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»مؤسسة البترول« ترعى 
منتدى الكويت الرابع للشفافية

رحلة لشخصين لحضور نهائيات كأس العالم  
لحاملي بطاقات »الوطني« االئتمانية

كاكولي: غرفة التجارة تعاني من غياب العدالة 
في مراعاة مصالح منتسبيها

»الدولي« قدم تسهيالت ائتمانية للراغبين 
في تملك شقق خالل معرض العقار الدولي

مجموعة »الجابرية« تنظم 
معرض المال واالستثمار في 17 مايو

البترول  أعلن���ت مؤسس���ة 
الكويتية عن رعايتها املاس���ية 
ملنتدى الكويت الرابع للشفافية 
والذي سيعقد حتت رعاية سامية 
من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في فندق شيراتون 
الكويت خالل الفترة من 20 إلى 
21 ابريل املقبل وذلك بعد النجاح 
املشهود الذي حققه املنتدى في 

دوراته السابقة.
وص���رح العض���و املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واإلعالم الشيخ 
طالل اخلالد بأن رعاية املؤسسة 

للمنتدى الذي سيقام حتت عنوان »الشفافية في 
الصناعات النفطية« جاءت تأكيدا لدعم املؤسسة ملبدأ 
الشفافية والتزام القطاع النفطي الكويتي باملعايير 
التي تكفل حتقيق النزاهة والشفافية في كل تعامالته 
هذا من جانب، ومن جانب آخر لتؤصل النهج الذي 
تتبعه املؤسسة في تعاملها مع العمالء. واشار إلى أن 
إميان مؤسسة البترول الكويتية العميق باتباع مبدأ 
الشفافية في كل تعامالتها عزز مكانتها ورفع شأنها 
في مجال الصناعات الهيدروكربونية على الصعيد 
الدولي، كما نتج عنه وجود مجموعة من األدوات 
واآللي���ات الناجعة والتي مت العمل على تطويرها 
وتكييفها لتتناسب مع طبيعة واحتياجات القطاع 
النفطي. مما جعل املؤسسة تدرك أن الشفافية هي 
املفتاح الذي يدور حوله كل شيء وبالتالي طبقتها 
في جميع تعامالتها سواء مع مؤسسات املجتمع 

املدني أو وسائل اإلعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة وغيرها من 

اجلهات التي تتعامل معها.
وذك���ر أن تنظي���م جمعية 
الش���فافية الكويتي���ة ملؤمترها 
الكوي���ت  الس���نوي )منت���دى 
للش���فافية( في دورته الرابعة، 
يتزامن مع اخلطة التنموية للدولة 
والتي اطلقتها احلكومة مؤخرا، 
وقد استحوذ القطاع النفطي فيها 
� الذي يضم قطاع النفط والغاز 
والبتروكيماويات � على النصيب 
األكبر من املشاريع قيمة ونوعا، 
علما بأن هذه املشاريع هي نفسها 
التي تتضمنها اإلس���تراتيجية اجلديدة ملؤسسة 
البترول الكويتية واملعروفة حتى عام 2030م، مما 

زاد من اصرارنا على املشاركة في املنتدى.
وأكد أن مشاركة مؤسس���ة البترول الكويتية 
في املنتدى س���وف تكون فعالة وليس���ت مجرد 
رعاية ماس���ية، بل ستقدم املؤسسة قيمة مضافة 
النش���طة وإدارة جلسات املنتدى على مدى يومي 
انعقاده من خالل مشاركة نخبة من الشخصيات 
كمتحدثني رئيسيني فيه وهم كل من الشيخ أحمد 
العبداهلل وزير النفط ووزير اإلعالم، وسعد الشويب 
الرئيس التنفيذي ملؤسس���ة البت���رول الكويتية، 
وسهام الرزوقي رئيس مجلس احملافظني في منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك(، إلى جانب حضور 
عدد كبير من املش���اركني من الش���ركات النفطية 

التابعة للمؤسسة.

مع اقتراب بداية العد التنازلي 
النط���الق بطول���ة كأس العالم 
لكرة القدم فيفا 2010، طرح بنك 
الكوي���ت الوطن���ي، أفضل بنك 
الكويت واألعل���ى تصنيفا  في 
في الشرق األوسط، وبالتعاون 
انترناش���ونال عرضا  مع ڤيزا 
خاصا لعمالئه حاملي بطاقات 
ڤيزا االئتمانية يتيح لهم فرصا 
التي  الباق���ات  للفوز بإح���دى 
تتضمن رحلة لشخصني حلضور 
إحدى املباريات السبع النهائية 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

فيفا 2010.
وقال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية بالبنك عبداهلل النجران إن بطولة كأس 
العالم لكرة القدم فيفا تعتبر احلدث الرياضي األكثر 
شعبية واستقطابا الهتمام اجلمهور على مستوى 
العالم، وينفرد بنك الكويت الوطني باعتباره البنك 
الوحي���د في الكويت الذي يتي���ح لعمالئه حاملي 
بطاقات ڤيزا الوطن���ي االئتمانية الفرصة للفوز 
بإحدى الباقات الس���بع مدفوعة بالكامل حلضور 
جميع املباريات النهائية لبطولة كأس العالم فيفا 
2010 في جنوب أفريقيا، مضيفا »أن عمالء البنك 
الوطني مم���ن يحملون بطاقات ڤي���زا االئتمانية 
سوف تتاح لهم الفرصة ملش���اهدة أفضل العبي 

العالم ليعيشوا أجواء احلماس 
واإلثارة التي تواكب أهم مباريات 
بطوالت كأس العالم بصورة حية 

ومباشرة في جنوب أفريقيا«.
يستمر هذا العرض املثير حتى 
6 مايو 2010، حيث س���يحصل 
حاملو بطاقات ڤيزا االئتمانية 
من الوطني على فرصة لدخول 
السحب مقابل كل عشرين دينارا 
كويتي���ا ينفقونها باس���تخدام 
بطاق���ات ڤي���زا الوطن���ي. كما 
س���يحصل حاملو بطاقات ڤيزا 
كالسيك اجلدد على ثالث فرص 
لدخول السحب، فيما سيحصل 
حاملو بطاقات ڤيزا برمييوم )الذهبية، البالتينوم 
وأنفيني���ت( على خمس فرص. وتضم اجلوائز 4 
باقات حلضور مباريات ربع النهائي التي تقام في 
2 و3 يوليو، وباقتني حلضور مباريات قبل النهائي 
التي تقام في 6 و7 يوليو، وباقة واحدة حلضور 

املباراة النهائية التي تقام بتاريخ 11 يوليو.
وتش���مل كل واحدة من هذه الباقات واجلوائز 
رحلة لشخصني مدفوعة بالكامل مبا في ذلك تذاكر 
السفر ذهابا وإيابا وإقامة كاملة بفندق ملدة ثالث 
ليال وتذاكر حلضور املباراة واملواصالت من وإلى 
موقع املباراة إضافة إلى بطاقات ڤيزا الوطني كهدايا 

والكثير من اجلوائز.

أكد مرش���ح غرف���ة التجارة 
والصناع���ة محم���د عبد الرضا 
كاكولي أن مراعاة مصالح صغار 
التجار واملطالبة بحقوقهم هي 
السبب الرئيسي الذي دفعه إلى 
خوض غم���ار انتخابات الغرفة 
والتي تعاني منذ فترة ليس���ت 
بقريب���ة من احتكار وس���يطرة 
كبار التجار على مقاليد التجارة 
بالكويت  وتابع كاكولي قائال: »ان 
اغلب التجار والشركات الصغيرة 
بالكوي���ت عالقته���م بالغرفة ال 
تتجاوز ح���دود التصديق على 
أوراقهم الرسمية ودفع الرسوم 

الدورية عن معامالتهم رغم عدم استفادتهم املباشرة 
من الغرفة وابرز تل���ك املواقف التي تثبت تخلي 
الغرفة عن الش���ركات هو أزمة الشركات املوقوفة 
والتي أنهت وزارة التج���ارة والصناعة وأوقفت 
تراخيصها بع���د أن تبني لها حدوث جتاوزات في 
بعض أوراقها حيث لم يصدر اي موقف رس���مي 
من الغرفة لدعم هذه الش���ركات ورفع الظلم عنها 
رغم أنهم أعضاء في الغرفة ويسددون اشتراكاتهم 

بصفة دورية«.
واستنكر كاكولي موقف الغرفة من األزمة التي 

تعرضت له���ا املصانع وال تزال 
حيث ان عددا كبيرا من املصانع 
معرض لإلزال���ة والغلق بينما 
اجلهة التي من املفترض أن متثلهم 
تقف موقف املتفرج وتأبى تقدمي 

يد املساعدة لهم.
وأشار إلى وجود فئة كبيرة 
م���ن املصنعني في حالة انزعاج 
شديدة لعدم وقوف الغرفة إلى 
جانبهم فيما يتعلق بالتشريعات 
املطلوبة وحل مشكالتهم، فالغرفة 
لديها مهمات عديدة وعلى رأسها 
الدفاع ع���ن التجار إزاء اجلهات 
احلكومية، فهي املرجع الوحيد 
الذي ميكن للتجار االحتماء به في ظل االنتس���اب 
لها، فعلى األقل يجب االستفادة من ذلك عن طريق 
املطالبة بحقوق ذلك املنتسب الذي يدفع رسوما تصل 
إل���ى 54 دينارا وان تقوم الغرفة مقابل ذلك املبلغ 
بتقدمي جميع احللول ملا يواجهه من مش���كالت أو 
عقبات من الوزارات واجلهات احلكومية من تعسف 
في تخليص املعام���الت وطلب العمالة وإجراءات 
تخليص اجلمارك وش���هادات املصادقة للبضائع 
املس���توردة من اخلارج وكل ذل���ك يعد جزءا من 

مهام الغرفة.

في إطار سعيه الدائم لتقدمي املنتجات الشرعية 
املميزة إلى عمالئه ش����ارك بنك الكويت الدولي في 
معرض العقار الدولي الس����ابع، وقد صرحت املدير 
العام بالوكالة في بنك الكويت الدولي ضياء العصفور 
بأن البنك قدم تسهيالت وخدمات متويلية متميزة 
خالل فترة إقامة املعرض للزوار بالتعاون مع شركة 
»وثرة العقارية« استهدفت متويل شراء شقق سكنية 
في املشاريع التابعة ملجموعة »وثرة« وفق شروط 
االئتمان في البنك ف����ي مناطق متعددة في الكويت 
تضم أبو حليفة، الشعب البحري، الساملية، املهبولة، 
الفروانية وبنيد القار، مبينة أن التسهيالت املقدمة 

من »الدولي« ال تشترط رهن الشقق للبنك.
وأوضحت العصفور أن التس����هيالت التي قدمها 
»الدولي« خالل املعرض متكن العمالء من احلصول 
على متويل بحد أقصى 70 ألف دينار. وتتميز مبرونة 
السداد التي تصل إلى 15 عاما، وكذلك مرونة األقساط، 
إذ تصل فترة السماح للقسط األول حتى 6 أشهر. مؤكدة 
أن التسهيالت التمويلية التي قدمها بنك الكويت الدولي 
وفرت الفرصة لشريحة كبيرة من العمالء ترغب في 

متلك شقق داخل الكويت وبأسعار تنافسية.

وأكدت العصفور أن بنك الكويت الدولي يحرص 
دائما على املش����اركة في مثل هذه املعارض لتقدمي 
خدمات����ه املصرفية واملتوافقة مع أحكام الش����ريعة 
اإلس����المية، ومنها منتجات متويل املس����تهلك لكل 
من املواطن واملقيم. وأيضا اس����تكماال خلطط البنك 
التسويقية الهادفة إلى التواجد والتواصل املستمر 
مع العم����الء للتعريف بأح����دث اخلدمات املصرفية 
والتمويلية املتكامل����ة التي يقدمها البنك في جميع 

القطاعات.
من جانبه، قال مدير التسويق في مجموعة وثرة 
العقارية ومؤسسة جوهرة الهندي فيصل الهندي إن 
بنك الكويت الدولي حريص دائما على املشاركة في 
املعارض العقارية وتقدمي خدماته املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، مؤكدا أن شركة وثرة العقارية 
تقوم دائما بالتنس����يق مع بنك الكويت الدولي في 
إطار الشراكة اإلستراتيجية القائمة بينهما لتمويل 
األفراد الذين يرغبون بتملك شقق من الشركة. مؤكدا 
أيضا عل����ى أن بنك الكويت الدول����ي أصبح حليفا 
استراتيجيا لشركة وثرة العقارية في جميع املعارض 

التي تشارك بها.

أعلن���ت مجموعة اجلابرية 
لتنظيم املؤمترات واملعارض 
املال  ع���ن تنظيمها مع���رض 
واالستثمار وذلك في الفترة من 
17 � 19 مايو املقبل وحتت رعاية 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
بفن���دق ش���يراتون الكوي���ت 
وس���يضم املعرض الصناديق 
والصكوك واحملافظ االستثمارية 
والعقارية بالكويت واخلليج 
وس���يكون املع���رض فرصة 
حقيقية للش���ركات املشاركة 
فية لعرض افضل ما لديها من 

فرص واعدة
صرح مدي���ر املع���رض بش���ركة مجموعة 
اجلابرية للمعارض واملؤمترات محمود عفيفي 
بأن الصناديق والصكوك واحملافظ االستثمارية 
والعقاري���ة تلعب دورا كبيرا ومهما في تطوير 
الصناعة املالية وتوفر افضل الفرص للمستثمرين 
االفراد عن طريق جمع مواردهم وادارتها مبعرفة 
مؤسسات مالية لتحقيق املزايا التي ال ميكن ان 
تتحقق لهم منفردين فضال عن ان تلك الصناديق 
واحملاف���ظ تتعرض الى اقل املخاطر خاصة في 
ظل االوضاع السائدة حاليا بعد االزمة املالية وما 
تبعها من مشكالت جمة على مستوى االقتصاد 

العاملي ككل.
وبني ان املعرض سيضم مجموعة كبيرة من 
الشركات املشاركة الرائدة في مجال الصناديق 

والصكوك واحملاف���ظ محليا 
ودوليا وسيتم تبادل االعمال 
بينه���م كم���ا سيس���اعد على 
التعرف على احدث الصناديق 
واحملافظ املوجودة املطروحة 
ومن اهداف املعرض الرئيسية 
العمالء  طرح اخلدمات عل���ى 
بشكل مباش���ر والتعرف على 
هواجسهم وتبديد اخلوف من 

االقبال على االستثمار
وأك���د ان املعرض يش���هد 
اقباال متزايدا من قبل الشركات 
واملؤسسات بالرغم من االزمة 
اثارها  التي مازال���ت  املالي���ة 
موجودة على الش���ركات واملؤسسات معا لذلك 
س���يكون املعرض فرصة لتطوير النظام املالي 
ليتماش���ى مع الوضع احلالي فقطاع الصنادق 
واحملافظ االستثمارية آمن بشكل كبير وال ميثل 
قلقا للمستثمر بل على العكس من ذلك هناك من 
حقق ارباحا بنسبة 100% من وراء االستثمار في 
ذلك القطاع الذي رفع وتيرة االقتصاد وس���اعد 
على عدم انكماشه في فترات االزمة السابقة لذلك 
يجب علينا قياس اداء الش���ركات فنحن مازلنا 
نعتبر الشركات التي تقيس األداء الفعلي لعمل 
املؤسسات والشركات نوعا من أنواع املصروفات 
الزائدة وبس���بب نقص املعرفة وعدم انتش���ار 
ثقافة قي���اس املخاطر اصبحنا غير مدركني اي 

القطاعات اكثر امنا.

خالل الفترة من 20 إلى 21 أبريل المقبل

تشمل سبع باقات كاملة حتى 6 مايو 2010

بالتعاون مع »وثرة العقارية« وبحد أقصى 70 ألف دينار

جانب من جناح البنك في املعرض

جانب من زيارة الشيخ أحمد الفهد جلناح البنك التجاري في املعرض

فيصل املنصوري هشام الرزوقي 

الشيخ أحمد الفهد

الشيخ طالل اخلالد

عبداهلل النجران 

محمد كاكولي

محمود عفيفي 

»مؤسسة الخليج لالستثمار«
 تربح 91 مليون دوالر عن 2009

وزيرة المالية اللبنانية في الكويت 
لمتابعة ما اتفق عليه الحريري

وافقت اجلمعية العمومية ملؤسس����ة اخلليج لالس����تثمار على 
النتائج املالية املنتهية في نهاية ش����هر ديس����مبر من العام 2009، 
وعلي توصيات مجلس االدارة. فقد بلغت األرباح الصافية للمؤسسة 
91 مليون دوالر، وبلغ العائد على حقوق املس����اهمني نسبة %6.3.
وبلغت قيمة اإليرادات التشغيلية 153 مليون دوالر، حيث ساهمت 
مختلف األنشطة الرئيسية للمؤسسة في حتقيق هذا املستوى من 
اإلي����رادات. كما بلغ إجمالي امليزانية 6.1 مليار دوالر. وعلى صعيد 
حقوق املساهمني، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.75 مليار دوالر مسجلة 
زي����ادة قدرها نحو 1.1 مليار دوالر مقارنة مبا كانت عليه في نهاية 
العام 2008. علما أن ما قيمته نحو 538 مليون دوالر، أي ما يقارب 
نصف الزي����ادة احملققة في هذا البند، جاء إث����ر االرتفاع في قيمة 
االستثمارات باإلضافة إلى األرباح احملققة. وبلغ معدل كفاية رأس 
املال ما نسبته 27%، وفق »معايير بازل 2«، في حني حدد بنك الكويت 
املركزي هذه النسبة عند مس����توى 12% ما يعكس متانة األوضاع 
املالية في املؤسسة. وفي هذا اإلطار قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
اخلليج لالس����تثمار فيصل املنصوري: »تتسم النتائج احملققة في 
نهاية العام 2009 بالكثير من اإليجابية، كما أنها تشكل عالمة فارقة 
في عمل املؤسسة، حيث جنحت في التكيف مع الواقع االقتصادي 
اجلديد الذي ارتس����م خالل املرحلة املاضية، وهو ما يبرز إلى حد 

كبير الديناميكية العالية التي يتمتع بها فريق املؤسسة«.
أما الرئيس التنفيذي في مؤسس����ة اخلليج لالس����تثمار هشام 
الرزوقي فصرح قائال: »شكل األداء القوي في العام املنصرم منحى 
مهما بالنسبة لنا، حيث س����اهمت عملية تعزيز ميزانية املؤسسة 
من خالل تخفيض نسبة االستدانة وتدعيم القاعدة الرأسمالية من 
جهة، واتباع أساليب عمل فعالة اتسمت بالديناميكية واملرونة من 

جهة أخرى، في حتقيق هذا اإلجناز«.

تصل الى الكويت بعد غد الثالثاء وزيرة املالية اللبنانية ريا احلسن 
ومستشار رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري للشؤون االمنائية 
فادي فواز ملتابعة ما اتفق عليه في الزيارة التي قام بها احلريري على 
رأس وفد رفيع املستوى الى الكويت في 6 مارس املاضي، والتقى خاللها 
صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء اضافة 
الى وزراء ومس���ؤولني اقتصاديني. وستلتقي وزيرة املالية اللبنانية 
وفواز عددا من املسؤولني الكويتيني بينهم نائب رئيس احلكومة وزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح، ووزير املالية مصطفى الشمالي 
والعضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار بدر السعد، وذلك بتكليف 
مباشر من الرئيس احلريري لوضع االتفاقات التي ابرمت خالل زيارته 
موضع التنفيذ خصوصا املش���اريع االمنائية واالستثمارية. ويغادر 
الوفد اللبناني عائدا الى بيروت في اليوم نفسه بعد مأدية غداء يقيمها 

على شرفه الوزير الشمالي في فندق شيراتون.

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

الفهد: المرأة الكويتية والخليجية جناح
 عبور خطة التنمية إلى واقع التنفيذ

سيدات أعمال من الكويت واململكة 
العربية السعودية الشقيقة بهدف 
االس���تفادة املتبادلة من األفكار 
واخلب���رات الرائ���دة في مجال 
التج���ارة واالقتص���اد وفرص 
متكني امل���رأة اقتصاديا، خاصة 
ان املش���اركات يتب���وأن مراكز 
ومناصب بالغة األهمية والداللة 
مبا ينسجم مع عنوان وأهداف 

امللتقى«.
وأضاف قائال: »ان الرهان على 
دور املرأة في احلركة االقتصادية 
وخطط التنمية قد تخطى مرحلة 
الشك وذلك بعد احملطات املهمة 
الكويتية  امل���رأة  التي قطعتها 
وأختها اخلليجية في السنوات 

القليلة املاضية«.

وهي تستعد لبدء تنفيذ خطة 
التنمي���ة التي ط���ال انتظارها 
تتطلع إلى حش���د طاقة أبنائها 
كافة، كما أن مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في طور حتقيق 
مشاريع تكامل وربط اقتصادي 
استراتيجي تقود املنطقة نحو 
السوق املوحد، وفي كلتا احلالتني 
فإننا نعل���ق أهمية كبيرة على 
انعق���اد ملتقى املرأة اخلليجية 
االقتصادي الذي تنظمه شركة 
»ليدرز جروب« برئاسة األخت 
الفاضلة نبيلة مبارك العنجري 
بالتعاون »مع مجموعة الراية« 
ومشاركة واس���عة من برنامج 
 )UNDP( األمم املتحدة اإلمنائي
والذي يجمع في دورته األولى 

حتت عنوان »املرأة السعودية 
والكويتي���ة خب���رات متبادلة 
وجت���ارب رائ���دة« ان الكويت 

من دون أدنى شك مشاركة املرأة 
الكويتية بكل قوتها وقدراتها بل 
إن هذه املشاركة هي شرط أساسي 
لتنفيذ هذه اخلطة على أفضل 
وجه«، وأوضح أن كل التجارب 
أنه  أثبتت  املاضية واملعاصرة 
ليس هناك عملية تنمية حقيقية 
إال بتعاضد مختلف  وأصيل���ة 
شرائح ومكونات املجتمع، كما 
أن املرأة كانت أحيانا هي احملرك 
الرئيسي في عمليات حترر وطني 
ونهوض اقتصادي واجتماعي 

شهدتها كثير من البلدان«.
وقال في تصريح له مبناسبة 
رعايته »ملتقى املرأة اخلليجية 
الذي ينعقد  االقتصادي األول« 
في 6 و7 أبريل املقبل في الكويت 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي����ر الدولة لش����ؤون التنمية 
اإلدارية ووزير الدولة لش����ؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد ان دور 
املرأة ف����ي الكويت ودول مجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
يتعاظم يوما بعد يوم في جميع 
املجاالت السياسية واالقتصادية، 
مش����يرا إلى أن االعتراضات على 
بعض النواحي االجتماعية املتعلقة 
باملرأة لن تؤثر على املسار العام 
للتطور الذي بدأته مبؤازرة وطنية 

عامة.
وشدد على ان خطة التنمية 
الراهنة التي وافق عليها مجلس 
األمة وستنطلق مشاريعها في 
غضون أسابيع قليلة »تنتظر 

بمناسبة رعايته »ملتقى المرأة الخليجية االقتصادي األول«.. طالب سيدات األعمال بالمشاركة في المشاريع والشركات

»التجاري« يشجع المشاريع الصغيرة في معرض »كويت فيجن«
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
شارك البنك التجاري الكويتي بتقدمي الرعاية 
الفضية ملعرض »كويت فيجن« للمش����اريع 
الصغيرة الذي اقيم في فندق املوفينبيك، وذلك 
في اطار اهتمام البنك بتنمية قدرات الشباب 

الكويتي ودعم مشاريعهم الصغيرة.
وبهذه املناسبة صرحت املديرة التنفيذية 
إلدارة اإلعالن والعالقات العامة بالبنك أماني 
الورع بأن التجاري يحرص على تنوع وسائل 
دعم املجتمع وفئاته تأكيدا على مس����ؤوليته 
االجتماعية بحيث تغطي اجلوانب املختلفة، 
خاصة حرصه الدائم على دعم مشاريع الشباب، 
وذلك ألهمية دور الش����باب ف����ي تقدم ورقي 

املجتمع وبناء الوطن.
وأضاف����ت الورع أن املجموعة الش����بابية 

التي عملت على جتهيز املعرض قدمت خطوة 
ايجابية ومبادرة طيبة تسعى من خاللها الى 
حتفيز الشباب الكويتيني الراغبني في تنمية 
مش����اريعهم الصغيرة، وهو م����ا تهدف اليه 
الدولة، كما أوضحت أن التجاري مستمر في 
نهجه القائم على دعم كافة فئات املجتمع في 
مختلف املجاالت، وأن دعم ش����ريحة الشباب 
يكتس����ب أهمية كبيرة، حي����ث انهم ميثلون 
الركيزة األساسية للتقدم والنجاح. وإلميان 
البنك بأن االستثمار في العنصر البشري هو 

االستثمار احلقيقي الذي يطمح اليه.
وقد أقام البنك جناحا له في املعرض لتعريف 
اجلمهور باملنتجات واخلدمات املصرفية املبتكرة 
التي يقدمها باإلضافة الى أنواع احلس���ابات 
املتع���ددة ومنها حس���اب »@ Tijari« املوجه 

واملصمم خصيصا للشباب.


