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األصول املدارة لصالح العمالء ارتفعت إلى  23مليون دينار

«جلوبل» حتقق  2.1مليون دينار أرباحا صافية
أعلن بيت االستثمار العاملي (جلوبل)،
عن نتائجه املالية للربع األول من العام
 2017املنتهي في  31مارس  2017محققا ً
 2.1مليون دينار كويتي ( 6.8مليون
دوالر أمريكي) أرب��اح��ا صافية مقارنة
بأرباح بلغت  0.2مليون دينار كويتي في
الربع األول من العام .2016
وقد ارتفع إجمالي اإلي���رادات من 2.9
مليون دي��ن��ار كويتي ف��ي ال��رب��ع األول
م��ن ال��ع��ام  2016إل��ى  5مليون دينار
كويتي ( 16.5مليون دوالر أمريكي) .أما
اإلي��رادات من الرسوم والعموالت ،والتي
متثل  66في املائة من إجمالي اإلي��رادات،
فقد ارتفعت مببلغ  0.1مليون دينار
كويتي لتصل إلى  3.3مليون دينار كويتي
( 10.9مليون دوالر أمريكي) في الربع
األول من العام .2017
وحققت إدارة األص��ول إي��رادات بلغت
 2.8مليون دينار كويتي ( 9.1مليون
دوالر أمريكي) وارتفع إجمالي األصول
امل��دارة لصالح العمالء مببلغ  23مليون
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ( 75.3م��ل��ي��ون دوالر
أمريكي) ليصل إلى  1مليار دينار كويتي
( 3.3مليار دوالر أم��ري��ك��ي) ف��ي نهاية
الربع األول  2017من خ�لال استقطاب
أم��وال جديدة واألداء اإليجابي لألصول
امل���دارة .وخ�لال ه��ذه الفترة ،أنهى فريق
إدارة األص��ول العقارية بنجاح صفقة

حارب مسعود الدرمكي

عبد الوهاب احللبي

االستحواذ على بيت هارتشيد في شيفيلد،
وهو العقار الرابع في اململكة املتحدة الذي
تستحوذ عليه الشركة لصالح العمالء.
وتدير جلوبل حالياً عدد من الصناديق
االستثمارية باستراتيجيات وفئات
أصول مختلفة حققت العديد منها أدا ًء فاق
أداء مؤشرات القياس.
أم��ا االستثمارات املصرفية ،فحققت
إي��رادات بلغت  0.4مليون دينار كويتي
( 1.3مليون دوالر أمريكي) م��ن ثالث

صفقات منها خدمات االستشارات املالية
وصفقات االندماج واالستحواذ وجاري
العمل على عدد من الصفقات األخرى.
وعلى صعيد الوساطة املالية ،ركزت
ج��ل��وب��ل ج��ه��وده��ا ع��ل��ى تنمية أع��م��ال
الوساطة املالية للمؤسسات واستفادت
من ارتفاع قيم التداول في األس��واق التي
تعمل بها محققة إيرادات بلغت  0.4مليون
دينار كويتي ( 1.2مليون دوالر أمريكي).
كما حققت اس��ت��ث��م��ارات الشركة في

