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الطالب املتدربون في معرض »ايكيا«

»إيكيا« تستقبل المتدربين ضمن مبادرة العمل الصيفي
أعلنت شركة ايكيا الكويت عن جتديد التزامها 
االجتماعي نحو البرنامج احلكومي إلعادة هيكلة 
القوى العاملة وبالتنسيق مع بيت لوذان إلجنازات 
الشباب )لوياك(، بطرح برنامج العمل الصيفي 
في جميع أقسام ايكيا لتمنح أولئك الشباب فرصة 

اكتساب اخلبرات واملعرفة العملية.
وقالت الشركة في بيان صحافي انه مع البدء 
في هذا البرنامج الصيفي تكون »ايكيا« قد بدأت 
العمل مع املجموعتني الثانية والثالثة من الشباب 
الكويت���ي الطموح والواعد لتقدم لهم كل الدعم 
والتدريب املمكن خالل فترة الصيف. وتستمر 
ايكيا في هذه املبادرة للعام السادس على التوالي. 
وبهذه املناسبة قال مدير معرض ايكيا الكويت 
اميل الش���عار في تصريح صحافي: »لقد أنهت 
أول مجموعة من الطالب تدريبها بنجاح داخل 
أقس���ام وإدارات ايكيا. وشهد املتدربون فلسفة 
العمل والتطبيق في ايكيا والتي كانت سببا في 

جناحها وريادتها في الكويت كما حول العالم. 
واطلع املتدربون على أنظم���ة العمل الداخلية 
وخاصة فيما يتعل���ق بالتزامنا نحو املنتجات 
الصديقة للبيئة وكذلك التزامنا بأعلى مستويات 

اخلدمة للعمالء«.
وأوضح أن: »برنامج التدريب الصيفي لهذا 
العام بدأ في منتصف يونيو وسينتهي في بداية 
أغس���طس املقبل، وقد متي���ز بإضافات جديدة 
وقنوات تدريبي���ة وتعريفية أكثر للمتدربني«، 
مشيرا إلى ان فترة التدريب متتد ألربعة أسابيع 
بحيث توفر للمشاركني فرصة اكتساب أكبر قدر 
من املعرفة واخلبرات واملهارات التواصلية وكذلك 
االستفادة من آلية العمل الداخلية في ايكيا بني 

املوظفني واملديرين والعمالء.
الفتا الى انه مت وضع برنامج خاص لهم مير 
به املتدربون في مراحل مختلفة تش���مل أقسام 
املبيعات والتصميم الداخل���ي وخدمة العمالء 

وغيرها. وأضاف: »نحن ملتزمون في ايكيا بالعمل 
والتنسيق مع البرنامج احلكومي إلعادة هيكلة 
القوى العاملة وكذلك م���ع بيت لوذان. كما أن 
ايكيا تولي اهتماما كبيرا بالتواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع وخاصة الشباب الكويتي الواعد 
والطموح لنوفر لهم فرصة اكتساب العديد من 
اخلبرات واملعارف العملية ليكون مس���تقبلهم 
املهني والوظيفي أكثر وضوحا أمامهم، ولتكون 
قراراتهم أكثر فائدة لهم«. وقد ش���هد البرنامج 
التدريبي للعام احلالي جتديدا في آلية تنفيذه 
ومراحل���ه حيث أطلقت ايكيا برنامجا حتفيزيا 
للطالب املتدربني الختي���ار أفضل متدرب لهذا 
الصيف، حيث سيتم اختيار هذا املتدرب املثالي 
وفق آليات ومعايير توضح مدى التزامه واكتسابه 
للخبرات وإظهار املهارات واملعرفة العملية التي 
جناها من هذا البرنامج الصيفي. كما س���ينال 
املتدرب���ون جوائز مالية وش���هادات خبرة عند 

جناحهم في إكمال البرنامج.
اجلدير بالذكر أن »ايكيا الكويت« لديها حاليا 
موظفون يعملون بنظام دوام جزئي، وهم من 
املتدربني املتميزين الذين قدمت لهم ايكيا عرضها 
للعمل بعد إكمالهم وجناحهم في برامج التدريب 

الصيفي خالل األعوام السابقة.
وتعتبر ايكيا الكويت من املؤسسات الرائدة 
في التعبير عن مسؤوليتها االجتماعية من خالل 
البرامج واملبادرات التي حترص على تقدمي اخلير 
والفائدة للمجتم���ع، وإن دعمها لبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة وبيت لوذان تعبير قوي 
عن هذا االلتزام نحو املجتمع إضافة ملا أطلقته من 
مبادرات تواصلية مع مختلف شرائح املجتمع، 
وكذلك البرامج التي حتم���ي البيئة والطبيعة 
وتوفر الطاقة، وجميع هذه املبادرات واألنشطة 
إمنا تشكل جزءا من التعبير عن الثقة التي حملها 

املجتمع اليكيا على مدى 25 عاما.

»الحمراء للمقاوالت«: امنحوا القطاع الخاص الفرصة 
ليردّ على المشككين بإمكانياته لدعم االقتصاد

والشركات بالشكل األمثل، وهو 
ما يجعل من شراكتهما ضمانا 
لنج����اح اي عم����ل يقومان به 
يدا بيد. وب����ني أن احلديث عن 
ضعف إس����هام القطاع اخلاص 
في االقتصاد الوطني فيه نوع 
من الظل����م، ونوع من التحفيز 

على العمل واإلنتاجية.
وأشار إلى أن القضية األساسية 
التي ترهق القطاع اخلاص الكويتي 
بش���كل خاص هي ع���دم توافق 
التعليم مع متطلبات  مخرجات 
سوق العمل، مبينا ان: »العمالة 
التي ينتجها التعليم ال تتناسب 
مع متطلبات سوق العمل« داعيا 
اجلامعات واملؤسس���ات املعنية 
لبحث هذا اخللل املتفاقم، مشيرا 
إلى أن التعليم يركز على اجلانب 
األكادميي على حس���اب التعليم 

الفني.
ف����ي ختام  ودعا ش����لهوب 
تصريحه الصحافي إلى توفير 
احلماية للصناعة الوطنية التي 
تتعرض ملنافسة غير عادلة من 
قبل صناعات دول أخرى تدعم 
قطاعاتها الصناعية حفاظا على 
مصلحة االقتصاد الوطني، وأبدى 
تفاؤال كبي����را بقدرة االقتصاد 
الوطني على جتاوز الضغوط 
االقتصادي����ة التي يتعرض لها 

حاليا. 

تنفيذ املشروعات الكبرى سواء 
منفردا أو من خالل مش����اركته 
مع مستثمرين آخرين. وبني أن 
تبعات األزمة أضعفت النشاط 
االقتص����ادي وأدت إلى تراجع 
االستثمارات اخلارجية وتراجع 
العقاري مما  القطاع  النمو في 
يؤكد أهمية دعم بيئتنا احمللية 
الت����ي أثبت����ت أنها آمن����ة بعد 
اخلس����ائر الكبرى التي حدثت 

باخلارج.
وبني أن م����ن اهم املعوقات 
التي أفقدت القطاع قدرته على 
املاضية  الفترة  املنافسة خالل 
الدعم احلكومي وضآلة  غياب 
اخلدم����ات املقدمة له الس����يما 
الطاقة. واشار إلى أن الوقوف 
بجان����ب القطاع اخلاص يعمل 
على تأهيل العديد من مشاريع 
القطاع اخلاص، وميكنه من خلق 
فرص استثمارية تدار بواسطة 
هذه الشراكة التي ميكنها ان تعيد 
الى القطاع اخلاص احتالل مراكز 
القطاعات  الصدارة بني بقي����ة 

اإلنتاجية األخرى.
وأوضح أن فائدة الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص تتمثل 
في أن لدى القطاع احلكومي العام 
خبرات وآليات واسعة، غير أن 
القطاع اخلاص ميتلك األموال 
القادرة على إدارة تلك اخلبرات 

اإلداري غير املبرر.
القطاع  اش����ار قائ����ال: »ان 
اخلاص احمللي قادر على اإلسهام 
في حتقيق التنمية املس����تدامة 
وقيادة عجلة النمو االقتصادي 
شريطة وجود سياسات داعمة«. 
وأضاف أن التوجهات احلكومية 
اجلديدة وتعزيز الش����راكة مع 
القطاع اخلاص من خالل اخلطة 
التنموية املنتظرة مؤشر جيد إال 
أن هناك دورا كبيرا قادما للقطاع 
اخلاص احمللي في عملية التنمية 
والشك انه سيكون بإمكانياته 
وقدراته على قدر املسؤولية«.

وأكد أن املطلوب في املرحلة 
احلالية هو إعط����اء دور كبير 
للقطاع اخلاص للمشاركة في 

مطالبة بتطوير خبراتها الفنية 
وخطوطه����ا اإلنتاجية خاصة 
بالنسبة للشركات الصناعية 

منها.
وقال ان من بني ابرز ايجابيات 
عم����ل القطاع اخلاص بش����كل 
فعال وج����دي هو القضاء على 
البطالة التي باتت تعيق مجمل 
العملي����ة التنموية، فضال عن 
إمكانية ع����ودة األيدي العاملة 
التي كانت قد هجرت العمل في 
القطاع اخلاص واجتهت للقطاع 
احلكومي مما يخفف من الضغط 
الدولة من حيث  املستمر على 

حجم اإلنفاق.
انه ال صحة لألقاويل  وأكد 
الت����ي تتردد حول ع����دم قدرة 
القطاع اخلاص في الوقت احلالي 
إدارة مش����اريع عمرانية  على 
عمالقة بس����بب غياب رؤوس 
األم����وال وتفضيلها العمل في 
اكثر اس����تقرارا، مشيرا  بلدان 
الكويتيني  الى أن املستثمرين 
بالقطاع اخلاص لديهم السيولة 
ويرغبون في العمل في الداخل 
ولكن تنقصهم الفرص واملبادرة 
وليس صحيحا أنهم يفضلون 
الرغبة  بلدان����ا أخرى ملج����رد 
في املهاج����رة بأموالهم، مطالبا 
بتس����هيل اإلج����راءات الالزمة 
للمشاريع والقضاء على الروتني 

املنتدب لشركة  أكد العضو 
احلمراء الكويتية للمقاوالت حنا 
ش����لهوب أهمية إفساح املجال 
بشكل عملي أمام القطاع اخلاص 
ليثبت قدرته على قيادة االجتاه 
االقتصادي خالل الفترة املقبلة، 
مشيدا بخطة التنمية التي قال 
ان من شأنها إعطاء مساحة اكبر 
للقطاع الذي مر بفترة غير عادية 
من الضعف نتيجة هيمنة القطاع 
احلكومي عل����ى أغلب القنوات 

االقتصادية احليوية.
وشدد في تصريح صحافي 
على ض����رورة فتح املجال أمام 
االستثمارات األجنبية من خالل 
إدخال القطاع اخلاص كشريك 
حيوي مع الشركات االستثمارية 
األجنبية، في خطوة تهدف إلى 
اإلفادة من اخلبرات التي متتلكها 
الش����ركات األجنبية وإمكانية 
استغاللها من قبل القطاع اخلاص 

في إدارة مشاريع مشابهة.
ودعا اجلهات احلكومية الى 
االهتمام باملش����اريع الصغيرة 
واملتوسطة، مشيرا إلى أن تلك 
املشاريع تعد نواة مهمة لقطاع 
خاص قادر على اإلنتاج ومنافسة 

الشركات العاملية الكبرى.
ال����ى ان ش����ركات  ولف����ت 
القطاع اخل����اص وحتى تكون 
قادرة على اإلنتاج بشكل فعلي 

أكدت قدرته على قيادة النمو من خالل خطة التنمية

حنا شلهوب 

»نفط الكويت« تنجز مشروعين
لتزويد محطات الكهرباء بالوقود

أعلنت شركة »نفط الكويت« انها باشرت باجناز 
مشروعني لتزويد محطات الصبية والدوحة والزور 
والشعيبة الكهربائية بأنواع مختلفة من الوقود من 
اجل دعم قدرتها على تلبية االحتياجات املتزايدة 
للطاقة الكهربائية في البالد وبتكلفة إجمالية تبلغ 

520 مليون دينار.
وأضافت الش���ركة في بيان صحافي امس ان 
املش���روع االول البالغة قيمته 404 ماليني دينار 
يهدف الى توفير 730 طنا في الس���اعة من زيت 
الوق���ود منخفض الكبريت و2072 مليار )بي تي 
ي���و( من وقود الغاز يوميا إضافة الى 591 مليار 

)بي تي يو( من زيت الغاز يوميا.
وأوضحت الش���ركة ان املش���روع يهدف الى 
دعم القدرة اإلنتاجية حملطتي الصبية والدوحة 
الكهربائيتني حيث يتوقع االنتهاء منه في ابريل 

.2013
وبينت انه مت طرح مناقصة للمقاولني العامليني 
للقيام بأعمال التصميم الهندسي وتوفير املعدات 
واملواد وادارة املش���روع وبناء وجتهيز واختبار 
األداء خلط���وط األنابيب املزمع إقامتها من ميناء 
األحمدي الى محطت���ي الصبية والدوحة لتوليد 

الطاقة الكهربائية.
اما املش���روع الثاني البالغة قيمته 116 مليون 
دينار فأوضحت الش���ركة انه يهدف الى توفير 
1452 ملي���ار )بي تي يو( م���ن وقود الغاز يوميا 
و1731 مليار )بي تي يو( م���ن زيت الغاز يوميا 
من اج���ل دعم القدرة اإلنتاجي���ة حملطتي الزور 
والش���عيبة الكهربائيتني واملتوقع االنتهاء منه 

في يوليو 2012.
وأضافت انه مت طرح مناقصة للمقاولني العامليني 
للقيام بأعمال التصميم الهندسي وتوفير املعدات 
واملواد وإدارة املش���روع وبناء وجتهيز واختبار 
األداء خلط���وط األنابيب التي س���تقام من ميناء 
األحمدي الى محطتي الزور والش���عيبة لتوليد 

الطاقة الكهربائية.

وبينت ان ترس���ية مناقصة املشروعني متت 
من قبل جلنة املناقص���ات املركزية موضحة أن 
املشروع االول متت ترسيته على شركة »هيونداي« 
للهندسة والبناء الكورية اجلنوبية فيما متت ترسية 
مناقصة املشروع الثاني على شركة »بتروفاك« 

العاملية البريطانية.
وذكرت انه مت توقيع العقدين من قبل رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في الشركة سامي 
الرش���يد فيما وقع من طرف شركة »هيونداي« 
الرئي���س التنفيذي كيم جنوغ كيوم مضيفة انه 
حضر حفل التوقيع السفير الكوري مون يونغ 
هان فيما وقع من طرف شركة »بتروفاك« الرئيس 

التنفيذي اس اس سارما.
اجلدير بالذكر ان الش���ركة تتبع استراتيجية 
تعاقدية حديثة لتنظيم أحكام وش���روط العقد 
وإيجاد توازن في املخاطر احملتملة التي قد يتعرض 
لها طرفا العقد مبا يحقق اجلوانب التنافس���ية 
في املناقصة لتتماش���ى مع مساعي شركة »نفط 
الكويت« في جذب كبريات الش���ركات واملقاولني 

العامليني لتنفيذ املشاريع.

بقيمة 520 مليون دينار

»باز« تطرح »حصص المشاع«
بمعرض العقار الرمضاني 21 أغسطس

»باناسونيك« تعتزم شراء »سانيو«
في صفقة بـ 10 مليارات دوالر

 طوكي���و � رويت���رز: قالت أربعة مصادر ان »باناس���ونيك 
كورب« اليابانية تعتزم شراء األسهم التي ال متلكها في »سانيو 
الكتري���ك« ووحدة أخرى وذلك في صفق���ة قد تتجاوز قيمتها 
10 مليارات دوالر وتعزز توجه »باناس���ونيك« نحو األنشطة 

الصديقة للبيئة.
وقال مصدران إن رابع أكبر ش���ركة لصناعة التلفزيونات 
املسطحة في العالم تعتزم جمع ما يصل إلى 500 مليار ين )5.7 

مليارات دوالر ) من خالل اصدار أسهم جديدة ملساعدتها
في متويل عملية االستحواذ. وهوى سهم باناسونيك نحو 
11% بس���بب مخاوف من أن تؤدي اخلطوة إلى انخفاض قيمة 
حصة املساهمني احلاليني إذ ستخفض القيمة السوقية للشركة 
بواقع 3.5 مليارات دوالر وسجل سعر السهم أدنى مستوى له 

منذ مارس 2009. 
 ومن شأن الصفقة أيضا أن تسهل ل� »باناسونيك« تخصيص 
مزيد من املوارد ألنشطتها الواعدة مثل أنشطة بطاريات الطاقة 
الشمسية والليثيوم ايون، كانت »باناسونيك« قد اشترت حصة 
50% في »س���انيو« في ديس���مبر مقابل نحو 4 مليارات دوالر 
وسيطرت بذلك على إدارة أكبر شركة لصناعة البطاريات القابلة 
للشحن والتي تنتج اخلاليا الشمسية أيضا. ومتتلك الشركة 

حصة 51% في »باناسونيك الكتريك« و»وركس«.

أعلنت ش���ركة ب���از للنظم 
العقاري���ة عن مش���اركتها في 
معرض العقار الرمضاني الذي 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املع���ارض واملؤمت���رات خالل 
الفترة من 21 إلى 24 أغسطس 

املقبل.
وفي هذا اخلصوص، أوضح 
مدير إدارة التسويق في شركة 
ب���از للنظم العقاري���ة د.خالد 
الش���مري أن »باز« ستواصل 
خالل مش���اركتها في املعرض 
تسويق منتج حصص املشاع، 
موضحا أن ه���ذا النظام وهو 

نظام ملكية خاصة مشاعة للمنفعة دون العني وينتفع مبوجبها 
كل ش���ريك بنسبة حصته في املش���اريع ويكون ذلك منسوبا 
ال���ى إجمالي قيمة احلصص في العني »املش���اع« وقد أكد عدد 
من املرجعيات الفقهية صحة هذا النظام من الناحية الشرعية 

وتطابقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

د.خالد الشمري

الفارس: »بيتك« جعل الصيرفة اإلسالمية
 جزءاً مهماً من االقتصاد الوطني

36.6 مليون دينار خسائر
»المجموعة الدولية لالستثمار« لـ 2009

22( كما تق���وم املجموعة حاليا 
الالزمة  على وض���ع اخلط���ط 
والتفاوض م���ع املمولني إلعادة 

هيكلة ديونها.  
ان ق���درة املجموع���ة عل���ى 
متابعة أعمالها على أساس مبدأ 
االس���تمرارية تس���تند  بشكل 
كبير على اجن���از هذه اخلطط 
واملفاوضات بنجاح، ولم نتمكن 
من الوصول   ال���ى أدلة تدقيق 
موثوق فيها وكافية لتحديد مدى 
قدرة املجموعة على النجاح في   
إعادة هيكلة حقوق امللكية والدين 

املستحق عليها.  
ونظ���را جلوهري���ة األمور 
املذك���ورة بفقرات أس���اس عدم 
القدرة على إب���داء الرأي، فإننا 
ال نبدي رأيا على هذه البيانات 

املالية املجمعة املرفقة.  
أمور قانونية أخرى: 

ما مت ذكره في إيضاح رقم )6( 
املرابحات  فيما يتعلق بأرصدة 
املدين���ة مع أطراف  والوكاالت 
ذات صل���ة والت���ي تتجاوز حد 
التركز االئتماني املس���موح به 
الكويت  وفقا   لتعليم���ات بنك 

املركزي. 

برف���ع قضايا ض���د املجموعة 
كما توقفت املجموعة عن سداد 
تكاليف التمويل املتعلقة بصكوك 
إسالمية   باإلضافة الى مخالفة 
بعض الشروط األخرى الواردة 
في اتفاقية الصكوك،  وقد ادى ما 
سبق الى ان اعتبرت املجموعة قد 
تخلفت عن سداد صكوك إسالمية 
  وذلك وفقا للشروط املنصوص 

عليها في هذه االتفاقية. 
باإلضاف���ة إلى ذل���ك تعاني 
املجموعة من نقص في السيولة، 
كما بلغ صافي   خسائر املجموعة 
36.6 ملي���ون دينار تقريبا عن 
الس���نة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009  مقارنة بخس���ائر قدرها 
21.4 ملي���ون دينار للعام 2008 
كما جتاوزت اخلسائر املتراكمة 
75% من رأس مال الش���ركة األم 

كما في 31 ديسمبر 2009.  
اقتراح مجلس إدارة الشركة 
األم وفقا ملتطلبات املادة 171 من 
قانون الشركات التجارية دعوة 
اجلمعي���ة العامة للمس���اهمني 
للموافقة على االقتراح اخلاص 
بإع���ادة هيكلة حق���وق امللكية 
وذلك إلطفاء اخلس���ائر املرحلة 
وتخفي���ض رأس املال   )إيضاح 

اعتمد مجلس إدارة ش���ركة 
الدولية لالس���تثمار  املجموعة 
البيانات املالية السنوية للشركة 
للس���نة املالي���ة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، وأوصى مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح، علما 
بان هذه التوصية تخضع ملوافقة 
اجلمعية  العمومي���ة واجلهات 
املختصة، وقد حققت الش���ركة 
خسائر قدرها 36.6 مليون دينار 
مبا يعادل 82.02 فلس���ا للسهم 
مقارن���ة بخس���ائر قدرها 21.4 
مليون دينار مبا يعادل 49.40 
فلسا للسهم للعام 2008،   وبلغ 
اجمال���ي املوج���ودات املتداولة 
35.1 ملي���ون دينار للعام 2009 
مقارنة ب� 54.6 مليون دينار للعام 
2008، وبلغ اجمالي املوجودات 
107 ماليني دينار مقارنة ب� 149 
مليون دينار للعام 2008، وبلغ 
املتداولة 83  اجمالي املطلوبات 
ملي���ون دينار مقارن���ة ب� 30.2 
مليون دينار للعام 2008، وبلغ 
اجمالي املطلوبات 83.6 مليون 
دين���ار مقارنة ب���� 84.5 مليون 
دينار للعام 2008، وبلغ إجمالي 
حقوق املس���اهمني 23.4 مليون 
دينار مقارنة ب� 64.4 مليون دينار 

للعام 2008.
 علما بأن بنك الكويت املركزي 
قد وافق على هذه البيانات املالية 

بتاريخ 13 يوليو اجلاري.
اجلدير ذكره أن تقرير مراقبي 
احلسابات يحتوي على اساس 
عدم الق���درة على إب���داء الرأي 

التالي:  
أس���اس ع���دم الق���درة على 
إب���داء الرأي: كما ه���و مبني في 
االيضاحات أرق���ام )2.1 � 12.5( 
من هذه البيانات املالية املجمعة 
فقد تخلفت املجموعة في الفترة 
الالحقة عن سداد بعض أدوات 
الدين   اإلسالمية مما أسفر عن 
قيام بع���ض األط���راف الدائنة 

قال محافظ حولي الفريق 
الفارس إن  متقاعد عب���داهلل 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
استطاع أن يجعل »الصيرفة 
اإلس���المية« ج���زءا مهما من 
االقتص���اد الوطني من حيث 
القيم���ة الرأس���مالية وع���دد 
اخلدمات واملنتجات التي توفرها 
لشرائح واس���عة من العمالء 
وطبيعة األنشطة واملجاالت 
التي تساهم فيها، كما أصبحت 
املعامالت املالية اإلسالمية التي 
كان لبيتك السبق والريادة في 
الكويتي  تقدميها في السوق 
عام���ال مؤثرا وأساس���يا في 
حركة السوق، مدلال على ذلك 
باإلقبال الكبير على منتجات 
البنوك والشركات اإلسالمية 
التي جاءت بعد إنشائه وتزايد 
عددها وهو ما لم يكن ليتحقق 

لوال جناح »بيتك« ورس���وخ 
العمالء  ومتانة قواعده وثقة 
فيه التي مهدت لنشوء صناعة 
أصبحت من السمات املميزة 
للقطاع االقتص���ادي واملالي 

بالكويت.
وأشار الفريق الفارس خالل 
التكرمي ال���ذي نظمه »بيتك« 
على ش���رفه ضمن سلس���لة 
الذين قدموا  القياديني  تكرمي 
للكويت مساهمات جليلة في 
مواقع عملهم املختلفة ومثلوا 
من���اذج مضيئة م���ن العطاء 
وإنكار الذات في خدمة الوطن 
الى ان جناحات بيتك والقيمة 
املضافة التي حققها لالقتصاد 
الوطني وسمعته الطيبة على 
املستويني اإلقليمي والعاملي 
فخر للقط���اع اخلاص ودليل 
أكيد على قدرته على النجاح 

وفتح أس���واق جديدة وبناء 
كوادر وطنية.

من جانبه، قال مدير إدارة 
التس���ويق والعالقات العامة 
مدير التخطيط االستراتيجي 
في »بيتك« م.فه���د املخيزمي 
القياديني  إن برنامج تك���رمي 
يستهدف تقدمي الشكر والتعبير 
الكويت  عن االمتنان ألبن���اء 
املخلصني الذين بذلوا اجلهود 
خلدمتها على مدى عقود واتسم 
أداؤهم فيها بالتفاني وكانت لهم 
ملسات وإضافات مميزة على 
التي  العمل واملناصب  مواقع 
تقلدوها، فهم القدوة التي يجب 
أن يتعلم منها شبابنا والتي 
من املف���روض أن تبرز ويتم 
تسليط الضوء عليها من قبل 
وس���ائل اإلعالم وفي املجتمع 

بشكل عام.

مجلس إدارتها يوصي بعدم توزيع أرباحخالل تكريمه ضمن حملة »القيادي البارز« لتعزيز الوفاء

جانب من تكرمي محافظ حولي 

»بيان« تحصل على الموافقة على إلغاء 
إدراجها في سوق دبي المالي

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 20 يونيو املاضي واخلاص بأن ش��ركة بيان لالستثمار 
ستباشر اجراءات إلغاء ادراجها في سوق دبي املالي، حيث تفيد 
الش��ركة مبوافقة هيئة األوراق املالية والسلع باإلمارات وسوق 
دبي املالي على الغاء ادراج ش��ركة بيان لالس��تثمار لدى سوق 

دبي املالي.
وأفادت الش��ركة بأن التاريخ الفعلي لوقف التداول بسهمها 

في سوق دبي املالي سيكون يوم 5 أغسطس.


