
أكد وزير املالية الدكتور نايف احلجرف 
أم��س  االثنني أهمية إفساح املجال أمام 
القطاع اخل��اص ليتسلم دور القيادة في 

تنفيذ خطة الكويت اجلديدة 2035.
وقال الوزير احلجرف في كلمة افتتح 
بها أعمال مؤمتر اقتصادي بعنوان )دور 
القطاع اخل��اص ف��ي مستقبل االقتصاد 
الكويتي( وس��ط العاصمة البريطانية 
لندن ان االقتصاد الكويتي يتمتع بالقوة 
واملتانة التي متكنه من تعزيز دور القطاع 

اخلاص بشكل كبير.
وذكر ان الشباب الكويتي املبدع في كل 
املجاالت ميثل ث��روة املستقبل احلقيقية 
لتعزيز االقتصاد الوطني مؤكدا التزام 

ال��دول��ة بتهيئة ال��ظ��روف املناسبة التي 
تسمح بتطوير امل��ش��اري��ع االقتصادية 
والبنية التحتية مبا فيها البنية املالية 
التي يتم من خاللها ج��ذب االستثمارات 

وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأكد احلجرف الدور “املهم واحملوري” 
الذي قام به القطاع اخلاص الكويتي عبر 
التاريخ في دعم االقتصاد الوطني معربا 
عن إميانه الراسخ بقدرة القطاع اخلاص 
على قيادة املنظومة االقتصادية في حتقيق 

رؤية الكويت اجلديدة.
واضاف أن أساسيات االقتصاد الكويتي 
وإمكاناته ومدى رزانته أصبحت معروفة 
للجميع معربا ع��ن ترحيبه بالشراكة 

االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني ال��ش��رك��ات الكويتية 
والبريطانية التي تعكس “دون شك” 
طبيعة العالقات االقتصادية “املميزة” 

بنب البلدين.
وأش���ار ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ال��ى ان إقامة 
املؤمتر في لندن هذا العام تأتي متزامنة 
م��ع احتفالية الكويت واململكة املتحدة 
مبرور 120 سنة على العالقات الثنائية 
التاريخية بينهما والتي متتد في مختلف 

املجاالت.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر الشيخ الدكتور 
مشعل جابر االحمد الصباح في كلمة له 
عرضا للمشاركني تضمن شرحا للمزايا 

التي تتمتع بها الكويت من حيث البيئة 
التشريعية والقانونية إضافة إلى الفرص 
االستثمارية املتاحة التي تهدف لتحقيق 
التنويع االقتصادي وتفعيل دور القطاع 

اخلاص.
وأك��د الشيخ مشعل ان الكويت لديها 
مقومات مميزة جتعل منها وجهة مهمة 
جل��ذب االستثمارات في املنطقة السيما 
مع التقدم ال��ذي أح��رز في مجال تطوير 
وتبسيط التشريعات واإلجراءات املرتبطة 

باالستثمار.
وعلى صعيد متصل قال الشيخ مشعل 
في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
على هامش املؤمتر ان تنظيم الهيئة ملؤمتر 

)دور القطاع اخلاص في مستقبل االقتصاد 
الكويتي( في لندن يدخل في إطار حتقيق 
ال��رؤي��ة الوطنية لدولة الكويت 2035 
وي��أت��ي ف��ي سياق االنشطة الترويجية 
الستراتيجية الهيئة بالتعريف بوضع 

الكويت واملزايا التي تتمتع بها.
وأك��د ان الهدف من هذه املؤمترات في 
العواصم العاملية الكبرى يأتي جلذب 
االستثمارات املباشرة ذات القيمة املضافة 

والتي توفر فرص عمل للشباب الكويتي.
وق��ال إن مثل هذه احلمالت اخلارجية 
توفر منابر نوعية جتمع بني املشاركني من 
كبار املسؤولني واملديرين التنفيذيني من 

القطاعني العام واخلاص.

