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7.5 باملئة على أساس سنوي ارتفع بنسبة 

اإلنفاق االستهالكي اخلاص قوي في الكويت رغم تراجعه في مايو

73.41 دوالر  سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتا في تداوالت 
اول  أم��س الثالثاء ليبلغ 41ر73 دوالر أمريكي مقابل 
13ر73 دوالر للبرميل في تداوالت أمس األول وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 وفي االسواق العاملية تباينت أسعار النفط اول أمس 
مع حالة الترقب ملا سيسفر عنه اجتماع منظمة الدول 
املصدرة للبترول )أوب��ك( األسبوع املقبل بشأن اتفاق 

خفض االنتاج.

 وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج 
برنت 66 سنتا ليصل ال��ى مستوى 80ر75 دوالر في 
حني ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط 

األمريكي 15 سنتا ليصل الى 25ر66 دوالر.

مؤشر الوطني لإلنفاق االستهالكي منذ بداية العام وحتى تاريخه
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مؤشر الوطني لإلنفاق االستهالكي اخلاص

قال تقرير مؤشر اإلنفاق االستهالكي الصادر عن 
بنك  الكويت الوطني وه��و مؤشر شهري من إع��داد 
إدارة البحوث االقتصادية، ويهدف إلى تتبع سلوك 
اإلن��ف��اق االستهالكي اخل��اص احمل��ل��ي.وه��ذا هو أول 
مؤشر شهري يرصد اإلنفاق االستهالكي الشهري في 
الكويت، ويعد مؤشر شهر مايو أول إص��دار رسمي، 
بعد أن أمضت إدارة البحوث أشهراً عدة في اختبار 

املؤشر. 
ارت��ف��ع م��ؤش��ر ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي لإلنفاق 
االستهالكي في الكويت خالل شهر مايو بنسبة 7.5٪ 
على أس��اس سنوي، ويأتي ذل��ك بفضل ع��دة عوامل 
أهمها صعود أسعار النفط وحتّسن ثقة املستهلك 
واستقرار التوظيف، ومن املتوقع أن يظل الزخم قوياً 
طوال عام 2018، إال أن العوامل املوسمية أثرت على 
اإلنفاق االستهالكيعلى أساس شهري، حيث لوحظ 

انخفاض املؤشرات في كافة النواحي.
وت��راج��ع اإلن��ف��اق ع��ل��ى ال��س��ل��ع املعمرةبنسبة 
٪4.2على أساس شهري، متأثراً بانخفاض مبيعات 
السيارات ومشتريات األث��اث قبل موسم الصيف. 
وتزامن هذا االنخفاض أيضاً مع أول أسبوعني من 
شهر رمضان ال��ذي ع��ادة ما ينخفض فيهاستهالك 

السلع املعمرة. ومع ذلك، حافظ مؤشرهذه السلع على 
معدل منو جيد مقارنة بالعام املاضي، حيث استقر 

عند ٪8.9 على أساس سنوي في شهر مايو.
كما انخفض أيضاً اإلنفاق على استهالك اخلدمات 
والسلع األخرى في شهر مايو بنسبة ٪0.2 و 3.9٪ 
على أساس شهري على التوالي. كما تأثر االنخفاض 
ببداية شهر رمضان )منتصف مايو(، ونهاية العام 
الدراسي. أما قطاع اخلدمات فاستمر بتسجيل منو 
قوي مقارنة بالعام2017، مع ارتفاع مؤشره بنسبة 
٪10.6 على أساس سنوي في مايو، في حني انخفض 
مؤشر السلع غير املعمرة مسجالً أبطأ وتيرة له منذ 

ديسمبر ليصل إلى ٪0.3على أساس سنوي.
ومن املتوقع أن يظل اإلنفاق االستهالكي قوياً في 
العام 2018. ومع ذل��ك، قد ي��ؤدي عدم اليقني بشأن 
الدخل املستقبليللوافدين وف��رص توظيفهم - بعد 
ارتفاع الرسوم املتوقعة على اخلدمات واملرافق فضالً 
عن جهود الدولة للحد من العمالة الوافدة - إلى خفض 
اإلنفاق االستهالكي. وفي الوقت نفسه، من املتوقع 
أن يظل إنفاق املواطنني قوياً، وذلك بفضل انخفاض 
التضخم، وارتفاع معدل التوظيف، وزي��ادة اإلنفاق 

العام.

