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«األرجان» توّقع اتفاقية «صانع سوق» مع «ثروة»
أعلنت شــركة االرجان العامليــة العقارية 
عن توقيعها اتفاقية صانع ســوق مع شــركة 
ثروة لالســتثمار، على ان تبدأ ثروة بصفتها 
صانع ســوق أول لســهم الشركة عملها خالل  

الشهر اجلاري.
وفي هذا السياق، رحب الرئيس التنفيذي 
لشــركة األرجــان العامليــة العقاريــة م.خالد 
املشــعان بالتعاقد مع شركة ثروة لالستثمار 
التي متتلك خبرة مميزة كصانع ســوق لعدد 
من الشركات املدرجة في البورصة، كما انها من 
أولى الشركات التي حصلت على رخصة صانع 
سوق في الكويت. وأضاف ان النظرة والرؤية 
املســتقبلية لشركة االرجان العاملية العقارية 
التي تركز على صناعة وابتكار بيئة خضراء 
وحياة يحبهــا اجلميع تتوافــق وتتناغم مع 
عملية صناعة السوق على السهم طوال وقت 
التداول التي تسهم في تعزيز آليات االستدامة 
املالية ألسهم الشركات التي تتداول في إطاره.
وأشــار إلــى ان العمــل مع «ثــروة» يدعم 
استمرارية وجود طلبات وعروض دائمة على 
السهم دون فجوات كبيرة بني العرض والطلب، 
وهو أمر يســاعد على زيادة كفاءة السوق مع 
متكــني املتداولني مــن زيادة متلكهم بالســهم 

أو تقليصها بيسر وســهولة املقارنة بالنظام 
الســابق نظرا لتواجد اوامر العرض والطلب 
بشكل مستمر سواء من املتداولني أو من صانع 
الســوق، موضحا الهدف االساسي من وجود 
صانع الســوق وهو ايجاد توازن مستمر بني 
العرض والطلب وانحسار الفجوة بني سعري 
البيع والشراء. واختتم املشعان بالتأكيد على 
تفاؤله بالعمل مع «ثروة» كصانع ســوق أول 

لسهم االرجان العقارية.

م. خالد املشعان

«فوربس»: ٤ كويتيات بني األقوى بالشرق األوسط.. وشيخة البحر بالصدارة
الكويتية للمقاصة لتقدمي خدمات 
االتصاالت وحلول التحول الرقمي.

البنوك في الصدارة 

وبالعودة إلــى قائمة فوربس 
ألول ٥٠ سيدة بالشرق األوسط، 
فقد تصدر قطاع البنوك واخلدمات 
املالية القائمة بواقع ١٦ مشــاركة، 
يليه قطاعي التجزئة والشــركات 
القابضة املتنوعة بواقع ٦ مشاركات 
لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا 

بـ ٥ مشاركات.
وتقود أكثر من ٢٥٪ من سيدات 
القائمة هــذا العام مكاتب إقليمية 
وأقساما لشركات متعددة اجلنسيات 
في املنطقة، مثل سعيدة جعفر من 
شركة (Visa) وديريا ماتراس من 
(Meta)، إضافة إلى رميا عاصي من 
 .(McKinsey & Company) شركة
وقــادت العديد من ســيدات 
األعمال شــركاتهن إلــى اجتياز 
التوقعــات في عــام ٢٠٢١، حتت 
قيادة ســارة السحيمي، حتولت 
السوق املالية السعودية «تداول» إلى 
مجموعة قابضة ونفذت االكتتاب 

العام الذي طال انتظاره.
بينما باعت منى عطايا حصة 
 (Mumzworld) أغلبية من شركتها
إلى مجموعة متر الســعودية في 
التخارج  أهــم صفقــات  إحدى 
الشــرق  للشــركات في منطقة 
األوسط وشمال أفريقيا في عام 
٢٠٢١. وأشــرفت صوفي دويرو 
(Cartier) على تعاون عمالق  من 
املجوهرات مع إكسبو ٢٠٢٠ دبي 
إلطالق جناح املــرأة وهو أول 
للمرأة  جناح مستقل مخصص 

في معرض عاملي.

الروضان باملرتبة الرابعة كويتيا 
والـ ٢٢ بالترتيــب العام، والتي 
بدأت مسيرتها املهنية في شركة 
زين الكويت عام ١٩٩٨، وشغلت 
منصبها احلالي منذ عام ٢٠١٥، 
لتعــد أول ســيدة تنفيذية في 

مجموعة زين. 
التي  الكويت،  وسجلت زين 
لديها ٢٫٣ مليون عميل، إيرادات 
بلغــت ٧٧٩ مليــون دوالر في 
األشهر التسعة األولى من ٢٠٢١، 
ما يجعلها الشركة األكثر ربحية 
في املجموعة بصافي دخل قدره 

١٩٣ مليون دوالر. 
ومتتلــك الروضان عضوية 
اإلقليمية  مجموعــة املصالــح 
(GSMA) العالم العربي، وعضوية 
التنفيذيني  الرؤســاء  مجموعة 
للشؤون التنظيمية (CROG)، وفي 
ديسمبر ٢٠٢١ أعلنت شركة زين 
الكويت عن تعاونها مع الشركة 

عاما، وسجلت الشركة حتت قيادتها 
في عــام ٢٠٢٠ إيرادات بلغت ٥٫٢ 
مليارات دوالر، بزيادة قدرها ٢٫٧٪ 

مقارنة بعام ٢٠١٩. 
يناير ٢٠٢١، اســتثمرت  وفي 
«أجيليتــي» ٣٥ مليون دوالر في 
شركة االســتحواذ ذات األغراض 
اخلاصــة (SPAC)، الســتهداف 
الشركات التي تقدم حلوال مستدامة 
في مجال الطاقة النظيفة والرعاية 
املالية  الصحيــة والتكنولوجيــا 
والصناعة والتنقل والتكنولوجيا 
الناشئة. وفي ديسمبر ٢٠٢١، وقعت 
الصالح علــى مبادئ متكني املرأة 
للمرأة  املتحدة  لهيئة األمم  التابعة 
والتي تهدف إلى تعزيز املســاواة 

بني اجلنسني.
إميان الروضان

التنفيذية  الرئيســة  حلــت 
لشــركة «زيــن الكويت» إميان 

وتعد اخلطيب أول سيدة ترأس 
الغاز» لفروع  «جمعية معاجلــات 
مجلس التعاون اخلليجي كذلك كانت 
عضوا في مجلس إدارة الشــركة 
الكويتية للستايرين خالل العام املالي 
٢٠١٨ /٢٠١٩، كما ترأســت الشركة 
الباراكسيلني منذ  الكويتية إلنتاج 

مايو ٢٠١٩. 
وتبلغ قدرة مصفاة ميناء عبداهللا، 
املتخصصة في تكرير اخلام الثقيل 
عالي الكبريت ٢٧٠ ألف برميل يوميا، 
كما أنها ثاني مصفاة في الكويت يتم 
تسجيلها في آلية التنمية النظيفة 

التابعة لألمم املتحدة.
هنادي الصالح

جاءت في املرتبــة الثالثة على 
صعيد الترتيــب الكويتي والـ ١٨ 
بالترتيب العام، رئيسة مجلس إدارة 
شــركة أجيليتي هنادي الصالح، 
والتي انضمت إلى الشركة منذ ١٥ 

الوطني في صياغة التطور الالفت 
البنك منذ ســنوات  الذي يحققه 
على صعيد االســتدامة باإلضافة 
إلى مساهمتها في رسم السياسات 
ووضع اخلطــط التي تدعم تنفيذ 
توجهات البنك االستراتيجية الرامية 
إلى ترســيخ التمويل املســتدام 
ومساندة التوجه العاملي باالنتقال 
الكربون  اقتصاد منخفــض  إلى 
والتخفيف من مخاطر تغير املناخ.

وضحة اخلطيب

وحلت في املركز الثاني كويتيا 
والـ ١٧ في الترتيــب العام، نائبة 
الرئيس التنفيــذي ملصفاة ميناء 
عبداهللا بشــركة البترول الوطنية 
الكويتية وضحة اخلطيب، والتي 
التحقت للعمل بالشــركة منذ ٢٥ 
عاما، بينما تولت منصبها احلالي 
في عام ٢٠١٩، الذي سجلت الشركة 
فيه إيرادات بقيمة ٢٥ مليار دوالر. 

التابــع للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في الكويت، حيث عملت 
على العديد من االستراتيجيات املهمة 
التي تشمل إصالح الرعاية الصحية 
والتعليم واحلفاظ على البيئة وكذلك 
ملف إعادة الهيكلة احلكومية ملكافحة 
الفساد، بجانب مشاركتها في حتديد 
املدى  املتوسطة وطويلة  األهداف 
للتنمية ورسم السياسات املستقبلية 
بالتوافق مــع رؤية دولة الكويت، 
وحتقيــق مختلف أهداف اخلطط 

التنموية للبالد.
وهي أيضا عضو مبجلس أمناء 
مركــز العجيــري العلمي للبحث 
والتطويــر واخلاص مبجال علوم 
الفلك والفضاء واملعني بتوفير بيئة 
حاضنة لإلبداع الفلكي وتطوير هذا 
العلم واحلفاظ على اســتمرارية 

