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انتخاب مجلس إدارة »مشرف« برئاسة سعد الوزان
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أعلنت شركة مشرف للتجارة واملقاوالت عن انتخاب 
مجلس إدارة للشركة لفترة الثالث سنوات القادمة، 
حيث مت انتخاب سعد عبدالعزيز الـــوزان رئيساً، 

وفيصل جمعة بلهول نائباً للرئيس.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، 

أمــس  االثنني، إنــه مت انتخاب أعضاء املجلس وهم: 
خــلــدون سعيد صبحي حــســن، محمد وســيــم وليد 

خياطة، وريان نزار سالم.
كما قرر مجلس إدارة »مشرف« تعيني أحمد علي 
عبدالعزيز الوزان رئيساً تنفيذياً للشركة بدالً من سعد 

عبدالعزيز الوزان اعتباراً من 17 فبراير 2019، على أن 
تكون صالحيته في التوقيع منفرداً نيابة عن الشركة 
ومتثيلها مبا يتطلب تسيير وإدارة أعمال الشركة أمام 
اجلهات احلكومية والغير مبا ال يتعارض مع القانون 

بشأن الرجوع إلى مجلس اإلدارة.

ــوط اجلــويــة  ــط ــت شــركــة اخل ــارك ش
الكويتية كناقل رسمي ملعرض ومؤمتر 
»تــرانــس ميدل إيــســت« ، خــالل الفترة 
من 19 حتى 31 يناير املاضي، والذي 
أقيم للمرة االولــى في الكويت بفندق 
اجلــمــيــرا مبــشــاركــة 30 شــركــة عاملية 
متخصصة باخلدمات اللوجستية في 
النقل واملواصالت والشحن، حيث قام 
بافتتاح املعرض نائب مديرمؤسسة 
املوانىء الكويتية الفريق  أول متقاعد/ 
محمود الدوسري ومسؤولي املوانىء 
وحشد كبير من املهتمني في قطاع النقل 

والشحن في دولــة الكويت وخارجها، 
كما شاركت اخلطوط اجلوية الكويتية 
خــالل املــعــرض بجناح لتعريف زوار 
املعرض عن أهمية دور الشركة في قطاع 
الشحن والنقل محلياً وعاملياً، وقدمت 
الشركة خصومات وعروض للشركات 

واملؤسسات املشاركة.
وأقــيــم على هامش املــعــرض مؤمتر 
يخص قطاع النقل واملواصالت والشحن، 
وقــدمــت اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية 
محاضرة فنية قدمها مدير دائرة الشحن 
عزالدين احلساوي، والــذي تطرق إلى 

تاريخ شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
في خدمة النقل اجلوي بالشرق االوسط 
وإنتشارها الواسع الذي يغطي تقريبا 
معظم دول العالم في تلبية احتياجات 
االشخاص والشركات في نقل البضائع 
بجميع انواعها من وإلــى دولــة الكويت 
ــدام اجــــدد الــطــرق  ــخ ــت وذلــــك عــبــر اس
والــوســائــل احلــديــثــة خلــدمــات عملية 
الشحن للتأكد مــن أمانتها وسالمتها 
وتسهيل عملية وصول البضائع، حيث 
يأتي ذلك جتسيداً لرؤية صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح بجعل دولـــة الكويت مركزا 
اقتصاديا ومتــاشــيــا مــع رؤيـــة سموه 

)الكويت 2035(. 
ــدد احلــســاوي خــالل كلمته على  وش
أهمية الشحن اجلوي وارتباطه الوثيق 
في تطوير وانعاش االقتصاد الكويتي 
مبــا يعود بالنفع الــعــام على سياسة 
الشحن اجلوي لدولة الكويت، وربطه 
ــي وتــســريــع وصــول  ــارج بالعالم اخل
الــشــحــنــات مــن وإلــــى دولــــة الــكــويــت 
والشحن العابر )الترانزيت(، مشيداً 
بـــدور ادارة شــركــة اخلــطــوط اجلوية 
الكويتية ورؤيتها املستقبلية نحو املضي 
في تسخير جميع االمكانيات وحتسينها 
وتطويرها فــي خــدمــة عملية الشحن 

بالشركة.
من جانبه، قال مدير دائرة العالقات 
العامة واإلعالم فايز العنزي: »حترص 
اخلطوط اجلوية الكويتية بشكل مستمر 
على املشاركة في املعارض واملؤمترات 
والفعاليات التي تخص قطاع الطيران 
ــذي يجعلها متواصلة  ــر ال والنقل األم
بشكل دائم مع عمالئها الكرام وذلك عبر 
تقدمي خدمات متنوعة تطرحها الشركة 
والتي تساعد بدورها العميل بانتقاء 

أفضل اخليارات بكل سهولة ويسر«.  
وأضـــاف العنزي قــائــالً: »مشاركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية تعكس أهمية 
دورهـــا فــي دعــم مؤسسات الــدولــة في 
القطاعني احلكومي واخلاص بشكل دائم، 
حيث تسعى بأن تكون العباً أساسياً في 
خطة التنمية، وذلــك من خــالل تطوير 
خدماتها في الفترة االخيرة عبر اطالق 
مبنى الركاب رقم 4 واستحداث أسطول 
اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية وحتسني 

خدمة التواصل مع العمالء الكرام«.

