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على رأسهم جمعية الهالل األحمر ووزارة الشؤون االجتماعية

»زين« ُتقّدم »ماچلة رمضان« لشركائها اإلستراتيجيني
ــن مجموعة كبيرة  قــّدمــت زي
مــن املـــواد الغذائية التموينية 
األساسية »ماچلة رمضان« إلى 
شــركــائــهــا االســتــراتــيــجــيــن من 
اجلهات غير الربحية، وذلك ليتم 
توزيعها على األســـر املتعففة 

داخل الكويت. 
ــــرت الــشــركــة فــي بيان  وذك
ــادرة )املــاچــلــة  ــب صــحــافــي أن م
الرمضانية( تعتبر مــن روافــد 
حملتها الرمضانية السنوية 
»زين الشهور«، والتي تأتي حتت 
مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالســتــدامــة، حيث 
قامت الشركة بتجهيز صناديق 
حتتوي على مجموعة من املواد 
الغذائية التموينية األساسية، 
ومت تــوزيــعــهــا عــلــى شركائها 
االستراتيجين من اجلهات غير 
الــربــحــيــة مــن ضمنهم جمعية 
الــهــالل األحــمــر الكويتي، وبنك 
ــي، ووزارة  ــت ــوي ــك ــام ال ــع ــط ال
الــشــؤون االجتماعية والعمل، 

وبيت الزكاة. 
وأضافت زيــن أنــه إلــى جانب 
تــقــدمي املاچلة لشركائها، فإن 
ــي املــتــكــون  ــوع ــط ــت ــا ال ــه ــق فــري
مــن موظفي الشركة قــام أيضاً 
باملساهمة في جتهيز صناديق 
ــة  ــي ــذائ ــغ املـــاچـــلـــة بــــاملــــواد ال
التموينية األســاســيــة فــي مقّر 

الشركة الرئيسي، ومن ثم قاموا 
بتوزيعها بأنفسهم على مجموعة 
ــر احملتاجة فــي مناطق  مــن األس
مختلفة مبحافظة اجلهراء على 

مدار أربعة أيام. 
وبينت زين أن خطتها لتوزيع 
املــواد الغذائية تضّمنت توزيع 

ــة عــلــى أكــبــر  ــل ــاچ ــق امل ــادي ــن ص
ــدد ممكن مــن األســر احملتاجة  ع
واملتعففة بالوقت الكافي قبل 
ــارك،  ــب ــان امل ــض قـــدوم شــهــر رم
وتعتبر هذه البادرة واحــدة من 
سلسلة من املبادرات واملشاريع 
االجتماعية التي تتبناها زين 

في الشهر الفضيل، والتي تهدف 
الشركة أن يكون لها األُثـــر في 
تعزيز مساهماتها والتزاماتها 
ــات  ــئ ــف ـــن ال ـــــاه الـــعـــديـــد م اجت
واملؤسسات واجلهات في املجتمع 

ومنها األسر املتعففة. 
وأكدت الشركة أن مساهماتها 

اخلــيــريــة خـــالل شــهــر رمــضــان 
املــــبــــارك تــشــمــل الـــعـــديـــد من 
القطاعات والفعاليات االجتماعية 
واإلنسانية كعادتها السنوية، 
حيث قامت الشركة بتجهيز عدد 
كبير مــن املشاريع واملــبــادرات 
للشهر الكرمي، لتكون حريصة 
بذلك على تغطية جميع املجاالت 
اخليرية واإلنسانية والتطوعية 
والثقافية والدينية والترفيهية 

وغيرها. 
 وبصفتها شركة االتصاالت 
ــإن زين  ــدة فــي الــكــويــت، ف ــرائ ال
تسعى جاهدة خلدمة مجتمعها 
وأفـــراده من خــالل تنظيم ودعم 
املبادرات اإلنسانية القيمة على 
مدار السنة بشكل عام وفي شهر 
رمضان املبارك بشكل خاص، ملا 
يحمله هذا الشهر من معان وقيم 
تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى 

أطياف املجتمع املختلفة. 
وبينت الشركة أنها دائماً ما 
كانت تتبنى نهجاً واضــحــاً في 
حتقيق التزاماتها االجتماعية، 
وهـــو الــنــهــج الـــذي يــنــص على 
إعادة الروح اإلنسانية إلى مجال 
األعمال التجارية، وخلق أجواًء 
مفعمة باملودة والترابط داخل 
نسيج املجتمع، وذلــك من خالل 
التزامها الكامل مببدأ املسؤولية 

االجتماعية.

