
في إطار سعيه املتواصل لتطوير 
الهيكل اإلداري، وض��م��ن جهوده 
املبذولة لدعم الكفاءات الوطنية، 
ق��رر مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية التسكني لعدد من 
املوظفني في مناصب قيادية، بعد 
التحقق من مطابقتهم إلشتراطات 
شغل تلك املناصب، وأتى ذلك القرار 
بناء على حرص مجلس اإلدارة على 
تولي الكوادر الوطنية للمسؤوليات 
ال��ق��ي��ادي��ة ف���ي اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية في مختلف قطاعات الشركة 
والوصول إلى أعلى درجات اجلودة 
والكفاءة في العمل وذل��ك مبا يعود 
باملصلحة العامة والفائدة على الناقل 
الوطني ل��دول��ة الكويت اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وبهذه التعيينات 
اجلديدة مت تفعيل الهيكل التنظيمي 
املعتمد وال��ذي مت باعداد مستشار 
عاملي واعتماد مجلس اإلدارة. هذا 
وقد شملت الترقيات األسماء التالية: 
فوزي عبدالوهاب خورشيد بوظيفة 
مساعد الرئيس التنفيذي خلدمة 
العمالء )بالتكليف(. وتثبيت يعقوب 
ي��وس��ف خ��اج��ة ب��وظ��ي��ف��ة مساعد 
الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة.

وكابنت عبدالله محمد الكندري 
ب��وظ��ي��ف��ة م��دي��ر إدارة ال��ت��دري��ب 
)بالتكليف(. و إس��ح��ق إبراهيم 
الهاجري بوظيفة مدير إدارة خدمة 
العمالء )بالتكليف(. وتثبيت قتيبة 
عبدالله اب��ل بوظيفة مدير إدارة 

ضبط اجلودة.
و خ��ال��د ب���در ال��ذك��ي��ر بوظيفة 
مدير إدارة التخطيط االستراتيجي 
واملشاريع )بالتكليف(. و مشعل لفا 
املطيري بوظيفة مدير إدارة خدمة 
العمالء املتميزين )بالتكليف(. و 
م��ح��م��د م���ن���اور ال��ع��ن��زي بوظيفة 
م��دي��ر إدارة امل��ب��ي��ع��ات وال��ت��وزي��ع 

)بالتكليف(.

و عبدالله ناصراحلويله بوظيفة 
م��دي��ر إدارة اخل���دم���ات االرض��ي��ة 
)بالتكليف(. وتثبيت أماني ياسني 
بوربيع بوظيفة نائب رئيس مكتب 
التنسيق واملتابعة. وإع��ادة تعيني 
فالح حسن العنزي بوظيفة مدير 
إدارة السالمة التشغيلية والطوارئ. 
وإع��ادة تعيني علي عباس الشمالي 
بوظيفة مدير إدارة اخلدمات اجلوية.

وب��ه��ذا ال���ش���أن، اج��ت��م��ع رئيس 
م��ج��ل��س إدارة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية يوسف عبداحلميد اجلاسم 
وب��ح��ض��ور ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل��ه��ن��دس ك��ام��ل ال��ع��وض��ي ون���واب 
الرئيس التنفيذي ملختلف القطاعات 
مع املسؤولني اجل��دد حيث قدم لهم 
تهنئة مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ومتنياته لهم بالتوفيق، 

وحثهم على بذل املزيد من اجلهود 
في خدمة اخلطوط اجلوية الكويتية 
مب��ا ي��ع��ود عليها وع��ل��ى كويتنا 
احلبيبة باخلير واملنفعة، مشيراً 
إلى أن اختيار تلك االسماء جاء بناًء 
على تقييم جلهودهم في العمل لدى 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وأدائهم 
املتميز في املواقع التي خدموا فيها 

الناقل الوطني.

