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األذينة: أمامنا حتٍد كبير للتصدي للمخاطر اإللكترونية
مجلــس  رئيــس  قــال 
اإلدارة الرئيــس التنفيــذي 
في هيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات، م.سالم األذينة، 
إننا أمام حتٍد كبير للتصدي 
للمخاطر اإللكترونية، والذي 
يأتي بتكاثــف جهود جميع 
قطاعــات الدولة ســواء من 
القطــاع العــام أو اخلاص، 
مبينــا أن الهيئــة تدعم كل 
اجلهود الرامية والتي تسعى 
لنشر التوعية الوطنية حول 
الهجمات اإللكترونية وكيفية 
التصدي لها، وتأهيل الكوادر 
الوطنية وتعزيــز قدراتهم 
الســيبراني  مبجاالت األمن 

كافة. 
وأضاف األذينة في كلمته 
خالل افتتاح فعاليات مؤمتر 
األمن الســيبراني ٢٠١٩ الذي 
 B.Online شــركة  تنظمــه 
الكويتيــة املتخصصــة فــي 
خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت،  واإلنترنــت 
شــركة  مــع  بالتعــاون 
«فيرايزون» العاملية العاملة في 
مجال تكنولوجيا االتصاالت 
«نســعى لبنــاء ثقافة متكن 
املجتمــع بالكويــت من تفهم 
املخاطر والتهديدات جتسيدا 
لرؤيــة الهيئــة املتمثلــة في 
ترسيخ مكانة رائدة للكويت 
دوليــا في قطــاع االتصاالت 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا 

وتوجيهات القيادة الرشيدة 
مــن أجل تعزيز أمــن البنية 
الوطنية والبيانات  التحتية 
احلساسة، للحّد من مخاطر 
الفضــاء اإللكتروني وتأمني 
بيئــة معلوماتيــة موثوقــة 
ومرنة وآمنة للقطاع احلكومي 

والقطاع اخلاص واألفراد.
الهيئة  وأكــد علــى دور 
الــذي سيســاهم بتفعيــل 
وحتقيق األهداف املرجوة في 
االستراتيجية الوطنية لألمن 
الســيبراني مما يعزز سبل 

التعاون والتنسيق وتبادل 
املعلومات بني مختلف اجلهات 
احملليــة والدولية في مجال 
األمن السيبراني، حيث يعتبر 
تبادل ونشر املعلومات حول 
التهديدات واالختراقات ذات 
الصلة بالفضاء االلكتروني 
ومخاطرها احملتملة من أهم 
اإلجراءات الوقائية األساسية 
واملمارسات الرئيسية وعلى 
املســتوى الوطني لتنسيق 
املتعلقــة مبواجهة  اجلهود 
الفضاء االلكتروني  مخاطر 

االختراقات واملخاطر، مشددا 
فــي الوقت ذاته على أن أهم 
طريقة للدفــاع عن األنظمة 
اإللكترونية ألي مؤسسة هي 

املعرفة.
وأضــاف الشــيخ مبارك 
الصبــاح فــي كلمتــه خالل 
املؤمتر»من هذا املنطلق جاء 
مؤمتر األمن السيبراني ٢٠١٩ 
 B.Online بتنظيم من شركة
املتخصصــة  الكويتيــة 
فــي خدمــات تكنولوجيــا 
واإلنترنــت  املعلومــات 
واالتصــاالت، بالتعاون مع 
العاملية  شركة «فيرايزون» 
العاملة في مجال تكنولوجيا 
الفرصة  االتصاالت، إلتاحة 
املهتمــني باملجــال  جلميــع 
في الســوق احمللي لالطالع 
والتعــرف علــى املزيــد من 
أحــدث مــا توصلــت إليــه 
اجلهــات العاملــة في مجال 
األمن السيبراني اليوم، من 
خالل استضافة صناع القرار 
وكبار املسؤولني التنفيذيني 
بهيئــة االتصــاالت وتقنية 
املعلومات الكويتية وشركة 

«فيرايزون».
الشــيخ مبــارك  ونــوه 
الصبــاح إلــى أن فعاليــات 
املؤمتر تركز بصورة رئيسية 
على الكشــف عن التحديات 
التــي تواجهها املؤسســات 
والشركات في جميع أنحاء 
العالــم فــي مجــال األمــن 
السيبراني، واالستراتيجيات 
واحللول التي يتم تطويرها 
صناعــة  فــي  وتطبيقهــا 
تكنولوجيا املعلومات لألمن 
الســيبراني للتصــدي لهذه 

املخاطر.
مــن جانبــه، قــال املدير 
اإلداري خلدمات األمن العاملي 
في شركة فيرايزون، جيمي 
نيلسون إن املؤسسات بجميع 
أحجامها حتتــاج اليوم إلى 
أكثر مــن مجرد نظــام أمن 
رقمــي، فهــي حتتــاج إلــى 
نظام أمني مرن يســتجيب 
ويتصدى ألنواع وطرق عمل 
التهديدات اإللكترونية التي 

تتغير وتتطور باستمرار.

واختيار أنسب حلول الدفاع 
لذلك. 

وذكر أن حماية ومراقبة 
التحتية  األصــول والبنــى 
مــن  للكويــت  احليويــة 
أولويات تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية لألمن الســيبراني 
مــن خــالل اتخاذ سياســة 
اإلدارة االســتباقية والتــي 
ســيقوم املركــز الوطنــي 
لألمن السيبراني بتحديدها 
احلكوميــة  اجلهــات  مــع 
ومســاعدتهم علــى تطوير 
وســائل الدفاع االســتباقية 
املالئمة وقبل وقوع الكوارث 
والتعافي واستعادة األعمال 

في حال حدوثها.
وبخصوص تعزيز ثقافة 
الســيبراني ودعــم  األمــن 
االستخدام اآلمن والصحيح 
للفضــاء اإللكترونــي، قال 
األذينة «إننا ندرك مدى أهمية 
بناء بيئة فضــاء إلكتروني 
آمنــة بتوعية جميــع أفراد 
املجتمع لضمان أمن وسرية 
جميع تعامالتهم ومعلوماتهم 
الشخصية لبناء ثقافة متكن 
املجتمــع بالكويت من تفهم 
املخاطر والتهديدات ونقاط 
لهــا  املصاحبــة  الضعــف 
التعليمية  املناهج  وتطوير 
املــدارس  فــي  وإتاحتهــا 

واجلامعات».
وأوضح أن جميع ما سبق 
مــن أهداف لتمكــني حكومة 
الكويــت من حتقيق رؤيتها 
باألمن الســيبراني الوطني 
متاشــيا مع خطــة التنمية 
الوطنية لتحويل الكويت إلى 
مركز إقليمي مالي وجتاري 
وثقافــي ومؤسســي وذلك 

بحلول ٢٠٣٥.
مديــر  أكــد،  بــدوره، 
املبيعــات والتســويق فــي 
شــركة «B.Online» الشــيخ 
مبــارك الصبــاح، أن أنواع 
الســيبراني  تهديدات األمن 
واملســؤولني عنهــا تتطور، 
وهو األمر الــذي تطلب من 
مقدمــي خدمات تكنولوجيا 
املعلومــات القيــام بتطوير 
أدوات قوية الستخدامها ضد 

خالل افتتاح مؤمتر األمن السيبراني ٢٠١٩

م.سالم األذينة في مقدمة احلضور خالل افتتاح مؤمتر األمن السيبراني ٢٠١٩

البيان األول للسادة المساهمين
وفقًا ألحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 
األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالته، حصلت شركة مجموعة كوت الغذائية 
بتاريخ  )»الهيئة«(  المـال  أسـواق  هيئـة  موافقـة  علـى  )»الشركة«(  مقفلة  ش.م.ك 
15 يوليو 2019 لشراء أسهمها في حدود 10% من رأسمال الشركة )أسهم خزينة(.

على كافة المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في الشركة التعبير عن رغبتهم 
في عرض أسهمهم للبيع. سعر الشراء ألي أسهم معروضة سيتم سداده نقدًا 
شريطة االتفاق بين الشركة والمساهم على شروط البيع. سعر الشراء المعروض 

من قبل الشركة سيكون متاحًا عند االستفسار كما هو مذكور أدناه.

أي مقابل لألسهم ستدفعه الشركة لن يشمل عموالت الوسطاء والمصروفات 
الحال(  التحويل والضرائب وأي رسوم أخرى )حسبما يكون  الحكومية ونفقات 
والتي سيتحملها كل طرف على حدة. عالوة على ذلك، فإن أي أسهم معروضة 
يجب أن تكـون خاليــة من أي نزاعــات وأعبــاء ورهــون وقيود. إن هذا البيان 
ال يشكل أي نية أو عرض أو اتفاق أو تفاهم لشراء أسهم في رأسمال الشركة ما 
لم يتم االتفاق على ذلك كتابة من قبل الشركة. والشركة ال تقر أو تضمن أو 

تتعهد بشراء أي أو كل األسهم التي سيقوم المساهمون بعرضها.

كافة المساهمين الراغبين في عرض أسهمهم سيكونون مسؤولون عن أداء دراسة 
الفحص النافية للجهالة واستشارة مستشاري االستثمار الخاصين بهم على نفقتهم 
الخاصة فيما يتعلق بعرض أسهمهم وإتمام عملية الشراء من قبل الشركة. الشركة 
ومسؤولوها ومديروها وموظفوها ووكالؤها ومستشاروها ال يتحملون أي مسؤولية 
في هذا الشأن، وعلى كل مساهم يرغب في عرض أسهمه أن يخطر الشركة بهذه 
الرغبة كتابة وعدد األسهم التي سيعرضها وذلك بتاريخ أو قبل يوم 2019/10/30. 

لمزيد من المعلومات أو أي استفسارات في هذا الشأن، يرجى االتصال على:
السيد/ محسن الشوشاني

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير عالقات المستثمرين
المركز الرئيسي لشركة مجموعة كوت الغذائية

بناية الحميضي، الدور الثالث
شارع السور - مدينة الكويت

تليفون: 96522281430 + داخلى: 3316
shoshani@koutfood.com :بريد الكتروني

«إفرست العقاري» املصري يختتم فعالياته بنجاح
اختتم معرض «افرســت 
العقاري» املصري فعالياته 
أمس وســط حضــور كبير 
من قبل زواره الذين اطلعوا 
علــى املشــروعات العقارية 
املطروحة من قبل الشركات 

املطورة املشاركة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في شــركة افرســت لتنظيم 
املعارض واملؤمترات هشام 
عنبة ان املعرض في دورته 
الـ ١٨ حقق النجاح املطلوب، 
مشــيرا إلى أن املعرض وفر 

فرصا اســتثمارية وعقارية متميزة بشهادة 
الــزوار. وبني عنبة فــي تصريح صحافي ان 
الشركات املشاركة في املعرض قدمت مشاريع 
متميــزة في مناطق متفرقة بجمهورية مصر 
العربية في كل من العاصمة اإلدارية اجلديدة 
والتجمــع اخلامــس والشــروق والســاحل 
الشــمالي والعني الســخنة و٦ أكتوبر، الفتا 
الى ان بعض الشركات قدمت منتجات عقارية 
وسياحية متنوعة تتالءم مع متطلبات العمالء. 
وأضاف ان سوق العقار املصري يشهد نشاطا 

ملحوظا حاليا ما من شأنه ان 
ينعكس على حتسن احلالة 
االقتصادية فــي البالد وهو 
ميثل فرصا للشــراء في ظل 
منافسة الشركات في تقدمي 
افضل العروض، لذا فاملعرض 
ميثل فرصا تسويقية مناسبة 
الكويــت  فــي  للمصريــني 
الباحثني عــن املوقع املتميز 

والسعر التنافسي.
مــن جهــه أخــرى، اكــد 
عنبــة التزام الشــركة خالل 
املعــرض بالقوانــني  فتــرة 
واالشــتراطات التي وضعتها وزارة التجارة 
والصناعة الكويتية والتي ســاهمت بشــكل 
كبير في احلد من الظواهر السلبية واالخطاء 
التي ارتكبها البعض خــالل الفترة املاضية، 
مشيرا الى ان املعارض العقارية صناعة مهمة 
وعنصر مهم وتلعب دورا فعاال في تنشــيط 
السوق وحتريك مياهه طاملا التزمت الشركات 
بالضوابط والشــروط التــي وضعتها وزارة 
التجارة لتنظيم سوق العقار ومنعا للتالعب 
واحلفاظ على جدية الشركات وحقوق العمالء.

