
محافظ األحمدي يكرم »برقان« لشراكته املجتمعية 
ك���رم م��ح��اف��ظ األح��م��دي ال��ش��ي��خ ف���واز خ��ال��د احلمد 
الصباح”بنك برقانحيث قدم درعا تكرمييا و ذلك تقديرا 
للشراكة املجتمعية و ملساعدة البنك في دعم مبادرات و 

أنشطة احملافظة على مدار عام كامل.
وقد تسلم ال��درع التكرميي بالنيابة عن البنك ممثلي 
العالقات العامة في بنك برقان متمثلة برئيس عالقات 

املستثمرين وإدارة االتصاالت التسويقية قتيبة أحمد 
الربعي و مدير- العالقات العامة السيدة/ حصة حسني 

النجادة.
و بهذه املناسبة، صرح قتيبة الربعي، قائال : “نفتخر 
ف��ي بنك ب��رق��ان بهذا التكرمي م��ن قبل معالي محافظ 
األحمدي و سعداء بشراكتنا املجتمعية و دعمنا ألنشطة 

احملافظة التي تندرج ضمن استراتيجية و رؤية البنك 
للمسؤولية اإلجتماعية. كما نؤمن بأهمية التعاون بني 
القطاعني احلكومي و اخل��اص من أجل حتقيق التنمية 
املستدامة و االرتقاء في املجتمع”.  واجلدير بالذكر أن 
هناك عالقة قوية وطويلة األم��د تربط بني بنك برقان 

ومحافظة األحمدي.

alwasat.com.kw5

من شأنها تغطية احتياجات املشروع من البخار لتشغيل وحداته املختلفة

»ال����ب����ت����رول ال���وط���ن���ي���ة«: ت��ش��غ��ي��ل 
البيئي  ال���وق���ود  م��ش��روع  غ��اي��ات 

مبصفاة ميناء عبدالله
أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية تشغيل جميع الغاليات 
اخلاصة مبشروع الوقود البيئي في 
مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة 
وم���ن ش��أن��ه��ا تغطية اح��ت��ي��اج��ات 
املشروع من البخار ال��الزم لتشغيل 
وحداته املختلفة عبر عمليات حرق 
الغاز التي تراعي احل��دود املسموح 
بها لالنبعاثات الغازية املعتمدة من 

الهيئة العامة للبيئة.
وق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي 
للمشاريع والناطق الرسمي للشركة 
عبدالله العجمي ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( أمس األربعاء إن 
تشغيل الغاليات وعددها ست ذات 
الضغط العالي يجعل الشركة قادرة 
على توفير كامل احتياجات وحدات 
امل��ش��روع اإلنتاجية وامل��س��ان��دة من 

البخار.
وأوض�����ح ال��ع��ج��م��ي أن ال��ق��درة 
اإلنتاجية لكل غالية تبلغ 380 ألف 
رطل في الساعة ميكن زيادتها عند 
احلاجة لتصل إل��ى 420 أل��ف رطل 
في الساعة مضيفا بهذا الصدد أن 
الغاليات تعتبر الشريان الرئيسي 
لتشغيل املعدات الدوارة في املشروع 
كما يتم استخدام البخار في عمليات 

التبادل احلراري.
وأكد أن الشركة اعتمدت كليا على 
كوادرها الوطنية املدربة في تشغيل 
ه��ذه ال��غ��الي��ات ومتكنت ب��ذل��ك من 
التغلب على العديد من التحديات 
املترتبة على أزم��ة انتشار فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد – 19(.
وكانت )البترول الوطنية( أعلنت 

في شهر أبريل املاضي االنتهاء من 
جميع أعمال مشروع الوقود البيئي 
مبصفاة ميناء األح��م��دي ف��ي حني 
يتواصل العمل بوتيرة متسارعة 
إلجناز ما تبقى من وحدات املشروع 

في مصفاة ميناء عبدالله.
وسيعمل هذا املشروع الضخم عند 
تشغيله على تطوير قدرات الشركة 
التكريرية وتعزيز التميز التشغيلي 
واالعتمادية ومستويات السالمة في 

مصفاتي ميناءي األحمدي وعبدالله.
كما سيدعم امل��ش��روع استخدام 
الطاقة بكفاءة عالية إذ يصل إنتاج 
املصفاتني معا إلى 800 ألف برميل 
يوميا من املنتجات النفطية عالية 
اجل��ودة واملتوافقة مع االشتراطات 
البيئية ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل )ي����ورو 4( 
و)ي����ورو 5( مم��ا ي��س��اه��م ف��ي فتح 
أس���واق ج��دي��دة أك��ث��ر ربحية أم��ام 

منتجات الشركة. 