وأض��اف رئيس مجلس اإلدارة: 
“نثق ب��ك��وادرن��ا الوطنية ونعتز 
بهم، حيث كانوا وم��ا زال��وا الرافد 
األساسي للخطوط اجلوية الكويتية 
ف��ي مسيرة ال��ن��ه��وض بها على مر 
السنوات، ويأتي ذلك تطبيقاً لتوجه 
مجلس اإلدارة في اسناد املسؤوليات 
املختلفة للعناصر الوطنية ومتكينها 
من حتقيق أهداف الشركة في تطوير 

العمل وحتقيق أهداف الريادة السيما 
وهي حتتفل مبناسبة )65 عاماً( على 
إنشائها، ونحن نؤمن امياناً كامالً مبا 

سيحققوه من نقلة نوعية”.
وخ��ت��م رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة 
حديثه باالعراب عن خالص امانيه 
بالتوفيق والسداد للمسؤولني في 
الشركة للعمل ال��دؤوب على تقدمها 

وازدهارها وجناحها.

في إطار سعيها املتواصل لتطوير الهيكل اإلداري

»اخلطوط الكويتية«: تعيني وتثبيت مناصب إشرافية جديدة

أرباح املزايا القابضة تتراجع
93 باملئة في الربع الثاني

أظهرت البيانات املالية لشركة املزايا القابضة 
تراجع أرب��اح الربع الثاني من العام اجل��اري 

بنسبة 92.9 باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية 
أم��س  الثالثاء، بلغت أرب��اح الفترة 110 آالف 
دينار )362.4 ألف دوالر(؛ مقابل أرباح الربع 
الثاني من العام املاضي بقيمة 1.55 مليون دينار 

)5.1 مليون دوالر(.
وبلغت أرب��اح الشركة في النصف األول من 
العام اجلاري 1.12 مليون دينار؛ مقابل أرباح 
بقيمة 2.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 

املاضي، بتراجع نسبته 61.4 باملائة.
وقالت الشركة إن تراجع األرب��اح يعود إلى 
تسليم عدد أكبر من الوحدات العقارية املبيعة 
خالل النصف األول من العام املاضي مقارنة بهذا 
العام، وكذلك انخفاض اإليرادات األخرى خالل 

فترات املقارنة.
كانت أرب��اح “مزايا”، امل��درج��ة ببورصتي 
الكويت ودبي، تراجعت 25.2 باملائة في الربع 
األول من العام اجلاري، لتصل إلى 1.01 مليون 
دينار؛ مقابل 1.35 مليون دينار أرب��اح الفترة 

املماثلة بالعام املاضي.

اجلاسم والعوضي خالل اجتماعهم املسؤولني في الشركة

»VIVA«  و »DHL« توقعان اتفاقية شراكة 
استراتيجية مع عروض حصرية

وق��ع��ت ش��رك��ة االت���ص���االت 
 DHL م��ع ،VIVA الكويتية
، اتفاقية شراكة استراتيجية، 
ت���ق���دم مب��وج��ب��ه��ا خ��ص��وم��ات 
ح��ص��ري��ة ل��ع��م��الء VIVA في 
الكويت، مما يتيح لهم التمتع 
بخدماتها بسعر أق��ل ألي بلد 
في الواليات املتحدة األميركية، 
أوروب��ا والشرق األوس��ط. ميكن 
للعمالء اإلش��ت��راك عبر إرس��ال 

DHL إلى 510.
وفي هذه املناسبة قالت حنني 
الفليج، الرئيس التنفيذي لقطاع 
مبيعات األف���راد بالوكالة في 
VIVA: “نحن نتطلع إلى تلبية 

احتياجات عمالئنا امل��ت��زاي��دة 
باستمرار، ل��ذا قمنا ببناء هذه 
الشراكة مع DHL لتزويدهم 
بعروض حصرية وف��ري��دة من 

نوعها تلبي احتياجاتهم.”
 من جانبه، ق��ال مدير شركة
DHL Express  في الكويت، 
عمرو طنطاوي: “نفخر بأن تقدم 
جميع شراكاتنا على الصعيدين 
ال��ع��امل��ي واحمل���ل���ي لعمالئنا 
م��ج��م��وع��ة ف��ري��دة م��ن امل��زاي��ا، 
وشراكتنا مع VIVA ستمنحنا 
الفرصة لزيادة توسعنا وتوفير 
مزايا خاصة جلمهور أوسع مع 

نفس اجلودة في اخلدمة.”

