«يوروستات»  :انخفاض التبادل التجاري بني دول االحتاد األوروبي والكويت
اظهرت بيانات رسمية أم��س االثنني انخفاض التبادل
التجاري بني دول االحت��اد االوروب���ي ال 28من جهة ودول
منطقة اليورو ال 19من جهة اخرى والكويت في الفترة من
يناير الى مارس املاضيني مقارنة بذات الفترة من عام .2018
وذكرت البيانات الصادرة عن مكتب االحصاءات االوروبي
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(يوروستات) ان التبادل التجاري لالحتاد االوروب��ي (من
ص���ادرات وورادات) م��ع الكويت ق��در خ�لال الثالثة اشهر
االولى من العام املاضي ب 2ر 2مليار يورو (4ر 2مليار دوالر
امريكي) في حني بلغ التبادل التجاري بينهما خالل الثالثة
اشهر من العام احلالي 72ر 1مليار يورو (9ر 1مليار دوالر).

«املركزي» يزود البنوك بأوراق جديدة من النقد مبناسبة العيد
وش��رك��ة اخل��دم��ات املصرفية اآللية
امل��ش��ت��رك��ة (ك���ي-ن���ت) وامل��ج��م��ع��ات
التجارية املذكورة ،وذلك بداية من 25
مايو ولغاية  7يونيو .2019
وإذ يهنئ بنك الكويت املركزي كافة
املواطنني واملقيمني بهذه املناسبة فإنه
يدعو الله أن يعيدها على دولة الكويت
باخلير واليمن والبركات.
ك��م��ا أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي
تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة
إجمالية بلغت  160مليون دينار كويتي
(نحو  240مليون دوالر أمريكي).
وق��ال (امل��رك��زي) ف��ي بيان لوكالة
األنباء الكويتية (كونا) إن أجل اإلصدار
ستة أشهر مبعدل عائد 125ر 3في
املئة .وكان آخر اصدار سندات وتورق
لبنك الكويت املركزي االثنني املاضي
بقيمة  160مليون دينار (نحو 526
مليون دوالر) ألجل ستة أشهر.

«التجاري» يحتفل بالقرقيعان مع أطفال مستشفى الطب الطبيعي

قرقيعان مركز التاهيل الطبي

نظم البنك التجاري زي��ارة إلى قسم
األط��ف��ال في مستشفى الطب الطبيعي
والتأهيل الصحي لالحتفال مع نزالء
ومراجعي املستشفى بفرحة القرقيعان
 ،حيث تعد ه��ذه ال��ب��ادرة اإلنسانية في
شهر رمضان املبارك عهدا قطعه البنك
على نفسه مبشاركة األطفال نزالء دور
الرعاية واملستشفيات فرحة القرقيعان.

وقد قام فريق قطاع التواصل املؤسسي
بتوزيع القرقيعان على األطفال من أجل
رسم االبتسامة على وجوههم وإدخ��ال
البهجة وال��ف��رح��ة إل���ى قلوبهم بهذه
املناسبة .وفي هذا السياق قالت نائب
املدير العام – قطاع التواصل املؤسسي
 أم��ان��ي ال����ورع « أص��ب��ح��ت مناسبةالقرقيعان م��وروث��اً ثقافياً واجتماعياً

وأحد أبرز العادات الرمضانية القدمية
ف��ي الكويت ال��ت��ي يحتفل بها األط��ف��ال
والكبار م��ع انتصاف شهر رم��ض��ان».
وتابعت أم��ان��ي ال���ورع م��ؤك��دة حرص
التجاري على االحتفال بهذه املناسبة من
خالل مشاركته األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة فرحتهم مبناسبة القرقيعان
سعيا ً منه لتشجيعهم ودمجهم في نسيج

املجتمع بصورة أكبر ،منوهة أن هذه
الزيارة تنسجم مع جهود البنك الرامية
إلى مد يد العون واملساعدة وتقدمي كافة
سبل الرعاية للمرضى واألطفال ونزالء
دور الرعاية واملستشفيات ،وعلى وجه
اخلصوص ذوي االحتياجات اخلاصة.
وأض��اف��ت أماني ال��ورع إن مثل هذه
املشاركات تساهم في توطيد الروابط
اإلنسانية ما بني البنك وأهالي املرضى
حيث كان في استقبال وفد التجاري عدد
من موظفي املركز الذين أش��ادوا بالدور
االجتماعي للبنك ال��ت��ج��اري الكويتي
خاصة فيما يتصل بدعمه ومشاركته
في املناسبات والفعاليات املجتمعية
ال��ت��ي تهتم ب��األط��ف��ال امل��رض��ى وذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ض��م��ن ب��رام��ج
املسئولية االجتماعية للبنك والهادفة في
مجملها إلى رفعة شأن املجتمع وتعزز
أواصر احملبة وال��والء بني مختلف أفراد
وشرائح املجتمع الكويتي.
وف��ي سياق متصل ق��ام البنك أيضاً
باملساهمة في توفير القرقيعان ألطفال
مركز الفهد ومرضى مستشفى األمراض
السارية ومركز الكويت للصحة النفسية،
مبا يعكس جهود البنك لالحتفال بهذه
املناسبة العزيزة على قلوب اجلميع
مع نزالء املستشفيات ودور الرعاية في
أجواء شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد
فيه املعاني اإلنسانية واخليرية وتتأصل
فيه روح التكافل االجتماعي بني أفراد
املجتمع كافة.

«بيتك» :مشاركة يومية في حملة «رمضان أمان» التطوعية
يشارك بيت التمويل الكويتي
“بيتك” ف��ي حملة “رمضان
أمان” التي انطلقت للعام الثامن
على التوالي بتنظيم من مركز
العمل التطوعي ممثال بفريق
“نهتم” التطوعي بهدف احلد من
احل��وادث امل��روري��ة الناجتة عن
سرعة بعض سائقي املركبات في
محاولتهم اللحاق مبوعد اإلفطار.
وي���ت���واج���د ف��ري��ق “بيتك”
ال��ت��ط��وع��ي ي��وم��ي��ا ف��ي ع���دد من
أبرز وأهم التقاطعات الرئيسية
ال��ت��ي تشهد ازدح��ام��ا م��روري��ا،
لتوزيع وجبات االفطار اخلفيفة
على السائقني وقت آذان املغرب
في التقاطعات امل��روري��ة املهمة
واألم����اك����ن امل���زدح���م���ة وذل���ك
بالتعاون مع وزارة الداخلية ،مع
توصيل رسائل توعوية بأهمية
رب���ط ح���زام األم����ان واالل���ت���زام

بالسرعة القانونية احمل���ددة،
كما أنها جتربة متميزة ومنوذج
راق ف��ي العمل التطوعي ال��ذي
يعبر عن الترابط االجتماعي في
الكويت.
وت��ق��وم احل��م��ل��ة ،ال��ت��ي الق��ت
استحسانا وق��ب��وال ك��ب��ي��را من
مستخدمي الطرق ،بتوزيع 100
أل��ف وجبة إف��ط��ار خ�لال الشهر
الفضيل.
وت��أت��ي مشاركة “بيتك” في
حملة رمضان ام��ان ضمن اطار
برنامجه احلافل “تواصل باخلير
ف��ي ش��ه��ر اخل��ي��ر  ”5وت��أك��ي��دا
على ري��ادت��ه ف��ي دع��م املجتمع
والتميز في حتقيق املسؤولية
االجتماعية ،وكذلك احلرص على
دع��م م��ب��ادرات العمل التطوعي
وتشجيعها مل��ا ل��ذل��ك م��ن آث��ار
إيجابية على املجتمع والشباب.

«الكويتية لالستثمار» تركيز في
رمضان على برامج التنمية املستدامة
دشنت الشركة الكويتية لالستثمارحملتها
الرمضانية  2019منذ ب��داي��ة الشهر الكرمي
وتستمر حتى نهايته ،وتتضمن الكثير من
املبادرات التي تغطي من خاللها مختلف اجلوانب
اخليرية واالجتماعية واإلنسانية ومشاركة
جميع فئات املجتمع خالل الشهر الفضيل إلى
جانب أنشطتها على مدار السنة.
من جهته قال مدير أول إدارة العالقات العامة
واإلع�لام في الشركة الكويتية لالستثمار طالل
الرشدان« ،تفخر الشركة الكويتية لالستثمار
بريادتها ف��ي تقدمي ال��دع��م وال��رع��اي��ة جلميع
برامج التنمية االجتماعية املستدامة منذ أكثر
من  55عامًا في دولة الكويت من خالل مبادراتها
وأنشطتها في قطاعات شتى باملجتمع».
وأك��د ال��رش��دان في تصريح صحافي صادر
عن الشركة ،حرص الكويتية لالستثمار على
تكثيف أنشطتها ومبادراتها اخليرية واملجتمعية
سنويًا ،من واقع التزامها املعتاد في تقدمي قيمة
مضافة للمجتمع ومتاشيًا مع استراتيجيتها في
تنوّع برامجها وفعالياتها السنوية والتي ترتكز
على برامج ومجاالت التنمية املستدامة سواء
في الشهر الكرمي أو خالل العام ،حيث توجت
مسيرتها الطويلة في التنمية املجتمعية بتنظيم
دورة البراعم الرمضانية للعام اخلامس على
التوالي حتت رعاية وزير املالية والتي ستقام
خالل الفترة من  15إلى  25مايو اجلاري.
وأضاف أن الدورة أصبحت أحد أهم الدورات
الرمضانية التي حظيت مبكانة كبرى في شهر
رمضان ،الهتمامها بالنشء واملواهب لتكرس
بذلك مفهوم االستدامة في تنمية املجتمع ،كما
هو احل��ال مع تنظيم وإق��ام��ة معرض الصناع
العاملي «ميكرفير -الكويت» في شهر فبراير من
كل عام والذي يساهم في تنمية ورعاية املشاريع

