
ه�شام املن�شاوي

نّظم املجلس األعلى للطاقة بدبي 
جولة ترويجية في الكويت للدورة 
ال��راب��ع��ة جل��ائ��زة اإلم����ارات للطاقة 
2020، التي تنعقد برعاية كرمية من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
حتت شعار “تعزيز االبتكار لطاقة 
مستدامة”، وذلك خالل مؤمتر صحفي 
ع��ق��د ال��ي��وم )ال��ث��الث��اء 12 نوفمبر 
اجلاري( في العاصمة الكويتية، وذلك 
في إطار خطتها الترويجية في الدول 
الرئيسية في منطقة الشرق األوسط، 
والهادفة إلى جذب مؤسسات القطاعني 
ال��ع��ام واخل���اص وامل��راك��ز البحثية 
واألف��راد من املبتكرين للمشاركة في 

اجلائزة.
وحضر امل��ؤمت��ر الصحفي فيصل 
علي راش���د، مدير إدارة الطلب على 
الطاقة ف��ي املجلس األع��ل��ى للطاقة 
بدبي، وناصر الشيبة، مدير إدارة 
البيئة والصحة والسالمة واجل��ودة 
والتغير املناخي في املجلس، وعلي 
السويدي، نائب رئيس جلنة التسويق 
والفعاليات جلائزة اإلمارات للطاقة، 
باإلضافة إلى عدد من أعضاء سفارة 
دولة اإلم��ارات في الكويت. كما حضر 
احلدث كبار املسؤولني في قطاع الطاقة 
في الكويت وممثلون من اجلامعات 
ومراكز البحوث واملؤسسات املعنية 

بتقنيات الطاقة املتجددة.
وش��ه��د امل��ؤمت��ر الصحفي تفاعالً 
كبيراً من قبل احلضور حرصهم على 
االطالع على تفاصيل اجلائزة وفئاتها 
وكيفية املشاركة فيها. كما سلط ممثلو 
املجلس األعلى للطاقة بدبي الضوء 

على أهمية جائزة اإلمارات للطاقة في 
دع��م وتكرمي أفضل ممارسات ونظم 
احلفاظ على الطاقة، والتي بجانب 
كونها ح��ل��والً مبتكرة، تتميز بأنها 
حلول منخفضة التكلفة للطاقة البديلة 

واملتجددة.
وت��ه��دف اجل���اىزة إل��ى استقطاب 
أحدث االبتكارات والتقنيات واحللول 
واملمارسات واألعمال الرائدة املعنية 
ب��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة وت��رش��ي��د استهالك 
الطاقة واملياه وتعزيز انتاج الطاقة 

املتجددة. ومتثل اجلائزة منصة دولية 
رائ���دة ملختلف مؤسسات القطاعني 
ال��ع��ام واخل����اص وم��راك��ز األب��ح��اث 
واألفراد املبتكرين لالطالع على أحدث 
التقنيات واحل��ل��ول وتكنولوجيا 
الطاقة، وكذلك تبادل الرؤى واخلبرات 
من أجل املساهمة في تطوير مشاريع 
الطاقة وتطبيقها، وذلك دعماً للجهود 
العاملية ال��ه��ادف��ة إل��ى احل��د م��ن آث��ار 
التغيرات املناخية وخفض االنبعاثات 
الكربونية. ومتنح اجل��ائ��زة العديد 

من جوائز التميز ضمن فئاتها بغرض 
تشجيع اجلميع على املضي قدماً في 
ابتكار وسائل وتقنيات جديدة في 
مجال كفاءة الطاقة وترشيد الطاقة 

وانتاج الطاقة املتجددة.
وخالل املؤمتر الصحفي أكد فيصل 
علي راش���د ع��ن سعادته بالترويج 
ل��ل��ج��ائ��زة ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ن��ظ��راً 
ملساعيها ف��ي م��ج��ال إن��ت��اج الطاقة 
املتجددة من خالل العديد من املشاريع 
الهامة، وهو ما سيضيف قيمة كبيرة 

وداف���ع���اً مل��زي��د م��ن امل��ش��ارك��ات في 
اجلائزة. 

