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»وربة« يجرى سحب »السنبلة« األسبوعي

Thursday 23th May 2019 - 13 th year - Issue No.3445 اخلميس 18 رمضان 1440 هـ/ 23 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3445

ــة  سحب السنبلة االسبوعي العشرون  اجــرى بنك ورب
؛ ومت إجــراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعه و موظفي بنك وربة ، ميثل حساب السنبلة اخليار 
ــوال وحتقيق عوائد مالية  األمثل لكل الراغبني بتوفير األم
ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة الى  فرصاً 
للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ومتاشياً مع رغبته بتطوير 
وحتديث خدماته وحلوله املصرفية مبا يتوافق مع حتقيق 

املصلحة والفائدة األكبر لعمالئه ونظراً لتنامي قاعدة عمالئه 
والتجاوب الكبير الذي لقاه احلساب، يعيد بنك وربة إطالق 
حملة »السنبلة« بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في 
ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة 
السحوبات والقيمة اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي 

يحصل عليها العمالء لتصل الى أكثر من مليون دينار كويتي!
يستمر البنك بالسحوبات االسبوعية على خمسة رابحني 

1000 دينار لكل منهم ، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات 
الكبرى )Mega Draws( التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن 
خمسة رابحني، ويكون من نصيب الرابح األول 100 ألف 
 Land Cruiser دينار كويتي ، وأربعة رابحني بسيارات
VXR.  وملنح العمالء املزيد من الفرص للربح، قام بنك وربة 
بزيادة اجلوائز  بسحب الـ Mega Draw األخير لعام 2019 

بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.

شــارك البنك التجاري الكويتي في 
حفل القرقيعان الــذي نظمته محافظة 
مبارك الكبير لفئة ذوي االحتياجات 
اخلــاصــة وذويــهــم ونـــزالء مركز فرح 
التخصصي لرعاية وتأهيل املسنني 

والـــذي أقــيــم فــي مجمع املــــروج.  وقد 
ــذه املساهمة ضمن أنشطة  جـــاءت  ه

التجاري خالل شهر رمضان الفضيل . 
وفي هذا السياق صرحت نائب املدير 
الــعــام – قطاع الــتــواصــل املؤسسي-  

أماني الورع قائلة »جاءت هذه الرعاية 
ضمن برنامج الرعاية االجتماعية الذي 
سبق وأن وضعه البنك مــع محافظة 
مبارك الكبير، والــذي من شأنه تفعيل 
دور املسئولية االجــتــمــاعــيــة للبنك 

فــي خــدمــة املــواطــنــني والــتــواصــل مع 
أهالي احملافظة ومــد جسور التعاون 
والتواصل معهم في مختلف املناسبات« 
وتابعت أمــانــي الـــورع مبينة حرص 
التجاري على املشاركة في مثل هذه 
االحتفاالت ورعايتها حيث أن مناسبة 
القرقيعان تعد أحد العادات التراثية 
القدمية وإحيائها يساهم في احملافظة 

على التراث والهوية الكويتية.   
وعــن بــرنــامــج احلــفــل قــالــت أماني 
الورع لقد اشتمل احلفل على العديد من 
املسابقات الترفيهية واأللعاب واألغاني 
التراثية التي تناسب هــذه املناسبة، 
مشيرة إلى أن احلفل قد حضره مجموعة 
كبيرة من أهالي محافظة مبارك الكبير 
حيث أمــضــوا أمسية ممتعة ساهمت 
في إدخــال الفرحة ورسم البسمة على 

وجوه الكبار والصغار.
وفــي خــتــام احلــفــل، قــامــت قــيــادات 
محافظة مبارك الكبير بتوجيه الشكر 
إلى البنك التجاري الكويتي على رعايته 
للسنة الثالثة على التوالي ل املناسبة 
املميزة التي تساهم في رسم االبتسامة 
ــال السعادة  على وجــوه األطفال وإدخ

إلى قلوبهم.

»التجاري«  يرعى حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير

قالت وزارة املالية اليابانية أمس  االربعاء ان 
فائض الكويت التجاري مع اليابان قفز بنسبة 
4ر44 في املئة عن العام املاضي ليصل الى 9ر70 
مليار ين ياباني اي 641 مليون دوالر في ابريل 

املاضي.
واضافت الـــوزارة في تقرير اولــي ان الكويت 
سجلت فائضا جتاريا مع اليابان ملــدة 11 سنة 
وثالثة اشهر اذ ارتفعت صادراتها الــى اليابان 
للمرة االولــى منذ شهرين بنسبة 8ر31 في املئة 
لتصل الى 4ر84 مليار ين ياباني )764 مليون 

دوالر امريكي(.
وأوضحت ان صادرات اليابان للكويت تراجعت 
بنسبة 6ر9 في املئة على اســاس سنوي لتصل 
الــى 6ر13 مليار ين ياباني )123 مليون دوالر 

امريكي(.

