حكم أولي برفض دعوى أسمنت الكويت ضد «الشويخ» و»الصناعة»
أعلنت شركة أسمنت الكويت عن رفض احملكمة اإلدارية
( ،)6دعوى «أسمنت» ضد شركة الشويخ لألسمنت والهيئة
العامة للصناعة وآخر.
وق��ال��ت الشركة ف��ي بيان للبورصة الكويتية ،أمس
اخلميس ،إن منطوق حكم أول درجة جاء برفض الدعوى،
موضحة بأنه سيتم استئناف احلكم في املواعيد املُقررة
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قانونا ً.
وأوضحت أن احلكم السابق يصعب حتديد أثره املتوقع
على املركزي املالي للشركة في الوقت الراهن ،حيث أن احلكم
في أولى درجات التقاضي.
ويتعلق موضوع القضية بصورية العقد تاريخ 24
سبتمبر  1996واملنظورة أمام احملكمة اإلدارية.

كانت أرباح «اسمنت» تراجعت  54%في العام املاضي،
لتصل إلى  7.94مليون دينار ،مقابل أرباح بقيمة 17.19
مليون دينار في عام .2017
وأق��رت عمومية الشركة مطلع أبريل اجل��اري ،توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع  15%أرباحاً نقدية للعام املاضي،
بواقع  15فلسا ً للسهم الواحد ،وبقيمة  10.7مليون دينار.

alwasat.com.kw
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كميات التداوالت بلغت  207.1مليون سهم متت خالل  7776صفقة

التباين يُسيطر على البورصة وحركة التداوالت
أن��ه��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت ت��ع��ام�لات��ه��ا
األسبوعية أمس اخلميس على ارتفاع املؤشر
العام 04ر 35نقطة ليبلغ مستوى 9ر5805
نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 1ر207
مليون سهم مت��ت م��ن خ�لال  7776صفقة
نقدية بقيمة 6ر 42مليون دينار كويتي (نحو
58ر 140مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر37
نقطة ليصل إل��ى مستوى 2ر 4962نقطة
وبنسبة 75ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 15ر 121مليون سهم متت عبر 3872
صفقة نقدية بقيمة سبعة ماليني دينار (نحو
 23مليون دوالر).
وارتفع مؤشر السوق األول 8ر 69نقطة
ليصل إلى مستوى 7ر 6244نقطة وبنسبة
ارتفاع 13ر 1في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 9ر 85مليون سهم متت عبر 3904
صفقات بقيمة 5ر 35مليون دينار (نحو
15ر 117مليون دوالر).
وكانت شركات (املنتجعات) و(فيوتشر
كيد) و(س��ن��ام) و(ال��ه�لال) و(وطنية د ق)

األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم (خليج
ب) و(أع��ي��ان) و(أه��ل��ي متحد) و(األول���ى)
و(صناعات) األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا
ف��ك��ان��ت (ال��س��وري��ة) و(أس��م��ن��ت اب��ي��ض)
و(العيد) و(وطنية م ب) و(خليج ب).
وت��اب��ع املتعاملون إف��ص��اح��ا مكمال من
شركة أعيان إلجارة واالستثمار بشأن طلب
التسوية النهائية ملديونيتها الذي مت حتويله
إلى بنك الكويت املركزي للبت فيه.
وشهدت اجللسة إفصاحا من شركة نقل
وجت���ارة امل��واش��ي بشأن اتفاقية التمويل
املبرمة مع بنك الكويت الصناعي املتعلقة.
وقالت (املواشي) في إفصاحها املنشور
على موقع بورصة الكويت اإللكتروني إنها
طلبت س��داد ج��زءا مقدما من القرض بقيمة
5ر 10مليون دينار (نحو 65ر 34مليون
دوالر).
وشهدت اجللسة أيضا إفصاحا من شركة
(اجل��زي��رة) بشأن تأكيد اجل���دول الزمني
الستحقاقات األسهم وإعادة التداول في أسهم
(امل��دن) فضال عن إيضاح من شركة (املدينة
للتمويل واالستثمار) بشأن ال��ت��داول غير

االعتيادي على سهمها في جلسة أول أمس
األربعاء.
وق���ال مستشار التحليل الفني حلركة
أسواق املال ،نواف العون  ،إن املؤشر العام
للبورصة مع جتاوزه اليوم مستوى 5790
نقطة من املتوقع أن يواصل الصعود إلى
الهدف التالي عند  5990نقطة وه��و هدف
لن يتحقق إال مبزيد من السيولة أعلى من
املعدالت احلالية.
وبالنسبة للسوق األول ،أوض��ح العون
أن املؤشر يحتاج إلى جتاوز املقاومة الهامة
 6245نقطة والذي بات قريبا ً منها مع إغالق ،
موضحا ً بأن جتاوز هذا املستوى في اجللسة
امل ُقبلة يساعد املؤشر في مواصلة الصعود
إلى الى  6310نقطة.
وفيما يخص السوق الرئيسي ،قال العون
إن مؤشره يحاوز جت��اوز مستوى املقاومة
 5040نقطة ،والتي عجز عنها في السابق
إلى أن مت التراجع إلى مستوى الدعم 4955
واالرت����داد منه م��رة أخ��رى ليقفل ف��وق هذا
املستوى.
ق��ط��اع��ي��اً ،سجلت م��ؤش��رات  6قطاعات

ارتفاعاً ب��ص��دارة البنوك بنسبة ،0.82%
فيما تراجعت م��ؤش��رات  4قطاعات أخرى
يتصدرها التأمني بنحو .2.42%
وعلى مستوى األسهم ،تصدر «املنتجعات»

«بيتك» :مشاركة واسعة في معرض االمتيازات

املقصيد في جناح «بيتك»

ش����ارك ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي
«ب��ي��ت��ك» ،ف��ي م��ع��رض االم��ت��ي��ازات
للمعلمني وامل��ع��ل��م��ات Teacher’s
 ،Expoالذي أقيم على ارض املعارض
ال��دول��ي��ة ف��ي م��ش��رف ،ض��م��ن اط��ار
املسؤولية االجتماعية للبنك وحرصا

على دعم األنشطة التي متثل تقديرا
ملكانة املعلم وتدعم اجلهود التي يبذلها
ف��ي خ��دم��ة العملية التعليمية ،مبا
يعكس الدور املجتمعي الرائد لـ»بيتك»
في مختلف املجاالت.
وافتتح املعرض ال��ذي استمر على

م��دار  3أي��ام الوكيل املساعد للتنمية
التربوية واالنشطة في وزارة التربية
فيصل املقصيد ،الذي أثنى على اهمية
دور «بيتك» الذي لم يدخر اي جهد في
سبيل دعم املعلم والعملية التعليمية
وال��ط��ل��ب��ة وال��ش��ب��اب ع��ب��ر ش��راك��ات

استراتيجية مع جامعات ومؤسسات
تعليم حكومية وخاصة ،وعبر رعايته
ودعمه للعديد من األنشطة التي تتعلق
بدعم العملية التعليمية.
ويختص املعرض بتوفير عروض
خاصة ومتميزة للمعلمني واملعلمات
ب�����وزارة ال��ت��رب��ي��ة ،ب��ال��ت��ع��اون مع
جمعية املعلمني الكويتية ،تقديرا ً
لدورهم وأهميتهم البالغة فى املسيرة
التعليمية.
وتواجد فريق متخصص من «بيتك»
ف��ي ج��ن��اح للبنك لتقدمي خصومات
مميزة على خدماته ومنتجاته سواء
كانت متويلية أو مصرفية أو سيارات
أو تأمني تكافلي وغيرها من اخلدمات
التي يقدمها «بيتك» وشركاته التابعة
عبر أجنحة خاصة في املعرض الذي
ضم نحو  58شركة ومؤسسة.
ووف����رت امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ع��رض،
فرصة اللقاء املباشر مع العمالء ،والرد
على استفساراتهم وتساؤالتهم ،مع
التعريف بسلسة اخلدمات واملنتجات
ال��ت��ي يقدمها «ب��ي��ت��ك» بشكل ع��ام،
وتعزيز أساليب التواصل مع العمالء،
ضمن خطة تسويقية شاملة تستهدف
الوصول لشرائحهم املختلفة ،في أماكن
تواجدهم وتقدمي معلومات ورؤي��ة
شاملة عن خدمات «بيتك» ودوره املهم
في صناعة التمويل االسالمي.

«مواشي» تطلب سداد جزء من قرض «الكويت الصناعي»
أعلنت شركة نقل وجت��ارة امل��واش��ي عن
قيامها بطلب س��داد جزء من القرض مُقدماً
من بنك الكويت الصناعي بقيمة  10.6مليون
دينار.
وق��ال��ت «م��واش��ي» ف��ي ب��ي��ان للبورصة
الكويتية ،اليوم اخلميس ،إنها طلبت كذلك
حتفيض قيمة القرض لتُعادل مبلغ 9.62
مليون دي��ن��ار ،وه��ي متثل ح���دود القرض
امل ُستخدمة فقط.
وأوضحت الشركة أن الطلبات السابقة
ليس لها أي تأثير حالياً على املركز املالي
لـ»مواشي» ،وذل��ك حلني ورود املوافقة من
بنك الكويت الصناعي.
كانت «م��واش��ي» قامت في منتصف عام
 ،2016بتوقيع عقد قرض صناعي مع البنك؛
لتمويل مشاريعها بقيمة  28مليون دينار،
بفائدة عادية على حدود القرض امل ُستخدمة
بواقع  3.5%سنويا ً.

«املالية» حتصل مبلغ  6.7مليون دينار
عن بيع قسائم ملك الدولة في املزاد العلني
أعلنت وزارة امل��ال��ي��ة عن
حت��ص��ي��ل م��ب��ل��غ  6.7مليون
دينار كويتي من بيع قسائم
ملك ال��دول��ة في أول م��زاد لها
ف��ي ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة اجل��دي��دة
 2019/2020ف��ي ت��اري��خ 8
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وق���د مت م���ن خ�ل�ال امل���زاد
بيع ك��ل م��ن :قسيمة سكنية
مب��ن��ط��ق��ة ب���ي���ان وال��ب��ال��غ��ة
مساحتها  1,000متر مربع
بقيمة بلغت  802أل��ف د.ك.
وقسيمة جتارية مبنطقة شرق
والبالغة مساحتها  500متر
مربع بقيمة بلغت  4.5مليون
د.ك .وقسيمة حرفية مبنطقة
العارضية والبالغة مساحتها
 250متر مربع بقيمة بلغت
 1.4مليون د.ك.
كما ستنظم ال���وزارة م��زادا ً
في  1مايو  2019من الساعة
العاشرة صباحاً ف��ي وزارة
املالية ،بلوك  ،12وذل��ك لبيع
قسيمتني اس��ت��ث��م��اري��ت�ين في
منطقة الساملية.
وتعقد وزارة املالية هذه

امل��زادات وفقاً للمادة رقم  6من
املرسوم بالقانون رقم ()105
لسنة  1980ف��ي ش��أن نظام
أم�ل�اك ال��دول��ة ،وال��ت��ي تنص
على (يكون بيع أم�لاك الدولة

املوافقة على طلب «أعيان لإلجارة» بتسوية نهائية ملديونية

جانب من عمومية سابقة

اخلاصة العقارية عن طريق
امل��زاد العلني بعد اإلع�لان عنه
بالنشر في اجلريدة الرسمية
وفي جريدة محلية يومية مرة
واحدة على األقل).

«الكويتية» تصدر عدد «البراق»
أبريل – مايو 2019

في ضوء حرصها على اطالع املسافرين على أهم
وأخ��ر أخبارها ،أص��درت شركة اخلطوط اجلوية
الكويتية العدد اجلديد من مجلة «البراق» لشهري
أبريل و مايو ، 2019حيث يتزامن اصدار املجلة مع
حلول شهر رمضان املبارك أعاده الله علينا وعليكم
باخلير والبركات.
وف��ي ه��ذا ال��ش��أن ،ق��ال مدير العالقات العامة
واالع�لام  ،ورئيس حترير مجلة البراق ،السيد/
فايز العنزي ان العدد احلالي يتضمن الكثير من
احملتويات التي تعكس متعة السياحة الرمضانية
الداخلية كسوق املباركية واملسجد الكبير ليستمتع
القارئ باالجواء الرمضانية والدينية والسياحية
داخل دولة الكويت  ،مشيرا ً أيضاً إلى تقرير خاص
أعده فريق عمل «البراق» عن الكثير من العادات
والتقاليد الرمضانية التي يتميز بها أهل الكويت
على مر الزمن.

مجلس اإلدارة

أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار أنه مت التأشير على الطلب
اخلاص بالتسوية النهائية للمديونية اخلاصة بالشركة ،من قبل رئيس
الدائرة اخلاصة بطلبات إعادة هيكلة شركات االستثمار.
وقالت «أعيان» في بيان للبورصة الكويتية ،أمس اخلميس ،إنه مت
إحالة الطلب إلى بنك الكويت املركزي لتقدمي تقرير في موضوع الطلب.
كانت الشركة أعلنت أواخر مارس املاضي ،عن تقدمها للقاضي (رئيس
الدائرة اخلاصة بطلب إع��ادة الهيكلة لشركات االستثمار) بشأن طلب
تسوية نهائية للمديونية.
وأعلنت «أعيان» أواخر األسبوع املاضي ،جناحها في سداد التزاماتها
ومديونياتها املالية منذ عام  2012وفقا ً خلطط إعادة الهيكلة التي التزمت
بها جتاه املدينني.
وحتولت الشركة إلى الربحية في نهاية العام املاضي بقيمة 3.02
مليون دينار مقارنة بخسائر عام  2017البالغة  850ألف دينار.
وارتفع سهم «أعيان» في البورصة  0.57%عند سعر  53.1فلسا ً ،وذلك
في متام الساعة  10:55صباح اليوم بتوقيت الكويت ،حيث مت تداول
 9.13مليون سهم بقيمة  483.94ألف دينار.

القائمة اخلضراء بنمو كبير اقتربت نسبته
م��ن  ،62%فيما ت��ص��در سهم «ال��س��وري��ة»
القائمة احلمراء مُتراجعا ً بنحو .14.04%
وح��ق��ق س��ه��م «ب��ي��ت��ك» أن��ش��ط سيولة

بالبورصة بقيمة  6.88مليون دينار مُرتفعاً
 ،2.08%فيما تصدر سهم «بنك اخلليج»
نشاط الكميات بتداول  17.39مليون سهم
مُتراجعا ً .0.64%

وأض��اف العنزي قائالً« :يسلط العدد الضوء
على أهم اخبار (الكويتية) والتي تتضمن أحدث
وج��ه��ات��ه��ا وه���ي م��دي��ن��ة ن��ي��س الفرنسية التي
متنحك فرصة لإلستمتاع بجمال احلدائق وسحر
الشواطئ والطبيعة اخلالبة ،اضافة إلى افتتاح
قاعة الترانزيت ف��ي مبنى ال��رك��اب  ، 4وافتتاح
قاعة اخلطوط اجلوية الكويتية في كلية العلوم
االجتماعية – جامعة الكويت ،وافتتاح مكتب
اخلطوط اجلوية الكويتية في لندن وحتديدا ً في
شارع بيكر ،واخيرا ً افتتاح مكتب نادي الواحة في
برج راكان بحلته اجلديدة».
وتابع العنزي قائالً« :أجرت (البراق) لقا ًء شيقا ً
مع أحد أبناء اخلطوط اجلوية الكويتية املخلصني
وهو صالح علي احلوطي والذي عمل مديرا ً لبعض
احملطات الكبرى وخدم في الشركة ل  27عاما ً تعلم
من خاللها القيادة واحلزم واملسؤولية».

«كافكو» تنال جائزتني من بريطانيا في
مجالي الوقاية من احلوادث والسالمة
أعلنت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات
بالوقود (كافكو) فوزها بجائزتي (روسبا الذهبية)
في مجالي الوقاية من احل���وادث والسالمة على
الطريق من اجلمعية امللكية البريطانية للوقاية من
احلوادث.
وقالت (كافكو) في بيان لوكالة األنباء الكويتية
(كونا) أمس اخلميس إنها فازت بجائزة (روسبا)
الذهبية للوقاية من احل���وادث ه��ذا العام للسنة
الثامنة على التوالي في حني فازت بجائزة (روسبا)
الذهبية املختصة بالسالمة على الطريق للعام
الثاني على التوالي.
وأوضحت أنها ستتسلم اجلائزتني خالل احلفل
السنوي الذي ستقيمه اجلمعية امللكية البريطانية

للوقاية من احل��وادث في مدينة لندن خالل شهر
يونيو املقبل.
ونقل البيان عن مدير دائ��رة ال��ش��ؤون املالية
واإلداري���ة واخل��دم��ات في الشركة مشعل التنيب
قوله إن اجلائزتني تؤكدان االعتراف بجدوى برامج
الصحة والسالمة املهنية املتبعة بالشركة وتظهر
مدى التزام إدارة الشركة بقوانني الصحة والسالمة.
وأك��د التنيب أن (كافكو) تطبق أعلى املعايير
العاملية للتشغيل والصحة والسالمة والبيئة من
خالل تطبيقها لنظام إدارة اجل��ودة (أي��زو 9001
  )2015ونظام الصحة والسالمة املهنية (أو أتشأس أيه أس  )2007 - 18001ونظام اإلدارة البيئية
(أيزو.)2015 14001-