أكد أن االقتصاد الكويتي يتمتع بالقوة واملتانة
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التقرير توقع متديد إتفاق خفض اإلنتاج بني أوبك وحلفائها

»كامكو«: منو الطلب العاملي على النفط يصل 
2019 1.2 مليون برميل يوميًا في  إلى 

ق��ال تقرير كامكو ح��ول أداء أس��واق 
النفط العاملية يونيو 2019 ، أن املخاوف 
املتعلقة بتدهور الطلب على النفط تدفع 
األس��ع��ار للهبوط رغ���م االض��ط��راب��ات 
السائدة في الشرق األوسط ، ولم تتمكن 
أسعار النفط من التعافي بعد التراجع 
الشديد الذي منيت به في مستهل الشهر 
املاضي، األمر الذي دفع األسعار للهبوط 
إلى أدن��ى مستوياتها منذ أربعة أشهر. 
وارت��ب��ط ه��ذا ال��ت��راج��ع بصفة أساسية 
بتوقعات ضعف معدالت الطلب بقيادة 
احل��رب التجارية بني ال��والي��ات املتحدة 
وال��ص��ني إل��ى ج��ان��ب زي���ادة اإلم����دادات 
من ال��والي��ات املتحدة التي استمرت في 
تقويض جهود منظمة األوب��ك. ونتيجة 
ل��ذل��ك، أص��ب��ح م��ن شبه امل��ؤك��د أن يقدم 
منتجي األوب���ك وحلفائها على متديد 
اتفاقية خفض اإلنتاج ملدة عام إضافي 
بهدف دعم األسعار وحتقيق التوازن في 
سوق النفط. باإلضافة إلى ذلك، لم يكن 
لهجمات األسبوع املاضي التي تعرض لها 
األسطول البحري في خليج عمان سوى 
تأثير ضئيل ومؤقت على أسعار النفط، 
األم���ر ال���ذي ع��زز م��ن توضيح مخاوف 
املستثمرين م��ن الفجوة املستمرة بني 
العرض والطلب. كما تواصل املؤشرات 
االق��ت��ص��ادي��ة إظ��ه��ار ع��الم��ات دال���ة على 
تباطؤ معدالت النمو كما يتضح من تقرير 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وك��ذل��ك العالمات اجل��دي��دة ال��دال��ة على 

ضعف منو االقتصاد الصيني.
 بداية العام   

وف��ي التقرير الشهري ال��ص��ادر عن 
وكالة الطاقة الدولية قامت بتخفيض 
توقعات الطلب العاملي على النفط للشهر 
الثاني على التوالي مبا يسلط الضوء على 
التوترات التجارية املتصاعدة. ووفقاً 
للتقرير، من املتوقع اآلن أن يصل منو 
الطلب العاملي على النفط إلى 1.2 مليون 
برميل يوميا في العام 2019، كما يتوقع 
أن ينمو هامشياً إلى 1.4 مليون برميل 
يومياً في العام 2020. وكانت اجتاهات 
الطلب ضعيفة منذ بداية العام بسبب 
ع��دد م��ن ال��ع��وام��ل مب��ا ف��ي ذل��ك األج���واء 
الدافئة التي سادت خالل فصل الشتاء في 
نصف الكرة الشمالي، وتباطؤ صناعة 
البتروكيماويات ف��ي أوروب���ا وتراجع 
الطلب على البنزين والديزل في الواليات 
املتحدة. إال انه على الرغم من ذلك، تتوقع 
وكالة الطاقة الدولية أن يظهر النصف 
الثاني من العام من��واً مؤثراً في الطلب 
مدعوماً بتطبيق بعض احلوافز احلكومية 
لتعزيز النمو االق��ت��ص��ادي. ويتفق هذا 

الرأي مع توجهات وزير الطاقة السعودي 
ال��ذي ص��رح م��ؤخ��راً ب��أن ارت��ف��اع الطلب 
املوسمي على النفط خالل النصف الثاني 
من العام سيساعد على حتقيق التوازن 

