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و»الفوركس«  االفتراضية  العمالت  في  االستثمار   مبخاطر  العمالء  يوعي  »اخلليج« 
ضمن مسؤولياته املجتمعية، وف��ي إط��ار حرصه 
على تعزيز الثقافة املالية لدى مختلف شرائح املجتمع، 
ي��ح��رص بنك اخلليج على تعريف عمالئه بالقنوت 
السليمة ل��الدخ��ار واالس��ت��ث��م��ار وتوعيتهم مبخاطر 
االستثمارات غير األمنة، وذلك من خالل جميع قنواته 

عبر وسائل التواصل االجتماعي وموقعه اإللكتروني 
وسائل اإلعالم املختلفة.

وقال  نائب مدير عام وحدة البحوث االقتصادية في 
بنك اخلليج، طارق الصالح، أن البنوك الكويتية توفر 
لعمالئها خ��دم��ات ومنتجات مختلفة تساعدهم على 

إدارة استثماراتهم وزيادة عائداتهم، تتمثل في الودائع 
االستثمارية املختلفة وصناديق االستثمار وحسابات 
التوفير املختلفة، التي تخضع لرقابة بنك الكويت املركزي 
وهيئة أسواق املال، فضالً عن أنها تلبي كافة متطلبات 

العمالء، وفقاً ملعدل املخاطر املقبول لدى كل عميل.
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264.25 مليون سهم تقريبًا أحجام التداول الكلية بلغت 

البورصة ترتفع عند اإلقفال .. 
50« ُيخالف االجتاه و»رئيسي 

ارتفعت بورصة الكويت بنهاية تعامالت أمس  
األربعاء؛ حيث صعد مؤشرها 1.23باملئة، وارتفع 
السوق األول بأعلى وتيرة بنحو 1.46باملئة، 
وسجل املؤشر الرئيسي منواً بنسبة 0.41باملئة، 
في حني خالف “رئيسي 50” االجت��اه وتراجع 

0.40باملئة عند اإلغالق.
وبلغت أحجام ال��ت��داول الكلية في البورصة 
264.25 مليون سهم تقريباً، ج��اءت من خالل 
تنفيذ 12.740 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 
ُتقدر بنحو 78.93 مليون دينار بزيادة نسبتها 
6.2باملئة عن سيولة البالغة 74.34 مليون دينار.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بصدارة 

االت��ص��االت بنحو 2.82باملئة، بينما ت��راج��ع 6 
قطاعات أخرى يتصدرها الطاقة بانخفاض قدره 

1.39باملئة.
وج���اء سهم “أسمنت الفجيرة” على رأس 
القائمة اخلضراء لألسهم املُدرجة بارتفاع نسبته 
25.83باملئة، فيما تصدر سهم “املساكن” القائمة 

احلمراء ُمتراجعاً بحوالي 10.38باملئة.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 12.39 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��رت��ف��ع��اً بنحو 
2.50باملئة، تاله سهم “أهلي متحد - البحرين” 
بقيمة 8.89 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��رت��ف��ع��اً بنسبة 

4.02باملئة.

املتحدة اململكة  سفارة  شاركت  »الكويتية« 
70 الـ امللكة  جلوس  عيد  في  باالحتفال 

شاركت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية سفارة 
اململكة املتحدة لدى دولة الكويت مبناسبة االحتفال 
في العيد السبعني جللوس صاحبة اجلاللة ملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية على ال��ع��رش امللكي 
البريطاني، حيث ج��اءت مشاركة الشركة في هذا 
احلدث الهام بدعوة كرمية من سعادة سفيرة اململكة 
املتحدة لدى دولة الكويت بيلندا لويس في حفل أقيم 

في مقر السفارة.
وعلى هامش احلفل ، ق��ال مدير دائ��رة االتصال 
املؤسسي والعالقات العامة وائل احلساوي: “يسر 
اخلطوط اجلوية الكويتية أن تكون ج��زءاً من هذا 
احلفل الهام ومشاركتها اليوم في هذه املناسبة يدل 
على حسن ال��ت��ع��اون وعمق ال��ع��الق��ات التاريخية 
والوطيدة والطيبة بني دولة الكويت واململكة املتحدة 
الصديقة بكافة القطاعات احلكومية واخلاصة التي 
جتمعهما سواء في املجاالت السياسية أو االقتصادية 

