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أعلنت شركة نفط الكويت مساء 
اول  االثنني عن جناحها بانتاج 500 
مليون ق��دم مكعب قياسي يوميا من 
ال��غ��از الطبيعي احل���ر اجل��وراس��ي 
وحوالي 175 ألف برميل من النفط 
اخلفيف وذل��ك “في سابقة تاريخية 

لها”.
وق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لالستكشاف وال��غ��از ف��ي الشركة 
مناحي العنزي في بيان لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( إن هذا اإلجناز حتقق 
نتيجة استكمال التشغيل في احملطات 
الثالث اجلديدة لالنتاج اجلوراسي 
التي تقع في كل من حقول )الصابرية( 
و)ش������رق ال���روض���ت���ني( و)غ����رب 

الروضتني( في شمال الكويت.
وأك��د العنزي أن )نفط الكويت( 
وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال��ت��ح��دي��ات 
والصعوبات التي واجهتها في اإلنتاج 
من املكامن اجلوراسية إال أنها جنحت 
في ه��ذا العمل بفضل تضافر جهود 

املديريات املعنية والفرق العاملة.
وأض���اف أن ال��ش��رك��ة متكنت من 
مضاعفة الزيادة الى املعدالت احلالية 
ف��ي فترة قياسية وذل��ك بعد إدخ��ال 
حتسينات على وح��دة اإلنتاج املبكر 
)50( واستكمال تشغيل احملطات 

الثالث املذكورة.
وأوض����ح أن���ه ف��ي إط����ار حتقيق 
استراتيجية تطوير الغاز احلر ونظرا 
للحاجة املاسة لدولة الكويت للغاز 
الطبيعي ستواصل الشركة مستقبال 
سعيها لزيادة اإلنتاج للوصول به الى 
850 مليون قدم مكعب من الغاز احلر 
و240 ألف برميل من النفط اخلفيف 

املمتاز يوميا وذلك بنهاية عام 2020.
وي���ع���د ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي أح��د 
مصادر الطاقة البديلة عن النفط من 
احملروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة 
قليلة االنبعاثات امللوثة للبيئة فضال 
ع��ن أهميته ك��م��ورد طاقة للصناعة 

الكيماوية.

alwasat.com.kw

في سابقة تاريخية لها 

500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي احلر »نفط الكويت«: إنتاج 

75.69 دوالر سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
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أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد 
الروضان  امس  الثالثاء قرارا وزاريا يقضي مبنح 
صفة الضبطية القضائية لعدد من املوظفني في إدارة 
التراخيص التجارية موزعني على جميع محافظات 
البالد.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار الذي 
حمل رقم ) 2018/516( مينح الضبطية القضائية 
ملدير إدارة التراخيص التجارية ومراقب التنسيق 
واملتابعة ومراقب التراخيص اخلدمية والتجارية 
حملافظة ح��ول��ي وم��راق��ب ال��ت��راخ��ي��ص اخلدمية 
والتجارية حملافظة حملافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير.وأضافت أن القرار تضمن أيضا منح صفة 
الضبطية القضائية ملراقب التراخيص اخلدمية 
والتجارية حملافظة اجلهراء ومراقب التراخيص 
اخلدمية والتجارية حملافظة العاصمة ومراقب 
التراخيص اخلدمية والتجارية حملافظة الفروانية.
وذكرت أن القرار تضمن منح )الضبطية القضائية( 
لرئيس قسم متابعة التراخيص ورئيس قسم احلفظ 
ورؤس��اء أقسام التراخيص اخلدمية والتجارية 
في محافظات األحمدي ومبارك الكبير والعاصمة 
والفروانية واجلهراء ورئيس قسم حراج السيارات.
وأوضحت أن املادة الثانية من القرار نصت على أنه 
يحق للموظفني املذكورين التفتيش وضبط وإثبات 
املخالفات التي تقع باملخالفة للقانون والقرارات 
الوزارية وإثباتها باحملاضر الرسمية.وأفادت بأن 
القرار سيمكن املوظفني املذكورين من دخول مقار 
اجلهات احلاصلة على تراخيص من )التجارة( 
واالط���الع على السجالت وال��دف��ات��ر واملستندات 
والبيانات والعقود والوثائق وطلب املعلومات 
التي تساعدهم في أداء عملهم فضال عن االستعانة 

وطلب العون واملساعدة من رجال السلطة العامة 
)ال��ش��رط��ة( ومخاطبة اجل��ه��ات ذات العالقة إذا 
اقتضى األم��ر.ع��ل��ى صعيد متصل أك��دت ال���وزارة 
حرص الوزير الروضان على االستمرار في تقليص 
إجراءات تأسيس الشركات واملضي قدما في خفض 
تكلفة بدء األعمال ومواصلة اخلطوات اإلصالحية 
التي بدأها لتحسني بيئة األعمال وزي��ادة معدالت 
النمو وج��ذب االستثمارات وميكنة القطاعات في 

الوزارة. 

