
ضمن سابقة حققتها مجموعة من 
أبناء الكويت على قمة “أمادابلم” في 
سلسلة جبال الهماليا، مت تسجيل 
إجن��از جديد ف��ي موسوعة جينيس 
ل��أرق��ام القياسية، وذل��ك برفع علم 
دول��ة الكويت األكبر مساحة وحجم 

في العالم على قمة “أمادابلم” .
وحقق فريق KFlag هذا اإلجناز 
بعد رحلة استمرت واح��دا وعشرين 
يوما من التسلق على جبال الهماليا، 
وجتهيز امتد إلى أكثر من سنة. حيث 
كان الفريق يتألف خالل هذه الرحلة 
م��ن ع��ش��رة أع��ض��اء، ب��داي��ة م��ن قائد 
الفريق: فؤاد قبازرد، وبقية أعضاء 
الفريق األبطال: علي البيرمي – طالل 
املطوع – يوسف الشطي – يوسف 
القالف – عبد الرحمن السويلم – إميان 
اجلندل – إبراهيم الدمخي – محمد 

األنصاري – أحمد العبدالرزاق.
وبرعاية كرمية من شركة البترول 
الكويتية العاملية والشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية  
متمثلة بالرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الكويتية العاملية والرئيس 
التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية 
الشيخ  نواف سعود الصباح واإلدارة 
العليا للشركتني مت��ت، بفضل الله، 

مهمة أبطال الوفد الكويتي املشارك 
من الشركتني في تسلق قمة أما دابالم 
في جبال الهيمااليا وثبيت أكبر علم 

كويتي )100 متر x 30 متر(، على 
قمتها والتي يبلغ ارتفاعها 6812 متر 

فوق سطح البحر. 

ومن الناحية الفنية، لقد بذلت إدارة 
الشركتني ج��ه��ودا ج��ب��ارة استمرت 
ملا يقارب عام كامل لتنظيم الرحلة 

وإعداد كافة متطلباتها من أجل تذليل 
كافة العقبات التي تواجهها وحتقيق 
النجاح لها. واستمرت الرحله 12 

ي��وم��ا ح��ي��ث ت��وج��ت بتحقيق كافة 
األهداف التي وضعت من أجلها وعلى 
رأسها حتقيق الرقم القياسي من خالل 

تثبيت أكبر علم على هذه القمة.
وق��د عبر ال��ش��ي��خ  ن���واف سعود 
الصباح الرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الكويتية العاملية والرئيس 
التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية 
من جانبه عن سعادته الغامرة بهذا 
اإلجن��از، قائال بأن هذا اإلجن��از الذي 
حققه أب��ط��ال كويتيون نفخر بهم 
جميعا ه��و إجن��از ميثل ك��ل الشعب 
الكويتي، حيث أنه يحمل روح الشعب 
الكويتي ورغبته العميقة دائما لرفع 
اسم الكويت في كافة احملافل ومتثيلها 
خير متثيل والننسى باملقابل شكر 
جميع الرعاة الداعمني لهذا الفريق 
من الهيئة العامة للرياضة )قطاع 
الرياضة للجميع( واللجنة األوملبية 
الكويتية لدعمهم الكرمي في حتقيق 

هذا اإلجناز.
وفي سياق تكرمي فريق األبطال، 
ي��ذك��ر أن���ه سيتم استقبالهم ي��وم 
األح���د امل��واف��ق 17 نوفمبر 2019 
ف��ور وص��ول��ه��م إل��ى م��ط��ار الكويت 
الدولي، ويقوم باستقبال األبطال كل 
من إدارة شركة البترول الكويتية 
العاملية وإدارة الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية 

والرعاة الرسميني.