طالل الرشدان

واألفكار الشخصية اخلالقة للشباب.
وت��واص��ل الكويتية لالستثمار ،وف��ي إط��ار
إط�ل�اق أعمالها اخليرية ف��ي رم��ض��ان ،تقدمي
برنامجها السنوي «مائدة إفطار صائم» للعام
السابع على التوالي ،وتقوم بتوزيع نحو 500
وجبة يومياً على الصائمني في كل من سوق
املناخ ومسجد الدولة الكبير ويساهم في هذا
البرنامج موظفو الشركة.
وأضاف الرشدان ،أن العمل اخليري للكويتية
أي��ض��ا توزيع
ً
لالستثمار ف��ي رم��ض��ان يشمل
«وجبات السحور» البالغة  13ألف وجبة خالل
العشراألواخر من رمضان على مصلي املسجد
الكبير وذلك للسنة اخلامسة عشر على التوالي.
كما يتضمن البرنامج توزيع القرقيعان على
موظفي الشركة ودور الرعاية االجتماعية.

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم في الكويت
بنسبة  0.7باملئة أبريل املاضي

أظ��ه��رت بيانات اإلدارة امل��رك��زي��ة لالحصاء
الكويتية ارت��ف��اع االرق����ام القياسية ألسعار
املستهلكني (التضخم) بالكويت بنسبة 7ر 0باملئة
في شهر أبريل املاضي مقارنة بالشهر ذات��ه من
 2018وذلك على أساس سنوي.
وق��ال��ت اإلدارة ف��ي نشرتها الشهرية حول
األرق��ام القياسية ألسعار املستهلكني الصادرة
أمس االثنني إن معدل التضخم في الكويت استقر
دون تغيير في أبريل املاضي مقارنة بشهر مارس
املاضي وذلك على أساس شهري.
وأض��اف��ت أن الرقم القياسي ملجموعة امل��واد
الغذائية ارتفع في أبريل املاضي بنسبة 85ر 0في
املئة مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي في حني
ارتفع الرقم القياسي ألسعار املجموعة الثانية
(السجائر والتبغ) على أس��اس سنوي بنحو
63ر 1في املئة.
وأوض���ح���ت أن م��ؤش��ر األرق�����ام القياسية
للمجموعة الثالثة (الكساء وامللبوسات) ارتفع
بنسبة 48ر 0في املئة على أساس سنوي في أبريل
املاضي في حني انخفض مؤشر مجموعة (خدمات
املسكن) بنسبة  60في املئة.
وذك����رت أن م��ع��دل التضخم ف��ي املجموعة

اخلامسة (مفروشات منزلية وصيانة) ارتفع
بنسبة 23ر 2في املئة في حني ارتفعت أسعار
املجموعة ال��س��ادس��ة (ال��ص��ح��ة) بنسبة 86ر2
في املئة كما ارتفعت أسعار املجموعة السابعة
(النقل) بنسبة 85ر 1في املئة.
وبينت أن أسعار املجموعة الثامنة (االتصاالت)
ارتفعت بنسبة  4في املئة على أساس سنوي في
حني ارتفع معدل التضخم في املجموعة التاسعة
(الترفيه والثقافة) بنسبة  2في املئة كما ارتفعت
أسعار املجموعة العاشرة (التعليم) على أساس
سنوي 85ر 1في املئة.
وقالت إن الرقم القياسي ملجموعة (املطاعم
والفنادق) شهد انخفاضا على أساس سنوي في
أبريل املاضي بنسبة 17ر 0في املئة كما شهدت
مجموعة (السلع واخلدمات املتنوعة) انخفاضا
سنويا بنسبة 37ر 0في املئة.
ويعد الرقم القياسي ألسعار املستهلك أداة
لقياس مستويات األسعار عموما بني فترتني إما
شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسا
لقياس النمو أو االنكماش االقتصادي إذ ميكن
للدولة من خالله اتخاذ ال��ق��رارات االقتصادية
والتجارية ورسم السياسات النقدية واملالية.

