
م���ع االل����ت����زام ال���ت���ام ب��ك��اف��ة 
اإلرش���ادات الوقائية من اجلهات 
الصحية، قام البنك األهلي املتحد 
ب��إج��راء  السحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب  
السحب على اجل��وائ��ز اإلسالمي 
األول في الكويت واحلاصل على 
“جائزة أفضل برنامج إدخار فى 
الكويت للعام 2019” من مجلة 
بانكر ميدل إيست املرموقة، وذلك 
نظرا للعديد م��ن امل��م��ي��زات التى 
ينفرد بها، حيث يقدم لعمالئه 
م��ا ي��زي��د عن750جائزة سنويا 
واس��ت��ط��اع أن  يعيد رس��م حياة 
اآلالف م��ن ال��راب��ح��ن م��ن سعداء 

احلظ .
وأسفر السحب عن حصول 20 
ف��ائ��زا على 1000 دي��ن��ار كويتي 
لكل منهم وهم : تركى محمد نزال، 
و ليلى م��راد أشكنانى، وحسن 
عيسى أبو احلسن، و فايزةأحمد 
ب���و ص��ل��ح��ة، و ي��اس��م��ن حسن 
الصادق، و خالد عامر الهاجري، 
و سعد حمد وتيد، و شادية صالح 
ال��ص��ادق، و ليلى سيد زل��زل��ة، و 
مرمي أحمد امليلم، و احمد عبدالله 
الفيلكاوي، وعادلة محمد ساملن،  
وف��اروق حسن اليحيى، وعمرو 
ي��وس��ف أن����ور، ون��اص��ر صالح 
العجمي، محمد عبد العليم ، و ليلى 
محمد بهبهاني، وجنيبة فاضل 
الباذر، و نضال سليمان احلربات، 

و عبدالله خليف الظفيري.
واجلدير بالذكر، أن سحوبات 
احل���ص���اد ت��ت��ض��م��ن ال��ع��دي��د من 
اجل��وائ��ز ال��ت��ي م��ن بينها جائزة 
قيمتها 100 ألف دينار كويتي في 
كل من العيدين. وتبقى اجلائزة 
الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 
أل��ف دينار كويتي أه��م ما يطمح 
إل��ي��ه ال��ع��م��الء لتحقيق أحالمهم 
وتطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز 
احل��ص��اد 20 ج��ائ��زة أسبوعية 

بقيمة ألف دينار كويتي لكل رابح. 
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ه��ذه الباقة من 
اجلوائز اجلذابة، يحظى العمالء 
بأرباح سنوية متوقعة على أساس 
عقد الوكالة ضمن هذا احلساب، 
وه��و م��ا يجعل ح��س��اب احلصاد 
اإلسالمي مفيدا لألسرة وللراغبن 
في التوفير بوجه ع��ام من خالل 
حتقيقه للعديد من املميزات سواء 
على امل��دى القصير أو على املدى 
الطويل مم��ا يقابل باستحسان 
وت��ق��دي��ر مختلف ال��ع��م��الء س��واء 
اجل���دد أو احل��ال��ي��ن. إض��اف��ة إلى 
ذل���ك، ألول م��رة ف��ي ال��ك��وي��ت، مت 
تقدمي “سحب األفضلية” الربع 
س��ن��وي بقيمة 25 أل���ف دي��ن��ار 
كويتي حصريا للعمالء الذين لم 
ي��ف��وزوا ب��أي من جوائز احلصاد 
اإلسالمي خالل السنوات اخلمس 
األخيرة بشرط مرور عام على فتح 
حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا 

كويتيا في حساب العمالء ضمن 
هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة 