لضبط املخالفات وإثباتها باحملاضر الرسمية

الروضان مينح »الضبطية القضائية« لبعض 
موظفي إدارة التراخيص التجارية

خالد الروضان  

وزير النفط خالل جولة تفقدية

قال تقرير البنك الوطني الصادر 
أم���س ال��ث��الث��اء ت��ب��اط��أ ال��ن��م��و في 
مؤشر اإلن��ف��اق االستهالكي لدى 
بنك الكويت الوطني إلى ٪3.5  في 
أغسطس على أس��اس سنوي من 
٪6.5 في يوليو، متأثراً مبوسم 
السفر والعطالت.فيما سجل على 
أس���اس ش��ه��ري انخفاضا بنسبة 
٪2.5 حيث تزامن مع احلج وعطلة 
عيد أألضحى التي امتدت لعشرة 
أيام.وتشير تقديرات اإلدارة العامة 
للطيران بلوغ عدد املسافرين خالل 
عيد األضحى نحو 542 ألف مسافر، 
بزيادة قدرها ٪52 عن نفس الفترة 
من العام املاضي.ومنذ بداية العام 
انخفض مؤشر بنك الكويت الوطني 
لإلنفاق االستهالكي بنسبة 3.5٪، 
فيما تشير التوقعات ارتفاعه مع 
نهاية موسم الصيف وبداية العام 

الدراسي.
وق��د لوحظ التراجع في جميع 
املكونات، خاصة السلع املعمرة.فقد 
انخفض االستهالك في هذا القطاع 

بنسبة ٪4.3 على أساس شهري في 
أغسطس، بينما تراجع إلى 2.3٪ 
على أس��اس سنوي من ٪7.4 في 

يوليو. كما جاءمتبيعات السيارات 
ضعيفة ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص 
مسجلة انخفاض بواقع ٪8.8 على 

أس��اس شهري و ٪6 على أس��اس 
سنوي.

في الوقت نفسه، شهدت وتيرة 

استهالك السلع غير املعمرة مزيداً 
م��ن ال��ت��راج��ع، ب��ع��د أن واج��ه��ت 
صعوبة ف��ي احل��ف��اظ على منوها 
اإليجابي في األشهر السابقة.فقد 
تراجع القطاع بنسبة ٪1.9 على 
أس��اس سنوي في شهر أغسطس، 
ح��ي��ث ان��خ��ف��ض ب��س��ب��ب ت��راج��ع 
استهالك املالبس ومستحضرات 

التجميل ومبيعات املتاجر.
وت���ب���اط���أ من���و اإلن����ف����اق على 
اخل��دم��ات إل��ى ٪7.8 على أس��اس 
سنوي من ٪10.4 في يوليو،بسبب 
انخفاض اإلنفاق احمللي في معظم 

مكونات القطاع.
من المتوقع أن يواصل اإلنفاق 
االستیالیي من��وه حتی نهايةالعام 
2018، وإن یان بوتیرة أقل من 
المتوقع.وم���ن املفترض أنيساهم 
ثبات وتيرة منو توظيف الكويتيني 
والعمالة ال��واف��دة )ال��ت��ي ج��اءت 
أفضل من التوقعات السابقة( في 
دعم اإلنفاق باإلضافة إلى انخفاض 

التضخم وارتفاع اإلنفاق العام.

بتأثير من العوامل املوسمية

إنفاق املستهلك في الكويت يتباطأ خالل أغسطس 

انهت بورصة الكويت تعامالتها امس  الثالثاء 
على انخفاض امل��ؤش��ر ال��ع��ام 93ر2 نقطة ليبلغ 
مستوى 4ر5129 نقطة بنسبة انخفاض 06ر0 في 
املئة.وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 5ر63 مليون 
سهم مت��ت م��ن خ��الل 4520 صفقة نقدية بقيمة 
7ر19 مليون دينار كويتي )نحو 65 مليون دوالر 

أمريكي(.
وارت��ف��ع مؤشر السوق الرئيسي 03ر4 نقطة 
ليصل إلى مستوى 11ر4748 نقطة وبنسبة ارتفاع 
08ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 31 مليون 
سهم متت عبر 1450 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون 

دينار )نحو 5ر8 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 7ر6 نقطة ليصل 
إل��ى مستوى 18ر5339 نقطة وبنسبة انخفاض 

13ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 5ر32 
مليون سهم متت عبر 3070 صفقة بقيمة 17 مليون 

دينار )نحو 56 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ش��رك��ات )ص��ك��وك( و)اي��ف��ا ف��ن��ادق( 
و)امل��ع��دات( و)األنظمة( و)امل��دن( األكثر ارتفاعا 
في حني كانت أسهم )وط��ن��ي( و)بيتك( و)امل��ال( 
و)زين( و)برقان( األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا 
فكانت )بوبيان د ق( و)بيت الطاقة( و)قيوين أ( 

و)أصول( و)املنتجعات(.
وتابع املتعاملون إفصاحا من شركة )رمي( بشأن 
تعديل قيمة عقد تسهيالت ائتمانية وكذلك إعالن 
بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة 
وأخرى غير مدرجة ملصلحة حساب إدارة التنفيذ 

بوزارة العدل.

البورصة تنهي تعامالتها على 
2.93 نقطة انخفاض املؤشر العام 

جانب من تداوالت البورصة

أعلنت مجموعة بنك برقان )املجموعة( 
أن مصرفها التابع في تركيا ، بنك برقان إيه 
إس. – تركيا )البنك( مايزال يتابع بحذر 
التطورات اإلقتصادية في تركيا حيث أكدت 
املجموعة أنها ال تشهد في الوقت احلاضر 
أي تأثير جوهري على ربحيتها. وأفادت أنها 
تراقب عن كثب تداعيات التقلبات األخيرة 
التي شهدتها العملة التركية وأسعار الفائدة 
احمللية وت��رص��د تأثيرها على املقترضني 

وعلى االقتصاد بشكل عام.
وتعقيباً على ذل��ك، ق��ال رئيس مجلس 
إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل: 
“ نثق متاماً في االقتصاد التركي، السيما 
وأن��ه يتمتع بأساسيات صلبة والتزامنا 
ب��االس��ت��ث��م��ار ف��ي ت��رك��ي��ا مبني ع��ل��ى امل��دى 
ال��ط��وي��ل، وه��و االل��ت��زام ذات���ه ال���ذي نبديه 
لعمالئنا وجنسده من خالل تقدمي الدعم لهم 

حتى في أصعب الظروف”.
وقال ماجد العجيل: “بنك برقان- تركيا 

يتكيف بشكل جيد مع بيئة التشغيل احلالية. 
في الوقت احلاضر، ال يوجد أي تأثير جوهري 
على عملياتنا التشغيلية هناك. ربحيتنا 
مستمرة ومستوى سيولتنا قوي. لقد قمنا 
بتطبيق منوذج مخاطر حصيف على مستوى 
املجموعة، ونواصل االنتقائية في عملياتنا 
االئتمانية”. وأضاف:” لقد كنا مستعدين 
جيداً ملواجهة هذه التداعيات االقتصادية، 
وبناء عليه قمنا بتحويط استثماراتنا في 
رأس��م��ال برقان-تركيا قبل ث��الث سنوات، 
وهي اخلطوة التي ساهمت في حماية البنك 
من االنخفاض احلالي في الليرة التركية. 
والبد من اإلشارة هنا إلى أن منوذج أعمالنا 

متني وسيستمر في تقدمي أداء جيد.” 
في غضون ذل��ك، أك��دت املجموعة أن بنك 
برقان - تركيا مستمر في الوفاء مبتطلبات 
رأس امل��ال التنظيمي وذل��ك نتيجة  زيادتي 
رأس امل��ال التي قامت بهما املجموعة في 
األشهر التسعة املاضية كإجراء احتياطي. 

وحتسباً ألي تدهور محتمل في االئتمان، 
ي��ق��وم ال��ب��ن��ك وب��ش��ك��ل إس��ت��ب��اق��ي مبراقبة 
حساسية عمالئه ع��ن كثب جت��اه أسعار 
ص��رف العمالت األجنبية، وتسهيل ق��درة 

العمالء على االستمرار في خدمة ديونهم”.
ووأش��ارت املجموعة في بيانها إلى أنها 
الزال���ت حتتفظ مبستويات سيولة عالية 
سواء من حيث السيولة النقدية أو الطارئة. 
وبالتوازي، يدير بنك برقان إيه إس- تركيا 
مستويات سيولته بكل ارتياح رغم زيادة 
الطلب وتكلفة السيولة في نطاق واسع من 
ال��س��وق.وك��ررت مجموعة برقان التزامها 
باستراتيجيتها املبنية على أساس االستثمار 
على امل��دى البعيد في تركيا ونحو عمالئها 
وأيضا إتباع نفس النهج واإلل��ت��زام جتاه 
البنوك التابعة األخرى في تونس واجلزائر 
وال��ع��راق، وم��واص��ل��ة أسلوبها احلصيف 
واحلذر في التعامل مع كافة أشكال املخاطر 

على مستوى املجموعة.

