
كرمت اجلمعية االمريكية حملترفي السالمة 
فرع الكويت شركة “ريالينسالعاملية”  خالل 
امل��ؤمت��ر وامل��ع��رض ال��دول��ي ال��ع��اش��ر ملجاالت 
الصحة والسالمةواألمن والبيئة والوقاية الذي 

نظمتة اجلمعية االسبوع املاضي. 
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ق���ال ال��ت��ن��ف��ي��ذى لشركة 
ريالينس العاملية  امجد الصالح انتكرمي “ 
ريالينس “ جاء ملساهماتها  الكبيرة فى  التطوير 
والتميز  في  أفضلما توصلت اليه التكنولوجيا 
ف���ي م��ج��ال خ���دم���ات ال��ت��غ��ذي��ة و العمليات 
اللوجيستيةاملصاحبة واملطابقة ملقاييس 
العاملية في مجال تكنولوجيا الصحة و السالمة 
والبيئة املتبعة ف��ي م��واق��ع العمل للشركات 

النفطية.   
وأض��اف الصالح في بيان صحفي أن تقدير 
اجلهات العاملية واحمللية لشركة”ريالينس “ 
في الكويت يأتي كمحصلة ملجهودات كبيرة 
وواض��ح��ة ب��ذل��ت م��ن كافةمسئولي الشركة 
والعاملني بها مم��ا س��اه��م ف��ي حصولها على 
هذا املستوى منالتفوق التشغيلي والهندسي 

لالختراعات التحويلية والطاقة املتجددة.
 واش��اد الصالح مبشاركة العدد الكبير من 
الشركات واملؤسسات املتخصصة فياملومتر 
وال��ت��ي ت��ن��اول��ت بالبحث واملناقشة اب���رز ما 
توصلت اليه التكنولوجيا فيمجال اخلدمات 
والعمليات اللوجيستية املصاحبة واملطابقة 
ملقاييس العاملية فيمجال تكنولوجيا الصحة 
وال��س��الم��ة والبيئة وخ��ص��وص��ا ال��ت��ي تعني 
بتطبيق حلوملتطورة للعناية بصحة األنسان 

الغذائية والبيئة والصناعية. 
وذك���ر  ان ورش العمل واحمل��اض��رات التي 
عقدت علي مدار يومني شهدت حضورمكثف من 
املتخصصني من جانب وع��دد كبير من موظفي 
الشركات النفطيةالتابعة مما اث��ري فعليات 
امل��ومت��ر بكل م��ا ه��و مفيد م��ن ج��وان��ب الصحة 
والسالمةوالبيئة والوقاية،موضحا ان تلك 
احمل��اض��رات تنعكس ايجابا علي العمل في 

تنفيذاملشاريع القائمة .
 ولفت الصالح الي ان الشركة حصدت العديد 
م��ن ش��ه��ادات االي���زو العامليةاملتخصصة في 

املواصفات واملقاييس للجودة و النوعية ذات 
املقاييس العاملية وفي مقدمتها شهادة االيزو 
نظام ادارة ج��ودة التغذية من امل��واد األولية و 
 22000:2005FSMS”حتىاملستهلك املقدمة
“ ، وشهادة االي��زو في نظام اجل��ودةاالداري��ة 
 9001:2015QMS“ ف��ي اعمالها املختلفة
“، وش���ه���ادة ادارة احمل��اف��ظ��ةع��ل��ى البيئة 
“14001:2015”، وشهادة اجل��ودة  في ادارة 
 .”OHSAS 18001:2007“ الصحة واإلنسان

واملح الصالح الي أن تكرمي الشركة جاء عقب 
زي���ارات ميدانية من قبل املجموعةالهندسية 
للتقييم ملواقع األع��م��ال الشركة وذل��ك لتقييم 
نتائج أع��م��ال تنفيذية فعالة ،م��ؤك��داً ان تلك 
ال��زي��ارات اثبتت ال��دور ال��ذي تقوم به الشركة 
خلدمة املواقع البعيدةوالنتائج املرضية التي 
ملسها خبراء هندسة البيئة والطاقة في الشركات 