الصناديق التي تديرها واإلستثمارات
األس��اس��ي��ة األخ���رى مبلغ  1.26مليون
دينار كويتي ( 4.1مليون دوالر أمريكي)
من إيرادات محققة وأرباح نقدية وارتفاع
القيمة العادلة.
من ناحية أخرى وافق مجلس اإلدارة
على هيكل تنظيمي جديد وسمى سليمان
محمد الربيع نائبا للرئيس التنفيذي
ونوال مال حسني رئيسا لقطاع العمليات
املساندة.
وتعليقا على هذه النتائج ،صرح حارب
مسعود الدرمكي ،رئيس مجلس اإلدارة:
“حققت الشركة ارتفاعاً في اإلي��رادات
واألرباح الصافية وهي بداية ممتازة لهذا
العام .إن األداء التشغيلي اجليد واألرباح
التي حققتها قطاعات األعمال هي نتيجة
للقدرات التنفيذية الستراتيجية الشركة
القائمة على األع��م��ال امل���درة للرسوم
واإليجابية التي شهدتها أس��واق األسهم
اإلقليمية”.
بدوره قال عبد الوهاب احللبي ،عضو
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي“ :نحن
سعداء بهذه النتائج املالية التي تعكس
منوذج عمل الشركة القوي وثقة عمالئنا
وأصحاب العالقة .إن الهيكل التنظيمي
اجلديد والترقيات لن يعززا فريق اإلدارة
ف��ح��س��ب ،ب��ل ي��ث��ري��ا ن��ظ��م احل��وك��م��ة في
الشركة”.

حتت رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

«زين» الراعي املاسي لدورة الروضان الرمضانية الـ  38لكرة القدم
أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن رع��اي��ت��ه��ا املاسية
للنسخة الـ  38من دورة املرحوم عبدالله
م��ش��اري ال��روض��ان الرمضانية لكرة
القدم للسنة الثانية على التوالي ،وذلك
حتت رعاية سامية من صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح.
وأف��ادت الشركة أن املؤمتر الصحافي
الذي عقدته في مقرها الرئيسي قد شهد
حضور كل من املدير التنفيذي للعالقات
واالت���ص���االت ف��ي زي���ن ال��ك��وي��ت وليد
اخلشتي ،ورئيس اللجنة امل ُنظّ مة لدورة
الروضان الرمضانية عبدالله الروضان،
والع��ب مُ نتخب الكويت الوطني وليد
علي.
وق����ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للعالقات
واالت���ص���االت ف��ي زي���ن ال��ك��وي��ت وليد
اخلشتي على خ�لال املؤمتر الصحافي
“ يترقّب اجلمهور الكويتي ف��ي شهر
رم��ض��ان م��ن ك��ل ع��ام دورة ال��روض��ان
بشغف كبير نظرا ً ملا تشهده من مستويات
عالية من االحترافية للفرق املشاركة،
والستضافتها أبرز جنوم كرة القدم على
املستوى العاملي “.
وأضاف اخلشتي “ تُعتبر هذه الدورة
احل���دث ال��ري��اض��ي األب���رز ف��ي الكويت
واملنطقة خ�لال شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك
من كل ع��ام ،خاص ًة وأنها أتت خالل الـ
 5سنوات املاضية حتت رعاية سامية
م��ن صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله
ورعاه .
وأوض��ح اخلشتي “ إن دعم الرياضة
جزء ال يتج ّزأ ً من استراتيجية
الكويتية ُ

زين ترعى دورة الروضان الرمضانية

زين اجتاه قطاع الشباب والرياضة على
مدار العام ،خاص ًة وأن كرة القدم تعتبر
ال��ري��اض��ة األك��ث��ر شعبي ًة ف��ي املجتمع
الكويتي ،وستبقى زين دائماً في طليعة
املؤسسات والشركات الوطنية الداعمة
للرياضة الكويتية باعتبارها واحدة من

كبرى املؤسسات االقتصادية في الدولة
“ .وأشار اخلشتي إلى أن زين ستتواجد
في دورة الروضان بشكل يومي من خالل
التفاعل احل��ي واملباشر م��ع اجلماهير
احلاضرة ملشاهدة املباريات ،وستقدّم
مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية

متنوعة ،والتي تتضمن لعبة جديدة كلّيا ً،
باإلضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية
ع��دي��دة أهمها فعالية القرقيعان ،إلى
جانب املسابقات اليومية على حسابات
زي��ن ف��ي م��واق��ع التواصل االجتماعي،
وتقدمي اجلوائز القيّمة على اجلماهير،
وغيرها الكثير.
وق��ال رئيس اللجنة امل ُنظّ مة ل��دورة
الروضان الرمضانية عبدالله الروضان
في تعليقه “ إن الرعاية السامية لسمو
أمير البالد تضع اللجنة املنظمة كل عام
أم��ام مسؤوليات كبيرة للمحافظة على
جناحات الدورة ،فمع الرعاية السامية،
أص��ب��ح��ت ال����دورة اس��ت��ح��ق��اق��ا ً الب���د من
استكماله وتطويره “.
وأضاف الروضان “ بدأت زين رحلتها
مع دورة الروضان العام املاضي وكانت
رعاية مميزة بصدق ،إذ أدخلت زين عاملها
اجلميل على دورة ال��روض��ان :تواجد
يومي ،دعم ال محدود ،هدايا للجماهير،
مسابقات على أرض امللعب جلبت البهجة
للكبير قبل الصغير ،تسخير جهود
الفريق ط��وال فترة رم��ض��ان مم��ا جلب
ال���دورة لكل متابع س��واء ح��اض��را كان
أم غائبا ب��اإلض��اف��ة ال��ى حتقيق أح�لام
املتابعني ،ونحن نعتز بالقول بأن زين
جزء أساسي من اللجنة املنظمة “.
وأوضحت الروضان قائالً “ ستشهد
النسخة الـ  38وجبة دسمة ملشاهير كرة
القدم العربية والعاملية ،ضمن سلسلة
املباريات االستعراضية التي ستقيمها
ال���دورة ،وتشهد مشاركة ع��دد كبير من
املواهب احمللية ،التي ستتاح لها فرصة
العمر للعب مع جنوم ومشاهير العالم “.

«إتش تي سي» تكشف عن هاتفها اجلديد «» HTC U11
كشفت شركة “إتش تي سي” اليوم
ع��ن ه��ات��ف  ،HTC U11وه���و يعتبر
أول هاتف ذك��ي في العالم م��زود مبيزة
ال��ض��غ��ط التفاعلي ال��ث��وري��ة ،ك��م��ا أن��ه
مصمم خصيصاً ليواكب ف��ي تصميمه
وجتهيزاته وم��زاي��اه أذواق مستخدميه
وي��ع��زز مت��ي��زه��م .وي��ق��دم HTC U11
مجموعة من املزايا الثورية التي تعزز
ه��ذه اجلوانب مبا في ذل��ك :ميزة HTC
 Edge Senseللتحكم بالهاتف عبر ملس
حوافه ،وهي متثل نقلة نوعية في مجال
التفاعل عبر اللمس .والسطح الزجاجي
السائل بتصميمه ال��ف��ري��د .وسماعات
ال���رأس HTC Usonicاألحدث على

اإلطالق .وكاميرات مذهلة حازت على أهم
التصنيفات املستقلة التي تمُ نح لكاميرا
الهاتف الذكي .واملساعد الذكي الشخصي
 ،HTC Sense Companionواملساعد
ال��ش��خ��ص��ي ،Google Assistant
وتطبيق  Amazon Alexaالتي تعزز
م��زاي��ا ال��ه��ات��ف .وب��ه��ذه امل��زاي��ا مجتمعة
ً ي��رس��ي  HTC U11م��ع��ي��ارا ً ج��دي��دا ً
للهواتف الذكية .وع��ن تخصيص ميزة
اللمس قالت الشركة  :قليلة هي األشياء
التي تتشابه في طبيعتها وبديهيتها مع
حاسة اللمس .وتشكل ميزة HTC Edge
 Senseنقل ًة نوعي ًة في مجال التفاعل مع
الهواتف احملمولة عبر اللمس .إذ تتيح

لك هذه امليزة التفاعل مع هاتفك بطريقة
بديهية غير مسبوقة مبجرد الضغط عليه
برفق ،وبالتاليستتمكن من التقاط الصور،
أو تصفح موقع “فيسبوك” ،أو تشغيل
تطبيقاتك املفضلة بتلقائية مطلقة.
وع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ،أص��ب��ح تشغيل
الكاميرا أس��ه��ل م��ن ذي قبل م��ع HTC
 Edge Senseإذ ليس عليك أن تضغط
ال��ع��دي��د م��ن األزرار أو أن حت���رك ي��دك
بطريقة غريبة .كما أنه لم يعد هنالك داعٍ
للقلق منإيقاع هاتفك أثناء التصوير ،فكل
ما عليك فعله هو رفعه والضغط عليه
ثماالبتسام والتقط الصورة.
وأضافت  :يتميز  HTC U11بتصميم

اقتصاد

سطحه الزجاجي السائل الالفت ،وذلك
باستخدام تقنية ع��زل الطيف الضوئي
الهجني .ويتميز الغطاء اخللفي للهاتف
بطبقات املعادن الكاسرة لألشعة والتي
تضفي ألوانا ً حيوية جديدة تعكس الضوء
مع كل حركة تقوم بها .وق��د متتسخني
ال��زج��اج ث��م ثنيه ع��ب��ر ضغطه بشدة
للحصول على املظهر االنسيابي املنحني
للهاتف اجل��دي��د ال���ذي يتميز بتناسقه
الفريد ومظهره الرفيع من مختلف الزوايا.
وكذلك مت تزويد سطحه األمامي واخللفي
بزجاج ثالثي األبعاد إلضفاء ملسة جمالية
وتعزيز مستوى األم��ان وال��راح��ة أثناء
حمله.

«سبالش» تطرح
تشكيلة «»Fav
الرجالية والنسائية

طرحت سبالش  ،عالمة جديدة لألزياء بأسعار مناسبة
حتت اس��م “ .”Fashion at Valueوتضم ه��ذه التشكيلة
موديالت متجددة وتركز على عناصر الراحة والعملية ،كما
وقصات شبابية .وتسعى سبالش
ّ
متتاز بخامات عالية اجلودة
من خالل هذه العالمة اجلديدة إلى توفير تشكيلة جديدة من
أساسيات األزياء لزبائنها.
وذك���رت سبالش  :أب��رز تصاميم تشكيلة  FAVومنها
تصاميم  FAVالرجالية :تي شيرتات بقصة طويلة ورسومات
مطبوعة وخ��ط��وط ملونة ب��أل��وان متعاكسة .بنطلونات
وشورتات مريحة وعملية ،باإلضافة إلى تي شيرتات مع طاقية
وقمصان بتصاميم مطبوعة تضفي ملسة أكثر تألقًا  ،باإلضافة
قصات
بقصة قصيرة ّ
ّ
إلى تصاميم  FAVالنسائية :بلوزات
أنيقة وفضفاضة ،قمصان طويلة واسعة ،بنطلونات مزينة
بنقوش مطبوعة متنحك طابع األناقة الذي يناسب شخصيتك.

أسهم اخلزينة لدى الشركة ُتقدر بنحو  1.68مليون سهم

عمومية نابيسكو تُقر توزيع  80فلس ًا للسهم

نابيسكو تقوم باخلدمات النفطية املساندة لعمليات حفر اآلبار وإصالحها

أق���رت عمومية ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة للخدمات
البترولية (نابيسكو  ،)NAPESCOاملدرجة
ببورصة الكويت ،توزيع أرباح نقدية للعام املاضي
بنسبة  80%من القيمة االسمية للسهم ،وبواقع 80
فلسا ً للسهم.
ويبلغ رأس��م��ال نابيسكو  5.76مليون دينار
تقريباً ،موزعاً على نحو  57.6مليون سهم ،بقيمة
اسمية  100فلس للسهم الواحد ،علماً بأن أسهم
اخلزينة لدى الشركة تُقدر بحوالي  1.68مليون
سهم.