مسيرته في الكويت.
للرئيس  البحر كنائب  وتسهم 
الكويت  التنفيذي ملجموعــة بنك 

أعلنت «فوربس» الشرق الوسط، 
عن قائمة أقوى ٥٠ سيدة أعمال في 
الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢، حيث 
حلت ٤ كويتيات ضمن القائمة، وهن: 
نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر، ونائبة 
الرئيس التنفيــذي ملصفاة ميناء 
عبداهللا بشــركة البترول الوطنية 
الكويتية وضحة اخلطيب، ورئيسة 
مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي 
الصالح، والرئيسة التنفيذية لشركة 

«زين الكويت» إميان الروضان.
وتضم قائمة أقوى ٥٠ ســيدة 
أعمال في منطقة الشرق األوسط لهذا 
العام ١٩ جنسية مختلفة يعملن في 
١٧ قطاعا، وتتصدر كل من اإلمارات 
ومصر القائمة بـ ٧ مشاركات، تليهما 
السعودية واملغرب والكويت وعمان 

بـ ٤ مشاركات لكل منها.
شيخة البحر في الصدارة 

وحلت نائبة الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة 
البحر، في صدارة تصنيف أقوى 
ســيدات األعمال على مســتوى 
الكويــت، كما جاءت فــي املرتبة 
١٠ ضمــن التصنيف العام، وذلك 
بفضل إجنازاتها في العمل املصرفي 
وخطواتها الالفتة في خدمة املجتمع.

ومتتلك شيخة البحر مشاركة 
فاعلة فــي مبادرات املســؤولية 
االجتماعيــة واالســتدامة التــي 
الشباب وتطوير  تستهدف متكني 
التعليم باإلضافة إلى مساندة جهود 
تعزيز املساواة ودعم متكني املرأة 

في مختلف املجاالت.
البحر منصب رئيس  وتشغل 
جلنة التنمية البشرية والعمرانية، 

ضمن قائمة أقوى ٥٠ سيدة باملنطقة لعام ٢٠٢٢.. وتضم وضحة اخلطيب وهنادي الصالح وإميان الروضان

إميان الروضان هنادي الصالح وضحة اخلطيب شيخة البحر

«Ooredoo»: عروض استثنائية في األعياد الوطنية

تزف شركة Ooredoo أعذب 
التهاني  التحيات وأرقــى 
للكويــت قيــادة وشــعبا 
في عيدهــا الوطني ويوم 
التحريــر يومــي ٢٥ و٢٦ 
من شــهر فبراير اجلاري، 
وتزامنــا منــا مــع تلــك 
املناسبة الوطنية وتعبيرا 
منــا عــن فرحتنــا تبادر 
شركة Ooredoo كعادتها كل 
عام بتقــدمي مجموعة من 
املميزة تضامنا  العروض 
مع تلــك األجواء الوطنية 

السعيدة.

 ٥G مشــتركة وراوتريــن
٣ CPE Pro مجانــا مقابــل 
٢٠ دينارا فقط في الشهر. 
أو التمتع بعرض شريحتني 
وراوتــر  مشــتركة   ٥G
٣ ٥G CPE Pro باإلضافــة 
إلى راوتر TCL Mesh مجانا 
مقابل ٢٠ دينارا في الشهر 

الواحد. 
وبهــذه املناســبة، قال 
مديــر أول، إدارة االتصال 
 Ooredoo املؤسســي لــدى
الكويــت، مجبــل األيوب: 
وفاًء منا وحبــًا للكويت، 

غير محدود ودقائق محلية 
غير محدودة. 

باإلضافــة إلــى عــرض 
إنترنــت ٥G غيــر محــدود 
وجهــاز راوتــر ٥G مجانــا 
مقابل ١٠ دنانير فقط للشهر 
الواحد. تقدم Ooredoo أيضا 
شــريحتني ٥G مشــتركة 
وراوتر ٥G MiFi ZTE مجانا 
وراوتر ٣ ٥G CPE Pro مجانا 
مقابل ١٧ دينارا في الشهر. 
كمــا ميكــن للعمــالء 
االســتفادة مــن العــرض 
 ٥G شــريحتني  علــى 

