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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت في تداوالت 
أول  أمس اجلمعة ليبلغ 69ر59 دوالر مقابل 67ر59 
دوالر للبرميل في تداوالت اخلميس املاضي  وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية أنهت عقود خام القياس العاملي 
مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا لتبلغ عند 

التسوية 64ر58 دوالر للبرميل في حني ارتفعت عقود 
خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا 

لتسجل عند التسوية 87ر54 دوالر للبرميل.

أظهر تقرير حكومي أن الصندوق السيادي الكويتي 
حقق أرباحاً بلغت 20.8 مليار دوالر للفترة بني إبريل 
2007 حتى يونيو 2019، وذلك من خالل االستثمار في 

12 شركة وبنكاً عاملياً خالل السنوات املاضية. 
ــول »اســتــثــمــارات الصندوق  ـــح التقرير ح وأوض
السيادي الكويتي«، أن عمليات االستثمار متت من خالل 
محفظة املساهمات الرئيسية التي تسمى »الستاليت«، 
مشيراً إلى أن نسبة الربح من هذه املشاريع تبلغ نحو 
148.7 في املائة، بالنسبة لكل االستثمارات التي قامت 
بها احملفظة خالل تلك الفترة، وفقا لتقرير الذي نشره 

موقع »العربي اجلديد« .
ولفت التقرير إلى أن القيمة احلالية لهذه االستثمارات 
باإلضافة إلى األرباح احملققة منها، تبلغ نحو 31.8 مليار 
دوالر. وبنينّ أن فترة االستثمار في محفظة »الستاليت« 
تكون متوسطة وطويلة األجل، أي أكثر من 5 سنوات، 
ويجوز إلدارة الصندوق السيادي التوصية بالتخارج 
في فترات أقل إذا مت اعتبار ذلك أفضل في املدى القصير، 

أو إذا رأت اإلدارة أن التخارج قد يوفر فرصة مناسبة 
للتحوط من تقلبات تضرنّ مبصالح الهيئة.

وذكر التقرير أن مديري الصندوق السيادي اتخذوا 
إجــراءات احترازية كبيرة عند الدخول في أي استثمار 
عاملي، حيث ال يتجاوز احلد األقصى حلجم االستثمار 
الــفــردي 10 فــي املــائــة مــن إجمالي القيمة السوقية 

لالستثمار وقت بدئه، أو من قيمة رأس املال املصدر. 
وأضــاف أنه ال تتجاوز القيمة السوقية اإلجمالية 
جلميع امللكيات في محفظة »الستاليت«، سواء لصندوق 
األجيال املقبلة أو صندوق االحتياطي العام، 10 في املائة 

من إجمالي قيمتها لكل منها منفردة.
وبحسب تصريحات ملسؤولي الصندوق السيادي 
الكويتي سابقاً، فــإن البالد وسعت استثماراتها في 
السنوات الثالث األخيرة في البنى التحتية في وجهات 
ــرار بريطانيا وإسبانيا  استثمارية مختلفة على غ
وأستراليا، إذ بلغ حجم االستثمار هناك نحو 3 مليارات 
دوالر في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى 

التحتية كاملوانئ واملطارات.
وتتوزع أصول الهيئة العامة لالستثمار بني 45 في 
املائة أسهماً و20-25 في املائة سندات والعقار نحو 10 
في املائة، في حني أن حصة االستثمارات البديلة تبلغ 

15 في املائة.
وأشارت بيانات حكومية صادرة نهاية العام املاضي، 
إلى أن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي 
عاملياً تظهر استثمار ما نسبته 55 في املائة من إجمالي 
مشاريع الصندوق في الواليات املتحدة األميركية، مبا 

يقارب 300 مليار دوالر.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الصندوق ازدادت 
في أميركا بأكثر من 600 في املائة خالل السنوات العشر 
األخيرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة 
حجم االستثمارات هناك، بالتزامن مع التقارير العاملية 
التي تؤكد منــونّ االقتصاد األميركي خــالل السنوات 

املقبلة.
وأوضحت البيانات أن استثمارات الصندوق السيادي 

في أميركا متنوعة بني األسهم والــســنــدات، وخاصة 
سندات اخلزانة األميركية، إضافة إلى العقارات. 

وتزداد االستثمارات في القطاع التكنولوجي بشكل 

واضح، حيث عزز الصندوق السيادي وجوده بالقطاع 
من خالل مساهمته في كبرى الشركات التكنولوجية 

خالل اآلونة األخيرة.

في إطار حرصها املتواصل واملستمر 
على اطــالع املسافرين ومتابعيها على 
أهم وآخر أخبارها والتقارير السياحية 
املنوعة، أصدرت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية العدد اجلديد من مجلة »البراق« 

لشهري أغسطس- سبتمبر 2019.
وفي هذا الشأن، قال مدير العالقات 
العامة واإلعـــالم في اخلطوط اجلوية 
الكويتية، ورئيس حترير مجلة البراق، 
فايز العنزي أن عــدد مجلة »الــبــراق« 
لشهري أغسطس – سبتمبر 2019 
يتزامن اصــداره مع العطلة الصيفية، 
حيث أن اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية 
أطلقت 8 وجهات جديدة صيفية تلبية 
لرغبات العمالء الكرام وذلك لتمنحهم 
خــيــارات متنوعة وكثيرة، مشيراً إلى 
أن اختيارات تلك الوجهات الـ8 جاءت 
ـــات حصيفة تتناسب  بــنــاًء على دراس
ــع احــتــيــاجــات الــعــمــالء، كــمــا يسلط  م
العدد الضوء على احدى وجهات شركة 
اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية الصيفية 
وهي شرم الشيخ املدينة الساحرة امللهمة 
عــروس البحر األحمر والتي يقصدها 
ــن ســيــاح الــعــالــم لالستمتاع  كثير م
بشواطئها واالستجمام في منتجعاتها 
اخلـــاصـــة، كــذلــك خصصت اخلــطــوط 
اجلوية الكويتية تقرير عن احلج حيث 

يتناول التقرير تــاريــخ سفر احلجاج 
الكويتيني في املاضي واحلاضر« .

وأضــاف العنزي: »يتضمن اإلصــدار 
احلالي كذلك العديد من املواضيع الشيقة 
كتسليط الــضــوء على على واحـــد من 
أهم األماكن الفنية التراثية داخل دولة 
الكويت، والذي يعد مقصدا لكل الباحثني 
واملهتمني في مجال الفنون والعمارة 
واحلياكة التراثية وهــو »بيت السدو 
« وتستضيف )الــبــراق( كذلك علم من 
أعالم دولة الكويت ورائد من رواد الكلمة 
خصوصاً الوطنية منها، صاحب املفردة 
البراقة الشاعر الكبير بــدر بورسلي، 
وتلتقي »الــبــراق« أيضاً مع أحــد رواد 
العمل في اخلطوط اجلوية الكويتية 
وهو السيد خالد البريكان مدير دائرة 

املشتريات االسبق والــذي يعد املوظف 
رقم 7 في الشركة وهو خير شاهٍد على 

تاريخ الكويتية«.
وأردف العنزي قائال: »يحتوي العدد 
على أهم وأحدث أخبار اخلطوط اجلوية 
الكويتية مثل توقيع الشركة اتفاقيتني 
مع  )IGA( لتشغيل املطارات واخلطوط 
ــى توقيع  اجلــويــة التركية، اضــافــة إل
الشركة مذكرة تفاهم مع شركة ) بالفي 
( الهولندية لتصنيع السيارات الطائرة 
حيث ستقوم الكويتية بصيانة سيارات 
»بالفي « الطائرة فــي منطقة اخلليج 
ـــط، واطـــالق اخلطوط  والــشــرق األوس
ــوت  ــروب ــة الــكــويــتــيــة خــدمــة ال ــوي اجل
اآللــي )إسألني( للرد على استفسارات 
املسافرين عبر مبنى الركاب رقم 4، كما 

وقعت الشركة عقدا مع الشركة الكويتية 
 KIPIC للصناعات البترولية املتكاملة
لتقدمي خصومات على أســعــار تذاكر 
السفر واخيراً توقيع الشركة اتفاقية مع 

شركة ناشيونال
ــالق  ــات الــطــيــران )نــــاس( إط ــدم خل
خطة تطوير اخلدمات في مطار الكويت 