كل نهاية أسبوع خالل الشهر املبارك

«وربة» أطلق فعالية تطبيق «Fayez
لرياضة املشي» في مجمّع األفنيوز
فريق بيتك التطوعي

«بوبيان» :توزيع أكثر من  5آالف وجبة مميزة على األسر املتعففة والعمال
حققت م��ب��ادرة ب��ن��ك ب��وب��ي��ان التى
ينظمها للعام الثاني على التوالي وحتمل
اس��م ( نقصة بوبيان ) جن��اح��اً كبيرا ً
في تفاعل مختلف شرائح املجتمع مع
املبادرة عبر مختلف وسائل التواصل
االجتماعي .
و جرياً على عادته في عمل اخلير
بشتى مجاالته ،ب��دأ بنك بوبيان منذ
مطلع شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك بتنظيم
إع����داد  500وج��ب��ة ف��ط��ور رمضانية
يعدها خيرة الطهاة الكويتيني ويتولى
متطوعون من البنك وخارجه توزيعها
على االسراملتعففة والعمال.
يقول الشيف عبد الرزاق السيد وهو
واحد من الطهاة الثمانية املشاركني في
احلملة إن البنك استخدم كلمة “نقصة
بوبيان” التي كان يستخدمها الكويتيون
قدميا ،فكلمة “نقصة” تعني أن تقوم
العائلة بإنقاص جزء من طبخة البيت
وإرسال هذا النقص إلى اجليران أو األهل
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خصص إصدار سندات وتورق ب  240مليون دينار ألجل  6أشهر

أعلن بنك الكويت املركزي االنتهاء
م��ن ت��زوي��د ج��م��ي��ع ال��ب��ن��وك احمللية
ب��أوراق جديدة من النقد الكويتي من
مختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات
املواطنني واملقيمني من النقد اجلديد
مبناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد،
ومي��ك��ن للراغبني ف��ي احل��ص��ول على
أوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة
فروعهم املصرفية خالل ساعات العمل
الرسمية.
كما أوضح بنك الكويت املركزي أن
من املمكن كذلك احلصول على األوراق
اجل��دي��دة م��ن النقد الكويتي بفئاتها
املختلفة عبر أج��ه��زة السحب اآلل��ي
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي
للعام الثالث على التوالي في عدد من
املجمعات التجارية (األفينيوز ،جيت
م��ول ،360 ،أوت���اد اجل��ه��راء ،الكوت)
بالتعاون مع احت��اد مصارف الكويت

من جهة اخرى اظهرت البيانات ان التبادل التجاري ملنطقة
اليورو مع الكويت بلغ خالل الفترة من يناير الى مارس من
العام املاضي 97ر 1مليار يورو (1ر 2مليار دوالر) بينما بلغ
خالل ذات الفترة من العام احلالي 26ر 1مليار يورو (4ر1
مليار دوالر).

جانب من جتهيز الوجبات

أو احملتاج.
واض��اف “ حت��رص العائلة على أن
تكون هذه “النقصة” من أفضل طبخات
البيت ،يرسلونها بكل محبة لآلخرين
ول��ه��ذا استخدم البنك ش��ع��ار “نقصة

بوبيان” ألن الطبخة هي األفضل وأنه
يوزعها بكل محبة على احملتاجني فاختار
لذلك أمهر الطهاة وأفضل املواد وأفضل
املطابخ إلعداد الوجبات .
يضيف الشيف عبد ال���رزاق ،أن كل