التيتعمل لديها ريالينس العاملية . 
وأوضح أن من أبرز النظم التي قامت ريالينس 
العاملية بها خ��الل الفترة املاضية)احلمامات 
 )IOT( بنظم انترنت األشياء )الذكية املتنقلة
التحكم عن بعدووسائل اعادة التدوير الغذائي 
لالستخدام في حتسني التربة و الري و احلدمن 
تكاليف املياه و الكهرباء بالطاقة الضوئية و 
التعامل مع النفايات الضارةللبيئة و حلول 
الصرف الصحي الالهوائية العضوية والصديقة 
للبيئة باستخداماحدث ما توصلت له التقنيات 

العاملية . 

قالت االدارة العامة للطيران 
املدني الكويتية ان اللجنة العليا 
ل)م��ع��رض الكويت للطيران 
2020( بحثت ف��ي اجتماعها 
اخلامس االستعدادات النهائية 
الن��ط��الق امل��ع��رض ال���ذي يقام 
في الفترة بني 15 و 18 يناير 

املقبل.
واوض��ح��ت الطيران املدني 
في بيان صحفي أمس  الثالثاء 
ان االجتماع الذي ترأسه رئيس 
االدارة العامة الطيران املدني 
الشيخ سلمان صباح السالم 
احلمود الصباح ناقش تقارير 
اللجان الفنية العاملة بشأن 
اخلطة التشغيلية للمعرض.
ونقل البيان عن مقرر اللجنة 
العليا سعد العتيبي قوله ان 
املعرض سيتضمن العديد من 
الفعاليات التي ستقدمها فرق 

سالح جوي من مختلف الدول.
واض��اف العتيبي ان وزارة 
االع�����الم اس��ت��ع��رض��ت خ��الل 

االج��ت��م��اع اخل��ط��ة االع��الم��ي��ة 
لتسليط الضوء على فعاليات 

امل��ع��رض موضحا ان احلملة 
االعالمية للمعرض ستنطلق 

مطلع ع��ام 2020.واشار الى 
امل��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة م��ن اكبر 

الشركات العاملية املتخصصة 
في الطيران املدني والعسكري 
في املعرض الذي سيتضمن كل 
ما يخص قطاع الطيران املدني 
والعسكري والتجاري واخلاص 

ومستلزمات الطائرات.
ولفت ال��ى مشاركة رؤس��اء 
ه���ي���ئ���ات ال���ط���ي���ران امل���دن���ي 
اخلليجية والعربية ورؤس��اء 
املنظمات الدولية واالقليمية 
املتخصصة في الطيران املدني 
والنقل اجلوي اضافة الى قادة 
سالح اجلو في الدول اخلليجية 
وب��ع��ض ال���دول االجنبية في 
امل���ع���رض.واف���اد ان مصانع 
ال��ط��ائ��رات س��وف تقدم اح��دث 
م��ا لديها م��ن صناعة جتارية 
وع��س��ك��ري��ة وط���ائ���رات رج��ال 
االع��م��ال واالس���ع���اف اجل��وي 
واملروحيات اضافة الى االجهزة 
املتعلقة بالطيران من محركات 
واجهزة مالحية ومستلزمات 

للطائرات املدنية والعسكرية.