»البترول الكويتية«: نفتخر بإجناز الفريق ألنه يحمل روح الشعب الكويتي

»KFlag« تسجل إجنازًا جديدًا في »جينيس« برفع أكبر علم للكويت على جبال الهماليا  

العلم الكويتي على جبال الهماليا  
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الفريق خالل رحلته

ح��ص��دت ش��رك��ة اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية جائزة أفضل 
راحة مقاعد بني شركات الطيران 
في منطقة الشرق االوسط للعام 
2019، وذل��ك م��ن قبل منظمة 
 APEX Official Airline
Ratings™في ح��ف��ل أقامته 
املنظمة ف��ي س��ن��غ��اف��ورة ضم 
شركات الطيران العاملية يوم 
االرب��ع��اء امل��واف��ق 13 نوفمبر 
ن��ي��اب��ة  2019، وتسلم اجلائزة 
عن اخلطوط اجلوية الكويتية 
مساعد الرئيس التنفيذي خلدمة 
ال��ع��م��الء ف����وزي ع��ب��دال��وه��اب 

خورشيد.
وق���د ج����اءت ه���ذه اجل��ائ��زة 
استنادا على إستبيان محايد 
ومباشر من قبل املسافرين الذي 
وصل عددهم لنحو 1.6 مليون 
مسافر شاركوا بالتصويت على 
هذا االستبيان وتعتمد منظمة 
APEX على آراء ووجهات نظر 
محايدة من قبل املسافرين حيث 
يتم منح الركاب الفرصة لتقدمي 
تقييمات مجهولة املصدر لتغطي 
خمس فئات من اخلدمات: راحة 
املقعد، خدمة املقصورة، الطعام 

والشراب، البرامج الترفيهية، 
وخ��دم��ة  Wi-Fi، كما يسمح 
التقييم املطبق من خالل الشاشة 
الواحدة لركاب شركات الطيران 

لتقييم رحالتهم بسهولة .
هذا وتؤكد اخلطوط اجلوية 

الكويتية استمرارها وإصرارها 
في السعي نحو تطوير خدماتها 
املتنوعة لتحقيق أعلى معدالت 
ال��رض��ى ل��دى ال��ع��م��الء ال��ك��رام 
لتحقيق أفضل معايير اخلدمات 

املتطورة.

ق���ال محمد ج��ع��ف��ر، الرئيس 
التنفيذي لشركة “جست كلني”، 
أن عرض االكتتاب األول��ي العام 
هو الهدف األسمى ال��ذي تتطلع 
إل��ي��ه ال��ش��رك��ة ل��ي��دع��م توسعها 
عبر منطقة اخلليج وص��والً إلى 

األسواق الدولية. 
وكانت الشركة، والتي انطلقت 
قبل ث��الث س��ن��وات لتعمل على 
حت����ّول أع��م��ال ق��ط��اع امل��غ��اس��ل 
في املنطقة ونقله إل��ى املنصات 
اإللكترونية، قد عملت للتّو على 
توسعة عملياتها في السعودية 
لتمتد م��ن املنطقة الشرقية إلى 

جدة. 
وستضيف “جست كلني”، 
والتي تعمل من مقرها في الكويت 
باإلضافة إلى اإلمارات والبحرين، 
مدينة الرياض واملزيد من املدن 
السعودية الكبرى إل��ى شبكتها 
خالل األشهر القليلة املقبلة قبل 
االن��ط��الق ف��ي األس���واق الدولية 

العام املقبل. 
واحتفاًء بهذا التوسع، أطلقت 
“جست كلني” اليوم حملة تتيح 
للعمالء في الكويت والبحرين 
واإلم��ارات فرصة احلصول على 
جوائز قيمة. تستمر احلملة منذ 
اليوم وحتى 15 ديسمبر وتتيح 
الفرصة للمشاركني للفوز بجائزة 
ق��دره��ا 5،000 دوالر ن��ق��داً عبر 
برنامج لإلحالة باستخدام تطبيق 

“جست كلني”. 
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ق��ال جعفر: 
“يوفر قطاع املغاسل ف��ي دول 
اخلليج العربية ف��رص��اً واع��دة 
للغاية بقيمة 3 مليارات دوالر، 

وك��ان��ت خطتنا منذ البداية هي 
حتويله إلى قطاع يعمل حصرًيا 

عبر شبكة اإلنترنت.” 
وأض��اف: “قبل عام من اليوم 
كنا متواجدين في الكويت فقط، 
وشهدنا منذ ذل��ك احل��ني توسعاً 
م��ل��م��وس��اً ف��ي��م��ا ن��ع��م��ل ج��اّدي��ن 
ل��ت��ح��دي��ث م��ن��ت��ج��ن��ا وت��ه��ي��ئ��ت��ه 
لدخول مدن جديدة في األس��واق 
العاملية. كما أننا نعمل بجهد من 
أجل الوصول إلى عرض اكتتاب 
أولي عام، ونسعى لتحقيق النمو 
لشركتنا لتصل إل��ى مستويات 