استراتيجية التحوط على االستثمار حتميه من تقلبات العملة

»برقان«: ال تأثير على ربحية املجموعة
 من تداعيات تركيا

مقر برقان

»اخلليج « يعلن 
ع�����ن ال���ف���ائ���زي���ن 
ب��س��ح��ب ال���دان���ة 

األسبوعي
أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ع��ن أس��م��اء 
اخلمسة الفائزين في سحب الدانة 
األسبوعي خالل الفترة  من 9 – 13 
سبتمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل 
منها 1000 د.ك ، والفائزين  اخلمسة 
لهذا األسبوع هم: حمد شموط قاطع 
هلول العتيبي  وماجد محمد رشيد 
عبد الله الرشيد  ورقية حسني جاسم 
محمد  وع��ب��د ال��ل��ه راش���د عبد الله 

احلفيتي وجراح هادي املطيري
ه����ذا، وق���د أج����رى ب��ن��ك اخلليج 
سحب ال��دان��ة رب��ع السنوي األول 
على اجلائزة البالغ قيمتها 200،000 
دينار كويتي في 28 مارس املاضي، 
كما أقام السحب ربع السنوي الثاني 
ف��ي 27 يونيو امل��اض��ي على جائزة 
250،000 دي��ن��ار كويتي. أم��ا عن 
السحب ربع السنوي الثالث فسيقام  
في 26 سبتمبر اجل��اري على جائزة 
500،000 دينار كويتي، والسحب 
الرابع واألخير في 10 يناير 2019، 
وس��ي��ت��خ��ل��ل ه���ذا ال��س��ح��ب تتويج 
مليونير ال��دان��ة لعام 2018 ال��ذي 
سيحصل على جائزة بقيمة مليون 

دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة 
على زي��ادة فرص فوزهم عن طريق 
زي��ادة املبالغ التي يتم إيداعها في 
احل��س��اب، باستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجل��دي��دة املتاحة عبر 
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية.
كما ي��وف��ر ح��س��اب ال��دان��ة أيضاً 
العديد من اخل��دم��ات املتميزة منها 
خ��دم��ة “بطاقة ال���دان���ة ل��إلي��داع 
احلصري” ال���ت���ي مت��ن��ح ع��م��الء 
ال��دان��ة حرية إي���داع النقود ف��ي أي 
وق��ت يناسبهم، إض��اف��ة إل��ى خدمة 
“احلاسبة” التي متِكن عمالء الدانة 
من احتساب ما لديهم من فرص للفوز 

في سحب الدانة.

ماجد العجيل

35 مليون متطوعًا من حول العالم 120 دولة ويشارك فيها  احلملة تغطي 

»الوطني« يشارك في حملة البيئة العاملية 
CleanUp theWorld

يشارك بنك الكويت الوطني في 
 Clean احلملة البيئية العاملية
Up the World املدعومة من 
قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة 
وال��ت��ي ت��ق��وم ح��رك��ة “موطني
MW6INY” البيئية التطوعية 
بتنظيمها في الكويت مبشاركة 

نحو 20 جهة محلية.
وستقوم اجلهات املشاركة من 
الكويت بحمالت بيئية متفرقة 
تشمل مختلف املناطق والواجهة 
البحرية حت��ت اش���راف احلملة 

البيئية العاملية وذلك في الفترة 
املمتدة من 15 سبتمبر ولغاية 3 
نوفمبر. وقد اجتمع املشاركون 
مع املسؤولني عن احلملة البيئية 
العاملية من أجل تدريب املتطوعني 
على كيفية التنظيف الصحيح 
للبيئة من خالل االلتزام مبعايير 
وق��واع��د م��ح��ددة حلماية البيئة 
وجت��ن��ب تلوثها والتمييز بني 
أنواع النفايات الضارة والقابلة 

للتكرار والتحليل. 
وق����ال رئ��ي��س ف��ري��ق ادارة 

العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني يعقوب الباقر، إن بنك 
الكويت الوطني سباق إلى تبني 
امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة لتشجيع 
االستدامة في مختلف القطاعات، 
مشيراً إلى أن هذه املبادرة البيئية 
العاملية تعتبر م��ن األك��ب��ر على 
مستوى العالم وحت��ظ��ى بدعم 
أممي نظراً للنتائج امللموسة التي 
جنحت في حتقيقها على مستوى 
احلمالت البيئية التي قادتها في 

العديد من الدول حول العالم.

لقطة جماعية للمشاركني في احلملة

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في 
ت��داوالت اول أمس االثنني 11 سنتا ليبلغ 
69ر75 دوالر أمريكي مقابل 58ر75 دوالر 

أمريكي للبرميل في تداوالت السبت املاضي 
وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.

وارتفعت أسعار النفط العاملية اول أمس 
االث��ن��ني حيث سجل خ��ام القياس العاملي 
مزيج برنت ارتفاعا ق��دره 25 سنتا ليصل 

الى 34ر78 دوالر للبرميل وقفز خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 28 سنتا ليبلغ 

27ر69 دوالر للبرميل.