الدوسري متوسطاً عز الدين احلساوي ووائل احلساوي 

أعلنت شــركــة أبــيــار للتطوير الــعــقــاري عــن توقيع 
مذكرة تفاهم مع أحد البنوك احمللية بالكويت؛ لتسوية 
االلتزامات املالية املمنوحة للشركة على شكل تسهيالت 
ائتمانية بحدود 20.4 مليون دينار. وقالت الشركة في 
بيان للبورصة الكويتية، أمس  االثنني، إن مبلغ االلتزامات 
يتضمن أصل الدين مع األربــاح حتى تاريخ 31 ديسمبر 
2018، وذلــك من خــالل السداد العيني املتمثل بتنازل 
»أبــيــار« عن بعض أصولها بقيمة 19.4 مليون دينار 
لصالح البنك املــذكــور. وأوضحت الشركة أنــه في حال 
التزام الطرفني بتنفيذ مذكرة التفاهم سوف يترتب على 
ذلك انخفاض مطلوبات »أبيار« بحدود مبلغ التسهيالت 
)20.4 مليون دينار(، األمر الذي سيترتب عليه انخفاض 
نسبة دائنو متويل إسالمي بنحو %49. وأفادت »أبيار« 
أنه واستناداً للتقييمات املبدئية لألصول املُقترح التنازل 
عنها، سوف يترتب عليها حتقيق الشركة خسائر دفترية 

بحدود 22.6 مليون دينار على مراحل.

مالية إلتزامات  لتسوية  محلي  بنك  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  »أبيار« 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس  االثنني 
على انخفاض املؤشر العام 02ر2 نقطة ليبلغ 
مستوى 03ر5186 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 

04ر0 في املئة.
وبلغت كميات تــداوالت املؤشر 6ر120 مليون 
سهم متــت مــن خــالل 5302 صفقة نقدية بقيمة 
14ر18 مليون دينار كويتي )نحو 8ر59 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 05ر4 نقطة 
ليصل إلى مستوى 3ر4757 نقطة وبنسبة 09ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 7ر82 مليون 
سهم متت عبر 2858 صفقة نقدية بقيمة مليون 

8ر3 دينار )نحو 5ر12 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 9ر4 نقطة ليصل 
إلــى مستوى 8ر5421 نقطة وبنسبة انخفاض 
09ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 8ر37 
مليون سهم متت عبر 2444 صفقات بقيمة 2ر14 

مليون دينار )نحو 8ر46 مليون دوالر(.
وكانت شركات )االثمار( و)رمال( و)صلبوخ( 
و)الــهــالل( و)إيفا( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسهم )خليج ب( و)املستثمرون( و)مزايا( و)أهلي 
متحد( و)االثمار( األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا 
فكانت )كويتية( و)يونيكاب( و)املركز( و)بيت 

الطاقة( و)قيوين أ(.
وتابع املتعاملون إفصاحا بشان تأكيد اجلدول 
الزمني الستحقاقات األسهم على شركة )أركــان( 
فضال عن إفصاح من شركات )زين( و)املشتركة( 

بشأن دعاوى وأحكام قضائية.
كما تابع هــؤالء إفصاحا بشأن تعامل شخص 
ــن لصناعة  ــري ــق ــة )ال ــرك ــم ش ــه مــطــلــع عــلــى أس
الكيماويات البترولية( وإفصاح من شركة )أبيار( 
بشأن معلومات جوهرية حول توقيع مذكرة تفاهم 
مع بنك محلي بقيمة 4ر20 مليون دينار )نحو 

3ر67 مليون دوالر(.

120 مليون سهم  رغم تداول 

التباين ُيسيطر على البورصة
 لثاني جلسة على التوالي

شـــارك بيت التمويل الكويتي »بــيــتــك«، في 
برنامج تدريبي متقدم عن تكنولوجيا البلوكتشني 
Blockchain، ضمن اطــار االهتمام بتطوير 
املواهب، والتعرف على اخر التطورات الرقمية 
في الصناعة املصرفية، بهدف تعزيز الريادة في 
تبني ومواكبة آخر وأحــدث خدمات التكنولوجيا 
املالية FinTech والتحول الرقمي في الصناعة 
املصرفية، وتطبيق الذكاء االصطناعي في العمليات 

