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أعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
الس���عودية »زي���ن  املتنقل���ة 
الس���عودية« أمس عن توصية 
مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها 
مبقدار 4.383.487.180 )أربعة 
ملي���ارات وثالثمائ���ة وثالثة 
وثمانني مليونا وأربعمائة وسبعة 
ألفا ومائ���ة وثمانني(  وثمانني 
رياال سعوديا عن طريق إصدار 
أسهم حقوق أولوية. وأوضحت 
الش���ركة في بيان صحافي أنه 
سيتم استخدام متحصالت زيادة 
رأس املال لتمويل املرحلة التالية 
من خطة الشركة االستراتيجية 
للنمو، مشيرة الى انه من املتوقع 
أن يؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة 
النمو املس���تمرة للش���ركة في 

اململكة العربية السعودية.
وأضافت أن إس���تراتيجية 
الش���ركة ادت إلى وصول عدد 
عمالئها إل���ى أكثر من 7 ماليني 
عميل وحتقي���ق إيرادات تصل 
إلى حوالي 1.400.000.000 ريال 
في الربع الثاني من عام 2010، 
التعادل  وبالتالي جتاوز نقطة 
على مستوى األرباح قبل الفوائد 
والزكاة واإلهالك واإلطفاء خالل 
أقل من سنتني من بدء العمليات 
التجارية للشركة.  واشارت الى 
انه قبل استكمال عملية زيادة 
رأس املال، تنوي الشركة دعوة 
العادية  العام���ة غير  اجلمعية 
للشركة للتصويت على توصية 
مجل���س اإلدارة بتخفيض عدد 
أسهم الشركة من 1.400.000.000 
)ملي���ار وأربعمائ���ة ملي���ون( 
س���هم بقيمة اسمية مقدارها 10 
إلى  رياالت سعودية لكل سهم 
732.843.885 )سبعمائة واثنني 
وثالثني مليونا وثمامنائة وثالثة 
وأربعني ألفا وثمامنائة وخمسة 
وثمانني( سهما من خالل إلغاء 
667.156.115 )ستمائة وسبعة 
وس���تني مليون ومائة وس���تة 

وخمس���ني ألف ومائة وخمسة 
عشر( س���هما »تخفيض رأس 

املال«.
الش���ركة من خالل  وتهدف 
تخفي���ض رأس املال إلى إطفاء 
اخلسائر املتراكمة للشركة، مما 
قد يؤدي الى زيادة سعر تداول 
األس���هم إلى أعلى م���ن القيمة 
االسمية للسهم، وهو األمر الذي 
من شأنه متكني الشركة من إصدار 
أسهم حقوق األولوية وتسهيل 

عملية االكتتاب فيها.
واشارت الشركة الى انه على 
الرغم من أن تخفيض رأس املال 
سيترتب عليه تقليل عدد األسهم 
اململوكة لكل مساهم، إال أن القيمة 
اإلجمالية السوقية الستثمارات 
املس���اهمني في الشركة في ذلك 

الوقت لن تتأثر. 
الش���ركة في بيانها  ولفتت 
الصحافي الى انها تنوي الدعوة 
لعقد جمعي���ة عامة غير عادية 
في الوقت املناس���ب للتصويت 
على زيادة رأس املال، حيث يحق 
ملساهمي الشركة املسجلني في 
نهاية انعق���اد اجلمعية العامة 
غير العادية التي ستصوت على 
قرار زيادة رأس املال االكتتاب 
في األسهم اجلديدة نقدا مبقدار 
)ملياري���ن   2.246.537.180

ومائتني وستة وأربعني مليونا 
وخمسمائة وسبعة وثالثني ألفا 
ومائة وثمانني( رياال وذلك حسب 
نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ، 
كما يحق للمساهمني املؤسسني 
االكتتاب في األس���هم اجلديدة 
وذلك حسب نسبة أحقيتهم في 
االكتتاب في األسهم اجلديدة نقدا 
أو من خالل رس���ملة جميع أو 
جزء من الق���روض املقدمة من 
أي منهم سابقا للشركة ومبقدار 
2.136.950.000 )مليارين ومائة 
وستة وثالثني مليونا وتسعمائة 
وخمس���ني ألف( ريال، حيث مت 
تق���دمي غالبية الق���روض عند 
تأسيس الشركة لتمويل التكاليف 
األولية لرخصة الشركة، من بني 

أمور أخرى.
من جهة اخ���رى، افاد موقع 
البورصة السعودية بأن عضو 
مجلس ادارة شركة زين السعودية 
اس���عد البنوان سيستقيل من 
منصبه في الشركة بحلول االول 
من اكتوبر املقبل. ومن املتوقع ان 
يخلف البنوان الذي يشغل حاليا 
منصب رئيس مجلس ادارة شركة 
زين الكويت في عضوية مجلس 
ادارة ش���ركة زين الس���عودية 
الرئيس التنفيذي احلالي لزين 

الكويت براك الصبيح.

)كرم ذياب(احلارث اخلالد مترئسا اجلمعية العمومية لشركة التسهيالت

تدخل في شراكات لتنفيذ مشروعات استثمارية بالخليج وال تسعى وراء أي استحواذات جديدة

»التسهيالت العقارية« وّقعت عقد إدارة
مع »التسهيالت التجارية« لتخفيف النفقات المحاسبية والقانونية

26.9 مليون دينار إجمالي أصولها حتى مارس 2010 مقارنة بـ 27.9 مليون دينار لـ 2009
محمود فاروق

كش����ف رئيس مجل����س إدارة 
شركة التسهيالت للتمويل العقاري 
احلارث اخلالد عن توجه الشركة 
نحو الدخول في شراكات محلية 
وخليجية لتنفيذ عدة مشروعات 
استثمارية مبنطقة اخلليج، حيث 
تقوم الش����ركة حاليا باالستثمار 
في مش����روعني عقاريني في عمان 
والبحرين، مؤكدا أن »التسهيالت« 
ال تس����عى وراء أي اس����تحواذات 
جديدة، وأن خطة الشركة تعتمد 
على توزيع الهيكل االس����تثماري 
لها بني 50% استثمارات و50% أداء 

تشغيلي.
وأوضح اخلالد في تصريحات 
صحافية خالل اجلمعية العمومية 
التي عقدت امس أن الشركة قامت 
بتوقي����ع عق����د ادارة مع ش����ركة 
التجارية لتخفيف  التس����هيالت 
النفقات على الشركة وذلك لتقدمي 
خدمات االدارات املختلفة للشركة 
مثل اإلدارة احملاسبية والقانونية 
وما إلى ذلك. ولفت إلى أن الشركة 
تعرضت إلى مشاكل متويلية كثيرة 
خالل العامني املاضيني لش����ركات 
التمويل وذلك بسبب ركود السوق 
العقاري، موضحا أن الشركة تسعى 
لتحقيق خطتها اإلس����تراتيجية، 
وسط توقعات بتحسن األداء بشكل 

كبير خالل عام 2011.
وقال اخلالد في تقرير مجلس 
اإلدارة ان الشركة ملتزمة باخلطة 
اإلستراتيجية املوضوعة لها على 
الرغم من استمرار ركود األوضاع 
االقتصادية في املنطقة، إذ تركزت 
أعمال الشركة خالل السنة املالية 
2010/2009 على ثالث محاور هي: 
احملافظة على ميزانية مالية ذات 

استراتيجيني لالستثمار والتملك 
في نشاط التمويل العقاري املزمع 
تشغيله في السعودية، إذ وضعت 
خطة عمل لبدء النشاط والتي هي 
في مرحلة التنفيذ حاليا، كما اتخذت 
الشركة خطوات استراتيجية إليجاد 
مس����احة تنافسية لها في السوق 
السعودي بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة ونخبة م����ن املطورين 
اململكة، مؤكدا  العقاريني داخ����ل 
على حرص الش����ركة على إنشاء 
بنية حتتية صلبة لدعم نش����اط 
العقاري واس����تيعاب  التموي����ل 
النمو املستقبلي للشركة في هذا 
القطاع داخل اململكة، وذلك لتقدمي 
خدمات التمويل العقاري بش����كل 
متكامل ضمن سوق تنافسي واعد، 
متوقعا أن تبدأ الش����ركة نشاطها 
املالية  السنة  اململكة خالل  داخل 

.2011/2010
وأشار إلى قيام الشركة بالبحث 
واالس����تحواذ وتطوي����ر املعايير 
والسياس����ات املطلوبة إلنش����اء 
محفظة عقارية ذات أصول نوعية 
مدرة للدخل مع األخذ بعني االعتبار 
القيمة االفتراضية املستقبلية لهذه 
األصول وما ميكن أن تدره كعائد 
على االستثمار حتى في الظروف 

االقتصادية احلرجة.

جمعية عمومية

ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومي����ة للش����ركة على جميع 
بن����ود ج����دول أعماله����ا وتقرير 
مجلس اإلدارة وحس����اب األرباح 
واخلسائر واملوافقة على توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
للمساهمني بهدف دعم املركز املالي 

في ظل الظروف احلالية.

س����يولة متينة للشركة، تأسيس 
نش����اط متويل عقاري في اململكة 
العربية الس����عودية، وتأس����يس 
محفظة عقارية عن طريق االستحواذ 
على أص����ول عقارية مدرة للدخل 
وذات قيمة مضاف����ة في الكويت 
التعاون.  ومنطقة دول مجل����س 
وأضاف أن الشركة اختتمت السنة 

املالية بإجمالي أصول بلغت 26.9 
مليون دينار مقارنة ب� 27.9 مليون 
دينار العام املاضي، والتي تضمنت 
توزيع أرباح بنسبة 5%، موضحا 
أن أجمالي األصول شملت سيولة 
مالية بقيمة 23.1 مليون دينار مت 
توظيفها أدوات مالية قصيرة األجل 
ومتكنت الشركة من تسجيل ربح 

صافي بقيمة 446 ألف دينار مقارنة 
ب� 2.6 مليون دينار.

أن الشركة استمرت في  وزاد 
احملافظة على ثبات رأس املال في 
ظل الظروف احلرجة رغم انخفاض 
األرباح ألسباب تدني فوائد األدوات 
املالية قصيرة األج����ل، مبينا أن 
الشركة جنحت في جذب مستثمرين 

أكد احلارث اخلالد أن رأس املال احلالي 
للش��ركة والبالغ 25 مليون دينار كاف 
لتمويل انشطة الشركة في الوقت احلالي 
في ظل األوضاع الراهنة للسوق، مبينا 
أنه سيتم دراسة جدوى زيادة رأس املال 

مستقبال وقال أن الشركة تقدم التمويل 
العقاري االستهالكي لألفراد وال يوجد 
توجه للمساهمة في خطة التنمية والتي 
تتعلق بتمويل املشاريع الكبرى ألن ذلك 

من اختصاص البنوك.

أنشطة وتوجهات »التسهيالت العقارية«

د.سعد البراك اسعد البنوان

البنوان يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة

»زين السعودية« تتجه لزيادة رأسمالها 
بمقدار 4.383 مليارات ريال سعودي 

رشا خالد الغنيم 

دالل املضف

أشادت رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة طفل 
املس���تقبل الترفيهية العقارية 
»فيوتشر كيد« رشا خالد الغنيم 
بالنتائج املالية اجليدة واملتميزة 
التي أعلنت عنها الش���ركة في 
النصف األول م���ن العام 2010 
قائلة: »ش���هدت النتائج املالية 
للش���ركة في النصف األول من 
الع���ام 2010 جناح���ا ملحوظا 
ومتميزا هو األول من نوعه في 

تاريخ الشركة«.
ان  الغني���م  وأوضح���ت 
النتائج ج���اءت نتيجة  ه���ذه 
إلس���تراتيجية الشركة الفاعلة 
التي أرساها مجلس اإلدارة من 
خالل االهتم���ام املتزايد بطرح 
منتجات جديدة تخدم الشريحة 
التي تتعامل معها الشركة في 
جميع فروعها بالكويت وهو ما 
عكس متانة وقوة املالءة املالية 
للشركة وتقدمها من عام آلخر. 
وأضافت الغنيم في بيان صحافي 
أن الشركة شهدت تطورا ومنوا 
قياسيا خالل السنوات اخلمس 
املاضية مشيرة إلى أن الشركة 
وضعت سياسة توسعية ليس 

الكويتية  الش���ركة  أعلنت 
لالستثمار عن بدء حملتها جلمع 
التبرعات لصالح أهالي الضحايا 
واملنكوب���ني ج���راء الس���يول 
والفيضان���ات الت���ي اجتاحت 
باكس���تان، كمب���ادرة من قبل 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بالشركة بالتعاون مع جمعية 

الهالل األحمر الكويتي.
وبهذه املناسبة، قالت ضابط 
العالق���ات العامة واإلعالم في 
الشركة دالل املضف إن الكويتية 
لالس���تثمار حريص���ة عل���ى 
املش���اركة في مختلف األعمال 
اإلنسانية واالجتماعية سواء 
الكوي���ت أو خارجها،  داخ���ل 
وان الشركة وكعادتها دائما ال 
تدخر جهدا في دعم ومساعدة 

احملتاجني.
وبينت أن الشركة الكويتية 
لالستثمار تعتبر من الشركات 
الس���باقة إلى القيام مبثل هذه 
املبادرات، وذل���ك انطالقا من 
دورها االجتماع���ي في خدمة 
املجتمع، خاصة ان الكارثة التي 
متت بباكس���تان تعتبر كبيرة 

نظرا لقوة مالءتها املالية اجليدة 
وعدم مواجهته���ا ألي تعثرات 
خالل الفترة املاضية مؤكدة أن 
الشركة لم تقم باالستثمار في أي 
أوراق مالية أو عقارات تراجعت 
أصولها حتى تتأثر باألزمة أو 
تداعياتها السلبية، الفتة إلى أن 
الشركة لم تقم بتنفيذ مشروع أو 
إمتام صفقة إال بعد دراسة متأنية 
واستراتيجية جيدة وموضوعة 

من قبل مجلس إدارة الشركة.
وأكدت أن الشركة قامت أخيرا 
بزيادة رأسمالها بنجاح وستقوم 
باستغالل هذه الزيادة في عمليات 
التوسعات احمللية واخلارجية 
مضيفة أن الشركة تسعى لتقدمي 
أحدث التقنيات واخلدمات ذات 
اجلودة العالية آخذين في عني 
االعتب���ار كل اخليارات املتاحة 

أمامنا ومبرونة كاملة.
وأعربت الغنيم عن أملها في 
أن تتصاعد مؤش���رات األرباح 
للش���ركة في الربع���ني الثالث 
والرابع من العام احلالي 2010 
وحتقيق منو مستدام في حقوق 
املساهمني فضال عن اإليرادات 

التشغيلية الثابتة.

واك���دت أن »تفاعل موظفي 
الشركة يأتي موازيا لرد الفعل 
الرسمي احلكومي حيث كانت 
الكويت كعادتها من أولى الدول 
التي هبت ملساعدة إخواننا في 
باكستان«، الفتة في الوقت ذاته 
إلى التفاعل الشعبي والذي دائما 
ما ينم عن آصالة وطبيعة هذا 

الشعب اخليرة.
في سياق آخر، قالت املضف 
ان الشركة الكويتية لالستثمار، 
كعادتها السنوية ستقوم بتوزيع 
13 الف وجبة سحور في العشر 
األواخر للمصلني مبسجد الدولة 
الكبير وذلك بالتنسيق مع إدارة 
املس���جد التي أشادت بحرص 
الش���ركة الكويتية لالستثمار 
على نيل األجر بإعانة القائمني 
واملصلني باملسجد الكبير على 
القيام، مؤكدة حرص الشركة 
على املش���اركة املس���تمرة في 
النشاطات االجتماعية واإلنسانية 
واملسارعة في فعل اخلير وتقدمي 
العمل اخلي���ري والذي يعتبر 
أساسا ونهجا في مسيرة الشركة 

منذ تأسيسها.

فقط في الكويت وإمنا في اخلليج 
وجنحت كذلك في تطبيق اخلطة 
املوضوعة ومازالت تسير بخطى 
ثابت���ة لتحقيق هدفه���ا األكثر 
باالنتشار محليا وخارجيا وهذا 
ما وضح جلي���ا وانعكس على 
أداء الش���ركة في النصف األول 

من العام احلالي 2010.
وأوضح���ت الغنيم أنه على 
الرغم من اس���تمرار التداعيات 
العاملية  املالية  السلبية لألزمة 
إال أن الشركة ماضية في حتقيق 
أهدافها ولم تتأثر بهذه التداعيات 

وحتتاج إلى املزيد من اجلهود 
اإلنسانية من اجلميع حتى ميكن 

التغلب على آثارها.
وأشارت إلى ان هذه احلملة 
ومن���ذ اإلعالن ع���ن انطالقها، 
الق���ت تفاعال كبي���را من قبل 
موظفي الشركة على اختالف 
تخصصاتهم ودرجاتهم، حيث 
طالبوا ومنذ بداية األحداث املؤملة 
التي أملت بالشعب الباكستاني 
بضرورة العمل على املشاركة 

في مساندة املنكوبني هناك.

أعربت عن أملها في تصاعد مؤشرات األرباح في الربعين الثالث والرابع 

توزع 13 آلف وجبة سحور على المصلين في المسجد الكبير

الغنيم: »فيوتشر كيد« حققت نموًا بنتائجها المالية 
وماضية نحو االنتشار المحلي والخارجي 

»الكويتية لالستثمار« تبدأ حملة جمع التبرعات 
لصالح منكوبي السيول في باكستان »داو للكيماويات«: الشرق األوسط من أبرز

 مراكز صناعة البتروكيماويات عالميًا
العاملي  الرئيس  قالت نائ���ب 
الهندس���ية ومراك���ز  للحل���ول 
التكنولوجيا وعمليات التصنيع 
والهندسة في شركة داو للكيماويات، 
مارغريت ووكر أن منطقة الشرق 
األوسط س���تكون من أهم املراكز 
البتروكيماويات  ف���ي صناع���ة 
على املس���توى العاملي. واشارت 
في تصري���ح صحافي، إلى الدور 
التقنيات  الذي تلعب���ه  احليوي 
والعمليات الهندسية والتصنيعية 
في قط���اع البتروكيماويات على 
املستوى العاملي، مرجحة أن يأخذ 
املنتجون العرب واخلليجيون دورا 
أكبر ف���ي الصناعات التحويلية، 
مشيدة مبجموعة من املراكز التقنية 
التي مت تأسيس���ها ف���ي مختلف 
أرج���اء املنطقة الت���ي تركز على 
تعزيز التقنيات ورفع مس���توى 
املوثوقي���ة واإلنتاجية والتعامل 
بالبيئة  املتعلق���ة  القضاي���ا  مع 
والصحة والسالمة. واستشهدت 

بأبرز األعمال التي قامت بها شركة 
داو للكيماويات على املس���تويني 
التصنيعي والهندسي في املنطقة، 
منوهة الى أن شركة إيكويت، وهي 
الشركة املتميزة إقليميا في إنتاج 
البولي إيثيلني واإليثيلني جاليكول 
واملشروع املشترك منذ 15 عاما بني 
داو وشركة صناعات الكيماويات 
البترولية الكويتية، بدأت تطبق 
معايير السالمة التي تطمح شركة 
داو لاللتزام بها، وذلك كجزء من 
أهداف االس���تدامة التي تس���عى 
الشركة لتطبيقها في عام 2015، 
كما أشارت إلى أن شركة داو، منذ 
عام 2005، عملت مع شركة إيكويت 
إلدارة ما وصل إلى 14 عاما متتاليا 

من التدريب اليومي.
واوضحت: »تعمل شركة داو 
الكويت  بجهد مع ش���ركائها في 
على تطبيق معايير سالمة عالية 
املس���توى وحتديد مبادئ تالفي 
اخلسائر، وتطبيق أفضل التقنيات 

والعمليات املتخصصة في مجال 
البيئة والصحة والس���المة. كما 
نقوم بتدريب موظفينا على أفضل 
املمارسات املتعلقة بالسالمة، ومن 
خالل تطبيقاتنا ألفضل التقنيات 
وعمليات املعاجلة، نحرص على 
دمج معايير االستدامة واملوثوقية 
في عملياته���ا املتعددة من خالل 
تطبيق أفضل التقنيات وعمليات 
املعاجلة التي جتعل املصانع آمنة 
للموظفني والبيئة واملجتمعات«. 
وأثنت ووكر على نشاطات التنمية 
االقتصادية اإلقليمية للش���ركة، 
مؤكدة التزام داو الدائم بتطوير 
اإلجن���ازات التي حققتها عمليات 
التصني���ع اإلقليمي���ة بالتعاون 
مع ش���ركائها امللتزمني بتحقيق 
التميز في الصناعة  التوازن بني 
من جهة وااللتزام مبعايير السالمة 
وتدريب وتطوي���ر خبرات قوى 
العمل املتنامي���ة في املنطقة من 

جهة أخرى.

»كويت إنرجي«: أرباحنا قبل 
احتساب الفوائد والضرائب

باالشارة الى اخلبر الذي نشر في عدد أمس بالصفحة االقتصادية 
حتت عنوان: »أكبر: 80 مليون دوالر أرباح »كويت إنرجي« املتوقعة 
مع نهاية العام« والذي ورد خالله »أن الشركة تتوقع أرباحا تصل إلى 
80 مليون دوالر«، فقد نوهت الشركة بأن مبلغ ال� 80 مليون دوالر 
يش���مل األرباح املتوقعة قبل حساب الفوائد والضرائب ومصاريف 
االهالك واستهالك الدين EDITBA، وليست األرباح، لذا لزم التنويه 

والتصحيح.

»المركز« يوفر فرص التدريب الميداني
لطالب الجامعات وحديثي التخرج

قال املركز املالي الكويتي »املركز« انه بدأ منذ بداية العام بتوفير 
فرص تدريبية ملجموعة من الكوادر البشرية تضمنت 16 فردا من طلبة 
وطالبات اجلامعة الى جانب مجموعة من حديثي التخرج، وأشار الى 
انه حرصا منه على توفير فرص ذات قيمة حقيقية الكتساب اخلبرة 
واملعرفة فقد اتخذ التدريب الطابع العملي حتت اش���راف مجموعة 

متميزة من موظفي »املركز« في مختلف اإلدارات.
وفي هذا الس���ياق، قالت نائب الرئيس في إدارة املوارد البشرية 
والشؤون االدارية في »املركز«، رش���ا احلمد في تصريح صحافي: 
»نوجه جهودنا نحو تطوير العنصر البش���ري في األس���واق التي 
نعمل بها كجزء من مس���ؤوليتنا االجتماعية، ومن هذا املنطلق فقد 
وفرنا التدريب امليداني ملجموعات من الطلبة وحديثي التخرج خالل 
السنوات ال� 6 املاضية، ما يشكل خبرة جديدة تضاف الى العلوم التي 
يتلقونها في اجلامعات والكليات، ليكونوا مسلحني باملعرفة النظرية 
واخلب���رة العملية. وقد تضمنت مجموع���ة »2010« طلبة وطالبات 
من عدة جنس���يات وتخصصات، ومن اجلامعات والكليات احمللية 

احلكومية واخلاصة باإلضافة الى عدد من اجلهات األجنبية«.

مسؤولو الشركة مع الطالب املتدربني

منح الشباب فرصة للتعرف على مجال العمل في قطاع التجزئة

»محمد حمود الشايع« تحتفل بنجاح برنامجها للتدريب الصيفي
أقامت شركة محمد حمود الشايع بالتعاون مع برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة حفال لتكرمي عدد من الش���باب 
الكويتي الذين شاركوا في برنامج التدريب الصيفي مبحالت 
التجزئة التابعة للشركة، ضمن بادرة صممت إلعطاء الشباب 

فرصة للتعرف على مجال العمل في قطاع التجزئة.
وبهذه املناس���بة، أكد رئيس مجلس االدارة التنفيذي 
للشركة محمد عبدالعزيز الشايع، أهمية العنصر البشري 
في جناح الشركة، مش���يرا الى أن برنامج تدريب الطلبة 
الصيفي يأتي ضمن التزام الشركة جتاه املجتمع، باالضافة 
الى أهميته في اكتشاف وتنمية املواهب الشابة في مرحلة 

مبكرة.
واضاف »أن جتربتي اخلاصة ف���ي العمل في احملالت 
بين���ت لي كم هو مثير قطاع التجزئة للعمل فيه، وأمتنى 
من الشباب الذين التحقوا ببرنامج التدريب أن يكونوا قد 
شعروا بأهمية وحيوية هذه التجربة وأن يستكملوا عملهم 

في هذا القطاع الديناميكي«.
وأشاد بالدور الذي يقوم به برنامج إعادة هيكلة القوى 
العامل���ة في توفير فرص التدريب لطالب الثانوية العامة 
واجلامع���ات خالل فترة الصيف، والذي من ش���أنه صقل 
إمكانياتهم وتوسيع خبرتهم، مؤكدا حرص شركة محمد 
حمود الشايع على استقطاب الشباب الكويتي للعمل في 

القطاع اخلاص.