وكانت عمومية الشركة أقرت نهاية أبريل ،2016
توزيع أرباح نقدية عن عام  2015بنسبة  60%من
القيمة االسمية للسهم ،وبواقع  60فلسا ً للسهم.
وارتفعت أرب��اح نابيسكو  35.5%لتبلغ 7.71
مليون دينار خالل عام  ،2016مقابل ربح قيمته
 5.69مليون دينار في عام .2015
وأنهى سهم الشركة ت���داوالت اليوم متراجعاً
 ،1.23%عند سعر  1.600دينار ،محققاً سيولة
قدرها  86.64ألف دينار ،بتداول نحو  54.3ألف
سهم.

انطالق ًا من إميانه بأهمية تعزيز ثقافة الضيافة في الكويت

إطالق مهرجان التسوّق
الضخم في «املهلب مول»

املهلب يطلق مهرجان التسوق

أطلق مجمع “املهلب مول”مهرجان التسوّ ق
الضخم الذي سيمتدّمن مايو إلى سبتمبر.ويتخلل
هذا احلدث الفريد من نوعه عدد كبير من العروض
واالحتفاالت واجلوائز ،ملنح رواد املهلب مول فرصة
لالستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفوز بجوائز
قيّمة ،فضالً عن توفير جتربة تسوّق ممتعة وغير
مسبوقة.
انطلق امل��ه��رج��ان ف��ي  11م��اي��و  2017وسط
أج��واء احتفالية وعائلية مميّزة ،ويوفّر للزوار
فرصة واح��دة ،مقابل كل  10د.ك ينفقونها خالل
املهرجان ،للدخول في السحبالذي سيقام مرتني.
كما يقدّم فرصاً للفوز بسيارات “جيب رينجايد”،
و 3دراج��ات “فيسبا” ،و 15تذكرة طيرانوأحدث
هواتف اآليفون وغيرها الكثير.
وق��د مت تصميم مهرجان املهلب م��ول ليضمن
اس��ت��ف��ادةال��ع��م�لاء وال����زوار م��ن أف��ض��ل اجل��وائ��ز،
وللمساهمة في إسعاد أفراد املجتمع لدى زيارتهم
وق��ض��اء أوق���ات مميزة وسعيدة برفقة العائلة

واألص��دق��اء ،ويعكس هذا التصميم رؤي��ة “املهلب
مول” التي تركّ زعلى تعزيز ثقافة الضيافة في
ال��ك��وي��ت ،م��ن خ�لال إق��ام��ة مثل ه��ذه االحتفاالت
الناجحة ال��ت��ي ت��وف��ر جت���ارب ال تنسى للعمالء
والزوار ،على حد السواء.
سيقام السحب األول ي��وم  22يونيو ،2017
ويليه السحب األخ��ي��ري��وم  7سبتمبر .2017
يدعو مجمع “املهلب مول” اجلميع للمشاركة في
املهرجان ،واملشاركة في املسابقات والسحوبات
للفوز بالعديد من اجلوائز القيمة وغير املسبوقة.
وجدير بالذكر أن مجمع “املهلب مول”يحتل
موقعا ً مميزا ً في قلب مدينة حولي،وميتاز بتصميمه
على شكل سفينة تاريخية،إضافة إل��ى تصميمه
الداخليالذييوفّر بيئة جاذبة ل���رواده .ويتألف
املجمع م��ن  5أدوار تضم احمل�ل�ات وال��ع�لام��ات
التجارية وع��ددا ً من املطاعم املشهورة واملرافق
الترفيهية ،ما يجعله وجهة تستقطب املتسوقينمن
كافة أنحاء الكويت.

«سنتربوينت» :عيشوا احلياة
بد ًال من إضاعتها بالعمل
اج��رت سنتربوينت دراس��ة تبني أن قضاء
ال��وق��ت النوعي م��ع العائلة يعزز السعادة
وتشجع العائالت على منح األولوية لألحبة
 ،وج��اء في ال��دراس��ة  :لطاملا اعتبرت منطقة
الشرق األوسط واحدة من املناطق التي تولي
أهمية كبيرة للقيم األسرية والعائلية .إال ان
ال��دراس��ات احلقيقية تبينّ ازدي���اد حالة عدم
ال��ت��وازن بني الوقت ال��ذي يقضيه الناس في
العمل مقارنة مع وقت العائلة النوعي .وقد
أج���رت سنتربوينت ،أك��ب��ر سلسلة لتجارة
األزي���اء ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،دراس���ة العام
امل��اض��ي أظ��ه��رت أن أك��ث��ر م��ن  48باملائة من
املشاركني يرون أنهم ال ميضون الوقت الكافي
مع عائالتهم .كما أج��رت العالمة ه��ذا العام
دراسة أخرى شملت ما يزيد على  500شخص
في املنطقة ،ووجدت أن حوالي  40باملائة منهم
يقولون بأنهم فوتوا مناسبة عائلية خاصة
بسبب التزامات العمل.
وق��ال��ت ال��دراس��ة  :أظ��ه��رت األب��ح��اث بأن
الروابط العائلية القوية ووج��ود نظام متني
للدعم العاطفي يؤثر بشكل إيجابي ملموس
على صحتنا .وق��د أخ��ذت سنتربوينت على
عاتقها مهمة تشجيع األس��ر في املنطقة على
امل��وازن��ة ب�ين أولوياتها وتخصيص الوقت
لألحبة ،احتفاالً بيوم األس��رة العاملي في 15
مايو .وتفهم السلسلة ال��رائ��دة للتجزئة في
املنطقة مزايا قضاء الوقت النوعي مع العائلة،
وما لذلك من أثر بالغ على رفاه الفرد وصحته
النفسية ،وترغب في لعب دور بارز في سعادة

عمالئها في جميع أنحاء الشرق األوسط.
ووذك��رت  :في هذا الوقت الذي تهيمن عليه
التكنولوجيا واإلم��ك��ان��ات ال��ف��وري��ة لتلبية
الرغبات ،يحتاج األفراد باستمرار إلى العيش
بوتيرة سريعة والسعي للنجاح والتطور
املهني امل��ت��واص��ل .وفيما يعمل الكثير من
اآلب��اء واالمهات في وظائف ب��دوام كامل ،يقل
الوقت الذي ميكنهم قضاؤه مع أطفالهم بشكل
ملموس .كما أظهرت الدراسة األخيرة أن أكثر
خمساملشاركني يتناولون أق��ل من وجبة
من ُ
واحدة يوميا ً مع عائالتهم ،مما يجعل أحباءهم
يشكون من عدم تواجدهم لقضاء ما يكفي من
الوقت معا ً .وبينت الدراسات أن بداية التوازن
السليم بني العمل واحل��ي��اة العائلية تتمثل
في تناول وجبة مع األطفال بعيدا ً عن كل ما
يشتت االنتباه كالتلفزيون أو ألعاب الفيديو أو
الهواتف املتحركة .فلتلك اللحظات دور كبير
في تشجيع احلوارات التي حتب أن جتريها مع
أطفالك أو حتتاج لها.
وفي هذا السياق قال ساميون كوبر ،رئيس
عالمة سنتربوينت“ :لم أكن دوم��اً أدرك أنني
أستهلك جلّ وقتي في التزامات العمل ،إلى أن
أصبحت أف��وت املناسبات الهامة .ولهذا فإن
تخصيص وقتي الشخصي لعائلتي على األقل
مرة في اليوم أمر مهم لقضاء وقت نوعي معهم،
فأنا أريد أن يبدأ أطفالي مبوازنة أولوياتهم.
ونحن في سنتربوينت نشجع عمالءنا الدائمني
على أال يستهينوا بأهمية قضاء الوقت املفيد مع
أسرهم وخلق ذكريات ال بديل عنها”.

