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د. نسيم طالب محاضرا في »األمان لالستثمار«

تشجيع الكويتيين نحو الخصخصة
الكالم كث���ر وزاد عن 
اخلصخصة في الصحف 
والتلفزي���ون والن���دوات 
واملؤمترات والديوانيات 
والكل يتكلم والكل صار 
خبيرا اقتصاديا واحلقيقة 
هذه ظاهرة لها س���لبيات 
وايجابيات ومن سلبياتها 
التسرع في احلكم واتخاذ 
القرار بعدم القبول والتأثر 
الش���خصي واالجن���راف 
نحو املجاملة والتكسب، 
ومن ايجابياتها املشاركة 
الرأي  واملش���ورة وابداء 

واحلوار وثقافة اقتصادية بحيث من كان ال 
يعرف عن اخلصخصة فقد استمع واكتسب 

معلومة عنها ولو مبفهوم عام.
أما عن التخوف والتردد في اقرار قانون 
اخلصخصة فهو مش���روع ومن حق بعض 
اعضاء مجلس األمة والشعب الكويتي ابداء 
رأيهم وممكن االس���تفادة منه وال خاب من 
استش���ار، وهذه املشاركة من جميع اطياف 
الشعب الكويتي )قانوني واداري واقتصادي 
واجتماعي رجال ونساء( تصب في مصلحة 
املواط���ن والوط���ن ولك���ن ال ننجرف نحو 
التعصب والتروي في اتخاذ القرارات وأجزم 
بأن احلكومة ومجلس األمة ال يريدان االضرار 

مبقدرات الوطن وابنائه.
وجعل الكويت مرك���زا ماليا وجتاريا ال 
يأت���ي في يوم وليلة ونحت���اج الى التدرج 
والتروي في خطط التنمية وبشكل خاص 
االجتاه نحو اخلصخصة خاصة انه لم تتم 
تهيئة اجلهاز احلكومي والقطاعات التابعة له 
بالتحول من البيروقراطية واجراءات العمل 
والدورة املس���تندية العقيمة الى التبسيط 
واالختصار وتطبيق احلكومة االلكترونية، 
كما اليزال هناك معظم املوظفني الكويتيني 
العاملني في القطاعات التي يراد تخصيصها 
قد تعودوا على منط وروتني وعدم املسؤولية 

وضعف االنتاجية بدون 
وتدريبه���م  تهيئته���م 
واختبارهم بتحمل النمط 
اجلديد من االنتاجية واالداء 
واملسؤولية وااللتزام في 
ظل القط���اع اخلاص، ألن 
الش���ركات التي يؤول لها 
القط���اع  ادارة  أو  متل���ك 
احلكومي تريد اجلدية في 
العمل وال���دوام، وبنهاية 
الربح  الى  الس���نة تهدف 
مقاب���ل حتس���ني اخلدمة 
واملنتج وتقدمي اس���عار 
تنافسية واعتقد ان املوظفني 
الكويتيني املتعودين على الغياب والتأخير 
واخل���روج مبكرا من اوالده���م في املدارس 
وكذلك كثرة املرضيات، سوف يتعبون في 
البداية ولك���ن انصحهم بالتعود على نظام 
العم���ل اجلديد ألنه ف���ي مصلحتهم ملا فيه 
من مزايا لهم، واقرب مثال خلهم يش���وفون 
اخوانهم الكويتيني العاملني منذ زمن بالقطاع 
اخلاص وكيف تأقلم���وا واصبحوا منتجني 
وملتزمني ويعتمد عليه���م وفي املقابل لهم 
روات���ب ومزايا مادية ومعنوية تش���جعهم 
على مزيد من االداء. واقترح على احلكومة 
ومجلس األمة التدرج والتروي في خصخصة 
قطاعات احلكومة والبدء مثال بقطاع املواصالت 
)البري���د – التلفون – النقل( قطاع الكهرباء 
واملاء )ادارة محطات الكهرباء واملاء � قراءة 
وحتصيل الفواتير(، قطاع االشغال )الطرق 
التحتية( قطاع الصحة  واجلسور والبنية 
والتعليم )ادارة وليس متلكا(.  واخيرا وبعد 
اق���رار مجلس األمة قان���ون العمل بالقطاع 
االهلي اجلديد والذي فيه ضمان واستقرار 
وظيفي للكويتي الذي يعمل بالقطاع اخلاص، 
فعلى اعضاء مجلس األمة املترددين في إقرار 
التملك والعاملني  قانون اخلصخصة بعذر 
الكويتيني فليس هنالك تخوف مادام هناك 

قانون ينظم العمل واخلصخصة.

