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«الوطني لالستثمار» حتصد جائزة
«صفقة العام ٢٠٢١» من «ذي بانكر»

حصدت شــركة الوطني 
لالســتثمار، رائدة األعمال 
املصرفية واالستثمارية في 
املنطقة، الذراع االستثمارية 
الكويــت  بنــك  ملجموعــة 
الوطني، جائزة «صفقة العام 
٢٠٢١» في الشرق األوسط من 
مجلــة «ذي بانكر» التابعة 
ملجموعة فاينانشيال تاميز 
العامليــة واملتخصصــة في 
املالية واملصرفية  الشؤون 
والتي تعد من أعرق املجالت 

املصرفية العاملية.
وتأتــي جائزة «الوطني 
لالســتثمار» تقديرا للدور 
القيادي البــارز الذي قامت 
به الشركة في ترتيب إصدار 
أوراق ماليــة دائمة لصالح 
بنك الكويت الوطني ضمن 
الشــريحة األولى اإلضافية 
لرأســمال البنك بقيمة ٧٠٠ 
مليون دوالر، وفق نظام الـ

.١٤٤Aوالـ Regulation S
وســتدعم هــذه األوراق 
املالية، مساعي بنك الكويت 
الوطني نحو تنويع قاعدة 
التمويــل وتعزيــز معدالت 
وفقــا  املــال  رأس  كفايــة 
ملتطلبات بازل ٣ وتعليمات 
بنك الكويت املركزي، حيث 
طلبــات  إجمالــي  وصــل 
االكتتاب على هذا اإلصدار، 

وفاعليــة فريــق العمل في 
الشركة.

ويأتــي التكــرمي الدولي 
الذي تلقته الشــركة بفضل 
األداء املســتدام والقوي في 
األسواق احمللية واإلقليمية 
رغــم الوضــع االقتصــادي 
واإلقليمــي الصعــب الــذي 
يشــهده العالم حاليا، وهو 
ما يعد دليال آخر على الوضع 
الفريــد والرائد الذي تتمتع 
به الوطني لالستثمار على 
جميع املســتويات كشركة 
بــارزة فــي قطــاع األعمال 

االستثمارية املصرفية.
التي  وتســتند اجلوائز 
دائمــا  الشــركة  تتلقاهــا 
العامليــة  مــن املؤسســات 
الشــؤون  املتخصصــة في 
املالية واملصرفية إلى منوذج 
العمل الدقيق واملتطور الذي 
الشــركة لعمالئها،  تقدمــه 
وذلــك مــن خــالل االهتمام 
احلقيقــي بــكل عميل لديها 
من مختلف الشرائح وتلبية 

املالية  جميع احتياجاتهــم 
واالستثمارية. 

وقالت مجلــة ذي بانكر 
إنها اعتمدت على مجموعة 
واســعة مــن املعاييــر في 
اختيار الصفقات الفائزة مع 
التركيز على درجة حتقيق 
أهداف العميل باإلضافة إلى 
درجة تعقيد الصفقة وعنصر 
االبتكار فيها وسرعة تنفيذها 
وأداء التســعير، وهــو مــا 
يضيف ويؤكد خصوصية 

هذه اجلوائز.
«الوطنــي  وتعــد 
لالســتثمار» من الشــركات 
الرائدة في مجال استشارات 
وترتيب إصدارات الدين في 
املنطقة، حيث قدمت الشركة 
إلصــدارات  االستشــارات 
تتجــاوز قيمتهــا ٢٤ مليار 
دوالر في أســواق رأســمال 
التقليدي  الديــن بنوعيهــا 
واإلسالمي على الصعيدين 
احمللي والعاملي، الى جانب 

صفقات إعادة الهيكلة.

عن دورها في إصدار أوراق مالية لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة ٧٠٠ مليون دوالر

الذي حصــل على تصنيف 
Baa٣ من قبل وكالة «موديز» 
العاملية إلى مستوى قياسي 
بلغ ١٫٩ مليــار دوالر، وهو 
مــا يعادل تغطيــة اإلصدار 
بحوالي ٢٫٧ مرة، وذلك على 
خلفيــة اإلقبــال الكبير من 
املستثمرين العامليني، وهو 
مــا كان له األثــر األكبر في 
جعل هذه الصفقة التاريخية 
حتتل املراكز األولى من بني 
الفئات اإلقليمية لهذا العام. 
يذكر أن شــركة الوطني 
لالســتثمار قامــت في هذه 
الصفقة بدور املنسق العاملي 
الطــرح  املشــترك ومديــر 
املشــترك ومديــر االكتتاب 

