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العمومية قررت عدم توزيع أرباح

الهاجري« :أصول» حافظت على وضعها املالي

النفيسي« :التغليف» ِّ
تشيد
مصنعًا جديدًا في صبحان

عمومية الشركة وافقت
على توزيع %20
أرباحًا نقدية

كتب باسم رشاد

كتب باسم رشاد

أك��د رئ�ي��س مجلس ادارة ش��رك��ة أص��ول لالستثمار ع��ادل
ال�ه��اج��ري أن ال�ش��رك��ة تمكنت م��ن املحافظة على وضعها
امل ��ال ��ي امل� �ت ��ن وأدائ � �ه� ��ا ال �ت �ش �غ �ي �ل��ي رغ� ��م ك ��ل ال �ت �ح��دي��ات
وال�ط��روف التي يمر بها القطاع االستثماري بشكل عام
الفتا الى ان تقارب النتائج املالية للعامن املنصرمن يعد
انجازًا في ظل األوضاع االقتصادية العامة.
وقال الهاجري في كلمته خالل العمومية التي عقدت امس
ان ايرادات الشركة جاءت من أنشطة تشغيلية تتمثل بصفة
رئيسة في اي��رادات عقارات الشركة وادارة املحافظ عالوة
على ايرادات أخرى خاصة باستالم جزء من مديونية على
بعض ال�ش��رك��ات املدينة ل � «أص ��ول» ال�ت��ي ق��ام��ت بالسابق
باحتساب مخصص بالكامل لتلك املديونية
الشركة في  ٢٠١٤بلغت ٢٤٤،٣
وأضاف الهاجري أن أرباح
ً
ألف دينار بنسبة نمو  ٪٣٥مقارنة بعام  ،٢٠١٣التي بلغت
 ١٨٠أل��ف دي �ن��ار ،مضيفًا أن اي � ��رادات  ٢٠١٤ب�ل�غ��ت ١،٤٦٣
مليون دينار فيما كانت اجمالي املصروفات  ١،٢٠٩مليون
دينار ،بربحية سهم بلغت  ١،٣فلس للسهم.
وفي تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية
أكد نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي للشركة
س�ل�ي�م��ان ال�ع�م�ي��ري ان ال�ش��رك��ة ل�ي��س عليها اي ال�ت��زام��ات
مالية او قروض الشركة تدير محافظ بقيمة  ١٥،٥مليون
دينار للغير ،وتم انشاؤها خالل ثالث سنوات كاشفا عن
ايرادات الشركة تأتي من ادارة املحافظ والعقارات.
وذكر العميري ان الشركة ورغم ان رأسمالها قليل اال انها
الع��ب اس��اس وحيوي في السوق ،ودخولها ال��ى شركات
يعتبر استثمارًا استراتيجيًا وليس مضاربيًا.
من جهته ،قال العميري ،ان عام  ٢٠١٤شكل بداية انطالقة
ج��دي��دة للشركة م��ع ب��دء تنفيذ استراتيجيتها الجديدة
امل�ع�ت�م��دة م��ن مجلس االدارة وال �ت��ي ارت �ك��زت ع�ل��ى اي�ج��اد
ال �س �ب��ل ال� ��الزم� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق أف �ض ��ل ال� �ع ��وائ ��د ع �ل��ى ح �ق��وق
املساهمن م��ن خ��الل االس�ت�ث�م��ار ف��ي ق�ط��اع��ات م �ح��ددة ،اذ
ت��م التركيز على األنشطة ذات امل ��ردود املناسب والسعي
لتنظيم حجم األصول التي تديرها الشركة.
وأض��اف العميري :في ظل تذبذب وسح الفرص العقارية
ف��ي ال�ك��وي��ت وص�ع��وب��ة اي �ج��اد ج ��دوى اق�ت�ص��ادي��ة ل�ه��ا في
طل ارتفاع األسعار قامت «أص��ول» بالتوسع بأنشطتها
ال�ع�ق��اري��ة وال �ت��وج��ه ال ��ى أس� ��واق ج��دي��دة ب�ح�ث��ًا ع��ن ف��رص
استثمارية مميزة لتحقيق قيمة مضافة وذل��ك من خالل
ت�ط��وي��ر أراض ��ي م�م�ل��وك��ة ل�ه��ا ف��ي «ت ��الع ال�ع�ل��ي» باململكة
االردنية الهاشمية ،باقامة  ٣عمارات سكنية على مساحة
 ٣٢٤٤م �ت �رًا م��رب�ع��ًا ،وامل �ت��وق��ع االن �ت �ه��اء م��ن ت�ش�ي�ي��ده��ا في
ال �ع��ام ال�ح��ال��ي .وق ��ال :ق��ام��ت ال�ش��رك��ة ب��ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى عقد
لشراء وحدتن سكنيتن في مشروع ميلينيوم تاور ،وهو
مشروع قيد االنشاء بمدينة بوسطن األمريكية باجمالي
مبلغ ق��دره  ٨،٣٥م��الي��ن دوالر بما ي�ع��ادل  ٢،٤٠٤مليون
دي �ن��ار ،وم��ن امل�ت��وق��ع اس�ت��الم تلك ال��وح��دت��ن ف��ي سبتمبر
 .٢٠١٦ودع��ا العميري الحكومة ال��ى دع��م ال�ب��ورص��ة وفق
معايير وال�ي��ات معينة وع�ب��ر امل��ؤس�س��ات التابعة للدولة
ووف�ق��ا الل�ي��ات تحمي امل��ال ال�ع��ام وتساعد ال�ش��رك��ات على
الخروج من محنتها ،موضحا ان الشركة في ظل الوضعية

�لهاجري و�لعمريي خالل عمومية �أ�صول

العميري :الشركة ليست
عليها أي التزامات مالية
وتدير محافظ بقيمة 15.5
مليون دينار للغير
الشركة ستدخل أسواق املال
في السعودية وقطر ودبي
وتستثمر في األردن وأميركا
الحالية ستقوم بالدخول على اسواق املال الخليجية مثل
ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر ودب ��ي  .وح ��ول ال�ت�ع��دي��الت ع�ل��ى ق��ان��ون
هيئة اس��واق امل��ال ،رأى العميري ان��ه مجدية وخصوصا
بصانع السوق على اساس انه سيعمل موازنة في العرض
والشراء مايمثل قيمة مضافة للسوق ويحسب للهيئة الى
جانب قواعد الحوكمة فيما يتعلق بالشركات .وحول اداء
املحافظ ،ق��ال ان ال��رب��ع االخ�ي��ر م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي اث��ر على
ارب��اح�ه��ا بشكل ق��وي م��ع انخفاض ال�س��وق ،ون��أم��ل زي��ادة
ارباحا خالل العام الحالي.
وح ��ول ك ��ون االن��دم��اج��ات واالس �ت �ح ��واذات ب��ن ال�ش��رك��ات
املتعثرة يصب في صالح السوق ،قال ان شركات االستثمار
تأمل بخروج الشركات تآكل رأسمالها بأكثر من  ٧٠في
املئة من السوق النها تمثل ضررًا للشركات الجيدة.
وقد وافقت العمومية العادية على على عدم توزيع أرباح
وعدم صرف مكافأة ملجلس االدارة وكذلك استقطاع ٪١٠
من صافي األرباح لصالح االحتياطي القانوني االجباري،
فيما ت��أج��ل ان�ع�ق��اد العمومية غير ال�ع��ادي��ة ل�ع��دم اكتمال
النصاب القانوني الالزم.

القطاع االستثماري يعاني
من شح في السيولة
أوضح العميري أن القطاع االستثماري في الكويت يعاني
ل�ي��س م��ن ت �ض��اؤل أو ش�ب��ه ان �ع��دام ل�ل�ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة
ال�ج�ي��دة ف�ق��ط ان�م��ا ل��وج��ود ش��ح كبير ف��ي ال�س�ي��ول��ة أيضًا
النعدام الفرص التمويلية في القطاع املصرفي الكويتي،
ف�م��ن ال�ص�ع��ب ع�ل��ى أي ش��رك��ة اس�ت�ث�م��اري��ة االس �ت �م��رار في
دورها االستثماري في طل الظروف التي تمر بها الكويت
ح��ال�ي��ًا ،وه ��ذا سببه ال�غ�ي��اب ش�ب��ه ال�ك��ام��ل ل ��دور الحكومة
واهمالها للقطاع االقتصادي.

الكويت تعاني من غياب القوانن املشجعة
ش��دد العميري على أن القطاع ال�خ��اص لدينا يحتاج الى
اهتمام من ال��دول��ة ،وال زلنا في الكويت نعاني من مشكلة
غياب القوانن املشجعة الشراك القطاع الخاص بدور أساس
في خطوط ومشاريع التنمية وكذلك القوانن والتشريعات
ال��الزم��ة لجذب رؤوس األم ��وال من ال�خ��ارج وتعديل بعض
القوانن االقتصادية ليتوافق مع األنظمة العاملية الجديدة
وتحسن العالقة بن الدولة والقطاع الخاص.

ك �ش��ف رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل �ص �ن��اع��ة م� � ��واد ال �ت �غ �ل �ي��ف ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز غ� ��ازي
النفيسي أن الشركة ت�ق��وم حاليا ببناء مصنع
جديد لها في منطقة صبحان بمساحة  ٣٠٠٠متر
مربع ،الفتا الى أن الشركة اتفقت ايضا على بناء
مصنع الن�ت��اج علب ال�ف��وم ب��ال�ش��راك��ة م��ع اح��دى
الشركات العاملة في اربيل بكردستان العراق.
وق��ال النفيسي في الجمعية العمومية العادية
للشركة ان الشركة أتمت خالل  ٢٠١٤شراء شركة
زي �م��ا ل�ل�ت�ج��ارة ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت�م�ل��ك م�ص�ن�ع��ًا في
أم�غ��رة الصناعية بمساحة  ١٠آالف متر مربع،
وذلك للتوسع في مجال صناعة العلب الشفافة،
مضيفًا أن الشركة تستهدف خالل العام الحالي
االن �ت �ه��اء م��ن ب �ن��اء امل�ص�ن��ع ال �ج��دي��د ف��ي منطقة
صبحان ،وبدء االنتاج في مصنع أمغرة ،.وكذلك
التوسع في مصنعي االمارات والسعودية.
وزاد النفيسي ان املجموعة ت��واص��ل ف��ي وضع
نفسها موضع التميز بزيادة قدراتها االنتاجية،
واالع�ت�م��اد عليها وس��رع��ة توصيل منتجاتها،
وت�ن��اف�س�ي�ت�ه��ا ،وات �س��اع ش�ب�ك��ة ال �ت��وزي��ع ل��دي�ه��ا،
مؤكدًا على أن الشركة ستستمر في العمل على
نمو الشركة كرائد في السوق ،وفي الوقت الذي
س�ي�ع�م��ل ع �ل��ى زي � ��ادة أرب � ��اح ال �ش��رك��ة وت�ح�ق�ي��ق
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مكاسب أكبر للمساهمن.
واوض ��ح النفيسي أن ص��اف��ي اي� ��رادات مبيعات
ال �ش��رك��ة ب �ل��غ  ١١،٥٦م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار أي ب��زي��ادة
نحو  ٪١٠ع��ن ع��ام  ،٢٠١٣وب��ذل��ك حققت أرباحًا
تشغيلية بلغت  ٢،١١٢مليون دينار أي ما يمثل
 ٪١٨من االيرادات ،كما بلغ مجمل االرباح ١،٩٢٦
مليون دينار بزيادة بلغت  ٪١عن العام السابق،
وق��د ارت�ف��ع مجموع م��وج��ودات ال�ش��رك��ة ف��ي عام
 ٢٠١٤ال��ى  ١٨،٥٦٢م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب��زي��ادة بلغت
نحو  ٪١٩عن عام .٢٠١٣
وواف�ق��ت الجمعية العمومية على ت��وزي��ع أرب��اح
ن�ق��دي��ة بنسبة  ،٪٢٠واس�ت�ق�ط��اع  ٪١٠لحساب
االحتياطي القانوني بمبلغ  ٢٠٣،٣آالف دينار،
وك��ذل��ك وق ��ف اس�ت�ق�ط��اع االح �ت �ي��اط��ي ال�ق��ان��ون��ي
لبلوغ املبلغ  ٪٥٠من رأس املال ،ومكافأة أعضاء
مجلس االدارة بمبلغ  ١٠آالف دينار ،باالضافة
الى مجمل البنود األخرى.

«الوطني» احتفل مع األطفال
في بيت عبدالله

البد من تنظيف السوق من الشركات املتاكلة
ق��ال العميري ان ال�ش��رك��ة تفكر ف��ي تحويل استثماراتها
من السوق الكويتي واالتجاه إلى األسواق األخرى بسبب
ت��ردي األوض��اع بسوق امل��ال املحلي الفتا ال��ى ان الشركة
تفكر في تحويل تلك االستثمارات نحو األسواق املجاورة
حيث ان أولوية الشركة االستثمار في السوق السعودي
بسبب قوته وارتفاع عوائد التوزيع يليه السوق القطري
ث��م دب��ي .وأوض��ح العميري أن ال�س��وق الكويتي ال يعكس
األوضاع الحقيقية  ،مشيرا إلى أن القيمة الدفترية لسهم
أص��ول تبلغ  105فلوس فيما يبلغ السعر السوقي نحو
 61فلسًا ،مشددا على ان الشركات التي تآكل رأسمالها
البد من اخراجها من السوق ،ألنها تعطي ص��ورة سلبية
لباقي الشركات.
�أ�رسة �لبنك �لوطني حتتفل مع �أطفال «بيت عبد�هلل»

قال إن مديونية الشركة  300ألف دينار

تيفوني :االنتهاء من أعمال الصيانة في أرض
املعارض خالل سبتمبر املقبل
 2,620,372دينار إجمالي
أرباح معرض الكويت
الدولي لعام 2014
استالم االستراتيجية
الجديدة لـ « »5سنوات
مقبلة خالل الربع الثاني
كتبت رانيا وهبة

اك��د رئ�ي��س مجلس ادارة م�ع��رض ال�ك��وي��ت ال��دول��ي ،عماد
ت�ي�ف��ون��ي ،ان ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة الع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة
مل��واق��ف ال�س�ي��ارات ال�ج��دي��دة واالن ��ارة وال�ب��واب��ات الجديدة
وال �ش��وارع واالرص �ف��ة ف��ي م�ع��رض ال�ك��وي��ت ال��دول��ي سيتم
االنتهاء منها في سبتمبر املقبل ،الفتا في الوقت ذاته الى
انهم بصدد تنفيذ ضمن الخطة االستراتيجية الجديدة
بعد ان تم االتفاق مع شركة ( ( KPMGنهاية شهر ديسمبر
امل��اض��ي ع�ل��ى تنفيذها ح�ي��ث ت��م وض��ع خ�ط��ة ال�ع�م��ل مل��دة
خمس س�ن��وات ال�ق��ادم��ة ،تتضمن بعض ال�ت�ع��دي��الت على
ن�ظ��ام ال�ح��واف��ز وام��ور ضبط االداء لتطوير استراتيجية
املعارض ،مشيرا انه من املفترض االنتهاء منها وتسليمها
لهم خالل الربع الثاني من العام الحالي .واضاف تيفوني،
خالل تصريحاته للصحافين على هامش انعقاد اعمال
الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم أمس في أرض
املعارض بمشرف ،ان نسبة الزيادة املتوقعة املعارض 2015
ستكون بسيطة في ظل االج��واء الراهنة واعمال الصيانة
الحالية بحيث ال ت�ت�ج��اوز  ،6%-5اال ان��ه ت��وق��ع ان تشهد
زيادة بنسبة اكبر خالل  ،2017-2016مؤكدا انهم يرتكزون
على النوعية بعيدا ع��ن الكمية ،حيث ان امل�ع��ارض التي
اقيمت ف��ي ال�س�ن��وات السابقة ضمن استراتيجية قديمة
وليست ضمن اهدافهم القادمة ،اذ اكد ان الهدف من البنية
التحتية خلق فرص وافكار جديدة في املستقبل ،اذ اوضح
ان ��ه ووف ��ق االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ج��دي��دة س�ي�ت��م ب �ن��اء ص��االت
ج��دي��دة وق��د ي�ك��ون بنيان ق��اع��ة ( )3ضمن االستراتيجية
املقبلة .أما عن املديوينات اكد تيفوني انه تم رفع قضايا
على املتعثرين وقد بلغت قيمتها  300الف دينار ،وحول
بيع ارض امل�ع��ارض ،اك��د تيفوني ان امل��وض��وع بيد امل��الك
«الهيئة العامة لالستثمار والكويتية لالستثمار» نافيا
معرفته بتفاصيل هذا املوضوع.

صافي األرباح
وخ��الل ان�ع�ق��اد الجمعية ال�ع��ام��ة بنسبة ح�ض��ور ،100%

خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية ملعر�ض �لكويت �لدويل
اك��د تيفوني ،ان الشركة حققت خ��الل السنة املنتهية في
 31ديسمبر  2014اجمالي ربح صافي وقدره 2,620,372
دينار وذلك بعد خصم خسارة السنة من العمليات غير
املستمرة بمبلغ وقدره 2.951دينار حيث ارتفعت اجمالي
االرب� � ��اح امل��رح �ل��ة ع ��ن ال �س �ن��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي  31دي�س�م�ب��ر
 2014مبلغ وق��دره  15,172,402دي�ن��ار اي ب��زي��ادة وق��دره
 1,443,303دينار مقارنة ب��االرب��اح املرحلة للسنة املالية
املنتهية ف��ي  31ديسمبر  2013ح�ي��ث بلغت 3,792,099
دينار.
وح��ول بيان األرب��اح والخسائر املجمع ،ذك��ر تيفوني ان
مجموع اي� ��رادات ال�ش��رك��ة ع��ن السنة امل��ال�ي��ة املنتهية من
 31ديسمبر  2014ق��د بلغ  ،6,054,061اذ بلغت اي��رادات
تنظيم املعارض  5,198,505اما فيما يتعلق باملصروفات،
فقد بلغت اجمالي مصروفات الشركة عن السنة املنتهية
 4,430,738دينار.
مضيفا ،ان الشركة حققت زيادة في حقوق امللكية للشركة
اذ ب�ل�غ��ت م �ج �م��وع ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
املنتهية في  2014مبلغ وقدره  23,065,320دينار مقارنة
بحقوق امللكية عن السنة املالية املنتهية في  2013حيث
بلغت مبلغ وقدره  21,484,703دينار اي بزيادة وقدرها
 1,580,617دي �ن��ار ،ك�م��ا اش ��ار ان ال�ش��رك��ة اس�ت�ط��اع��ت من
خ��الل العمل الجاد ونتيجة تضافر الجهود بن اعضاء
م�ج�ل��س االدارة ،وج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل��ن ب��ال�ش��رك��ة ل��ذل��ك فقد
بلغت مجموع امل��وج��ودات عن السنة املالية املنتهية في
 2014مبلغ وق��دره  27,104,683دينار مقارنة بحجم تلك
امل��وج��ودات ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي  2013وال�ت��ي
بلغت  25,106,924دينار اي ب��زي��ادة وق��دره��ا 1,997,759
دينار.

توزيع أرباح نقدية عن السنة
املالية املنتهية بنسبة % 30

كما أوضح ،انه نتيجة لزيادة النشاط التشغيلي للشركة
فقد زادت مجموع املطلوبات للسنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر  2014حيث بلغت  4,039,363دينار بزيادة
وق��دره��ا  417,142دي �ن��ار ع��ن ت�ل��ك ال�ق�ي�م��ة للسنة امل��ال�ي��ة
املنتهية ف��ي  31ديسمبر  2013ح�ي��ث بلغت 3,622,221
دينار.

توزيع أرباح
وق��د أق��ر مجلس االدارة بتوزيع ارب��اح نقدية عن السنة
املالية املنتهية بنسبة مئوية وق��دره��ا  30%من اجمالي
رأس م��ال ال�ش��رك��ة اي ب�م��ا ي �ع��ادل مبلغ وق ��دره 900,000
دينار بواقع  30فلسًا للسهم الواحد ،كما اوصى باعتماد
م �ك��اف��أة ألع� �ض ��اء م�ج�ل��س ادارة ال �ش��رك��ة ب�م�ب�ل��غ وق ��دره
 104,000دي�ن��ار ،ال��ى جانب توصيته باستخدام الشركة
بنسبة  100%م��ن ال �ف��وائ��ض امل��ال�ي��ة امل �ت��وف��رة ل��دي�ه��ا عن
طريق استثمارها في محافظة مالية تدار من قبل جهات
متخصصة.

أعمال الشركة
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ال�ش��رك��ة خ��الل ال�س�ن��ة املنتهية قامت
ب �م �م��ارس��ة ن �ش��اط �ه��ا ال��رئ �ي��س ب �م��ا ف �ي��ه ال �ق �ي��ام ب��اع �م��ال
امل �ع��ارض ال�ع��امل�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة وال �ق �ي��ام بجميع
ان � ��واع ال��دع��اي��ة واالع� � ��الن واالت� �ص ��ال ب � � ��وزارات ال��دول �ي��ة
والهيئات الدبلوماسية والتجارية العربية واالجنبية في
كل ما يخص امور العرض ،والقيام بفتح املحال وادارتها
لحسابها او تأجيرها ل��دى الغير م��ن دك��اك��ن ومطاعم
�اله داخ ��ل ارض امل �ع��ارض ،ه��ذا وي�ق��وم
وم�ق��اه��ي وم ��دن م � ٍ
م�ج�ل��س االدارة ح��ال�ي��ا ب��دراس��ة م�ج�م��وع��ة م��ن امل�ش��اري��ع
امل �ط��روح��ة ع�ل�ي��ه وذل� ��ك ل�ل�ت��وص��ل ل��الف �ض��ل م ��ن ب ��ن تلك
املشاريع بهدف اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذها ومن
ضمن هذه املشاريع تطوير الشركة بالتوسع في النشاط
امل�ت�ع�ل��ق م��ن م�ط��اع��م وم�ق��اه��ي وم ��دن م��اله��ي ب�م��ا يحقق
اغراض الشركة ويساعد على تنمية اعمال ما يؤدي الى
تحقيق ايرادات جيدة تعود على الشركة بأرباح جيدة.

ن �ظ��م ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي م �ه��رج��ان��ًا ضخمًا
لألطفال في «بيت عبد الله» في إط��ار مبادراته
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �خ��اص��ة ب ��األط� �ف ��ال ،وق� ��د تخلله
برنامج حافل بالنشاطات والعروض املسلية.
وحضر االح�ت�ف��ال وزي��ر الصحة السابق رئيس
جمعية رعاية االطفال في املستشفيات الدكتور
ه��الل الساير والرئيس التنفيذي لبنك الكويت
ال��وط�ن��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ص��الح الفليج وم��دي��ر عام
م �ج �م��وع��ة ال �خ ��زان ��ة ف ��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي
س�ل�ي�م��ان امل � ��رزوق وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة
الوطني لالستثمار فيصل الحمد ومدير ادارة
ال� �ع ��الق ��ات ال� �ع ��ام ��ة ف ��ي ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
عبداملحسن الرشيد وأسرة البنك الوطني.
وق ��ال ال��رش �ي��د إن ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ملتزم
ب��دع��م األط �ف��ال ك �ج��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن مسؤوليته
االجتماعية .ومن هذا املنطلق أيضًا يأتي دعمنا
وتعاوننا املتواصل مع بيت عبدالله ومشروعه
ال� ��ذي ن�ف�خ��ر ب��ه وب �ج �ه��وده ف��ي رع��اي��ة األط �ف��ال.
وي��أت��ي ه��ذا االح�ت�ف��ال انطالقًا م��ن حرصنا على
املشاركة في كل ما من شأنه دعم األطفال الذين
هم بحاجة دومًا للفرح.
وأض��اف الرشيد أن بنك الكويت الوطني يفخر
ب ��أن ي �ك��ون م��ن أوائ� ��ل امل �ب��ادري��ن ل��دع��م األط �ف��ال،
ألن ه��ذا نهج تبنيناه منذ عقود وسيبقى على
رأس اهتماماتنا ك��أس��رة بنك الكويت الوطني.
وذك� � ��ر ال ��رش� �ي ��د ب � ��أن م �س �ت �ش �ف��ى ب �ن ��ك ال �ك��وي��ت
الوطني لألطفال كأيقونة مبادرات بنك الكويت
الوطني مساهماته االجتماعية ،حيث يستعد
البنك من خ��الل املستشفى إل��ى استحداث مركز

الرشيد :البنك ملتزم
بمسؤولياته االجتماعية
وفي مقدمتها دعم
ورعاية األطفال
رائ ��د ل��ألط�ف��ال ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ك��وي��ت واملنطقة
م �ت �خ �ص��ص ف� ��ي زراع� � � ��ة ال � �ن � �خ ��اع .وس� �ي ��واص ��ل
البنك الوطني التزامه بنهجه االجتماعي تجاه
االطفال ودعمهم من أجل تحقيق الحياة املثلى
التي يستحقونها.
وي � ��أت � ��ي ه� � ��ذا امل � �ه� ��رج� ��ان ان � �ط� ��الق� ��ًا م � ��ن ح ��رص
ال�ب�ن��ك ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة امل�س�ت�م��رة ف��ي ال�ن�ش��اط��ات
االجتماعية واإلن�س��ان�ي��ة والً�ت��زام��ًا بمسؤوليته
ت �ج��اه ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ك��اف��ة .وأم �ض��ى األط �ف��ال
وقتا ممتعا وتفاعلوا مع االستعراضات الحية
التي تخللها املهرجان  .كما قدمت اس��رة البنك
الوطني الهدايا لهم.
وقد عزز البنك الوطني خالل السنوات املاضية
ج�ه��وده ومساهماته اإلن�س��ان�ي��ة واالجتماعية،
مشاركًا على نحو فاعل في العديد من الفعاليات
االجتماعية املهمة منها التعليمية والتدريبية
ودع � ��م ال � �ك� ��وادر ال��وط �ن �ي��ة ال� ��ى ج ��ان ��ب ال �ب��رام��ج
الصحية والرعاية والدعم االجتماعي واملبادرات
الرياضية والبيئية.

«زين» رعت املعرض الوظيفي
في الجامعة األميركية
أعلنت شركة زين عن رعايتها
البالتينية لفعاليات املعرض
الوظيفي الحادي العشر الذي
استضافته ونظمته الجامعة
األميركية في الكويت بالحرم
الجامعي بمنطقة الساملية.
وأوض� �ح ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب�ي��ان
ص �ح��اف��ي أن م �ش��ارك��ات �ه��ا في
امل � � �ع � � ��ارض ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ال� �ت ��ي
ّ
ت�ن��ظ�م�ه��ا م�خ�ت�ل��ف ال�ج��ام�ع��ات
وال � � �ه � � �ي � � �ئ� � ��ات وامل � � ��ؤس � � �س � � ��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ت� ��أت� ��ي ف � ��ي إط � ��ار
إي �م��ان �ه��ا ب� �ض ��رورة ت��واج��ده��ا
ف��ي الفعاليات واألح ��داث التي
ت �ت �ب �ن ��ى ال� �ع� �ن� �ص ��ر ال� �ب� �ش ��ري،
وخ � ��اص � ��ة ت � �ل ��ك ال � �ت � ��ي ت� �ه ��دف
إل � � � ��ى ت� ��وف � �ي� ��ر ف � � � ��رص ال� �ع� �م ��ل
ل�ل�ش�ب��اب ح��دي�ث��ي ال �ت �خ��رج في
ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص ب �م �خ �ت �ل��ف
ال �ق �ط��اع��ات وال �ص �ن��اع��ات بما
ي�س�ه��م ب ��االرت �ق ��اء ب��االق �ت �ص��اد
الوطني.
وأف� � � � ��ادت زي� � ��ن أن � �ه ��ا ان �ت �ه��زت

جناح زين يف �ملعر�ض
ف��رص��ة ت��واج��ده��ا ف��ي امل�ع��رض
الوظيفي الستعراض سياسة
ال � �ت ��وظ � �ي ��ف ال � �ت� ��ي ت �ت �ب �ن��اه��ا،
وقامت بتعريف زوار املعرض
م��ن ط��الب وطالبات وخريجي
ال �ج��ام �ع��ة ب�ت�ج��رب�ت�ه��ا ال ��رائ ��دة
ف��ي ت�ط��وي��ر م �ه��ارات العناصر
ال �ب �ش��ري��ة ،وال �ت��ي ت�ع�ت�م��د على
إع� � ��داد ق� �ي ��ادات وط �ن �ي��ة ت�ك��ون
ق� ��ادرة ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال مسيرة

ال � � �ت � � �ط� � ��ور .وق� � ��ام� � ��ت ال � �ش ��رك ��ة
م ��ن خ � ��الل ج �ن��اح �ه��ا ال �خ��اص
بتعريف زوار امل �ع��رض ببيئة
العمل الصحية لديها ،ونوعية
وش� � � � � � ��روط ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ال � �ت ��ي
توفرها ،باإلضافة إل��ى تقديم
شرح تفصيلي عن طبيعة عمل
م �خ �ت �ل��ف اإلدارات واألق � �س ��ام،
واإلج��اب��ة ع��ن ك��ل اس�ت�ف�س��ارات
الطالب والطالبات.

