
نظم مركز دراس���ات االستثمار 
ل���دى احت���اد ش��رك��ات االس��ت��ث��م��ار 
وبالتعاون مع ديلويت لالستشارات 
Deloitte Consulting ندوة 
ع��ام��ة ب��ع��ن��وان: “نظرة على أمن 
 Cloud ”السحابات اإللكترونية
 security – An Overview
وذلك في مقر االحتاد بالدور الثاني 
ف��ي مبنى غ��رف��ة جت���ارة وصناعة 
ال��ك��وي��ت، حيث اس��ت��ض��اف املركز 
ك���ل م���ن ت��ام��ر ش��ري��ف��ة – ش��ري��ك 
– اس��ت��ش��ارات امل��خ��اط��ر، و محمد 
النمس – مدير استشارات املخاطر 
في ديلويت لالستشارات، لتقدمي 

الندوة.
وب���دأت ف��دوى دروي���ش – مدير 
ال���دع���م ال��ف��ن��ي ب���االحت���اد وم��دي��ر 
املركز بالوكالة الندوة بالترحيب 
ب��احل��ض��ور وال���ت���ق���دمي حمل��ت��وى 
الندوة، موضحة أننا اليوم نسمع 
عن اختراقات متزايدة للسحابة، 

لهذا السبب ومواكبة للتطورات 
املعنية في عمل شركات االستثمار، 
ق��ام املركز بتنظيم ه��ذه احملاضرة 
لتسليط الضوء على م��دى أهمية 
قيام الشركات باالجتاه الستخدام 

السحابة اإللكترونية.
كما أوضحت درويش بأن الندوة 
تناولت ع��دة م��ح��اور م��ن ضمنها 
ت��ع��ري��ف ال��س��ح��اب��ة اإللكترونية 
ومم��ي��زات ومخاطر استخدامها، 
وكذلك نظرة متعمقة على املخاطر 
املتعلقة بأمن املعلومات والتركيز 
على عدة عوامل أساسية فيما يتعلق 
باجلانب العملي لتقييم مخاطر 
أمن املعلومات اخلاص بالسحابة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وم��ن أه��م مميزات 
استخدام الشركات للسحابة كما 
أتت عليه الندوة هو توافر البيانات 
بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، 
واملرونة التشغيلية، وكذلك تقنني 

املصروفات التشغيلية.

من جانب آخ��ر، مت إلقاء الضوء 
على املخاطر، وال��ت��ي ت���زداد فيما 
يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها 
واالع��ت��م��اد ال��ت��ام ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت 
واالت��ص��ال بالشبكة، وم��ن أب��رز 
املخاطر ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ه��و غياب 
ضوابط رقابية وق��وان��ني لتنظيم 
التعامل مع السحابة اإللكترونية 
مبا من شأنه ضمان أمن البيانات 

واملعلومات.
ووف��ق��اً ملا مت طرحه في الندوة 
فإنه لم تقوم أي جهة رقابية حتى 
اآلن بتفعيل ن��ظ��ام رق��اب��ي على 
السحابة اإللكترونية، ال من قبل بنك 
الكويت املركزي وال هيئة أس��واق 
امل��ال، على عكس ما هو معمول به 
في اململكة العربية السعودية على 
سبيل املثال، حيث مت تفعيل الرقابة 
على السحابة اإللكترونية ومت 
ووض��ع معايير وأط��ر الستخدام 

الشركات للسحابة اإللكترونية.