هدى الشايع

يش����ارك بنك الكويت الدولي 
ضمن شراكة تسويقية في جناح 
الرئيس����ي لشركة  خاص باملقر 
الوطنية للتس����ويق  الصناعات 
إلى  التأس����يس..  حلملة »م����ن 
التأثيث« خالل الفترة من 9 إلى 
13 مايو احلالي، والتي يستهدف 
بها أصحاب البيوت والقس����ائم 
اجلدي����دة، وذلك في إطار اخلطة 
الترويجي����ة التي وضعها البنك 
املزاي����ا والتس����هيالت  لتق����دمي 

والعروض اخلاصة باحلملة.
وبهذه املناس����بة قالت مدير 
الش����ايع  العامة هدى  العالقات 
إلى  التأس����يس..  ان حملة »من 
التأثي����ث« متكن األفراد س����واء 
من عمالء بن����ك الكويت الدولي 
أو غيره����م من احلص����ول على 
التمويل الالزم لتأسيس بيوتهم 
وتلبية جمي����ع احتياجاتهم من 
)املواد اإلنشائية، أجهزة كهربائية، 
أدوات منزلية، أثاث، مفروشات، 
أجهزة تكييڤ، أو أي سلع أخرى(، 
وذلك بالتعاون مع عدد كبير من 
الشركات والوكاالت واملعارض 

»المواشي« تتجه ألسواق جديدة
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في شركة نقل وجتارة 
املواش���ي بدر اجلاراهلل إن الشركة تسعى منذ سنوات عدة للبحث 
عن دول ومناطق جديدة في العالم الس���تيراد األغنام منها لتغطية 

اي نقص في اعداد االغنام املستوردة من استراليا.
وأضاف في تصريح صحافي ل� »كونا« ان فريقا من الش���ركة قد 
توجه مؤخرا الى االوروغواي وكذلك يتوجه فريق آخر االس���بوع 
املقبل الى كل من منغوليا وجورجيا واذربيجان التي تتميز اغنامها 
باجلودة العالية لبحث امكانية استيراد االغنام من هناك بالطائرات 
الى الس���وق الكويتي مباشرة. واش���ار إلى ان ترتيبات تتم حاليا 
للتباحث مع جمهورية جنوب افريقيا والدول احمليطة بها مثل ناميبيا 
وسوازيالند وبتسوانا الستيراد االغنام من هناك حيث يتوافر لدى 

تلك الدول احتياطي من االغنام ال بأس به.
وقال ان سوق االغنام في العالم يتعرض حاليا الى نقص حاد في 
املعروض من االغنام نتيجة للظروف الطبيعية وآثار التغير املناخي 
وموجات اجلفاف والتصحر، وكل ذلك ادى الى اتالف جزء كبير من 
احملاصيل الزراعية في عدد من الدول الزراعية الكبرى مثل استراليا 
والصني واالرجنتني والهند، واشار الى ان ذلك اثر سلبا على حجم 
املعروض من الس���لع الغذائية مبا فيها اللحوم كما نتج عنه ارتفاع 
في اس���عارها وامتناع بعض الدول في منطقتنا مؤخرا عن تصدير 

اغنامها مثل ايران وسورية وتركيا.
واكد ان شركة نقل وجتارة املواشي تستورد اليوم بني 140 الف 
و 170 الف راس غنم ش���هريا من اس���تراليا لتغطية حاجة الكويت 
وبع���ض دول مجلس التعاون، واوضح ان الش���ركة س���عت خالل 
اخلمس سنوات املاضية لتطبيق خطتها الهادفة الى تخفيف الطلب 
على اللحوم احلية والى خلق س���وق استهالكية موازية للمواطنني 
بش���كل خاص تقوم على القبول باللحوم املبردة كبديل عن اللحوم 

الطازجة وحققت في ذلك قبوال وجناحا طيبا.