عبدالله العجمي
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T4 لإلطمئنان على سير العمل خال جولة تفقدية في 

PCR الدخان: نسعى ألن تكون فترة احلجر داخل الكويت.. مع توفير فحص 
قام رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الكابنت علي محمد الدخان 
ويرافقه بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة 
بجولة تفقدية ف��ي مبنى ال��رك��اب رق��م 4، 
وذل��ك لإلطئنان على سير العمل في املبنى 
والسعي نحو تسهيل خ��ط سير ال��رك��اب 
ودراسة تطبيق وتنفيذ االجراءات املقترحة 
واالش��ت��راط��ات الصحية عليهم م��ن قبل 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية مب��ا يتناسب 
مع االج���راءات املعتمدة من قبل السلطات 
الصحية، إضافة إلى متابعة آخر املستجدات 
املتعلقة باالجراءات التي تقوم بها الشركة 
ف��ي أن��ح��اء امل��ط��ار واالط���الع على اخلدمات 
املقدمة لركاب اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكرام وكيفية تلبية متطلباتهم على أكمل 

وجه.
وقال رئيس مجلس االدارة الكابنت علي 
ال��دخ��ان أن ه��دف اجلولة أم��س لإلطمئنان 
على استعدادات اخلطوط اجلوية الكويتية 
لتطبيق االج������راءات امل��ق��ت��رح��ة ف��ي ح��ال 
موافقة السلطات الصحية واإلدارة العامة 
للطيران املدني على تنفيذ اخلطة املقترحة 
م��ن ش��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
وشركة طيران اجل��زي��رة ، والتي تتضمن 
ب��أن تقوم شركة الطيران املعنية بإجراء 
الفحوصات واالختبارات الصحية املطلوبة 
للركاب القادمني على منت رحالتها في املبنى 
املخصص لها بحسب االشتراطات املطلوبة 
 PCR م��ن وزارة الصحة ومنها اختبار
مشيراً إلى أنه في حال مت تطبيق هذا اإلجراء 
فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت 
من نقطة السفر األولى مباشرة دون احلاجة 
لإلنتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، 
حيث ستكون فترة احلجر في الكويت مع 
إع���ادة الفحص املطلوب قبل نهاية فترة 
احلجر، مؤكداً في الوقت ذات��ه على أن هذا 

االج��راء سيسهم في حال تطبيقه بتشغيل 
الرحالت على م��دار 24 ساعة، إضافة إلى 
زيادة العائد االقتصادي املتوقع على الشركة 

والقطاعات احلكومية املعنية األخرى.
وأضاف الدخان أن تلك املقترحات ستسهل 

من عملية اج��راءات سفر وخط سير الركاب 
وتطبيق االج���راءات الصحية عليهم كافة 
مبيناً أن تنفيذ تلك االجراءات سيكون بشكل 
سلس وم���رن م��ع االل��ت��زام ال��ت��ام بتطبيق 
االشتراطات الصحية املتبعة واملعتمدة من 

قبل السلطات الصحية في دولة الكويت. 
وش���دد ال��دخ��ان ع��ل��ى أن “الكويتية” 
تولي اهتماماً كبيراً في اتباع االرش��ادات 
واالج���راءات االحترازية التي أوص��ت بها 
السلطات الصحية ف��ي ال��ب��الد م��ن خالل 

التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد 
اجل��س��دي أث��ن��اء العمل وتوفير املعقمات 
الطبية ووضع االرش��دات الصحية للركاب 
ف��ي امل��ط��ار وال��ط��ائ��رات جتبناً لالصابة 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد اض��اف��ة إلى 

تواصل الشركة بشكل مستمر مع العمالء 
في وسائل التواصل االجتماعي من خالل 
قنواتها املختلفة )تويتر – انستغرام( كذلك 
تعقيم الطائرات بشكل دقيق وف��وري بعد 
كل رحلة قادمة و تعقيم اآلليات والنقليات 
واحلافالت اخلاصة بنقل الركاب والعفش، 
وأخ��ي��راً إل��ت��زام ط��واق��م ال��رح��الت بوضع 
الكمامات والقفازات والتباعد اجلسدي مع 

املسافرين.
وذك���ر ال��دخ��ان ب��أن اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية وقطاع النقل اجل��وي التجاري 
بشكل عام، مير في الوقت الراهن بظروف 
طارئة تسببت بها جائحة فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( والتي تركت بالغ األثر 
على هذا القطاع حتديداً من وقف تشغيل 
الرحالت التجارية واسترجاع تذاكر السفر 
للعمالء وغيرها من اآلث��ار التي الحقتها، 
مبيناً أن الشركة بكافة قطاعاتها وأسطولها 
املكون من طائرات حديثة ومتنوعة الطراز 
على امت االس��ت��ع��داد واجل��ه��وزي��ة إلع��ادة 
افتتاح الوجهات التي كانت تشَغل لها سابقاً 

متى ما أتيح لنا ذلك.
واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد على 
سعي اخلطوط اجلوية الكويتية املتواصل 
لتنفيذ تعليمات مجلس ال����وزراء املوقر 
والسلطات الصحية بالبالد، مثمناً في الوقت 
ذات��ه جهود السلطات الصحية واالدارة 
العامة للطيران املدني ومؤسسة انشيون 
العاملية إلدارة امل��ط��ارات وجميع اجلهات 
العاملة في مطار الكويت الدولي ك��وزارة 
الداخلية واالدارة العامة للجمارك الفّعالة 
واملبذولة في خدمة الوطن واملواطنني خالل 
الفترة املاضية، مشيراً أيضاً إلى أن اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية تسعى بشكل دؤوب 
خلدمة عمالئها الكرام وتقدمي كافة سبل 

الراحة أثناء سفرهم على منت طائراتها.

أثناء اجلولة

T4 رئيس وأعضاء مجلس االدارة أمام 

الدخان وأعضاء مجلس اإلدارة مستمعاً ألحد املوظفني باملطار

“املدن” لسداد االشتراك السنوي اعادت  التداول على أسهم 

مؤشرات البورصة  تواصل الصعود 
لثاني جلسة على التوالي

واصلت مؤشرات البورصة ، أمس  األربعاء، 
صعودها اجلماعي الثاني على التوالي، حيث 
ارتفع املؤشر العام %0.50، وسجل السوق 
األول منواً بنسبة %0.57، وصعد املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” بنسبة 0.30% 

و%0.32 على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة الكويتية بنحو 
%4 لتصل إل��ى 65.2 مليون دي��ن��ار مقابل 
62.69 مليون دينار ، كما ارتفعت أحجام 
التداول بنسبة %12.4 لتصل إلى 284.82 
مليون سهم مقابل 253.51 مليون سهم 

بجلسة سابقة .
وسجلت م��ؤش��رات 11 ق��ط��اع��اً ارت��ف��اع��اً 
ب��ص��دارة االت��ص��االت بنمو نسبته 1.44%، 
بينما كان قطاع املنافع اخلاسر الوحيد حيث 

انخفض عند اإلغالق بنسبة 0.30%.
وج���اء سهم “املدن” على رأس القائمة 
اخل��ض��راء ل��أس��ه��م املُ���درج���ة بنمو نسبته 
%39.62، وذل��ك بعد ع��ودة السهم للتداول 
بالبورصة اليوم بعد قيام الشركة بسداد 

رسوم االشتراك السنوي.
في املقابل، تصدر سهم “املساكن” القائمة 
احلمراء بتراجع نسبته %11.42، وذلك عقب 

تنفيذ 230 صفقة بحجم ت��داول إجمالي بلغ 
10.51 مليون سهم بقيمة 271.01 ألف دينار.
وت��ص��در س��ه��م “بيتك” ن��ش��اط ال��ت��داول 
بالبورصة على كافة املستويات، وذلك بتنفيذ 
1348 صفقة على عدد 26.2 مليون سهم بقيمة 
18.25 مليون دينار، ليرتفع السهم في نهاية 

اجللسة بنسبة 0.58%.
وأعلنت البورصة ام��س  األرب��ع��اء إع��ادة 
تداول أسهم الشركة العاملية للمدن العقارية، 
بعد 10 دقائق من سداد رسم االشتراك السنوي 

لعام 2020.
وكانت امل��دن حتولت إيجابيا في النصف 
األول من 2020، إذ سجلت أرباحاً ب� 47.6 ألف 
دينار، مقابل خسائر الفترة املناظرة من العام 

املاضي البالغة 30.38 ألف دينار.
وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت 
ال��ك��وي��ت، ت��ص��در س��ه��م امل����دن االرت��ف��اع��ات 
ب�%27.67 عند سعر 20.3 فلس، مسجالً 
تداوالت بقيمة 151.80 ألف دينار، وزعت على 

7.29 مليون سهم.
وكانت بورصة الكويت أعلنت في ديسمبر 
2019 إيقاف التداول على 10 أسهم بينها املدن 

لعدم سداد االشتراك السنوي للعام املاضي.

»بوبيان« يوقع اتفاقية شراكة مع  
الرقمية  املتاجر  إلنشاء   »ExpandCart«

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة 
م��ع منصةExpandCart  املتخصصة 
في تقدمي اخلدمات التقنية إلنشاء املتاجر 
ال��رق��م��ي��ة اخل���اص���ة ب��أص��ح��اب األع��م��ال 
والشركات ومتاجر التجزئة دون احلاجة 
إلى االستعانة بأي خبرات تقنية وذلك في 
إط��ار استمرار استراتيجية البنك اخلاصة 
بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا الرقمية لتقدمي أفضل اخلدمات 

لعمالئه.
وق���ال رئ��ي��س االب��ت��ك��ار وال��ش��راك��ات في 
بنك بوبيان حمد ال��ف��وزان “مع التطورات 
السريعة واملتالحقة التي يشهدها قطاع 
األعمال الرقمي ومنو التجارة الرقمية حالياً 
باملنطقة يسعى بنك بوبيان دائما لتقدمي 
كافة السبل لدعم وحتفيزعمالئه من أصحاب 
ال��ش��رك��ات  وامل��ش��اري��ع الصغيرة لتقدمي 

منتجاتهم وخدماتهم للسوق.”
وأض���اف ال��ف��وزان م��ن ه��ذا املنطلق جاء 
التعاون مع منصة ExpandCart الرائدة 
في حلول خدمات املتاجر الرقمية والتسويق 
الرقمي لتمكني صاحب امل��ش��روع بإنشاء 
املتجر اإلل��ك��ت��رون��ي اخل���اص ب��ه بنفسه، 
م��وض��ًح��ا “فكل م��ا عليه م��ن خ��الل منصة 
ExpandCart باتباع خطوات بسيطة جداً 
وسهلة مثل إضافة املنتجات اخلاصة به ثم 
طلب تفعيل خدمة الدفع والشحن ومن ثم 
البدء بعرض وبيع املنتجات، كل ه��ذا يتم 
دون احلاجة إل��ى االستعانة بفريق تقني 
يتولى مهمة إنشاء وإدارة وتسويق املتجر 

بكامل عملياته التقنية.”
وأك��د الفوزان أنه من خالل هذا التعاون 
يقدم بنك بوبيان عرض خاص وحصري على 
جميع باقات ExpandCart لعمالء البنك 
من الشركات وأصحاب األعمال الصغيرة 
واملتوسطة وهو ما يتماشى مع استراتيجية 
البنك في دعم عمالئه من الشركات الناشئة 
ومواكبة آخر التطورات في مجال التجارة 

الرقمية لتحفيز بيئة األعمال.

وأش��ار أن ري��ادة بنك بوبيان في مجال 
اخل��دم��ات املصرفية الرقمية يفرض عليه 
ال��دخ��ول في ش��راك��ات مميزة مع الشركات 
التي تقدم خدمات تقنية رقمية مميزة وهو ما 
مييز منصة ExpandCart، حيث تعد من 
الشركات التي تقدم منتجات وخدمات رقمية 
تفاعلية تعمل على الهواتف الذكية باللغتني 
العربية واإلجن��ل��ي��زي��ة إل��ى ج��ان��ب توفير 
أكثر من 20 خياًرا خلدمات الدفع والشحن، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إمكانية إدارة وتسويق 
امل��ش��روع م��ن ال��ب��داي��ة م��ن خ��الل استشارة 
فريق من خبراء ومهندسي املنصة يعملون 
باستمرار على توفير حلول مبتكرة لتطوير 

التجارة الرقمية.
وتعتبر منصة ExpandCart  أكبر 
منصة للتجارة الرقمية في الشرق األوسط 
التي توفر ألصحاب الشركات واملشاريع 
الصغيرة واملتوسطة من جميع أنحاء العالم 
مجموعة من اخلدمات املبتكرة إلنشاء متاجر 
بيع على االنترنت بسرعة دون احلاجة 
ألي خبرات أو مساعدات تقنية، فضال عن 
تقدمي خدمات التسويق والدعم وخدمات 
االستضافة الالمحدودة ونظام نقاط البيع 
وخدمات ما بعد البيع وغيرها الكثير من 

حلول التجارة الرقمية الذكية.

حمد الفوزان


