
كشف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
  )GOFSCO( شركة خدمات حقول الغاز والنفط
حسام معرفي ان الشركة تنفذ مشاريع بقيمة 150 
مليون دوالر مع شركة نفط الكويت، مشيرا الى ان 
كافة مشاريع الشركة تتركز في السوق احمللي مع 

شركة نفط الكويت. 
وقال معرفي في تصريحات خالل تنظيم الشركة 
ي��وم اخلميس املاضي الغبقة السنوية للموظفني ، 
ان عمر الشركة في السوق احمللي ميتد الى 45 عاما 
وتعمل بشكل رئيسي مع شركة نفط الكويت عبر 
تقدمي خدمات ال��ى احلقول النفطية.  وذك��ر ان اخر 
مشاريع الشركة مع شركة نفط الكويت هو مشروع 
يرتبط مبشروع النفط الثقيل الذي تنفذه الشركة في 
شمال الكويت وهو مشروع ضخم يهدف الى زيادة 
انتاج الكويت من النفط الثقيل ال��ى 60 ال��ف برميل 

يوميا ضمن املرحلة االولى.
وبني ان الشركة لديها مشاريع اخ��رى في شمال 
الكويت خاصة مبرافق االنتاج املبكر للغاز احل��ر ، 
مشيرا الى ان الشركة تركز على توجيه استثماراتها 
الى التكنولوجيا احلديثة التي تعمل على زيادة انتاج 
النفط من املنبع نفسه من خالل اجراء صيانة شاملة 

لرؤوس االبار.
وذكر ان الشركة تركز حاليا املنافسة على مشروع 
مرافق االنتاج املبكر في مرحلته الثانية والذي يتوقع 

ان تطرحه شركة نفط الكويت قريبا.
وذك��ر ان الشركة جنحت في توفير مبالغ مالية 
كبيرة على شركة نفط الكويت مع خالل التعاقدات 
التي ابرمتها معها مؤخرا ك��ون ان الشركة محلية 

ومعظم العمالة وطنية.
وحول املشاريع التي تنتظرها الشركة في السوق 
احمللي قال معرفي ان الشركة تأمل زيادة املشاريع مع 
شركة نفط الكويت السيما وانها تتحكم فيها ، مشيرا 
الى ان الشركة عقدت سلسلة ضخمة من التحالفات 
العاملية مع كبرى الشركات النفطية العاملية حتى 
تتمكن الشركة من الدخول واملنافسة لتنفيذ العديد 
من املشاريع في القطاع النفطي. وذك��ر ان الشركة 
تطمح ان تكون من املقاولني الرئيسيني املعتمدين لدى 
شركة نفط الكويت في املستقبل. وقال ان الشركة لديها 
نظرة استراتيجية للدخول في السوق السعودي، وان 
االدارة التنفيذية تعمل على هذا االمر من خالل تأهيل 

الشركة للدخول في مناقصات ومشاريع سعودية.
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7.4 باملئة خالل مايو انخفاض صادرات النفط الكويتي  إلى الصني 
أظهرت بيانات حكومية صينية،أن واردات الصني من النفط 
اخل��ام الكويتي تراجعت خالل مايو املاضي بنسبة %7.4 على 

أساس سنوي.
وذك��رت البيانات ال��ص��ادرة عن اإلدارة العامة للجمارك أن 

واردات الصني من النفط الكويتي جت��اوزت مستوى 300 ألف 
برميل يومياً للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 318 ألف برميل 
يومياً، بحسب كونا. وأضافت أن واردات الصني من النفط اخلام 
زادت خالل الشهور اخلمسة األولى من العام احلالي بنسبة 5.6%، 

مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 لتبلغ 326 ألف برميل يومياً. 
وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات الصني من النفط اخلام زاد 
خالل مايو املاضي بنسبة %15.4 مقارنة بالشهر نفسه من العام 

