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بدر اخلرافي 

عبد املجيد الشطي 

البنك يحتفظ بـ 90 مليون دينار في حساب األرباح المرحلية 

الشطي: »التجاري« يربح 99 مليون دينار ويحّولها إلى مخصصات
نسبة كفاية رأس المال 17.97% تمثل ضعفي النسبة المقررة في »بازل 2«

اعلن رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في 
البنك التجاري عبد املجيد الشطي عن حتقيق أرباح 
مقدارها 99 مليون دينار قبل املخصصات، مش����يرا 
إلى أنه بناء على توجهات البنك لبناء قاعدة صلبة 
من املخصصات اإلضافية مقابل محفظتي القروض 
واالستثمار تدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، قرر مجلس 
اإلدارة ترحي����ل جميع هذه األرباح إلى املخصصات. 
ونتيجة للسياسة املتحفظة التي يتبعها البنك فيما 
يتعلق بتكوين املخصصات، س����جل البنك خسارة 

صافية مببلغ 1.6 مليون دينار.
وأوضح الشطي أن مجلس اإلدارة يتوخى أقصى 
درج����ات احليطة واحلذر في مثل هذه الظروف التي 
يشوبها قدر كبير من حالة عدم اليقني على الصعيدين 
احمللي والعاملي بالرغم من ظهور بوادر ايجابية تدعونا 
للتفاؤل احلذر، مشيرا الى أنه ومع نهاية العام سيكون 
البنك التجاري الكويتي محصنا مبخصصات كافية 
للتعامل مع أي مس����تجدات تتعلق بتداعيات األزمة 
املالية العاملية.  واضاف الشطي: »مازالت لدينا قناعة 
كاملة بأن كال من احلكومة وبنك الكويت املركزي قد 
اتخذا اإلجراءات الصحيحة نحو دعم االقتصاد الوطني، 
إال أن حالة عدم اليقني مازالت تخيم على املتعاملني 
بالشأن املالي واملصرفي. مع ذلك فإن »التجاري« يعمل 
عن كثب مع عمالئه من الش����ركات لضمان مواصلة 
أعمالهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي متر بها 

األسواق«. 

إجمالي رصيدها 229.6 مليون دينار منها 126.8 مليون 
دينار في صورة مخصصات مح����ددة ومبلغ 102.8 
مليون دينار في صورة مخصصات عامة. وباإلضافة 
إلى املخصصات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظتي 
القروض واالستثمار، فإن التجاري يحتفظ مببلغ 90 
مليون دينار في حس����اب األرباح املرحلة مما يعزز 
قدرة البنك على مواجهة االنعكاسات السلبية التي 

3.7 مليارات دينار مجموع 
أصول البنك بنهاية سبتمبر

وكما بنهاية سبتمبر 2009 فقد بلغ مجموع أصول 
البنك 3.7 مليارات دينار بينما بلغت حقوق املساهمني 
444.9 مليون دينار ويواصل »التجاري« سياس����ته 
القائمة على بناء قاعدة صلبة من املخصصات تساهم 
في احملافظة على متانة القاعدة الرأس����مالية للبنك. 
وكما بنهاية الربع الثالث من عام 2009، يتوفر لدى 
»التجاري« مخصصات للفترة التالية للتحرير يبلغ 

خلفتها األزمة املالية. وقد بلغت نس����بة كفاية رأس 
املال 17.97% وهذه النسبة تزيد عن النسبة احملددة 
بواق����ع 12% وفقا للتعليم����ات الرقابية الصادرة عن 
بنك الكويت املركزي ومتثل ضعفي النسبة املقررة 
مبوجب معيار بازل 2، وهو ما يعكس متانة القاعدة 

الرأسمالية للبنك. 
ولفت الش����طي الى أن »التجاري« مازال يحتفظ 
بثاني أعلى التصنيفات االئتمانية بني البنوك الكويتية 
وذلك بناء على تقارير التصنيف الصادرة من كابيتال 
إنتليجنس وفيتش ريتغز وموديز وستاندرد آند بورز.  
وانتهز الش����طي هذه املناسبة وتوجه � بالنيابة عن 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة � بالشكر اجلزيل من عمالء 
البنك األعزاء لثقتهم في منتجات البنك واختيارهم 
البنك التجاري كمصدر خلدماتهم املصرفية ومن اجلهاز 
التنفيذي بالبنك برئاس����ة � رئيس املدبرين العامني 
ورئيس اجله����از التنفيذي جمال عبداحلميد املطوع 
ومن جميع موظف����ي البنك إلخالصهم وتفانيهم في 
العمل ومن املساهمني الكرام لدعمهم املتواصل للبنك 
مؤكدا حرص البنك الدائم على تدعيم حقوق مساهميه 

واالرتقاء مبنتجاته وخدماته املصرفية.
وبتشغيل البنك التجاري لثاني أكبر شبكة فروع 
مصرفية متكاملة في الكويت تضم اآلن 55 فرعا تغطي 
جميع أنحاء الكويت، يوفر البنك مجموعة متكاملة 
من اخلدمات واملنتجات واحللول املصرفية الشاملة 

للعمالء أينما تواجدوا. 

51 مليون دينار إجمالي مبيعاتها رغم تداعيات األزمة 

42 فلسًا ربحية »الخليج للكابالت« 
اجتمع مجلس إدارة ش���ركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية برئاسة 
بدر اخلرافي  أمس واعتمد البيانات املالية 
املرحلية لألش���هر التس���عة املنتهية في 
البيانات املالية  2009/9/30 وقد أظهرت 
ربحية 42 فلس���ا للسهم، هذا وقد بلغت 

مبيعات الشركة للفترة املذكورة 51 مليون 
دينار رغم األزمة االقتصادية التي مير بها 
العالم. وقد أفاد س���وق الكويت لألوراق 
املالية بأن مجلس إدارة ش���ركة اخلليج 
للكابالت الصناعات الكهربائية )كابالت( 
قد اجتمع، أمس، واعتمد البيانات املالية 

املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 2009/9/30، حيث حققت الشركة أرباحا 
بقيمة 8.8 ماليني دينار بواقع 42 فلس���ا 
للس���هم، فيما حققت الشركة 1.2 مليون 
دينار عن الرب���ع الثالث بواقع 6 فلوس 

للسهم. 

سعد مكي 

قال العضو املنتدب لشركة 
التكافل الدولية س���عد إبراهيم 
مكي ان قطاع األعمال املتوافقة 
الش���ريعة اإلس���المية في  مع 
الكوي���ت وفي املنطقة تش���هد 
العدي���د من التحدي���ات مؤكدا 
على أن هناك منوا متزايدا حيث 
جميع الدالئل واالرقام تشير الى 
ازدياد الطل���ب على الكثير من 
املنتجات املتوافقة مع الشريعة 
التأمني  اإلسالمية ومنها قطاع 
التكافلي، وعلى سبيل املثال ال 
احلصر من أهم هذه التحديات 
الك���وادر املؤهل���ة تأهيال  قلة 
فنيا مع اإلمل���ام التام للجوانب 
الش���رعية املتوافقة مع فنيات 
صناع���ة التأمني لذلك حرصت 
الشركة على املساهمة االيجابية 
في تدريب الك���وادر الوطنية. 
وقال ف���ي تصريح صحافي ان 
شركة التكافل الدولية وبالرغم 
من عمرها القصير نس���بيا قد 
حققت نسبة عمالة وطنية بلغت 
30% تقريبا مؤكدا على ان ذلك 
جاء تطبيقا الستراتيجية مجلس 
االدارة في دعم وتأهيل وتدريب 
الكوادر الوطنية للعمل في قطاع 
الذي يش���هد  التكافلي  التأمني 
توسعا في النشاط ونقصا في 
الكوادر.  واشار مكي الى االتفاقية 
املوقعة مع شركة التكافل الدولية 
� البحري���ن وملا لها من خبرات 
واطالعهم على كل جديد وحديث 
في قطاع التأمني التكافلي، علما 
بأن االتفاقية تنص على تدريب 
وتأهيل موظفي شركة التكافل 
الدولي���ة � الكوي���ت من خالل 
املشاركة بالدورات والندوات التي 
تقيمها شركة التكافل الدولية � 

البحرين.
كما اوضح مكي حرص الشركة 
على تشجيع ودعم موظفيها على 

أعلنت الشركة الكويتية - الصينية االستثمارية امس، 
أنها وبعد حصولها على املوافقات النهائية الالزمة من ادارة 
السوق سوف تدرج أس���همها في سوق الكويت لألوراق 

املالية يوم الثالثاء 24 نوفمبر اجلاري. 
يذكر ان الش���ركة الكويتية - الصينية االستثمارية 
تأسس���ت عام 2005 في الكويت برأسمال قدره 80 مليون 
دينار، ومت جمع نصف رأسمال الشركة في اكتتاب خاص 
فيما مت جمع النصف اآلخر من خالل املساهمني املؤسسني 
الثالثة والعشرين، ومنها هيئة االستثمار الكويتية، وشركة 

االستثمارات الوطنية، وصناعات الغامن.
وتستثمر الشركة الكويتية - الصينية االستثمارية 
في قطاعات تعتمد منوها على الطلب احمللي في آس���يا، 
وباألخص في قطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والبنية 

التحتية والتمويل. 

عاتقها وضمن توجهات الهيئة 
الشرعية ومجلس إدارة الشركة 
االلتزام بخطة  ومنذ تأسيسها 
واضحة ومدروس���ة تهدف الى 
تأهيل ورفع مستوى العاملني في 
مجال التأمني التكافلي، خصوصا 

الطاقات الوطنية.
كما أكد مك���ي على ان هدف 
شركة التكافل الدولية هو احلرص 
على تأكيد املقاصد الشرعية من 
العمل التكافلي وهو العمل على 
التعاون على تقليل األخطار التي 
يتعرض لها املشترك وتأثيرها 

على املجتمع.
هذا وأض���اف مك���ي ع أنه 
وتطبيقا لهذه السياس���ة قامت 
الى مقرها  الش���ركة باالنتقال 
اجلديد رغبة منها في تس���هيل 
التواص���ل مع عمالئه���ا الكرام 
مما يسهل عليهم الوصول الى 
شركتهم بسهولة. هذا باالضافة 
الى مساعدة موظفيها على تقدمي 
خدماتهم بطريقة أفضل، مؤكدا أن 
انتقال الشركة إلى مقرها اجلديد 
هو ضمن خطة الشركة التوسعية 
والتي ساهم في حتقيقها رغم 
الظروف املالي���ة واالقتصادية 
احلالية التي مير بها القطاع املالي 
احمللي واإلقليمي والعاملي املالءة 
املالية اجليدة للشركة واتباعها 
منذ تأسيسها سياسة استثمارية 
واكتتابية فني���ة متحفظة كان 
لها األثر الكبير في عدم تعرض 
الشركة ألي مشاكل مالية. وحول 
املنتج���ات التأمينية التكافلية 
التي س���تطرحها الشركة قال 
مكي لقد انتهينا من إعداد جميع 
اإلجراءات واملوافقات واتفاقيات 
إعادة التأمني اخلاصة مبنتجاتنا 
اجلديدة والتي س���يتم اإلعالن 
عنه���ا وطرحها خ���الل الفترة 

القادمة. 

االلتحاق باملعاهد واملؤسسات 
التدريبية املتخصصة في هذا 
القطاع للحصول على الشهادات 
التخصصية علما بأن الشركة 
تق���وم بتحمل كاف���ة التكاليف 
التي حتملها املوظف في حالة 
حصوله على نسبة جناح %75 
فما ف���وق، وذل���ك حرصا من 
الش���ركة على حتفيز موظفيها 
الوطنية بشكل  ودعم كوادرها 
خاص هذا باإلضافة إلى صقل 
خبراتهم التدريبية مبا يتناسب 
مع منو وزيادة الطلب في قطاع 

التأمني التكافلي.
هذا وقد طالب مكي املسؤولني 
في هذا القطاع على احلرص على 
تنمية القدرات الفنية ملوظفيهم 
وخصوصا الكوادر الوطنية، هذا 
باإلضافة الى حتقيق طموحاتهم 
لش���غل املواقع القيادية والتي 
تعاني نقصا في الكوادر الوطنية، 
وذلك عن طريق تنظيم العديد 
من البرامج والدورات التدريبية 
على أيدي خبراء شرعيني وفنيني 
محليني وعامليني ذوي خبرة في 
العمل اإلسالمي املالي والتأميني 
التكافل���ي مؤك���دا أن ش���ركة 
التكاف���ل الدولية وضعت على 

ضمن إستراتجيتها في تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعمالئها

بعد الحصول على الموافقة النهائية من إدارة السوق

»التكافل الدولية« تنتقل إلى مقرها الجديد 
وتحقق 30% نسبة العمالة الوطنية

»الكويتية ـ الصينية االستثمارية« 
تدرج أسهمها بالبورصة 24 الجاري

»االتحاد العقارية« تخسر 41.46 مليون دوالر
رويترز: قالت شركة االحتاد العقارية بدبي انها 
سجلت خسائر صافية بلغت 41.46 مليون دوالر 
في الربع الثالث من العام في ثاني خسائر فصلية 
على التوالي بفعل انخفاض االيرادات ومخصصات 

تغطية خسائر متصلة بالتعاقدات.
وقالت »االحتاد العقارية« ثالث اكبر ش���ركة 
تطوير عقاري في دبي في بيان على موقع بورصة 
دبي على االنترنت انها سجلت صافي ارباح بلغ 

224.7 مليون درهم في الرب���ع الثالث من العام 
املاضي. وجنبت الشركة 125 مليون درهم لتغطية 
خس���ائر التعاقدات في الربع الثالث مشيرة الى 
التأثير السلبي لألزمة املالية على قطاعي العقارات 

والتشييد في دولة االمارات العربية املتحدة.
واضافت انه بناء على ذلك مت جتنيب مخصصات 
تبلغ 125 مليون درهم لتغطية مستحقات العقود من 
اجل تخفيف حدة اي خسائر محتملة مستقبال.

»الخليج« يرعى مؤتمر الكويت 
األول »نموذج األمم المتحدة«

أعلن بنك اخلليج عن رعايته البالتينية ل� »مؤمتر منوذج األمم 
املتحدة« الذي تنظمه اجلامعة األميركية في الكويت في الفترة من 
19 إلى 21 نوفمبر اجلاري وذلك في حفل التوقيع بني البنك واجلامعة 

األميركية في الكويت الذي استضافه بنك اخلليج مؤخرا.
 وس���يكون املؤمتر برعاية معالي نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية، الشيخ د.محمد الصباح. وسيتخلل املؤمتر حفل 

افتتاحي سيقام في مبنى اجلامعة. 
وقد حضر حفل التوقيع كل من رئيس املديرين العامني والرئيس 
التنفيذي لبنك اخلليج، ميشال العقاد ورئيس اجلامعة األميركية في 
الكويت، د.مارينا توملاتشيفا، وذلك احتفاال باستمرار العالقات بني 
البنك واجلامعة والتأكيد مجددا على التزام البنك بقطاع التعليم. 

ويعتبر مؤمتر منوذج األمم املتحدة محاكاة أكادميية جللس���ات 
منظمة األمم املتحدة تهدف إلى تثقيف املش���اركني بالتربية املدنية، 
ومهارات التواصل الفعال، والعوملة والديبلوماسية املتعددة األطراف. 
كما سيستخدم املش���اركون مجموعة متنوعة من مهارات التواصل 
والنقد طوال فترة انعقاد املؤمتر في سبيل تقدمي سياسات البلد الذي 
ميثلونه. وستتضمن هذه املهارات فن اخلطابة، التواصل اجلماعي، 
البحوث، حتليل السياس���ات، اإلصغاء الفعال، املفاوضة، تس���وية 

النزاعات، تدوين املالحظات والكتابة الفنية. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس املديرين العامني والرئيس التنفيذي 
لبنك اخلليج ميشال العقاد: »إن مؤمتر منوذج األمم املتحدة املقبل 
سيكون األول من نوعه في الكويت ويسر بنك اخلليج أن يدعم هذا 
احلدث وأن يسهم في تعزيز وتطوير التعليم في املجتمع الكويتي. 
إنه���ا فرصة عظيمة تتيح للطالب فرصة اكتس���اب مهارات جديدة 

وأساسية ستمكنهم من إدراك أهمية التواصل«.
ومن جهتها، قالت د. توملاتشيفا، : »يشكل مؤمتر »منوذج األمم 
املتحدة« خطوة مهمة نحو تنمية وع���ي الطالب بالقضايا الدولية 
والرواب���ط اإلقليمية. وبنك اخلليج جدير بالثن���اء لدعمه القضايا 

التربوية واملدنية«.
هذا وسيتخلل املؤمتر املنعقد على مدى ثالثة أيام جلسات حوار 
متنوعة ومتزامنة. فسيساعد مجلس التعاون اخلليجي املشاركني 
على اكتساب املهارات الالزمة ليصبحوا من ديبلوماسيي املستقبل، 
أما اجلمعية العمومية فستعمل على زيادة الوعي مبختلف القضايا 
العاملية مثل السالم وحقوق اإلنسان، في حني سيتولى مجلس األمن، 

إطالع املشاركني حول كيفية حفظ السالم واألمن الدوليني. 
تشكل رعاية بنك اخلليج لهذا احلدث جزءا من التزامه املتواصل 

نحو حتقيق مزيد من االزدهار والرقي في الكويت.

ميشال العقاد ود.مارينا توملاتشيفا أثناء توقيع العقد

في ثالث استثمار لصندوق الفرص الخليجية المملوك له

«إنفستكورب« يشتري20% في »جالف كرايو« 
المتخصصة في إنتاج الغازات الصناعية والطبية

)محمد ماهر(جانب من املؤمتر الصحافي

عمر راشد 
أعلن بنك »انفس����تكورب«، 
أمس، عن استحواذه من خالل 
الفرص اخلليجية«  »صندوق 
على حصة قدرها 20% من »جالف 
كراي����و« املتخصصة في إنتاج 
الغازات الصناعية والطبية في 
منطقة الشرق األوسط والتي 

متتلكها عائلة الهنيدي.
 وبهذه املناسبة، أشار رئيس 
منطقة اخلليج في »انفستكورب« 
محمد الشروقي الى أن الصفقة 
تأتي دليال على استمرار قدرة 
»انفستكورب« في العثور على 
فرص استثمارية عالية اجلودة 
وبناء شراكات مميزة مع أكبر 
األس����ماء وأعرقه����ا في منطقة 
اخلليج العربي، كما تؤكد على 
أن »انفس����تكورب« هو خيار 
الش����ركات العائلية اخلليجية 
الرائدة، عالوة على أنها شهادة 
على أن املنطقة تتمتع بفرص 
عديدة يستطيع »انفستكورب« 
اقتناصها لتنمية نشاطاته في 

املنطقة.
 وق����ال إن البنك ومن خالل 
صندوق الفرص اخلليجية لم 
يتأخر في االستثمار بالكويت، 
الفتا الى أن األمر يتوقف على 
الف����رص ومدى  طبيع����ة تلك 
اجل����دوى التي س����تعود على 
االستثمار فيها، مضيفا أن فريق 
العمل في »جالف كرايو« يتمتع 
بخبرات عاملية، مستدركا بأن 
»انفستكورب« فخور مبشاركة 
الهنيدي رؤيت����ه لتطوير هذه 
الشركة الفريدة من خالل تقدمي 

الدعم الالزم لنموها.
 وبني الش����روقي أن منطقة 
الش����رق األوس����ط من أسرع 
أسواق العالم إنتاجا في الغازات 
الصناعية على مستوى العالم 
املبيعات  حيث يقدر إجمال����ي 
السنوية في املنطقة بنحو 1.5 
ملي����ار دوالر مع منو س����نوي 
مبعدل 12%، باإلضافة إلى ذلك 
يتمتع القط����اع مبرونة كبيرة 

لذا تشير التوقعات املستقبلية 
إلى محافظته على مس����تويات 
منوه خاصة مع استمرار التطور 

الصناعي في املنطقة.
 هذا، وتأتي الصفقة بعد ستة 
أشهر من ثاني صفقة يقوم بها 
الفرص اخلليجية«  »صندوق 
والذي استحوذ من خاللها على 
حصة قدرها 70% من ش����ركة 
»الزوردي« وهي رابع ش����ركة 
لتصنيع الذه����ب واملجوهرات 
في العال����م والعالمة التجارية 
الرائدة في الشرق األوسط، كما 
تأتي بعد مرور عام فقط على 
أقلية مهمة  استثمارها بحصة 
في ش����ركة »ريدنغتون غلف« 
املتخصصة في تقدمي اخلدمات 
وتوزيع منتجات املعلوماتية 
واالتصاالت في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
 وم����ن جانبه ق����ال رئيس 
إدارة جال����ف كرايو  مجل����س 
والعضو املنتدب عامر الهنيدي 
ان إدارة الشركة سعت لتطوير 
»جالف كرايو« لتصبح شركة 
خليجية للغ����ازات الصناعية 
متت����د أعمالها في جميع أرجاء 
اخلليج العربي عن طريق القيام 
بعمليات اس����تثمار مستدامة 
في قاعدة أصولها، ومن خالل 

تعي����ني طاق����م إداري ملت����زم 
بتحقيق أعلى معايير اجلودة 
في العمليات التشغيلية وخدمة 
العمالء. وبالرغ����م من وجود 
بدائل مختلفة قم����ت باختيار 
الش����راكة مع »انفس����تكورب« 
دون غيره إلمياني العميق بأن 
»انفس����تكورب« س����وف يوفر 
لنا إمكانيات فريدة من نوعها 
ستعمل على تسريع عجلة منو 
»جالف كرايو« وتساندها على 
حتقيق كافة أهدافها وغاياتها.

 وعلق املدير املشارك ألعمال 
صندوق النمو اخلليجي التابع 
ل� »انفس����تكورب« كريستوف 
دي مايو بأن الصفقة هي ثالث 
اس����تثمار ل� »صندوق الفرص 
التابع لنا، وميكن  اخلليجية« 
الش����ركة  اعتبار جالف كرايو 
الرائدة بال منافس����ة في مجال 
يتصف بصعوبة دخول سوقه 
ويتميز مبعدل منو عال وبهوامش 
قوية، ويسهم تواجد الشركة في 
جميع أنحاء دول مجلس التعاون 
اخلليجي م����ن تعزيز فرصها 
إني أتطلع قدما للعمل  للنمو. 
مع عام����ر وفريقه في ».جالف 
كرايو« على استراتيجيات النمو 
وعمليات االستحواذ على شركات 

في مجاالت مساندة. 

الصالون اإلعالمي يستضيف 
عبدالمجيد الشطي اليوم

يستضيف الصالون االعالمي في ندوته املقبلة رئيس مجلس 
ادارة البنك التجاري ورئيس احتاد املصارف الكويتية عبداملجيد 
الش��طي وذلك في متام الثامنة من مساء اليوم في املقر املؤقت 
للصالون باليرموك قطعة 4 الشارع األول منزل رقم 36 باجتاه 
شارع املشاة. وس��يتناول الشطي من خالل مشاركته في هذه 
الندوة تفاصيل االزمة املالية وتأثيرها على املؤسس��ات الكبرى 
خاصة على قطاع املصارف، كما س��يتناول اهم التداعيات التي 
خلفتها االزمة املالية العاملية على احلركة االقتصادية بوجه عام 
داخل وخارج الكويت، كذلك س��تناقش الندوة احللول املقترحة 
م��ن اجل اعادة حركة االقتصاد الكويت��ي الى وضعها الطبيعي 
والوص��ول الى مرحلة التعافي الكامل، وايضا متابعة االجراءات 
التي اتبعتها احلكومة من اجل مواجهة االزمة ومدى فاعلية هذه 
االجراءات، باالضافة الى تبادل اآلراء واألفكار مع احلضور من 
اعالميني وصحافيني وكتاب واقتصاديني. وقد اكد االمني العام 
للملتقى االعالمي العرب��ي ماضي اخلميس على ان هذه الندوة 
ستتسم بالقوة في الطرح نظرا ألن ضيفها شخصية اقتصادية 
قوية لها من اخلبرة في ميدان االقتصاد واالعمال الكثير، مشيرا 
الى ان الصالون ومنذ بدايته لم يعتمد على السير في درب واحد 
وامنا حاول الصالون ان يكون انعكاسا ملا يشغل بال املواطن من 
قضايا، فتنوعت الشخصيات ما بني اعالمية وسياسية واقتصادية 
ورياضية من اجل مواكبة حقيقية ملا يحدث في داخل الكويت ومن 

اجل احلرص على دعوة الكتاب والصحافيني واالعالميني.