35.6 مليون سهم كميات تداوالت املؤشر بلغت 

البورصة تنهي تعامالتها على 
3.3 نقطة  ارتفاع املؤشر العام 

انهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها امس 
االثنن على ارتفاع املؤشر العام 3ر3 نقطة ليبلغ 
مستوى 21ر4803 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0 

في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 6ر35 مليون سهم 
متت من خالل 1764 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون 

دينار كويتي )نحو 11ر22 مليون دوالر أمريكي(.
ــوازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  في م
بواقع 7ر18 نقطة ليصل إلــى مستوى 8ر4869 
نقطة وبنسبة ارتــفــاع 39ر0 فــي املئة مــن خالل 
كمية أسهم بلغت 4ر22 مليون سهم متت عبر 919 
صفقة نقدية بقيمة 1ر2 مليون دينار )نحو 9ر6 

مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول بواقع 28ر5 نقطة 
ليصل إلى مستوى 7ر4765 نقطة بنسبة انخفاض 
11ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر13 
مليون سهم متت عبر 845 صفقة بقيمة 6ر4 مليون 

دينار )نحو 18ر15 مليون دوالر(.
وتابع املتعاملون إفصاحا لشركة )السينما 
الكويتية( بشأن املوافقة على جتديد حق شراء 

ـــادة رأس  أو بيع أســهــم وإفــصــاح بخصوص زي
ـــالوة عــلــى تــأكــيــد اجلـــدول  مـــال بــنــك )بـــرقـــان( ع
الزمني الستحقاقات األسهم ملجموعة )الصناعات 

الوطنية(.
وشــهــدت اجللسة إعــالن بــورصــة الكويت عن 
تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة 
ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل فضال 
ــام عمليتي بيع لشخصن  عــن إعــالنــن بشأن امت
مطلعن على أسهم شركة )الصناعات الوطنية( 

و)الصاحلية العقارية(.
وكانت شركات )جــي اف اتــش( و)بنك وربــة( 
و)ميزان( و)وطني( األكثر ارتفاعا في حن كانت 
أسهم )جي اف اتش( و)بيتك( و)وطني( و)اهلي 
متحد( األكثر تــداوال من حيث الكمية أمــا األكثر 
انخفاضا فكانت )مشاريع( و)برقان( و)صناعات( 

و)املباني(.
ــدت اجلــلــســة ارتـــفـــاع أســهــم 27 شركة  ــه وش
وانخفاض أسهم 57 أخرى في حن كانت هناك 20 
شركة ثابتة من إجمالي 104 شركات متت املتاجرة 

بها.

جانب من تداوالت البورصة مسؤولي زين والهالل األحمر الكويتي خالل تسليم املاچلة

شركة شمال الزور األولى تسجل مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث
ـــزور  ــال ال ــم ــة ش ــرك أعــلــنــت ش
ــك واملــشــغــل حملطة  ــال ــــى، امل األول
ــى« لتوليد  ــزور الشمالية األول »ال
الطاقة وحتلية املــيــاه، عــن بلوغ 
الشركة مليون ساعة عمل بأمن 
وسالمة ودون وقــوع أي حــادث، 
مبا يعادل عمل عشرة أفــراد بأمن 

وسالمة ملدة خمسن عاماً.
ويأتي حتقيق هذا اإلجنــاز بعد 
مرور ثالث سنوات فقط على تولي 
فريق العمليات والصيانة عمليات 
تشغيل أول ثالثة من التوربينات 
الغازية في يونيو 2015 لتوفير 
الطاقة  أثناء إنشاء املوقع. كما منا 
فريق العمل فــي الشركة مــن 45 
موظفاً في بداية تشغيل العمليات 

إلى أن بلغ 111 موظفاً.
ـــال الــرئــيــس التنفيذي في  وق
شركة شمال الــزور األولـــى، بول 
فــريــن: »لــقــد قــامــت شــركــة شمال 
ــن  ــدأ األم ــــى عــلــى مــب ــــزور األول ال
والسالمة كأهم مبدأ في العمل في 
الــشــركــة. وإنــنــا فــخــورون اليوم 
بتحقيق هذا اإلجناز احملوري الذي 
ملــا كنا حققناه لــوال جهود فريق 
عملنا الدؤوب وعمله املتواصل بكل 
تفاٍن وإخالص. وملواصلة احلفاظ 
على األمـــن والــســالمــة فــي املوقع 
وضمان عدم وقوع احلوادث، يعمل 
موظفونا بجد للحفاظ على بيئة 
عمل آمنة من خالل اتباع إجراءات 

الــســالمــة املــنــاســبــة، واســتــخــدام 
معدات احلماية املناسبة، والتركيز 
على كل التفاصيل بكل عزم وإصرار 
لتحقيق أفضل النتائج. وإن هذا 
اإلجناز الذي نحتفل بتحقيقه اليوم 
يعني أننا طوال السنوات الثالثة 
املاضية لم نتوان يوماً عن اتباع 
إرشادات السالمة والعمل ضمنها، 

وإننا نتطلع إلى احلفاظ على هذا 
االلتزام في السنوات القادمة.«

إن شركة شمال الــزور األولــى 
لديها سجل حــافــل بالنجاحات 
والتميز في مجال السالمة في العمل 
وذلك نظراً لكونها تابعة للشركتن 
األم لها وهما كل من شركة »إجني« 
وشركة« سوميتومو« في تطبيق 

معاييرهم لبيئة عمل آمنة، حيث 
ــون بــــإجــــراءات الــســالمــة  ــوم ــق ي
اخلــاصــة بــهــم مــع تبني سياسة 
»تثقيف وتشجيع وفرض، إن لزم 
األمــر« والتي تركز على إجــراءات 
وممــارســات السالمة مــع مراعاة 
تأثيرها على العمليات والبيئة. 
ويعمل فريق الصحة والسالمة 

والبيئة )HSE( باستمرار على 
مراقبة السلوكيات غير اآلمنة، 
ــراء  ــإج ــق اإلدارة ب ــري ويـــقـــوم ف
»جولة سالمة«  كل أسبوع، حيث 
يشارك املوظفون في عملية صنع 
القرار ويساهمون بشكل كبير في 
إجراءات السالمة. يذكر أن الشراكة 
ــزور األولــى«  في شركة »شمال ال
بــن كــونــســورتــيــوم مـــــن القطاع 
اخلاص الذي ميتلك حصة نسبتها 
ــة. ويتضمن  ــرك ــش %40 مـــن ال
ــن شركة  ــل م الــكــونــســورتــيــوم ك
»اجني« )شركة جي دي اف سويز 
ــاً(، وشــركــة »سوميتومو  ســابــق
كوربوريشن«، وشركة »عبدالله 
حمد الصقر واخوانه«. اما احلصة 
املتبقية البالغة %60، متتلكها 
احلــكــومــة الكويتية عبر الهيئة 
العامة لالسـتثمار الكويتية التي 
متتلـك حصـة %5، واملؤسسة 
الــعــامــة للتأمينات االجتماعية 
الــتــي متتلك حــصــة ٪5، وهيئة 
مشروعات الشراكة بن القطاعن 
العام واخلــاص التي متتلك حصة 
%50. وستقوم احلكومة قريباً 
بطرح حصة %50 لالكتتاب العام 
على املواطنن الكويتين املسجلة 
ــالت الهيئة  ــج ــم فــي س ــاؤه ــم اس
العامة للمعلومات املدنية بتاريخ 
االكــتــتــاب، ليتبقى مـن حصتها 

نسـبة 10%.

مبنى طيران اجلزيرة اجلديد  يستقبل اليوم 
جميع الرحالت القادمة على خطوطها 

أعلنت شركة طيران اجلزيرة الكويتية امس  
االثنن أن مبنى ركابها اجلديد )تــي 5( سيبدأ 
رسميا اليوم  الثالثاء استقبال جميع الرحالت 
القادمة على خطوطها ابتداء من الساعة ال 12 

ظهرا.
وقالت )اجلزيرة( في بيان صحفي إن الرحالت 
املغادرة سيتم توجيهها تدريجيا إلى املبنى اجلديد 

من يوم غد الثالثاء حتى يوم األحد املقبل.
ويعد مبنى )تــي 5( أول مبنى ركــاب مملوك 
كــامــال لشركة طــيــران مــن الــقــطــاع اخلـــاص في 
الكويت والشرق األوســط ومت تصميمه ليمكن 

الراكب من إنهاء جميع إجراءات السفر خالل فترة 
زمنية قياسية.

وتبلغ مساحة املبنى اإلجمالية نحو 4750 
مترا مربعا ويستوعب نحو 5ر2 مليون مسافر 
سنويا ومعد الستقبال 1200 حقيبة سفر كل 

ساعة مبعدل وسطي.
وأسست شركة طيران اجلــزيــرة عــام 2005 
وأدرجــت في بورصة الكويت عام 2008 ويبلغ 
رأسمالها احلالي 20 مليون دينار كويتي )نحو 
66 مليون دوالر أمريكي( ويقتصر نشاطها 

التشغيلي على عمليات النقل اجلوي.

احتفال الشركة

»كيبكو« ترغب في االستحواذ
 على أرض مشروع »خباري«

أكد بنك اخلليج صحة اخلبر الــذي مت تداوله 
ــس األحـــد، بخصوص إبـــداء شــركــة مشاريع  أم
الكويت القابضة »كيبكو« رغبتها في االستحواذ 

على أرض مشروع خباري.
وأوضــح البنك في بيان للبورصة الكويتية، 
امس  االثنن، إنه من الطبيعي تلقي البنك رغبة من 
الغير لالستحواذ على أرض الفحيحيل - مشروع 
خباري، بعدما أصبح حكم احملكمة الصادر في 8 

إبريل املاضي نهائي لصالح البنك.
وأشار البنك إلى أنه في طور إنهاء إجراءات نقل 
امللكية لدى إدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل 

لصاحله.
وكــان بنك اخلليج قد استملك األرض بقيمة 
98.9 مليون دينار في مــزاد علني في منتصف 
يناير املاضي، مقابل املديونية املستحقة له على 

شركة دار االستثمار وشركاتها التابعة.
وتبلغ مساحة أرض خباري )فضاء( نحو 231 
ألف متر مربع، ويحدها من الشمال شارع الدبوس 
الرئيسي، ومــن اجلــنــوب خــزانــات النفط، ومن 

الشرق فندق روتانا املنشر.
وكانت أرض خباري قد طرحت في 7 مزادات 

ــم يتقدم مــزايــدون للشراء فــي أي  متوالية، ول
منها، مما نتجت عنه سلسلة تأجيالت للمزاد، 
مع تخفيض ثمن األرض %10 في كل مرة، حيث 
ُعرضت األرض في أولــى جلساتها بقيمة 167 
مليون دينار، ومن ثم ُخفِّض سعرها إلى 150.9 
مليون ديــنــار، ثــم شهد السعر خفضاً إضافياً 

ليصبح 135.7 مليون دينار.
ثم ُعرضت األرض في مايو 2017 بسعر 122.2 
مليون دينار، وفي 14 سبتمبر 2017 بسعر 110 
مالين دينار، ثم ُحدد يوم 16 نوفمبر 2017 موعداً 
جديداً لبيع األرض وخفضت القيمة إلى 99 مليون 
دينار، وفي هذه اجللسة تنحى القاضي الذي ينظر 

الدعوى بسبب تقدمي اخلصوم طلب رد ضده.
ثم ُحدد يوم الثالثاء املوافق 28 نوفمبر 2017 
موعداً لبيع األرض، وفي جلسة 28 نوفمبر 2017 
حدد قاضي البيوع بالدائرة اخلاصة جلسة يوم 

الثالثاء 16 يناير 2018 موعداً لبيع العقار.
وفي جلسة 16 يناير 2018 شارك بنك اخلليج 
في املــزاد العلني واشترى العقار لقاء املديونية 
املستحقة له، والبالغة 92.9 مليون دينار، وذلك 

بعد سداد مبلغ 6 مالين دينار.

البنك اكد صحة خبر رغبة كيبكو في االستحواذ على األرض

450 متطوعا هذا العام أكثر من 

التطوعي برنامجها  ألعضاء  مفتوح  بيوم  الكرمي  الشهر  تستهل   Ooredoo
استهلت Ooredoo الكويت برنامجها 
التطوعي بيوم مفتوح للمشاركن في برنامجها 
التطوعي »نعن ونعاون« الــذي يتم إطالقه 
للعام الــرابــع على التوالي، وذلــك في فندق 
ماريوت. وتخلل اليوم املفتوح عرضاً تعريفياً 
بالبرنامج للمشاركن اجلــدد وشــرح خلطة 
عمل العمل وجدول األنشطة لهذا العام، والذي 

يشارك فيه أكثر من 450 متطوع. 
وأشــاد مدير أول إدارة االتصال املؤسسي 
في Ooredoo الكويت مجبل األيوب بجهود 
املتطوعن املــشــاركــن فــي البرنامج مــؤكــداً 
أنهم يجسدون قيم العطاء التي ميثلها شهر 
رمــضــان الــكــرمي والـــذي يتزامن مــع انطالق 
أعمال البرنامج التطوعي، وأضــاف: »أرحب 
ــدد، وكلي  باإلخوة واألخـــوات املشاركن اجل
ثقة أنهم سيستمتعون بالعمل مع فريق نعن 
ونعاون التطوعي هذا العام، كما أرحب بجميع 
املشاركن اآلخرين الذين اعتدنا على وجودهم 
معنا منذ انطالق البرنامج قبل أربع سنوات. 
أنتم دافعنا لالستمرار، وشغفكم للعطاء هو 