التشغيلية ضمن مهنية عالية ومعايير عاملية.
وانطلقت الدورة على مدار يومني في فندق جي 
دبليو ماريوت، بتنظيم من معهد املتحدون العرب 
للتدريب، ومبشاركة كبيرة من موظفي ومسؤولي 
»بيتك«، وعدد من املشاركني من مؤسسات مالية 

مختلفة.
وتضمنت الدورة محاور متنوعة منها: التمييز 
بــني البلوكتشني والــدفــاتــر التقليدية، وهياكل 
قــواعــد البيانات املــركــزيــة، وأســاســيــات طريقة 
اعـــداد البلوكتشني، وفـــرص وحتــديــات حتويل 

البيانات دون االتصال باالنترنت الى بيئة مناسبة 
الحتياجات التسويق، واستراتيجيات االستفادة 
مــن تقنيات البلوكتشني مــن منظور التسويق، 
ــال مــع الــعــرض االولـــي للعملة  وتكوين رأس امل
الرقمية املشفرة Crypto currency، وحاالت 
االستخدام املبكر )سلسلة االمداد، الهوية الرقمية، 
والدفع الرقمي( واستعراض اخلبرة في بروتوكول 

وتقنية البلوكتشني، وغيرها من احملاور املهمة.
وشهد البرنامج التدريبي تفاعال كبيرا بني 
املتدربني، اذ تضّمن تقسيم املتدربني الى مجموعات، 
وتــقــدمي عـــروض تقدميية لهم بحيث تــقــدم كل 
مجموعة أفضل ما لديها من افكار، ثم تبادل االفكار 
حول التطبيقات العملية، ومناقشة كيفية تنفيذ 
االفكار، وتنفيذ االستراتيجيات وفق خطط للتنفيذ.

وأدار البرنامج التدريبي احملاضر العاملي باتريك 
شويردتفيغر، وهو أحد رواد التوجهات في مجال 
التكنولوجيا مبا في ذلك تكنولوجيا البلوكتشني 

والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.

»بيتك«: سبق في االستفادة
 من تكنولوجيا »البلوكتشني«

مازن الناهض مع باتريك شويردتفيغر في افتتاح البرنامج

أكد الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
هاشم هاشم أمس  االثنني التزام املؤسسة بأداء دورها 
في تلبية أمن الطاقة عبر االستثمارات املستمرة مع 
التركيز على الصحة والسالمة والبيئة النظيفة 

للجميع.
وأوضـــح هاشم فــي كلمة خــالل مؤمتر ومعرض 
الكويت الــدولــي الثالث للصحة والسالمة واألمــن 
ــذي تنظمه مؤسسة البترول بالتعاون  والبيئة ال
مع شركة نفط الكويت ويستمر ثالثة أيام أن العالم 
يحتاج إلى املزيد من الطاقة األنظف من أجل التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وأضاف أن تعزيز ثقافة الصحة والسالمة والبيئة 

الشاملة تشكل العمود الفقري لكافة عمليات املؤسسة 
مشيرا إلى اتخاذ خيارات استراتيجية رئيسية تساهم 
في تعزيز قيمة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 

التابعة وفقا الستراتيجية 2040.
وذكر في هذا السياق أن التوجيهات االستراتيجية 
للمؤسسة تركز على معايير الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة احمللية والدولية لتعزيز أداء املؤسسة في هذا 

املجال والتزامها جتاهه.
وأفــاد بأن أحد أهم محاور إستراتيجية مؤسسة 
البترول وشركاتها التابعة لعام 2040 يتمثل في 
حتقيق نسبة مساهمة املؤسسة في التزامات إدارة 
غازات االحتباس احلراري بالكويت في مجال الصحة 

والسالمة والبيئة للحد من انبعاثات غازات االحتباس 
احلـــراري من خــالل مشاريع متخصصة مختلفة مت 

تنفيذها في قطاع النفط احمللي.
ــاوف الكبيرة حــيــال تغير املناخ  ــخ وقـــال إن امل
وأمــن الطاقة أدت إلى حتريك جهود الطاقة وحتفيز 
السياسات البيئية وبالتالي فان هناك خطط جارية 
على قــدم وســاق لتنفيذ عــدد من املشاريع في مجال 
الطاقة املتجددة.وبني إن التوسع في استخدام تطبيقات 
الطاقة الشمسية سيساعد فــي حتقيق االجتــاهــات 
االستراتيجية من حيث تلبية الطلب املتزايد على 

الكهرباء إلى جانب حماية البيئة.
وأوضح أن قطاع النفط احمللي يعمل على االستثمار 

في مشاريع رأس املــال اخلاصة بالصحة والسالمة 
واألمـــن والبيئة والــتــي يهدف معظمها إلــى خفض 
االنبعاثات واستخدام الطاقة املتجددة وحتسني كفاءة 
الطاقة ومن هذه املشاريع تطوير نظام إدارة الطاقة 

وتنمية مشاريع الطاقة الشمسية.
ــرق الــغــاز في  ــى أن النسبة العالية حل ولــفــت إل
العمليات النفطية كانت تشكل أحد التحديات التشغيلية 
الرئيسية والتي لديها تأثير بيئي واقتصادي إضافة 
إلى التأثير على صــورة البالد.وذكر أن نسبة حرق 
الغاز انخفضت من 17 في املئة عام 2005 إلى 1 في 
املئة عام 2010 مؤكدا مواصلة اجلهود خلفض نسبة 

حرق الغاز في عمليات القطاع النفطي.

