
ي��ق��دم ب��ن��ك ب��رق��ان حلاملي 
بطاقاته االئتمانية ومسبقة 
الدفع عرضا حصريا مميزاً كل 
شهر من خالل شراكته احلصرية 
مع متجراإللكترونيات الرائد 
في الكويت”بست اليوسفي”. 
ول���ه���ذا ال��ش��ه��ر، ي��ق��دم البنك 
لعمالئه ف��رص��ة ش���راء جهاز 
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فقط. 
ومي���ك���ن ل���ع���م���الء ال��ب��ن��ك 
احلصول على هذا العرض فقط 
أث��ن��اء قيامهم بعملية الشراء 
عبر املوقع اإللكتروني لشركة 
“بست اليوسفي”، أو من خالل 

تطبيق الهاتف احملمول.
وباعتبارهالوحيد في السوق 
ال���ذي ي��ق��دم مثل ه��ذا العرض 
املميز، سيقوم بنك برقان أيضا 
باإلعالن عن العرض احلصري 
بسعره اخل���اص على وسائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة 

بالبنك في نفس يوم العرض.

alwasat.com.kw

مساهمو »إيفا فنادق« يناقشون إطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة
تناقش اجلمعية العمومية العادية لشركة إيفا للفنادق 
واملنتجعات يوم اخلميس املوافق 10 ديسمبر 2020، إطفاء 
جزء من اخلسائر املتراكمة على الشركة والبالغة 59.53 
مليون دي��ن��ار. وق��ال��ت “إيفا فنادق” ف��ي بيان للبورصة 
الكويتية، أمس  الثالثاء، إن العمومية ستناقش إطفاء اخلسائر 
عن طريق استخدام ع��الوة اإلص��دار البالغة 12.27 مليون 
دينار، واالحتياطي القانوني 660.88 ألف دينار، واالحتياطي 

االخ��ت��ي��اري 660.88 أل��ف دي��ن��ار. وأوض��ح��ت الشركة أن 
العمومية ستنعقد في متام الساعة 12 ظهراً مبقر الشركة 
في مبنى سوق الكويت، على أن يكون احلضور والتصويت 
للمساهمني ع��ن طريق الوسائل اإللكترونية فقط؛ نظراً 

للظروف واإلجراءات االحترازية الراهنة.
كانت خسائر الشركة ارتفعت %41.5 في التسعة أشهر 
األولى من العام اجلاري، لتصل إلى 11.9 مليون دينار، مقابل 

خسائر بنحو 8.41 مليون دينار للفترة املماثلة من العام 
املاضي. وأعلنت بورصة الكويت في منتصف نوفمبر اجلاري، 
عن إيقاف التداول على أسهم “إيفا فنادق” بناًء على إفصاح 
الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة اخلسائر املتراكمة 93.69% 
وذلك تطبيقاً للوائح املعمول بها في السوق التي تفيد بأنه 
“في حال حتقيق الشركة املدرجة خلسائر متراكمة تصل إلى 

%75 أو أكثر من رأسمال الشركة.
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83.34 مليون دينار 67.8 باملئة لتصل إلى  السيولة قفزت بنحو 

أجواء إيجابية تصعد بالبورصة 
وسط قفزة بالسيولة

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت أمس  
الثالثاء، حيث صعد املؤشر العام %0.13، وارتفع 
السوق األول %0.12، وسجل املؤشران “رئيسي 
50” والرئيسي من��واً بنسبة %0.01 و0.15% 

على الترتيب.
وقفزت سيولة البورصة بنحو %67.8 لتصل 
إل��ى 83.34 مليون دينار مقابل 49.67 مليون 
دينار ، كما ارتفعت أحجام التداول %34 لتصل 
إلى 212.29 مليون سهم مقابل 158.44 مليون 

سهم بجلسة.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
التكنولوجيا بنمو نسبته %2.83، بينما تراجعت 
م��ؤش��رات 6 ق��ط��اع��ات أخ���رى يتصدرها السلع 

االستهالكية بانخفاض نسبته 0.63%.
وجاء سهم “ري��م” على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُ��درج��ة ب��ارت��ف��اع نسبته %27، فيما 
تصدر سهم “النخيل” القائمة احلمراء ُمتراجعاً 
بنحو %9.5. وتصدر سهم “الكويت الوطني” 
نشاط التداوالت بالبورصة على كافة املستويات 
بأحجام بلغت 27.3 مليون سهم ج��اءت بتنفيذ 
3315 صفقة حققت سيولة بقيمة 23 مليون دينار، 