»مدن األهلية« حتتفل 
بالقرقيعان في »ذا ليك«

أقامت شركة مدن األهلية العقارية في مجمع 
ذا ليك الذي تديره احتفاال للقرقيعان بأجواء 
عائلية تخللتها الكثير من األنشطة واملسابقات 
للكبار والصغار تضمنت الرسم على الوجوه 
واحلناء وتلوين الفخار ورسومات رمضانية 
وتقدمي العروض مع الشخصيات الكرتونية 

احملببة لألطفال.
كما تضمن ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ف��ق��رة املهرج 
ورقصة التنورة وأبوطبيلة ال��ذي ج��ال بني 
األطفال ورواد املطاعم ووزع عليهم القرقيعان 

اخلاص مبجمع ذا ليك.
واستمتع رواد املجمع باألجواء الرمضانية 

التي عمت املكان وتناولوا وجبات السحور من 
مطاعم املجمع املتنوعة التي تلبي جميع األذواق 
واملقاهي التي تقدم ل��رواده��ا أج���واء رائعة 
وقائمة غنية باملشروبات الساخنة والباردة 
وامل��أك��والت اخلفيفة، مع إطاللة رائعة على 
البحيرة والنافورة الراقصة واالستماع إلى 
النغمات املميزة. كما أنهي املجمع استعداداته 
مبختلف املطاعم واملقاهي لفعاليات مونديال 
روسيا 2018 بتوفير إمكانات متنوعة لعرض 
املباريات منذ االفتتاح وحتى املباراة النهائية 
السيما مع مشاركة 4 ف��رق عربية تعزز من 

اهتمام اجلماهير.

جانب من االحتفال

»األمان« تستحوذ 
على »شركة 

املذاق القابضة«

أعلنت شركة األمان لالستثمار 
أن���ه���ا اس���ت���ح���وذت ع��ل��ى حصة 
مسيطرة في شركة املذاق القابضة 
ذ. م. م.  وأعلنت أن��ه اعتبارا من 
2018/6/30 فإن نتائج عمليات 
ال��ش��رك��ة س���وف ت��ن��ع��ك��س على 
البيانات املالية املجمعة لشركة 
األم���ان لالستثمار.   وق��د أوض��ح 
يوسف إبراهيم الغامن - الرئيس 
التنفيذي لشركة األم��ان أن هذه 
الصفقة ت��أت��ي استكماالً لتنفيذ 
االستراتيجة التي وضعها مجلس 
اإلدارة والتي تهدف إل��ى توّسع 
األم��ان في االستثمار املباشر في 
ال��ق��ط��اع��ات التشغيلية وأهمها 
اخل��دم��ات الغذائية و الصحة و 
التعليم وه��ي قطاعات متنامية 
وآمنة وسيكون لألمان دور فاعل 
في هيكلة تلك الفرص وإدارت��ه��ا 

بهدف زيادة قيمة االستثمار. 
 تعتبر امل��ذاق القابضة شركة 
متخصصة ف��ي م��ج��ال اخل��دم��ات 
الغذائية ، و خالل الفترة القادمة 
سوف يركز فريق العمل باألمان 
على العمل مع االدارة التنفيذية 
على تطوير أع��م��ال الشركة من 
خ���الل االس��ت��ث��م��ار ف��ي طاقاتها 
البشرية و خدماتها و التوسع في 

نشاطها.

يوسف الغامن

»سيمفوني« يتزين بأجواء عائلية 
خالل أيام عيد الفطر السعيد

دعا  فندق سيمفوني ستايل الكويت، جميع 
أفراد العائلة لزيارته واإلنضمام إلى احتفاالت 
عيد الفطر النابضة باحلياة وخ��وض جتارب 
احتفالية مميزة هذ املوسم، حيث توفر الوجهة 
املفعمة ب��األج��واء الدافئة وحفاوة الضيافة - 
والتي نالت جائزة أفضل فندق عائلي فاخر في 
الكويت خالل حفل تسليم جوائز الفنادق العاملية 
الفاخرة - مجموعة من األنشطة والفعاليات 
املناسبة جلميع الضيوف على اختالف أعمارهم، 
لتضمن لهم قضاء أروع األوق��ات التي ال تنسى 
خ��الل أي���ام العيد. وسيلتمس الضيوف عند 
إقامتهم ف��ي فندق سيمفوني ستايل الكويت 
الفخامة العصرية في غرفه املصممة وفق حرفية 
عالية، ويستمتعوا مبذاق أطايب وجبات الغداء 
أو العشاء اإلستثنائية التي يحضرها مطعم 
كوتشينا خصيصاً لهذه املناسبة.وسيزخر 
البوفيه بطيف واسع من األطباق الغنية بأجود 
النكهات احمللية وأشهى أصناف املطبخ العاملي، 

وذلك مقابل 15 دينار كويتي للشخص الواحد.
كما بإمكان ضيوف الفندق الراغبني بالتنعم 
بتجربة فاخرة قّل نظيرها على مائدة العشاء 
زيارة مطعم لونا احلائز على جوائز عدة، حيث 
يشكل املطعم اإليطالي من موقعه في الطابق ال�18 
خياراً مثالياً للتلذذ بالطعم األصيل واالستمتاع 
باإلطالالت اخلاّلبة على مياه اخلليج املتأللئة. في 
حني، يوفر شوكو كافيه وجاردنلضيوفه جتربة 
مذهلة تبعث على الراحة واالسترخاء مع إبداعات 
ال مثيل لها من الشوكوالتة الساخنة والقهوة 
الشهية والكعك وسندويش البانيني والسلطات 
واملقبالت وأطباق الشواء واملعجنات وغيرها من 

اخليارات التي تستحق التجربة.

ويتسنى ألف���راد العائلة أي��ض��اً قضاء وقت 
جميل معاً واالسترخاء بجانب حوض السباحة 
أو حتى االنغماس بروعة األنشطة املصممة 
لتناسب كافة األعمار. ويولي الفندق اإلستثنائي 
اهتماماً كبيراً ب��راح��ة العائلة، حيث يضمن 
لهم سيكس سينسز سبا الترويح عن أنفسهم 
واالسترخاء لبعض الوقت مع عالجاته التي 
تعيد النشاط وتبعث على احل��ي��وي��ة، بينما 
يشعرون بالطمأنينة على أطفالهم الذين يقضون 
وقتاً مسلياً للغاية في نادي سيمفوني لألطفال 
أو في التينز هاب حتت إشراف متواصل من قبل 

الفريق املؤهل واملختص. ويوفر نادي سيمفوني 
لألطفال مساحًة رحبة لأللعاب املتنوعة متتد 
على مساحة 500 متر مربع، باإلضافة إلى صالة 
سينما ومكتبة ومناطق مخصصة لتناول الطعام 
والنوم، بينما يعتبر التينز هاب وجهة حيوية 
وترفيهية للصغار واليافعني الذين تتراوح 
أعمارهم من 7 - 14 عام. حيث يقضون أوقاتاً 
ممتعًة للغاية مع أحدث ألعاب الفيديو من أنظمة 
وي وبالي ستيشن، إلى جانب منصة األلعاب 
التفاعلية التي توفر جتربة الواقع االفتراضي 

ماجيك موشني.

اجواء عائلية في سيمفوني

50 ألف دينار  إجمالي قيمة اجلوائز الشهرية 

»وربة« يجرى
سحب »السنبلة« 
األسبوعي اليوم 

س��وف ي��ج��رى بنك ورب���ة سحب السنبله االسبوعي 
العشرون اليوم؛ وسيتم إجراء السحب بحضور ممثل عن 

وزارة التجارة  والصناعة وموظفي بنكوربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير 
األموال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت 
نفسه باإلضافةالى فرصاً شهرية للفوز بجوائز نقدية 
طوال العام. ونظراً لإلقبال الكبير الذي القاه هذا احلساب 
من قبل العمالء ملا يؤمّنه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك 
وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة القت 
استحسان العمالء، وتشمل التطورات التي متت إضافتها 
إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحني عبر اضافة سحب 
أسبوعي باإلضافة الى السحب الشهري وذلك إلتاحة فرص 
أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها 
ألف دينار كويتي تذهب إلى 5 رابحني ويتم السحب عليها 
في يوم اخلميس من كل أسبوع. باإلضافة الى ذلك، يستمر 
سحب السنبلة الشهري في بداية كل شهر على اجلوائز 
الكبرى - بحضور وإش���راف ممثل م��ن وزارة التجارة 
والصناعة -  والتي يبلغ إجمالها 30 ألف دينار كويتي 
موزعة كالتالي على 4 راب��ح��ني: اجل��ائ��زة الكبرى بقيمة 
10 آالف دينار كويتي ستكون من نصيب رابحني إثنني 
واجلائزة الثانية بقيمة 5 آالف دينار كويتي من نصيب 

رابحني اثنني أيضاً.  
وبذلك يكون بنك وربة قد زاد عدد الرابحني في حساب 
السنبلة إلى 24 فائز بالشهر كما زاد اجمالي قيمة اجلوائز 
الشهرية من 30 ال��ى 50 أل��ف دينار كويتي شهريا. وأما 
فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول 
السحب مقابل كل 10 دنانير في احلساب.  واجلدير بالذكر، 
أن بنك وربة أطلق حديثا وديعة السنبلة التي تعد املودعني 
بعوائد متوقعة عالية تصل الى 3% كما يحصلوا ايضا على 

فرص ربح شهرية في سحوبات السنبلة.

»برقان« يعلن 
ساعات العمل 

خالل عطلة عيد 
الفطر املبارك

أعلن بنك برقان أن فرع املطار 
س����وف ي��ت��اب��ع س���اع���ات ال��ع��م��ل 
اإلعتيادية خالل عطلة عيد الفطر 
امل��ب��ارك، حيث سيفتح أب��واب��ه من 
ال��س��اع��ة 8:00 ص��ب��اح��اً وحتى 

الساعة 10:30 مساًء. 
كما أعلن البنك أن فرع األفنيوز 
أيضا سيستقبل عمالئه يومي األحد 
واألثنني 17-18 يونيو، 2018 من 
الساعه 10:00 صباحا و حتى 
1:00 ظهرا، وم��ن الساعه 5:00 

مساء و حتى 8:00 مساء 
هذا وسيقوم مركز خدمة العمالء 
بتقدمي خدماته على م��دار الساعه 
على 1804080، إضافة إلى العديد 
من قنوات اخلدمة البديلة األخرى 
التي تضمن متتع العمالء باخلدمات 

واملنتجات طوال فترة العطلة 
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، يتقدم بنك 
ب��رق��ان جلميع ال��ع��م��الء بأطيب 
التهاني بعيد الفطر املبارك وكل عام 

وأنتم بخير.

»اخلليج« و»زاجل« يقومان بإعداد وتوزيع وجبات إفطار الصائم 
 متاشياً مع برنامج املسؤولية 
االجتماعية ال��ذي يتبناه، وسعيه 
للتواصل مع كافة شرائح املجتمع 
خالل شهر رمضان املبارك، تعاون 
بنك اخلليج م��ع “زاجل”، وهي 
مؤسسة محلية تقود مبادرة إفطار 
ص��ائ��م م��ن خ��الل اع���داد وت��وزي��ع 
وجبات الطعام على احملتاجني في 
عدة مواقع في الكويت خالل الشهر 

الفضيل. 
وقد شارك عدد كبير من موظفي 
البنك ف��ي ه��ذه احلملة، م��ن خالل 
التطوع في إعداد وتوزيع وجبات 
الطعام على احملتاجني، مما ساهم 
في إدخ��ال البهجة والفرح لقلوب 
ونفوس تلك الفئة من املجتمع خالل 

شهر اخلير والعطاء.
من جهتها صرحت السيدة سلمى 
احلجاج، مدير عام املوارد البشرية 

ل��دى بنك اخلليج قائلًة: “يسعى 
بنك اخل��ل��ي��ج، م��ن خ��الل برنامج 

املسؤولية االجتماعية الذي يتبناه، 
نحو التأكيد على كونه ج��زء من 

نسيج املجتمع الكويتي، وسعيه 
ملشاركة هذا املجتمع مناسباته بل 

واحتياجاته. كلنا فخر مبوظفينا 
الذين تطوعوا للمشاركة في توزيع 
وجبات الطعام ورس��م االبتسامة 
على وج��وه احملتاجني. تأتي هذه 
املبادرة ضمن العديد من الفعاليات 
واألنشطة التي يتبناها البنك خالل 
الشهر الكرمي، ونشجع من خاللها 
على غرس مفهوم العمل التطوعي 

بني أفراد املجتمع.”
وخ���الل الشهر ال��ك��رمي أي��ض��اً، 
قام بنك اخلليج بتبني العديد من 
املبادرات واألنشطة، التي تضمنت 
ت��وزي��ع ص��ن��ادي��ق ال��ط��ع��ام على 
األس��ر احملتاجة، وإج���راء زي��ارات 
للمستشفيات احتفاال بالقرقيعان 
مع األطفال املرضى، ورعاية بطولة 
كرة القدم النسائية باإلضافة إلى 
إطالق إعالنه التلفزيوني اخلاص 

بالشهر الفضيل.

فريق توزيع وجبات االفطار

هيئة أسواق املال نظمت حفاًل تكرمييًا ملتدربي برنامج حديثي التخرج 
أقامت هيئة أسواق املال حفالً لتكرمي متدربي 
برنامج “هيئة أس��واق امل��ال ال��راب��ع لتدريب 
وتأهيل الكويتيني حديثي التخرج “وذلك يوم 
األربعاء املوافق 16 مايو 2018، بحضور كل 
من مشعل مساعد العصيمي – نائب رئيس 
مجلس املفوضني واملدير التنفيذي باإلنابة 
ورؤس���اء قطاعات الهيئة وم��دي��ر البرنامج 
التدريبي هبه الزامل،وقد ألقى مشعل العصيمي 
كلمة خالل احلفل أشاد فيهاباملتدربينمشيراً 
ال��ى أنهم نخبة من املتميزين ، و حثهم على 

االس��ت��ف��ادة م��ن امل��ه��ارات واخل��ب��رات التي مت 
اكتسابها خ��الل التدريب، كما استمع لكافة 
مالحظاتهم واقتراحاتهم التي من شأنها تطوير 
البرنامج، من جانب آخر ألقت املتدربة  بدرية 
الروضان كلمة املتدربني ووجهت فيها الشكر 
للهيئة على اتاحة ه��ذه الفرصة التدريبية، 
م��ؤك��دة بأنها ساهمت ف��ي صقل مهاراتهم و 
تهيئتهم لسوق العمل،وفي ختام احلفل مت 
تكرمي املتدربني والبالغ عددهم 19 متدرب 
ومتدربة، ومت تسليم شهادات اجتياز البرنامج 

التدريبي . وجتدر اإلش��ارة بأن هذا البرنامج 
يعتبر تعزيزاً لدور هيئة أسواق املال في تنمية 
املجتمع عن طريق تأهيل كوادر وطنية شابة 
للعمل في أس��واق امل��ال، وقد انقسم البرنامج 
التدريبي الذي امتد على مدار 5 شهورالى ثالث 

مراحل تدريبية كاآلتي: 
 املرحلة األول��ى - التدريب احمللي: شملت 
ه��ذه املرحلة على مجموعة م��ن احمل��اض��رات 
والبرامج التدريبية مبجاالت مختلفة منها 
احمل��اس��ب��ة، وال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة، واجل��وان��ب 

القانونية، باإلضافة إلى التدريب على املهارات 
السلوكية واإلداري����ة وال��ت��ي مت تقدميها من 
قبل جهات تدريبية محلية، ودولية معتمدة، 
كما حصل املتدربني على شهادة اجتياز لكل 
برنامج من هذه البرامجالتدريبية، باإلضافة 
الىمشاركة متخصصني من موظفي الهيئة في 
تقدمي بعض البرامج التخصصية مثل مكافحة 
غسل األم���وال ومت��وي��ل اإلره���اب والضبطية 
القضائية والتحكيم وقانون هيئة أسواق املال 

رقم 7 لسنة 2010 وتعديالته.


