الكويتية تعلن تشغيل رحالتها املباشرة إلى نيويورك
كشفت اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ع��ن موافقة
السلطات األمريكية إلع��ادة تشغيل .رحالتها بشكل
مباشر من الكويت إلى نيويورك دون توقف في مدينة
شانون بإيرلندا  ،و بهذه املناسبة تقدم يوسف اجلاسم
رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية بخالص
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الشكر و التقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء
املختصني ورئيس اإلدارة العامة للطيران املدني و
اإلدارة التنفيذية فيها على اجلهود احلثيثة التي مت
بذلها للوصول إلى هذه النتيجة .
واض���اف :نشكر عمالءنا ال��ك��رام على تعاونهم و

تكبدهم عناء التوقف في مطار شانون في طريق الذهاب
إل��ى مطار نيويورك طيلة الثالث سنوات املاضية ،
سائلني الله تعالى التوفيق لناقلنا الوطني و االزدهار
لوطننا احلبيب الكويت حتت قيادة صاحب السمو
األمير و ولي عهده األمني.

alwasat.com.kw

Friday 11th January 2019 - 12 th year

التكلفة اإلجمالية للمشروع بلغت نحو  3.2مليون دينار

احلجرف يدشن «النويصيب» املطور كأول منفذ جمركي منوذجي في 2019
ا جل � �ل � ��اوي :حت� �س ي��ن ب� �ي� �ئ ��ة األ ع� � �م � ��ال وا ل � � �ك� � ��وادر ا ل� �ب� �ش ��ر ي ��ة ل � �ت � ��ؤدي ا مل � �ه � ��ام ا مل � �ن� ��و ط� ��ة ب �ه��ا
م �ش��ار ك��ة ا ل �ق �ط��اع ا خل��اص ف��ي ا مل �ش��رو ع��ات ا ل�ت�ن�م��و ي��ة ي�ح�ق��ق رؤ ي��ة « ك��و ي��ت ج��د ي��دة »2035
م �ش��ار ك��ة ا ل �ق �ط��اع ا خل��اص ف��ي ا مل �ش��رو ع��ات ا ل�ت�ن�م��و ي��ة ي�ح�ق��ق رؤ ي��ة « ك��و ي��ت ج��د ي��دة »2035
دش��ن وزي��ر املالية الدكتور نايف احلجرف
أم��س اخلميس منفذ النويصيب اجلمركي بعد
االنتهاء من أعمال تطويره وحتسينه كأول منفذ
جمركي منوذجي في عام .2019
وق��ال املدير العام ل�لادارة العامة للجمارك
املستشار جمال اجلالوي في كلمة خالل احتفالية
أقيمت بهذه املناسبة إن (اجلمارك) تشهد حاليا
تطويرا كبيرا ونقلة نوعية في األداء من شأنها أن
تسهم في االرتقاء مبستوى العمل اجلمركي.
وأك����د اجل��ل��اوي ض�����رورة حت��س�ين بيئة
األع��م��ال وال��ك��وادر البشرية التي ت��ؤدي املهام
اجلمركية املنوطة بها إلى جانب الكوادر املساندة
واملساعدة االخ��رى للمضي قدما في استخدام
التقنيات احلديثة ما من شأنه االتقان والتقدم
بالعمل اجلمركي الذي ينعكس بصورة إيجابية
من الناحيتني األمنية واالقتصادية.
وأشار إلى سعي (اجلمارك) لتطبيق رؤيتها
االستراتيجية والتي تتمثل في تطوير العمل
واألداء اجلمركي بشكل مستمر من خالل حتسني
بيئة األعمال وتسهيل اإلج��راءات اجلمركية مبا
يتوافق مع رؤية (كويت جديدة  )2035الهادفة
إلى ترسيخ مكانة الكويت على مختلف الصعد.