جتعل منه حقيقة ممكنة.”  
وم���ن خ���الل احل��م��ل��ة احلالية 
التي تستمر شهراً كاماًل، يطلب 
م��ن مستخدمي تطبيق “جست 
كلني” دع��وة أصدقائهم لتحميل 
التطبيق وحجز خدمة الغسيل، 
ب��ح��ي��ث ي��ف��وز ال��ش��خ��ص ال���ذي 
يحقق أعلى عدد من الطلبات عبر 

أصدقائه بجائزة نقدية قيمتها 
5،000 دوالر.  جتدر اإلشارة إلى 
أن “جست كلني” تأسست عام 
2016 على يد الشقيقني الكويتيني 
ن��وري وع��ذب��ي ال��ع��ن��زي، لتتيح 
للعمالء إمكانية احلصول على 
خدمات الغسيل من خالل تطبيق 
سهل االستخدام يربطهم مبئات 

املغاسل.
ويقول املؤسس الشريك عذبي 
العنزي أن الطلب على خدمات 
املغاسل يدعم توسع الشركة، 
وأن ظروف السوق لن تساهم في 
إبطاء منوها.  وأوضح قائالً: “ال 
تعّد أعمال الغسيل من الكماليات، 
فهي ض���رورة أس��اس��ي��ة ويدفع 
الناس في املنطقة مقابل احلصول 
على تلك اخلدمة حتى في فترات 
ال��ت��ب��اط��ؤ االق���ت���ص���ادي – فهي 
ك��احل��اج��ة إل���ى ح��الق��ة الشعر، 

وتعتبر زهيدة نسبياً.”  

ن��ّظ��م��ت مجموعة ه����واوي ألع��م��ال 
املستهلكني في الكويت ملتقًى إعالمياً 
أقيم مساء ي��وم األرب��ع��اء 13 نوفمبر 
2019 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املسيلة شهد ت��واج��د أب��رز شخصيات 
املجتمع اإلع��الم��ي. وتضمنت قائمة 
الضيوف احلاضرين ع��دداً من رؤساء 
التحرير والصحفيني ومقدمي البرامج 
التلفزيونية إلى جانب مشاهير وسائل 

التواصل االجتماعي.

واستهل جيسون جيانغ، -مدير عام 
مجموعة ه���واوي ألع��م��ال املستهلكني 
في الكويت-، فعاليات األمسية بإلقاء 
كلمتة ورح��ب م��ن خاللها بالضيوف 
املتواجدين؛ حيث قال: “باتت أمسيات 
امللتقى اإلعالمي واحدة من أبرز فعاليات 
التواصل وأكثرها ترقباً وتفضيالً على 
أجندتنا السنوية. وها نحن جنتمع مع 
مزيج فريد من الشخصيات املرموقة 
ذات التأثير الفعال من مختلف قنوات 

االت��ص��ال حت��ت سقف واح���د. وال��ي��وم، 
نحتفل سوياً باإلجنازات الرائعة التي 
متكنا من حتقيقها ونغتنم هذه الفرصة 
للتعبير عن شكرنا العميق لكل إعالمي 
س��اه��م ف��ي نقل رسالتنا إل��ى عمالئنا 
واملجتمع ع��م��وم��اً، وب��ال��ت��ال��ي دعمنا 
لتسليط ال��ض��وء على رس��ال��ة شركة 
هواوي ورؤيتها وقيمها”. ومن جانبه، 
ق��ال ج��م��ال أب��و ال����رب،- امل��دي��ر األول 
لتسويق املنتجات-: “من املهم للغاية أن 

نسلط الضوء على التفوق الدائم ملنتجات 
ش��رك��ة ه���واوي على منافسيها خالل 
العقود الثالثة املاضية، وذلك إلى جانب 
ما تتميز به من ابتكار غير محدود. وفي 
الواقع، نحن نشعر بسعادة بالغة جتاه 
مستويات الوعي املرتفعة مبنتجاتنا؛ 
إذ يحرص املستهلكون في دولة الكويت 
على مواكبة أحدث املنتجات والتقنيات 
من خالل الدعم اإلعالمي الذي سمح لنا 

ببناء هذه العالقة الوطيدة معهم”.