18 يناير املقبل 15 و  النطالق املعرض في الفترة بني 

»الطيران املدني«: اللجنة العليا تبحث 
االستعدادات النهائية إلقامة معرض الطيران

الشيخ سلمان احلمود خالل االجتماع

»ري�����الي�����ن�����س ال���ع���امل���ي���ة« 
إقليمية  ك��وي��ت��ي��ة  رائ�����دة 
ت��������ق��������وم ع�������ل�������ى ت����ن����ف����ي����ذ 
م�����������ش�����������اري�����������ع ري�����������ادي�����������ة 
ف��������ي امل��������ج��������ال ال�����ب�����ح�����ري 
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أغلقت امل��ؤش��رات الرئيسية 
ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ت��ع��ام��الت 
أمس  الثالثاء على تباين، وسط 

تراجع بالتداوالت.
وتراجع املؤشران الرئيسي 
وال��ع��ام بنسبة 0.15 باملائة 
و0.01 باملائة على التوالي، 
بينما ارتفع مؤشر السوق األول 

0.04 باملائة عن مستويات أمس 
االثنني.

وانخفضت ال��ت��داوالت ؛ إذ 
تقلصت السيولة عند 33.48 
م��ل��ي��ون ري����ال، م��ق��اب��ل 50.61 
م��ل��ي��ون ري����ال ب���األم���س، كما 
تراجعت الكميات عند 163.72 
مليون سهم، علماً بأنها كانت 

تبلغ 184.46 مليون سهم في 
اجللسة السابقة.

وشهدت اجللسة في اخلتام، 
تراجع 5 قطاعات على رأسها 
السلع االستهالكية ب�1.11 
باملائة، بينما ارتفعت 5 قطاعات 
أخ���رى أب��رزه��ا النفط وال��غ��از 

ب�0.10 باملائة.

تناول تقرير “بيت���ك” حول العمليات 
املصرفية االلكترونية ملعامالت البطاقات 
املصرفية الربعالثالث2019 حتليالً ألهم 
م��ؤش��رات املعامالت املالية االلكترونية 
باستخدام البطاقات املصرفية من البنوك 
احمل��ل��ي��ة الكويتية داخ���ل دول���ة الكويت 
وخارجها، عبر الصرف اآلل��ي ومبيعات 
أجهزة نقاط البيع، كما يتناول حجم عمليات 
بطاقات االئتمان، واملعامالت في السوق 
الكويتي باستخدام بطاقات ص��ادرة من 
بنوك أجنبية، ويهدف إل��ى ال��وق��وف على 
ح��ال��ة السيولة واالس��ت��ه��الك الشخصي 

والعائلي باستخدام وسائل الدفع.   
البطاقات املصرفية البالستيكية

بلغت املعامالت االلكترونية للبطاقات 
املصرفية 5.6 مليار دينار وفق آخر بيانات 
بنك الكويت املركزي بنهاية الربع الثالث 
2019 )سحب آلي ونقاط بيع(، وتعكس 

تلك القيمة عمليات مصرفية الكترونية 
تشهد زيادة مضطردة نظراً لالنتشار الهائل 
في استخدام التكنولوجيا والتطور الكبير 
في أمن وحماية نظم املعلومات االلكترونية، 
وتتنوع البطاقات املصرفية وتشمل بطاقات 
االئتمان والبطاقات املدينة (بطاقات سحب 
آلي، وأخرى مسبقة الدفع( وكذلك بطاقات 
مصرفية تصدرها بنوك أجنبية تستخدم 

في السوق احمللي الكويتي.
انخفض إج��م��ال��ي قيمة امل��ع��ام��الت من 
خ��الل أجهزة الصرف اآلل��ي ونقاط البيع 
املنتشرة في السوق الكويتي بنهاية الربع 
الثالث %4.6 عن الربع الثاني، و6.9% 
على أساس سنوي ويستمر منوها في اجتاه 

تنازلي من بداية 2018. 
ويالحظ استمرار االجتاه نحو العمليات 
املصرفية االلكترونية مقابل الورقية، 
مع ارتفاع عدد العمليات االلكترونية في 
أجهزة السحب اآللي ونقاط البيع إلى 82.3 

مليون عملية وف��ق بيانات الربع الثالث 
2019 بزيادة %1 عن الربع الثاني في حني 

انخفضت %3 على أساس سنوي.
في الوقت ال��ذي ارتفعت فيه املعامالت 
املصرفية الورقية وفق آخر بيانات معلنة 
بنهاية النصف األول 2019 متمثلة في 

قيمة الشيكات امل��ق��دم��ة للبنوك احمللية 
الكويتية إل��ى أعلى مستوياتها منذ عام 
2014 مسجلة 18.6 مليار دينار من خالل 
أكثر من 2.9 مليون شيك في النصف األول 
2019 مقابل 13 مليار دينار لعدد شيكات 
2.88 مليون شيك في النصف السابق له، 

أي بزيادة %28 لقيمة الشيكات مدفوعة 
ب��زي��ادة ع��دده��ا %2.3 ل��ذات ال��ف��ت��رة، كما 
زادت قيمتها على أس��اس سنوي 25.5% 
مع ارتفاع طفيف لعددها بنحو نصف في 
املائة، ومتثل الشيكات جانباً من املعامالت 
الورقية مع املصارف التي مازال يلجأ إليها 
الشركات واألفراد لتسوية تعامالتهم املالية 

واالستثمارية مرتفعة القيمة.
وتزامن مع هذه الزيادة ارتفاع ملحوظ 
للتعامالت املالية واالستثمارية مرتفة 
القيمة كما في التداوالت العقارية إلى أكثر 
من 3 مليار دينار خ��الل عشرة أشهر من 
2019 بنسبة %5 زي��ادة عن ذات الفترة 
من العام املاضي وتضاعفت التداوالت في 
بورصة الكويت إلى 6 مليار دينار، في حني 
تراجعت موجودات شركات االستثمار 9% 

على أساس سنوي.
وي��الح��ظ ت��ف��وق كبير ل��ع��دد العمليات 
االلكترونية مقابل العمليات الورقية، برغم 
ذل��ك جند أن قيمة املعامالت االلكترونية 
ف��ي أج��ه��زة ال��ص��رف اآلل���ي ون��ق��اط البيع 
مازالت أقل، أي أن أغلبية املتعاملني يلحأون 
لألنظمة اآللية والتكنولوجيا عن التعامالت 
الورقية، غير أن بعضاً منهم م��ازال��وا في 
طور التعامالت الورقية تلبية الحتياجاتهم 

املصرفية. بالتالي توجد فرصة كبيرة أمام 
شركات تكنولوجيا املعلومات والبنوك 
لتطوير أنظمتها اإللكترونية كي تستوعب 

التقدم التكنولوجي الهائل.
وتشكل قيمة العمليات االلكترونية من 
خ��الل أجهزة نقاط البيع والسحب اآللي 
%21 فيما ميثل عددها %96.5 من املعامالت 
املصرفية الورقية وااللكترونية “سحب آلي 
ون��ق��اط بيع” خ��الل ال��رب��ع الثالث 2019 
مقابل %29 لقيمتها و%96.9 لعددها في 

ذات الفترة من 2018.  
وق��د ارت��ف��ع ع��دد ال��ب��ط��اق��ات املصرفية 
السارية إل��ى أكثر من 4.9 مليون بطاقة 
سارية كما في نهاية الربع الثالث 2019 
ومازال هذا املؤشر يسير في اجتاه تصاعدي 
واضح، بزيادة %1 عن الربع الثاني و2.2% 
على أس��اس سنوي، فيما أُص��در 427 ألف 
بطاقة مصرفية خالل الربع الثالث 2019 
أي زيادة %7 عن املصدرة في الربع الثاني 
و%2 على أساس سنوي. في الوقت الذي 
يصل فيه عد السكان إلى 4.8 مليون نسمة 
أي بطاقة مصرفية سارية لكل فرد، ويبلغ 
إجمالي القوى العاملة 2.7 مليون فرد أي 
1.7 بطاقة مصرفية سارية لكل فرد عامل، 

وهو معدل أقل مقارنة ببعض دول املنطقة.