وأوض��ح أن تطوير املشروعات اإلنشائية
وحتسني منفذ النويصيب احلدودي يعد خطوة
من اخلطوات النوعية التي ستسهم في تسهيل
وتسريع وحتسني حركة التجارة مع تعزيز
زيادة اإليرادات وتنوع االقتصاد بشكل عام.
وفيما يتعلق ب��اجن��ازات (اجل��م��ارك) خالل
 2018ذك��ر اجل�لاوي أنها فعلت نظام الدفع
اإللكتروني في  22يونيو املاضي ونظام األرشفة
االلكترونية ومحاضر الضبط اإللكترونية
وال��رب��ط م��ع اجل��ه��ات احلكومية ذات العالقة
باإلفراجات اجلمركية كما مت تطبيق التوزيع
االلكتروني للمعامالت اجلمركية.
وذك��ر أن إجمالي إي��ردات اإلدارة عبر الدفع
االلكتروني بلغت حتى يوم أول أمس األربعاء
نحو 9ر 74مليون دي��ن��ار كويتي (نحو 274
مليون دوالر أمريكي).
وح��ول اجل��وان��ب األمنية أف��اد بتركيب 42
كاميرا مراقبة مع إنشاء غرفة فرعية مبركز
النويصيب إض��اف��ة إل��ى غ��رف حتكم م��زودة
بشاشات مراقبة باملناطق اجلمركية مبينا أن
عدد الكاميرات املوزعة على املنافذ اجلمركية بلغ
نحو  385كاميرا.

وأش��ار إلى توفير األجهزة املساندة لعملية
التفتيش في كل املنافذ اجلمركية وتوفير أجهزة
السلكي ل�لات��ص��ال وال��ت��واص��ل ب�ين املفتشني
واملراقبني واإلدارة العليا إضافة إل��ى تدريب
مفتشي جمرك النويصيب على جهاز املسح
اإلشعاعي للشاحنات داخ��ل منفذ النويصيب
واملنافذ األخرى والتدريب داخلها.
وذك��ر أن (اجل��م��ارك) وف��رت ج��ه��ازا حديثا
ومتنقال للكشف على املخدرات وإعطاء قرارات
حلظية موضحا أن��ه ي��ج��ري ت��دري��ب موظفي
(اجلمارك) ميدانيا على اجلهاز الذي سيحدث
نقلة نوعية لعمليات التفتيش حفاظا على
أمن البالد .ون��وه بحرص االدارة على حماية
املصالح االقتصادية الوطنية عبر تقليل الدورة
املستندية والتخلص من العمل الورقي والتحول
إلى اإللكتروني ما يوفر بيئة عمل مستدامة حتقق
التنمية االقتصادية وتعمل على تسهيل التبادل
التجاري دون اي مساس بأحكام الرقابة االمنية.
وأكد حرص اإلدارة على تسخير اإلمكانيات
كافة حلماية املجتمع من أخطار امل��واد املمنوع
دخولها البالد وعلى رأسها آفة املخدرات املدمرة
للشباب واملجتمع.

وق���ال إن ال��ت��ج��رب��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ف��ي منفذ
النويصيب تعد لبنة أولى لتطوير منافذ البالد
البرية والبحرية واجلوية وجعلها منوذجية
«نحاكي بها العالم بأسره» مشيرا إلى حرص
منتسبي (اجلمارك) على حتقيق الروية األميرية
السامية املعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي
وجتاري عاملي.
من جهته ق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للشركة املنفذة ألعمال تطوير
وحتسني منفذ النويصيب (أجيليتي) الكويتية
ط��ارق السلطان ف��ي كلمة مماثلة إن التكلفة
اإلجمالية للمشروع بلغت نحو 2ر 3مليون
دينار (نحو  10ماليني دوالر).
وأكد السلطان أهمية مشاركة القطاع اخلاص
الكويتي في تنفيذ املشروعات التنموية املهمة
بهدف مساندة احلكومة في إطار حتقيق رؤية
(كويت جديدة .)2035
واستعرضت (أجيليتي) خالل احلفل عرضا
مفصال ع��ن م��راح��ل م��ش��روع تطوير وحتسني
املنفذ والتي بدأت في مايو  2017وتطرقت إلى
املميزات احلديثة والتكنولوجية التي توفرها
األجهزة املزودة باملنفذ.

نايف احلجرف

«ا جل� �م ��ارك» :حت �س�ي�ن م �ن �ف��ذ ا ل �ن��و ي �ص �ي��ب
لتسهيل حركة التجارة وتنوع االقتصاد
 74.9م �ل �ي��ون د ي� �ن ��ار إ ج �م ��ا ل ��ي إ ي� ��ردات
اإلدارة ع � �ب� ��ر ا ل� � ��د ف� � ��ع اال ل � �ك � �ت� ��رو ن� ��ي
اإلدارة ح��ر ي�ص��ة ع�ل��ى ح�م��ا ي��ة ا مل�ص��ا ل��ح اال ق�ت�ص��اد ي��ة
ا ل� ��و ط � �ن � �ي� ��ة ع � �ب� ��ر ت� �ق� �ل� �ي ��ل ا ل � � � � ��دورة ا مل� �س� �ت� �ن ��د ي ��ة

خالل الربع الثالث من عام 2018

كميات تداوالت املؤشر بلغت  213.4مليون سهم متت من خالل  6956صفقة

«املركزي» 2155 :مليون دينار
فائض احلساب اجلاري

تباين البورصة عند اإلغالق ..وأسهم البنوك تقود التداوالت

أصدر بنك الكويت املركزي البيانات األولية مليزان
مدفوعات دولة الكويت للربع الثالث من عام ،2018
وكذلك البيانات املعدلة للربع الثاني من عام .2018
وتظهر تلك البيانات تسجيل احلساب اجلاري (الذي
يبني خالصة املتحصالت وامل��دف��وع��ات فيما بني
االقتصاد احمللي واالقتصادات األخرى فيما يتعلق
فائضا خالل
ً
مبعامالت السلع واخلدمات والدخل)
الربع الثالث من عام  2018بلغ نحو  2155مليون
دينار ،مقابل فائض بلغ نحو  2648مليون دينار
خالل الربع السابق ،بتراجع قيمته  492.5مليون
دينار ونسبته  .18.6%ويعزى ه��ذا االنخفاض
إلى تراجع فائض كلاً من امليزان السلعي وحساب
الدخل األس��اس��ي ،وانخفاض عجز حساب الدخل
الثانوي من جهة ،وارتفاع عجز حساب اخلدمات
ال لذلك ،يعكس التراجع
من جهة أخ��رى .وتفصي ً
في فائض احلساب اجلاري بصفة أساسية تراجع
ناقصا
ً
فائض امليزان السلعي (الصادرات السلعية
الواردات السلعية) ،لتصل قيمته خالل الربع الثالث
من عام  2018إلى نحو  3471مليون دينار ،مقارنة
بنحو  3789مليون دينار خالل الربع السابق .من
جانب آخر ارتفع العجز في حساب اخلدمات (صافي
قيمة املعامالت املرتبطة باخلدمات فيما بني املقيمني
وغير املقيمني ،وأهمها خ��دم��ات النقل ،والسفر،
واالتصاالت ،واإلنشاءات) خالل الربع الثالث من
عام  2018مبا قيمته  45.6مليون دينار وبنسبة

 2.3%ليصل إلى نحو  2037مليون دينار مقارنة
بعجز بلغت قيمته نحو  1991مليون دينار خالل
الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات احلساب املالي (ال��ذي
يسجل م��ع��ام�لات ت��ب��ادل أص���ول وخ��ص��وم مالية
بني املقيمني وغير املقيمني) مليزان مدفوعات دولة
الكويت خالل الربع الثالث من عام  ،2018فقد بلغ
صافي قيمة املوجودات اخلارجية للمقيمني املدرجة
ضمن هذا احلساب نحو  2644مليون دينار خالل
الربع الثالث من ع��ام  ،2018مقابل نحو 3393
مليون دينار خ�لال الربع السابق ،بتباطؤ قدره
 749.6مليون دينار.
ونتيجة للتطورات ف��ي احلسابات الرئيسية
للميزان ،سجل الوضع الكلي مليزان مدفوعات دولة
الكويت خالل الربع الثالث لعام  2018عجزًا بلغت
قيمته نحو 448مليون دينار ،مقابل فائض بلغت
قيمته نحو  961مليون دينار خالل الربع السابق.
وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات
دول��ة الكويت تأخذ في االعتبار التغير في صافي
قيمة املوجودات اخلارجية لبعض اجلهات املسجلة
ضمن بند «احلكومة العامة» ،ف��إن الوضع الكلي
فائضا يُقدر
ً
مليزان املدفوعات باملفهوم الواسع يظهر
بنحو  2214مليون دينار خالل الربع الثالث لعام
 ،2018مقابل فائض بلغت قيمته نحو  2368مليون
دينار خالل الربع السابق له.