أعلنت شركة مايكروسوفت 
بالتعاون م��ع اجل��ه��از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وضمن 
ال��ش��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة بينهما عن 
إطالق “مبادرة التدريب املتميز 
على التحول الرقمي في الكويت” 
، وه���ي م��ب��ادرة غنية ستمكن 
موظفي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي من 
حتقيق املزيد من االجن��ازات عن 
طريق تعزيز مستوى مهاراتهم 
الرقمية والتقنية مثل احلوسبة 
السحابية والذكاء االصطناعي 

وانترنت األشياء.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن����ه مت 
اإلع�����الن ع���ن امل����ب����ادرة خ��الل 
ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��س��اب��ع��ة 
ملنتدى احلكومة اإللكترونية في 
الكويت، الذي عقد برعاية كرمية 
م��ن سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس 
ال���وزراء، وف��ي إط��ار موضوع “ 
االجت��اه��ات احلديثة للحكومة 
الذكية” ت��ن��اول امل��ن��ت��دى أكثر 
الظواهر التكنولوجية احلديثة 
املساندة للتحول الرقمي بشكل 
عام، ومبادرات احلكومة الذكية 
على وج��ه اخل��ص��وص، وكذلك 
املواضيع التي ُتعنى بتقنيات 
احلوسبة السحابية وال��ذك��اء 
االصطناعي وانترنت األشياء، 

إضافة إلى التقنيات احملمولة.
وب���ه���ذا ال���ص���دد ق��ال��ت هيا 
ال��ودع��ان��ي م��دي��ر ع���ام اجل��ه��از 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
“إن إمياننا العميق بأهداف رؤية 
الكويت 2035 ُيحّتم علينا أن 
ن��ب��ذل ق��ص��ارى جهدنا م��ن أجل 
تسريع عجلة التحول الرقمي 
وتعزيز النمو املستدام، وهذا 
يتطلب التركيز على مهاراتنا 
وق��درات��ن��ا احلالية ول��ذل��ك فإن 
من اه��م اه��داف اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات تطوير 
م���ه���ارات وق������درات ال��ع��ام��ل��ني 

بالقطاع احل��ك��وم��ي ف��ي مجال 
تقنية املعلومات. وت��أت��ي هذه 
امل���ب���ادرة ب��ال��ت��ع��اون م��ع أح��د 
ش��رك��ائ��ن��ا االس��اس��ي��ني شركة 
م��اي��ك��روس��وف��ت ل��ب��ن��اء ق���درات 
وطنية تتناسب م��ع متطلبات 

خطة التحول الرقمي”.
وأضافت: “سنعمل عن كثب 
م��ع م��اي��ك��روس��وف��ت م��ن خ��الل 
م��ب��ادرة ال��ت��دري��ب املتميز على 
التحول الرقمي، من أجل تدريب 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ف��ي جميع 
اجلهات احلكومية على استخدام 
التكنولوجيا، واملساهمة في خلق 
مهارات جديدة تواكب التطور 
القائم وتساهم في حتقيق رؤية 

الكويت 2035”.
وف���ي س��ي��اق تفصيلي أكثر 
س��ت��ش��م��ل م���ب���ادرة ال��ت��دري��ب 
املتميز ع��ل��ى ال��ت��ح��ول الرقمي 
مجموعة من الدورات التدريبية 
ال��ت��ي تغطي أس��س السحابة، 
وال��ذك��اء االصطناعي، وتطوير 
التطبيقات، وحت��دي��ث البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات، 
ح��ي��ث س��ت��ق��وم مايكروسوفت 
خ���الل ال��ث��م��ان أش��ه��ر ال��ق��ادم��ة 

بتدريب 650 موظف حكومي 
كمرحلة أول��ى ف��ي أح��د املعاهد 
التدريبية املعتمدة، مما سيمكنهم 
من االستفادة من قوة السحابة 
الذكية وإضافة مساهمات كبيرة 
تعزز من حتقيق رؤي��ة الكويت 
2035. وم��ن جانبه ق��ال املدير 
ال��ع��ام ملايكروسوفت الكويت 
ع��الء ال��دي��ن ك��رمي “إن تعاون 
مايكروسوفت مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات من خالل 
هذه املبادرة يعكس مدى التزام 
الشركة الراسخ بدعم الكويت 
وتشجيع منط التعلم املستدام 
“. وأك��م��ل “نحن منتلك إمياناً 
كبيراً ب��ض��رورة رف��ع امل��ه��ارات 
وإع���ادة تشكيلها م��ن أج��ل سد 
فجوة الثغرات املهنية في القطاع 
االقتصادي، مما سيساهم بدفع 
النمو وضمان حتقيق االزده��ار 
في هذا القطاع، كما أننا نتطلع 
إل��ى العمل عن كثب مع اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
لتزويد موظفني القطاع احلكومي 
باملهارات املناسبة التي تعمل 
ع��ل��ى ت��س��ري��ع عملية التحول 

