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شارك بيت التمويل الكويتي »بيتك« في 
منتدى التعاون املالي الدولي الثاني 2019 
الذي تستضيفه الصني حتى العاشر من 
نوفمبر اجلــاري، ضمن فعاليات معرض 
الصني الدولي الثاني للواردات في مدينة 

شنغهاي«.
وترأس وفد »بيتك«، الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، مازن سعد الناهض، ورئيس 
اخلزانة للمجموعة عبد الوهاب الرشود، 
ورئيس االستراتيجية للمجموعة املهندس 

فهد املخيزمي.
ـــال كلمة  ــض خ ــاه ــن وقــــال مــــازن ال
ألقاها أثناء اجللسة األولــى في منتدى 
التعاون املالي الدولي الثاني إن الكويت 
والصني تربطهما عاقة وثيقة وشراكة 
ــال  ــة قـــويـــة، شـــهـــدت خ ــراتــيــجــي اســت
سنوات ازدهــاراً في النواحي السياسية 
واالقتصادية واالستثمارية والتجارية 

إضافة إلى الثقافية.
وأضاف أن الشراكة بني البلدين تلعب 
دوراً بارزاً في توافق رؤية الكويت 2035 

ــزام والطريق الصينية،  مع مــبــادرة احل
مشيراً إلــى زيـــارة صاحب السمو أمير 

الباد الشيخ صباح أحمد اجلابر الصباح 
إلى الصني في يوليو 2018 حيث لعبت 

دوراً هاماً في تطوير العاقات الكويتية-
الصينية وتأسيس شراكة استراتيجية 

من شأنها فتح آفاق جديدة بني البلدين. 
وذكر الناهض أن الشراكة بني الكويت 
والصني انعكست إيجاباً على اجلانبني 
االقــتــصــادي والــتــجــاري بينهما، إذ بلغ 
مجموع املشروعات التي نفذتها شركات 
صينية في الكويت عام 2018 حوالي 120 

مشروع، قيمتهم تزيد عن 21 مليار دوالر.
وحول العاقات التجارية بني الكويت 
والصني، ذكر الناهض أن األرقام الرسمية 
ــرة تشير إلـــى أن حــجــم الــتــبــادل  ــي األخ
التجاري بني البلدين وصــل إلــى حوالي 
19 مليار دوالر في العام املاضي، بارتفاع 
سنوي نسبته %55. وتتصدر الصني 
حالياً املرتبة األولى كأكبر مصدر للكويت 
وثــانــي أكــبــر مستورد مــن الــكــويــت، في 
حــني تعتبر الصني أكبر شريك جتــاري 
غير نفطي للكويت. عـــاوة على ذلــك، 
تعتبر الكويت تاسع أكبر مصدر للواردات 

النفطية للصني. 

ــال رئــيــس عمليات املنطقة األولـــى مبصفاة مينا  ق
االحمدي في شركة البترول الوطنية ناصر بدر احملمد ان 
الشركة وظفت نحو 500  موظف من الكوادر الوطنية في 
مشروع الوقود البيئي في مصفاة االحمدي وحدها ، الفتا 

الي ان الشرًكة عملت علي مزج اخلبرات القائمة فعليا مع 
املوظفني اجلدد وتدريبهم محليا وعامليا مما ظهر بوضوح 
في كفاءة التشغيل بفضل التدريب واخلطة املوضوعة من 

قبل الشركة.