»شورى« تنّظم المؤتمر الثاني 
للمدققين الشرعيين

أعلنت شركة ش���ورى لالستشارات الشرعية عن تنظيم مؤمتر 
املدققني الش���رعيني الثاني يوم 2 يونيو املقبل حتت رعاية د.خالد 
املذكور رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق 

احكام الشريعة اإلسالمية.
وذكر رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر الشيخ حمد املزيد أن املؤمتر 
األول الذي عقد العام املاضي حقق جناحا كبيرا في جمع شمل املدققني 
الشرعيني العاملني في البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، وبناء 
على ذلك وفي إطار سعينا ملؤسسة مهنة التدقيق الشرعي ووضع 
األطر والضوابط املهنية واألخالقية لها، فقد ارتأت ش���ركة شورى 
تنظيم املؤمتر الثاني هذا العام، مضيفا أن املؤمتر هو مؤمتر مهني 
بحت يسعى لطرح قضايا تهم العاملني في مجال التدقيق الشرعي، 
وال يس���تهدف أو يطرح النقاش حول أي م���ن النواحي العلمية أو 

القضايا الفقهية.
وأش���ار املزيد إلى أن املؤمتر س���يناقش هذا العام ثالثة محاور 
رئيسية هي واقع الرقابة الشرعية في الكويت، وشركات االستشارات 

الشرعية التحديات والطموحات، وتنظيم الرقابة الشرعية.
وبني املزيد أن املؤمتر األول للمدققني الشرعيني كان قد استرعى 
اهتمام العديد من املؤسس���ات واألفراد في دول املنطقة، وقد أش���اد 
به العديد من املؤسسات الدولية الداعمة للعمل املصرفي اإلسالمي 
حول العالم منها املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

أداء السنة )%(أداء الشهر %(أداء االسبوع )%(أداء اليوم )%(االقفالمؤشرات القطاع
1.329.55-1.32-0.57-9.143.90البنوك

2.04-2.72-2.72-0.80-5.491.70االستثمار
12.65-2.78-2.78-2.78-2.524.90التأمني
1.966.80-1.96-1.03-2.602.30العقار

2.812.66-2.81-0.90-5.583.60الصناعة
3.535.49-3.53-0.94-15.495.30اخلدمات
1.4413.88-1.44-1.04-4.767.90االغذية

0.802.47-0.80-0.16-7.501.30غير الكويتي

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املالية  »ايفا« لالستش���ارات 
الدولي���ة ان بي���ت التمويل 
الكويتي )بيتك( حقق أرباحا 
بلغ���ت 31 مليون دينار بانخف���اض قدره %21.3 
عن ال� 3 أش���هر املنتهية من العام الس���ابق، كما 
انخفضت ربحية السهم إلى 12.6 فلسا للسهم أي 
بانخفاض قدره -20.7% عن ال� 3 أشهر املنتهية 

من العام السابق.
وعن ش���ركة الرابطة، ذكر التقرير ان مصادر 
مطلعة أشارت الى أن ديوان احملاسبة احلكومي 
األميركي قام بقبول االعتراض املقدم منها بخصوص 
ترس���ية عقد املورد الرئيس���ي إلمدادات اجليش 
األميركي على شركة »أنهام« وأن احلكومة األميركية 
قد قامت بتعيني محام للدفاع عن اجلهة املسؤولة 

عن ترسية العقود.
ولف���ت التقرير ال���ى أن هناك مهل���ة نهائية 
للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية بني احلكومة 
األميركية وشركة »اجيليتي« بشأن تهم التحايل 
في عقود التوريد املوجهة للشركة أرجئت حتى 

ش���هر يونيو املقبل، مش���يرا إلى أن التباين في 
وجهات النظر مستمر داخل مجلس إدارة الشركة، 
خصوصا انها ستتضمن بالضرورة إقرارا بالذنب 
من قبل الشركة، ما ميكن ان يفتح أبواب املساءلة 
القضائية إلدارة الشركة من قبل بعض املساهمني، 
مقابل عدم وجود ضمانات بترسية عقود جديدة 

مع إقرار التسوية.
وعن األس���واق اخلليجية، قالت التقرير انها 
سلكت مسار الهبوط في نهاية تداوالت األسبوع 
متأثرة باالنهيار الذي أصاب األسواق العاملية في 
أعقاب تنامي مخاوف اتساع أزمة تعثر اليونان 
لتصل الى باق���ي دول اليورو، فقد أغلقت جميع 
األسواق في املنطقة احلمراء وكان سوق الكويت 
لألوراق املالية صاحب التراجع األكبر بانخفاض 
بلغت قيمته -2.53% تاله بورصة قطر بانخفاض 
-2.30% ومن ثم سوق البحرين بنسبة -%2.19، 
وأغلق سوقا مسقط ودبي على تراجعات بلغت 
نس���بتها -0.38% و-0.35% على التوالي، وفي 
املقابل انفرد سوق أبوظبي لألوراق املالية بتحقيقه 

مكاسب طفيفة بنسبة %0.52.

األسواق المالية الخليجية
PE*التغير السنوي )%(التغير األسبوعي )%(اإلقفالاألسواق

11.3714.14-6.817.860.73السوق املالية السعودية
10.00-3.87-1.733.850.35سوق دبي املالي

2.791.490.521.759.83سوق أبوظبي لألوراق املالية
5.9611.41-7.374.182.30بورصة قطر

6.8312.41-6.804.080.38سوق مسقط لألوراق املالية
6.7812.46-1.557.112.19سوق البحرين لألوراق املالية
1.5615.77-7.114.42.53سوق الكويت لألوراق املالية

اس����تضافت ش����ركة األم����ان 
لالستثمار مؤخرا املفكر االقتصادي 
العاملي د.نس����يم طالب في ندوة 
خاص����ة أمام نخبة من رؤس����اء 
ومديري شركات في قطاع االستثمار 
والعقار والتأمني وقطاعات أخرى 
حول مخاطر وتداعيات األحداث 
غير املتوقعة على االقتصاد العاملي 
كالتي حدثت ف����ي األزمة املالية 

العاملية الراهنة.
من جانبه قال د.نسيم طالب 
ان الفكرة الرئيسية لكتابه تدور 
حول عدد صغير من األحداث غير 
املتوقعة - أي البجعة السوداء- 
الكثير من  وتفسر هذه األحداث 
االضطرابات التي تضرب أسواق 
العالم اليوم، إلى جانب األحداث 
التي تتكرر يوما بعد يوم، والتي 
تفيد في فهمنا للحاضر واملستقبل، 
فإن هناك دائما مفاجآت، وأنه ال 
ميكن االعتماد فقط على جتارب 
املاضي، فهن����اك دائما أمور غير 
متوقعة وهي كثيرا ما تكون غير 
قابلة للتنبؤ وتكون أشد تأثيرا 

في حياة البشر.
وأوضح د.طالب أن أهم أحداث 
التاريخ تقع دون سابق إنذار وأن 
أخطر ما يخبؤه املستقبل ال ميكن 
التنبؤ به. ومن هنا ولدت نظرية 

»البجعة السوداء«.
وسبب إطالق هذا االسم، هو 
أن االعتقاد ساد لقرون طويلة بأن 
لون البجعة ه����و األبيض، وأنه 
من املس����تحيل أن توجد »بجعة 
سوداء«. وبعد ذلك جاء اكتشاف 
ن����وع غير معروف م����ن »البجع 
األسود« في أستراليا وذلك ليكذب 

االعتقاد السابق.

العميل إلى البنك، إذ يتم االكتفاء 
بصورة البطاقة املدنية للعميل، 
باإلضافة إلى صورة جواز السفر 
)للمقيمني فقط( مع شهادة راتب 
حديثة، وكش����ف حساب آلخر 3 
شهور، وعرض سعر املورد، الفتة 
إلى أن فريق تسويق البنك سيقوم 
أيضا باإلضافة إلى التواجد لتقدمي 
العروض واملميزات ملنتجات »بنك 
الكويت الدولي« املصرفية والتي 
تشمل منتجات وخدمات تتوافق 
جميعها مع الشريعة اإلسالمية، 
مثل احلسابات املتعددة األنواع، 
والودائ����ع املصرفية والبطاقات 
إلى خدمة  االئتمانية، باإلضافة 

صناديق األمانات.
وملعرفة املزيد من التفاصيل 
حول حملة »من التأسيس.. إلى 
التأثيث« ومنتجات وخدمات البنك 
التي يقدمها ميكن للعمالء زيارة 
www. موقع البن����ك اإللكتروني
أو زي����ارة إح����دى   kib.com.kw
فروعنا مبختلف مناطق الكويت 
أو االتصال على اخلدمة الهاتفية 

على مدار الساعة 1866866.

بالسوق احمللي، وبتمويل يصل 
إلى 70 ألف دينار، تسدد على فترة 
تصل إلى 15 عاما، مع فترة سماح 
تصل إلى 6 ش����هور الستحقاق 
القسط األول، حيث يعمل البنك 
على شراء السلع وبيعها للعمالء 
باألجل ملدة متفق عليها وبربح 
معلوم. وأشارت الشايع إلى أن 
االستفادة من مزايا احلملة اجلديدة 
ل�»الدولي« ال تشترط وجود كفيل 
أو مقدم، وال تشترط حتويل راتب 

ومن هنا قام د.نس����يم طالب 
ب����أن أخطر  بصياغ����ة نظريته 
التاريخ والتي كان  وأهم أحداث 
له����ا أكبر األثر في حياة البش����ر 
حدثت بفعل املفاجأة وكانت غير 
متوقعة، مثل اكتشاف الكمبيوتر 
واإلنترنت واحلرب العاملية األولى 
وأحداث 11 سبتمبر 2001، وأخيرا 
العقاري في  الرهن  أزمة  انفجار 
الواليات املتح����دة، كانت أحداثا 
غير متوقعة بل وأحيانا غير قابلة 
للتوقع، موضحا أن املستقبل مليء 
باملفاجآت أيضا. ويلخص حديثه 
حول عملية التنبؤ بأن تلك العملية 
تتعرض ملا يطلق عليه »أخطاء 
اخلبراء« مما يقودنا إلى استنتاج 
أن عملية التنبؤ أو تقدير األخطار 
عملية ال ميك����ن تأديتها بطريقة 
فعال����ة وصحيحة لتثمر بصحة 

نتائجها.
وان التقدي����رات والتحليالت 
الفنية ألسواق املال واألسهم هي 

عملي����ة غير صحيح����ة حيث ال 
ميكن����ك التحليل وإعطاء نتيجة 
صحيحة 100% للمتداولني في تلك 
األسواق. واخلطأ هو أن نعتقد أننا 
قادرون على استشفاف املستقبل 
بكل أبع����اده، واحلقيقة أن هناك 
حدودا ملا ميكن أن نتنبأ به والكثير 
من التجارب هي التي تساعدنا في 

فهم املستقبل.
ويلفت د.نسيم نظرنا ألهمية 
حتويل الديون إلى ملكيات وذلك 
الرتباطها بخطر االئتمان حيث 
أدت تلك الديون إلى التسبب في 

انقالب النظام املالي العاملي.
ويذكرنا بأن ديوننا هي نتيجة 
توقعاتن����ا والتي حتتاج منا إلى 
إعادة هيكلة في ظل النظم واملعالم 
الذي  املالي  األساس����ية لنطاقها 
تسبب في حدوث األزمة منذ البدء. 
ويجب أال ننسى حسب قوله »انه 
ال ميكن جمع املديونية واإلنتاجية 

في نظام واحد«.

خالل الفترة مابين 9 و13 مايو في »الصناعات الوطنية«

األسواق الخليجية سلكت مسار الهبوط

»الدولي« يروج لحملة »من التأسيس.. إلى التأثيث«

»إيفا«: »بيتك«و»أجيليتي« و»الرابطة« أبرز األخبار 
المؤثرة على تداوالت السوق األسبوع الماضي

»األمان لالستثمار« استضافت
المفكر االقتصادي د.نسيم طالب

جانب من املعرض

يختتم أنشطته اليوم برعاية رئيسية لمجموعة شركات الخرافي

المعرض المصري للعقار واالستثمار
يحقق مبيعات تجاوزت 300 مليون جنيه

أشاد قنصل جمهورية مصر 
العربية السفير صالح الوسيمي، 
باملستوى الراقي للمشاريع التي 
ازدان���ت بها أجنح���ة املعرض 
املص���ري للعقار واالس���تثمار 
السادس، والذي تنظمه الشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املعارض »UNIEXPO« بالتعاون 
مع املركز الدولي لرجال األعمال 
ومنظمي سلسة معارض »عمار 
يا مصر«، مؤكدا حرص اجلهات 
املسؤولة في مصر على إشراك 
كل الشركات التي تنطبق عليها 
الشروط املوضوعة حرصا على 

مصلحة رواد املعرض.
وقال الوسيمي في تصريح 
للصحافي���ني عق���ب زيارت���ه 
ألروق���ة املعرض مس���اء أمس 
األول والتي رافقه فيها الوزير 
املفوض عبدالوهاب عبدالعليم 
رئيس مكتب التمثيل التجاري 
واالقتصادي املصري بالكويت 
ومدي���ر عام الش���ركة املتحدة 
للتس���ويق وتنظيم املعارض 
مجدي الهواري، واملقام في مركز 
املؤمترات والرويال س���ويت � 
فندق موڤنبيك املنطقة احلرة، ان 

للمشاركة، الفتا الى ان حوالي 
60% من املشروعات املعروضة 
في املعرض قد انتهى العمل فيها 

بالفعل.
وج���اء النجاح ال���ذي حققه 
املعرض الذي يختتم أعماله اليوم، 
نتيجة التعاون املثمر والبناء فيما 
بني الش���ركة املتحدة للتسويق 
 UNIEXPO املع���ارض وتنظيم 
واملرك���ز الدولي لرجال األعمال 
ومنظمي سلسلة معارض »عمار 
يا مصر« ومتثل ذلك النجاح في 
اختيار أفضل وأرقى الشركات 
العقارية املصرية ذات السمعة 
الطيبة والثقة العالية، باالضافة 
الى املشاريع العمالقة التي أبهرت 
الكويت م���ن مواطنني  جمهور 
ومقيمني، األمر الذي كان له بالغ 
األثر في زيادة نس���بة املبيعات 
التي حققها املعرض والتي تعدت 
ال� 300 مليون جنيه، اضافة الى 
الرعاي���ة الطيبة م���ن مجموعة 
ش���ركات اخلرافي التي تشارك 
العم���الق »بورت  مبش���روعها 
غالب« الذي يعد درة استثمارات 
املجموعة في مصر على ساحل 

البحر األحمر مبرسى علم.

املعرض يضم نخبة من املشاريع 
العمالقة واملتميزة في أرقى أحياء 
مصر، والتي يجب أن تنال ثقة 
رواد املعرض كون ان معظمها 
قد شارف على االنتهاء والبعض 
اآلخر خاض ش���وطا كبيرا في 

مراحل التنفيذ.
وأشار الى ان املعرض حقق 
العديد من النجاحات في دوراته 
السابقة وسيحقق املزيد من تلك 
النجاحات، كون���ه معرضا من 

املعارض املتميزة والذي يعرض 
مشروعات عقارية على مستوى 
ع���ال من اجل���ودة واملصداقية 
وتنوع األماك���ن وأفضلها على 