خالل مؤمتر الكويت الدولي الثالث للصحة والسالمة

هاشم:  ملتزمون بأداء دورنا في تلبية أمن الطاقة

هاشم هاشم

قدمت خصومات للشركات واملؤسسات املشاركة

»الكويتية« ناقل رسمي ملعرض ومؤمتر »ترانس ميدل إيست«

جانب من عمومية سابقة للشركة

» بوبيان« نظم حتدي »بوبيان الصبية« 
مبشاركة عدد كبير من الشباب الكويتي 

استكماال لــرحــالت ومــغــامــرات الشباب التي 
ينظمها بنك بوبيان للشباب داخل وخارج الكويت 
 Boubyan“  ) مت تنظيم  ) حتدي بوبيان الصبية
Subiyya Challenge” مبشاركة عدد كبير من 

الشباب الكويتي احملب للتحدي واملغامرة .
وقال مساعد املدير بإدارة االتصاالت والعالقات 
املؤسسية وليد الصقعبي ان التحدي الذي نظمه 
بنك بوبيان للعام الثالث على التوالي بالتعاون 
مع شركة بروفيجن للفعاليات الرياضية يأتى في 
إطار برنامجه الفريد من نوعه على مستوى الكويت 
  Boubyan adventures ) بوبيان ادفنجرز (
والذي يشجع الشباب الكويتي على ممارسة كافة 

انواع املغامرات سواء الداخلية او اخلارجية.
واضــاف ان فكرة حتدي بوبيان الصبية تأتي 
فــي إطــار منح الشباب فرصة لسباق فريد من 
نوعه ملسافة 7 كم يتضمن مجموعة من التحديات 

الطبيعية التي تزخر بها منطقة الصبية من تالل 
ومساحات صحراوية جميلة باإلضافة الى حواجز 
تناسب محبي التحدي وممــارســة الرياضة في 
الطبيعة، باالضافة الــى تخصيص جوائز قيمة 

للفائزين بالثالث مراكز األولى.
واشـــار الــى ان التحدي بــاالضــافــة إلــى كونه 
ــوة للجميع  مغامرة فــريــدة مــن نوعها إال انــه دع
الستكشاف الكويت بشكل آخر خاصة ما حتتويه 
مــن الكثير مــن االمــاكــن الطبيعية اجلميلة غير 

املستغلة من اجلميع بالشكل املطلوب .
واضاف » ميكن ان تكون الكويت وجهة خليجية 
مميزة للفعاليات واالنشطة الرياضية خاصة في 
ــذي ميتد من شهر اكتوبر  فترة اجلــو املعتدل وال
ــراء وتنظيم العديد  وحتى ابريل حيث ميكن إج
من الفعاليات الرياضية التى ميكن ان تستقطب 

الشباب اخلليجي والعربي وحتى األجانب ».

حتول سلبي بنتائج »الكويتية 
لالستثمار« الفصلية

أظهرت البيانات املالية للشركة الكويتية لالستثمار حتوالً 
سلبياً في نتائج الربع الرابع من العام املاضي على أساس 

سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، أمس  االثنني، 
بلغت خسائر الفترة نحو 1.69 مليون دينار )5.57 مليون 
ــاح بقيمة 242 ألــف دينار )796.88 ألف  دوالر(؛ مقابل أرب

دوالر( للربع الرابع من 2017.
وبلغت أرباح الشركة في العام املاضي 9.85 مليون دينار؛ 
مقابل أرباح بقيمة 16.44 مليون دينار في عام 2017، بتراجع 

في األرباح بنسبة 40.1%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع األرباح السنوية 
يعود إلــى انخفاض إيــراد املــوجــودات املالية بسبب تراجع 
األسواق، كما لم يتم رد أي ُمخصصات خسائر ائتمانية مؤثرة 

خالل العام املاضي مقارنة بالعام السابق له.
وأوصى مجلس إدارة »كويتية« في اجتماعه ، بتوزيع أرباح 
نقدية للعام املاضي بنسبة %10 من رأس املال بواقع 10 فلوس 

لكل سهم، وبقيمة كلية تبلغ 5.48 مليون دينار.