واضــاف احملمد في تصريحات صحافية علي هامش 
احللقة النقاشية التي نظمتها وزارة النفط حول وحدة 
معاجلة الغاز البترولي اجلديدة )يو 125 في مشروع 
الوقود البيئي( أمس ، أن الوحدة اجلديدة تختص في 
استخاص الغاز املسال من منتح البنزين ، موضحا ان 
تلك العملية ستعمل علي حتسني منتح البنزين النهائي 
باإلضافة الــي استخاص مــادة الكبريت والكورلني 

واألوليفينات من الغاز املسال.
وأوضــح ان الوحدة اجلديدة تعتبر اول وحدة ضمن 
مشروع الوقود البيئي يتم تشغيلها في املصفاة، وأكد 
انها ستساهم بخفض »االولفينات« بنسبة تصل الى 100 
جزء في املليون باملنتج النهائي بدال من اثنني في املئة 
في الوحدة السابقة، وان الوحدة ستقوم مبعاجلة الغاز 
املسال الناجت من وحدة وقود السيارات اضافة الى انتاج 
كمية من وقود االفران احلرارية املستخدمة في العديد من 

وحدات املصفاة.
وحـــول ابـــرز التحديات الــتــي واجــهــت وحـــدة 125 
ــاد احملمد بــان بناء تلك  فــي مصفاة ميناء االحــمــدي اف
الــوحــدة متــت فــي منطقة محاطة بــالــوحــدات العاملة 
بتكرير املنتجات مما يحتم االلــتــزام بأقصى معدالت 
األمن والسامة للعاملني والوحدات ونقل املعدات ومن 
ثم التشغيل األمــن لها السيما وان تلك املنطقة تكتظ 
بالعمليات اخلطوة موكدا ان شركة البترول الوطنية 
نفذت تلك العمليات بشكل سهل والتشغيل دون وقوع آية 

حوادث تذكر .
ولفت الي منتجات شركة البترول الوطنية ستكون 
اكثر كفاءة ومطابقة للمواصفات العاملية موضحا ان 
املنتجات البترولية ســوف حتتوي علي نسبة كبريت 
ــي نسبة تطابق  ــي 10 اجـــزاء مــن املليون وه تصل ال
املواصفات العاملية احلالية واملستقبلية سواء من ناحية 
مواصفات املنتج او املتطلبات البيئة بحيث يكون املنتج 
صديق للبيئة مما يرفع من قيمة املنتج ويعطي عائد اكثر 
مبراحل، وشدد على ان مصفاتي ميناء األحمدي وميناء 
عبدالله تشكان مجمعا تكريريا متكاما ضمن مشروع 
الوقود البيئي الــذي سيعمل فور تشغيله على حتسني 
جــودة منتجات الشركة لتتوافق مع املتطلبات البيئية 

واشتراطات ومعايير السوق العاملية.
وذكر ان ابرز املنتجات للوحدة هي الديزل النقي من 
الشوائب ومنتج الوقود منخفض الكبريت وزيادة انتاج 
كميات وقود السيارات في الكويت مثل البنزين  بجودة 

عالية محليا وعامليا.

مستقرة بنظرة  برقان  بنك  تصنيف  تثبت  إنتيليجنس«  »كابيتال 
ثبتت وكالة كابيتال إنتيليجنس تصنيف قدرة املصدر على 
الوفاء بالتزاماته طويلة األجل وقصيرة األجل من العمات 
األجنبية لبنك برقان عند درجة »A« و«A1« على الترتيب، 

بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقـــال بنك بــرقــان فــي بــيــان للبورصة الكويتية أمس  

األربعاء، إن التصنيف املستقل للبنك من قبل الوكالة يستند 
 ،)bbb+( إلى تصنيف القوة املالية الرئيسية عند درجــة
وتصنيف مخاطر البيئة التشغيلية املُعدلة عند درجــة )-
bbb(. ونظراً ألن الدعم االستثنائي )ESL( عند مستوى 
مرتفع، فإن تصنيف قــدرة املصدر على الوفاء بالتزاماته 

طويلة األجل من العمات األجنبية أعلى مبقدار 3 نقاط من 
التصنيف املُستقل لبنك برقان مما يجهل التصنيف عند درجة 
»A«. كانت أرباح بنك برقان تراجعت 4.9 باملائة في التسعة 
ــاري، لتصل إلى 67.45 مليون  أشهر األولــى من العام اجل

دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 70.96 مليون دينار.