ط��اه من الطهاة الثمانية يختار اليوم
ال���ذي يتولى فيه أع���داد الطبق ال��ذي
يريده ،ويساعده في إع��داده مجموعة
من املتطوعات ثم يقوم شبان متطوعون
كل يوم بإيصال الفطور املكون من الطبق
الرئيسي واحللويات والفاكهة والتمر
والعصير إلى  500عائلة محتاجة.
وي��ش��ارك ف��ي حملة نقصة بوبيان
مجموعة من اشهر الطهاة الكويتيني فالي
جانب عبد الرزاق السيد يشارك كال من
تسنيم النصر الله ،تهاني القامس ،وفاء
الكندري ،وليد الفيلكاوي ،رمي اخلياط،
جميلة اللنقاوي ،حنان جراغ.
وعلى صعيد املتطوعات املساعدات
للطهاة ،فتقول املشرفة عليهن سارة
الصالل أن عددهن يتجاوز  30متطوعة
نصفهن م��وظ��ف��ات ف��ي ب��ن��ك ب��وب��ي��ان
والنصف اآلخ��ر م��ن خ��ارج��ه ،ه��ذا إلى
جانب متطوعني م��ن الشباب يتولون
توزيع الفطور يوميا ً.

يحرص بنك ورب��ة خ�لال شهر رمضان الفضيل
في تعزيز ثقافة الرياضة واحملافظة على الصحة
بشكل سليم عبر حتفيزهم على املشي؛ وبناء عليه
وفي يوم اجلمعة املوافق  17مايو ،انطلقت الفعالية
األولى من سلسلة فعاليات تطبيق « »Fayezللمشي
املنظمة من قبل بنك وربة في مجمع االفنيوز والتي
من املزمع أن تستمر على مدار عطل نهاية األسبوع
املقبلة بالتواريخ التالية (  31،30،25،24،23مايو و
 1يونيو) حتى انتهاء شهر رمضان املبارك .
وعلى م��دار يومي اجلمعة والسبت املوافقني 17
و 18مايو ،من الساعة الرابعة والنصف ولغاية
اخلامسة والنصف عصرا ً ،متكّن رواد االفنيوز من
املشاركة في هذه املبادرة التي أطلقها البنك رغبة منه
بتحفيز عموم املجتمع على ممارسة الرياضة خالل
شهر رمضان امل��ب��ارك ملا لها من آث��ار إيجابية على
سالمة البدن.
ه��ذا وق��د ق��ام املشاركون في فعالية املشي احلر
بالتوّجه أوال ال��ى رك��ن بنك ورب��ة لتحميل تطبيق

« »Fayezاخلاص بالبنك ،ومن ثم التسجيل لتفعيل
احلساب حيث مت من خالله احتساب عدد اخلطوات
التي قطعها كل من املشتركني .وقد كان اإلقبال على
فعالية « »Fayezللمشي احلر كبيرا ً بني رواد املجمع
والصائمني وال���ذي رأوا م��ن خاللها فرصة رائعة
ملمارسة الرياضة والدخول في السحب اليومي للفوز
باجلوائز املميزة التي أعدها البنك للمشاركني.
وحول الفعالية ،أوضح أمين سالم املطيري ،املدير
التنفيذي للتسويق واالتصال املؤسسي في بنك وربة
 أن ح��رص بنك ورب��ة على دع��م امل��ب��ادرات املعنيةبصحة وس�لام��ة املجتمع يقع ف��ي صلب برنامجه
للمسؤولية االجتماعية والذي يحرص من خالله على
خلق مبادرات هادفة وبناءة تعود بالنفع على املجتمع
وتساهم في نشر الثقافة الصحية السيما خالل شهر
الصوم .كما أك ّد أن البنك سيستمر بخلق هذه الفرص
التي ميكن من خاللها حتقيق االستفادة القصوى
للمواطنني وأي��ض��اً حتفيزهم عبر مكافآت مجزية
لالستمرار في هذا النهج»

«اخلليج» 5 :فائزين بسحب الدانة األسبوعي
أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ
 19مايو اجلاري ،أعلن من خالله عن أسماء الفائزين
اخلمسة خ�لال الفترة من  12إل��ى  16مايو 2019
بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار كويتي
أسبوعياً :وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا
األسبوع :نائل محسن علي العنزي  ،جاسم محمد
عبدالعزيز الصقعبي  ،خالد علي ثابت محمد  ،وجيه
يوسف محمد  ،تركي مياح علي صالح .

هذا ،ويجري بنك اخلليج سحب الدانة ربع السنوي
الثاني على اجلائزة البالغ قيمتها  250,000دينار
كويتي في  26يونيو املقبل ،يليه السحب ربع السنوي
الثالث في  25سبتمبر  2019على جائزة قيمتها
 500,000دينار كويتي .أما السحب األخير فسوف
يقام ف��ي  16يناير  2020وسيتخلل ه��ذا السحب
تتويج مليونير الدانة لعام  2019الذي سيحصل على
جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

