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»اخلليج« يجري السحب ربع السنوي الثاني لهذا العام
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يجري بنك اخلليج الــيــوم سحب الــدانــة ربــع السنوي 
الثاني لهذا العام، في إذاعة نبض الكويت FM88.8 )برنامج 
ديوانية الياقوت واألنصاري(، وبحضور وإشراف ممثل من 
وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد الفائز بجائزة تصل 

قيمتها إلى 250،000 دينار كويتي.
كما أن 30 يونيو هو آخر يوم لفتح حساب الدانة ولإليداع 

فيه، للدخول في السحب ربع السنوي الثالث لهذا العام، الذي 
سيقام يوم 25 سبتمبر على جائزة قيمتها 500،000 دينار 
كويتي. أما السحب الرابع واألخير فسيقام بتاريخ 16 يناير 
2020، ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي 

سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيني وغير 

الكويتيني املقيمني في الكويت. ويتعني على العمالء االحتفاظ 
باحلد األدنى للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح احلساب، شرط 
االحتفاظ باملبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات 
الدانة املقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 
200 د.ك. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 د.ك من احلساب على 

أساس شهري حلني استيفاء احلد األدنى للرصيد.

اســتــهــلــت بــورصــة الــكــويــت تعامالتها 
األسبوعية أمس  األحد على انخفاض املؤشر 
العام 9ر17 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5799 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في املئة.
وبلغت كميات تــداوالت املؤشر 5ر98 مليون 
ــالل 4506 صفقات نقدية  سهم متــت مــن خ
بقيمة 8ر28 مليون ديــنــار كويتي )نحو 

92ر97 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر الــســوق الرئيسي 6ر6 
نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4734 نقطة بنسبة 
14ر0 في املئة من خــالل كمية أسهم بلغت 
5ر38 مليون سهم متــت عبر 1767 صفقة 
نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار )نحو 8ر9 

مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر الــســوق األول 4ر23 
نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6343 نقطة بنسبة 

انخفاض 37ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 9ر59 مليون سهم متت عبر 2739 صفقة 
بقيمة 8ر25 مليون دينار )نحو 72ر87 مليون 

دوالر(.
وكانت شركات )يــوبــاك( و)املصالح ع( 
و)عربي ق( و)فيوتشر كيد( و)قيوين أ( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )بيتك( و)أهلي 
ــن(  متحد( و)خليج ب( و)صــنــاعــات( و)زي
األكثر تداوال بينما كانت شركات )وطنية د ق( 
و)ايفا فنادق( و)العقارية( و)منازل( و)رمال( 

األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون إفصاحا من شركة ميزان 
القابضة بشأن توقيع شركة تابعة ومملوكة 
لها بنسبة 100 في املئة اتفاقية مع إحدى 
الشركات الكويتية إلدارة عقد توزيع منتجات 
وجتــهــيــزات طبية فضال عــن إعــالن بورصة 

الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية ملصلحة حساب 
وزارة العدل.

وتراجعت املؤشرات الكويتية بنحو جماعي 
ــط انــخــفــاض لـ8  عند إغـــالق تــعــامــالت ، وس

قطاعات، مع تقلص التداوالت.
وانخفض املــؤشــران األول والعام بنسبة 
0.37 باملائة، و0.31 باملائة على التوالي، كما 

تراجع الرئيسي 0.14 باملائة، عن مستويات.
وتقلصت الــتــداوالت ؛ إذ هبطت السيولة 
عند 28.89 مليون دينار، مقابل 28.78 مليون 
دينار ، كما تراجعت أحجام التداول عند 99.05 
مليون سهم، مقارنة بـ142.83 مليون سهم في 
اجللسة السابقة. ومع نهاية اجللسة هبطت 8 
قطاعات أبرزها البنوك بـ0.19 باملائة، بينما 
ارتفع قطاعا الصناعة والسلع االستهالكية 

0.13 باملائة و0.09 باملائة على الترتيب.