لقطة جماعية

125 في مشروع الوقود البيئي خالل حلقة نقاشية نظمتها وزارة النفط حول وحدة 

500 كويتي مصفاة األحمدي وظفت 
 ضمن مشروع »الوقود البيئي«

سمو الشيخ سالم العلي 
استقبل يوسف اجلاسم

إستقبل سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
رئــيــس احلـــرس الــوطــنــي يــوســف عبداحلميد 
اجلاسم رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، حيث قدم له باسمه ونيابة عن مجلس 
إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية فيها هدية 
تذكارية مبناسبة مرور 65 عاماً على تأسيس 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وقــد شكره سمو 

الشيخ سالم العلي الصباح على املبادرة وهنأه 
وكافة العاملني بالكويتية بهذه املناسبة، مشيدا 
بالتقدم امللموس الــذي يشهده الناقل الوطني 
بقيادته ومتنى للخطوط اجلوية الكويتية املزيد 
من التقدم واإلزدهــار حتت راية حضرة صاحب 
السمو أمير الباد وسمو ولي العهد حفظهما الله 

ورعاهما.

جانب من االستقبال

الناهض: »بيتك« ميضي نحو التحول 
إلى أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط

الناهض خال تواجده في املنتدي

شــارك البنك الــتــجــاري فــي فعاليات املنتدى 
الدولي للتعاون املالي الدولي الثاني الذي انطلق 
في مدينة شنغهاي الصينية مبشاركة الكويت 
بصفتها »ضيف شرف املنتدى«. وقد جاءت أعمال 
املنتدى حتت عنوان »االنفتاح واالبتكار من أجل 

تعاون متبادل املنفعة«. 
وقد حظي املنتدى، الــذي يأتي ضمن فعاليات 
معرض الصني الدولي الثاني للواردات، مبشاركة 
عدد من الوفود الرسمية وخبراء الصناعة املالية 

وممثلو أكثر من 500 شركة عاملية. 
وقد مثل البنك التجاري الكويتي في فعاليات 
املنتدى سحر عبدالعزيز الرميح – نائب رئيس 
اجلــهــاز التنفيذي لقطاعي اخلــدمــات املصرفية 
للشركات واخلــدمــات املصرفية الدولية وكذلك 
عبدالله العوضي – مدير أول بقطاع اخلدمات 
املصرفية الدولية. وقد حتدثت سحر الرميح في 
كلمة موجزة عن نشأة وتاريخ العاقات التجارية 
الكويتية الصينية التي تعود إلى بداية سبعينيات 

القرن املاضي والتطور السريع الذي شهدته تلك 
العاقات التجارية وحجم التبادل التجاري بني 
الكويت والصني  في ظل رغبة الدولتني في بناء 
منصة للتعاون املالي وتعزيز التنمية لألسواق 
املالية الدولية، منوهة في هــذا الصدد أن دولة 
الكويت كانت من أوائــل الــدول التي قامت بتوقيع 
اتفاقية تعاون مع الصني حتت مــبــادرة احلــزام 

والطريق.  
وتابعت الرميح مبينة أن حجم التبادل التجاري 
الثنائي بني الكويت والصني قد بلغ 18.7  مليار 
دوالر في عام 2018 مرتفعاً بنحو %55.1 مقارنة 
بعام 2017 في ظل استحواذ الصني على نسبة  
%18 من صــادرات الكويت و%16 من واردات 
الكويت. وكشفت الرميح أن الصني تستورد 23.3 
مليون طن من النفط اخلام عن طريق الكويت، وأن 
هناك 40 شركة صينية في الكويت تشارك في 
اجناز 120 مشروعاً كويتياً تقدر قيمتها بحوالي 

21.5 مليار دوالر أمريكي. 

حجم التبادل التجاري الثنائي بني 
18.7  مليار دوالر الكويت والصني بلغ 

»بوبيان« ينظم حملة »أكيد يفرق« 
للتوعية بأهمية الهوية الطبية

 BLUE ينظم بنك بوبيان بالتعاون مع الفريق التطوعي بلو سيركل
CIRCLE  وشركة االدوية العاملية  أسنسيا )كونتور( حملة حتت شعار 
) أكيد يفرق ( مبناسبة اليوم العاملي للسكري و التي تتضمن مجموعة من 
الفعاليات جلميع افراد العائلة و تهدف إلى تركيز الضوء على مدى أهمية 

وجود الهوية الطبية لألشخاص املصابني بحالة السكري في الكويت .
وقالت املسؤولة في إدارة االتصاالت والعاقات املؤسسية في البنك 
في مجبل املطوع ان احلملة يستضيفها مجمع االفنيوز يومي اجلمعة 
والسبت املقبلني 15 و 16 نوفمبر 2019 حيث تتضمن فحوصوات 

واستشارات طبية خاصة بحاالت السكري .
واضافت ان فعاليات احلملة تتضمن ايضا استطاعا للراي جلميع 
زوار االفنيوز حول رأيهم في فكرة وجــود الهوية الطبية لاشخاص 
املصابني بالسكري ومن ثم تعميمها على بقية احلــاالت املرضية التى 
تستدعى اسعافات أولــيــة . وقــالــت املــطــوع ان مشاركة بوبيان مع 
بلوسيركل تأتى بعد النجاح الذي حققته حملة العام املاضي والتى مت 
من خالها إجراء فحوصات طبية للسكري على اكثر من 5500 شخص 
ممن زورا االفنيوز . من جانبها قالت مؤسسة  فريق بلو سيركل التطوعي 
مرمي االستاد ان الهدف من تنظيم هذه احلملة هو نشر التوعية مبدى 
أهمية الهوية الطبية حيث أنه في احلاالت الطارئة فإنها ومبا حتتويه من 
معلومات عن الشخص تساعد في تفادي األخطاء الطبية و تختصر وقت 
التشخيص ألخذ العاج املناسب. من جانيها قالت عضو الفريق التطوعي 
بلو سيركل منيرة العوضي ان هناك العديد من الرسائل التى تسعى 
احلملة لتوصيلها  في مقدمتها أن السكري يعتبر حالة وليس مرضاً طاملا 
استطاع الشخص املصاب التحكم فيها وأنه لن يعيق الشخص من أن 

يعيش حياة طبيعية وحتقيق جميع أحامه.

17.6 مليون دينار 19.7 باملئة إلى  السيولة تقلصت 

البورصة ترتفع عند اإلغالق 
والسوق الرئيسي يستعيد الزْخم

جنحت املؤشرات الكويتية في نهاية تعامات 
أمس  األربعاء، تسجيل أول حالة صعود جماعي 
خال األسبوع اجلاري؛ بفضل استعادة السوق 
الرئيسي زْخم التداوالت وتواصل املسار الصاعد 

للسوق األول.
وأنهى مؤشر السوق األول التعامات مرتفعاً 
0.14 باملائة ليواصل صعوده السادس على 
التوالي، فيما ارتفع »الرئيسي« للمرة األولى هذا 

األسبوع محققاً منواً نسبته 0.35 باملائة.
وساهم صعود املؤشرين، األول والرئيسي، 
ــاق املــؤشــر الــعــام للبورصة الكويتية  فــي إغ
باملنطقة اخلــضــراء، وذلــك بعدما ارتــفــع عند 
اإلغاق 0.2 باملائة عند مستوى 5741.99 نقطة 

رابحاً 11.28 نقطة.
وتقلصت سيولة البورصة 19.7 باملائة إلى 
17.6 مليون دينار مقابل 21.91 مليون دينار ، 
كما انخفضت أحجام التداول 17.6 باملائة إلى 

109.68 مليون سهم مقابل 133.16 مليون سهم 
بجلسة سابقة .