نظم بنك وربة فعالية ترفيهية لعمالء حساب
تاال للصغار من عمر  14عاما وأقل ،في ترامبو
إكسترمي الكائن في مجمعمروج ال��ذي يعتبر
من أحدث مراكز األنشطة واأللعاب املرحة في
دولة الكويت حيث يزخر باألنشطة األكثر متعة
ومرحا لألطفال طوال العام ،وعمل البنك على
ً
تقدمي تذاكر مجانية لعمالئه الصغار لالستمتاع
بألعاب ترامبو كما وزع عليهم الهدايا .
وع��ل��ى م��دى الفعالية ال��ت��ي استمرت على
م���دار ي��وم�ين ،ح���رص ف��ري��ق ب��ن��ك ورب���ة على
ال��ت��واج��د ف��ي ترامبو عبر رك��ن خ���اص ،حيث
قدم كافة املعلومات الالزمة حول حساب تاال
االستثماري لألطفال املبني وفق أحكامومبادئ
الشريعة اإلسالمية ،وال��ذي انبثق لتعريف
األطفال وتثقيفهم حول أهمية االدخار والتعود
على مم��ارس��ة امل��ع��ام�لات املصرفية واإلدارة
احلكيمة للنقود من عمر مبكر؛ وذل��ك انطالقا
من حرص بنك وربة على نشر ثقافة إدارة املال
واملسؤوليات املالية بني النشأ.
هذا وقد لبى جمع غفير من األطفال املنتسبني
الى حساب ت��اال ،دع��وة بنك ورب��ة عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،ليمضوا أوق��ات��ا حافلة
باملرح واللعب في ترامبو املكان األح��دث في
دولة الكويت أللعاب األطفال ويتضمن العديد
من الوسائل الترفيهية من ضمنها الترامبولني،
كرة السلة ،التسلق وغيرها الكثير.
وفي هذا السياق ،حتدث أمين سالم املطيري،
املدير التنفيذي للتسويق واالتصال املؤسسي

ف��ي بنك ورب��ة حيث ق��ال« :يسرنا أن ميضي
عمالؤنا الصغار أوق��ات��ا ممتعة برفقة بنك
ورب��ة ،كما نفخر ب��أن نساهم في تثقيفهم في
عمر مبكر ح��ول مسؤولية االدخ���ار وكيفية
إدارة االنفاق بحرص وحكمة .من هنا انبثقت
فكرة استضافتهم في ت��رام��ب��و-امل��روج ،حيث
قضوا أوقاتا مسلية وقدمنا لهم في الوقت عينه
معلومات وافية عن حساب تاال املصمم خصيصا
لهم وسط أجواء حماسية .ان بنك وربة حريص
على االهتمام بكافة شرائح عمالئه واألطفال هم
عماد املستقبل لذا نوليهم اهتماما خاصا ونعدهم
باملزيد من الفعاليات خالل هذا العام»
واجلدير بالذكر أن حساب تاال يعتبر حساب
توفير استثماري خ��اص باالطفال مبني على
أساس الوكالة باالستثمار بعوائد توزع بشكل
ربع سنوي .وبالنسبة الدارة احلساب  ،سهل
بنك وربة عملية ربط حساب األطفال بحساب
ولي األمر لتسهيل عملية االدارة واملتابعة على
حساب األطفال من خالل خدمات حساب العائلة
 .Family Accountكما سهل أيضا عملية
تنظيم االي��داع��ات وجدولتها حلساب األطفال
بهدف األدخار لهم على املدى البعيد .هذا ويقدم
حساب تاال لعمالئه مميزات عديدة مثل اصدار
ف��وري لبطاقة الصراف اآلل��ي بتصميم مميز ،
إيداع نقدي عبر كافة أجهزة السحب اآللي بنك
وربة ،التسوق عبر نقاط البيع احمللية والعاملية
وإمكانية تغيير الرقم السري لبطاقة الصراف
اآللي عبر تطبيق البنك االكتروني املتطور.