خالل ندوة بعنوان »نظرة على أمن السحابات اإللكترونية«

»احتاد الشركات«: اختراقات متزايدة لـ »السحابة«

حصة »اخلليجي« ترتفع في أفكار 
52 باملئة القابضة إلى 

أعلنت شركة بيت االستثمار 
اخلليجي عن ارتفاع حصتها 
ف��ي ش��رك��ة أف��ك��ار القابضة 
)زم��ي��ل��ة وغ��ي��ر ُم��درج��ة( من 

%41.76 إلى 51.92%.
وقال »اخلليجي« في بيان 
للبورصة ، أم��س  األح��د، إنه 
قام بشراء 750 ألف سهم في 
»أفكار« )بنسبة %0.48 من 
رأس املال(، وبقيمة 56.282 
ألف دينار خالل الفترة من 1 

يناير 2019 وحتى تاريخه.
وتابع: كما قام “اخلليجي” 
ب��ت��وق��ي��ع ع��ق��د ش����راء حصة 
أحد البنوك احمللية بعدد 15 
مليون سهم متثل %9.68 من 
رأسمال “أفكار”، بسعر 80 
فلس للسهم الواحد، وبقيمة 
1.205 مليون دينار )متضمنة 

العموالت والرسوم األخرى(.
وأوض����ح »اخل��ل��ي��ج��ي« أن 
املعلومة السابقة سيترتب 
عليها زيادة قيمة استثمارات 
الشركة مببلغ 1.261 مليون 

دينار في الربع األول من العام 
اجل���اري، وإع���ادة التصنيف 
احمُل���اس���ب���ي ل��ش��رك��ة أف��ك��ار 
ال��ق��اب��ض��ة م��ن »زم��ي��ل��ة« إل��ى 

»تابعة«.
وأعلن »اخلليجي« نهاية 
ديسمبر امل��اض��ي، ع��ن زي��ادة 
حصته ف��ي إح��دى الشركات 

الزميلة غير املدرجة ببورصة 
ال��ك��وي��ت، وه��ي ش��رك��ة أفكار 
القابضة، حيث رف��ع حصت 

باألخيرة إلى 41.76%.

جانب من الندوة

4.248 مليون دوالر
 أرباح »إنوفست« 

أظهرت البيانات املالية لشركة إنوفست )INOVEST(، املدرجة 
ببورصتي البحرين والكويت، ارتفاع أرباحها  %142 في عام 2018، 

مقارنة بأرباح الفترة املماثلة من عام 2017.
وبحسب بيانات الشركة للبورصة، أمس  األحد؛ فإن أرباح الفترة 
بلغت نحو 4.248 مليون دوالر، مقارنة بربح بلغ  1.756 مليون 

دوالر في عام 2017.
أما عن األرباح لفترة التسعة األشهر من عام 2018، فبلغت نحو 
13.06 مليون دوالر، مقارنة بنحو 19.17 مليون دوالر في الفترة 

نفسها من عام 2017.
وعن األرباح النصفية لعام 2018، فبلغت نحو 10.7 مليون دوالر، 

مقارنة بنحو 17.3 مليون دوالر في الفترة نفسها من عام 2017.
وفي الربع األول من العام املاضي، بلغت األرباح نحو 2.9 مليون 

دوالر، مقارنة بربح بلغ 8.2 مليون دوالر بالربع األول عام 2017.

تابعة لـ»إيفــا فنادق« 
حتصل على قرض 

بـ163 مليون دوالر
أعلنت شركة إيفا للفنادق واملنتجعات عن حصول 
إحدى شركاتها التابعة على قرض بقيمة 49.53 مليون 
دينار )163.1 مليون دوالر(. وقالت “إيفا فنادق” في بيان 
للبورصة الكويتية، أمس األحد، إن الشركة التابعة سوف 

تستخدم القرض سالف الذكر في سداد جزء من قروضها.
اجلدير بالذكر أن “إيفا فنادق” مملوكة بنسبة 43.22% 
لشركة االس��ت��ش��ارات املالية الدولية “إيفا”، املُ��درج��ة 

ببورصتي الكويت ودبي.
ومتتلك مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار حصة 
بنسبة %16.03 في رأسمال “إيفا فنادق”، تليها حصة 
بنكو كومرسيال بورتوجيز بواقع %10، ثم شركة عقارات 
الكويت بنحو %8.26، تليها حصة شركة الرنا للتجارة 

العامة واملقاوالت مبعدل 6.24%.
ويبلغ رأسمال »إيفا فنادق« نحو 63.54 مليون دينار، 
موزعاً على حوالي 635.4 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 

100 فلس للسهم الواحد.

5.2 مليون دينار أرباح 
9 أشهر  »ميدان« في 

3 باملئة بارتفاع 
ارتفعت أرب��اح شركة عيادة امليدان خلدمات طب الفم 
واألسنان للتسعة أشهر املنتهية في 31 ديسمبر املاضي، 

بنسبة %3.2 على أساس سنوي.
وبحسب بيان الشركة لبورصة الكويت أم��س  األحد، 
بلغت أرب��اح الفترة 5.19 مليون دينار )17.1 مليون 
دوالر(؛ مقابل أرباح الفترة املماثلة من عام 2017 والبالغة 

آنذاك 5.03 مليون دينار )16.6 مليون دوالر(.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع األرباح 
خ��الل ف��ت��رات امل��ق��ارن��ة يعود بشكل رئيسي إل��ى زي��ادة 

اإليرادات التشغيلية بنسبة 8%.
كانت أرباح »ميدان« ارتفعت %8 بالستة أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر 2018، لتصل إلى 3.29 مليون دينار؛ مقابل 

3.04 مليون دينار أرباح نفس الفترة من عام 2017.

تنافس فيها إثني عشر فريقًا ميثلون
مختلف اإلدارات في الشركة

 »Ooredoo«
تختتم بطولة كرة القدم 

السنوية اخلامسة  
اختتمت Ooredoo الكويت بطولة كرة القدم السنوية 
اخلامسة للموظفني، بالتنسيق م��ع شركة لعب حلجز 
وتنظيم النشاطات الرياضية  وذلك يوم السبت املاضي  
في مالعب مدرسة دسمان ثنائية اللغة في منطقة شرق. 
تقام بطولة كرة القدم للسنة اخلامسة على التوالي بهدف 
التفاعل مع موظفي الشركة وتعزيز روح املنافسة بني 
مختلف األقسام واإلدارات، في أجواء ترفيهية، بعيداً عن 
أجواء العمل. قد انطلقت البطولة في 1 فبراير وذلك التزاماً 
من Ooredoo الكويت بتعزيز أصر الترابط بني موظفيها، 
بهدف حتفيز التفاعل بني موظفي الشركة وتعزيز روح 
املنافسة بني مختلف األقسام واإلدارات، في أجواء ترفيهية، 

بعيداً عن أجواء العمل. 
وتوج بلقب البطولة هذا العام فريق الرئيس التنفيذي 
الذي واجه فريق قطاع خدمة العمالء في املباراة النهائية 
وأح��رز فيها أربعة أه��داف في مباراة اتسمت بالتنافسية 
واحلماس. وأقامت الشركة حفالً ختامياً للبطولة مساء 
السبت كرمت فيه الفريق الفائز باملركز األول في البطولة 
وهو فريق الرئيس التنفيذي ، الذي فاز على فريق قطاع 
خدمة العمالء في املباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف 
مقابل هدف. كما كرمت الشركة عدداً من الفائزين بجوائز 
متعلقة بالبطولة، حيث فاز عدد من أالعبني بألقاب هداف 
البطولة وأف��ض��ل ح��ارس مرمى وأف��ض��ل الع��ب و اللعب 
 Apple النظيف. وق��دم��ت ج��وائ��ز عينية للفائزين م��ن
 Copthorne وفندق JW Marriot وه��واوي وفندق
باإلضافة الى أجهزة Xbox. وقد شارك باملباراة النهائية 

مقى كوستا من شركة صناعات الغامن.
وش��ارك في البطولة املكونة من إثني  عشر فريقاً من 
مختلف أقسام الشركة عدد من أعضاء إدارة الشركة العليا 
يتقدمهم الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، 

إضافة إلى رؤساء القطاعات واألقسام في الشركة. 

مباحثات للشراكة بني »أجيليتي« الكويتية و»بانالبينا للشحن« السويسرية
أعلنت شركة أجيليتي للمخازن 
العمومية، املدرجة ببورصتي الكويت 
ودب��ي، عن إج��راء محادثات متهيدية 
مع شركة بانالبينا العاملية للشحن 
وم��ق��ره��ا س��وي��س��را؛ ب��ش��أن ف��رص 
الشراكة املُتاحة بني الشركتني في 

قطاع األعمال اللوجيستية.
وق���ال���ت »أج��ي��ل��ي��ت��ي« ف���ي ب��ي��ان 
للبورصة الكويتية، أمس  األحد، إنه 
لم يتم التوصل حتى اآلن ألي اتفاق 
بني الشركتني، موضحة بأنها ستقوم 
ب��اإلف��ص��اح ف����وراً ع��ن أي ت��ط��ورات 
جوهرية تطرأ على هذه املسألة عند 

حدوثها.
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة أن ه��ذه 
احمل���ادث���ات ت��أت��ي ف��ي س��ي��اق جهود 

»أجيليتي« املستمرة الستكشاف 
فرص النمو وتطوير األعمال بهدف 
حت��ق��ي��ق أف��ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج ل��ص��ال��ح 

املساهمني.
وأعلنت “أجيليتي” ، على املوقع 
الرسمي للبورصة، عن بياناتها املالية 
السنوية للعام املاضي، ُمحققة أرباحاً 
بقيمة 81.11 مليون دينار بارتفاع 
%18.4 على أس���اس س��ن��وي��ة، مع 
توزيعات نقدية بنسبة %15 ومثلها 

منحة.
وارت���ف���ع س��ه��م »أج��ي��ل��ي��ت��ي« في 
بورصة الكويت اليوم بنحو 2.33%، 
وذلك في متام الساعة 9:45 صباحاً، 
فيما لم يشهد السهم أي تعامالت في 

سوق دبي املالي حتى اآلن.
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»زين« احتفلت مع عمالئها بحملة »ُكل زين رابح« في مارينا مول
احتفلت زي��ن بحملتها التسويقية 
اجلديدة “ُكل زي��ن رابح” مع عمالئها 
الكرام، وذلك خالل الفعالية التي أقيمت 
يوم اجلمعة 15 فبراير واستمرت على 
مدار أربع ساعات متواصلة في مارينا 
م���ول، وال��ت��ي اس��ت��ض��اف��ت م��ن خاللها 
الشركة جنوم إذاعة مارينا أف أم وقّدمت 
العديد من اجلوائز القّيمة للمستمعني 

واحلضور. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أن تنظيمها لهذه الفعالية أت��ى ضمن 
حملة “ُكل زي��ن رابح” التي أطلقتها 
مؤّخراً بهدف ُمشاركة عمالئها فرحة 
وبهجة أع��ي��اد ال��ك��وي��ت الوطنية في 
شهر فبراير من ُكل عام، حيث حترص 
زي��ن دائ��م��اً على إط��الق أكبر احلمالت 
التسويقية التي تتجدد بأجمل وأكبر 
ال��ع��روض ف��ي ه��ذه املناسبة الوطنية 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب اجل��م��ي��ع، وذل��ك 
لتقدمي املفاجآت األكثر متّيزاً لتواكب 
فرحة عمالئها الذين ميثلون أكبر عائلة 

مشتركني في الكويت.
وب��ي��ن��ت زي���ن أن��ه��ا ق��ام��ت م��ن خ��الل 
الفعالية التي نّظمتها في مارينا مول 
 Range Rover باستعراض سيارة
Evoque 2019، وهي واحدة من خمس 
سيارات سُتقّدمها الشركة كجوائز كبرى 
خلمس رابحني محظوظني خالل السحب 
النهائي ضمن حملة “ُكل زين رابح”، 
والتي تستمر حتى ي��وم اخلميس 28 
فبراير اجل��اري، وُتقّدم جوائز فورية 

قّيمة جلميع العمالء م��ن ذوي الدفع 
اآلجل واملسبق طوال فترة احلملة. 

وأضافت الشركة أنها قامت من خالل 
الفعالية باستضافة حلقة خاصة على 
ال��ه��واء ُم��ب��اش��رًة بتواجد جن��وم إذاع��ة 
مارينا أف أم 90.4 علي جنم وعبدالله 
البكور، حيث مت تنظيم مجموعة من 
األن��ش��ط��ة واملُ��س��اب��ق��ات امل��م��ي��زة التي 
متحورت حول حملة “ُكل زين رابح”، 
وال��ت��ي ش��ارك فيها ُك��ل م��ن املستمعني 
واجلماهير احلاضرة في الفعالية، هذا 
باإلضافة إلى توزيع العديد من اجلوائز 

القّيمة واألجهزة الذكية للفائزين في 
املسابقات التي مت تنظيمها وسط أجواء 
وطنية جميلة، هذا باإلضافة إلى تواجد 
فرقة “أرابيسكا” التي أمتعت اجلمهور 
بوصالتها املوسيقية امل��م��ي��زة خالل 

احلفل. 
وبينت زين أن حملة “ُكل زين رابح” 
ال��ت��ي تستمر حتى ي��وم اخلميس 28 
فبراير ُتقّدم جوائز فورية قّيمة جلميع 
العمالء من ذوي الدفع اآلجل واملسبق، 
والتي تشمل دقائق مجانية، وسعات 
إنترنت )GBs( مجانية، ورصيد إضافي 

مجاني، والعديد من اجلوائز الفورية 
القيمة األخرى، حيث ما على عمالء الدفع 
املسبق إال إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 
د.ك أو أكثر، وما على عمالء الدفع اآلجل 
إال دفع الفاتورة بقيمة 5 د.ك أو أكثر من 
خالل إحدى قنوات الدفع الرقمية )موقع 
زين اإللكتروني، تطبيق زين لألجهزة 
الذكية، بوابة Zain Connect(، وذلك 
للحصول على إحدى اجلوائز فوراً بعد 

الدفع/إعادة التعبئة.
وأض��اف��ت الشركة أن جميع عمالء 
زي��ن م��ن ذوي ال��دف��ع اآلج���ل واملسبق 

لديهم فرصة لربح واح��دة من خمس 
 Range Rover Evoque س��ي��ارات
2019 وهي اجلوائز الكبرى في السحب 
األخير الذي سيقام بعد نهاية احلملة، 
حيث سيحصل ك��ل عميل على نقطة 
واحدة مقابل كل 1 د.ك ينفقه على دفع 
الفاتورة أو إعادة تعبئة الرصيد خالل 
فترة احلملة، وميكن للعميل التحقق من 
عدد النقاط/الفرص املجّمعة من خالل 
االت��ص��ال على الرمز *#2526 بحيث 
ُكّلما زادت نقاط العميل، زادت فرصة 

الربح بإحدى اجلوائز الكبرى.
وأوضحت الشركة أنها سعت جدياً 
إل���ى إض��ف��اء قيمة م��ض��اف��ة لعمالئها 
لتمّكنهم م��ن االستمتاع باالحتفاالت 
الوطنية بشكل مبتكر، ولتلبي تطلعاتهم 
واحتياجاتهم ولتفتح لهم آفاقا جديدة 
في استخداماتهم، مبينة أنها تأمل أن 
تقّدم جتربة رائعة ومميزة لعمالئها 

على شبكتها األحدث في الكويت. 
وش��ددت زين على حرصها مشاركة 
الشعب الكويتي احتفاالته وأفراحه في 
هذه األج��واء الوطنية، مشيرة إلى أنها 
تضع بصمتها في هذا االجت��اه بدعمها 
للعديد من الفعاليات واألنشطة ذات 
الطابع الوطني ف��ي الفترة احلالية، 
ويعود إطالقها لهذه احلملة التسويقية 
املميزة إلى إميانها البالغ بأهمية دور 
ال��ق��ط��اع اخل���اص وخ��اص��ة ال��ش��رك��ات 
الكويتية في مشاركة املجتمع أفراحه 

واحتفاالته الوطنية.

جنوم مارينا أف أم مع مسؤولي زين