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
السلع االستهاكية بنمو نسبته 0.41 باملائة، 
بينما سجل املواد األساسية التراجع الوحيد بني 
قطاعات السوق حيث هبط مؤشر القطاع 0.06 

باملائة.
وجــاء سهم »أم القيوين« على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املدرجة بنمو نسبته 15.87 
باملائة، فيما تصدر سهم »حتصيات« القائمة 

احلمراء متراجعاً بنحو 9.82 باملائة.
تعليقاً على اجللسة ، قال احمُللل الفني لسوق 
املال يعقوب املشعان وفقا ملوقع »مباشر«: إن ما 
شهده السوق الرئيسي اليوم من نشاط حركة 
التداول على األسهم املكونة له ُيعد أمراً إيجابياً 
يدل على استعادة الزْخم وتصحيح املسار بعد 

هبوط دام طوال الثاث جلسات املاضية.
جانب من التكرمي

»ابيكورب« تستثمر في »اخلرّيف« 
لدعم قطاع خدمات النفط والغاز الكويتي

أعلنت الشركة العربية لاستثمارات البترولية 
»ابيكورب« عن أول استثمار مباشر لها في دولة 
ــك باستحواذها على حصة تبلغ  الكويت، وذل
نسبتها ٪24 من أسهم شركة »اخُلَريِّف املتحدة 
القابضة« ومشروعها املشترك )GC-16(، وهي 
من الشركات الرائدة في الكويت في مجال خدمات 

النفط والغاز وإدارة املرافق النفطية.
وستدخل ابيكورب في شراكة مع كل من »شركة 
ــف للبترول« التابعة ملجموعة اخلريِّف  اخلــريِّ
ومقرها اململكة العربية السعودية و«الشركة 
املتحدة للمشروعات النفطية« ومقرها الكويت 
اللتان متلكان حصصاً في شركة اخلريف املتحدة 

القابضة.
وصّرح قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس 
التنفيذي البيكورب: »يسرنا اإلعــان عن أول 
صفقة استثمار مباشر البيكورب في دولة الكويت، 
إحدى الــدول األعضاء لدينا. ونأمل أن نسهم في 
تعزيز قــدرات إنتاج ومعاجلة النفط وتشجيع 
ــة الكويت، مبا  املــزيــد مــن االستثمارات فــي دول
يواكب رؤية الكويت االستراتيجية لقطاع الطاقة 
على املدى البعيد. ونتطلع من خال العمل الوثيق 
مع شركائنا إلــى تعزيز آفــاق النمو املستقبلية 

لشركة اخلريف املتحدة القابضة.«

مــن جــانــبــه، قــال الشيخ سعد بــن عبد الله 
ــف، رئيس مجلس إدارة شركة اخلريِّف  اخلــريِّ
ــذا االستثمار  ــف: »ه للبترول ومجموعة اخلــريِّ
يعكس ثقة شركائنا بإمكانات منــو مجموعة 
اخلريِّف، وقدرتنا على تطوير وتشغيل شركات 

ناجحة مثل اخلريف
املتحدة القابضة. ويسعدنا أن نرحب بشركة 
ابيكورب كشريك ذو سجل حافل في حتقيق قيمة 
أفضل ودفع عجلة النمو، ونتطلع الستكشاف مزيد 

من فرص التعاون في املستقبل القريب.«
وقال مهيمن علي بهبهاني، الرئيس التنفيذي 
للشركة املتحدة للمشروعات النفطية: »إن قطاع 
الطاقة في الكويت يتطور بخطوات متسارعة 
لــيــواكــب الــتــوجــهــات االستراتيجية املنشودة 
لقطاع النفط الكويتي لعام 2040، وذلــك عبر 
محورين يتمثان في احلفاظ على مستوى اإلنتاج 
ــادة نوعية في  احلالي والسعي نحو حتقيق زي
الطاقة اإلنتاجية. وتوفر شركة اخلريف املتحدة 
القابضة في الكويت، وهــي إحــدى استثماراتنا 
االستراتيجية، خدمات أساسية للحفاظ على 
مستويات إنتاج النفط والغاز وتعزيزها، كما أنها 
إحــدى أهم الشركات في قطاع النفط والغاز في 

الكويت.«