أنهت بورصة الكويت تعامالت األسبوع
أم���س اخلميس على ارت��ف��اع امل��ؤش��ر العام
01ر 41نقطة ليبلغ مستوى 7ر 5218نقطة
بنسبة ارتفاع تبلغ 79ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت امل��ؤش��ر 4ر213
مليون سهم متت من خالل  6956صفقة نقدية
بقيمة 33ر 32مليون دي��ن��ار كويتي (نحو
6ر 106مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر ال��س��وق الرئيسي 7ر5
نقطة ليصل إل��ى مستوى 4ر 4791نقطة
وبنسبة انخفاض 12ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 6ر 147مليون سهم متت عبر
 4292صفقة نقدية بقيمة 2ر 8مليون دينار
(نحو 06ر 27مليون دوالر).
كما ارتفع مؤشر السوق األول 3ر 66نقطة
ليصل إلى مستوى 3ر 5453نقطة وبنسبة
ارتفاع 23ر 1في املئة من خ�لال كمية أسهم
بلغت 8ر 56مليون سهم مت��ت عبر 2664
صفقة بقيمة  24مليون دينار (نحو 2ر79
مليون دوالر).
وكانت شركات (وث��اق) و(جت��ارة) و(إيفا
فنادق) و(الرابطة) و(وربة ت) األكثر ارتفاعا
في حني كانت أسهم (بترو جلف) و(أعيان)
و(خليج ب) و(أهلي متحد) و(املدينة) األكثر

جانب من تداوالت البورصة

ت��داوال أم��ا األكثر انخفاضا فكانت (مراكز)
و(وط��ن��ي��ة د ق) و(س��ن��رج��ي) و(جت����اري)
و(وطنية م ب).
وتابع املتعاملون إفصاحا من شركة (جياد
القابضة) بشأن دعاوى وأحكام واملوافقة على
جتديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (املساكن
الدولية) وإيضاح بشأن التداول غير االعتيادي

عل سهم شركة (املدينة للتمويل واالستثمار).
وشهدت اجللسة إعالنا لبورصة الكويت
عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير
مدرجة حلساب وزارة العدل فضال عن إفصاح
مكمل من شركة (نقل وجتارة املواشي) بشأن
تأسيس شركة تابعة جديدة في جنوب أفريقيا
بهدف فتح سوق جديدة الستيراد املواشي.

تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا

يثقف عمالءه الصغار حول أهمية االدخار وسط أجواء ممتعة «الوطني» يواصل مشاركته للموسم اخلامس
في برنامج «حتدي االبتكار»
«وربة» يستضيف عمالء حساب «تاال» في ترامبو
يواصل بنك الكويت الوطني للموسم
اخل��ام��س مشاركته ف��ي ب��رن��ام��ج حتدي
االب��ت��ك��ار ال��ذي تنظمه مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي بالتعاون مع مركز التعليم
التنفيذي في كلية أندرسون إلدارة األعمال
بجامعة كاليفورنيا ،لوس أجنيليس.
ويهدف البرنامج الذي ميتد على مدار
أرب��ع��ة أشهر وأطلقته مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي في العام  2015إلى تطوير
وتنمية الطاقات البشرية االبتكارية في
القطاع اخلاص وذلك بهدف تعزيز ثقافة
اإلب��داع والنمو املعرفي التي تساهم في
حتويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم
على املعرفة.
وقال مدير عام املوارد البشرية ملجموعة
بنك الكويت الوطني السيد /عماد أحمد
العبالني« :إن مشاركة بنك الكويت الوطني
في برنامج حتدي االبتكار تأتي انطالقاً
من إمي��ان البنك الراسخ بأهمية االبتكار
والتطوير على نحو مستمر مب��ا يعزز
املكانة الرائدة للبنك على كافة األصعدة
إقليميا «.
وأوض��ح العبالني أن برنامج حتدي
االبتكار من البرامج التي توفر حاضنة
تساهم ف��ي حتفيز ق���درات املوظفني على
اإلبداع ،مشيرا إلى أن بنك الكويت الوطني
رشح نخبة من الشباب الكويتي سيقوم
خالل فترة البرنامج التي متتد على مدار

صالح الفليج وعماد العبالني مع املشاركني في البرنامج

أرب��ع��ة أش��ه��ر ب��وض��ع ح��ل��ول ابتكارية
لتحديات حتاكي طبيعة عملهم في البنك.
وأش��اد العبالني ب��ال��دور ال��ذي تلعبه
مؤسسة التقدم العلمي في ترسيخ وتعزّيز
االستثمار ف��ي التكنولوجيا واالبتكار
عبر االط�لاع على جت��ارب عاملية وكذلك
االس��ت��ف��ادة م��ن أرق���ى اخل��ب��رات املهنية
واألكادميية حول العالم.
وأوضح أن استمرار املؤسسة في تنظيم
ال
هذا البرنامج للسنة اخلامسة يعد دلي ً
على جناحه وفاعليته في مواكبة التطور

