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الشركة احتفت بموظفيها في الغبقة الرمضانية بنكهة جيل الثمانينات

بدر الخرافي :ثقافة العطاء األساس الذي ترتكز عليه رؤية «زين»
����زود ال��رائ��د
اح��ت��ف��ت «زي����ن» امل� ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت
مبوظفيها يف الغبقة الرم�ضانية
ال�سنوية التي �أقامتها يف قاعة
الراية بفندق كورت يارد ماريوت،
و�سط �أج��واء جميلة �سادتها روح
العائلة الواحدة ،وذل��ك بح�ضور
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة
والرئي�س التنفيذي ملجموعة زين
بدر اخلرايف ،والرئي�س التنفيذي
للعمليات يف املجموعة �سكوت
جيجنهامير ،والرئي�سة التنفيذية
ل����شرك��ة زي����ن ال��ك��وي��ت �إمي����ان
الرو�ضان.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف �أن
فعالية الغبقة الرم�ضانية هذا العام
ج��اءت بنكهة جيل الثمانينات،
وذلك عندما �أخذ الفنان الكويتي
داود ح�سني �ضيف االحتفالية موظفي
ال�رشكة يف رحلة زمنية لهذه الفرتة
اجلميلة.
و�أو���ض��ح��ت ال����شرك��ة �أن غبقتها
الرم�ضانية من �أبرز الأن�شطة التي
ّ
ملوظفيها على مدار العام،
تنظّ مها
جتدد
فهذه االحتفالية ال�سنوية ال
ّ
روح عمل الفريق الواحد فح�سب،
�إمن���ا ه��ي مبنزلة ميثاق عمل،
يتعاهد من خالله املوظفون مع
القيادات التنفيذية على موا�صلة
امل�سرية الناجحة لعملياتها ،كما
�أنها فر�صة لتعزيز �أوا�رص الروابط
بني �أفراد عائلة زين.
وق��ال نائب رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س التنفيذي ملجموعة زين
ب��در اخل��رايف يف ه��ذه االحتفالية:
«�أود �أن �أرحب بعائلة زين يف هذه
الأيام املباركة� ،أعادها الله علينا
وعليكم جميع ًا باخلري ،و�أنتهز
ه��ذه الفر�صة لأع��رب لكم جميع ًا
ع��ن �سعادتنا ب��الإجن��ازات التي
حتقّقت خالل هذه الفرتة ،والتي
�أو�صلت ال�رشكة �إلى هذه املكانة
املتميزة».
وحت������دث اخل�������رايف ع����ن ف�ت�رة
الثمانينات ،والتي كانت عنوان
احتفالية هذا العام ،قائالً« :لدينا
جميع ًا ذكريات جميلة جتاه فرتة
الثمانينات ،والكثري منا ترتبط
معه م�شاعر وذك��ري��ات خا�صة ال
ميكن �أن نن�ساها مع ه��ذا الزمن
اجل��م��ي��ل ،وال��ي��وم ال �أع��ت�بر هذه
الغبقة حدث ًا ر�سمي ًا ،بل �أعترب
نف�سي بني �أهلي وعائلتي ،فالفرتة
التي ق�ضيتها داخ��ل زين جعلتني
�أ�شعر ب�أنني يف بيتي ،و�أنتم جميع ًا
�إخوتي و�أخواتي».
و�أعرب اخلرايف عن فخره مبا حققته
وتفرد يف قطاع
ال�رشكة من مت ّيز
ّ

• بدر اخلرافي

• تكرمي أحد املوظفني

• املشاركون في الغبقة

جد ًا بكون
االت�صاالت بقوله« :فخور ّ
�شبكة زين �إحدى �أكرب و�أقوى �شبكات
االت�����ص��االت ،وه��ي مكانة و�صلت
لها بف�ضل العمل واجلهد الكبريين
اللذين بذلهما فريق القطاع التقني
يف ال�رشكة ،و�أحت���دى �أي �شخ�ص
�أن يذهب �إل��ى �أوروب��ا اليوم ،وال
يفتقد �شبكة زين يف الكويت ،وعلى
امل�ستوى ال�شخ�صي �أمتنى �أثناء
�سفري �أن �أج��د �شبكة ت�ضاهي قوة

وث��ب��ات �شبكة زي���ن ،فلكم جزيل
ال�شكر على هذا اجلهد».
وتابع اخل��رايف قائالً« :من ناحية
الأداء الت�شغيلي ،فقد حققنا يف
الفرتة ال�سابقة م ��ؤ��شرات مالية
قوية على م�ستوى الإيرادات وحجم
الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�رضائب
واال�ستهالكات « ،»EBITDAو�صايف
الأرباح ،والف�ضل يف هذا يعود لله
�سبحانه �أو ًال ،ثم لكم �أنتم كفريق

عمل ثاني ًا».
وا�ستدرك اخلرايف بقوله« :الأهمية
بالن�سبة لنا ال تكمن يف حتقيق
ه��ذه الأرق���ام املمتازة فح�سب،
التي هي واجبنا جتاه م�ساهمينا،
تغي
ال هو
لكن ما ي�سعدين فع ً
ُرّ
ثقافة العمل يف ال�رشكة ،والروح
اجلميلة التي نراها يف زين ،لي�س
يف الكويت فقط ،بل على م�ستوى
خمتلف �رشكات املجموعة ،فنحن

�سعداء ب�أداء واجبنا والتزاماتنا
جتاه م�ساهمينا ،وجناح ال�رشكة
يف م��وا���ص��ل��ة من��و عملياتها،
ويف ال��وق��ت نف�سه �سعداء مبا
حققناه على م�ستوى تطور ثقافة
العمل».
و�أفاد اخلرايف قائالً�« :إذا ذهبنا لأي
من ال��دول التي تعمل فيها زين،
ف�سرنى ثقافة العمل نف�سها ،والروح
نف�سها ،واملبادرات نف�سها ،والتي
ترتكز جميعها على ثقافة العطاء
التي حتدثنا عنها قبل عامني،
واليوم ،نرى كل موظف وكل فرد
يف زين يتم ّيز بها ويط ّبقها».
و�أع��رب اخل��رايف عن اعتقاده ب�أن
«اللم�سات الوجدانية وامل�شاعر
اجلميلة هي التي حتقّق ال�سعادة،
ولي�ست العوائد املادية فح�سب،
فالعوائد املادية هي م�س�ؤوليتنا
وواج��ب��ن��ا ،ل��ك��ن ق��ي��م الت�سامح
والتوا�صل والعطاء هي ما حتقق
لنا ال��راح��ة النف�سية جميع ًا،
وعندما نط ّبق هذه املفاهيم نرى
�أنها تنعك�س على �أرقامنا و�أدائنا يف
النهاية».
واختتم اخلرايف حديثه للموظفني
يف ه��ذه االحتفالية ،ق��ائ�لا «يف
ال��ف�ترة املا�ضية ،ح��ددن��ا ثقافة
العطاء لتكون اال�سرتاتيجية التي
ترتكز عليها مبادراتنا ور�ؤيتنا،
وعملنا على ن�رش املحبة وال�سالم،
متكني امل���ر�أة ،متكني ال�شباب،
وتغيري ثقافة البيئة التي نعمل
فيها ،وه��ذا ما جعلنا ننال ثقة
النا�س فينا ويف ر�سالتنا ،وهي
الر�سالة التي �أ�صبحت وا�ضحة
حتى يف دعاياتنا الرم�ضانية كل
عام ،و�أ�ؤكد لكم �أننا م�ستمرون على
نهج هذه الر�سالة ،وهذا �سبب ثقة
النا�س فينا والتزامهم معنا».
ومن ناحيتها ،قالت �إميان الرو�ضان
الرئي�سة التنفيذية ل�رشكة زين
الكويت« :جنتمع مع ًا يف هذه الأيام
املباركة بروح العائلة الواحدة،
أتقدم بجزيل
و�أنتهز هذه املنا�سبة ل ّ
ال�شكر للأخ بدر اخل��رايف والإدارة
التنفيذية وجميع املوظفني يف
�رشكة زي��ن ال��ك��وي��ت ،وجمموعة
زين ،فنحن نرتجم مع ًا هذه الروح
العائلية ،وهذا ما يجعلنا نزداد
�أكرث قوة».
جد ًا بكل
و�أ�ضافت الرو�ضان« :فخورة ّ
ما حققناه خالل الفرتة املا�ضية،
فقد جنحنا يف ت�أ�سي�س مناذج عمل
يحتذى بها يف ا�سرتاتيجية �أعمالنا
التحول الرقمي ،فقد ركزنا منذ
يف
ّ
البداية ،و�سنظل دائم ًا نُ ركّ ز على
العميل �أو ًال».