املاضي، ليصل إلى 8.8 مليون برميل يومياً.
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اخ��ت��ت��م ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ح��م��ل��ة “ 
سحوركم علينا” التي أطلقها مع بداية 
شهر رمضان الفضيل، التي شملت توزيع 
وج��ب��ات السحور على عمال التنظيف 
والبناء املتواجدين ف��ي م��واق��ع عملهم 
، ب��ه��دف ال��ت��واص��ل م��ع ه���ذه ال��ف��ئ��ة في 
مختلف املناسبات،ومنها شهررمضان 
الفضيل،والتخفيف من معاناتهم وإدخال 

الفرحة والسرورإلى قلوبهم.
وق��ال��ت م��س��اع��د م��دي��ر ع���ام –إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة-  أماني الورع 
أن البنك التجاري ملتزم مبسؤوليته 
االجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة 
املجتمع، وخاصة خ��الل شهر رمضان 
امل��ب��ارك، وي��ح��رص دوم���اً على تكثيف 
ج��ه��وده اإلنسانية م��ن خ��الل احلمالت 
التي يتضمنها برنامجه اخليري للشهر 
الفضيل، مشيرة إلى النجاح الالفت الذي 
حققته حملة “سحوركم علينا” التي 
ُخصصت لتوزيع وجبات السحور على 
عمال التنظيف والبناء املتواجدين في 
مواقع عملهم مبختلف املناطق ، وذلك 
مبشاركة موظفي العالقات العامة وعدد 
من املوظفني املتطوعني. وأك��دت ال��ورع 
أن البنك التجاري، وم��ن خ��الل التنوع 

الواسع في املبادرات االجتماعية الهادفة 
واملبتكرة، قد أرسى مفهوماً جديداً لدعم 
ومساعدة فئات مختلفة م��ن املجتمع، 
مبينة أن حملة “سحوركم علينا” لهذا 
ال��ع��ام ق��د شملت على ت��وزي��ع وجبات 

السحور في ع��دد من املناطق املختلفة 
وذل��ك حسب ج��دول زمني قد مت اع��داده 
مسبقا لزيارة االماكن التي تواجد بها 

عمال البناء .
واختتمت أماني بأن البنك التجاري 

كان ومازال يولي أهمية كبيرة لكافة أوجه 
الدعم واملشاركة في مختلف الفعاليات 
واألنشطة االجتماعية الشاملة واملبتكرة، 
انطالقاً من مسئوليته االجتماعية جتاه 

مختلف أفراد املجتمع.

أطلقها مع بداية شهر رمضان الفضيل

»التجاري« يختتم حملة »سحوركم علينا«

البنك يختتم حملة سحوركم علينا

اختتم بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
برنامج رمضان التطوعي “تواصل باخلير 
ف��ي ش��ه��ر اخل��ي��ر 3” احل��اف��ل باألنشطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ب���ادرات االجتماعية 
واملساهمات التطوعية التي أك��دت ريادة 
“بيتك” ف��ي امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية 
واحلرص على دعم اواصر الصلة بني فئات 
املجتمع، فيما رسمت البسمة على وجوه 

الكثيرين وارست مفاهيم العمل التطوعي.
وقال املدير التنفيذي للعالقات العامة 
واالع��الم للمجموعة في “بيتك”، يوسف 
عبدالله ال��روي��ح، ان ب��رن��ام��ج رمضان 
ق��د تكلل بالنجاح، ورس���خ “بيتك” من 
خالله ريادته في ارساء مفهوم املسؤولية 
االجتماعية، مشيرا الى ان ذلك ليس بجديد 
على “بيتك” ال��ذي يتميز بسجل حافل 
بالعمل التطوعي وبصمة واض��ح��ة في 
املساهمات االجتماعية، خصوصا في شهر 

رمضان املبارك.
ونوه الرويح في تصريح صحفي، الى 
ان انشطة “بيتك” في رمضان شملت باقة 
متنوعة من الفعاليات واملبادرات الداخلية 
التي أقيمت على مستوى املوظفني، وأخرى 
خ��ارج��ي��ة اس��ت��ه��دف��ت املجتمع مبختلف 
أطيافه، حيث نظم “بيتك” الغبقة السنوية 

ملوظفيه وال��ت��ي شهدت ح��ض��ورا واسعا 
من االدارة التنفيذية واملوظفني وتضمنت 
فعاليات وف��ق��رات متنوعة. وكذلك نظم 
غبقة لإلعالميني واملسؤولني في العالقات 
العامة جرياً على عادته السنوية وانطالقاً 
من حرصه على تقدير جهودهم ودورهم 
احليوي في املجال االعالمي، وتأكيدا على 

أهمية التواصل مع وسائل اإلعالم احمللية 
وال��ع��امل��ي��ة، حيث ش��ه��دت ح��ض��ورا الفتا 
لعدد كبير م��ن اإلعالميني والصحافيني 
م��ن مختلف الصحف احمللية ووس��ائ��ل 
االعالم احمللية والعاملية بأشكالها املختلفة 
املقروءة واملسموعة واملرئية وااللكترونية، 
ووسائل التواصل االجتماعي وحسابات 

اخلدمات االخبارية.
وأوض����ح ال���روي���ح ان “بيتك” نظم 
العديد من الزيارات في اط��ار مسؤوليته 
االجتماعية واملساهمة في رس��م البسمة 
على وج��وه املرضى تضمنت زي��ارة كبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة واالطفال 
في مركز مكي جمعة ملرضى السرطان، 

وزيارة دار املسنني وتوزيع الهدايا لهم.
واضاف ان “بيتك” شارك اجواء رمضان 
واالفطار مع االدارة العامة خلفر السواحل 
التابعة لوزارة الداخلية، وادارة الطوارئ 
الطبية، وذل��ك تقديرا للجهود املبذولة 
من قبلهم خاصة أثناء فترة اإلفطار التي 

تتزامن مع موعد املناوبة.
وفيما يتعلق بفعاليات القرقيعان التي 
نظمها “بيتك”، فأشار الرويح ال��ى انها 
شملت ت��وزي��ع القرقيعان ف��ي مجمعات 
جتارية ومراكز صحية ومشاٍف وغيرها 
من األماكن، مبا يساهم في رسم البسمة 
على أوج��ه الكثيرين، ومشاركتهم بهجة 
رمضان واحتفاالت القرقيعان، ومن هذه 
االماكن قصر نايف، ومجمع ديسكفري، 
واجلمعية الكويتية مل��ت��الزم��ة ال���داون، 
باالضافة الى اطفال املستشفيات ومركز 

دسمان.

70 مبادرة خالل شهر رمضان أكثر من 

»3 »بيتك« يختتم بنجاح برنامج »تواصل باخلير في شهر اخلير 

جانب من احتفاليات القرقيعان

أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج أن ي��وم 
اجلمعة املوافق 30 يونيو 2017 
هو آخر موعد لقيام العمالء بفتح 
حسابات الدانة وإي��داع املزيد من 
املبالغ فيها، وذل��ك بهدف زي��ادة 
ف���رص ال��ف��وز ف��ي ال��س��ح��ب رب��ع 
ال��س��ن��وي ال��ث��ال��ث على اجل��ائ��زة 

البالغة قيمتها 500 ألف د.ك.
وق��ال سيتم اإلع��الن عن الفائز 
ف��ي سحب ال��دان��ة رب��ع السنوي 
الثاني على اجلائزة البالغة 250 
أل��ف د.ك. في 13 يوليو 2017، 
ه��ذا، وسيتم إج��راء السحب ربع 
السنوي الثالث في 28 سبتمبر 
2017، يليه سحب مليونير الدانة 
ب��ت��اري��خ 11 يناير 2018. كما 

يجوز للعمالء املؤهلني الدخول 
في السحب اليومي على جائزتني 
قيمة كل منهما 1000 د.ك. لكل 

يوم عمل.
وأض���اف : للتأهل لسحوبات 
ال���دان���ة ال���ق���ادم���ة، ي��ت��ع��ني على 
العمالء احملافظة على احلد األدنى 
لرصيد احلساب وهو 200 د.ك. 
أم��ا العمالء اجل��دد فيمكنهم فتح 
حساب الدانة عن طريق زيارة أحد 
ف��روع بنك اخلليج البالغ عددها 
56 ف��رع��اً واملنتشرة ف��ي جميع 
أن��ح��اء ال��ك��وي��ت. ك��م��ا يستطيع 
العمالء ال��ذي��ن لديهم حسابات 
زيادة إيداعاتهم أو احلفاظ عليها 
بهدف مضاعفة فرص فوزهم في 

السحوبات.
وت��اب��ع : يشجع بنك اخلليج 
عمالء ال��دان��ة على زي���ادة فرص 
فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ 
التي يتم إي��داع��ه��ا ف��ي احلساب، 
مباشرة عبر حتول املبالغ من أي 
حساب محلي، بإستخدام خدمة 
الدفع اإللكتروني اجلديدة املتاحة 
ع��ب��ر م��وق��ع ال��ب��ن��ك اإلل��ك��ت��رون��ي 
وتطبيق الهواتف الذكية. وبإمكان 
العمالء إي���داع النقود أي��ض��اً من 
خ���الل أج���ه���زة ال���ص���ّراف اآلل���ي 
التفاعلية التابعة لبنك اخلليج 
وامل��ت��وف��رة ف��ي ف��روع��ه مبنطقة 
اجلابرية، والعدان، والفحيحيل 

وجنوب السرة.

30 يونيو آخر اخلليج: 
 موعد لفتح حسابات الدانة

رئيس البنك املركزي األوروبي:
 االصوات املعارضة لليورو تالشت منذ بريكست

أعلن رئيس البنك املركزي األوروبي ماريو 
دراغ���ي إن ال���رأي امل��ض��اد ملنطقة ال��ي��ورو قد 
تالشى على مدار العام املاضي منذ إستفتاء 

بريطانيا للخروج من االحتاد األوروبي.
واوض��ح دراغ��ي في تصريحات ليل اول 
امس  االثنني في املنتدى السنوي الذي ينظمه 
املصرف انه اكتشف “اختالفا كبيرا في هذا 

االجتاه مقارنة بالعام املاضي”.
وت��اب��ع دراغ����ي أن���ه ت��ذك��ر إح��س��اس��ه ب� 
“احلزن” بعد ص��دم��ة التصويت لصالح 
ان��ف��ص��ال بريطانيا ع��ن االحت���اد األوروب���ي 
)بريكست(. ففي 23 يونيو في العام الفائت، 
ص��وت البريطانيون بأكثرية ضئيلة من 
52 في املئة من االص��وات مقابل 48 في املئة 
لصالح إن��ه��اء “قرانهم البائس” عبر بحر 

املانش املستمر منذ أربعة عقود.

آن����ذاك، النمو االق��ت��ص��ادي ف��ي اوروب���ا 
“كان ال يزال ضعيفا والغموض السياسي 
ك��ان عاليا... وم��ن كانوا دائما ضد اليورو 
واملشروع االوروبي وهم اقلية من املواطنني 
األوروب��ي��ني كان صوتهم مسموعا أكثر من 
أي وقت”، بحسب دراغ���ي. ولكن منذ ذلك 
الوقت “االغلبية الصامتة في أوروبا أصبح 
لديهم صوت جديد”. وتابع دراغي “توقعات 
التعافي االق��ت��ص��ادي حتسنت وال��ن��داءات 
ب��زوال االحت��اد األوروب���ي أصبحت بالكاد 

همسات”.
حتى وإن لم تكن مشكالت منطقة اليورو 
االقتصادية اختفت متاما، “لكن توقعات 
التعافي أفضل”، بحسب تصريح رئيس 
املصرف االوروب���ي.وش���دد دراغ��ي على أن 

مقر البنك املركزي األوروبيسياسة البنك النقدية لعبت دورا في ذلك.

حسام معرفي

150 مليون دوالر  »GOFSCO«  تنفذ مشاريع بقيمة 

معرفي: نعمل على مشروع يهدف 
لزيادة إنتاج الكويت من النفط 

60 الف برميل  الثقيل إلى 

سامسونغ  تطلق  صيغة محدثة 
7 من هاتف غاالكسي نوت 

أع���ل���ن ال��ع��م��الق ال���ك���وري 
اجلنوبي سامسونغ انه سيطلق 
االسبوع املقبل صيغة محدثة 
من هاتف غاالكسي نوت 7 بعد 
ثمانية أشهر على اض��ط��راره 
الى سحب كل الهواتف من هذا 
الطراز من العالم بسبب مخاطر 
انفجارها، بحسب ما اوردت 

الصحف امس  الثالثاء.
ورف���ض امل��ص��ّن��ع االول في 
ال���ع���ال���م ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 
التعليق على ه��ذه املعلومات 
لدى االتصال به من قبل وكالة 

فرانس برس.
وكانت الشركة اضطرت الى 
سحب 2،5 م��الي��ني ه��ات��ف من 

ن��وع غاالكسي ن��وت 7 بسبب 
مخاطر انفجار البطارية، قبل 
ان توقف انتاج هذا الهاتف الذي 
كان يفترض ان ينافس آيفون7.
وتكبدت الشركة مليارات 
ال��دوالرات من االرب��اح الفائتة 
كما ان مصداقيتها تضررت 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ب��ع��د احل����ادث. 
وأعربت منظمة غرينبيس عن 
القلق ح��ول م��الي��ني الهواتف 
التي مت سحبها ومن انها ميكن 

ان تشكل مصدرا للتلوث.
واوردت وك��ال��ة يونهاب 
وغ��ي��ره��ا م��ن وس��ائ��ل االع���الم 
ال��ك��وري��ة اجلنوبية نقال عن 
مصادر صناعية ان سامسونغ 

ستبدا بعرض صيغة محدثة 
من نوت 7 في متاجرها.

وم���ن امل��ق��رر ان ي��ب��دأ بيع 
اجل��ه��از ف��ي 7 ي��ول��ي��و بسعر 
700 ال��ف ون )549 ي��ورو( 
وه��و سيزود ببطارية جديدة 
وبرامج تشغيل جديدة باسم 
غاالكسي نوت فاندوم إديشون 

)اف اي(، بحسب يونهاب.
وكانت سامسونغ أعلنت في 
أواخر مارس انها ستبيع نسخا 
ج��دي��دة م��ن ه��ات��ف غاالكسي 
ن��وت 7. وأوض��ح��ت املجموعة 
انها “ستعيد تدوير االجهزة 
وتكييفها بحيث تكون صديقة 

للبيئة”.

7 الشركة تطلق صيغة جديدة من غالكسي نوت  لوريال  توقع عقدا لبيع عالمة مستحضرات »ذي بودي شوب«
أعلن عمالق مستحضرات التجميل الفرنسي لوريال  امس الثالثاء 
توقيع عقد لبيع عالمة مستحضرات “ذي بودي شوب”التي متلكها منذ 
اكثر من عشر سنوات الى شركة “ناتورا كوزميتكوس” البرازيلية لقاء 

مليار يورو.
وقالت الشركة في بيان إنها وقعت العقد بعد احلصول على موافقة 

مجلس االعمال.
وأضاف البيان ان “علمية البيع ال تزل تنتظر موافقة سلطة مكافحة 
االحتكار خصوصا في البرازيل والواليات املتحدة ومن املفترض ان يتم 

وضع اللمسات االخير على االتفاق خالل العام 2017”.
وكان اجلانبان أعلنا في 9 يونيو بدء مفاوضات حصرية لبيع ماركة 
“ذي بودي شوب” البريطانية التي أسست في 1976 وتشمل منتجات 
جتميل طبيعية. وحققت هذه املاركة التي أسستها أنيتا روديك مبيعات 
هائلة بفضل مقاربتها االخالقية لعالم املستحضرات خصوصا النها 
ال تلجأ الى التجارب على احليوانات وتخوض حمالت حول قضايا 

اجتماعية وبيئية. لوريال تبيع مستحضرات ذي بودي شوب