وبالنسبة لفائض الشرق االوسط التجاري مع 
اليابان اوضح التقرير انه ارتفع في الشهر املاضي 
بنسبة 3ر9 في املئة ليصل الى 7ر632 مليار ين 
ياباني )7ر5 مليار دوالر امريكي( مع ارتفاع 
واردات اليابان من املنطقة بنسبة 3ر3 في املئة 

مقارنة بالعام املاضي.
واشار الى ان صادرات النفط اخلام واملنتجات 
املكررة والغاز الطبيعي املسال وغيرها من املوارد 
الطبيعية والتي متثل 9ر95 في املئة من اجمالي 
صادرات الشرق االوسط لليابان ارتفعت في الشهر 

املاضي بنسبة 1ر3 في املئة.
ووفقا للتقرير انخفض اجمالي واردات الشرق 
االوسط من اليابان في الشهر املاضي بنسبة 7ر14 
في املئة نظرا لضعف الطلب على شحنات السيارات 

واملعدات واالالت الكهربائية.

فائض الكويت التجاري مع اليابان 
44.4 باملئة يقفز بنسبة 

ـــام بــنــك اخلــلــيــج بـــإعـــداد صــنــاديــق  ق
»املاجلة« وتوزيعها على األســر احملتاجة 
ــادرة تــأتــي ضمن  ــب ــي الــكــويــت، وهـــي م ف
العديد من الفعاليات واألنشطة اخليرية 
التي يتبناها خالل شهر رمضان املبارك، 
ويقيمها بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام 
وسيفكو. ويشارك بنك اخلليج للعام الثالث 
على التوالي مع البنك الكويتي للطعام، 
وللعام الرابع على التوالي مع سيفكو في 
هــذه املــبــادرة. وتتضمن الصناديق املــواد 
الغذائية األساسية التي تغطي احتياجات 
أسرة كاملة ملدة أسبوع تقريباً. وقد قامت 
فرق تطوعية من بنك اخلليج بالتعاون مع 
فريق عمل سيفكو بإعداد تلك الصناديق 
بينما يتولى البنك الكويتي للطعام توزيعها 

على األسر احملتاجة في الكويت. 
وبهذه املناسبة، قال مساعد املدير العام 
لالتصاالت اخلارجية في بنك اخلليج، أحمد 
األمير: »نحرص في بنك اخلليج كثيًرا على 
انتهاز جميع الفرص التي متكننا من العطاء 
للمجتمع وخدمة جميع فئاته احملتاجة، 
وخصوًصا في شهر رمضان الكرمي. نعمل 
مجدًدا هذا العام مع شركائنا البنك الكويتي 
للطعام وسيفكو إلعــداد صناديق املاجلة 
لألسر احملتاجة. كل الشكر والتقدير جلميع 

شركائنا الــكــرام على مساهمتهم في هذه 
املبادرة، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً في 

املستقبل.«
وقـــال ســالــم احلــمــر، أمــني ســر مجلس 
ادارة البنك الكويتي للطعام: »توفير املواد 
الغذائية األساسية لألسر احملتاجة في 

الكويت واحلد من هدر الطعام هما التحديان 
اللذان نعمل لتحقيقهما دائًما. تعاون بنك 
اخلليج معنا جعل هــذا ممكًنا. نشكر لهم 
جهودهم هذه ونتمنى أن تستمر هذه العادة 
مستقباًل.  ومن جهتها صرحت نور القطامي، 
الرئيس التنفيذي لسيفكو: »يسعدني جًدا 

حرص جهات كبرى مثل بنك اخلليج على 
العمل معنا في هذه املبادرة للعام الرابع 
على التوالي. أقدر أهمية دورنا ومسؤوليتنا 
االجتماعية واألثــر الذي سيتركه ذلك على 
ــر فــي الكويت خــالل شهر  العديد مــن األس

اخلير.«

»اخلليج« يشارك البنك الكويتي للطعام في إعداد »املاجلة« لألسر احملتاجة

املشاركون في احلملة

فــي إطــار حملته الرمضانية »أمــل للحياة« 
لهذا العام، أعلن بنك الكويت الدولي )KIB( عن 
استمرار تنظيمه مبادرة إفطار الصائمني التي 
تتضمن توزيع وجبات إفطار يومية متكاملة 
للصائمني طــوال شهر رمضان املبارك مبشاركة 
مجموعة من »أبــطــال KIB« من موظفي البنك 

