
ه�شام املن�شاوي

قالت  رئيسة مجلس االدارة في مجموعة 
ارزان املالية وف��اء القطامي أن املجموعة 
واصلت بتطبيق إستراتيجيتها التي حتقق 
لها ال��ت��ن��وع ف��ي م��ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خالل 
منتجات وخدمات مميزة للعمالء مما يؤهلها 
في املستقبل القريب ترسيخ مكانة املجموعة 
ضمن الشركات ال��رائ��دة في دول��ة الكويت 
واملنطقة. ويضمن لها كذلك مواصلة النمو 

وحتقيق املزيد من النجاح.
واضافت القطامي خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية أن اس��ع��ار النفط تراجعت في 
الربع األخير من العام 2018 بعد أن حتسنت 
األسعار في النصف اآلول من العام وساهم 
هذا اإلرتفاع في تعزيز موازنات احلكومات 
اخلليجية وحتسن أوضاعها املالية. إال أنها 
تأثرت سلباً في النصف الثاني من العام 
ن��ظ��راً ملتغيرات ال��س��وق و إنخفاض سعر 
النفط. وقد متكنت دولة الكويت من الصمود 
وجنحت في مواجهة هذه التقلبات احمليطة 
بها بسبب سعر التعادل للنفط في موازنة 
الدولة لذا احتفظت بالتصنيفات اإلئتمانية 
القوية وحقق الناجت احمللي اإلجمالي منواً 
بنسبة %2.9. و ارتفع معدل منو الناجت غير 

النفطي بنسبة 2.8%.
و أخيراً و بالرغم من التحديات املستمرة 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ا امل��ج��م��وع��ة ف��ق��د استطاعت 

املجموعة حتقيق نتائج إيجابية خالل العام 
حيث متكنت املجموعة من حتقيق إي��رادات 
تشغيلية قدرها 8.6 مليون دينار عن السنة 
املالية املنتهية في ديسمبر 2018 مقارنة مع 

العام املاضي 2017 والتي بلغت 8 ماليني 
دينار كما حققت املجموعة صافي أرب��اح 
بلغت 2.5 مليون دينار في العام ٢٠١٨ 
مقارنة مع أرباح بلغت 1.7 مليون دينار  في 

العام ٢٠١٧ 
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة 
مجموعة ارزان املالية جاسم زينل أن  اإلدارة 
التنفيذية تبذل جهوداً حثيثة خللق مؤسسة 

مالية مرموقة للتنبؤ في املستقبل القريب 
املركز الريادي في صناعة املال و اإلستثمار. 

وأض���اف ف��ي زي��ن��ل  ان تنويع مصادر 
دخل املجموعة للتقليل من مخاطر التقلبات 

اإلقتصادية و اجليوسياسية سيظل هدفنا 
موضحا  اإلدارة التنفيذية تتطلع لتعزيز 
مكانة املجموعة على مستوى اخل��دم��ات 
الرئيسية التي تقدمها الشركة و العمل على 
زيادة النمو في القطاعات املستهدفة. و أخيراً 
اإلستفادة من الفرص اإلستثمارية في الدول 

التي تتواجد فيها املجموعة.
وبدوره قال مسوؤل التسويق والعالقات 
العامة فواز املنيع أن رؤية الشركة بحلول 
العام ٢٠٢١ ان تصبح شركة بارزة ورائدة 
في اإلستشارات املالية و التمويل عن طريق 
تقدمي خدمات متتاز باجلودة و التعقل و 
األداء املرتفع و الشفافية العالية في األسواق 
العاملية و بالتالي تنشأ القيمة املضافة 

لعمالئنا و مساهمينا
وأوضح املنيع أن مهمتنا هي إنشاء قيمة 
طويلة امل��دى للمساهمي م��ن خ��الل األداء 
املرتفع و العوائد القوية حيث أننا نبني 
ش��راك��ة م��ع عمالئنا على أس���اس الثقة و 
املسؤولية. و نحن نسعى بكل جهد خلدمة 
و بناء مركز مالي قوي و مستدام من خالل 
تقدمي اخلدمات املالية املتنوعة مع احلفاظ 
على النزاهة ، و الكفاءة واملعايير األخالقية 

العالية و مواكبة معايير حوكمة الشركات .
هذا ووافقت اجلمعية العمومية على كافة 
بنود ج��دول االع��م��ال مبا فيها ع��دم توزيع 

أرباح على املساهمني عن العام ٢٠١٨ .