كرمت اإلدارة العليا لبنك بوبيان 
مجموعة من موظفي البنك الذين تطوعوا 
للمشاركة في جميع الفعاليات واالنشطة 
التى نظمها البنك خــالل شهر رمضان 
املبارك تقديراً منها للدور الذي قاموا به 

وإبراز صورة البنك االجتماعية .
وقـــال مــديــر عــام البنك ولــيــد خالد 
الياقوت في كلمة القها خالل االحتفال 
إن حــرص عــدد كبير من املوظفني على 
املشاركة في األنشطة والفعاليات التى 
ينظمها بنك بوبيان سنوياً في الشهر 
الفضيل إمنــا يؤكد مــدى حرصهم على 
املساهمة في خدمة املجتمع وتأكيد لقيم 

البنك التى يسعى اليها .
واضــاف ان عــدداً كبيراً من موظفي 
ــي تنفيذ  الــبــنــك شـــاركـــوا مــتــطــوعــني ف
فعاليات وانشطة البنك التى امتدت على 

مدار الشهر الفضيل وحتى أيام العيد .
ــور  ــض ـــرمي ح ـــك ـــت ـــد حـــفـــل ال ـــه وش
مجموعة من قيادي البنك في مقدمتهم 
نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله 
التويجري ومدير عام مجموعة املوارد 

البشرية عادل احلماد ونائب املدير العام 
سمير الشايجي ومساعد املدير العام 
بشار الدوب  ومدير إدارة الفروع مصعب 
الشعالن ومــن إدارة التدقيق الشرعي 
الشيخ خالد املطوع والشيخ الدكتور 
محمد البراك إلى جانب املدير التنفيذي 
إلدارة االتصاالت والعالقات املؤسسية 

قتيبه البسام .
وأوضح الياقوت » يعد شهر رمضان 
فترة عمل مميزة جلميع موظفي البنك  
حيث اقبل اجلميع في التطوع والعمل في 
الفعاليات التى نظمها البنك وهو ما يؤكد 
التزام البنك بدوره االجتماعي وحرصه 
على التواصل مع مختلف شرائح املجتمع 

. «
واضاف ان العام احلالي شهد استمرار 
مجموعة من املبادرات التى تبناها البنك 
على مدارالسنوات األخــيــرة مع إطالق 
ــادرات والتى  ــب مجموعة جــديــدة مــن امل

استهدفت املوظفني والعمالء واجلمهور .
ونوه الياقوت الى ان فريق العالقات 
الــعــامــة فــي البنك الــى جــانــب الفريق 

التطوعي وحتت إشراف إدارة االتصاالت 
والعالقات املؤسسية قام بتنفيذ جميع 
هذه املــبــادرات واملشاركة فيها مع فتح 
بــاب الــتــطــوع لعمالء البنك وغيرهم 
للمشاركة في بعض املبادرات مثل نقصة 

بوبيان .
وكان بنك بوبيان قد نظم خالل شهر 
رمــضــان املــاضــي مجموعة ممــيــزة من 
الفعاليات واالنشطة ابــرزهــا مبادرة 
»نقصه بوبيان« والــتــي تتضمن قيام 
ـــدد مــن مــتــطــوعــي الــبــنــك مبــســاعــدة  ع
عــدد مــن الطهاة الكويتيني املعروفني 
بإعداد وجبات مميزة من أبــرز االطباق 
الرمضانية التي يتقنها هــؤالء الطهاة 
وتوزيعها على االسر املتعففة والعمال 

في مختلف مناطق الكويت .
وتهدف احلملة إلبراز أهمية التالحم 
في الشهر الفضيل وان افطار صائم ميكن 
ان يكون بشكل أجمل وأكثر ترابطا وان 
من حق اجلميع ان يحصل على وجبة 

مميزة حتى وان كانت تبرعا.
كما نظم البنك للعام اخلامس على 

التوالي مسابقة » رتل باتقان » حلفظ 
الــقــرآن الكرمي للناشئة والشباب من 
الذكور واالنــاث من سن 7 الى 17 سنة 
والتى تعتبر هذه املسابقة االكبر على 
مستوى الكويت خالل الشهر الفضيل  
كونها مفتوحة للجميع سواء كانوا من 

ابناء عمالء البنك او غيرهم.
ــالل العام  ــدد املــشــاركــني خ  وبــلــغ ع
ــارك اي  ــش ــي 1000 م ــوال ــي حل ــال احل
حوالي خمسة اضعاف الــدورة االولى 
للمسابقة والتى شــارك فيها نحو200 
شــخــص فــقــط وهـــو مــؤشــر عــلــى مــدى 
اتساع املسابقة وانتشارها بني مختلف 
االطفال والناشئة خاصة وانها مفتوحة 
للجميع سواء كانوا من عمالء البنك او 

غيرهم .
 ونظم البنك بالتعاون مــع مجمع 
احلمراء الفاخر واملجموعة التطوعية 
P5M حملة خــطــوات بوبيان للعام 
ــع تــطــويــرهــا لــتــكــون اكثر  الــســادس م
انــتــشــارا وفــائــدة للجميع فالي جانب 
أهمية التركيز على اجلانب اإلنساني من 
حملة خطوات، فقد مت التركيز أيضا على 
ــري،  ترسيخ املفهوم االجتماعي واالس
حيث ميكن لألسرة ان تشارك في هذه 
احلملة من خالل ممارسة املشي من قبل 
اآلبــاء واألمهات الى جانب وجــود مكان 
مخصص لالطفال ميكنهم البقاء فيه 
واالستمتاع بالعاب وبرامج ترفيهية 
حتت اشراف متخصصني وتنظيم دورات 
للجنسني )كــل على حـــده( للتمارين 
الرياضية التى تساعد في بناء اجلسم 
السليم . ومت خــالل رمــضــان املاضي 
اطالق تطبيق خطوات بوبيان االول من 
نوعه والــذي كــان  مرادفا للحملة حيث 
متكن االالف في الكويت او العالم من  
حتميل التطبيق ومــن ثم املشاركة في 
احلملة بحيث ميكن للتطبيق ان يحسب 
له عدد ساعات املشي ومن ثم حتويلها 

الى عدد العمليات التى ميكن القيام بها .  

املبارك رمضان  شهر  أنشطة  في  املتطوعني  من  موظفيه  يكرم  »بوبيان« 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن 
إجمالي وزن املعادن الثمينة املوسومة خالل شهر 
مايو املاضي بلغ نحو 4ر4 طن حصلت عنها رسوما 
تقدر ب6ر218 ألف دينار كويتي )نحو 717 ألف 

دوالر أمريكي(.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي أمس  األحد 
إن وزن الذهب احمللي واخلارجي املوسوم بلغ نحو 
4ر2 طن حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 6ر122 

ألف دينار )نحو 400 ألف دوالر(.
وأوضحت أن كمية الذهب احمللي املوسومة من 
عيار 22 بلغت 2ر229 كيلوغرام في حني بلغت 
كمية الذهب اخلارجي 524 كيلوغراما مشيرة إلى 
أن كمية الذهب احمللي املوسومة من عيار 21 بلغت 
205 كيلو في حني بلغت كمية الذهب اخلارجي 

نحو 318 كيلوغراما.
وبينت أن كمية الذهب احمللي املوسومة من عيار 
18 بلغت نحو 6ر18 كيلوغرام في حني بلغت كمية 
الذهب اخلارجي 8ر156 كيلوغرام مضيفة أن كمية 
السبائك الذهبية املوسومة بلغت 8ر1 طن حصلت 
عنها رسوما تقدر بنحو 6ر93 ألف دينار )نحو 

305 االف دوالر(.
ــارت إلى أن كمية الفضة املوسومة خالل  وأش
شهر مايو املاضي بلغت 1ر39 كيلوغرام وحصلت 
رسوما عنها بنحو 7ر586 دينار )نحو 1926 

دوالرا(.
وأفـــادت بــأن إدارة املــعــادن الثمينة بــالــوزارة 

ــدرت 238 كشفا حــول املشغوالت للتخليص  أص
ومطابقة البيان اجلمركي فضال عن 133 شهادة 
للسبائك واملــاركــات واملــعــادن املعفاة من اخلتم 
وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1484 دينارا 

)نحو 4877 دوالرا(.
وبينت أن اإلدارة فحصت أيضا 1772 عينة مت 
إدخالها إلى البالد كما أجرت 276 معاملة لتدقيق 
وفحص الذهب.يذكر أن الـــوزارة متــارس دورهــا 
الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو 
اخلارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم 

حصول أي عملية غش قد يقع فيها املستهلك.

4.4 طن معادن  »التجارة«: وسم 
ثمينة في مايو املاضي

جانب من تداوالت البورصة

قام البنك التجاري بإجراء السحب 
األسبوعي على«حساب النجمة »و حملة 
ــراء  ــاش »وقـــد مت إج ــك وفــوقــه ك ــب »رات
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة لطيفة اجليعان.  
وجــاءت نتائج السحب على النحو 
التالي :  سحب حساب النجمة األسبوعي 
جائزة بقيمة  5،000 دينار كويتي كانت 
مــن نصيب عـــادل صفر محمد محمد ، 
السحب األسبوعي حلملة »راتبك وفوقه 
كاش« جائزة بقيمة 1،000 دينار كويتي 

كانت من نصيب  شبنان محمد العجمي  .
وقــد أوضــح البنك أن جوائز حساب 
النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها 
طـــوال الــســنــة، وتتضمن السحوبات 
جــائــزة أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، 

وشهرية بقيمة 20،000 د.ك، وجائزة 
نصف سنوية وقــدرهــا نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة إلى أكبر 
جــائــزة فــي الــعــالــم مرتبطة بحساب 
مصرفي والتي حصــل البنك مبوجبها 
ـــــادة غــيــنــيــس لــألرقـــــــــــام  ـــ عــلــى شــهـــ
القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف 

) 1،500،000 دينار كويتي ( .
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات والــفــوز باجلوائز 
القيمة، كشف البنك أنه ميكن فتح حساب 
النجمة فقط بإيداع  100 دينار كويتي 
ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل 
عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات 
على كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب. 
وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد 
املبلغ احملتفظ في احلساب زادت فرص 

فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر 
ــدة للفوز، فضاًل عن املزايا  فرصة واح
ــاب، إذ  ــس اإلضــافــيــة الــتــي يــوفــرهــا احل
يحصل العميل على بطاقة سحب آلي 

ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان 
ــاب و كــذلــك احلــصــول  ــس بــضــمــان احل
على كافة اخلدمات املصرفية من البنك 

التجاري.  

»التجاري« يعلن عن الفائزين في سحبي »النجمة« و »راتبك وفوقه كاش«

17.9 نقطة استهلت تعامالتها األسبوعية على انخفاض املؤشر العام 

مؤشرات البورصة  تتراجع عند اإلغالق 
وسط تقلص بالتداوالت

كرم بيت التمويل الكويتى »بيتك« 
الفائزين من املشاركني فــى  مسابقته 
السنوية حلفظ وجتويد القران الكرمي 
، التى نظمها حتت عنوان »نــور بيتك 
بالقران«، للفئة العمرية حتى 25 عاما 
من اجلنسني الــذكــورواالنــاث، وتبلغ 
قيمة جوائزها 4 االف دينار، وجاءت 
مبناسبة شهر رمــضــان املــبــارك شهر 
القران ، وضمن برنامج بيتك الرمضانى 
» تواصل باخلير فى شهر اخلير 5 » 

املتعدد الفعاليات واالنشطة الشاملة .
وقد شارك فى املسابقة 600 متسابق 
ســجــلــوا اســمــائــهــم عــقــب االعــــالن عن 

املسابقة عبر صفحات ومواقع » بيتك« 
فى وسائل التواصل االجتماعى ، ومت 
اختيار الفائزين بعد خضوع املشاركني 
ــى اخــتــيــارات وتقييمات على مدى  ال
يومني متتاليني ، من قبل جلنة من علماء 
افاضل وقراء اكارم وفق معايير عدة من 
بينها جودة احلفظ والتالوة وااللتزام 
باالحكام والضوابط املتعلقة بهما ، 
وضمت اللجنة املقيمة 18 من املقرئني 
واملقرئات من بينهم صاحب املركز االول 
فــى مسابقة العالم االســالمــى للقران 

الكرمي سلطان الصرام .
ونظرا ملا حققته املسابقة من مكانة 

متميزة على مــدى االعـــوام السابقة ، 
فــان عــدد املشاركني سنويا فــى تزايد 
كبير، ففى مسابقة هذا العام زاد عدد 
املتسابقني  8 اضــعــاف عــن نظرائهم 
فــى االعـــوام السابقة ، مــا يــؤشــر الى 
االهتمام املتنامى من العمالء باملسابقة 
، واحلــرص الكبير على املشاركة فيها 
، والثقة فــى جـــودة التنظيم وحسن 

الترتيب .
وحظيت مسابقة بيتك السنوية فى 
القران الكرمي هذا العام بتغطية واسعة 
ومباشرة على قنوات وصفحات »بيتك« 
ــل الــتــواصــل االجتماعى  ــائ عــلــى وس

» فيسبوك- تويتر – انــســتــجــرام – 
يوتيوب » مما سهل على غير املشاركني 
ــرف على  ــع ــت مــتــابــعــة املــســابــقــة وال
املتسابقني واالستفادة مما يقدم خاللها 
من تعليمات وارشــادات للقراء وحفظة 
كتاب الله، وهــو ما مثل اضافة مهمة 
للراغبني فى املشاركة فى املرات املقبلة 
، وكذلك اولئك املقبلني على حفظ القران 

الكرمي وجتويده وترتيله .
وشملت املسابقة حصريا هذا العام 
عمالء برنامجى »بيتي« و«حسابى« 
املصرفيني ضمن االهتمام املتواصل 

بشرائح العمالء.

السنوية الكرمي  القرآن  مسابقة  في  الفائزين  تكرمي  »بيتك«: 

شاركت دولة الكويت في االجتماع الطارئ 
لوزراء املالية العرب في مقر األمانة العامة 
جلامعة الـــدول العربية بالقاهرة، وذلــك 
ملناقشة مشاركة الـــدول العربية توفير 
شبكة األمــان املالي ودعــم موازنة السلطة 
الفلسطينية. وقــد تــرأس الــوفــد الكويتي 
الوكيل املساعد للشؤون االقتصادية في 
وزارة املالية نبيل سليمان العبداجلليل 
ممثالً عن معالي وزير املالية د. نايف فالح 

احلجرف.
هــذا وقــد أكــد رئيس وفــد نبيل سليمان 
العبداجلليل على دعم دولة الكويت املتواصل 
واملستمر لكافة القضايا العربية وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، وعلى التزام 
دولة الكويت بقرارات القمة العربية األخيرة 

املنعقدة في تونس مارس املاضي.
ويــذكــر أن هــذا االجتماع قــد جــاء لبحث 
سبل متابعة تنفيذ قـــرار مجلس جامعة 
الــدول العربية املتعلق بتفعيل شبكة أمان 
مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملواجهة 
التبعات املالية الالزمة التي تواجهها السلطة 
بسبب احتجاز عوائدها الضريبية املستحقة 

من قبل سلطة االحتالل.

الكويت تشارك في اجتماع وزراء 
املالية العرب لدعم فلسطني

صورة جماعية

نبيل سليمان العبداجلليل

الفائزون املكرمون  فى لقطة جماعية باحلفل