«نيكي» انخفض مع تضرر أسهم التكنولوجيا

بفعل توترات التجارة األميركية الصينية

�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين منخف�ض ًا �أم�س بعد �أن ت�سبب جتدد
التوترات التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني يف تراجع
�أ�سهم التكنولوجيا ،بينما هبطت �أ�سهم جمموعة �سوفت بنك
ذات الثقل على امل�ؤ�رش ،ما يزيد على  ،%5وتراجع امل�ؤ�رش
نيكي  %0.6ليغلق عند  21151.14نقطة ،وباع امل�ستثمرون
بكثافة �أ�سهم �رشكات التكنولوجيا بعد تقارير �إعالمية قالت
�أول �أم�س �إن الواليات املتحدة تدر�س فر�ض عقوبات على �رشكة
هيكفيجن ل�صناعة كامريات املراقبة ،وهوى �سهم تي.دي.كيه
كورب  %6.5وتراجع �سهم �أدفانت�ست كورب  %2.6ونزل �سهم
طوكيو �إلكرتون  %2.5وتراجع �سهم �سوين كورب .%3.7
وانخف�ض �سهم جمموعة �سوفت بنك  ،%5.3ماحيا  62نقطة
من امل�ؤ�رش نيكي القيا�سي بعد �أن قالت م�صادر �إن موظفي
قطاع مكافحة االحتكار بوزارة العدل الأمريكية �أو�صوا بوقف
ا�ستحواذ تي-موبايل يو�.إ�س البالغة قيمته  26مليار دوالر
على مناف�ستها الأ�صغر �سربنت ،ومتلك جمموعة �سوفت بنك
ح�صة يف �سربنت ،وارتفع �سهم دايت�شي �سانكيو ،الذي انخف�ض
يف التعامالت املبكرة ،%1.2 ،وق��اد االرت��ف��اع تقرير من
�صحيفة نيكي االقت�صادية قال �إن �رشكة �صناعة الأدوية جتري
حمادثات مع عدة �رشكات لبيع وحدتها اململوكة لها بالكامل
لت�صنيع الأدوية التي تُ باع بدون و�صفة طبية مقابل نحو مئة
مليار ين « 900مليون دوالر» ،وهبط امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع
نطاقا � %0.4إلى  1540.58نقطة ،وفاق عدد الأ�سهم الهابطة
تلك ال�صاعدة بواقع � 1258إلى .783

«دانة» تتلقى عرضين لشراء

حصص بشركتين إحداهما مصرية
�أعلنت �رشكة دان��ة ال�صفاة
الغذائية ،املدرجة ببور�صة
الكويت ،عن تلقيها عر�ض ًا
ل�رشاء ح�صتها يف �رشكتني
�إح��داه��م��ا تعمل بال�سوق
امل�رصية.وقالت «دان��ة» يف
بيان للبور�صة� ،أم�س� ،إنها
تلقت عر�ض ًا ل����شراء كامل
ح�صتها يف �رشكة الأغذية
اخلفيفة ،كما تلقت عر�ض ًا
�آخر ل�رشاء كامل ح�صتها يف
ال�رشكة امل�رصية ملنتجات
الألبان والأغذية «�إيدافكو».
و�أو�ضحت «دان���ة» �أن كامل
ح�صتها يف الأغذية اخلفيفة

«أسمنت الفجيرة» تتخارج

من مصنع «أسمنت صحار»

�أعلنت �رشكة «�أ�سمنت الفجرية» املدرجة �أ�سهمها يف �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية ،عن تخارجها من م�صنع «�أ�سمنت
�صحار».و�أ�ضافت ال�رشكة يف بيان لها ن�رش �أم�س على موقع
�سوق �أبوظبي� ،أن الت�أثري امل��ايل لهذا التخارج �سيظهر
بالبيانات املالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو .2019
وكانت �رشكة «ري�سوت للأ�سمنت» املدرجة ببور�صة م�سقط،
قد وقعت يوم الأحد املا�ضي على اتفافية �رشاء م�صنع «�أ�سمنت
�صحار» بقيمة  60مليون دوالر.

تباين عند اإلغالق  ...وتراجع في التداوالت

البورصة انخفضت والمؤشرات حمراء

األكثر ارتفاع ًا

األكثر انخفاض ًا

• ترقب التداوالت ببور�صة الكويت

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�����س على انخفا�ض
امل�ؤ�رش العام  25.6نقطة ليبلغ
م�ستوى  5578.9نقطة بن�سبة
انخفا�ض بلغت  .%0.46وبلغت
كميات تداوالت امل�ؤ�رش  95.3مليون
�سهم متت من خ�لال � 4528صفقة
نقدية بقيمة  24.6مليون دينار
كويتي «نحو  83.64مليون دوالر
�أمريكي».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي 4.4
نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 4720.5
نقطة بن�سبة  %0.09من خالل كمية
�أ�سهم بلغت  40.2مليون �سهم متت
عرب � 1501صفقة نقدية بقيمة 2.18
مليون دي��ن��ار «نحو  7.4ماليني
دوالر».
كما انخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول
 40.16نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى
 6023.2نقطة بن�سبة انخفا�ض
 %0.66من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 55مليون �سهم مت��ت ع�بر 3027
�صفقة بقيمة  22.5مليون دينار
«نحو  76.5مليون دوالر».