الدولي«.
واختتم العنزي بالقول ان اخلطوط 
اجلــويــة الكويتية تسعى دائــمــا بأن 
تقدم لقرائها االعزاء من خالل )البراق( 
مواضيع شيقة ومتنوعة تناسب جميع 
الــشــرائــح، اعـــدت عبر فــريــق عمل ذو 
خبرات وكــفــاءات إعالمية متميزة كما 
حترص »الكويتية« بأن تكون شديدة 
القرب من عمالئها سواء عبر تقدمي افضل 
اخلدمات الترفيهية واملميزة على منت 
طائراتها او من خالل التواصل املباشر 
والسريع معهم، مــؤكــداً على أن مجلة 
»البراق« في تطور مستمر منذ صدور 
أول عدد منها في شهر يناير 64 حيث 
حرصت »الكويتية« منذ ذلك احلني بأن 
تضع املسافرين واملهتمني على اطالع 
ــم بأهم وأحـــدث أخبارها وبإمكان  دائ
املهتمني باقتناء العدد التواصل مباشرة 
مع إدارة حترير البراق في املقر الرئيسي 

لشركة اخلطوط اجلوية الكويتية.

»الكويتية« تصدر العدد اجلديد من »البراق« 
2019 لشهري أغسطس - سبتمبر 

في إطــار الترتيبات التي يقوم بها البنك 
التجاري الكويتي لتقدمي الدعم واملساندة 
والرعاية للعديد من األنشطة االجتماعية 
واإلنسانية التي تنظمها محافظات الكويت 
خلدمة أفراد املجتمع ، واحتفاالً بعيد األضحى 
املــبــارك، قــام البنك التجاري بالتعاون مع 
محافظة حــولــي وبتوجيهات مــن محافظ 
حــولــي الفريق أول م. الشيخ أحــمــد نــواف 
األحمد الصباح، بتنظيم زيارة خاصة لنزالء 
دار رعاية املسنني التابعة لــوزارة الشئون 
االجتماعية والعمل، وذلــك لتقدمي التهاني 
ومشاركة املسنني فرحة عيد األضحى وتقدمي 

الهدايا لهم بهذه املناسبة السعيدة.
وفي هذا السياق صرحت نائب املدير العام 
– قطاع التواصل املؤسسي – أماني الورع 
قائلة »تــأتــي هــذه الــزيــارة فــي إطــار برامج 
املسئولية االجتماعية الشاملة التي أعدها 
الــتــجــاري ملشاركة جميع شــرائــح املجتمع 
فرحة األعياد واملناسبات السعيدة«،  منوهة 
بــأن فكرة االحتفال بعيد األضحى مع نزالء 
دور رعاية املسنني إمنــا جــاءت  لتأكيد عمق 
الترابط والتواصل مع النزالء من املسنني، 
وتقدمي التهنئة لهم بهذه املناسبة السعيدة، 

الفتة أن هــذه املــبــادرة تعكس الــروح الغنية 
باملعاني اإلنسانية التي جتسدت خالل هذه 
الــزيــارة والــتــي سعى البنك مــن خاللها إلى 
إدخــال البهجة والسرور إلى النفوس ورسم 
البهجة على وجوه كبار السن في هذه املناسبة 

السعيدة.  
وأضافت الــورع مؤكدة أن  إرســاء مفاهيم 
جــديــدة للمسئولية االجتماعية مــن خالل 
التالحم والتكاتف ومشاركة جميع فئات 
املجتمع احتفاالتهم باملناسبات السعيدة هو 
هدف لطاملا سعى التجاري لترسيخه من خالل 
مد يد العون ورعاية األنشطة والفعاليات التي 
تقوم على تنظيمها مؤسسات  املجتمع املدني 
تعزيزاً للمبادئ السامية للتكافل والتضامن 

االجتماعي.
وفي ختام الزيارة، عبر مسئولو  محافظة 
ــم للبنك  ــه ــان ــن ــت ــم  وام ــره ــك حــولــي عـــن ش
الــتــجــاري على مساهمته ودعــمــه ألنشطة 
احملافظة،  مثمنني هــذه املــبــادرة الكرمية من 
البنك خالل عيد األضحى املبارك والتي ساهمت 
في إدخال البهجة والسرور على نزالء الدار، 
متمنني املزيد من التقدم واالزدهار ألسرة البنك 

التجاري.