الرقمي حلكومة الكويت”.

»الكويتية« حتصد جائزة أفضل راحة مقاعد  
2019 في منطقة الشرق األوسط للعام 

فوزي خورشيد متسلماً اجلائزة

سعًيا للوصول إلى اكتتاب أولي عام

»جست كليت« تواصل توسعها
عبر األسواق اخلليجية 

محمد جعفرمع املؤسسني الشريكني نوري وعذبي العنزي

»أجيليتي« حتقق 
21.7 مليون دينار 

ارباحًا صافية
أعلنت أجيليتي عن نتائجها املالية للربع الثالث من 
عام 2019 محققة صافي أرباح بقيمة 21.7 مليون دينار 
كويتي، بزيادة قدرها %8.4 )أو %12.1 قبل احتساب 
أثر املعيار الدولي للمحاسبة IFRS16( عن نفس الفترة 
من العام املاضي ومبا يعادل 13 فلس للسهم الواحد. 
فيما بلغت إيرادات الشركة 400.7 مليون دينار كويتي 
واألرب��اح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلط��ف��اء 47.4 مليون دي��ن��ار كويتي ب��زي��ادة 1.6% 
و%20.9 )أو %2.8 قبل احتساب أثر املعيار الدولي 

للمحاسبة IFRS16( بحسب الترتيب. 
وقد حققت الشركة في التسعة أشهر صافي أرباح 
بقيمة 63.6 مليون دينار كويتي ب��زي��ادة %7.9 )أو 
%11.3 قبل احتساب أث��ر املعيار ال��دول��ي للمحاسبة 
IFRS16( وبواقع 38.2 فلس للسهم الواحد. بلغت 
األرب��اح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء 142.4 مليون دينار كويتي بزيادة 24.9% 
)أو %6.4 قبل احتساب أثر املعيار الدولي للمحاسبة 
IFRS16( واإلي��رادات 1،175.8 مليون دينار كويتي 

بزيادة %2.2 خالل التسعة أشهر. 
وف��ي ه��ذا الصدد أوض��ح السيد ط��ارق سلطان نائب 
رئ��ي��س مجلس اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 
أجيليتي: “لقد قادت مجموعة شركات البنية التحتية 
التابعة لنا نتائج الربع الثالث، تزامناً مع منو الكيانات 
الرئيسية في هذه املجموعة، بينما تأثرت أعمال اخلدمات 
اللوجيستية العاملية بظروف السوق الصعبة والتأثير 
املثبط الذي أحدثته احلرب التجارية على الصناعة ككل. 
إال أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن اخلدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة تتقدم بقوة في خطتها الرقمية لتحسني 

الكفاءة التشغيلية وتعزيز جتربة العمالء.”
وأض��اف سلطان: “نحن نستمر في االستثمار في 
التحول القائم على التكنولوجيا ونسعى لنكون رائداً 
  Agility Ventures رقمياً في صناعاتنا، لذا يقوم فريق
بالتعاون مع املبتكرين من الشركات الناشئة التي من 
شأنها إعادة صياغة سالسل اإلمداد في مجاالت تتراوح ما 
بني التقنيات اخلضراء إلى التجارة اإللكترونية. كما نعمل 
على تسريع عمليات التطوير الداخلي واالستحواذات 
 ،Shipa والشراكات إلمناء منصتنا اللوجيستية الرقمية

وهو ما نرى فيه منواً مستقبلياً لشركتنا وصناعتنا.”

»هواوي« تعقد ملتقى نهاية العام 

جيسون جيانغ

»مايكروسوفت«: شراكة مع »تكنولوجيا 
املعلومات« لرفع مهارات املوظفني 

جانب من التكرمي

جانب من احلضور