ليرتفع السهم عند اإلغالق بنسبة 0.95%.
ق��ال رائ��د دي���اب، نائب رئيس إدارة البحوث 
واالستراتيجيات االستثمارية بشركة “كامكو 

إنفست”، إن مكاسب البورصة الكويتية تتواصل 
لسابع جلسة على التوالي، حيث متكنت من إضافة 
أكثر من 800 مليون دينار إلى قيمتها السوقية في 

اجللسات األخيرة.
وأوضح دياب في حديثه ل�”مباشر”، أن األجواء 
ت��ب��دو إيجابية م��ع اق��ت��راب استحقاق م��ورغ��ان 
ستانلي وانضمام الكويت إل��ى مؤشر املؤسسة 

اخلاص باألسواق الناشئة.
وأضاف أن األنباء املتعاقبة من شركات األدوية 
العاملية والنتائج اإليجابية املتعلقة بفاعلية 
اللقاحات لفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
ع��ززت من آم��ال االنتعاش االقتصادي العاملي، 
كما كان للمكاسب التي حققتها أسعار النفط األثر 

اجليد على معنويات املستثمرين.
أم��ا على صعيد النتائج الفصلية للشركات 
املدرجة في بورصة الكويت، أوض��ح دي��اب أنها 
حتسنت كثيراً خالل الربع الثالث من هذا العام، 
لتصل إلى نحو 317 مليون دينار مقارنة بالربع 

الثاني عند 27 مليون دينار تقريباً.
وبني دياب أن حتسن النتائج الفصلية جاء على 
خلفية معاودة األنشطة التجارية بعد فترة اإلغالق 
التي صاحبت انتشار جائحة كورونا وتفشيها، 
والتي أثرت على معظم القطاعات في النصف األول 

من العام احلالي.

وسريعة سهلة  بطريقة  وعصري  مبتكر  حل  لتقدمي  ويهدف  نوعه  من  األشمل 

بالكويت الطبية  االحتياجات  جلميع   »DAWI« وتطبيق  موقع  إطالق 
أعلنت شركة فريش مايندس عن 
 ”DAWI”إط����الق م��وق��ع وتطبيق
لتقدمي حل مبتكر وعصري يساعد على 
تلبية جميع احتياجات املستخدمني 

الطبية بطريقة سهلة وسريعة.
وف���ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي ق���ال امل��دي��ر 
ال��ش��ري��ك ص��ال��ح م��ح��م��د امل��ن��ص��ورأن 
الفكرة”DAWI”ولدت لرؤية الكويتب
لداًرائداًفياملجال الطبي والتكنولوجي، 
حيث نسعى لنصنع ال��ف��ارق ولنترك 
بصمة مختلفة، كما أن طموحنا هو 
االرتقاء باخلدمات الطبية على املستوى 
احمل��ل��ي وال��وص��ول بها ال��ى مستوى 

أفضل.
وح��ول رؤي��ة املنصة فقاالملنصور 
أن التطور ال��ذي شهده املجال الطبي 
وحتديداً في دخول التكنولوجيا قد ترك 
اثراً كبيراً في عالم الطب وهو ما نهدف 
ل��ه ف��ي “DAWI” سعياً الن نكون 

املنصة األولى للخدمات الطبية، ومبينا 
أن “DAWI” حريصة ك��ل احل��رص 
على مجموعة من 6 قيم أساسية هي: 
السرية، التعاون، التواصل الشخصي، 

الشفافية، االه��ت��م��ام وال��ت��رك��ي��ز على 
تقدمي احل��ل��ول املناسبة جلميع رواد 

ومستخدمي املنصة. 
وعن اخلدمات التي تقدمها املنصة، 
ق��ال امل��ن��ص��ورأن أول���ى اخل��دم��ات هي 
حجز املوعد التي ستمكن املستخدم من 
توفير الوقت وحتسني الكفاءة من خالل 
تسهيل عملية احلجز مما يقلل االزدحام 
ووقت االنتظار كما ستمكن املستخدمني 
من البحث على األطباء وتخصصاتهم 
وملفاتهم الشخصية واملواعيد املتاحة 
بطريقة سريعة وسهلة وحديثة ودون 
جهد إضافي في هذا اجلانب، ومضيفا 
ان املنصة ستعمل على ال��ت��أك��د بان 
املستخدمني قاموا بحجوزات حقيقية 
عبر فرض بعض الرسوم على احلجز 