أو الثقافية أو غيرها من املجاالت املختلفة املهمة”.
وأض���اف احل��س��اوي: “قامت اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية باملشاركة في احلفل من خالل جناح خاص 
بالشركة وذل��ك للرد على استفسارات احلاضرين 

بخصوص أح��دث وجهات الطائر االزرق وخاصة 
وجهة مانشستر التي ال طاملا كان الطلب عليها كبيراً 

من قبل العمالء، والتي اعلنت الشركة مؤخراً عن 
إطالقها اعتباراً من تاريخ 1 مايو بواقع 3 رحالت في 

االسبوع ايام االحد الثالثاء واخلميس”.
وتابع احلساوي قائالً: “اخلطوط اجلوية الكويتية 
تدعم دائماً العالقات الديبلوماسية التي تعود باملنفعة 
على دول��ة الكويت كما أنها دائماً ما تكون حاضرة 
في مثل هذه املناسبات املهمة التي تعمل على تعزيز 
ومتتني العالقات العريقة بني الطرفني، وألن اخلطوط 
اجلوية الكويتية ج��زءاً ال يتجزاً من نسيج املجتمع 
الكويتي وكونها الناقل الوطني لدولة الكويت فإن 
مشاركتها اليوم تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة 
في تقوية وترسيخ العالقات الثنائية مع سائر الدول 
الشقيقة والصديقة ، وحرصهم على رفع مستوى 

العالقات والتعاون مع سائر اجلهات األخرى”.
واختتم احلساوي تصريحه بتقدمي الشكر اجلزيل 
لسفارة اململكة املتحدة على دعوتهم الكرمية كما ثمن 
دورهم الفعال وجهودهم احلثيثة في تقوية العالقات 
التاريخية بني الكويت واململكة املتحدة متمنياً لهم 
وافر التوفيق والسداد في تعزيز الديبلوماسية بني 

البلدين .

»الــكــيــمــاويــات الــبــتــرولــيــة« جتـــدد شــهــادات اآليـــزو 
للجودة والبيئة والسالمة والصحة املهنية  

أعلنت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية عن جتديد شهادات اآليزو 
للجودة والبيئة والسالمة والصحة 
 ISO9001، ISO14001 &  املهنية
ISO45001وقد حتقق هذا التجديد 
بعد أن قام فريق فني مجاز من شركة 
“لويدز ريجستر” العاملية بعملية 
ت��دق��ي��ق م��ت��واص��ل��ة ف��ي ش��ه��ر يناير 
املاضي حيث مت التدقيق الشامل على 
جميع اإلج���راءات واملمارسات التي 
يتم تطبيقها في الشركة، وتبني لفريق 
التدقيق مطابقتها جلميع املعايير 

املطلوبة في املواصفات العاملية. 
وق���د أع����رب ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة صناعة الكيماويات البترولية 
مطلق راش��د ال��ع��ازم��ي عن سعادته 
حل��ص��ول الشركة م��ج��دداً على هذه 
الشهادات العاملية وجدد تأكيده لعزم 
الشركة على املضي قدماً نحو مزيد 
من التطوير ملصانع الشركة ومرافقها 
مب��ا يحقق أعلى درج���ات التميز في 
األداء واحلفاظ على البيئة والسالمة 
والصحة املهنية واألم��ن وم��ا يصبو 
لتحقيق استراتيجية الشركة للعام 

  .2040
وم��ن ناحيته ق��ال  نائب الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للتصنيع وال��ت��س��وي��ق 

حمد دخيل السبيعي: “إن جت�دي�د 
الش��هادات بنجاح ي��دل على عناية 
وح���رص اإلدارة و ال�ع�ام�لني في 
شركة صناعة الكيماويات البترولية 
ب�ال�ن�ظ�م العاملية واملمارسات املثلى 
وتط�بيقها واس��تخ�دامها االستخدام 
األمثل”، وأش���ار إل��ى أهمية تطبيق 