2018 82 باملئة.. وأقرت عدم توزيع أرباح عن العام  عموميتها انعقدت بنسبة حضور بلغت 

»أرزان«: نهدف إلى اإلستدامة في منو حقوق املساهمني و زيادة الربحية

بحضور أبرز الشخصيات في قاعة إبريز 

»سيمفوني« ينظم غبقة رمضانية 
مميزة خالل الشهر الفضيل

استضاف فندق سيمفوني 
ستايل الكويت، غبقة خاصة 
ش��ه��دت ح��ض��ور ال��ع��دي��د من 
السفراء والدبلوماسيني وممثلي 
كبرى الشركات وأه��م شركاء 
املجموعة واجلهات اإلعالمية 
ووكاالت اإلعالن في يوم األحد 
املوافق 19 مايو 2019، وذلك 
كما اعتادت الوجهة االستثنائية 
على القيام به كل عام احتفاًء 

بحلول الشهر الكرمي.
وقد بدأت الفعالية مع كلمة 
ترحيبية مميزة ألقاها الطاقم 
اإلداري للفندق، وكلمة مؤثرة 
أخرى ألقاها السيد بيتر شولر، 
م��دي��ر ع��ام سيمفوني ستايل 
الكويت. حيث أشار شولر:”ال 
يقتصر الطريق إلى النجاح على 
العمل اجلماعي اجلاد فحسب، 
وإمنا على الدعم املستمر والهام 
الذي يقّدمه شركاؤنا، والذين 
نغتنم فرصة لقائنا بهم اليوم 
لنعّبر لهم ع��ن جزيل شكرنا 

على دعمهم املتواصل”.
واستمّرت األمسية مع كلمة 
ألقاها السيد ماجد حّنا، مدير 
إدارة املبيعات والتسويق، 
ال��ذي رّح��ب ب��دوره بالضيوف 
وأع��رب عن امتنانه وتقديره 
للرعاة والشركاء، داعياً جميع 
احل���اض���ري���ن إل����ى امل��ش��ارك��ة 
ف��ي أنشطة تفاعلية وب��رام��ج 
ترفيهية. وتضمنت الفعالية 
سحوبات للفوز بجوائز قيمة 
منها ت��ذاك��ر ط��ي��ران م��ن أطلس 

جلوبال، وح��ج��وزات فندقية 
ض���م���ن ف����ن����ادق م��ج��م��وع��ت��ي 
كوليكشن‘  ’راديسون 
بلو‘وفنادق  و’راديسون 
ب����ارك إن ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
ال��ع��ال��م، ب��اإلض��اف��ة إل��ى هدايا 
وج��ب��ات طعام وإق��ام��ة فريدة 
في سيمفوني ستايل الكويت، 
وهدايا أخ��رى من مركز وايت 
ل��ط��ب األس���ن���ان، ش��رك��ة داغ��ر 
ان��د ك��و، شركة داغ��ر وحناوي 
العاملية املقدمة من ماركاتهم 
العاملية: بيبي، برونوفياس، 
ب��ي اس ب��ي، بيمبا واي ل��وال& 
م��ني ب��ر ، ت��وم ت��اي��ل��ور، كارين 
ميلني ، لبسي و سيليو، شركة 

الغامن أوتو وف��ورد و اكسايت 
الغامن، أم��واج للعطور، شركة 
وهران التجارية، شركة محمد 
ناصر الهاجري وأوالده، شركة 
باناسونيك، شركة عطورات 
ف��ي��ف��ن��زا، س��ي��م��ون ب��ول��ي��ف��ار، 
نستله، ل��وري��ال، ذا شوتامي 
إي��ف��ي��ن��ت��س، ب��س��ت اليوسفي 
لإللكترونيات باإلضافة إلى 
ش��رك��ة ف��ود ش��وي��س للتجارة 

العامة و املقاوالت ذ.م.م. 
وي��ذك��ر أن الفعالية أقيمت 
ف���ي ق���اع���ة إب���ري���ز امل��ت��أل��ق��ة 
بديكوراتها البديعة، والتي 
أت��اح��ت جتربة ف��ري��دة تنبض 
بالثقافة والعصرية في أجواء 

شجعت احلضور على التفاعل 
والتواصل في رح��اب الفندق 
األن��ي��ق، وعكست حقيقة تفرد 
قاعات فندق سيمفوني ستايل 
الكويت ذات األن��اق��ة املفرطة 
لتكون اإلخ��ت��ي��ار األم��ث��ل لهذه 
امل��ن��اس��ب��ة. واك��ت��م��ل��ت روع��ة 
التجربة مع العزف احلي للفرقة 
املوسيقية بأحلانها العذبة 
التي غمرت األج���واء بالدفء، 
باإلضافة إلى املأكوالت الشهية 
ال��ت��ي زي��ن��ت م��ائ��دة البوفيه 
الرمضاني فضاًل ع��ن الهدايا 
التي مت تقدميها للجميع كمسك 
خ��ت��ام للقاء وش��ك��ر لهم على 

حضورهم الكرمي.

قيادات سيمفوني

»إيكونوموتيكي«: 
املنتجات األوروبية تدخل 

األسواق الكويتية

شهد فندق فور بوينتس شيراتون الكويت فعالية كبيرة وهامة 
تضمنت عرضاً تقدميياً للترويج للمنتجات الغذائية األوروبية.

وانطلقت حملة جريت فليفرز األوروب��ي��ة واملمولة من اإلحت��اد 
األوروبي واحلكومة اليونانية، لتتيح تداول املنتجات عالية اجلودة 
واحلاصلة على تصنيف املنشأ اجلغرافي )PGI( وبلد املصدر احملمي 
)PDO( في السوق الكويتي، وتشمل هذه املنتجات جبنة فيتا، 
وجبنة جرافيرا من جزيرة ناكسوس، والفستق من بلدة مولوس في 
مدينة فثيوتيس، وزيت الزيتون البكر املمتاز بداللة جغرافية محمية، 
وصوالً إلى زيتون ثرومبا األسود من جزيرة ثاسوس، والكشمش 

األسود ’زانت‘.
وقد حضر الفعالية العديد من مستوردي وموزعي املواد الغذائية 
وممثلي وسائل اإلع��الم حيث استمتعوا بالعرض الترويجي الذي 
سلط الضوء على املنتجات الغذائية األوروبية متبوعة بوجبة غداء 
في فندق فور بوينتس شيراتون الكويت. وبعد مشاهدة العرض 
وت��ذوق عينات من املنتجات، ناقش احلضور والسيد ستراتوس 
تيساس، ممثل شركة إيكونوموتيكي الذي حضر احلدث، آفاق سوق 

إستيراد املواد الغذائية في الكويت.

لقطة جماعية

»املدار« تتفق مع أحد 
الدائنني لتسوية مديونية 

بـ456 ألف دينار
 أعلنت شركة امل��دار للتمويل واالستثمار عن توصلها 
التفاق مع أحد الدائنني لتسوية مديونية ُمستحقة على 

الشركة مببلغ 1.5 مليون دوالر مبا ُيعادل 456 ألف دينار.
وق��ال��ت “املدار” ف��ي بيان للبورصة الكويتية، أمس  
الثالثاء، إنها سوف ُتفصح عن األثر املالي لتلك التسوية فور 

االنتهاء من توقيع التسوية بالفعل.
كانت الشركة أعلنت أمس االثنني، عن قيامها بالتفاوض 
مع أحد الدائنني لتسوية مديونية ُمستحقة على الشركة 

بقيمة 1.5 مليون دوالر مبا ُيعادل 456 ألف دينار.
وشهدت نتائج “املدار” حت��والً إيجابياً بنهاية العام 
املاضي، بتحقيق أرباح بلغت 14.88 مليون دينار؛ مقابل 

خسائر بنحو 2.18 مليون دينار في عام 2017.

استقالة الرئيس التنفيذي 
لـ»املغاربية«.. وإعادة 
تشكيل مجلس اإلدارة

أعلنت الشركة اخلليجية املغاربية القابضة عن موافقة 
مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس االثنني، على طلب 
االستقالة املُقدم من الرئيس التنفيذي للشركة عثمان أمين 

بودي؛ وذلك لظروف خاصة.
وقالت “املغاربية” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
الثالثاء، إن مجلس اإلدارة قام بإعادة تشكيل عضويته 
للثالث سنوات القادمة، بحيث أصبح عثمان أمين بودي 

عضواً باملجلس باإلضافة إلى 6 أعضاء آخرين.
كما ق��ام املجلس، ضمن عملية إع��ادة التشكيل، تعيني 
العضو مشاري أمين بودي رئيساً ملجلس اإلدارة، والعضو 

صالح محمد الرومي نائباً له.
واجل��دي��ر بالذكر أن شركة رواس��ي الكويت للتجارة 
العامة واملقاوالت تستحوذ على احلصة األكبر من رأسمال 
“املغاربية” بنسبة 29.23 باملائة، وهي ممثلة في عضوية 

مجلس إدارة الشركة.

دعمًا للشباب في الشهر الفضيل

Ooredoo تدعم املشاريع 
الشبابية في سوق »مروج« الرمضاني

أع��ل��ن��ت Ooredoo، عن 
دعمها ملشروع )س��وق م��روج( 
ال��ذي يدعم املشاريع الشبابية 
وال���ذي اق��ي��م ف��ي مجمع م��روج 
للعام الرابع على التوالي يوم 
اجلمعة املاضي 17 مايو، وضم 
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة واحل��رف 
اليدوية والزراعية، باإلضافة 
إلى القسم املخصص لألطعمة 
ال��ذي يسلط الضوء على تنوع 
األطعمة احمللية. في هذا الشهر 
الفضيل مت توفير مساحة وفيرة 
للكثير من املشاريع احمللية لكي 
تشارك في هذا السوق دون أي 
مقابل دعما للطاقات الشبابية. 
ش��ارك��ت Ooredoo فرحة 
االحتفال بالقرقيع مع األطفال 
ف��ي ال��س��وق، م��ن خ��الل توزيع 
ص��ن��ادي��ق ال��ق��رق��ي��ع��ان املليئة 

باملفاجآت اللذيذة.
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ه ح���ول ه��ذه 
ال��رع��اي��ة، ق��ال مدير أول إدارة 
 Ooredoo �االتصال املؤسسي ل
الكويت مجبل األي���وب “نحن 
س��ع��داء بدعمنا لهذا املشروع 
ال��ش��ب��اب��ي امل��م��ي��ز ال����ذي يبرز 
إب��داع��ات امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة احلجم في مختلف 
امل��ج��االت، خ��اص��ة خ��الل شهر 

رمضان املبارك. دعمنا للشباب 
ممتد عبر سياستنا للمسؤولية 
االجتماعية املبنية على قيم 
التواصل واالهتمام والتحدي، 

ونحن نسعى للمساهمة في دعم 
الشباب من خالل استيراتيجيتنا 
للمسؤولية االجتماعية املمتدة 

طوال العام.”

الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــامـــــــــــي: املــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة واصــــــــــلــــــــــت 
تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق إســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا الــــــــتــــــــي 
حتـــــــقـــــــق الــــــــتــــــــنــــــــوع فـــــــــــي مـــــــــــصـــــــــــادر الـــــــدخـــــــل

مـــــــصـــــــادر  تـــــــنـــــــويـــــــع  عـــــــلـــــــى  نـــــــــركـــــــــز  زيــــــــــنــــــــــل:   
الــــــدخــــــل لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن مــــخــــاطــــر الـــتـــقـــلـــبـــات 
اإلقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة واجلـــــــــيـــــــــوســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 

في  ورائدة  بارزة  شركة  نصبح  ان  رؤيتنا  املنيع: 
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الشركة شاركت األيتام واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة بهجة الشهر الفضيل

»زين« ترعى حفل قرقيعان الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 

أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن رعايتها 
الرئيسية حل��ف��ل القرقيعان 
ال���ذي نّظمته الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلع��اق��ة في دور 
الرعاية االجتماعية التابعة 
ل���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل، وذلك ملشاركة األيتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة فرحة الشهر الفضيل 
ضمن حملتها الرمضانية “زين 

الشهور”.
وذك���رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي أن احل��ف��ل ق��د شهد 
حضور كل من سفير الواليات 
املتحدة األمريكية ل��دى دول��ة 
ال��ك��وي��ت ل��وران��س سيلڤرمان، 
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع 
ال��ش��ؤون التعليمية والتأهيل 
بالهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة 
أن���ور األن���ص���اري، وال��رئ��ي��س 
التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في زين الكويت وليد اخلشتي، 
ون��ائ��ب م��دي��ر ق��ط��اع اخل��دم��ات 
الطبية والنفسية واالجتماعية 
بالهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة 
ه��ن��ادي املبيليش، والشيخة 
س��ه��ي��ل��ة س���ال���م ال���ص���ب���اح، 
ومجموعة من ممثلي ال��وزارات 
والهيئات والسفارات املختلفة 

ف��ي ال���دول���ة.  وأوض��ح��ت زين 
أن تعاونها املستمر مع إدارة 
الرعاية االجتماعية إلجناح هذا 
احلفل بشكل سنوي يأتي في 
إطار استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، حيث 
تقوم زين من خالل هذا التعاون 
مبشاركة األيتام واملسنني وذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة فرحة 
املناسبات املختلفة على مدار 
ال��ع��ام، ومنها املناسبات التي 
تأتي مع شهر رمضان املبارك 

كالقرقيعان وغيرها. 

وبّينت الشركة أن فريقها 
التطوعي قام من خالل تواجده 
ف��ي احل��ف��ل بتقدمي القرقيعان 
وال��ه��داي��ا واألل���ع���اب لأليتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخل����اص����ة، ب���اإلض���اف���ة إل���ى 
املشاركة في مختلف الفعاليات 
التي شهدها احلفل، وهي اللفتة 
التي عكست األج���واء التراثية 
الرمضانية اجلميلة رغبة منها 
إلضفاء ملسة وفاء لهذه الفئات 
العزيزة من املجتمع خصوصاً 

خالل الشهر الفضيل. 

جانب من الفعالية

تضامنًا مع املبادرات اإلنسانية

األڤنيوز يطلق حملة 
»لنحتضن مستقبلهم« بالتعاون 

مع الهالل األحمر الكويتي
إمياناً بأهمية تبني املبادارات املجتمعية؛ انطلقت مبادرة 
األڤنيوز اخليرية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 
“لنحتضن مستقبلهم” يوم األثنني املوافق 20 مايو، والتي 
تهدف إلى جمع التبرعات اخليرية خالل شهر رمضان وفترة 
العيد في األڤنيوز، وذلك بهدف توفير حاضنات لألطفال اخلدج 
وحديثي الوالدة في دولة اليمن، حيث بالنسبة ملاليني األطفال 
املولودين قبل أوانهم، تعد الرعاية الطبية التي تساهم في 
إنقاذ حياتهم من املضاعفات املرضية واإلصابة بالعدوى هي 

أملهم الوحيد بالنجاة.
وق��د خصصت إدارة األڤن��ي��وز جهازين للتبرع النقدي 
باستخدام بطاقات السحب اآلل��ي في منطقة  غراند بالزا 
،باإلضافة إلى توفير رابط للدفع اإللكتروني لتسهيل عملية 
التبرع،  علًما بأن جميع املبالغ التي سيتم حتصيلها سوف 

تدخل احلساب اخلاص جلمعية الهالل األحمر الكويتي.
وتدعو إدارة األڤن��ي��وز زواره��ا الكرام إل��ى دع��م احلملة ، 
مسلطة الضوء على قضية حساسة ومهمة ملا شهدته اليمن من 
نسبة عالية من الوفيات بني األطفال اخلدج وحديثي الوالدة 
في محافظاتها، والتوسع الكبير من مباني وكثافة سكانية 
في امل��دن الرئيسية ج��راء احل��رب ال��دائ��رة في اليمن، وعدم 
وجود مراكز أو مستشفيات متكاملة متخصصة في الطفولة 
ومعاجلة حاالت سوء التغذية. حيث ستساهم هذه التبرعات 

في إنقاذ حياة األطفال واحلد من الوفيات واألمراض. 
وتؤكد إدارة األڤن��ي��وز حرصها على تبني ودع��م ع��دد من 
امل��ب��ادرات املجتمعية طيلة العام، وف��ي مقدمتها املبادرات 
اإلنسانية، وذلك ضمن املسؤولية االجتماعية لشركة املباني، 
بالتعاون مع العديد من اجلهات ومؤسسات املجتمع املدني، 
التي حترص بدورها على التواجد في األڤنيوز كمقر حلمالتها 
التوعوية والتثقيفية، باعتبار األڤنيوز الوجهة األكثر زيارة 

في الكويت، وأحد أهم الوجهات التسويقية في املنطقة.


