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بحضور اإلدارة العليا للشركة

»الراية املتحدة« تستضيف اإلعالميني في غبقة رمضانية
نظمت شركة الــرايــة املتحدة حفل 
غبقة رمضانية لإلعالميني لتهنئتهم 
بــحــلــول الــشــهــر الــفــضــيــل فــي مطعم 
السلطان إبراهيم، بحضور اإلدارة العليا 
ممثلة بالسادة: جاسم الفجي، رئيس 
مجلس اإلدارة وعدنان السالم، الرئيس 
التنفيذي وموظفي الشركة ولفيف من 

ممثلي وسائل االعالم الكويتية.
وفي كلمته الترحيبية، توجه جاسم 
الفجي الى اعالمي الكويت شاكرا إياهم 
على دعمهم املتواصل لشركة الراية 
املتحدة مؤكدا على دورهــم في مواكبة 
ـــم ازدهــارهــا  ــات الــشــركــة ودع ــاح جن
وجناحها السيما وأنها اليوم قد تخطت 
محيط الكويت واملنطقة لتشمل عملياتها 

أكثر من سبعة أسواق عبر العالم.
ــار الفجي الــى أن شركة الراية  وأش
املتحدة قد عملت مؤخرا على توسيع 
عــمــلــيــاتــهــا حــيــث أســســت مجموعة 
الــرايــة املتميزة القابضة املتخصصة 
ـــت بـــاكـــورة  ـــان بـــاالســـتـــثـــمـــارات وك
استثماراتها االســتــحــواذ على حصة 
%26 من مجموعة ميداف القابضة في 
مصر التي تندرج حتتها ست شركات 
تعمل في قطاعات مالية واستثمارية 
مختلفة. وأكــد على أن شركة الراية 
ماضية في مسيرتها التطورية لتنويع 
الدخل وتقليل املخاطر مع ضمان عوائد 

مجدية للمستثمرين.
كما نــّوه الفجي بفريق عمل الراية 
ودأبه في بذل كل جهود ممكنة للنهوض 
بالشركة وتــقــدمي أفضل خدمة راقية 
للعمالء والــشــركــاء؛ مشيرا الــى أنهم 

ــروح  ــي الــنــجــاح يعملون ب ــاء ف ــرك ش
ـــدة ويتكاتفون فــي سبيل  فــريــق واح
حتقيق استراتيجية الشركة التنموية 
والتوسعية. وأكمل مشيرا في اإلطــار 
نفسه الـــى أن الــشــركــة حتـــرص على 

توظيف كوادر كويتية مهنية واخضاعها 
لبرامج تدريبية مستمرة حرصا منها 
على دعم الشباب الكويتي الذي يشّكل 
الدعامة األساسية في نهوض الكويت 

وازدهارها.

قياديو الشركة في استقبال الضيوف

رئيس غرفة التجارة يبحث مع السفير الصيني 
لدى البالد إقامة مشاريع مشتركة

ــارة وصناعة الكويت  بحث رئيس غرفة جت
علي الغامن أمس  األحد مع سفير جمهورية الصني 
الشعبية لدى الكويت لي مينغانغ اقامة مشاريع 

مشتركة بني البلدين وتنمية العالقات القائمة.
وذكرت الغرفة في بيان صحفي إن هدف اللقاء 
مناقشة طبيعة التعاون االقتصادي بني الكويت 
والصني وتشجيع إقامة الفعاليات االقتصادية 

لتنمية العالقات القائمة بني البلدين الصديقني.
ونــقــل البيان عــن الــغــامن قــولــه إن )الغرفة( 
تولي اهتماما بالغا لتوطيد العالقات االقتصادية 
املشتركة وأنها على تواصل مستمر مع نظرائها 
في الصني مثل املجلس الصيني لترويج التجارة 

الدولية.
وأكــد استعداد )الغرفة( الكامل لتسخير كل 

امكاناتها لتحقيق االهــداف االقتصادية املشتركة 
التي تخدم البلدين.من جهته قال السفير مينغانغ 
وفق البيان إن السفارة الصينية تسعى جاهدة 
إلى تطوير العالقات الثنائية بني البلدين في كل 
املجاالت واحلث على استغالل الفرص االستثمارية 

املتوفرة في كال البلدين.
وأضاف أن السفارة تعمل على تذليل املعوقات 
أمام املستثمرين الكويتيني وزيادة حركة التبادل 

التجاري وزيارات الوفود بني البلدين الصديقني.
وأعــرب عن أمله أن يلتقي أصحاب األعمال من 
كال البلدين بأقرب فرصة ســواء في الكويت أو 
الصني ملناقشة فرص التعاون االستثماري املتاحة 
في القطاعات املختلفة وأهمها البنية التحتية 

والسيارات ومحطات الطاقة وغيرها.