وق��ال راش��د: “في الوقت احلالي، 
بات من الضروري تبني املمارسات 
اخلضراء في استهالك الطاقة والتي 
س��ت��ض��م��ن ال���وص���ول ال���ى مستقبل 
مستدام، ومتثل التقنيات املبتكرة 
منصة هامة لتعزيز اقتصادات الدول 
في ه��ذا امل��ج��ال، كما يساهم الشباب 
بدور محوري وهام في حتقيق التنمية 
املستدامة، كما ان اجلائزة تقدم فرصة 

مواتية للشباب واملبتكرين لتسليط 
ال��ض��وء على احل��ل��ول الفّعالة التي 
تعتبر نقلة نوعية في مسيرة التنمية 

املستدامة”. 
وأض��اف راش��د: “يسرنا التواجد 
في دول��ة الكويت للترويج للجائزة 
ونحن على ثقة بأن املشاركة الكويتية 
س��وف تضيف ل��ل��دورة ال��ق��ادم��ة من 
اجلائزة، نظراً للرؤية الطموحة في 
تعزيز البحث العلمي والتجارب في 
استخدامات الطاقة الشمسية من خالل 

العديد من مراكز األبحاث واجلامعات 
املرموقة، وهو ما سيوفر فرصة أمام 
تلك املراكز واجلامعات للمشاركة في 
اجلائزة واملساهمة في إيجاد حلول 
عملية للتحديات ف��ي قطاع الطاقة 

محلياً وإقليمياً وعاملياً.
باإلضافة إلى الكويت، مت الترويج 
للدورة الرابعة من جائزة اإلم��ارات 
للطاقة ف��ي ك��ل م��ن جمهورية مصر 
العربية واململكة املغربية واململكة 

األردنية الهاشمية. 
وستمنح جائزة اإلم��ارات للطاقة 
2020 اجلائزة ل� 10 فئات، هي جائزة 
كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها 
ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف��ض��ي��ة وال��ب��رون��زي��ة، 
وج���ائ���زة ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة للقطاع 
اخل��اص بفئاتها الذهبية والفضية 
والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة 
الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية 
والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة 
الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية 
وال��ب��رون��زي��ة، وج���ائ���زة م��ش��اري��ع 
رب���ط ال��ط��اق��ة الشمسية باملباني 
)املشاريع الكبيرة( بفئاتها الذهبية 
والفضية والبرونزية )أكثر من 500 
ك��ي��ل��وواط(، وج��ائ��زة مشاريع ربط 
الطاقة الشمسية باملباني )املشاريع 
الصغيرة( بفئاتها الذهبية والفضية 
والبرونزية )أقل من 500 كيلوواط(، 
وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها 
ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف��ض��ي��ة وال��ب��رون��زي��ة، 
وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير 
املنتجات بفئاتها الذهبية والفضية 
وال��ب��رون��زي��ة، وج��ائ��زة لالبتكارات 
الشابة بفئاتها الذهبية والفضية 
والبرونزية، باإلضافة إل��ى جائزة 

تقدير خاصة.

راشد : بات من الضروري تبني املمارسات اخلضراء في استهالك الطاقة

2020 بالكويت املجلس األعلى للطاقة بدبي ينّظم جولة ترويجية جلائزته 
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»التخطيط«: اخلصخصة في الكويت 
تختلف عن النماذج االقتصادية األخرى

»زجاج جارديان«شاركت في منوذج
منزل »موطن االبتكار« مع »سابك«

ق��ام��ت ش��رك��ة “زجاج جارديان” 
بتزويد من��وذج املنزل عالي األداء في 
“موطن االبتكار” في الشركة السعودية 
للصناعات األساسية “سابك” بزجاج 
30  املطلي املانع ألشعة الشمس وعالي 
األداء، ويعد هذا املنزل األول من نوعه 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ش��رق األوس����ط ال��ذي 
يحصل على الشهادة البالتينية من نظام 
الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة 

للمجلس األمريكي لألبنية اخلضراء. 
ومت تصميم وبناء املنزل عالي األداء 
الواقع في العاصمة السعودية الرياض 
وال����ذي مي��ت��د ع��ل��ى م��س��اح��ة 800 متر 
م��رب��ع، لتوليد أكبر ق��در م��ن الكهرباء 
التي يستهلكها على م��دى 12 شهراً، 
ب��ه��دف حتقيق ص��اف��ي ت���وازن صفري 

للطاقة. ويعرض املنزل مجموعة كاملة 
من أح��دث التقنيات املتوفرة على نحو 
جت��اري والتي حتقق صافي استخدام 
صفري للطاقة، وتوفر من استهالك املياه 
وتستخدم تقنيات وم��واد بناء صديقة 
للبيئة لتمهيد الطريق أمام بناء منازل 

أكثر استدامة حول العالم.  
ومت استخدام زج��اج امل��ان��ع ألشعة 
الشمس واملطلي بطبقتني من طالء الفضة 
ف��ي كافة النوافذ وبعض األب���واب في 
املنزل عالي األداء، ما ساعد على حتقيق 

صافي توازن صفري للطاقة. 
وب��اإلض��اف��ة إل��ى كفاءته ف��ي توفير 
 Guardian ال��ط��اق��ة، يساعد زج���اج
 ®SunGuard® SuperNeutral
على تعزيز االستدامة البيئية من خالل 

تقليل وقت شحن الزجاج إلى املشاريع 
اإلن��ش��ائ��ي��ة ف��ي ال��ش��رق األوس����ط من 
خالل تصنيعه محلياً في مصنع زجاج 
جارديان في اجلبيل مما يعزز احملتوى 

احمللي للمنتجات غير النفطية. 
وت�����وف�����ر م���ج���م���وع���ة م��ن��ت��ج��ات 
SunGuard® SuperNeutral® من 
الزجاج املطلي املانع ألشعة الشمس من 
شركة “زجاج جارديان”، املرونة الكافية 
خللق ت��وازن مثالي بني انتقال الضوء 
ومعامل اكتساب احلرارة الشمسي ضمن 

مجموعة واسعة من التطبيقات. 
استضافت كل من “زجاج جارديان” 
و”سابك” موخراً، فعالية “تواصل زجاج 
ج��اردي��ان “ في فندق ومركز مؤمترات 
ك��راون ب��الزا الرياض. وحضر الفعالية 

أكثر من 200 شخص، مبا فيهم املهندسني 
واملعماريني واالستشاريني ومصنعي 
وم��ع��اجل��ي ال��زج��اج وش��رك��ات تركيب 

الزجاج وأصحاب املشاريع واملباني.  
وحت��دث غ��اري ب��ري��دو، املدير الفني 
اإلقليمي لدى “زجاج جارديان”  حول 
ميزات الدعم الفني اجلديدة التي تقدمها 
الشركة وم��رك��ز االس��ت��ش��ارات الفنية 
التابع لها وف��وائ��ده بالنسبة لعمالء 
الشركة. وألقى بعد ذل��ك الدكتور آلني 
تشو، مدير حقيبة االبتكار ملنطقة أفريقيا 
وال��ش��رق األوس���ط وال��ه��ن��د وآس��ي��ا في 
“زجاج جارديان”، ع��رض��اً تقدميياً 
حتدث فيه عن تطوير املنتجات اجلديدة 
وأح��دث التقنيات املبتكرة التي توفرها 

الشركة.

بورصة دبي للطاقة تسجل منوًا بنسبة 
21 باملئة في معدل عمليات التداول 

أعلنت بورصة دب��ي للطاقة )DME(، عن 
حتقيق زي��ادة سنوية بلغت نسبتها %21 في 
أنشطة ال��ت��داول، باإلضافة إل��ى زي��ادة بلغت 
نسبتها %172 ف��ي ت����داول ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة 
لألسعار املستقبلية خلام عمان. ويأتي ذلك بعد 
اعتماد أرامكو السعودية العقد اآلجل خلام عمان 
من بورصة دبي للطاقة في آلية تسعير النفط 

في أكتوبر 2018.
وفي العام 2019، سجلت البورصة متوسط 
تداول يومي بلغ 5.97 مليون برميل من النفط 
اخل��ام في الفترة من يناير إل��ى أكتوبر، وذلك 
مقارنة ب� 4.95 مليون برميل في نفس الفترة من 

العام املاضي. بينما وصل مجموع حجم التداول 
لألسعار املستقبلية، من يناير إلى أكتوبر من 
العام اجل��اري 606.7 مليون برميل مقارنة ب� 
223.2 مليون برميل في ذات الفترة من العام 
2018. وتعليقاً على ذلك، قال رائد السالمي، 
املدير العام لبورصة دبي للطاقة: “نشهد إقباالً 
متزايداً من قبل مشتري وبائعي النفط اخلام 
ل��ل��ت��داول وامل��ش��ارك��ة ف��ي استكشاف األسعار 
والتحّوط عبر بورصة دبي للطاقة، من خالل 
منصة التداول الوحيدة في املنطقة، والتي تعتمد 
وتراعي أنظمة التداول العاملية والتي تفرضها 

هيئات الرقابة العاملية”.
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جانب من احلضور

“موطن االبتكار” منوذج  منزل  فعالية تواصل زجاج جارديان

قال االمني العام للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية ال��دك��ت��ور خ��ال��د م��ه��دي ان النموذج 
الكويتي ف��ي م��ج��ال اخلصخصة يختلف عن 
النماذج االقتصادية االخ���رى اذ يعتمد على 
شراكة ثالثية تضم املواطنني والقطاعني العام 

واخلاص.
واض��اف مهدي في كلمة خ��الل ورش��ة عمل 
تعريفية بنظام الشراكة بني القطاعني العام 
واخل���اص بالتعاون م��ع هيئة ال��ش��راك��ة بني 
القطاعني في مقر االم��ان��ة ان التوجه لتعزيز 
الشراكة بني القطاعني العام واخل��اص يأتي 

ضمن سياسات اخلطة االمنائية.
واوضح ان جناحات كبيرة حققتها الكويت 

في هذا السياق متثلت في تخصيص بورصة 
الكويت وانطالق مشروع شمال الزور باشراك 
امل��واط��ن��ني فيه بنسبة 50 ف��ي املئة الفتا الى 
ان النموذج الكويتي ف��ي اخلصخصة يدخل 
املواطنني ليكونوا جزءا اليتجزأ من النجاحات 
التجارية. واشار الى ان سياسة اخلطة االمنائية 
وفقا لرؤية صاحب السمو أمير البالد بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجت��اري عاملي في ظل 
بيئة جاذبة لالستثمار تتحول فيه احلكومة من 
دور املشغل لالقتصاد الى دور املمكن واملنظم 
وامل��راق��ب لالنشطة االقتصادية خصوصا ان 
احلكومة تقوم حاليا بتشغيل ج��زء كبير من 

االنشطة االقتصادية االساسية في البالد.

 2019 خالل التسعة أشهر األولى من 

»اخلليج للتأمني« حتقق أرباحًا صافية
10.7 مليون دينار بقيمة 

أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني عن 
حتقيق صافي رب��ح بقيمة 10.7 مليون 
دينار كويتي )35.2 مليون دوالر امريكي( 
بربحية 59.63 فلس للسهم الواحد وذلك 
خ��الل األشهر التسعة األول��ى من العام 
احلالي باملقارنة مع صافي رب��ح بقيمة 
10.6 مليون دينار كويتي )34.8 مليون 
دوالر أمريكي( بربحية 59.2 فلس للسهم 
الواحد عن نفس الفترة من العام املاضي 
ويعود سبب االرت��ف��اع في صافي الربح 
إلى حتسن نتائج االكتتاب وارتفاع حصة 

املجموعة من نتائج الشركات التابعة.
كما ارتفعت حقوق املساهمني لتبلغ 
101.4 مليون دينار كويتي )333.2 مليون 
دوالر أمريكي( كما في 2019/09/30 
باملقارنة مع 89.1 مليون دينار كويتي 
)292.1 مليون دوالر أمريكي( كما في 
2018/12/31 بارتفاع قيمته 12.2 
مليون دينار كويتي )40.2 مليون دوالر 

أمريكي( ونسبته 13.7%.

وبلغت القيمة الدفترية للسهم 544 
فلساً في 2019/09/30 باملقارنة مع 
498 فلساً في 2018/12/31 بارتفاع 

نسبته 9.2%.
هذا وقد بلغت قيمة األقساط املكتتبة 
266.2 مليون دي��ن��ار كويتي )874.9 
مليون دوالر أمريكي( بانخفاض طفيف 
نسبته %3 باملقارنة مع 274.4 مليون 
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي )901.9 م��ل��ي��ون دوالر 
أمريكي( عن نفس الفترة من العام السابق.
وب��ل��غ رب���ح االس��ت��ث��م��ار واالي�����رادات 
األخرى 10.8 مليون دينار كويتي )35.4 
مليون دوالر امريكي( باملقارنة مع 8.4 
مليون دينار كويتي )27.7 مليون دوالر 
أمريكي( عن نفس الفترة من العام املاضي 

بارتفاع نسبته 28%.
وتدعيما ألعمال املجموعة التشغيلية 
وح��ق��وق حملة وثائقها، فقد مت زي��ادة 
صافي االحتياطيات الفنية للشركة من 
150 مليون دينار كويتي )493.1 مليون 

دوالر أمريكي( كما في 2018/12/31 
إل����ى 158.7 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ك��وي��ت��ي 
)521.5 مليون دوالر أمريكي( كما في 
2019/09/30 بزيادة نسبتها 5.8% 
االمر الذي يعزز قدرة الشركة على حتمل 
املخاطر الطارئة التي قد تطرأ في املستقبل.
وارت��ف��ع م��ج��م��وع األص����ول املجمعة 
خالل هذه الفترة ليصل إلى 755 مليون 
دينار كويتي )2.48 مليار دوالر أمريكي( 
ب��زي��ادة م��ق��داره��ا 187.8 مليون دينار 
كويتي )617.3 مليون دوالر أمريكي( 
ونسبتها %33.1 عن السنة املنتهية في 

.2018/12/31
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة اخلليج للتأمني خالد سعود 
احل��س��ن “تعكس نتائج التسعة أشهر 
األول��ى من العام احلالي النمو املتواصل 
للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها 
وح��ق��وق مساهميها، وسعيها املستمر 
لتقدمي أفضل اخلدمات التأمينية لعمالئها 

ف��ي جميع األس���واق ال��ت��ي نتواجد فيها 
وذلك من خالل استراتيجيتنا الهادفة إلى 
التوسع اإلقليمي وزيادة حصتنا السوقية 

محلياً وإقليمياً”.

خالد سعود احلسن

 Zain »زين«: ُمبادرو برنامج 
Great Idea في وادي السيلكون

أعلنت زين املزّود عن وصول املُبادرين املتأهلني 
 Zain Great في النسخة اخلامسة من برنامج
Idea إلى وادي السيلكون الشهير في مدينة سان 
فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك 
خلوض غمار املرحلة الثالثة وهي برنامج تسريع 
 Brilliant املشاريع الناشئة بالتعاون مع شركة
 Mind The Bridge الكويتية ومؤسسة Lab
االستشارية العاملية التي تسعى إلى توفير بيئة 
عملية ذات معايير عاملية للشباب البتكار وتسريع 

مشاريعهم الناشئة.  
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أنها قامت 
من خالل برنامج Zain Great Idea وعلى مدى 
أربعة مواسم ناجحة باحتضان وتدريب مئات 
الشباب الكويتيني املبدعني ممن لديهم مشاريع 

صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، وهو 
البرنامج ال��ذي ُيعتبر واح��داً من أكثر املبادرات 
التي أطلقتها الشركة جناحاً في بيئة األعمال كجزء 
من استراتيجيتها املتكاملة لدعم االبتكار وريادة 
األعمال، وتفتح من خالله آفاقاً جديدة أمام مجتمع 

ريادة األعمال في الكويت.
وأوضحت زي��ن أن املُبادرين قاموا في األي��ام 
األول����ى م��ن وص��ول��ه��م إل���ى س���ان فرانسيسكو 
باستعراض مشاريعهم أم��ام اإلدارة العليا في 
مؤسسة Mind The Bridge وف��ي ُمقّدمتهم 
م��ؤس��س ال��ش��رك��ة ورئ��ي��س��ه��ا التنفيذي م��ارك��و 
م��اري��ن��وش��ي، وال����ذي ق���ام مب��ش��ارك��ة خ��ب��رات��ه 
االستراتيجية في مجاالت اإلدارة واألع��م��ال مع 

املُبادرين.