تباين مؤشرات البورصة عند اإلغالق 
وسط تراجع التداوالت

الكوت يستعد الستقبال العام 
اجلديد بفعاليات استثنائية  

مبناسبة حلول موسم االحتفاالت، يستعد “الكوت” أكبر 
واجهة بحرية للتسوق والترفيه في دولة الكويت، ملنح الزوار 
جتربة ف��ري��دة م��ن نوعها الستقبال ال��ع��ام اجل��دي��د وذل��ك من 
خالل تقدمي فعاليات احتفالية تنفرد أجواءها مبتعة الدهشة 
والتشويق. حيث ستنطلق ه��ذه الفعاليات في مت��ام الساعة 
الثامنة مساء يوم الثالثاء املوافق 31 ديسمبر 2019 وتستمر 

حتى الساعات األولى من بداية العام اجلديد. 
وخالل هذا العام سيقدم “الكوت” للعام الثاني على التوالي 
ع��روض األلعاب النارية التي حتبس األنفاس وتضيء سماء 
“الكوت” احتفاءاً ببداية العام اجلديد. وسيكون ال��زوار على 
موعد مع أمسية موسيقية يؤديها “فرقة النجوم الكويتية”، 
وكذلك ع��رض إستعراضي م��رح لفن اللعب بالنيران يؤديها 
فنانني عامليني، فضاًل عن فقرة مسابقات على الهواء مباشرة 

تنظمها إذاعة “نبض الكويت “.

»سيمفوني« يعلن عن 
انطالق موسم االحتفاالت 

مع إضاءة شجرة العيد 
مثل كل عام، يزهو فندق سيمفوني ستايل الكويت، أحد فنادق 
راديسون كوليكشن، في موسم االحتفاالت  بأجواء بهجة األعياد 
من خ��الل مظاهر الفرح والزينة املنتشرة في مختلف مرافق 
الفندق. وقد قدم الفندق إستنئنافاً ملظاهر االحتفاالت لهذا املوسم 
إمسية استثنائية خاصة إلضاءة شجرة العيد وسط حضور عدد 
من الضيوف ومجموعة من طاقم إدارة الفندق وموظفيه وذلك يوم 

الثالثاء املوافق 17 ديسمبر 2019. 
وقد استمتع احلضور بفعاليات احتفالية متنوعة قدمها الفندق 
منها مجموعة من األغاني اخلاصة مبوسم االحتفاالت، والعد 
التنازلي إلضاءة الشجرة وسط هتافات الفرح بني الضيوف عامة 
واألطفال خاصة. وقد حظي اجلميع بفرصة اإللتقاء ب� “سانتا 
كلوز” الذي قدم الهدايا لألحبة الصغار، إضافة إلى فرصة إلتقاط 
الصور التذكارية مع “سانتا” ومع شجرة العيد املتأللئة ضمن 
أجواء ودية مليئة بالبهجة. وبهذه األثناء قدم فريق عمل املأكوالت 
واملشروبات في الفندق للضيوف احتفائاً بهذا املناسبة مجموعة 

من احللويات واملشروبات اخلاصة في موسم األعياد.  
يشار أن الفندق أعد العديد من املفاجأت اخلاصة بهذا املوسم 
حيث سيقدم خيارات عديدة في مطعمي “كوتشينا” “ولونا” 
إضافة إلى عرض األقامة احلصري الذي يتيح للضيوف اإلقامة 
في الغرف واألجنحة األنيقة ذات اإلط��الالت البانورامية على 

اخلليج العربي الساحر لقضاء حلظات مميزة ال تنسى.

4.6 باملئة على أساس ربع سنوي 2019 منخفضة  خالل  الربع الثالث من 
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نقاط البيع
أجهزة السحب 46%

اآللي
54%

نقاط البيع وأجهزة الصرف اآللي عبر البطاقات  حصة عمليات
2019 المصرفية للبنوك المحلية خالل الربع الثالث
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قيم معامالت أجهزة السحب اآللي قيم معامالت أجهزة نقاط البيع

البطاقات  عبرقيم معامالت أجهزة نقاط البع وأجهزة السحب اآللي 
في الكويت وخارجها واألجنبيةالمصرفية للبنوك المحلية 

مليون دينار كويتي
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لتحقيقها تفوقا تشغيليا لالختراعات املعنية بنشاطات التجهيزات الغذائية و صحة اإلنسان 

»اجلمعية األمريكية حملترفي 
السالمة«  كرمت »ريالينس« في 
مؤمتر الصحة والسالمة والبيئة

الفاضل وفارس املنصوري يكرمان الصالح 

الصالح خالل كلمتة في احد جلسات املومتر

أطلقت شركة ه��واوي مؤخراً الهاتف اجلديد 
HUAWEI nova 5T من سلسلة nova التي 
حصدت ماليني املعجبني منذ إطالقها. وميتاز 
الهاتف اجلديد بالكامل مبظهر أنيق مبتكر ومزايا 
ق��وي��ة، تشمل خمس ك��ام��ي��رات مدعمة بالذكاء 
االصطناعي، وأداء قوي يعتمد على املعالج كيرين 
980 ودع��م من ذاك��رة رام بسعة 8 جيجابايت. 
ويضاف إلى ذلك أن الهاتف اجلديد يعمل بنظام 
التشغيل أندرويد ما يعني أن عدداً من التطبيقات 
املفضلة لدى املستخدمني ستأتي مثبتة مسبقاً ما 
مينح املستخدم جتربة أروع مع نظام التشغيل 

األكثر انتشاراً في العالم.
نود في هذه املقالة أن نسلط الضوء على بعض 
القدرات التي يتمتع بها نظام الكاميرات القوي 
 HUAWEI املدعم بالذكاء االصطناعي في الهاتف
nova 5T والتي ستمكنك أخيراً من إطالق قدراتك 

اإلبداعية في مجال التصوير.   
وعلى الرغم من أن سلسلة nova مشهورة 
بإمكانيات كاميراتها فإن الكاميرا الرباعية في 
ال��ط��راز اجلديد HUAWEI nova 5T ترتقي 
بتلك القدرات إلى مستوى أعلى يستحق أن نشير 

إليه. 

»هواوي«: مزايا قوية لهاتف 
HUAWEI nova 5T

أص��درت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
أمس  الثالثاء قرارين أضافت مبوجبهما 9 أنشطة 
جديدة إلى األنشطة التجارية في الدليل املوحد 
لتصنيف األنشطة االق��ت��ص��ادي��ة ب���دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وحسب بيان للوزارة، فالنشاط الذي تضمنه 
ال��ق��رار رق��م 444 لسنة 2019 ه��و بيع معدات 
رياضية القوس والسهم، مبينة أنه يخضع لرقابة 

وزارة الداخلية.
وأضافت أن القرار الثاني حمل الرقم 445 لسنة 
2019 تضمن إضافة 8 أنشطة هي تصميم وبناء 
وتشغيل وصيانة وحتويل املشاريع بنظام ال�� 
PPP ويخضع لرقابة هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعيني العامة واخلاصة، ونشاط إنتاج 
وتصنيع وتعبئة اللحوم ال��ط��ازج��ة واملجمدة 

ويخضع لرقابة الهيئة العامة للصناعة.

9 أنشطة جديدة  »التجارة« تضيف 
للدليل املوحد اخلليجي

األج����ن����ب����ي����ة  امل�����ص�����رف�����ي�����ة  ال�����ب�����ط�����اق�����ات  ع����م����ل����ي����ات   
دي���ن���ار م���ل���ي���ون   83 م����ن  اق���ت���رب���ت  ال���ك���وي���ت  داخ�������ل 


