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ضمن سعيها لدعم الكوادر الوطنية

«الكويتية» ترعى معرض الفرص الوظيفية في الكلية االسترالية
شاركت شركة اخلطوط اجلوية
الكويتية ك��راعٍ ذهبي في معرض
ال��ف��رص الوظيفية ال���ذي أق��ي��م في
الكلية االسترالية ،خالل الفترة من
 8 – 7اب��ري��ل ،حيث ت��واج��د فريق
عمل اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
م��ن خ�لال ج��ن��اح خ��اص بالشركة
لقسم التوظيف التابع لدائرة املوارد
البشرية وال��ذي قام بتقدمي شرحا
تفصيلياً ونبذة عامة عن طبيعة
العمل في قطاع الطيران واالجابة
عن استفسارات الطلبة ،حيث شهد
اجلناح زي��ارة عدد كبير من الطلبة
واخلريجني املهتمني مبعرفة أنظمة
العمل باخلطوط اجلوية الكويتية،
كما قام الفريق بعرض فيديو قصير
ع��ن ال��ك��وادر الوطنية التي تعمل
ضمن ق��ط��اع الهندسة والصيانة
في اخلطوط اجلوية الكويتية من
خريجي الكلية االسترالية ،حيث
اس��ت��ض��اف امل���ع���رض  46ش��رك��ة
م��ت��خ��ص��ص��ة رائ�����دة م���ن مختلف

القطاعات في الكويت وذلك لتوفير
ف���رص م��ت��ع��ددة ل��ل��ت��واص��ل املهني
والوظيفي للطالب واخلريجني.
وعلى هامش املعرض ،قال مدير
دائ���رة ال��ع�لاق��ات العامة واإلع�لام
السيد /فايز العنزي“ :حرصاً منها
على دعم املواهب الكويتية الشابة
وحديثي التخرج ،رع��ت اخلطوط
اجلوية الكويتية معرض الفرص
الوظيفية ف��ي الكلية االسترالية،
حيث تولي الشركة اهتماما ً كبيرا ً في
اكتشاف املواهب الكويتية الشابة
وتعريفهم بشركة اخلطوط اجلوية
الكويتية واجنازاتها على مر التاريخ
والعقود والتي كانت ومازالت لها
دور ب��ارز في قطاع الطيران فضالً
عن أنها تعتبر من أه��م املؤسسات
الكويتية التي متثل دول��ة الكويت
اقليميا ً وعامليا ً متثيالً يليق بها وذلك
بفضل كادرها الوطني منذ تأسيسها
في العام  1954وحتى يومنا هذا”.
وأض���اف ال��ع��ن��زي ق��ائ�لاً“ :أتت

مشاركة (الكويتية) إلميانها التام
بالقيمة الكبيرة للجيل القادم من
أبنائنا الشباب وقدرتهم على تأدية
دوره���م ف��ي اك��م��ال مسيرة النجاح
لآلباء واالج���داد عبر حتقيق رؤية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه
الله ورعاه وهي رؤية كويت ،2035
ل��ذا ف��إن اهتمام اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية برعاية مثل تلك الفعاليات
واالنشطة ج��اءت بنا ًء على رغبة
مجلس إدارة ال��ش��رك��ة واالدارة
التنفيذية ف��ي استقطاب املواهب
الكويتية وت��زام��ن �اً م��ع فتح باب
التسجيل للبعثات الدراسية لدراسة
دبلوم الطيران التجاري ورخصة
الطيران اآللي املتقدم البريطاني من
اململكة املتحدة”.
وتابع العنزي“ :تسعى اخلطوط
اجلوية الكويتية ج��اه��دا ً لتوجيه
والهام االجيال القادمة وذل��ك عبر
م��ش��ارك��ات��ه��ا ال��واس��ع��ة ف��ي جميع

الفعاليات واالنشطة التي تعزز
م��ن تواصلها م��ع عمالئها ال��ك��رام
واجلمهور بشكل ع��ام وتواجدها
ضمن املجتمع الكويتي بشكل فعّ ال
ونشط ويعكس ذلك أيضاً تعاونها
م��ع جميع قطاعات ال��دول��ة س��واء
ف��ي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي أو القطاع
اخل���اص للسير ع��ل��ى خ��ط تنمية
االقتصاد الوطني وتدعيم ابناءنا من
الكفاءات الوطنية وتطوير ادائهم
وصقل خبراتهم وفق اعلى املعايير
وامل��ق��اي��ي��س ال��ع��امل��ي��ة وتأهيلهم
للدخول في س��وق العمل للمرحلة
املقبلة “.
واختتم العنزي تصريحه بتقدمي
الشكر واالم��ت��ن��ان للقائمني على
امل��ع��رض للنجاح ال��ذي شهده من
خالل استقطاب عدد كبير من الزوار
سواء من الطلبة أو اجلمهور ،متمنيا ً
للطلبة التوفيق والسداد في حياتهم
املهنية القادمة س��واء ف��ي القطاع
احلكومي أو اخلاص.

جناح الكويتية

سعي ًا منه لبناء القدرات البشرية كجزء من مسؤوليته االجتماعية

ربحية السهم بلغت  2.95فلس ًا

«املركز» يتعاون مع «كودد» لتدريب املشاركني
في برنامج «املركز» للخريجني
تعاون املركز املالي الكويتي
“املركز” م��ع (ك�����ودِد) ،أول
أكادميية للبرمجة في الشرق
األوس���ط ،لتقدمي ورش��ة عمل
مصممة خ��ص��ي��ص�اً لتدريب
املشاركني في برنامج “املركز”
للخريجني .واستهدفت ورشة
ال��ع��م��ل امل��ب��ت��دئ�ين ،ع��ل��ى م��دى
ثالثة أي��ام ،عبر تقدمي مفاهيم
التقنيات املالية ،وأسس إيجاد
ش���رك���ات ن��اش��ئ��ة ف���ي م��ج��ال
التكنولوجيا ،وال��ن��ظ��ري��ات
واألس�����س ح����ول رأس امل���ال
االستثماري املخاطر .كما ركزت
ورش��ة العمل التدريبية على
تثقيف املشاركني حول تطوير
البرمجيات وأسس البرمجة من
أجل إعدادهم ملتطلبات السوق.
وص��رح مناف عبد العزيز
الهاجري ،الرئيس التنفيذي

املشاركون في ورشة العمل

“للمركز” ،ق���ائ�ل�اً “ :يؤمن
“املركز” بأهمية إعداد الشباب
الكويتي مل��واج��ه��ة متطلبات

س��وق العمل اخل��اص��ة ،األم��ر
ال����ذي س��ي��س��اه��م ف��ي حتقيق
التنمية املستدامة القتصادنا

«اخلطوط التركية» تتوسع في
أفريقيا من خالل مسار مراكش

ال���وط���ن���ي .ول���ذل���ك ،ت��ع��اون
“املركز” مع (ك���ودِد) ،والتي
تقدم منهجا ً على مستوى عاملي

مت تصميمه م��ن ق��ب��ل خ��ب��راء
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ويقدمه فريق
من املدربني املؤهلني ،من أجل
تعزيز مهارات املشاركني في
برنامج “املركز” للخريجني،
والذي أطلقه “املركز” في عام
 2017لبناء مهارات املشاركني
وفتح فرص جديدة لهم”.
وأض������اف“ :ويؤكد ه��ذا
التعاون على حرص “املركز”
املستمر على تطوير املهارات
وال��ك��ف��اءات الشابة كجزء من
استراتيجيته للمسؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال���ت���ي ت��ق��وم
على ث�لاث رك��ائ��ز ،وه���ي)1 :
ب��ن��اء ال��ق��درات ال��ب��ش��ري��ة)2 ،
ومواءمة بيئة العمل مع أفضل
معايير احلوكمة املؤسسية،
 )3وتفعيل مبادئ احلوكمة
الرشيدة في بيئة األعمال”.

«أموال» متول شركة تابعة
مببلغ  90ألف دينار
قالت شركة أموال الدولية لالستثمار إنها وقعت اتفاقية
متويل مع شركة تابعة مببلغ  90ألف دينار ملدة سنة واحدة
حسب الشروط السوقية.
وأوضحت “أموال” في بيان للبورصة الكويتية ،أمس
األربعاء ،أن االتفاقية لتمويل شركتها التابعة ،نور كابيتال
ماركتس.
وتوقعت أن ينعكس أث��ر االتفاقية على املركز املالي
لـ”أموال” بزيادة في حساب املدينيني مببلغ  94.61ألف
دينار ،وحتقيق أرباح عند االنتهاء من االتفاقية بنحو 4.61
ألف دينار.
وحققت “أموال” أرباحاً سنوية للعام املاضي بقيمة
 607.62ألف دينار؛ مقابل خسائر عام  2017والبالغة
آنذاك  16.35ألف دينار.

الشركة تستمر في حتقيق األرباح والنمو
جانب من االفتتاح

أضافت اخلطوط اجلوية التركية ،التي تصل
إلى أكبر عدد من ال��دول بني شركات الطيران في
العالم ،مدينة مراكش إلى شبكة رحالتها اجلوية
الواسعة ،وابتدا ًء من  15أبريل  ،2019ستطلق
اخلطوط اجلوية خمس رحالت أسبوعية بني مطار
إسطنبول ومطار مراكش املنارة الدولي.
وتعتبر مراكش الوجهة  56للخطوط اجلوية
التركية في أفريقيا ،القارة التي تتفوق شبكتها فيها
على أي خطوط جوية أخرى ،وتستمر بالنمو عامليا ً
عبر إضافتها مؤخرا ً لعدة مسارات جديدة مثل
العقبة وموروني وباجنول في  2018والشارقة
في  .2019مع إط�لاق مسار مراكش ،يصل عدد
وجهات اخلطوط اجلوية التركية إلى  308وجهات
في  124بلدا ً حول العالم.
في تعليقه على هذه الرحلة االفتتاحية ،صرح
مدير التسويق ف��ي اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية،

أحمد أوملشتور؛ “مع مطار إسطنبول ،ب��دأ عهد
جديد في الطيران العاملي .يوفر مركز التشغيل
اجلديد اخلاص بنا فرصة مهمة لنا لتطوير أداء
شبكة رحالت ال مثيل لها عامليًا .وبالتالي ،نحن
نعمل على استراتيجيات جديدة لالستفادة من
هذه الفرصة .حتتفظ مراكش دائمًا مبكانة خاصة
بالنسبة لنا ألنها الوجهة األولى التي أضفناها من
مركزنا اجلديد .نحن سعداء بنقل ركابنا إلى املدينة
احلمراء من خالل جتربة سفر مميزة”.
وميكن للزوار أن يتسوقوا في األزقة النابضة
باأللوان واحليوية والتي تتوفر فيها كل أنواع
البضائع من العطور إل��ى السجاد ،كما ميكنهم
االنطالق في رحلة ليوم كامل في الصحراء الكبرى،
حيث يستمتع املسافرون بكثبان “عرق الشبي”
الرملية وم��راق��ب��ة النجوم ف��ي سماء الصحراء
الصافية.

«علي املطوع» ترعى املؤمتر األول
ملجلس الكويت للمباني اخلضراء

أعلنت شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية
عن رعايتها للمؤمتر األول ملجلس الكويت للمباني
اخلضراء ،وال��ذي أقيم في الفترة  3-2أبريل في
مركز جابر األحمد الثقافي حتت عنوان “املنازل
املستدامة واحلياة اخلضراء”.
وق��د متثلت رع��اي��ة ش��رك��ة علي عبدالوهاب
املطوع اجلارية في هذا املؤمتر من خالل مشاركة
العالمتني التجاريتني “نولتي” و”بوش” ألجهزة

املطبخ حيث توفران منتجات تتوافق مع معايير
البناء امل��س��ت��دام .فمنتجات العالمة التجارية
األملانية “نولتي” للمطابخ وأنظمة اخلزائن تشمل
تشكيلة عصرية ومبتكرة من املطابخ وغرف النوم
الصديقة للبيئة واحلاصلة على شهادتي الـ FSC
والـ ،PEFCنظامي التصديق املعترف بهما دولياً
مع صفة رسمية متنح من إدارة الغابات للمنتجات
املتوافقة اجتماعيا ً والصديقة للبيئة.

اخلرافي :زين السعودية
ترفع أرباحها الفصلية
إلى  129مليون ريال
أعلنت “زين السعودية” أن نتائجها املالية الفصلية
سجلت نسب منو قوية على كافة مؤشراتها املالية
عن فترة الربع األول من السنة املالية احلالية ،2019
لتواصل أدائها التشغيلي القوي الذي أنهت به السنة
املالية املاضية.
وكشفت الشركة ف��ي بيان صحافي أنها رفعت
أرباحها الصافية الفصلية إلى نحو  129مليون ريال
سعودي ،مقارنة مع  77مليون ريال خسارة عن نفس
الفترة من العام  ،2018بينما ارتفع إجمالي اإليرادات
إلى نحو  2.1مليار ري��ال سعودي في الربع األول،
بنسبة منو بلغت  24%عن نفس الفترة من العام
.2018
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة أن��ه��ا حافظت على معدالت
النمو في األرباح ما قبل األعباء التمويلية والضرائب
واالستهالك واإلطفاء ( )EBITDAلتصل إلى 955
مليون ري��ال في الربع األول ،ب��زي��ادة قدرها 67%
مقارنة بـ  571مليون ري��ال سعودي خ�لال الربع
األول من العام  ،2018ليعكس هامش أرب��اح ما قبل
األعباء التمويلية والضرائب واالستهالك واإلطفاء
()EBITDAبنسبة .46%
وع���زت الشركة التحسن ال��واض��ح ف��ي نتائجها
املالية الفصلية إل��ى االستفادة من تخفيض املقابل
املالي السنوي نظير تقدمي اخلدمات جتاريا من هيئة
االت��ص��االت تقنية املعلومات من  15%إل��ى ، 10%
وكذلك من عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية
املبالغ املختلف عليها م��ع وزارة املالية ووزارة
االتصاالت وتقنية املعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية

«دبي األولى» حتقق أرباح ًا صافيةً بقيمة
 2.94مليون دينار خالل 2018

جانب من العمومية

عقدت شركة دبي األول��ى جمعيتها العمومية
العادية للعام  2018أمس األربعاء املوافق 17
ابريل في مقرها في أبراج املزايا في قلب العاصمة
الكويت بنسبة حضور بلغت  % 89.7برئاسة
رئيس مجلس االدارة عبدالعزيز باسم اللوغاني ،
وممثل وزارة التجارة والصناعة ،وممثلي مكاتب
تدقيق احلسابات ،إلى جانب رؤس��اء القطاعات
املختلفة في الشركة وبعض املستثمرين ونخبة
كبيرة من ممثلي وسائل االعالم احمللية واإلقليمية
وذلك في مقر الشركة في العاصمة الكويت.
أكد عبد العزيز باسم اللوغاني رئيس مجلس
إدارة شركة دبي األول��ى للتطوير العقاري على
أن الشركة ق��د متكنت خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي من
املضي قدماً نحو حتقيق أهدافها الرامية إلى تقدمي
مجموعة مختارة ومتنوعة من املشاريع واخلدمات
العقارية املتميزة وذات اجلودة العالية ،ابتداءا ً من
تطوير املشاريع العقارية م��رورا ً ب��إدارة األصول
العقارية اململوكة للشركة مما ساهم على نطاق
واس��ع في حتقيق م��ردود وعائد على استثمارات
الشركة.
جاء ذلك خالل كلمة له ضمن أعمال اجلمعية
العمومية العادية لشركة دبي األول��ى للتطوير
العقاري للسنة املالية املنتهية 2018/12/31
مشيرا ً إل��ى أن الشركة التابعة لشركة املزايا
القابضة ،قد حققت استقرارا ً نوعياً في نتائجها
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر ، 2018
وذلك من خالل حتقيق ايرادات تشغيلية ناجمة عن

عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية.
ه��ذا وق��د كشف التقرير السنوي لشركة دبي
األولى للتطوير العقاري عن السنة املالية املنتهية
ال دقيقاً للنتائج
في  31ديسمبر  ،2018تفصي ً
املالية واإلجن����ازات والنجاحات التي حققتها
الشركة خالل السنة املالية املنصرمة حيث حققت
الشركة خالل العام  2018أرباحاً صافي ًة بلغت
 2.94مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت
 2.95فلساً ،نتيجة نشاطها التشغيلي الناجم عن
عمليات اجناز وتنفيذ وتسليم املشاريع املتاحة
للبيع وتأجير وزيادة نسب اإلشغال في مشاريعها
امل��درة للدخل ،ليصل إجمالي إي���رادات الشركة
التشغيلية نحو  3.44مليون دينار كويتي مع
نهاية العام املاضي.
ومن جهة أخرى أشار عبد العزيز باسم اللوغاني
رئيس مجلس إدارة شركة دبي األول��ى للتطوير
العقاري إلى أن الشركة متتلك حالياً موجودات
قوية بلغت قيمتها  96.90مليون دينار كويتي
حيث تتوزع أص��ول الشركة في كل من اإلم��ارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ،في
حني بلغت قيمة حقوق مساهمي الشركة 74.02
مليون دينار كويتي في نهاية العام  2018مقارنة
بـ  71.59مليون دينار كويتي بنهاية العام 2017
 ،كما انخفضت مطلوبات الشركة بنسبة تصل الى
 12%بقيمة  17.93مليون دينار كويتي بنهاية
العام  2018مقارنة بـ  20.48مليون دينار كويتي
بنهاية العام . 2017