العزيزتني على  املناسبتني 
قلوبنا جميعــا، فقد قدمت 
العديد من العــروض التي 

ضاعفت من فرحة العيد. 
العــددان  وملــا يحتلــه 
٢٥ و٢٦ مــن مكانة مبهجة 
فــي قلوبنا فقــد خصصت 
Ooredoo هذا العرض املميز 
 iPhone١٣ Pro علــى جهــاز
مقابل ٢٥ دينارا في الشهر، 
 iPhone١٣ Pro Max وجهــاز
مقابل ٢٦ دينارا في الشهر، 
 ١٠٠GB ٥G مصحوبا بإنترنت
 YouTubeوسوشيال ميديا و

بالتزامن مع احتفاالت 
األعيــاد الوطنيــة (العيد 
التحرير)  الوطني ويــوم 
شاركت Ooredoo لالتصاالت 
الكويت وكل من يقيم على 
أرضها الطيبة احتفاالتهم 
بهذه املناســبة التاريخية 
امللهمة عبر إطالق مجموعة 

من العروض املميزة.
ولم تخرج Ooredoo عن 
عادتهــا في االحتفــال، فقد 
تفــردت هذا العام بحرصها 
علــى إشــراك اجلميــع في 
فرحتها واحتفاالتها بهاتني 

مجبل األيوب

«اجلزيرة».. مركز معتمد لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات

حققت طيــران اجلزيــرة إجنازا 
جديدا بحصولها على شهادة اعتماد 
مــن اإلدارة العامة للطيــران املدني 
الكويتية، لتكون مركزا معتمدا لتدريب 
الطيارين وأطقم الطائرات وذلك من 

مقرها الرئيسي في الكويت.
وقالت الشكة في بيان صحافي، إن 
هذا االعتماد يؤكد أن طيران اجلزيرة 
متتثــل للوائــح «Part-ORA» وهي 
املتطلبات التنظيمية ألطقم الطائرات، 
وكذلك لوائح «Part-FCL» التي تعنى 
بترخيص العاملني في أطقم الطائرات، 
واللوائح األخرى املعمول بها في قطاع 

الطيران. 
وبهذا االعتماد، ســتوفر الشركة 

على تدريب الكوادر التي حتتاج لها 
لدعم خطط توسعها املستقبلية. كان 
فريق طيران اجلزيرة قد عمل طوال 
العام املاضي على استيفاء متطلبات 
هذه الشهادة، وهو اليوم جاهز لتدريب 
اخلريجــني اجلدد الذيــن يتطلعون 
لالنضمام إلــى قطاع الطيران وعلى 

وجه اخلصوص أطقم الطائرات».
وكجزء من توسعها كمركز معتمد 
لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، 
أعلنت طيــران اجلزيرة عن خططها 
لالســتثمار في إنشــاء مبنــى جديد 
للتدريب داخل الكويت، حيث سيكون 
مجهزا بأحدث معدات التدريب املعتمدة 
التي تشــمل جهاز محاكاة من طراز 

إيرباص ٣٢٠ ومعدات التدريب على 
السالمة والطوارئ.

جدير بالذكر، أن طيران اجلزيرة 
وقعت عقدا مع املصنع إيرباص لشراء 
 ،«A٣٢٠neo» ٢٠ طائــرة مــن طــراز
باالضافــة الــى ٨ طائــرات من طراز 
«A٣٢١neo»، وذلــك في صفقة تصل 

قيمتها إلى ٣٫٤ مليارات دوالر.
وتشغل «اجلزيرة» رحالت جتارية 
ورحالت شحن جوي من مبنى ركاب 
اجلزيرة T٥ في مطار الكويت الدولي، 
حيث تخدم الشركة أكثر من ٤٥ وجهة 
ذات الطلب العالي للسياحة واألعمال 
في الشــرق األوسط وآسيا وأفريقيا 

وأوروبا.

حصدت شهادت االعتماد من «الطيران املدني».. والشركة تخطط إلنشاء مبنى خاص للتدريب بالكويت

برامج تدريبية جلميع العاملني على 
منت الطائرة، ومنها برنامج التدريب 
 ،Aلتشــغيل طائرات من طــراز ٣٢٠
وتدريــب وتأهيل األطقم، والتدريب 
علــى الســالمة األوليــة وإجــراءات 

الطوارئ ألطقم الطائرات.
وتعليقا على هذا اإلجناز، قال نائب 
الرئيس للعمليات في طيران اجلزيرة، 
كابنت أمين الشمري: «يعد هذا االعتماد 
خطوة محورية في مسيرة منو طيران 
اجلزيرة وإجناز جديد للشــركة في 
مســاهمتها في تقدم قطــاع الطيران 

في الكويت واملنطقة».
وأضاف: «سيسهم هذا االعتماد في 
زيادة قدرات الشركة وضمان إمكاناتها 

الشركة تهدف إلى إشراك اجلميع في فرحتها واحتفاالتها بهذه املناسبة العزيزة