لضمان اجلدية بهذا اجلانب.
وك����ش����ف امل�����ن�����ص�����ورأن م���وق���ع 
وتطبيق”DAWI” يقدم أيضاًخدمة 

ال���راي اآلخ��رال��ت��ي تسمح للمستخدم 
طلب رأي ثاني كاستشارة حول احلالة 
الطبية من خالل ارسال تفاصيل احلالة 
للطبيب املعني عبر املنصة على ان يتم 

الرد عليها خالل 72 ساعة.
كماستقدم امل��ن��ص��ة خ���الل الفترة 
القادمة خدمة استشارة أونالين وهي 
خدمة يتم تقدميها عبر االتصال املرئي 
ب��ني الطبيب واملستخدم ف��ي املواعيد 
التي يتم االتفاق عليها حسب املواعيد 
املجدولة املتاحة التي يقررها الطبيب، 
الفتاًإلى أن املنصة ستعلن أيضاً عن 
خدمات أخ��رى مبتكرة قريباً وتشمل 
كل م��ن: خدمة املختبرات، التمريض، 
االت��ص��ال باإلسعاف وزي���ارة الطبيب 
املنزلية وال��رب��ط م��ع ن��ظ��ام االنتظار 
في غ��رف ال��ط��وارئ وتوصيل االدوي��ة 
والربط مع شركات التأمني وغيرها من 

اخلدمات.

الكبرى والشركات  الدولية  املصرفية  لإلدارة  عام  مدير  خديري  محمد 

العقارية اإلدارة  عام  مدير  منصب  في  العبدالهادي  جاسم  تعيني   :»KIB«
في إطار جهوده املتواصلة والهادفة 
لالستثمار في كوادره البشرية املتميزة، 
أعلن بنك الكويت الدولي )KIB( مؤخراً 
عن تعيني اثنني من موظفيه ذوي اخلبرة 
والكفاءة العالية في منصب مدير عام، 
وذلك بعد حصوله على املوافقات الالزمة 

من بنك الكويت املركزي.
ول��ق��د ق���ام “KIB” بتعيني جاسم 
عبدالله العبدالهادي في منصب املدير 
العام ل���إدارة العقارية، بعد أن شغل 
منصب مساعد مدير ع��ام واملدير العام 
بالوكالة ل���إدارة ال��ع��ق��اري��ة، وأش��رف 
على املهام االستراتيجية والتشغيلية 
ف��ي اإلدارة العقارية، كما ق��ام بقيادة 
فريقه إليجاد احللول املصرفية املبتكرة 
التي تالئم احتياجات العمالء وتلبي 

متطلباتهم.
 كما قام البنك بتعيني محمد خديري 
في منصب املدير العام لإدارة املصرفية 
الدولية والشركات الكبرى، حيث كان 
يشغل منصب نائب مدير ع��ام واملدير 
ال��ع��ام ب��ال��وك��ال��ة لتلك اإلدارة، ولعب 
دوراً رئيسياً في تطوير أنشطة األعمال 

املصرفية للبنك على الصعيدين احمللي 
والدولي وساهم في تدعيم جهوده على 

قيادة وترتيب عمليات متويل مهمة.
وبهذه املناسبة، أش��اد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
“KIB”، رائد جواد بوخمسني، بجهود كل 
من العبدالهادي وخديري، كما أثنى على 
املسيرة املهنية املشرفة لكل منهما، متمنياً 

لهما التوفيق في منصبيهما اجلديدين. 
وأع��رب عن ثقته التامة بقدرتهما على 
االستمرار في املساهمة وبشكل فعال في 
تطوير وتنفيذ اخلطط االستراتيجية 

للبنك.
كما أض��اف بوخمسني: “نفتخر في 
“KIB” بكوادرنا البشرية املتميزة التي 
تكرس جهودها خلدمة عمالئنا وحتقيق 

أه��داف البنك. كما أننا نركز بشكل كبير 
على االستثمار بقدرات ومواهب مواردنا 
ال��ب��ش��ري��ة ال��ط��م��وح��ة، ون��ح��رص على 
توفير ال��دورات التدريبية املكثفة التي 
تضمن تعزيز أدائهم املهني إل��ى جانب 
ترقيتهم لشغل املناصب اإلداري��ة العليا 
مبا يتناسب مع خبرتهم وقدراتهم إمياناً 
منا بأهمية وضع الشخص املناسب في 
املكان املناسب.” يذكر أن العبدالهادي 
انضم لفريق عمل KIB في عام 1997، 
حيث أمضى مسيرته املهنية بأكملها 
مع البنك وت��درج في املناصب القيادية 
وهو يتمتع بخبرة ائتمانية واسعة في 
متويل الشركات والتمويل العقاري، 
ولقد شارك من خالل عضويته في فريق 
اإلدارة التنفيذية للبنك، وع��ل��ى مدى 
سنوات عديدة في وضع وتنفيذ اخلطط 
االستراتيجية، كما أسهم بشكل فعال 
في تطبيق املنظومة املتكاملة ل��إدارة 
العقارية من خ��الل تقدمي مجموعة من 
اخلدمات العقارية املتخصصة، كخدمات 
التمويل العقاري واالستشارات العقارية 

والتقييم العقاري وإدارة أمالك الغير. »أكوا جلف« تطلق أول مياه قلوية 
معبأة يتم إنتاجها في الكويت

أعلنت شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع. )املُدرجة 
في بورصة الكويت برمز ت��داول: ميزان(، عن قيام 
الشركة الوطنية إلنتاج وجت��ارة امل��واد الغذائية 
املعلبة ذ.م.م.، وه��ي شركة مملوكة بالكامل لها، 
ب��إط��الق أول منتج مياه قلوية معبأة )ألكابيور 
pH8( تنتجها “أكوا جلف” في الكويت، والتي تتوّفر 
حالياً في اجلمعيات التعاونية واألس��واق املركزية 
في جميع أنحاء الكويت. بذلك، تنظم املياه القلوية 
املعبأة )ألكابيور pH8( إلى محفظة منتجات “أكوا 
جلف” من املياه املعبأة قليلة الصوديوم واخلالية من 
الصوديوم. وحالياً، يتوّفر املنتج اجلديد لدى محالت 
البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الكويت بعبوات 

سعتها 200 مل، 300 مل، 500 مل و 1.5 لتر.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
م��ي��زان القابضة السيد/ غ��اري��ت وال���ش: “منتج 
“ألكابيور” هو منتج جديد وعالي اجل��ودة يواكب 
ويلبي الطلب املتزايد على األغ��ذي��ة واملشروبات 

الصحية. كالعديد من منتجاتنا األخ��رى، يتم إنتاج 
“ألكابيور” عبر خطوط إنتاج تابعة للشركة في 
الكويت ويشكل إض��اف��ة نوعية حملفظة منتجات 
الشركة املصنعة محلياً والتي تساهم في تعزيز 
األم��ن الغذائي والصحي في ال��دول��ة. اليوم ميزان 
القابضة تقوم بإنتاج وتصنيع وت��وزي��ع اللحوم 
احلالل من خ��زان، رقائق البطاطا من كتكو، واملياه 
املعبأة من أكوا جلف”، باإلضافة إلى إنتاج وتوزيع 
األدوية ومستلزمات الرعاية الصحية. أضاف والش 
قائالً: “تؤمن ميزان القابضة بأهمية مواكبة سلوك 
واحتياجات املستهلك احمللي، واالستثمار في تطوير 
املنتجات لتلبية مختلف األذواق واالحتياجات. 
وامل��ي��اه القلوية املعبأة قد اكتسبت طلباً متزايداً 
في السنوات األخ��ي��رة نظراً الحتوائها على نسبة 
مرتفعة من “الرقم الهيدروجيني” )PH( في املاء ذو 
اخلصائص فائقة الترطيب مما يجعلها إضافة جديدة 

مثالية إلى محفظة املياه املتنامية في أكوا جلف.”

»برقان«: عروض حصرية لعمالئنا 
حاملي البطاقات االئتمانية

E 3801  األربعاء 10 ربيع اآلخر 1442 ه�/25 نوفمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددWednesday 25th November 2020 - 14 th year  - Issue No.E 3801

14.3باملئة أرباح »تعليمية« السنوية تتراجع 
أظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة لشركة 
املجموعة التعليمية القابضة تراجع 
أرب��اح الشركة %14.3 بالعام املالي 
املنتهي ف��ي 31 أغسطس 2020 على 

أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة 
الكويتية أم��س  الثالثاء، بلغت أرب��اح 
الفترة 6.64 مليون دي��ن��ار )21.77 
مليون دوالر(، مقابل أرب���اح العام 
امل��اض��ي البالغة 7.75 مليون دينار 

)25.41 مليون دوالر(.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 
إن تراجع األرباح خالل فترات املقارنة 
ي��ع��ود إل���ى ان��خ��ف��اض اإلي������رادات في 
إح��دى الشركات التابعة وذل��ك نتيجة 
ق��رار وزاري رق��م )87/2020( بشأن 
إعادة تنظيم الرسوم الدراسية املُقررة 
على ط��الب امل��دارس اخلاصة العربية 
)األهلية والنموذجية( للعام الدراسي 

.2019/2020
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.47 
مليون دينار بالربع الرابع املنتهي في 

31 أغسطس املاضي، مقابل أرباح بنحو 
1.7 مليون دينار للفترة املماثلة من عام 

2019، بانخفاض نسبته 13.8%.
كما أظهرت البيانات تسجيل الشركة 
أرباحاً بقيمة 5.16 مليون دينار للتسعة 
أش��ه��ر املنتهية ف��ي 31 م��اي��و 2020، 

مقارنة بربح قدره 6.05 مليون دينار 
لنفس الفترة من ع��ام 2019، بتراجع 

نسبته 14.7%.
وأوص�����ى م��ج��ل��س إدارة ال��ش��رك��ة 
بتخفيض رأس امل��ال املصدر واملدفوع 
من 24.53 مليون دينار إلى 15 مليون 

دينار، وبقيمة قدرها 9.53 مليون دينار 
وبنسبة خفض تبلغ %38.85، وذلك 
عن طريق إلغاء عدد 95.3 مليون سهم 
من أسهم الشركة بالقيمة االسمية للسهم 
البالغة 100 فلس، م��ع س��داد القيمة 

االسمية للسهم نقداً.

»أسيكو« تناقش العروض املقدمة 
لشراء أراضي مشروع الفرجان

ناقش مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات، أمس  
الثالثاء، العروض املقدمة لشراء أراض��ي مشروع 
ال��ف��رج��ان. وق��ال��ت “أسيكو” ف��ي ب��ي��ان للبورصة 
الكويتية أمس ، إن املجلس سينعقد في متام الساعة 
1:30 بعد الظهر؛ ملناقشة العروض وما ُيستجد من 
أعمال. كانت خسائر الشركة شهدت قفزة كبيرة في 
نهاية التسعة أشهر األولى من العام اجلاري، لتصل 

إلى 38 مليون دينار تقريباً، مقابل خسائر بنحو 
1.312 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وُمنيت الشركة بخسائر بلغت 11.78 مليون 
دي��ن��ار بالربع الثالث م��ن ال��ع��ام اجل���اري، مقارنة 
بخسائر بقيمة 1.89 مليون دينار لنفس الفترة 
من عام 2019، بارتفاع كبير في اخلسائر بنسبة 

.523.3%

صالح املنصور

محمد خديريجاسم العبدالهادي

اجتماع سابق للشركة

»زين«:  تشارك في مؤمتر 
لدعم االبتكار واإلبداع

شاركت زين في املؤمتر االفتراضي العاملي لدعم منظومة 
االبتكار واإلبداع وريادة األعمال لعام 2020، والذي نّظمته 
شركة إيكوسيستم لالستشارات اإلدارية عبر تقنية االتصال 
املرئي خالل الفترة من 19 – 20 نوفمبر حتت رعاية معالي 

وزير املالية بّراك الشيتان. 
وأفادت الشركة في بيان صحافي أن أعمال املؤمتر شهدت 
ُمشاركة أكثر من 80 من اخلبراء واملُمارسني العامليني ومُمّثلي 
احلكومات والعلماء واألكادمييني واملؤسسات التمويلية 
لتبادل أفضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤية املستقبلية 

املُتعلقة باالبتكار واإلدارة والتكنولوجيا وريادة األعمال.
وأكدت زين أن فعاليات املؤمتر كانت فرصة الستعراض 
توجهاتها املستقبلية في مجاالت االبتكار وري��ادة األعمال، 
والتي تتماشى مع خطط الدولة ورؤية “كويت جديدة”، حيث 
ركزت اجللسات الفكرية والنقاشية على تعزيز مناخ االبتكار 
واإلب���داع وري���ادة األع��م��ال عبر تطوير الهياكل األساسية 
واألس��س املؤسسية خللق بيئة االبتكار واإلب���داع وري��ادة 
األعمال، كما نادى املشاركون بضرورة إشراك املجتمع احمللي 
في األنشطة االبتكارية واإلبداعية وأنشطة ريادة األعمال، 
ودعم مجتمعات املمارسني وأصحاب املهن من خالل استدامة 

النمو الذكي.
 واملناطق الذكية عبر التكنولوجيا والتعاون والتعليم 

وغير ذلك من االستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية.