م��ع وج��ود شبكة عاملية في 
أك��ث��ر م��ن 220 دول���ة ومنطقة 
حول العالم، تعد DHL الشركة 
األكثر شهرة في العالم وميكنها 
تقدمي حلول غير محدودة تقريًبا 

من االحتياجات اللوجستية.
ملعرفة تفاصيل أكثر، يستطيع 
 VIVA العمالء متابعة منصات
الرسمية على مواقع التواصل 
اإلجتماعي، زي���ارة أح��د ف��روع 
الشركة أو زيارة موقع الشركة 
www.viva.com. اإللكتروني
kw أو االت��ص��ال مبركز خدمة 
العمالء على الرقم 102 للحصول 
حنني الفليج مع  عمرو طنطاويعلى املساعدة على مدار الساعة.  
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اجلاسم والعوضي يتوسطان القيادات اجلديدة

8.3 مليون دينار أرباحًا »هيومن سوفت«: 
2019 في الربع الثاني من 

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة )ه��ي��وم��ن س��وف��ت 
القابضة( الكويتية حتقيقها 3ر8 مليون 
دي��ن��ار كويتي )نحو 22 ر28 مليون 
دوالر( أرباحا في الربع الثاني من عام 
2019 بربحية سهم بلغت 69 فلسا 
باملقارنة مع 5ر6 مليون دينار )نحو 22 
مليون دوالر( بربحية سهم 54 فلسا عن 

الفترة ذاتها العام املاضي.
وقالت هيومن سوفت القابضة في 
افصاح منشور على املوقع اإللكتروني 
على موقع البورصة أمس  الثالثاء ان 
الزيادة في األرب��اح خالل فترة الستة 
أشهر املنتهية في يونيو 2019 مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام املاضي تعود 
إل��ى ال��زي��ادة ف��ي حجم االي���راد الناجت 
عن منو حجم األعمال وحتسني كفاءة 

التكاليف.
وبلغت أرب��اح الشركة في النصف 
األول من العام اجلاري 08ر17 مليون 
دينار مقابل أرباح 4ر14 مليون دينار 
باملقارنة مع عام 2018 بإرتفاع نسبته 

19 في املئة.
وتأسست )هيومن سوفت( في عام 
1997 وأدرجت في )بورصة الكويت( 
في عام 2005 ويبلغ رأسمالها املصرح 

به 2ر12 مليون دينار )نحو 48ر41 
مليون دوالر(. وتكمن أغراض الشركة 
في متلك أسهم شركات مساهمة كويتية 
أو أجنبية وأسهم أو حصص في شركات 
ذات مسؤولية م��ح��دودة كويتية أو 

أجنبية أو االش��ت��راك في تأسيس هذه 
الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها 
ل��دي الغير وف��ي ه��ذه احلالة يتعني أال 
تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في 
رأس مال الشركة املقترضة عن  20 في 

املئة  على األقل. كما تكمن في استغالل 
الفوائض املالية املتوافرة لدي الشركة 
عن طريق استثمارها في محافظ مالية 
وعقارية تدار من قبل شركات وجهات 

متخصصة.

إحدى الفعاليات التي شاركت فيها هيومن سوفت

تابعة لـ»أرزان« تبيع
51 باملئة من شركة هولندية 

بـ23.4 مليون يورو
أعلنت شركة مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار عن 
قيام شركتها التابعة أرزان كابيتال هولدينغ ليميتد اململوكة 
بنسبة 78.6 باملائة، ببيع 51 باملائة من شركة “هيل توب” 
هولندا، مببلغ 22.38 مليون يورو مبا ُيعادل 7.71 مليون دينار.

وقالت “أرزان” في بيان للبورصة الكويتية أمس  الثالثاء، 
إن البيع سيترتب عليه انخفاض في االستثمارات مببلغ 22.38 
مليون يورو، وانخفاض في االلتزامات بنفس القيمة، موضحة 
بأن األثر املالي للصفقة سيظهر في البيانات املالية للمجموعة 

التي ستصدر بنهاية 2019.
كانت أرباح “أرزان” ارتفعت 190.5 باملائة في الربع األول 
من العام اجل��اري، لتصل إلى 2.29 مليون دينار؛ مقابل أرباح 

بقيمة 787 ألف دينار بالفترة نفسها من العام املاضي.

تابعة لـ»االمتياز« توقع عقد 
مناقصة مع »مصفاة عبدالله«

أعلنت مجموعة االمتياز االستثمارية توقيع إحدى الشركات 
التابعة لها ب�50.69 باملائة عقد توريد وتنفيذ مبصفاة ميناء 
عبدالله، وذلك بقيمة 2.98 مليون دينار؛ وفق بيان لبورصة 
الكويت أم��س  الثالثاء. وكانت االمتياز أعلنت في 2 يونيو 
السابق، ترسية عقد املناقصة عليها، التي تتعلق بتوريد وتنفيذ 
ملشروعات األعمال امليكانيكية مع أعمال مدينة وكهربائية وآالت 

دقيقة متصلة باملصفاة، ملدة 5 سنوات.
وتوقعت املجموعة حتقيق الشركة التابعة نسبة هامش ربح 
2 إلى 4 باملائة من قيمة العقد، مع العلم أن نسبة هامش الربح 
املذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة، وتتغير صعوداً وهبوطاً 
على ضوء مراحل سير امل��روع، ومدة التنفيذ، ونسب اإلجناز، 

ومدى حتقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع.
ُيشار إلى أن أرباح “االمتياز” تراجعت 82.9 باملائة في الربع 
األول من العام اجل��اري، لتصل إلى مليون دينار، مقابل 5.85 

مليون دينار في الربع املقارن من 2018.
واستقر سهم االمتياز في نهاية تعامالت اليوم ببورصة 

الكويت عند سعر 144 فلساً.

»هواوي«: مراجعة
 »HUAWEI Mate 20X 5G «  لـ

الداعم لشبكة اجليل اخلامس

الكويت تستورد سيارات
4 أشهر بـ1.4 مليار دوالر في 

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تتسابق فيه البلدان 
لتكون من بني األوائل بتثبيت شبكات اتصال 
اجليل اخل��ام��س، يجب أن تكون الهواتف 
امل��دع��وم��ة باجليل اخل��ام��س على مستوى 
التحدي. واحدة من الهواتف القليلة اجلاهزة 
واملدعومة بشبكة اجليل اخلامس هو هاتف  
HUAWEI Mate 20X 5G. ونحن 
نعلم أن ه��واوي لديها سجل حافل إلنتاج 
منتجات بتكنولوجيا فائقة، هل سيواصل 

هاتف HUAWEI Mate 20X 5G  هذا 
االجت��اه؟ دعنا نلقي نظرة. رقاقتي معاجلة 
تدعما اجليل اخلامس : جهزت هواوي هاتف 
HUAWEI Mate 20 X )5G(  مع كيرين 
980 وBalong 5000، شريحة تدعم 
اجليل اخلامس و متعددة األمناط. وتتوافق  
Balong 5000 من رتبة 7 نانومتر مع 
أجيال متعددة من تكنولوجيا الشبكة مبا في 

ذلك اجليل الرابع، والثالث والثاني.

ارتفعت واردات دول��ة الكويت م��ن السيارات 
واملركبات خ��الل األربعة األشهر األول��ى من العام 
اجلاري بنسبة 1.7 باملائة على أساس سنوي، وذلك 

حسب بيان اإلدارة املركزية لإلحصاء.
وسجلت واردات ال��ك��وي��ت م��ن ع��رب��ات سيارة 
وج����رارات، ودرج���ات وع��رب��ات أرض��ي��ة وأجزائها 
434.94 مليون دينار )1.43 مليار دوالر(، مقابل 
427.81 مليون دي��ن��ار )1.41 مليار دوالر( في 

األربعة األشهر األولى من 2018.
وحسب البيانات الرسمية، استحوذت واردات 
السيارات على 12.7 باملائة من إجمالي واردات 
الكويت في الفترة من يناير وحتى أبريل السابق 

البالغة 3.43 مليار دينار.
وعلى مستوى شهر أبريل السابق، استوردت 
الكويت سيارات بقيمة 106.22 مليون دينار، مقارنة 
ب�111.21 مليون دينار بالشهر املناظر من العام 

السابق، بانخفاض 3.6 باملائة.
وفي املركز الثاني جاءت واردات املراجل وآالت 
وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 405.87 مليون دينار، 
والتي تراجعت بنسبة 17.1 باملائة عن مستواها 
في األربعة األشهر األولى من العام املاضي والبالغة 

489.59 مليون دينار.
وبشكل عام، سجلت الواردات الكويتية خالل ال�4 

األشهر األولى من 2019 نحو 3.434 مليار دينار، 