النظم بشكل شامل ومتكامل قائالً: “ 
لقد حرصت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية منذ البداية على تطبيق 
النظم  في كافة مرافق الشركة الفنية 
واإلداري���ة وبتوافق تام وذل��ك إميانا 
بفاعلية العمل اجلماعي وض��رورة 

التطوير الشامل واملستمر”.
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»التجاري«  يطلق 
حملة ترويجية 

ملكافأة عمالئه
أطلق البنك التجاري 
حملة ترويجية خاصة 
مل��ك��اف��أة ج��م��ي��ع حاملي 
بطاقات البنك التجاري 
االئتمانية ماستركارد و 
فيزا، وذلك مبناسبة شهر 
رمضان املبارك، علماً بأن 
هذه احلملة سارية حتى 
نهاية شهر إبريل اجلاري. 
وت��ت��ي��ح ه���ذه احلملة 
جلميع ال��ع��م��الء حاملي 
ب����ط����اق����ات ال���ت���ج���اري 
االئتمانية ماستركارد 
و ف��ي��زا، احل��ص��ول على 
اس���ت���رداد ن��ق��دي بنسبة 
%10 على مشترياتهم 
م��ن األس����واق امل��رك��زي��ة، 
ال�����س�����وب�����رم�����ارك�����ت 
واجلمعيات التعاونية 
ع��ن��د اس���ت���خ���دام جميع 
ب����ط����اق����ات ال���ت���ج���اري 
االئتمانية المت��ام عملية 
ال���ش���راء، ش���رط أال يقل 
مجموع قيمة املشتريات 
خ���الل ف��ت��رة احل��م��ل��ة عن 

150 دينار كويتي.

رمضان في  اجلديد   HUAWEI nova 9 SE هاتف  تطلق  »هواوي« 
شهر رمضان املبارك. هو الوقت املثالي لتوثيق 
الذكريات مع األصدقاء وأفراد العائلة وسيعتمد 
الكثير منا على هواتفنا الذكية اللتقاط الصور 

وتسجيل مقاطع الفيديو واللحظات الثمينة.
ستحتاج بالتأكيد إل��ى هاتف ذك��ي ميكنه أن 
مينحك كل ذلك وأكثر قلياًل أيًضا – تعّرف على 
HUAWEI nova 9 SE - ال��ه��ات��ف امل��زود 
بكاميرا فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل مع 
شحن فائق السرعة من ه��واوي بقدرة 66 واط. 
 HUAWEI أح��دث إض��اف��ة إل��ى عائلة ه��وات��ف
nova 9 امل��زده��رة والتي تندرج ضمن سلسلة 

هواتف HUAWEI nova الشعبية من الفئة 
املتوسطة املدى.

لذا، من التقاط حلظات اإلفطار مع أحبائك إلى 
مشاهدة برامجك املفضلة، فإليك سبب حاجتك 
 HUAWEI nova 9 SE للحصول على هاتف

اجلديد في شهر رمضان.
التقط وجبات اإلفطار بتفاصيل مذهلة: سيساعد 
الهاتف ال��ذك��ي امل���زود بكاميرا متينة بالتأكيد 
في ع��رض وجبات اإلفطار الشهية مع االهتمام 
 HUAWEI nova بالتفاصيل. يأتي هاتف
SE 9 م��زوًدا بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 

ميجابكسل مدعمة بالذكاء االصطناعي، والتي 
تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل 
وع��دس��ة ب��زاوي��ة عريضة ب��دق��ة 8 ميجابكسل 
وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو 
بدقة 2 ميجابكسل. مع املزيد من وحدات البكسل، 
تساعد الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 
108 ميجابكسل على االحتفاظ بالتفاصيل بشكل 
أفضل وإن��ت��اج ص��ور ذات دق��ة عالية، كما توفر 
لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالية؛ 
ميكنك أخذ صور واضحة جًدا حتى عند تكبيرها 

ثالث مرات .

وائل احلساوي

حمد السبيعي مطلق العازمي

»وفرة لالستثمار«:  
3.7 باملئة فائضًا 

متوقعًا
ت���ن���اول ت��ق��ري��ر ش���رك���ة وف���رة 
لالستثمار ال��دول��ي عن شهر مارس 
احدث حتليل صادر من “ذي بانكر” 
عن االقتصاد الكويتي بنهاية مارس 
املاضي، والذي بني أن 2022 سيكون 
األفضل لالقتصاد الكويتي منذ 10 
سنوات بفضل ارتفاع النفط الناجت 
عن حرب روسيا على أوكرانيا، أي 
انها استمرارا للمنح القدرية ليس اكثر 
ودون معاجلة االختالالت الهيكلية 
باالقتصاد مع استمرار ارتفاع االنفاق 

على الرواتب والدعومات .
وأض����اف ال��ت��ق��ري��ر ان اس��ت��م��رار 
اعتماد الكويت على النفط اذلي يشكل 
90باملئة من م��وارده��ا جعلها األقل 
خليجيا في تنويع مصادر الدخل، 
السيما وان متوسط سعر البرميل 
ب��امل��وازن��ة 65 دوالرا تقريبا بينما 
جت��اوز سعر النفط ال 120دورالا 
م���ؤخ���را ، وع��ل��ي��ه ف��ن��ح��ن ن���رى ان 
احتمال استمرار ارتفاع سعر النفط 
يتوقف على ع��دة استفسارات هي: 
استمرار احلرب الروسية األوكرانية 
م��ن ع��دم��ه؟، ض��خ بعض ال���دول مثل 
ال��والي��ات املتحدة م��ن االحتياطات 
النفطية لديها لتعويض االم���دادات 

الروسية؟.

عقد بنك ال��ك��وي��ت ال��دول��ي “KIB” اجتماع 
اجلمعية ال��ع��ام��ة للمساهمني )ال��ع��ادي��ة وغير 
العادية( يوم األرب��ع��اء، املوافق 6 إبريل 2022، 
وبنسبة حضور بلغت 77.019باملئة ، والتي أقرت 
التوصية بتوزيع أرب��اح نقدية بواقع 4باملئة من 
القيمة االسمية للسهم )أي مبا ميثل 4 فلوس للسهم 
الواحد(، باإلضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 
4باملئة من رأس املال املصدر واملدفوع. مستعرضاً 
اإلجنازات التي حققها البنك، صرح رئيس مجلس 
إدارة KIB، الشيخ/ محمد جراح الصباح، قائالً: 
“ لقد بذلنا جهودا حثيثة خالل العام املاضي في 
سبيل توسيع نطاق وأنشطة أعمالنا وتطوير 
أنظمتنا وعملياتنا، والنهوض بكوادرنا البشرية، 
كما سعينا للحفاظ على جودة أصول البنك والتقدم 

في بناء منوذج عمل قوي ومتطور يتسم باملرونة، 
ويستغل أح��دث التقنيات املالية احلديثة، ومبا 
مكننا من االرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة لعمالئنا 
وعزز من قدراتنا على رصد متغيرات بيئة العمل 
التشغيلية، وعلى التكيف معها والتنبؤ بتطوراتها 

املستقبلية”.
وأضاف اجلراح على الرغم من حالة عدم اليقني 
التي أفرزتها تبعات اجلائحة الصحية خالل فترات 
متفاوتة من العام 2021، فقد جنح KIB في جتاوز 
تلك األزم��ة بفضل الله، متسلحاً بثقة مساهميه 
وعمالئه، وبدعم أعضاء مجلس اإلدارة، وتفاني 
موظفيه واجل��ه��ود احلثيثة التي بذلتها إدارت��ه 
التنفيذية، حيث متكن البنك من حتقيق نتائج قوية 

ومستدامة.

عمومية »KIB« تقر توزيع
4 باملئة نقدًا و4باملئة أسهم منحة    