املتسارع واملتالحق نحو التحول الرقمي
الشامل باإلضافة إلى مساهمته في وضع
حلول مبتكرة بعيدا عن األدوات التقليدية
التي حت��ول دون منو األعمال في القطاع
اخلاص .ويولي بنك الكويت الوطني أهمية
كبرى بتطوير ك��وادره البشرية التي تعد
الدعامة األساسية لتميز وري���ادة البنك
وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية
املتخصصة التي ت��واف��ق أعلى املعايير
العاملية بغية االرت��ق��اء بالكوادر املهنية
لتصبح مؤهلة للقيادة مستقبالً.

وق��ال احمللل الفني لسوق امل���ال ،يعقوب
املشعان لـ»مباشر» ،إن ارتفاع سهم «الوطني»
في تلك اآلونة أمر طبيعي خاصة مع توقعات
النتائج اجليدة التي دوم��اً تصب في صالح
البنك ،باإلضافة إلى التوزيعات السخية التي
ينالها مساهموه.
وأوضح املشعان أن التقارير التي تتوارد في
تلك الفترة واخلاصة بالسيولة املتوقع تدفقها
للبورصة الكويتية التي سيحظى «الوطني»
بالنصيب األك��ب��ر منها ،أم��ر يصب كذلك في
صالح البنك ومن ثم ينعكس إيجاباً على أداء
السهم بالبورصة.
فنياً ،أوض��ح املشعان أن سهم «الوطني»
جتاوز اليوم خطوط مقاومة حتدثنا عنها كثيرا ً
وعن صعوبة اختراقها خالل أسبوع على األقل
في حالة استمرار ارتفاعه.
وأض��اف أن السهم اخترق املقاومة الفنية
األولى التي تعتبر األهم في مساره عند سعر
 850فلساً ،ث��م جن��ح ف��ي اخ��ت��راق املستوى
التالي  856فلساً ،بل وجت��اوز خط املقاومة
التالي عند  861فلساً ،ليصبح قريباً جدا ً من
املقاومة التالية عند  867فلساً ،وإذا استمر
بهذه الوتيرة قد نشاهد الـ  900فلس قبل إعالن
البنك عن النتائج السنوية.

«م ��واش ��ي» ت�ن�ت�ه��ي
م��ن تأسيس شركة
بجنوب إفريقيا
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ن��ق��ل وجت�����ارة امل��واش��ي
ع��ن االن��ت��ه��اء م��ن تأسيس شركتها التابعة
ف���ي ج��م��ه��وري��ة ج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا ب��اس��م
. ALMAWASHI (PTY) LTD
وقالت الشركة في بيان للبورصة  ،أمس
اخلميس ،إن املعلومة السابقة ليس لها تأثير
حاليا ً على املركزي املالي للشركة.
وأعلنت «مواشي» مطلع سبتمبر املاضي،
ع��ن م��واف��ق��ة مجلس اإلدارة على ال��ب��دء في
إجراءات تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل
لـ»مواشي» في جنوب أفريقيا؛ بغرض فتح
سوق جديد الستيراد املواشي.
كانت أزمة قد أ ُثيرت في أوائل مايو املاضي،
تتعلق بتعرض املاشية التي يتم نقلها من
أستراليا ،التي تُعد بلد املنشأ في استيراد
املاشية واألغنام لـ»املواشي» ،إلى سوء معاملة
خالل نقلها من أستراليا إلى الكويت.
أعقب تلك األزم��ة تصريح من «امل��واش��ي»
ذك��رت فيه أن احلكومة األسترالية قد تُصدر
توصيات جديدة غير امل ُتبعة حالياً ،والتي قد
تؤثر على األداء التشغيلي للشركة ومن ثم على
النتائج املالية.
وتكبدت «م��واش��ي» خسائر بقيمة 1.93
مليون دينار في التسعة أشهر األولى من العام
امل��اض��ي؛ مقارنة ب��أرب��اح بلغت  2.47مليون
دينار في الفترة ذاتها بعام .2017
وأنهى سهم الشركة جلسة اليوم بالبورصة
مرتفعاً  0.53%عند سعر  191فلساً ،وذك
بتداول  278سهما ً بقيمة  51.3دينارا ً.