سبب استمرار هذا البرنامج.« 
وبـــدورهـــا أكــــدت د. فــاطــمــة املــوســوي، 
مؤسس منظمة Spread the Passion غير 
الربحية الشريك لبرنامج نعن ونعاون، أن 
برنامج هــذا العام سيكون حافاًل باألنشطة 
التطوعية والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير 

ــدى الشباب في  ــارات وصــقــل املــواهــب ل ــه امل
مختلف املجاالت، كما شكرت Ooredoo على 
استمرارها بدعم الشباب واحتضان مواهبهم 

وشغفهم للعطاء. 
تخلل اليوم املفتوح عرضاً تعريفياً من تقدمي 
قــادة برنامج نعن ونعاون التطوعي، حيث 
حتدث كل من صبا بدوي، نورة اجلزاف، نوف 
العنزي، بــدر العربيد، وفــاء شويطر، هاجر 

العيدان وعنود العلي عن جتاربهم في التطوع 
مع برنامج نعن ونعاون منذ انطالقته. 

ــت Ooredoo دورة خاصة  ــام كــمــا أق
ملتطوعي البرنامج عن التصوير االحترافي من 
تقدمي فريق التواصل االجتماعي في الشركة، 
تناولت فيها أهم أساليب التصوير االحترافي 
واإلضـــاءة وحتــريــر الــصــور، باإلضافة إلى 
أساسيات التصوير سواء عن طريق الكاميرات 

االحترافية أو أجهزة الهاتف الذكي. وتعتزم 
الشركة إقامة العديد من الدورات حول مختلف 
املواضيع التي تهم الشباب وتساعد في تنمية 
مهاراتهم وصقل مواهبهم، لتوفير بذلك منصة 

لتبادل اخلبرات واألفكار بن املتطوعن.
يجدر بالذكر أن متطوعي برنامج نعن 
ونعاون شاركوا بتنظيم وإقامة أكثر من 120 

نشاطاً منذ انطالق البرنامج قبل 4 سنوات.

Ooredoo التطوعي صورة جماعية لفريق 

نظمت شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك 
)عامة(، إحدى أكبر الشركات االستثمارية في 
املنطقة من حيث حجم االصول املدارة، حملتها 
السنوية للتبرع بالدم حتت شعار » االبطال 
اخلارقون«، بالتعاون مع بنك الدم املركزي في 
الكويت، وذلك مبقر الشركة في برج الشهيد 

وبهدف تقدمي العون للمحتاجن اليه.
وشهدت الفعالية لهذا العام حملة توعوية 
داخلية أطلقتها ادارة التسويق في الشركة 

لتعريف املــوظــفــن بأهمية الــتــبــرع بــالــدم 
وفوائده، مطلقة رسالة فحواها انه ليس من 
ــدرات خارقة من أجل  الــضــروري ان متتلك ق
انقاذ االخــريــن، فالتبرع بالدم عمل األبطال 

اخلارقون.
وحظيت احلملة لهذا العام مبشاركة واسعة 
النطاق من العديد من املتبرعن على مستوى 
موظفي شركة كامكو، باإلضافة الى مشاركة 
موظفي الشركات الزميلة، لتعكس بذلك رد 

الفعل االيجابي من قبل اجلميع على دعوة 
الشركة، ومدى اهتمامهم مبثل تلك الفعاليات.

ــن جهته، أثــنــى السيد فيصل حسن،  وم
الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير األعمال في 
كامكو، على املجهودات املتواصلة التي يقوم 
بها فريق عمل بنك الدم بالكويت، ومساهماتهم 
املتعددة من اجل توفير دعم الــدم حملتاجيه، 
مشيراَ الى ان هذا احلــدث الــذي تطلقه كامكو 
ســنــويــاً يعكس اهــتــمــام الــشــركــة بالتوعية 

الصحية.
وأضــاف، »انطالقاً من استراتيجية كامكو 
فــي مجال املسؤولية االجتماعية ودورهــا 
النشط في هذا املجال، وحرصاً منها على رد 
اجلميل الى املجتمع الكويتي، تسعى الشركة 
دائماً الى تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز 
دورها في دعم القطاع الصحي، جنباً الى جنب 
مع القطاعات التعليمية والبيئية عبر العديد 

من املساهمات«.

كامكو تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم


