي التجارية األخــيــرة بــني ال

والصني.

يواصل بيت التمويل الكويتي »بيتك«, 
توزيع وجبات افطار الصائم في مواقع 
مختلفة ضمن اطار حملة »تواصل باخلير 
فــي شــهــر اخلــيــر 5« احلــافــل باألنشطة 

والفعاليات االجتماعية.
ويقوم فريق »بيتك« التطوعي باعداد 

وجتهيز وتوزيع نحو 1000 وجبة افطار 
صائم يوميا حتى نهاية شهر رمضان 
املبارك في العديد من املواقع املختلفة سعيا 
بتغطية اكبر عدد ممكن من الصائمني رواد 

تلك املواقع.
ويتواجد اعضاء فريق »بيتك« التطوعي 

في وقت قياسي في تلك املواقع املختلفة 
ليقوموا بتوزيع الوجبات اميانا بأهمية 
هذه املبادرة انسانيا واجتماعيا, وألهمية 
دورهــا في تعزيز الــروح التطوعية لدى 
الشباب, واملساهمة في غــرس وتعميق 

مفهوم العطاء بني ابناء املجتمع.

ومتــتــد تستمر حملة افــطــار الصائم 
لتشمل تنظيم عدد من الزيارات الى مواقع 
العمل احليوية لدى اجلهات الرسمية التي 
تعمل على مــدار الساعة واثــنــاء ساعات 
الفطور, ومشاركتهم مائدة اإلفــطــار في 
مقر عملهم, تقديراً جلهود العاملني فيها 

ودورهم املهم في الدولة واملجتمع.
وفــي سياق متصل, يــواصــل »بيتك« 
تعاونه مع حملة »رمضان أمــان« والتي 
تنظم بشراكة استراتيجية مــع وزارة 
الداخلية, ومركز العمل التطوعي, حيث 
يقوم من خاللها فريق »بيتك« التطوعي 
باملشاركة بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار 
في عدد من أهم التقاطعات الرئيسية قبل 
وقــت اإلفــطــار, بهدف املساهمة في نشر 
ــة وتعزيز ثقافة عدم  ــروري التوعية امل

السرعة خالل موعد االفطار. 
ويشمل برنامج »بيتك« الرمضاني 
»تواصل باخلير في شهر اخلير 5«, انشطة 
ومساهمات اجتماعية متعددة, ومبادرات 
توعوية وتــواصــل يومي مــع اجلمهور, 
وزيــــارات جلــهــات مختلفة ومسابقات 
وغــبــقــات وعــــروض وأنــشــطــة رياضية 
وشبابية تؤكد ريــادة »بيتك« في حتقيق 
املسؤولية االجتماعية مبختلف جوانبها 
ومــواصــلــة جــهــود دعــم املـــبـــادرات التي 
ـــرص الكبير على  تــخــدم املجتمع, واحل
حتقيق التنمية املستدامة, أحد أهم ركائز 

استراتيجية البنك.

»5 ضمن إطار حملة »تواصل باخلير في شهر اخلير 

»بيتك« يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم في مواقع مختلفة
أعلن بنك بوبيان عــن قيام 
نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة 
والــرئــيــس التنفيذي بالبنك 
بشراء نحو 67.55 ألف سهم من 

أسهم رأسمال البنك.
ــي بيان  ــان« ف ــي ــوب ـــال »ب وق
لــلــبــورصــة الــكــويــتــيــة, أمــس  
األحـــد, إن عملية الــشــراء متت 
من قبل عادل عبدالوهاب املاجد 
عن طريق االكتتاب في زيــادة 
ـــك خــالل  رأســمــال الــبــنــك, وذل

تعامالت اخلميس املاضي.
وأوضــح أن الــشــراء مت على 
أساس سعر 350 فلساً للسهم, 
لتبلغ القيمة اإلجمالية لعملية 

الشراء نحو 23.64 ألف دينار.
ويبلغ رأسمال البنك املدفوع 

238.85 مليون دينار, فيما يبلغ 
رأس املــال املُصرح به 288.41 

مليون دينار.
وميتلك بنك الكويت الوطني 

ــال  ــم ــة األكـــبـــر فـــي رأس ــص احل
»بوبيان« بواقع 59.15 باملائة, 
تــلــيــه حــصــة الــبــنــك الــتــجــاري 

الكويتي بنسبة 11.19 باملائة.

»بوبيان«: الرئيس التنفيذي
68 ألف سهم  يشتري  

استثمار  تنفي  االستثمار«  »هيئة 
20 مليار دوالر في باكستان

نفت الهيئة العامة لالستثمار ووزارة املالية الكويتية أمس  األحد ما 
تناولته بعض الصحف احمللية والباكستانية بأنها وضعت برنامجا 

استثماريا في باكستان بقيمة 20 مليار دوالر.
وأكــدت الهيئة في بيان نشر على حسابها الرسمي مبوقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«, أن اخلبر غير صحيح جملة وتفصيالً وال يوجد لها 

عالقة مبصدر اخلبر املدعو أحمد إدريس.
وكان موقع »ذي تريبيون إكسبريس« الباكستاني قد نقل أن الهيئة 
العامة لالستثمار بالكويت وضعت برنامجاً استثمارياً ضخماً في باكستان 

بقيمة 20 مليار دوالر.
وأشــار املوقع بحسب القبس, إلــى أن ممثل الهيئة أحمد إدريــس أكد 
لوزير اخلدمات والري الباكستاني سيد ناصر حسني شاه اهتمام الهيئة 
باالستثمار في مختلف القطاعات بباكستان, مبا في ذلك البنية التحتية 

والطاقة وحتلية املياه.

يواصل بنك اخلليج التزامه نحو أهمية احملافظة 
ــراء ويتضامن مــع املــبــادرة  ــض على البيئة اخل
الوطنية مشروع »أمنية« إلعادة تدوير النفايات, 
مــن خــالل توقيع اتفاقية تــعــاون إلعـــادة تدوير 
مخلفات العبوات البالستيكية املستخدمة في املبنى 

الرئيسي للبنك واملنطقة احمليطة به.
ــن منطلق برنامج  ــي هـــذه االتــفــاقــيــة م ــأت وت
املسؤولية االجتماعية الــذي يتبناه البنك, حيث 
تشكل االستدامة والبيئة عنصراً أساسياً لديه. 
وتتضمن هذه املبادرة توزيع حاويات خاصة أمام 
املكتب الرئيسي لبنك اخلليج وبرج كريستال, ليتم 
بها جتميع عبوات البالستيك املستخدمة في البنك 

واملنطقة احمليطة به.
وتعليًقا على املبادرة, قال أحمد األمير, مساعد 
املدير العام لالتصاالت اخلارجية لدى بنك اخلليج: 
»بعد مشاركتنا مؤخراً في مبادرتي ساعة األرض 
ويــوم األرض, يجدد بنك اخلليج دعمه في رفع 
مستوى الوعي حول أهمية املــبــادرات والقضايا 
البيئية. وتــأتــي اتفاقية الــتــعــاون مــع مشروع 
»أمنية« انطالقا من إمياننا بأهمية نشر ثقافة 
إعادة التدوير بني موظفي وعمالء البنك. يدرك بنك 
اخلليج مسؤوليته في أهمية احلفاظ على البيئة, 
ونحن فــخــورون باملساهمة فــي تعزيز الثقافة 

الصحية فيها.«

»اخلليج« يتضامن مع مشروع »أمنية« 
نحو مستقبل البيئة اخلضراء 

83.7 ألف دينار 760.4 ألف سهم بقيمة  »أو.تي.سي«: تداول 

أسهم االتصاالت والبنوك تهبط بالبورصة عند اإلغالق

في حديقة حولي

استضاف بنك برقان مؤخراً ثالثة من أبرز 
محاضري ومدربي برنامج  »حتدي القيادة« 
وملدة يوم واحد حتت عنوان »مؤمتر بنك برقان 
للقيادة - إصدار حتدي القيادة« في قاعة سلوى 
الصباح. ومن خالل مواصلته نهج االستثمار 
في موظفي البنك وبهدف توفير أحدث األدوات 
واملوارد الالزمة  للنمو على املدى الطويل, أطلق 
البنك هذا املؤمتر لرفع مستوى مهارات القادة 

مبا يتماشى مع متطلبات السوق احلالية. 
وقــام املتحدثون الثالثة, جــراهــام مــوور, 
كــريــس نــيــل, و ديــبــي نــيــكــول, وفــريــق بنك 
برقان, بتقدمي ثالثة محاضرات رئيسية, و 
ثالث ورش عمل, وحلقتني نقاشيتني, احللقة 
النقاشية األولــى مع غادة القاضي, مدير أول 
قسم التعلم والتطويرفي بنك برقان حيث مت 
تــداول موضوع حتدي القيادة مع املتحدثني 
الثالثة و الــطــرق األمــثــل لتطبيق ممارسات 
القيادة احلديثةفي املنطقة. كما تضمن املؤمتر 
حلقة نقاشية ثانية  شارك فيها قادة مجموعة 
»كيبكو« , نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية فــوزي 
املسلم, نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة جلف ســات محمد احلــاج, 
كما شارك رائد الهقهق الرئيس التنفيذي لبنك 
برقان - الكويت ورئيس مديري العمليات 
والتكنولوجيا ملجموعة بنك برقان فينكات 
مينون و تولت قيادة احلــوار رئيس مــدراء 
املوارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك 
برقان هالة الشربيني. و اجلدير بالذكر أن 250 
شخصاً حضروا املؤمتر ومتحورت النقاشات 
حول القدرات املطلوبة ملواكبة حتديات القيادة 

املثالية في املنطقة.

وتعليقاً على املناسبة, قــال رائــد الهقهق, 
الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت, »يهدف 
البرنامج لبناء جيل من القادة االستثنائيني, 
وتطبيق أساليب قيادية مشتركة. وفــي هذا 
الصدد, نعمل على بناء منــوذج قيادي ناجح 
ونقوم بإشراك اآلخرين في رؤيــة واحــدة من 

خالل استقطاب التطلعات املشتركة. »
ـــوارد البشرية  وحتــدثــت رئيس مـــدراء امل
والتطوير للمجموعة في بنك بــرقــان, هالة 
الشربيني قائلة : » إن إلتزامنا املستمر بالتقدم 
والتمّيز هو ما جعلنا على ما نحن عليه اليوم 
في بنك برقان .« وتابعت الشربيني : » يأتي 
هذا املؤمتر كمبادرة مميزة ليعكس مستوى 
االسثمار الــذي يضعه بنك برقان في تطوير 
قيادييه في شتى املستويات. من أهم أهدافنا 
اإلستراتيجية كموارد بشرية في برقان هي 
بناء التناغم و التعاون اجلماعي على أعلى 
املستويات في املجموعة من أجل ااالستمرار في 
اإلستجابة  ملتطلبات العصر احلديث. نسعى 
دائــمــا« لتعزيز كــفــاءات قياديينا باملهارات 

الضرورية لنجاحنا. »
من جانبها صرحت مدير أول قسم التعّلم 
والتطوير التابعة إلدارة املــوارد البشرية في 
بنك برقان, غادة القاضي: »إننا منر مبرحلة 
حتول وكل فرد في فريق العمل يلعب دوراً مهماً 
كٍل من موقعه في تنفيذ التوجه االستراتيجي 
لبنك بــرقــان.« وتابعت القاضي: »يأتي هذا 
املؤمتر وبتنظيم من إدارة التعّلم والتطوير - 
التابعة إلدارة املوارد البشرية في البنك بهدف 
رفع مستوى مهارات القادة وتطوير مستويات 
مشاركة املوظفني من أجل إحداث تأثير إيجابي 

على أدائنا ونتائجنا ومجتمعنا.«

»برقان« يختتم مؤمتر »حتدي القيادة«

نّظم بنك الكويت الوطني 
زيارة خاصة إلى مركز اخليران 
الساحلي ملشاركة رجــال خفر 
السواحل وجبة إفطار رمضانية 
وتثمني جهودهم وتضحياتهم 
ــأتــي هــذه  فــي حــفــظ األمــــن, وت
الــزيــارة ضمن برنامج »افعل 
اخلير في شهر اخلير« السنوي 
واخلاص بشهر رمضان املبارك. 
ــن فــي بنك  وقــد قــام رئيس األم
الكويت الوطني خالد املتروك 
وقيادات من االدارة التنفيذية 
في البنك بزيارة إلى املركز حيث 
استقبلهم العقيد طارق الوزق 
مدير ادارة التشكيالت البحرية 
باإلدارة العامة خلفر السواحل 
بالوكالة والعقيد بشار املسلم 
يرافقهما عدد من قيادات اإلدارة 

العامة خلفر السواحل.
وقال املدير التنفيذي إلدارة 
العالقات العامة في بنك الكويت 

الوطني عبداحملسن الرشيد 
إن بنك الكويت الوطني يعتز 
مبؤسساتنا الــعــامــة ويــدعــم 
دورهـــــا احلـــيـــوي فـــي خــدمــة 
املجتمع , وتأتي هــذه الزيارة 
حرصاً من البنك على مشاركة 
رجـــال خفر الــســواحــل موائد 

االفطار في شهر رمضان تقديراً 
لــتــواجــدهــم على رأس عملهم 
بعيدا عن أهلهم وذويهم خلدمة 

الوطن واحلفاظ على أمنه.
ـــاف الــرشــيــد بــأن بنك  وأض
الكويت الوطني يعتز بدعمه 
جلــهــود خفر الــســواحــل أســوة 

بــجــهــود وتــضــحــيــات مختلف 
اجلهات االجتماعية واإلنسانية 
التي تتفانى بالتزامها وخدمتها 
االجتماعية. ولفت الرشيد إلى 
ــال خفر السواحل ركن  أن رج
أساسي ومــحــوري في حتقيق 
أمــن واستقرار البالد لكونهم 

ميثلون الدرع الواقية للوطن.
وتــأتــي الــزيــارة إلــى مركز 
ــران الساحلي فــي إطــار  ــي اخل
ــل أعــــده البنك  ــام بــرنــامــج ش
لشهر رمضان املبارك يتخلله 
العديد من الفعاليات منها خيمة 
إلفــطــار الصائمني والــزيــارات 
امليدانية للمناطق البعيدة إلى 
جانب برنامج مدفع االفطار 
في قصر نايف وتوزيع كسرة 
ـــار. كــمــا شــــارك البنك  ـــط االف
خالل الشهر الفضيل في حملة 
»انتوا التغيير« إلعادة التدوير 
ــع شــركــة أمنية  بــالــتــعــاون م
إلدارة املشاريع و حملة »كسوة 
الــعــيــد« بالتعاون مــع لوياك 
لدعم أطفال االسر ذوي الدخل 
احملــدود, باإلضافة إلى العديد 
من النشاطات واملــبــادرات مثل 
زيارة االطفال في املستشفيات 

وتوزيع الهدايا والقرقيعان.  

»الوطني«: إفطار مع مركز اخليران الساحلي

فريق البنك مع خفر السواحل
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