اإلطالق.
وأض���اف الوس���يمي: خالل 
أروق���ة املعرض  ف���ي  جولتي 
ملست ان كل املشاريع املعروضة، 
موجودة بالفع���ل وجار العمل 
عل���ى االنتهاء منه���ا أو انتهى 
العمل فيها بالفعل، بل ان بعض 

الش���ركات لديها االستعداد في 
عمل جولة سياحية ملن يرغب 
في اقتن���اء العقار على نفقتهم 
اخلاصة، واصطحابه في زيارة 
للمواقع اخلاصة بتلك املشاريع، 
لرؤيتها على أرض الواقع ملزيد 

من االطمئنان.
وأعل���ن ان هناك جلنة عليا 
للمعارض ف���ي مصر وهي من 
تقرر بعد دراسة كل املشروعات، 
وم���ن ثم تصدر ق���رارا وزاريا 

للعام السابع على التوالي خالل الفترة من 13 إلى 15 الجاري

»التجاري« ينظّم معرض »هواة التجاري«
النظير  النجاح املتواص����ل واملنقطع  بعد 
ملعرض »هواة التجاري«، ينظم البنك التجاري 
الكويتي للعام الس����ابع على التوالي معرضه 
اخلاص مبوظفي البنك في الفترة من 13 إلى 15 
اجلاري. وفي هذا السياق، صرحت رئيسة إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة بالبنك الشيخة نوف 
سالم العلي، بأن »التجاري« يحرص على تنظيم 
هذا املعرض السنوي الذي يزداد تألقا وجناحا 
عاما تلو اآلخر، معربة عن سعادتها بتزايد عدد 
املش����اركني من موظفي البنك في املعرض هذا 
العام وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن أفكارهم 
وجتاربهم الفنية واليدوية من خالل معرض 
خاص بهم يحمل اسم »هواة التجاري«. ليضم 
مجموعة من أعمالهم ومنتجاتهم. وأشارت الى 
ان ارتباط هذا احلدث باس����م البنك التجاري 

إمنا يعد مصدر فخر واعتزاز للبنك وجتسيدا 
واضحا حلجم ورعاية البنك واهتمامه مبوظفيه 
ودعمه املتواصل لهوايتهم املختلفة. وأضافت 
ان املعرض يعتبر فرصة لعرض األعمال الفنية 
واليدوية اخلاصة باملوظفني وأسرهم والتي مت 
تنفيذها بدعم وتش����جيع من البنك التجاري، 
حيث حتتوي على أعمال متميزة تضم مجموعة 
كبي����رة من التصاميم مس����توحاة من التراث 
الش����عبي احمللي باإلضافة إلى االكسسوارات 
املختلفة واألزياء والقطع املنزلية والتحف التي 
مت تنفيذها يدويا وكذلك املجوهرات التقليدية 
وهناك أيضا األعمال الفنية والتش����كيلية من 
رس����وم حديثة ولوحات مختلفة ترضي كل 
األذواق وتعك����س األفكار والثقافات واألذواق 
املختلفة للموظفني املشاركني في املعرض. وفي 

ختام تصريحها أشارت إلى أن املعرض أصبح 
فرصة ومناس����بة خاصة يلتقي فيها موظفو 
البنك وعائالتهم للتعارف والتالقي وتوطيد 
الروابط االجتماعية واألسرية، باإلضافة إلى دعم 
املواهب الفنية والثقافية والتراثية واالنطالق 
به����ذه املواهب إلى آفاق جدي����دة. وتأتي هذه 
اخلطوة من جانب البنك حتقيقا ملس����ؤوليته 
االجتماعية جتاه موظفيه. ويقام املعرض في 
دار سمو الشيخ سالم العلي الصباح بقرطبة 
على مدار 3 أيام يستقبل خاللها رواده وضيوفه 
يومي اخلميس واجلمعة على فترة واحدة من 
الس����اعة 5:00 وحتى 9:00 ليال، ويوم السبت 
على فترتني صباحية من الس����اعة 9:00 إلى 
الساعة 1:00 والفترة املسائية من الساعة 5:00 

الشيخة نوف سالم العليإلى الساعة 9:00.

بقلم: د.عبداهلل العبدالجادر

تقـرير