املعرض وفَّر فرصاً استثمارية وعقارية متميزة

هشام عنبة

املبارك: نعمل خللق بيئة صحية ومتطورة لرفع اإلنتاج النفطي
باهي أحمد 

أكد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الثقــة في العنصر البشــري 
بقطــاع  العامــل  الكويتــي 
النفط والغاز، مشيرا سموه 
الى الدعم الكامل خللق بيئة 
عمل صحية ومتطورة قادرة 
على رفع املستوى اإلنتاجي 

للمؤسسات النفطية.
وأشاد في تصريح صحافي 
عقب رعايته وحضوره حفل 
افتتاح مؤمتر ومعرض الكويت 
الرابع للنفط والغاز ٢٠١٩ امس 
في مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي، باملشاركة الكبيرة من 
الشركات الوطنية والعربية 
واألجنبية واملنظمات الدولية 
في املؤمتر مما يؤكد السمعة 
املميــزة التــي وصلــت لهــا 
الكويــت ويجســد مكانتهــا 
الرائــدة فــي مجــال الطاقــة 
والصناعات النفطية. وأضاف 
أن املؤمتــر يعد حدثــا مهما 
للجهات الراغبة في التعرف 
على فرص االستثمار املتاحة 
وفرصة كبيرة لتبادل اخلبرات 
وعرض احدث التقنيات وآخر 
اإلجنازات في هذا املجال وأبرز 
احللول للتحديات والعقبات 
التي قــد تواجه قطاع النفط 
والغاز واخلدمات املتعلقة به.
وقد حضر افتتاح املؤمتر 
الــذي يختتم اعماله في الـ١٦ 
مــن اكتوبــر اجلــاري نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 

مؤخرا والفضل يعود لاللتزام 
غير املسبوق في تطبيق ما يتم 
االتفاق عليه بني دول «أوپيك» 
و«أوپيك+»، وقد كان للكويت 
دور في حتقيق التعاون بني 
الدول األعضاء، باإلضافة الى 
االلتــزام بتعهداتهــا وإعادة 

االستقرار ألسواق النفط.
وقال في كلمته في افتتاح 
اعمال املؤمتر، ان الكويت وبقية 
الدول التي تعتمد اقتصاداتها 
على إنتــاج وتصدير الطاقة 
كمصدر رئيسي للدخل، تقع 
عرضة للكثير من املخاطر إذا 
لم تواكــب التغيير اجلارف 
بالصناعة النفطية، فالوضع 
املستقبلي يشير إلى توقعات 
متضاربة حول حصة النفط 
ضمن خليــط الطاقة بالرغم 

فرصة إضافية لتبادل اخلبرات 
واملمارسات املثلى في الصناعة 

النفطية».
ولفت  الى ان للكويت دورا 
رائدا ومميــزا محليا وعامليا 
في مختلــف أوجــه صناعة 
النفــط والغــاز املتنوعــة، 
ونحن نعمل دائما على تطوير 
وجلب أحــدث التوجهات في 
الصناعة النفطية، ونســعى 
دائما لالســتفادة من وسائل 
التكنولوجيا احلديثة، وهو 
ما سترونه من خالل النقاش 
احليوي واحلوار املفتوح في 

اجللسات الفنية. 
وأضاف أن الكويت تؤمن 
بأهمية تضافر جهودنا جميعا 
حلمايــة كوكبنا وبيئتها من 
مخاطر تغيــر املناخ، فنحن 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد - حفظه اهللا 
ورعــاه - في توفير ١٥٪ من 
احتياجات الطاقة من مصادر 
الطاقة املتجددة في عام ٢٠٣٠.
وأضــاف: نتطلــع الى أن 
تكون مخرجات مؤمتر الكويت 
للنفط والغاز الرابع منسجمة 
مــع مصالــح شــعوبنا ومع 
االهتمــام الذي يظهره العالم 
في الصناعة النفطية ودورها 
في االقتصــاد العاملــي، وأن 
يتمكن هذا املؤمتر من توحيد 
التحديات  رؤانا في مواجهة 

املشتركة.
من جانبه، قــال الرئيس 
التنفيذي ملؤسســة البترول 
هاشــم:  هاشــم  الكويتيــة 
فخورون بتجديد هذا احلدث 

من استمرار هيمنتها احلالية.
ولفت الى ان هذه التحديات 
تأتــي ونحــن أمــام تنفيــذ 
مشــاريع ضخمــة للنهوض 
بصناعة النفط والغاز وتعزيز 
دورنا في احملافظة على أمن 
الطاقة محليا ودوليا، وذلك من 
خالل تطوير مناطق جديدة 
مثــل احلفر البحــري والغاز 
اجلوراســي والنفــط الثقيل 
وهو ما يحتاج إلى استقطاب 
اخلبــرات العامليــة املتطورة 

وتعزيز قدراتنا الفنية. 
وتابع: «ال شك في أن هناك 
بيئة خصبة للبحث وتوظيف 
التكنولوجيا احلديثة تدعونا 
لنتعــاون يــدا بيــد لقطــف 
حصادها من االبتكارات، ونحن 
نأمل أن يكــون مؤمترنا هذا 

كــدول منتجــة نعمــل على 
تكييــف صناعة النفط للحد 
من انبعاثات الغازات الدفيئة 
في الغــالف اجلوي، وتأهيل 
عملياتنــا النفطيــة لتصبح 
صديقــة للبيئــة، فاحملافظة 
على البيئة هدف استراتيجي 
للكويــت يتحقق مــن خالل 
العمل اجلاد خلفض انبعاثات 
الكربون، باإلضافة إلى التوافق 
بني الدول الصناعية والدول 
الناميــة حــول مســؤولية 
التصدي لتغير املناخ، كل وفق 

قدراته والتزاماته الوطنية.
وذكــر ان اهتمــام القطاع 
النفطي الكويتــي باتفاقيات 
تغيــر املناخ واملشــاركة في 
احملافل الدولية للحد من هذه 
الظاهرة يعــد ترجمة لرؤية 

النفطــي املهــم كل عامني في 
الكويــت برعايــة كرمية من 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
وأشار الى ان هذا احلدث 
يعد أكبر جتمع لصناعة النفط 
والغاز في الكويت، نقدم من 
خالله منصة متفردة لتبادل 
وجهــات النظــر واآلراء بني 
العامليني،  النفط  قادة صناع 
كوســيلة لتبــادل اخلبــرات 
والتجــارب وتقــدمي أحــدث 
التقنيات املتطورة واالبتكارات 
ولتحفيــز نشــاطي األبحاث 
والتطوير في مجاالت صناعة 
النفــط والغــاز ممــا يؤهلنا 
لالســتمرار في تلبية الطلب 

العاملي املتزايد على الطاقة.
وأفاد بأن مؤمتر ومعرض 
الكويت للنفط والغاز لعام 
٢٠١٧ حظــي بنجاح وقبول 
كبيريــن علــى الصعيديــن 
احمللي والعاملي، ونحن نتطلع 
إلى مزيــد من النجاح خالل 
األربعة أيــام املقبلة ملؤمتر 
ومعــرض الكويــت للنفــط 
والغاز للعام احلالي، حيث 
يضــم برنامجنا هــذا العام 
أكثر من ٢٠٠ متحدث خبير 
فــي صناعة النفــط والغاز 
للمشاركة في عدة موضوعات 
تغطــي كل قطاعات صناعة 
النفــط والغــاز والتحديات 
التي تواجه الصناعة اليوم 
والتوجهات العاملية للطاقة.

الفاضل خالل افتتاح مؤمتر الكويت الرابع للنفط والغاز: الكويت التزمت بدورها في احملافظة على استقرار أسعار النفط مبا ال يثقل كاهل الدول املستهلكة

هاشم هاشمد. خالد الفاضل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ووزير املالية د.نايف احلجرف خالل أعمال املؤمتر

ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء انــس الصالح وعدد 
من الوزراء وكبار املسؤولني 
في الدولة ومؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة 
لهــا وديوان رئيــس مجلس 

الوزراء.
من جهته، اكد وزير النفط 
ووزير الكهرباء واملاء الدكتور 
خالد الفاضل، أنه على الرغم 
مــن التغييرات التي تعصف 
بالصناعة النفطية العاملية، إال 
أن الكويت التزمت بدورها في 
احملافظة على استقرار أسعار 
النفط مبا ال يثقل كاهل الدول 
املستهلكة وال يعرقل مسيرة 
منو الدول املصدرة، فأسواق 
النفط تصدت لتقلب األسعار 

التفاصيل على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw


