
أنهت املؤشرات الكويتية تعامالت 
أم���س  األح���د على ت��ب��اي��ن، للجلسة 
الثالثة على ال��ت��وال��ي، حيث صعد 
املؤشران العام واألول بنسبة 0.06 
باملائة و0.08 باملائة على الترتيب، 
بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 

0.03 باملائة.
وزادت سيولة البورصة الكويتية 
2.8 باملائة إلى 20.14 مليون دينار 
مقابل 19.6 مليون دينار باجللسة 
ال��س��اب��ق��ة، فيما ت��راج��ع��ت أح��ج��ام 
ال��ت��داول 15.1 باملائة إل��ى 125.51 
مليون سهم مقابل 147.86 مليون 

سهم يوم اخلميس املاضي.
وس��ج��ل��ت م��ؤش��رات 8 قطاعات 
ارتفاعاً بصدارة السلع االستهالكية 
بنمو نسبته 1.5 باملائة، بينما تراجع 
قطاعا النفط والعقارات بواقع 1.13 

باملائة لألول، و0.7 باملائة للثاني.
وج���اء سهم “املدن” على رأس 
القائمة اخل��ض��راء لألسهم املدرجة 
بنمو نسبته 15.31 باملائة، فيما 

تصدر سهم “أم القيوين” القائمة 
احلمراء ُمتراجعاً 10 باملائة.

وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 3.82 مليون دينار 
مستقراً عند سعر 809 فلوس، بينما 
تصدر سهم “أجوان” نشاط الكميات 
بتداول 14.51 مليون سهم مرتفعاً 

5.52 باملائة.
وتعليقاً على جلسة ، قال مستشار 
التحليل الفني ألسواق املال، إبراهيم 
الفيلكاوي ، وفقا ملوقع “مباشر”، 
إن مؤشر السوق األول أنهى جلسة 
عند 6932.09 نقطة مرتداً قبل الدعم 
الواقع عند 6900، موضحاً أن املؤشر 

يواجه مقاومة عند 6940 نقطة.
وأوض����ح ال��ف��ي��ل��ك��اوي أن حت��رك 
مؤشر السوق األول سيكون أفقياً 
بني مستويي الدعم واملقاومة )6900 
- 6940 نقطة(، موضحاً أن احلركة 
األفقية نتيجة ضعف قيم التداول، 
متوقعاً استمرار هذا الوضع حتى آخر 

جلسات هذا األسبوع.

وبني أن التدوير يغلب على األسهم 
بشكل عام، وذلك إلبقاء األسعار عند 
مستوياتها واالس��ت��ف��ادة م��ن عملية 

التدوير خالل تلك املرحلة.
وش��ه��دت منصة ت����داوالت نظام 
خ��ارج املنصة امل��ع��روف اختصاراً 
ب�”أو.تي.سي” خ���الل جلسات 
األسبوع املاضي، انخفاضاً بحركة 
التداوالت، حيث بلغت األحجام 6.3 
مليون سهم بقيمة 146.8 ألف دينار 

متت عبر 39 صفقة.
وقالت شركة “املوازي دوت كوم” 
في تقرير لها، أمس  األحد، إن شاشة 
الصفقات الفورية سجلت أداًء سلبياً 
خالل األسبوع، إذ بلغ حجم التداوالت 
420.6 ألف سهم بقيمة 11.2 ألف 

دينار متت عبر 27 صفقة.
وأض��اف��ت الشركة أن الصفقات 
اخل��اص��ة سجلت أداًء سلبياً خالل 
األسبوع، إذ بلغت التداوالت نحو 5.9 
مليون سهم بقيمة 135.6 ألف دينار 

من خالل تنفيذ 12 صفقة.

147 ألف دينار تداوالت »أو.تي.سي« في أسبوع

أداء متباين ملؤشرات البورصة وتوقعات باستمرار الوضع حتى نهاية األسبوع
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ق��ام البنك التجاري بإجراء 
السحب األسبوعي على”حساب 
النجمة “و حملة “راتبك وفوقه 
ك��اش “وقد مت إج���راء السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة أنعام الفضلي.  
وج��اءت نتائج السحب على 
النحو التالي :  سحب حساب 
ال��ن��ج��م��ة األس��ب��وع��ي ج��ائ��زة 
بقيمة  5،000- دينار كويتي 
كانت من نصيب  شركة روزا 
كسل للتجارة العامة ، السحب 
األسبوعي حلملة “راتبك وفوقه 
كاش” جائزة بقيمة /1،000- 
دينار كويتي كانت من نصيب 