600 ألف دينار أرباح »يونيكاب« برد 
ُمخصصات دعوى »الكويتية األوروبية«

أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل 
عن حتقيق أربــاح بقيمة 600 ألف دينار نتيجة 
رد ُمخصصات اتفقت احلاجة إليها، والناجتة عن 
دعــوى شيك بــدون رصيد املرفوعة ضد الشركة 

الكويتية األوروبية القابضة.
وقالت “يونيكاب” في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  األحد، إن هذه األرباح سوف يظهر أثرها على 
البيانات املالية للشركة في الربع الثاني من العام 

اجلاري.
وأوضحت أن إجراءات التنفيذ اخلاصة بدعوى 
الشيك مت االنتهاء منها حيث مت إيداع قيمة الشيك 
مببلغ 600 ألف دينار في حسابات “يونيكاب” 

بتاريخ 16 مايو  2019. وأعلنت “يونيكاب” 
منتصف مارس  املاضي، أن “الكويتية األوروبية” 
ــدى إدارة التنفيذ  قــامــت بــإيــداع قيمة الشيك ل
اجلــنــائــي. كــانــت احملكمة أصـــدرت حكماً مطلع 
مارس  املاضي، في الدعوى املُشار إليها حيث جاء 
في حيثيات احلكم “حبس املمثل القانوني للشركة 
ــة ثــالث ســنــوات مــع الشغل  ــي الكويتية األوروب

والنفاذ”.
وحتولت “يونيكاب” للخسارة في الربع األول 
من العام اجلــاري بقيمة 647 ألف دينار؛ مقابل 
أربــاح بنحو 248 ألــف دينار في الفترة املماثلة 

بالعام املاضي.

»املتكاملة« تتوقع بدء العمل بسلطنة ُعمان يونيو امُلقبل
ـــي في  قــــال املـــراقـــب املـــال
املجموعة املتكاملة القابضة إن 
الشركة في املرحلة األخيرة من 
نقل املعدات في سلطنة ُعمان، 
متوقعاً أن تبدأ العمل هناك 

بحلول شهر يونيو املُقبل.
ــان الــشــركــة  ــي وبــحــســب ب
لــلــبــورصــة أمـــــس  األحــــد، 
ــف فــرنــانــديــز إن  ــوزي قـــال ج
“املتكاملة” ستبدأ في حتقيق 
إيــرادات في ُعمان خالل الربع 
الثالث من 2019، موضحاً بأن 
الربع الرابع من العام سيشهد 

حصة أفضل في اإليرادات.
وأضاف فرنانديز: “من اآلن 
ـــوام 2020،  فــصــاعــداً، فــي أع
2021، 2022، سنحصل على 
نسبة مئوية جيدة من إيرادات 

معداتنا من سلطنة ُعمان”.
وقيما يتعلق بقطر، قــال: 
“يعلم اجلميع أن هناك مشروع 
توسعة للغاز الطبيعي املُسال 
هناك، مت اإلعالن عنه بالفعل، 
وكــيــف أن قــطــر لــلــبــتــرول قد 
حصلت بالفعل على احلــزم 
الثالث احمُلــددة وهم يصممون 
العقود”. وتوقع فرنانديز أنه 
بحلول نهاية العام اجلــاري، 

أن تبدأ األنشطة األولــيــة في 
مشروع الغاز القطري، متوقعاً 
ــدة من  ــي حتــقــيــق إيــــــرادات ج
ــدءاً من عــام 2020  املــشــروع ب

وحتى عام 2022.