في سوق النفط.
من جهة أخ��رى، في تقريرها األخير 
عن توقعات الطاقة على املدى القصير، 
خفضت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
توقعات أس��ع��ار النفط لهذا ال��ع��ام إلى 
67 دوالر أمريكي للبرميل في املتوسط، 
بانخفاض قدره 3 دوالر أمريكي للبرميل 
م��ق��ارن��ًة بتوقعاتها ال��ص��ادرة الشهر 
امل��اض��ي. كما لم يطرأ تغيراً يذكر على 
توقعات العام 2020 حيث ظلت ثابتة 
عند مستوى 67 دوالر أمريكي للبرميل 
ملزيج خام برنت. وخفضت الوكالة أيضاً 
توقعات إنتاج النفط األمريكي بواقع 
140 أل��ف برميل يومياً للعام 2019 
لتصل إلى 12.32 مليون برميل يومياً، 
حيث ظ��ل اإلن��ت��اج مستقراً عند حوالي 
12 مليون برميل يومياً خالل األسابيع 
القليلة املاضية. وأظهر التقرير األسبوعي 
للوكالة زي��ادة في املخزونات األمريكية 
ب��واق��ع 2.2 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل لألسبوع 
املنتهي في 7 يونيو 2019. حيث ارتفعت 
مخزونات اخل��ام األمريكية بواقع 19 
مليون برميل خ��الل األسابيع اخلمسة 
املاضية مع تسجيل زيادة أسبوعية على 

مدى أربعة من أصل األسابيع اخلمس.
وظل إنتاج منتجي األوب��ك ثابتاً على 
أساس شهري على خلفية تراجع اإلنتاج 
م��ن جانب ك��ال م��ن إي���ران ونيجيريا في 
حني ظل إنتاج فنزويال ضعيفاً مبا يقارب 
0.8 مليون برميل يومياً. وبلغ اإلنتاج 
الشهري للمجموعة 30.26 مليون برميل 
يومياً في مايو 2019، فيما يعد أدنى 
مستوياته منذ ال��ع��ام 2014. ووف��ق��اً 

لوكالة بلومبرج، بلغ ال��ت��زام األوب��ك 
وحلفائها باتفاقية خفض اإلنتاج 143 
ف��ي امل��ائ��ة ف��ي مايو 2019، بانخفاض 
هامشي عن الشهر السابق. ومن املتوقع 
أن يجتمع أعضاء منظمة األوب��ك خالل 
األسبوع األول من يوليو 2019 التخاذ 
قرار بشأن املسار املستقبلي لالتفاقية. 
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله 
في أن يتمكن املنتجون من موازنة السوق 

قبل بداية العام املقبل.
 االجتاهات الشهرية 

بعد أن بلغت أسعار النفط ذروتها 
السنوية في منتصف مايو 2019، عادت 
للتراجع مرة أخرى وسجلت انخفاضات 
متتالية خالل األسابيع التالية وهو األمر 
الذي استمر خالل النصف األول من يونيو 
2019 مبا دف��ع باألسعار إل��ى التراجع 
إلى أدن��ى مستوياتها منذ يناير 2019. 
وأث��رت عوامل جانب العرض والطلب 
على األسعار خ��الل الشهر، في حني أن 
القضايا اجليوسياسية اإلقليمية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لم 
توفر سوى دعم مؤقت لألسعار. وانعكس 
أث��ر الضغط على اجلبهة االقتصادية 
العاملية على عدد من البيانات الصادرة 
خالل األشهر القليلة املاضية مبا أثر على 
الطلب على النفط منذ بداية العام. حيث 
انخفضت أنشطة الصناعات التحويلية 
على أساس شهري في الواليات املتحدة 
إل��ى أدن��ى مستوياتها منذ أكثر من عقد 
من الزمان كما يعكس أداء مؤشر مديري 
املشتريات. م��ن ناحية أخ���رى، انكمش 
أداء قطاع الصناعات التحويلية الصيني 
في مايو 2019 حيث انخفضت الطلبات 
اجلديدة بسبب الرسوم اجلمركية التي 
فرضتها ال��والي��ات املتحدة. كما تراجع 

مؤشر م��دي��ري املشتريات التصنيعي 
األملاني أيضاً على الرغم من ارتفاع مؤشر 
م��دي��ري املشتريات امل��رك��ب ف��ي منطقة 
اليورو في مايو 2019 وفقاً ملسح شركة 
املعلومات املالية IHS Markit مبا 
يبعث ب��إش��ارة سلبية ع��ن مستويات 

الطلب على النفط في املدى القريب.
 سلة أوبك ونسبة النمو   

من جهة أخرى، قلصت شركات تنقيب 
النفط األمريكية عملياتها ترقباً للضغوط 
على أسعار النفط. ووفقاً لتقرير وكالة 
بلومبرج، بلغ التنقيب ع��ن النفط في 
حوض بيرميان أدنى مستوياته منذ بداية 
العام املاضي. وقد انعكس ذلك أيضاً على 
التعداد األسبوعي ملنصات احلفر الذي 
جتريه شركة بيكر هيوز وال��ذي أظهر 
انخفاضاً مبعدل منصة حفر واحدة فقط 
األسبوع املاضي ليصل بذلك عدد منصات 
احلفر النفطي إلى 788 منصة في اعقاب 
تسجيلها لتراجع أكبر بلغ 11 منصة في 
األسبوع السابق. إال انه على الرغم من 
ذلك، استمرت بيانات عدد منصات احلفر 
في جميع أنحاء العالم في النمو خالل 
مايو 2019، مسجلة بذلك من��واً شهرياً 
بواقع 42 منصة حفر في مايو 2019 
لتصل بذلك إلى 2،182 منصة. وأظهر 
متوسط أسعار النفط في مايو 2019 
تراجعاً شامالً، حيث ان مكاسب النصف 
األول من الشهر قابلها تراجعات حادة 
في النصف الثاني من الشهر. وانخفض 
متوسط أسعار خام األوب��ك بنسبة 1.1 
ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس شهري ف��ي مايو 
2019 وص��والً إلى 70.0 دوالر أمريكي 
للبرميل. في حني انخفض متوسط سعر 
خام النفط الكويتي بنسبة 1.6 في املائة 

ليصل إلى 70.1 دوالر أمريكي للبرميل، 
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نايف احلجرف

أجنحة خاصة مغلقة بالكامل بالدرجة األولى مستوحاة من مرسيدس بنز

طيران اإلمارات تعرض منتجات 
777 اجلديدة في الكويت البوينج 

أعلنت طيران اإلم���ارات أن ع��دد املسافرين 
على طائرتها البوينج 300ER-777 املجهزة 
مبنتجات الدرجة األولى اجلديدة، خالل األيام 
ال��ع��ش��رة األول���ى م��ن ب��دء تشغيلها على خط 
دب��ي- الكويت يوم 1 يونيو اجل��اري، زاد على 
3500 راك��ب، أي مبالءة مقعدية تفوق 90%، 
م��ا يؤكد جاذبية ه��ذه ال��ط��ائ��رة لعمالئها في 
الكويت. وعرضت طيران اإلمارات صباح اليوم 
منتجات هذه الطائرة أمام ممثلي وسائل اإلعالم 
الكويتية، حيث نظمت لهم جولة داخل الطائرة 

في مطار الكويت الدولي.
وق��د ارتقى جناح طيران اإلم���ارات اجلديد 
للدرجة األول��ى بالرفاهية واخلصوصية إلى 
مستويات عالية مع أب��واب منزلقة من األرض 
إلى السقف وميزات تصميم أنيقة مستوحاة من 
مرسيدس بنز الفئة S. وتعد األجنحة اخلاصة 
املغلقة بالكامل، البالغة مساحة كل منها ما 40 
قدماً مربعًة، مبثابة تغيير ث��وري فيما يتعلق 
باخلصوصية والراحة والرفاهية. ومت توزيع 
األجنحة الستة بترتيب 1-1-1، مقارنة مع 
ثمانية أجنحة خاصة بتوزيع 1-2-1 على 

معظم طائراتنا 777 العاملة.
وبلغت تكلفة حتديثات التصميم الداخلي 
لطائرات البوينج ع��دة ماليني من ال���دوالرات، 
وشملت درجة رجال األعمال والدرجة السياحية 
واحل��م��ام��ات وامل��ط��اب��خ وامل��م��رات، باإلضافة 
إل��ى نظام طيران اإلم���رات الفريد للمعلومات 
واالت���ص���االت وال��ت��رف��ي��ه اجل����وي ف��ي جميع 

الدرجات.
وق��ال ط��ارق املطوع، مدير طيران اإلم��ارات 
في الكويت والعراق: “يجسد التصميم الداخلي 
اجلديد لطائرتنا البوينج 777 التي نعرضها 
اليوم في الكويت استثماراتنا املتواصلة لرفع 
معايير املنتجات واخلدمات باستمرار وجتاوز 
توقعات عمالئنا. وب��اإلض��اف��ة إل��ى أجنحتنا 
اخلاصة اجلديدة واملغلقة بالكامل والتي تشكل 
محور جولة اليوم، تتميز مقصورة درجة رجال 
األعمال بأحدث املقاعد اجللدية التي تتحول 
إل��ى سرير مستو بالكامل مع ثالجة صغيرة 
شخصية، ومقاعد ال��درج��ة السياحية، التي 
تتميز مبساند رأس جلدية كاملة قابلة للتعديل. 

كما قمنا بترقية نظامنا الفريد للترفيه اجلوي 
جلميع ال��درج��ات. وتتيح الطائرة لعمالئنا 
املسافرين من وإلى الكويت االستمتاع في جميع 
ال��درج��ات مبقصورة حديثة املظهر ومتجددة 
الهواء، مع االهتمام بأدق التفاصيل التي تتجلى 
ف��ي اللمسات التصميمية للجدران والسقف 

واإلضاءة وغيرها”.
وأضاف قائالً: “بدأت طيران اإلمارات خدمة 
الكويت منذ أكثر من 30 عاماً، وتلقى رحالتنا 
على خط دبي- الكويت طلباً متنامياً حيث يعد 
من أكثر خطوطنا العاملية إشغاالً. لذا رأينا من 
املناسب تشغيل أحدث طراز من البوينج 777 
بتجهيزاته ومنتجاته ال��رائ��دة على مستوى 
الصناعة لنوفر لعمالئنا في الكويت جتربة سفر 

متميزة حتقيقاً لشعارنا اجلديد متّيز دائم”.
تتميز األجنحة اخلاصة اجلديدة على طائرات 
اإلم����ارات البوينج 300ER-777 بتصميم 
مبتكر وجتهيزات متطورة توفر مستويات غير 
مسبوقة من اخلصوصية والراحة والفخامة، 
واستقاللية تامة ألنها مغلقة بالكامل بفضل 
جتهيزها بأبواب متتد من أرضية الطائرة وحتى 

السقف. 
واستوحي تصميم وشكل مقاعد درجة رجال 
األعمال على طائرة البوينج 777 من التصميم 
الداخلي للسيارات الرياضية احلديثة، مع مساند 
رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب االختيار 
الشخصي، ومظهر أنيق بشكل عام. ويبلغ طول 
حجرة املقعد، ال��ذي يتحول إل��ى سرير مستو 
متاماً للنوم، 72 بوصة. ويحتوي كل مقعد على 
وحدة السلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات 
اجل��ل��وس ون��ظ��ام الترفيه اجل���وي وخ��ي��ارات 
اإلض��اءة الشخصية وفاصل اخلصوصية بني 
األجنحة، ويوجد كذلك حيز لتخزين األحذية 

ومسند للقدمني وثالجة شخصية.
 300ER-777وت��خ��دم 9 ط��ائ��رات بوينج
مجهزة باملنتجات اجلديدة رحالت الناقلة إلى 
كل من بروكسل وجنيف وفيينا ولندن ستانستد 
وطوكيو )هانيدا( والرياض واملالديف والكويت 
وفرانكفورت. وقد بدأت طيران اإلمارات تشغيل 
هذه الطائرة على خط الكويت اعتباراً من مطلع 

يونيو اجلاري.

صورة جماعية

»Ooredoo«: إطالق خدمة األمن السيبراني 
»Secucloud« املستندة إلى إشتراك

أعلنت Ooredoo ال��ك��وي��ت عن 
إطالق خدمة األمن السيبراني اجلديدة 
 .”Secucloud“ املستندة إلى إشتراك
ح��ي��ث تتماشى ه���ذه اإلن��ط��الق��ة مع 
جهود Ooredoo ملواجهة هجمات 
التصيد االحتيالي واالح��ت��ي��ال عبر 
اإلنترنت وم��ح��اوالت التزوير التي 
أص��ب��ح��ت ت��ه��دي��ًدا خ��ط��ي��ًرا جلميع 
مستخدمي اإلن��ت��رن��ت. ميكن لعمالء 
Ooredoo اآلن تصفح اإلنترنت 
بأمان دون احلاجة إل��ى القلق بشأن 
إختراق ايا من البيانات احلساسة مثل 
أرقام بطاقات االئتمان وكلمات املرور 
وأس��م��اء املستخدمني وأي معلومات 

شخصية اخرى.
ستعمل خ��دم��ة Secucloud من 
Ooredoo على حماية العمالء من 
هجمات التصيد االحتيالي عند تصفح 
اإلنترنت وف��ي نفس الوقت إعطائهم 
جتربة آمنة. توفر هذه اخلدمة األولى 
من نوعها منصة آمنة للعمالء الذين 
يريدون اإلستمتاع باإلنترنت من خالل 
تأمني امل��ع��ام��الت املصرفية وتوفير 
احل��م��اي��ة م��ن املتسللني واإلح��ت��ي��ال 

والفيروسات وصد الهجمات احملتملة.
ميكن للعمالء االش��ت��راك في خدمة 
Secucloud ب��س��ه��ول��ة م��ن خ��الل 
 ooredoo.secucloud.info زيارة
حيث سيتم منحهم جتربة مجانية. 
Secucloud يحظر على الفور أي 
تهديدات محتملة يكتشفها مما يسمح 
للمشتركني بتصفح اإلنترنت بحرية 
ودون ق��ي��ود. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل��ك، 

سيتلقى العمالء تقارير أمان أسبوعية 
ع��ب��ر ال��رس��ائ��ل ال��ق��ص��ي��رة وسيتم 
إعالمهم بأي تهديدات مت حتديدها عبر 
اإلنترنت. عالوة على ذلك، ال يقتصر 
Secucloud على الهواتف الذكية 
فقط، بل ميكن توفير هذه اخلدمة على 

أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية.
معلقا على هذه اخلدمة، قال مدير 
أول إدارة االتصال املؤسسي لدى شركة 

Ooredoo الكويت، مجبل األيوب: ‘إن 
إنشاء بيئة آمنة لإلنترنت لعمالئنا 
من خالل تطوير إستراتيجيتنا األمنية 
واحلد من الهجمات اإللكترونية هو بال 
شك أحد أهم أهداف Ooredoo. نعتقد 
أن السوق الكويتي يستحق أن يكون 
لديه أحدث التكنلوجيا وأكثرها تطوراً 
وابتكاراً ملواكبة التوجهات الدولية 

لألمن”.

Ooredoo إحدى فروع 
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متويالت بنكية لـ»مزايا« الكويتية 
بـ137 مليون دوالر

أعلنت شركة املزايا القابضة، 
املُ��درج��ة ببورصتي الكويت 
ودب����ي، ع��ن ت��وق��ي��ع ع��ق��د منح 
حدود ائتمانية مع أحد البنوك 
الكويتية مببلغ إجمالي قدره 
41.54 مليون دي��ن��ار )137 

مليون دوالر(.
ف��ي  “مزايا”  وق�����ال�����ت 
ب��ي��ان ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
أم����س  االث���ن���ني، إن ال��غ��رض 
م��ن ال��ت��م��وي��الت ال��س��اب��ق��ة هو 
استخدامها ف��ي إع���ادة متويل 
وهيكلة تسهيالت ائتمانية 
ُمستغلة خالل السنوات املاضية 
على مستوى املجموعة، إضافة 
إل���ى مت��وي��ل أع���م���ال ال��ش��رك��ة 

واستثماراتها العقارية.
وأوضحت أن هذا العقد سوف 
ُي��س��اه��م ف��ي تعزيز التدفقات 
النقدية والسيولة لدى “املزايا” 
خالل فترة سريانه؛ مما يساعد 
الشركة على الوفاء بالتزاماتها 
جتاه أعمال ومشاريعها القادمة 

وكافة األطراف الدائنة.
وأعلنت “مزايا” مطلع مايو  
امل��اض��ي، ع��ن توقيع اتفاقيتي 

متويالت ائتمانية إسالمية مع 
أحد البنوك الكويتية مببلغ قدره 
27.5 مليون دينار )91 مليون 

دوالر(.
كانت أرباح الشركة تراجعت 
25.2 باملائة في الربع األول 
من العام اجل���اري، لتصل إلى 

1.01 مليون دينار؛ مقابل أرباح 
بنحو 1.35 مليون دينار للفترة 

املماثلة بالعام املاضي.
وأنهى سهم “مزايا” جلسة 
ببورصة الكويت ُمتراجعاً 0.68 
باملائة، فيما لم يشهد السهم أي 

تعامالت بسوق دبي املالي.