في السحب.
وق����د ن����ال ح���س���اب احل��ص��اد 
“جائزة أف��ض��ل ب��رن��ام��ج ادخ��ار 
ف��ي ال��ك��وي��ت للعام 2019” من 
مجلة بانكر ميدل إيست املرموقة، 
وذل��ك نظرا للعديد من املميزات 
التي ينفرد بها، ومنها أنه أبسط 
وأس��ه��ل ب��رن��ام��ج ادخ���ار وال��ذي 
يقدم إل��ى أكبر ع��دد من الفائزين 
أكبر قيمة م��ن اجل��وائ��ز، وكذلك 
لتميزه بسحوبات متميزة في عيد 
الفطر وعيد األضحى، فضال عن 
مضاعفات نقاط برامج الوالء، مع 
ميزة ف��ري��دة لفتح احل��س��اب عبر 
االن��ت��رن��ت، وات��س��ام السحوبات 
على اجلوائز بالنزاهة والشفافية 
حيث يتم بثها من خالل البرامج 
اإلذاع��ي��ة وح��س��اب��ات البنك عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

alwasat.com.kw

»أجيليتي« حتصل على تسهيالت ائتمانية من عدة بنوك
 أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، املدرجة 
ببورصتي الكويت ودب��ي، عن حصول الشركة على اتفاقية 

تسهيالت ائتمانية من عدة بنوك.
وقالت “أجيليتي” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
اخلميس، إن االتفاقية تنص على جتديد وزيادة خط ائتمانها 
من 725 مليون دوالر )219 مليون دينار( إلى 800 مليون 

دوالر )240 مليون دينار(.

وأوض��ح��ت أن االتفاقية م��ع البنوك القائمة وبإضافة 
بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة. وبينت أن مدة هذه 

التسهيالت هي 3 سنوات لقسم منها، و5 سنوات للقسم اآلخر.
وباإلضافة إلى ذلك، تعمل “أجيليتي” أيضاً على جتديد 
تسهيالت ائتمانية أخ��رى لزيادة خط االئتمان بحدود 1.2 

مليار دوالر - 1.4 مليار دوالر.
وأفادت بأن هذه التسهيالت الهدف منها هو متويل مشاريع 

الشركة، موضحة بأن ما يتم استخدامه منها سوف ينعكس 
على بيانات الشركة املالية.

كانت أرباح “أجيليتي” تراجعت %50.4 في التسعة أشهر 
األول��ى من العام املاضي، لتصل إلى 31.523 مليون دينار، 
مقابل أرباح بقيمة 63.574 مليون دينار للفترة املماثلة من 

عام 2019.
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31.16 مليون دينار 11.8باملئة لتصل إلى  السيولة تقلصت 

البورصة ترتفع عند اإلغالق 
وهبوط طفيف للسوق األول

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت أمس  
اخلميس، حيث صعد مؤشرها العام 0.11%، 
وارتفع “رئيسي 50” بنسبة %0.44، وسجل 
املؤشر الرئيسي منواً بنحو %0.45، فيما خالف 
السوق األول االجتاه وتراجع بنحو طفيف نسبته 

.0.02%
وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنحو 11.8% 
لتصل إل��ى 31.16 مليون دينار مقابل 35.31 
مليون دينار باألمس، كما تراجعت أحجام التداول 
%24.6 لتصل إلى 238.02 مليون سهم مقابل 

315.46 مليون سهم بجلسة األربعاء.
وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
التكنولوجيا بنمو نسبته %2.84، بينما هبط 
قطاعان فقط وهما العقارات والسلع االستهالكية 
حيث انخفض املؤشران بنحو %0.21 و0.51% 

على الترتيب.
وج��اء سهم “الشارقة لألسمنت” على رأس 
القائمة اخلضراء بارتفاع نسبته %20.38، فيما 
تصدر سهم “حتصيالت” القائمة احلمراء ُمتراجعاً 

بنحو 9.09%.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 2.19 مليون دينار ُمتراجعاً بنسبة 0.14%، 
بينما تصدر سهم “األولى” نشاط الكميات بتداول 

22.56 مليون سهم ُمتراجعاً بنحو 0.71%.
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها على ارتفاع 
مؤشر السوق العام 01ر6 نقطة ليبلغ مستوى 
17ر5687 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 في 

املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 01ر238 مليون 
سهم متت عبر 9785 صفقة نقدية بقيمة 15ر31 

مليون دينار )نحو 7ر102 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر20 نقطة 
ليبلغ مستوى 59ر4676 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 45ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
8ر195 مليون سهم متت عبر 6671 صفقة نقدية 
بقيمة 7ر12 مليون دينار )نحو 9ر41 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 02ر1 نقطة 
ليبلغ مستوى 09ر6201 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 02ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
18ر42 مليون سهم متت عبر 3114 صفقة بقيمة 

3ر18 مليون دينار )نحو 3ر60 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر )رئيسي 50( نحو 4ر21 نقطة 
ليبلغ مستوى 97ر4843 نقطة بنسبة هبوط 
بلغت 44ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
18ر138 مليون سهم مت��ت عبر 4031 صفقة 
نقدية بقيمة 02ر10 مليون دينار )نحو 33 مليون 

دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )شارقة 
أ( و)مراكز( و)السورية( و)الديرة( أما شركات 
)بيتك( و)وط��ن��ي( و)ال��ب��ورص��ة( و)املتكاملة( 
فكانت األكثر تداوال من حيث القيمة في حن كانت 
شركات )حتصيالت( و)ورق��ي��ة( و)العقارية( 

و)عقار( األكثر انخفاضا. 

»التجارة« و»احلرس الوطني« وقعتا اخلطة 
    2021 الزمنية للموسم التدريبي 

وقعت وزارة التجارة والصناعة 
مع الرئاسة العامة للحرس الوطني 
اخلطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول 

التعاون املشترك لعام 2021 .
جاء ذلك لدى استقبال وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالله العفاسي 
والوكيل املساعد للشؤون الفنية وتنمية 
التجارة محمد العنزي والوكيل املساعد 
للدعم الفني ناصر امل��ط��وع، وف��دا من 
احل���رس الوطني ض��م ك��ال م��ن العميد 
املعاون لإلسناد االداري مهندس عصام 
نايف عصام والعقيد مهندس محمد 
عبدالله علي والعقيد مهندس  ادريس 
عيسى عبداللطيف وال��رائ��د عبدالله 
ف��ارس محمد والنقيب فيصل مبارك 

عبدالله.
وت��ت��ض��م��ن ب��ن��ود اخل��ط��ة مناقشة 

وحتديد مواعيد االجتماعات التنسيقية 
واحلمالت اإلعالنية و مؤشرات األداء 
والزيارات امليدانية والدورات التدريبية 
و التمارين امليدانية خطط الطوارئ 

لعام 2021 .
ووف���ق اخل��ط��ة ف���إن س��ي��ك��ون هناك 
برنامج تدريبي مشترك بن ال��وزارة 
واحل���رس الوطني يعتمد على تبادل 
اخلبرات و البرامج والدورات التدريبية 

املشتركة للجهتن.
وث��م��ن ال��ع��ف��اس��ي ب��ج��ه��ود احل��رس 
الوطني ومساندتها للوزراة أثناء أزمة 
كورونا، حيث ساهمت فرق من احلرس 
بادارة عدد من فروع التموين  في أزمة 
مكافحة وباء كوفيد ١٩ ، مؤكدا أهمية 
تآزر أجهزة الدولة وتعاونها وتكاتفها 

وتكاملها.

64 باملئة فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 

اظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ي��ة أم��س  
اخلميس ان فائض الكويت التجاري مع 
اليابان تراجع في شهر ديسمبر املاضي 
بنسبة 64 باملائة مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2019 ليصل الى 5ر17 مليار 
ين ياباني )170 مليون دوالر امريكي( 

بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة املالية اليابانية في 

تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فإن 
فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل 
ايجابيا 12 عاما و11 شهرا اذ ال تزال 

الصادرات تعوض قيمة الواردات.
واض��اف��ت ان اج��م��ال��ي ال��ص��ادرات 
الكويتية الى اليابان انخفض في الشهر 
املاضي بنسبة 3ر51 باملئة على اساس 
س��ن��وي ليصل ال��ى 3ر34 مليار ين 

ياباني )332 مليون دوالر امريكي( 
فيما تراجعت ال���واردات من اليابان 
بنسبة 9ر22 باملئة لتصل الى 8ر16 
مليار ين ياباني )162 مليون دوالر 

امريكي(.
ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق 
االوسط التجاري مع اليابان انخفض 
في الشهر املاضي بنسبة 0ر47 باملئة 

ليصل ال��ى 8ر312 مليار ين ياباني 
)0ر3 مليار دوالر امريكي( مع تقلص 
ال��ص��ادرات املتجهة ال��ى ال��ي��اب��ان من 
املنطقة بنسبة 1ر39 باملئة مقارنة 

بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط اخلام واملنتجات 
املكررة والغاز الطبيعي املسال واملوارد 
الطبيعية االخ��رى والتي متثل نسبة 
9ر93 باملئة م��ن اجمالي ص���ادرات 
املنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 
7ر40 باملئة فيما انكمشت واردات 
املنطقة م��ن ال��ي��اب��ان بنسبة 6ر18 
باملئة متضررة من تباطؤ الطلب على 
ال��س��ي��ارات وامل���واد املصنعة واآلالت 

الكهربائية.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد 
ف��ي العالم سجل ف��ي الشهر املاضي 
فائضا عامليا بقيمة 0ر751 مليار ين 
ياباني )3ر7 مليار دوالر امريكي(.
ومنت الصادرات اليابانية بنسبة 0ر2 
باملئة عن العام السابق مدعومة بزيادة 
طلب الصن على امل��واد البالستيكية 

واملعادن غير احلديدة.
ووفقا للتقرير انخفضت واردات 
ال��ي��اب��ان اي��ض��ا بنسبة 6ر11 باملئة 
بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة 
النفط اخل��ام والفحم.واشار التقرير 
الى ان الصن ظلت اكبر شريك جتاري 

لليابان تليها الواليات املتحدة. 

سحب  في  فائزا    20 »املتحد«: 
اإلسالمي احلصاد  حساب 

»البترول الوطنية« تصدر قصة 
جديدة مصورة خاصة بالطفل

أصدر فريق العالقات اإلعالمية بشركة البترول 
الوطنية الكويتية قصة مصورة جديدة موجهة 
للطفل، حتمل عنوان “البترول الوطنية في مواجهة 

كورونا”.
وحتكي القصة في قالب مبسط ومشوق جهود 
الشركة وموظفيها منذ ب��دء جائحة ك��ورون��ا، 
س��واء من جهة تسيير أعمالها واملضي في تنفيذ 
مشاريعها، أو دورها في مساندة مؤسسات الدولة 

واملجتمع في التصدي لتأثيرات هذه األزمة.
ويعكس إصدار هذه القصة حرص الشركة على 
أداء مسؤوليتها االجتماعية من خ��الل االهتمام 
مبختلف شرائح وفئات املجتمع، وفي طليعتها 

األطفال.
يشار إلى أن هذه ليست املطبوعة األولى التي 

تصدرها الشركة لألطفال، إذ سبق لها إص��دار 
سلسلة من القصص التعليمية املخصصة لهم، 
والتي تهدف إلى تثقيفهم وتنمية الوعي لديهم 
بجوانب احلياة املختلفة، وعلى وجه اخلصوص 
تعريفهم بالصناعة النفطية، التي تعتمد عليها 

بالدنا كمصدر رئيسي للدخل.
وتتوفر القصة حاليا بنسختها اإللكترونية 
www.التي ميكن تنزيلها من خالل موقع الشركة
knpc.com ، وم��راع��اة للتدابير االحترازية 
للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها 
تقليل التعامالت الورقية، ف��إن الشركة سوف 
تقوم مستقبال بتوفير القصة بنسختها املطبوعة، 
وتوزيعها في حينه على اجلهات املعنية بشؤون 

الطفل، وعلى األفراد الراغبن باحلصول عليها.

دينار مليون  لتوريد حديد تسليح بـ317.6 

 »بورتالند« تتعاقد مع »الكويتية للتموين«
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النفط الكويتي يواصل 
حاجز  متجاوزًا  الصعود 

56 دوالرًا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي، أول أمس 
األرب��ع��اء، بواقع 1.11 دوالر ليصل إل��ى 56.47 
دوالر، مقابل 55.36 دوالر للبرميل يوم الثالثاء 
امل��اض��ي، وذل��ك وف��ق��اً للسعر املُعلن م��ن مؤسسة 
البترول الكويتية. عاملياً، ارتفعت أسعار النفط  
للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعامالت 
أمس، مع آمال التحفيز املالي بعد تنصيب جو بايدن 
رئيساً للواليات املتحدة. وتولى الرئيس األمريكي 
جو بايدن مهام منصبه رسمياً بعد أداء اليمن 

الدستورية، ليكون الرئيس ال�46 للواليات املتحدة.
ويتفاءل املستثمرون ب��أن اإلدارة األمريكية 
اجلديدة ستقدم إنفاًقا حتفيزًيا هائالً من شأنه أن 

يرفع الطلب على اخلام.
وعند تسوية تعامالت أمس، ارتفع سعر العقود 
اآلجلة خلام ناميكس األمريكي تسليم فبراير بنحو 
%0.5 إلى 53.24 دوالر للبرميل. كما ارتفع سعر 
العقود اآلجلة خلام برنت القياسي تسليم مارس 

بنسبة %0.3 إلى 56.08 دوالر للبرميل.
وق��ال معهد البترول األمريكي في وق��ت سابق 
مساء أمس، إن مخزونات النفط اخلام ارتفعت 2.6 
مليون برميل في األسبوع املنتهي في 15 يناير 
اجلاري. وذكر املعهد األمريكي أن مخزونات البنزين 
في الواليات املتحدة ارتفعت 1.1 مليون برميل في 
األسبوع املاضي، كما صعد مخزون املقطرات 816 

ألف برميل في نفس الفترة.
ومع انطالقة تعامالت أمس اخلميس، تراجعت 
أسعار اخلام بعد صدور بيانات أولية ملخزونات 
النفط في الواليات املتحدة تشير إلى ارتفاعها، ومع 

تولي جو بايدن رئاسة الواليات املتحدة رسمًيا.

 أعلنت شركة أسمنت بورتالند كويت عن إبرام 
عقد مع الشركة الكويتية للتموين، بشأن توريد 
حديد تسليح مدعوم بقيمة إجمالية تبلغ 317.55 
مليون دينار، وذلك للمستفيدين من قروض بنك 

االئتمان الكويتي.
وقالت “بورتالند” في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  اخلميس، إنها ستقوم مبوجب العقد املُبرم مع 
“الكويتية للتموين” بتزويد املواطنن بحديد 
مدعوم )حديد تسليح( غير ُمحدد امل��دة ينتهي 

بانتهاء تسليم آخر كمية للمواطنن.

وأوض��ح��ت أن العقد ل��ه تأثير إيجابي على 
البيانات املالية للشركة حيث إنه ال ميكن تقديره 
أو حتديده، وذلك لطبيعة مدة العقد املتمثل بأكثر 
من سنة مالية، كما أنه يعتمد على مدى احتياجات 
املواطنن اخلاصة بهم إلمتام عملية البناء، دون أي 

تدخل من قبل الشركة لكميات احلديد املسحوبة.
كانت “بورتالند” حتولت للخسارة في التسعة 
أشهر األولى من العام املاضي بقيمة 104.79 ألف 
دينار، مقابل أرب��اح نفس الفترة من ع��ام 2019 

البالغة 6.18 مليون دينار.

جانب من اللقاء