عبدالعزيز عبدالله العازمي .
وقد أوض��ح البنك أن جوائز 
حساب النجمة أصبحت مميزة 
بحجم مبالغ اجل��وائ��ز املقدمة 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تنوعها ط��وال 
السنة، وتتضمن السحوبات 
ج����ائ����زة أس���ب���وع���ي���ة ب��ق��ي��م��ة 
5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 
20،000 د.ك، وجائزة نصف 
سنوية وق��دره��ا نصف مليون 
)500،000( د.ك ، باإلضافة إلى 
أكبر جائزة في العالم مرتبطة 
بحساب مصرفي والتي حص��ل 
البنك مبوجبها على شه���ادة 
غينيس لألرق���ام القياسي���ة 
والبالغ����ة ملي����ون ونصف ) 

1،500،000 دينار كويتي ( .
وعن آلية فتح حساب النجمة 
وال��ت��أه��ل ل��دخ��ول السحوبات 
والفوز باجلوائز القيمة، كشف 
البنك أن��ه ميكن فتح حساب 
النجمة فقط بإيداع  100 دينار 
ك��وي��ت��ي وي��ج��ب أن ي��ك��ون في 
احلساب مبلغ ال يقل عن 500 
دينار لدخول جميع السحوبات 
على كافة اجلوائز التي يقدمها 
احل��س��اب. وبالنسبة لفرص 

ال��ف��وز ف��إن��ه ك��ل م��ا زاد املبلغ 
احمل��ت��ف��ظ ف��ي احل��س��اب زادت 
فرص فوز العميل حيث أن كل 
25 دينار توفر فرصة واح��دة 
للفوز، فضالً عن املزايا اإلضافية 
التي يوفرها احلساب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي 
ويستطيع احلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب و كذلك 
احل��ص��ول على كافة اخلدمات 

املصرفية من البنك التجاري.  

اخ��ت��ت��م م��ج��م��ع وب����رج ي��ال  
مهرجان الشهر الذهبي، وذلك 
في حفل ترفيهي مميز ملختلف 
أفراد العائلة، حيث شهد احلفل 
الذي أقيم بحضور ممثلي وزارة 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة، اج���راء 
عملية السحب على مجموعة 
من اجلوائز القيمة، والتي تأتي 
ف��ي مقدمتها اجل��ائ��زة الكبرى 
وه��ي عبارة عن سيارة بليزر، 
بينما حصل الفائز الثاني على 
ساعة رول��ك��س، لتتوالى بعد 
ذلك سبائك الذهب على ٦ فائزين 

آخرين. 

وقد حظي حفل الشهر الذهبي 
بحضور الف��ت ومميز م��ن قبل 
ع��م��الء وزوار امل��ج��م��ع، الذين 
حرصوا على التوافد ملشاركة 
إدارة املجمع هذه الفعالية التي 
أقيمت على م��س��رح ض��خ��م، إذ 
متيز احلفل بالعديد من الفقرات 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات 
العمرية، فضالً عن إقامة العديد 
من املسابقات وتوزيع اجلوائز 
وال��ه��داي��ا املقدمة م��ن امل��ارك��ات 
العاملية واحمل���الت التجارية 

املتواجدة في املجمع. 
وبهذه املناسبة، أكد مدير عام 

مجمع وب��رج ي��ال عبدالوهاب 
القبندي على حرص إدارة “يال” 
وسعيها ال��دائ��م إلرض���اء زوار 
املجمع، وتقدمي كافة العروض 
وال��ت��ن��زي��الت واخل��ص��وم��ات 
واجلوائز القيمة لهم على مدار 
العام، الفتاً إلى أن هذه الفعالية 
لن تكون األخيرة بإذن الله التي 
يقدمها املجمع ل��رواده، مشيراً 
إلى أن مجمع “يال” سيقدم لهم 
خالل عام ٢٠٢٠ الكثير والكثير 
م���ن ال���ع���روض وال��ت��ن��زي��الت 
واجلوائز التي قد ال يجدوها في 

أي مجمع آخر.

قامت عضوات “مجموعة املرأة الدولية” 
املكونة من زوجات السفراء والدبلوماسيني 
املعتمدين وسيدات املجتمع، بزيارة مول 
360 ومشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله 
اجلابر الصباح الدولي للتنس، وذلك لالطالع 
على آخر تطورات املشروع . وكان باستقبال 
املجموعة فريق من مجموعة التمدين الذي 
اصطحبهم بجولة حول املشروع للتعرف 

على أبرز معامله.
وقد بدأت اجلولة بزيارة مول 360 احلائز 
على ع��دة جوائز عاملية وال��ذي يعتبر أحد 
أكثر املجمعات التجارية استقطاباً للزوار 
ف��ي ال��ب��الد، حيث اطلعوا على التطورات 
والتغييرات احلديثة التي يتضمنها ومن 
أبرزها رب��ط م��ول ٣٦٠ مع مشروع مجمع 
الشيخ ج��اب��ر العبدالله اجل��اب��ر الصباح 
الدولي للتنس.  وقد أبدت عضوات املجموعة 
اعجابهن باملفهوم ال��ذي تسعى مجموعة 
»التمدين« لترسيخه في الكويت عبر جمع 
التسّوق والترفيه والرياضة في مكان واحد 

عن طريق هذا املشروع الرائد. 
وبعدها انتقلت املجموعة إل��ى زي��ارة 
مجمع الشيخ جابر العبدالله اجلابر الصباح 
ال��دول��ي للتنس للتعرف ع��ل��ى امل��ش��روع 
الذي يضم أكادمية رافا نادال للتنس، أكبر 

أكادميية عاملية لرياضة التنس في الشرق 
األوس���ط، والتي مت االع��الن عنها مؤخراً، 
فهي حتتوي على 8 مالعب تنس مغطاة و8 
مالعب تنس أخرى مكشوفة باإلضافة إلى 
امللعب الرئيسي املغطى املتعدد االستخدامات 
والذي يتسع ألكثر من 5000 مقعد، إضافة 
إلى امللعب الثانوي املكشوف والذي يتسع 
ل� 1500 مقعد .كما اطلعت عضوات مجموعة 
املرأة الدولية أثناء اجلولة على آخر تطورات 
فندق جراند حيات، أحد العناصر األساسية 

للمشروع باإلضافة إلى الشق التجاري منه 
والذي يتضمن اضافة مجموعة مختارة من 
املطاعم والكافيهات واملرافق الترفيهية التي 
ستثري املشروع. وقد تركت اجلولة انطباعا 
فريدا لدى عضوات املجموعة ال��الت أشدن 
باملستوى الذي صمم به املشروع وعبرن عن 
فخرهن واعتزازهن بوجود مثل هذا املشروع 
في دول��ة الكويت وأش��رن إل��ى أن��ه سيعني 
االكثير ملستقبل التنمية في البالد واملنطقة 

ككل.

»التجاري«: فائزان في سحب »النجمة« 
وحملة »راتبك وفوقه كاش«

»يال« يختتم مهرجان الشهر الذهبي 
بحفل توزيع اجلوائز الكبرى 

استالم التكرمي

2019 في اجتماعه اخلتامي لعام 

مجلس إدارة مركز الكويت 
للتحكيم التجاري يناقش 

التقرير السنوي
عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري 
التابع لغرفة جتارة وصناعة الكويت اجتماعه الرابع 
واخلتامي لعام 2019 برئاسة عبدالوهاب محمد الوزان 
- رئيس مجلس اإلدارة مببنى غرفة جت��ارة وصناعة 

الكويت.
ون��اق��ش املجلس امل��وض��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول 
األعمال واستعرض خاللها التقرير السنوي اخلتامي 
عن أنشطة املركز، وإحصائيات القضايا مقارنة باألعوام 
السابقة، حيث عقدت اللجنة التنفيذية للمركز ستة 
اجتماعات ملمارسة مهامها، ووصل عدد طلبات التحكيم 

والتوفيق خالل العام 2019 إلى )32( طلباً؛
كما وص��ل ع��دد املقيدين اجل���دد ب��ج��داول احملكمني 
واملوفقني باملركز خ��الل ع��ام 2019 إل��ى )24( محكماً 

وموفقاً وقيد بجدول اخلبراء عدد )2( خبيراً.
باإلضافة إلى ذلك، فقد ناقش مجلس اإلدارة التوصيات 
املطلوب مراعاتها لتحقيق أه��داف العام القادم 2020، 
واستعدادات املركز إلقامة مؤمتر “التحكيم في األنظمة 
القانونية املعاصرة” خالل الفترة 9-10 مارس 2020 
والذي يقام بالتعاون مع محكمة العدل الدولية واحملكمة 
الدائمة للتحكيم بالهاي في إطار اتفاقية التعاون املوقعة 

بني الطرفني.
وناقش املجلس تقرير زيارة وفد املركز إلى احملكمتني، 
بناًء على دعوتهما وأهم املوضوعات التي أدرج��ت على 
جدول أعمال الزيارة ومنها التنسيق للمؤمتر املشار إليه، 
والتعاون في صياغة قواعد جديدة للتحكيم في مسائل 
التمويل اإلسالمي، ومقترح استضافة ملتقى احملكمة 

القانوني عام 2024.

باإلضافة إلى مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله اجلابر الصباح

»التمدين«: مجموعة املرأة الدولية 
 360 تطلع على آخر تطورات مول 

لقطة جماعية
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فحص إطارات مجاني
مبحطة أولى »كبد« بالتعاون 

مع »ميشالن«

نظمت الشركة األولى للوقود بالتعاون مع إطارات ميشالن 
)الشركة الكويتية إلستيراد السيارات – الشايع والصقر( 
فعالية لعمالئها حتت عنوان “فحص اإلط��ارات املجانية ألجل 
سالمتكم” . حيث قدمت ميشالن )الشركة الكويتية إلستيراد 
السيارات( فحص اإلط��ارات بإنتظام و فحص توازن اإلطارات 

وفحص ميزانية العجالت لعمالء محطة أولى -كبد وملدة 3 أيام.
وقد شارك عدد كبير من العمالء الذين أبدوا  إعجابهم باخلدمة 
القيمة املجانية لسالمتهم، حيث جاء تنظيم هذه الفعالية في 
إطار دور الشركتني وسعيهما للتواصل مع العمالء وتعزيز وعي 

عمالئهم واعتماد أعلى معايير السالمة. 

4 فائزين »الكوت«: 
في سحوبات شهر ديسمبر

يقدم “الكوت” أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في دولة 
الكويت، عرضه الشتوي املميز لهذا العام “حقق أحالمك” والذي 
يتيح للمتسوقني في “الكوت مول” و”سوق الكوت” أحد جتارب 
“الكوت” الستة، فرصة الفوز بواحدة من 14 سيارة “نيسان”. 
وقد بدأ هذا العرض اإلستثنائي منذ بداية شهر ديسمبر اجلاري 
وال���ذي سيستمر حتى نهاية فبراير م��ن ع��ام 2020، حيث 
سيحصل ال��زوار عند تسوقهم بقيمة 10 دنانير كويتية من 
أكثر من 250 متجراً ومطعماً ومقهى مشارك، إضافة إلى مراكز 
التسلية والترفيه املوجودة في “الكوت مول”  ذو التصميم 
العصري أو”سوق الكوت” ذو الطابع الكويتي القدمي، على 
قسيمة  متنحهم فرصة املشاركة في كالً من السحب األسبوعي 

والسحب النهائي أيضاً.
 وتتضمن اجلوائز الكبرى سيارة  “نيسان ألتيما” و”نيسان 
ماكسيما”  وه��م من امل��ودي��الت السيدان الفاخرة التي تتمتع 
مبيزات في القيادة والرفاهية ، باإلضافة إلى جيب “نيسان 

باترول2020 “ الشهير والذي يعمل بنظام الدفع الرباعي.

14.5 باملائة ارتفاع أعداد الزوار من دول اخلليج بنسبة 

334 ألف كويتي يزورون   
تركيا بني يناير ونوفمبر

منا ع��دد السياح األجانب الذين زاروا تركيا خ��الل الفترة 
ال��واق��ع��ة ب��ني يناير ونوفمبر م��ن ه��ذا ال��ع��ام بنسبة 14.47 
باملائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، ليصل إلى 
40،719،786 سائًحا. ومن بني العوامل التي أسهمت في هذا 
االرتفاع هي الزيادة الكبيرة في أعداد ال��زوار من دول املنطقة، 
وخصوًصا من دول اخلليج، حيث حلت الكويت في املركز األول 
من حيث عدد الزوار القادمني إلى تركيا، تلتها قطر والبحرين، 

واإلمارات العربية املتحدة على التوالي.
وسافر 334،065 مواطًنا كويتًيا إلى تركيا خالل هذه الفترة 
بحسب املكتب الثقافي والسياحي التركي في دبي، أي بزيادة 
نسبتها %25.49 عن الرقم املسجل في الفترة نفسها من العام 
املاضي، ليحلوا في املرتبة األولى من حيث عدد ال��زوار العرب 

املتوجهني إلى تركيا.
وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، امللحق الثقافي واإلعالمي 
التركي في دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة: “ميثل التسوق 
والسياحة العالجية وامل��ط��اع��م أب��رز نقاط اجل��ذب للسياح 
الذين ي��زورون تركيا من دول اخلليج”. “وتشتهر مناطق مثل 
اسطنبول، وبورصة، ويلوة، وطرابزون وأنطاليا بني املسافرين 
القادمني من الشرق األوس��ط. وتستقبل تركيا معظم السياح 
في موسم الصيف من يونيو إلى أغسطس وخالل الشهور من 

ديسمبر إلى فبراير في موسم الشتاء”.
وم��ن ناحية ع��دد ال��زوار الكلي، شكل السياح ال��روس أكبر 
شريحة من ال��زوار األجانب الذين زاروا تركيا هذا العام، فقد 
استقبلت 6،694،453 زائ��ًرا منهم من أصل 41 مليون سائًحا 
أجنبًيا زاروا تركيا خالل العام، أي بنسبة 16.5 باملائة من 
إجمالي السياح، تالهم السياح من أملانيا واململكة املتحدة 

وبلغاريا.
ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم مدفوًعا بالزيارات املتوقعة 
في ديسمبر، ال��ذي ي��ؤذن بوصول سياح الشتاء. وق��د شهدت 
تركيا مؤخًرا زيادة في عدد السياح الذين يقضون إجازاتهم في 
أشهر الشتاء لالستمتاع بتجربة اإلقامة في منتجعات التزلج 
على اجلليد التي تزخر بها البالد، وممارسة الرياضات الشتوية، 
وزيارة الينابيع الساخنة، ومراكز املرافق احلرارية الشهيرة، 

باإلضافة إلى زيارة املعالم السياحية والتاريخية.

أع��ل��ن بنك اإلث��م��ار، ع��ن ترقية مديرين 
تنفيذيني حيث يعمل البنك على حتقيق املزيد 

من النمو وزيادة التركيز على خدمة العمالء.
وقد تضمن اإلعالن الذي صرح به الرئيس 
التنفيذي ملجموعة اإلثمار أحمد عبدالرحيم 
ترقية كل من ثاقب مصطفى ملساعد املدير 
العام واملدير املالي و إيناس محمد رحيمي 
ملدير تنفيذي أول، رئيس امل���وارد البشرية 
و  محمد علي صفر ملدير تنفيذي أول، رئيس 

األع��م��ال املصرفية اخل��اص��ة و أح��م��د فريد 
بوقيس ملدير أول، رئيس تقنية املعلومات.

وق��د ق��ام عبدالرحيم بتهنئة املديرين 
التنفيذيني على ترقياتهم متمنياً لهم دوام 
التوفيق والنجاح. وقال عبدالرحيم:” إن بنك 
اإلثمار ملتزم ليصبح بنك التجزئة املفضل لدى 
األفراد في البحرين، وهذا االلتزام نأخذه على 
محمل اجلد وأدركنا أنه لتحقيق ذلك الهدف 
الطموح، فإنه يجب علينا حتسني منتجاتنا 

وخ��دم��ات��ن��ا بشكل م��ت��واص��ل م��ع االستماع 
باهتمام آلراء عمالئنا والعمل لنكون قريبني 
جداً منهم”.  وأضاف عبدالرحيم:” يدرك بنك 
اإلثمار بأن موظفيه هم أهم أصوله ولطاملا 
عمل للمحافظة على ذلك، حيث أن جناح البنك 
يتحقق بفضل موظفيه. ونتيجة لهذا، فإننا 
نركز استثماراتنا في تطوير املوظفني بشكل 
مستمر وضمان أنهم من بني أفضل الكوادر 

البشرية في مملكة البحرين”. 

 بنك اإلثمار يعلن عن ترقيات تنفيذية  