وكانت �رشكات «رمال» و«املعدات»
و«�أرجان» و«كفيك» و«�أعيان» الأكرث
ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم «خليج
ب» و«�أهلي متحد» و«كفيك» و«بيتك»
و«املدينة» الأك�ثر ت��داوال ،بينما
كانت �رشكات «�آن» و«انوف�ست»
و«ال�سالم» و«بيان» و«�أ�صول» الأكرث
انخفا�ضاً.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاح ًا من �رشكة
«دانة ال�صفاة» يف �ش�أن تلقي ال�رشكة
عر�ضا ل����شراء ح�صتها يف �رشكة
«الأغ��ذي��ة اخلفيفة» وعر�ضا �آخر
ل�رشاء ح�صتها يف ال�رشكة «امل�رصية

ملنتجات الألبان والأغذية».
وتابع املتعاملون اعالنا من «بنك
الكويت الوطني» يف �ش�أن املوافقة
على جتديد حق �رشاء �أو بيع �أ�سهم
ال�رشكة وتعامل �شخ�ص مطلع على
�أ�سهم �رشكة «يونيكاب لال�ستثمار
والتمويل» ،ف�ض ً
ال عن اع�لان من
�رشكة «فجرية �أ» يف �ش�أن التخارج
من م�صنع «�أ�سمنت �صحار».
و�أنهت امل�ؤ�رشات الكويتية جل�سة
على تباين ،حيث هبط امل�ؤ�رشان
العام والأول بن�سبة  0.46و %0.66
على الرتتيب ،فيما ارتفع امل�ؤ�رش

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

6.023.25

()40.16-

()%0.66-

ال�سوق الرئي�سي

4.720.52

()4.47

()%0.09

امل�ؤ�رش العام

5.578.94

()25.62-

()%0.46-

الرئي�سي عند الإغالق .%0.09
و�سجلت م�ؤ�رشات  8قطاعات تراجع ًا
�أم�س ب�صدارة ال�سلع اال�ستهالكية
بن�سبة  ،%3.29بينما ارتفعت
م�ؤ�رشات قطاعي الت�أمني والعقار
ف��ق��ط ،ب��واق��ع  %1.39ل�ل��أول،
و %0.23للثاين.
وجاء �سهم «�آن ديجيتال» على ر�أ�س
القائمة احلمراء للأ�سهم ُ
املدرجة
بانخفا�ض ن�سبته  ،%8.62فيما
ت�����ص��در �سهم «رم��ـ��ـ��ال» القائمة
اخل�رضاء بارتفاع قدره .%10.04
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س
� %1.5إل��ى  24.71مليون دينار
مقابل  25.09مليون دينار �أول
�أم�س ،كما هبطت �أحجام التداول
� %1.7إل���ى  95.57مليون �سهم
مقابل  97.17مليون �سهم بجل�سة
�أول �أم�س.
وت�صدر �سهم «بنك اخلليج» ن�شاط
التداول على كل امل�ستويات بكميات
بلغت  23.88مليون �سهم بقيمة 7.2
ماليني دي��ن��ارُ ،مرتفع ًا  %1عند
�سعر  304فلو�س.

يبلغ  ،%50ومبلغ العر�ض
املقدم من �رشكة «�ألتيكو»
يبلغ � 450أل��ف دينار «1.5
مليون دوالر»�،أم���ا العر�ض
ال��ث��اين؛ وفق ًا للبيان ،فقد
تقدمت به �رشكة «�إف �آند بي»
اللبنانية ل�رشاء كامل ح�صة
«دانة» يف «�إيدافكو» والبالغة
 %100بقيمة � 500ألف دينار
« 1.7مليون دوالر» ،ونوهت
ال�رشكة ب���أن جمل�س �إدارة
«دانة» اجتمع �أم�س ،يف متام
ال�ساعة  1:45ظهر ًا ،ملناق�شة
تلك العرو�ض واتخاذ القرار
املنا�سب ب�ش�أنها.

األكثر صفقات

األكثر كمية