»التجاري« و»حولي«  يحتفالن 
بالعيد مع نزالء دار رعاية املسنني

موظفو البنك مع مسؤولي محافظة حولي ودار الرعاية للمسنني

يجري بنك اخلليج غــًدا السحب الشهري 
السابع حلساب الراتب لهذا العام، في الفرع 
الرئيسي للبنك، وبحضور وإشـــراف ممثل 
من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد 
فائز شهر يوليو بجائزة تصل قيمتها إلى 12 

ضعف الراتب.
ويوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 
ــى جميع الــعــمــالء الكويتيني اجلـــدد ممن  إل
يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج، 
فرصة الدخول تلقائًيا في السحوبات الشهرية 
والــفــوز ب 12 ضعف الــراتــب، وفــي السحب 
السنوي على أكبر جائزة حلساب الراتب في 

الكويت و هي 100 ضعف الراتب.
وبهذه املناسبة، قــال مساعد املدير العام 
لالتصاالت اخلارجية في بنك اخلليج، أحمد 
األمير: »حساب الراتب من بنك اخلليج هو 
أحــد أفضل حسابات الراتب في الكويت من 
حيث املردود احملتمل. باإلضافة إلى التسجيل 
التلقائي فــي السحوبات الشهرية، ميكن 
لكل عميل االستفادة من مجموعة من املزايا، 
مثل القروض بدون فوائد، والهدايا النقدية، 
واإلعفاءات من الرسوم، وأكثر من ذلك. غًدا، 
سنعلن عن الفائز في حساب الراتب السابع 
لهذا العام، وسيحصل الفائز على جائزة نقدية 
تصل إلــى 12 ضعف راتــبــه. أحــد عمالء بنك 
اخلليج احملظوظني على وشك تلقي واحدة من 

أسعد املكاملات الهاتفية في حياته!«
ــدد ممن  مينح حساب الــراتــب العمالء اجل
يقومون بتحويل رواتبهم إلــى بنك اخلليج 
فرصة احلــصــول على جــائــزة نقدية فورية 
قدرها 100 دينار كويتي أو قرض بدون فوائد 
لغاية 10،000 دينار كويتي، شرط أالَ يقل 
الراتب الذي يتم حتويله إلى بنك اخلليج عن 

500 دينار كويتي. 

12 ضعف الراتب الفائز يحصل على جائزة نقدية تصل قيمتها 

»اخلليج« يجري السحب الشهري 
السابع حلساب الراتب غدًا 

و2019  2007 بني  للفترة  السيادي  الصندوق  أرباح  دوالر  مليار   20.8

2007 منذ  الكويتية  االستثمارات  أرباح  منّو  149باملئة 

دعــت شركة عبداحملسن عبد العزيز 
البابطني، الوكيل املعتمد الوحيد لسيارات 
»إنفينيتي« فــي الــكــويــت، عمالئها على 
استكشاف ميزات »إنفينيتي Q60 » ذات 
احملرك سداسي األسطوانات سعة  3.0 لتر 
هذا املوسم. تتميز إنفينيتي Q60 بتجربة 
قــيــادة عالية املستوى، أناقتها وأدائــهــا 

الفريد.
ُصــمــمــت إنفينيتي Q60 بخاصية 
إنسيابية الرفع األمامية واخللفية التي 
تساوي الصفر. حافظ هذه اخلاصية على 
عدم ارتفاع املركبة عند السرعات العالية 
ما مينحها الثبات حتى خالل هبوب الرياح 

والتحكم الكامل في عملية التوجيه.
ملن يرغب بنظام صوتي ذو أداء متقدم، 

ــن بــوز  نــقــدم سلسلة األداء اجلــديــدة م
)®Bose Performance Series( مع 
تكنولوجيا التصنيف املتقدم. للنظام ثالثة 
عشر مكبًرا للصوت بأداء عالي، مبا في ذلك 

مكبرات صوت فرعية متعددة جديدة 10 
بوصة و 6×9 بوصة وقبة حريرية ملكبر 
الصوت خفيف الوزن ما مينح دقة »األداء 
احلي«. احتفل وكأنك في مسرح حقيقي مع 

صوت في غاية الوضوح واجلمال دائًما.
متنح املصابيح األمامية املستوحاة من 
العني البشرية وبتقنية LED نظرة ُمحدقة 
ومثيرة مُيكن رؤيتها مــن األمـــام وعلى 
اجلانبني. ُيحسن نظام اإلنـــارة األمامية 
املتكيفة )AFS( الرؤية عند التقاطعات 
واملنعطفات، من خالل استشعار التوجيه 
وتــدويــر املصابيح األمامية فــي اإلجتــاه 
املطلوب. هذا ابتكار جديد من بوز، حيث 
تستفيد تقنية التصنيف املــتــقــدم من 
خــوارزمــيــات متقدمة لتوجيه املوسيقى 
احلية بشكل ديناميكي ومباشر إلى مواقع 
مثالية في املقصورة الداخلية. يتميز صوت 
ــي بوضوح  ــان األدوات املوسيقية واألغ

استثنائي. فمن مقعد السائق.

 Q60 »إنفينيتي البابطني« تدعو عمالئها لتجربة إنفينيتي 

أعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك«، 
فــوز العميلة شيخة عــدنــان املذكور 
بتملك عقار من اختيارها في أوروبــا، 
ضمن السحب األول حلملة »بطاقات 
ــك«- Visa مــفــتــاح بــيــتــك فى  ــت ــي »ب
ـــــا«.  ومتــنــح احلملة اجلــديــدة  اوروب
عمالء »بيتك« جتربة غير مسبوقة 
وفــريــدة مــن نوعها، فتعتبر احلملة 
سابقة على الساحة املصرفية اذ ميكن 
ان يحقق استخدام بطاقة Visa – بيتك 
فى الكويت اوفي اخلــارج بدينار على 
االقل، حلم امتالك عقار فى اوروبــا، ما 
يعكس مدى اهتمام »بيتك« بعمالئه 

واحلرص على مكافأتهم بشكل مميز .
ومتتد احلملة لغاية 16 سبتمبر 
2019، اذ تتيح فــرصــة الــفــوز لـــ 3 
عمالء على مــدى 3 شهور من خــالل 3 
سحوبات، يفوز كل عميل بجائزة نقدية 
تخصص لشراء ممتلكات عقارية من 

اختياره في اوروبا.
ويــقــدم »بيتك« تذكرتي سفر فئة 
رجــال األعمال للفائز ومرافق له، الى 
جانب إقــامــة ملــدة 5 ليال فــي فندق 5 
ــي الــدولــة األوروبـــيـــة التى  جنـــوم ف

سيشترى العميل الفائز العقار فيها، 
بــاإلضــافــة إلـــى منحة نــقــديــة بقيمة 
1000 دينار. وتتميز احلملة عالوة 
على جوائزها، بجانب اخر وهو مبلغ 
االنفاق املطلوب باستخدام البطاقة، 
ــذي يبدأ مــن ديــنــار واحـــد، فبمجرد  ال
إنفاق حامل البطاقة دينار كحد أدنى 
على إجمالي عمليات الــشــراء خالل 

مــدة احلملة، يتأهل لــدخــول السحب 
النهائي مبعدل فرصة مقابل كل دينار 
مشتريات داخــل الكويت، وفرصتني 
ــارج  ــار مــشــتــريــات خ ــن ــل دي مــقــابــل ك
الكويت، بحيث أن العمالء املؤهلني 
للدخول في هذه احلملة هم مستخدمي 
بطاقات Visa  »بيتك«.  ويساهم طرح 
احلملة خالل موسم السفر والعطالت 

في منح العمالء جتربة مصرفية مميزة 
وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات 
Visa »بيتك«، كما ان ربــط اجلائزة 
بامكانية االستخدام داخــل او خارج 
الكويت رغبة في تشجيع استخدام 
البطاقات في السوق احمللي، وتنشيط 
مبيعات التجار، وحتقيق العدالة في 
الفرص بني العمالء. ويحرص »بيتك« 
على مواصلة جهود التعاون مع شركة 
Visa لتخطيط وتنفيذ العديد من 
احلــمــالت، ملــا لها مــن مـــردود ايجابي 
على مستوى رضا العمالء ومعدالت 
االستخدام وتوسيع احلصة السوقية 
لـ »بيتك« في مجال البطاقات بانواعها 
ــل »بــيــتــك« بهذه  ــواص املــخــتــلــفــة.  وي
احلملة االبتكار وتعزيز ريــادتــه في 
سوق البطاقات املصرفية في الكويت 
واستمرارا للنجاحات خصوصا بعد 
 Metal( ــدار اول بطاقة معدنية اص
Card( في الكويت لعمالء اخلدمات 
اخلــاصــة لــأفــراد، إضــافــة على ذلك 
حــصــول »بــيــتــك« على جــائــزة أســرع 
منو لبطاقات Visa الصرف اآللي في 

الكويت.

»بيتك«: فوز شيخة املذكور بعقار من اختيارها في أوروبا
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