وحـــول حجم املــشــروعــات 
التي سيتم إجنازها في الفترة 
ــالل  ــن 2019 وخ املتبقية م
ـــال فــرنــانــديــز إن  2020، ق
ــاري،  “مشروعات الــعــام اجل

مثل مــشــروع املــطــار، ال تــزال 
جــاريــة وســوف يتم االنتهاء 
منها فــي غــضــون سنتني إلى 

ثالثة”.
وتابع: “ثم تأتي املشروعات 

اجلديدة، كبداية، مشروع خط 
أنــابــيــب الــتــابــع لشركة نفط 
الــكــويــت، ومــشــروع معاجلة 
املياه”، موضحاً أنه من الصعب 
حتديد قيمة املشاريع في الوقت 

الراهن.
ـــاح “املتكاملة”  كــانــت أرب
تراجعت 39.6 باملائة في الربع 
األول من العام اجلاري، لتصل 
ــار؛ مقابل  ــن إلــى 3 مــاليــني دي
أرباح بنحو 4.97 مليون دينار 

للفترة املماثلة من عام 2018.
وقــالــت الشركة إن تراجع 
الفترة يعود إلــى االنخفاض 
في تشغيل املعدات بسبب قرب 
االنتهاء من املشاريع الكبرى 
في الكويت، والتأخر في بدء 
املــشــاريــع اجلــديــدة املرتبطة 
بأعمال الشركة في قطر وفي 

منطقة الدقم بسلطنة ُعمان.
وتراجع سهم “املتكاملة” 
فــي الــبــورصــة بنسبة 1.82 
باملائة عند سعر 540 فلساً، 
وذلك في متام الساعة 11:35 
ــــس بــتــوقــيــت  ــر أم ــه ــل ظ ــب ق
الــكــويــت، حــيــث مت تـــداول 
23.53 ألف سهم بقيمة 12.93 

ألف دينار.

»زين« تنشر بهجة القرقيعان في مركز شاحنة تابعة للشركة
اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني

أعلنت زيـــن  عــن رعايتها الرئيسية حلفل 
ــّذي نّظمه مركز اخلــرافــي ألنشطة  القرقيعان ال
األطفال املعاقني للسنة الثانية على التوالي، وذلك 
بحضور األطفال وعائالتهم ومتطوعي زين ومدير 
مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني عائشة 

السالم. 
وذكــرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها 
حلفل القرقيعان الـــذي نّظمه مــركــز اخلــرافــي 
ــال املــعــاقــني أتــى ضمن حملتها  ــف ألنشطة األط
االجتماعية الرمضانية “زين الشهور” وفي إطار 
استراتيجيتها الــرائــدة في مجاالت املسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، حيث هدف احلفل إلى 
مشاركة األجـــواء اجلميلة وبهجة املناسبات 
التراثية التي تصاحب شهر رمــضــان املبارك 
كالقرقيعان مع األطــفــال من ذوي االحتياجات 

اخلاصة وعائالتهم. 
وبينت زين أن احلفل تضّمن العديد من الفقرات 
الترفيهية والتفاعلية التي أدخلت البهجة على 
قلوب األطــفــال وعائالتهم، حيث قــام متطوعو 
زين بتوزيع الهدايا واأللعاب والقرقيعان الذي 
قّدمته الشركة لرسم االبتسامة على وجوههم، 
وذلك ضمن أنشطتها االجتماعية واإلنسانية التي 
تستمر طوال شهر رمضان املبارك والتي تهدف 
إلى تعزيز روح التواصل وترسيخ القيم الدينية 

السامية في املجتمع الكويتي. 
وبينت الشركة أنها لطاملا سعت إلى ترسيخ 
ثقافة العطاء واملشاركة االجتماعية سواء بدعمها 
املباشر أو من خالل مساهماتها ورعايتها للعديد 
من الفعاليات واألنشطة املختلفة، فالشركة تؤمن 
بــأن مسؤوليتها جتــاه مــجــاالت االســتــدامــة هو 
أمر بالغ األهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من 
خالل استراتيجية الشركة في تنّوع برنامجها 
الرمضاني املكّثف الذي يهدف إلى مشاركة جميع 

فئات املجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل. 
وأضافت زين أنها لن تّدخر جهداً في تعزيز 
جسور اتصاالتها مــع عمالئها واملجتمع الــذي 
تعمل فيه، حيث لطاملا سعت إلى ترسيخ مفهوم 
االستدامة بشكل عملي من خالل تكثيف برامجها 
في شهر رمضان املــبــارك، وذلــك باعتبارها من 
املؤسسات االقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها 

رسالة والتزامات حقيقية اجتاه املجتمع.
وأفادت زين أن التزامها املستمر في تقدمي قيمة 
مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها حتــرص على 
تناول  القضايا األكثر تأثيراً في احلياة، مبينة أن 
حملتها الرمضانية “زين الشهور” تأتي لتترجم 
هذا التوجه، حيث حتمل معها رسالة حتث على 
التقارب والتراحم واملشاركة في احلياة ونشر 

السالم في العالم.

السالم ُتكّرم مسؤولي زين خالل احلفل

»Ooredoo«  احتفلت بالقرقيعان مع 
األطفال في الرازي وإبن سينا والفروانية

شاركت Ooredoo الكويت من خالل برنامجها 
التطوعي الشبابي “نعني ونعاون” في توزيع 
القرقيعان على األطفال في املستشفياتاألسبوع 
املاضي، وذلك كجزء من برنامج الشركة السنوي 

خالل شهر رمضان املبارك. 
تضمنت الزيارات كل من مستشفى الرازي وإبن 
سينا والفروانية، حيث قام متطوعو برنامج “نعني 
ونعاون” التطوعي الــذي تطلقه الشركة للعام 
اخلامس على التوالي في توزيع القرقيعان على 
األطفال املقيمني في املستشفيات لبث روح البهجة 
واالحتفال باألجواء الرمضانية. وقد قام أعضاء 
البرنامج بتجهيز علب القرقعان بهدف توزيعها 
على مختلف اجلهات، وذلك تعزيزاً ملبادئ االهتمام 
 Ooredoo والتواصل، وهي قيم أساسية تسعى

الكويت لتطبيقها في كافة سياساتها.
وتــزامــن انــطــالق “نعني ونعاون” بنسخته 
اخلامسة مــع بــدايــة شهر رمــضــان الــكــرمي، وهو 
 Spread the برنامج مدار بالتعاون مع مؤسسة
Passion غير الربحية بهدف تقدمي التدريب 
ــاد للشباب الراغبني بالتطوع وإيصالهم  واإلرش

بفرص تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم، وجنح 
البرنامج هذا العام من استقطاب اكثر من 300 

متطوع.
يجدر بالذكر أن متطوعي برنامج نعني ونعاون 
شاركوا بتنظيم وإقامة أكثر من 150 نشاطاً منذ 
انطالق البرنامج قبل 5 ســنــوات،  وقــد استهلت 
الشركة أعــمــال الشهر الفضيل بتشييد خيمة 
إفطار الصائم مقابل مبنى الشركة الرئيسي على 
شــارع السور لتقدمي وجبات اإلفطار للصائمني 
يومياً حتت إشــراف تام من متطوعي البرنامج. 
ولضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشريحة 

املستهدفة من هذا البرنامج
وحتــرص الشركة على املشاركة الفعالة في 
مختلف األنشطة واملبادرات، حيث يشارك موظفو 
مختلف قطاعات الشركة في املبادرات التطوعية 
للبرنامج التطوعي ال سيما فعاليات شهر رمضان 
الكرمي التي تشمل توزيع وجبات اإلفطار طوال 
الشهر الفضيل باإلضافة إلى زيــارة مراكز ذوو 
ــة وأجــنــحــة األطـــفـــال في  ــاص االحــتــيــاجــات اخل

املستشفيات ملشاركتهم األجواء الرمضانية.

زيارة مستشفى ابن سينا

حتويالت العمالة الفلبينية 
في الكويت ترتفع

19 باملئة بالربع األول  
ارتفعت حتويالت العمالة الفلبينية في دولة الكويت 
خالل الربع األول من العام اجلاري بنسبة 19.44 باملائة 

على أساس سنوي.
وحسب بيانات البنك املركزي الفلبيني، بلغت حتويالت 
العمالة الفلبينية بالكويت في الربع األول من 2019 نحو 
198.34 مليون دوالر، مقارنة بـ166.06 مليون دوالر في 

الثالثة األشهر األولى من 2018.
وتوزعت حتويالت العمالة الفلبينية من الكويت في 
الربع األول بني 65.36 مليون دوالر في يناير املاضي، 
و59.89 مليون دوالر في فبراير، ثم 73.07 مليون دوالر 

في مارس 2019.
ُيشار إلى أن حتــوالت العاملني الفلبينيني من الكويت 
ــود ضغوط برملانية فــي مجلس األمــة  ارتفعت رغــم وج
الكويتي الستعجال مناقشة مقترح قانون فرض ضريبة 

على التحويالت املالية اخلارجية الوافدين.
وكانت اللجنة املالية مبجلس األمة الكويتي أقرت مقترحاً 
بفرض ضرائب على حتويالت الوافدين، بنسب من 1 إلى 5 
باملائة، على أن يستثنى من ذلك االتفاقيات اخلاصة بحماية 
االستثمارات، في أبريل/ نيسان 2018، ومنذ ذلك التاريخ 

لم يتم مناقشة القانون باجللسة العامة إلقراره أو رفضه.
ويتضمن مشروع القانون، فــرض الرسوم على أربع 
ـــى بنسبة واحـــد بــاملــائــة على  ــح، الشريحة األول ــرائ ش
التحويالت بني دينار واحد )3.34 دوالر( وحتى 99 ديناراً 
)330.8 دوالر(، فيما تبلغ الشريحة الثانية 2 باملائة على 
التحويالت التي تبدأ من 100 دينار )334.2 دوالر( وحتى 

299 ديناراً )998.3 دوالر(.
وتبلغ الشريحة الثالثة 3 باملائة من 300 دينار )1003 
دوالرات( وحتى 499 دينار )1667 دوالراً(، والشريحة 
الرابعة بنسبة 5 باملائة، على التحويالت التي تبدأ من 500 

دينار )1671 دوالراً( فأعلى.
وكانت قيمة حتويالت العاملني في دولــة الكويت إلى 
اخلــارج ارتفعت خالل 2018 بنسبة 3.9 باملائة إلى 4.3 

مليار دينار، مقابل 4.1 مليار دينار في عام 2017.
بدأت السلطات السياسية في الفلبني أمس السبت تراشقاً 
دبلوماسياً مع نظيرتها الكويتية على إثر بدء التحقيق في 

وفاة خادمة فلبينية.
أعلنت وزارة اخلارجية الفلبينية التنسيق مع السلطات 
الكويتية للتحقيق في وفاة خادمة فلبينية، وحذرت الوزارة 
من إمكانية إصدار قرار بفرض حذر على إرسال العمالة إلى 

الكويت، بعد تعرض العاملة الفلبينية لالعتداء والوفاة.
ومن جانبها، أكد وزيرة الكويت للشؤون االقتصادية، 
مــرمي العقيل؛ رداً على تصريحات احلكومة الفلبينية 
األخــيــرة، أن بالدها ال تقبل االعــتــداء على أي عامل وافد 
للدولة، منوهة بــأن بالدها حريصة على حماية حقوق 
العمالة الوافدة للبالد بشكل عام، والعمالة املنزلية بشكل 

خاص.

21 مايو »إيفــا« تناقش معاجلة الوضع املالي للشركة 
يناقش مجلس إدارة شــركــة االســتــشــارات 
املالية الدولية )إيفا(، املدرجة ببورصتي الكويت 
ودبــي، يوم الثالثاء 21 مايو اجلــاري، احللول 

املُقترحة ملعاجلة الوضع املالي للشركة.
وقالت “إيفــا” في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  األحد، إن املجلس سوف يعقد اجتماعه في 

متام الساعة الثانية بعد ظهر الثالثاء املُقبل.
ــة الــكــويــت أعــلــنــت اخلميس  ــورص كــانــت ب

املاضي، عن إيقاف سهم “إيفــا” عن التداول؛ 
نظراً ملا أعلنته الشركة عن بلوغ نسبة خسائرها 

املتراكمة 79.6 باملائة.
وكانت “إيفــا” أعلنت اخلميس املاضي، عن 
خسائر بقيمة 4.21 مليون دينار بالربع األول 
من 2019، بارتفاع 112.6 باملائة عن خسائر 
الفترة ذاتها بالعام املاضي والبالغة 1.98 مليون 

دينار.