املتطوعني ومجموعة حصاد التطوعية.
ــدة  ــذه املــنــاســبــة، صـــرح مــديــر أول وح ــه وب
االتصال املؤسسي في البنك، نــواف ناجيا: »أن 
مبادرة )KIB( لتوزيع وجبات إفطار الصائمني 
طيلة أيام شهر رمضان املبارك تـأتي جرياً على 
عادته السنوية، وذلك في إطار برنامجه الرائد 

للمسؤولية االجتماعية بهدف تأمني اإلفطار 
للصائمني مــن عــرب وأجــانــب، السيما الذين 
يعيشون بعيداً عن أهلهم وذويهم، باإلضافة إلى 
حرصه على مساعدة األسر املتعففة غير القادرة 

على تأمني إفطارها اليومي.«
وأضاف ناجيا أن )KIB( يسعى دائماً إلى إقامة 
هذه املبادرة في شهر رمضان املبارك من كل عام ملا 
تتضمنه من أهداف إنسانية ودينية ومجتمعية في 
آن واحــد. موضحاً أنها تتماشى أيضاً مع أهداف 
حملته الرمضانية لهذا العام »أمل للحياة« حيث 
تؤكد سعيه لتعزيز قّيم اخلير واألمــل واحملبة 

والتعاون بني جميع أفراد املجتمع الكويتي.

»KIB«: يوزع وجبات إفطار 
الصائمني طوال الشهر الفضيل

اختفالية محافظة مبارك الكبر فيي القرقيعان

»بوبيان« يكرم موظفيه لنجاحهم مبنع عمليات اختراق ألنظمة البنك املصرفية
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واصلت املؤشرات الكويتية ارتفاعها اجلماعي أمس  
األربعاء، لثاني جلسة على التوالي، حيث صعد املؤشر 
العام 0.1 باملائة، وارتفع املؤشران األول والرئيسي 

بنسبة 0.08 و 0.16 باملائة على الترتيب.
وسجلت مــؤشــرات 6 قطاعات ارتــفــاعــاً بصدارة 
ــاالت بــواقــع 1.08 بــاملــائــة، بينما انخفضت  ــص االت
مؤشرات 4 قطاعات أخــرى يتصدرها التأمني بنحو 

0.64 باملائة.

وجــاء سهم »أرجــان« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 13.64 باملائة، فيما تصدر 

سهم »التعمير« القائمة احلمراء ُمتراجعاً 16.2 باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة 11.8 باملائة إلى 25.09 
مليون دينار مقابل 28.43 مليون دينار ، كما تراجعت 
أحجام التداول 19.2 باملائة إلى 97.17 مليون سهم 

مقابل 120.18 مليون سهم باجللسة.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 

6.52 مليون دينار ُمرتفعاً 0.15 باملائة، فيما تصدر 
سهم »بنك اخلليج« نشاط الكميات بتداول 11.89 

مليون سهم ُمستقراً عند سعر 301 فلساً.
وأنهت البورصة تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 
8ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5604 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 1ر0 في املئة.وبلغت كميات تــداوالت املؤشر 
03ر97 مليون سهم متت من خالل 5411 صفقة نقدية 
بقيمة 08ر25 مليون دينار كويتي )نحو 7ر82 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليصل إلى 
مستوى 4716 نقطة بنسبة 16ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 8ر47 مليون سهم متت عبر 1723 
صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار )نحو 9ر7 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 07ر5 نقطة ليصل إلى 
مستوى 4ر6063 نقطة بنسبة ارتفاع 08ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 2ر49 مليون سهم متت عبر 
3688 صفقة بقيمة 6ر22 مليون دينار )نحو 5ر74 

مليون دوالر(.
وكانت شركات )جي إف إتش( و)هيومن سوفت( 
و)الدولي( و)بوبيان ب( و)زيــن( األكثر ارتفاعا في 
حني كانت أسهم )خليج ب( و)بيتك( و)أهلي متحد( 
و)وطني( و)الدولي( األكثر تداوال بينما كانت شركات 
)صناعات( و)املتكاملة( و)أجيليتي( و)أهلي متحد( 

و)وطني( األكثر انخفاضا.
وشهدت اجللسة إفصاحا حول تعامل شخص مطلع 
على أسهم بنك الكويت الوطني فضال عن موافقة هيئة 
أســواق املــال على على جتديد حق شــراء أو بيع أسهم 

شركة عقار لالستثمارات العقارية.

0.16 باملئة 0.08 و  املؤشران األول والرئيسي صعدا  بنسبة 

ارتفاع جماعي ملؤشرات البورصة  لثاني جلسة على التوالي

متداولون في البورصة

أعلنت الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية )كوفبك( أن شركتها التابعة )كيرثار 
باكستان( وقعت اتفاقية ترخيص استكشافي 
وامتياز بترولي في قطاع ماخاد رقم )19-3371( 
فــي باكستان والـــذي ميتد على مساحة 1560 

كيلومترا مربعا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ )كوفبك( الشيخ نواف 
سعود الناصر الصباح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أمــس  األربعاء إن هذا االمتياز البترولي 
يقع في مقاطعات آتــوك وجاكوال وميانوالي في 
إقليم البنجاب ومقاطعة كوهات في إقليم خيبر 

بختونخوا.
وأعــرب عن فخر )كوفبك( بعالقاتها القوية 
مع باكستان والتي تتبلور من خالل استثماراتها 
الناجحة التي جتــاوزت قيمتها نحو مليار دوالر 

أمريكي منذ عام 1987.
وأوضـــح أن قطاع مــاخــاد يعد ثالث األصــول 
التي تتولى فيها )كوفبك( مسؤوليات املشغل 

وهو األول في إقليم البنجاب الفتا إلى أن )كوفبك( 
تخطط للعمل والتنسيق عن كثب مع شركات النفط 
الوطنية الباكستانية والشركة اإلقليمية القابضة 
فيما يتعلق بعملياتها التي سيتم تنفيذها في 

القطاع املذكور.
وأعرب عن تطلع الشركة للحصول على البيانات 
الزلزالية وحفر بئر استكشافية في هذه املرحلة في 

قطاع ماخاد.
ووقــع االتفاقية نيابة عن )كوفبك( الرئيس 
التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في 
حني وقعها نيابة عن باكستان السكرتير الفدرالي 
في القسم البترولي ميان أسد هايود الدين بحضور 

وزير النفط الفيدرالي في باكستان عمر أيوب خان.
يــذكــر أن الــشــركــة الكويتية لالستكشافات 
البترولية اخلارجية )كوفبك( هي شركة تابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية وهــي شركة بترول 
عاملية تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج 

النفط اخلام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

»كوفبك« توقع اتفاقية امتياز بترولي
1560 كيلومترًا مربعًا  في باكستان مبساحة 

جانب من توقيع االتفاقية

مبادرة إفطار الصائمني

 كرمت اإلدارة العليا لبنك بويان عدداً من املوظفني من 
إدارات البنك املختلفة والذين جنحوا بيقظتهم من إفشال 
ومنع عملية اختراق ألجهزة وانظمة البنك املصرفية حاول 

احد االشخاص من اجلنسية االوروبية القيام بها .
وشكر نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للبنك عادل املاجد موظفي البنك على ما قاموا به مؤكدا ان 
مــوارد البنك البشرية مبختلف مستوياتها وفي مختلف 
اإلدارات ال تــألــوا جــهــداً خلدمة العمالء واحلــفــاظ على 
مصاحلهم . وأكــد ان ما قام به املوظفون إمنا يؤكد مدى 
القدرات املميزة التى يتمتع بها موظفوا البنك واجلهد الذي 

يبذلونه خالل اداء مهامهم الوظيفية .

وشارك في حفل التكرمي نائب الرئيس التنفيذي عبدالله 
التويجري و مدير عام البنك وليد الياقوت ومدير األمن في 

البنك مساعد اللوغاني إلى جانب عدد من املسؤولني .
وكانت إدارة األمــن وإدارة تكنولوجيا املعلومات في 
البنك قد متكنا مطلع االسبوع احلالي من افشال محاولة 
قام بها أحد األشخاص من جنسية أوروبية لتركيب جهاز 

نسخ بيانات في أحد أجهزة السحب اآللي التابعة للبنك.
وكانت يقظة العاملني في إدارة األمن و تطور التقنيات 
املستخدمة في البنك متكنت من اكتشاف احملاولة وإبطالها 
في دقائق معدودة والقبض على مرتكبها الى جانب سرعة 
استجابة رجال وزارة الداخليه والذين وصلوا إلى مكان 

احلدث و ألقوا القبض على صاحب احملاولة الفاشلة.
واحتفل بنك بوبيان مع عمالئه من االطفال اصحاب 
حساب الغالي بالقرقيعان والــذي يعتبر من العادات 
الكويتية االصيلة والتى تعبر عن احتفالية الكويتيني 
بالشهر الفضيل الذي يحمل الكثير من معاني التواصل 
اجلميل بني الناس . وتضمن االحتفال الذي نظمته ادارة 
التسويق في البنك تقدمي مجموعة من العروض الشيقة 
لشخصية قرقاشة والتى قدمت عروضا لالطفال تتضمنت 
الكثير من الترفيه واملرح الى جانب  العديد من النصائح 
خاصة بشهر رمضان الكرمي ونصائح صحية لتحفيز 

األطفال  وتشجيعهم للمحافظة على صحتهم وأسنانهم.