املشترك. 
الفــوز بجائــزة  ويعــد 
«صفقة العام ٢٠٢١» شهادة 
على اســتراتيجية شــركة 
الرامية  الوطني لالستثمار 
إلى إيجاد فرص استثمارية 
ذات قيمة عالية ملستثمريها، 
وكذلك شــهادة على حرفية 

«بيتكوين» تهبط ٧٪ إلى ٣٥ ألف دوالر
وكاالت: واصلت عملة بيتكوين 
املشفرة تراجعها خالل تعامالت أمس، 
بحسب موقع «كوين ماركت كاب»، 
حيث انخفضت بنحو ٧٪، إلى ٣٥ ألفا 
و٣١٠ دوالرات، لتخسر أكثر من ٢٧٠٠ 
دوالر مقارنة مع سعرها قبل يوم.

وانخفضت بيتكوين، أكبر وأشهر 
العمالت املشفرة في العالم، ٤٥٫٥٪، 
عن أعلى مســتوى بلغته هذا العام 

عند ٦٤ ألفا و٨٩٥٫٢٢ دوالرا في ١٤ 
أبريل.

وانخفضت عملة «إثر»، املرتبطة 
بشبكة سلسلة كتل إثريوم، ٨٫٦٦٪، 
إلى ٢٢٠٦ دوالرات خالل التعامالت، 
لتخســر ٦٫٥١٪ خــالل ٢٤ ســاعة، 

و٣٫٤٪، خالل أسبوع.
وتلقت العمالت املشفرة ضربات 
قوية مؤخرا بعد حتذيرات مؤسسات 

رسمية في أميركا وأوروبا من أنها 
تنطوي على مخاطر شديدة.

واخلميس املاضي حذرت هيئة 
رقابــة مالية بريطانية األشــخاص 
الذين يستثمرون في العمالت الرقمية 
املشفرة مثل بيتكوين، بأن يكونوا 
على استعداد خلسارة كل أموالهم، 
كاشــفة عن تزايــد االهتمــام بهذه 

األصول املتقلبة.

الصفقة تاريخية وحتتل املراكز األولى من بني الفئات اإلقليمية لهذا العام

هناك بذخ وفساد ومعهما مصروفات إدارة وصيانة غير ضرورية للمباني التعليمية

تقرير الشال

قال «الشال» في تقريره األسبوعي 
انه أســوة بالفســاد تضاعفت أجهزة 
رقابته وساء ترتيب الكويت في مؤشر 
مدركاته، في التعليم أيضا تزايد عدد 
األجهزة واللجان ودراسات صندوق 
النقد الدولي واســتعارة جتارب دول 
متقدمة في التعليم مثل ســنغافورة، 
وكلها بتكاليف متزايدة، وهوى مستوى 
التعليم العام والعالي. ذلك يحدث في 
نفس الوقت الذي تقدم فيه احلكومة 
خطتها اخلمسية الثالثة وضمنها إيحاء 
بأن ما ســبقها، أي اخلطة اخلمســية 
األولــى والثانيــة، قد حققــت معظم 
أهدافها، وال معنى ألي مشروع تنموي 
ما لم يرتق مبســتوى اإلنسان هدف 
التنمية ووسيلتها وصناعة اإلنسان 

من جودة تعليمه.
ورأى التقرير أن أزمة التعليم في 
الكويت تكمن فــي غياب الوعي لدى 
اإلدارة العامة بأهميته، وليس في شح 
اإلنفاق عليه، فتكلفة التعليم للطالب 
من األعلى فــي العالم، أو نحو ٤٦٩٣ 
دينارا لريــاض األطفال، ونحو ٣٢٨٠ 
دينارا لطالب االبتدائي، و٣٤٢٦ دينارا 
لطالب املرحلة املتوسطة، و٣٦٥١ دينارا 
لطالب املرحلة الثانوية، أي مبتوسط 
تكلفة للتعليم العام بنحو ٣٧٦٢ دينارا. 
وتبلــغ تكلفة الطالب بعــد الثانوية 

في الكويت للسنة املالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ 
نحــو ٦٨٥٠ دينارا وهو واقع قســمة 
مصروفــات التعليم العالي على عدد 
طالبه، بينما بلغت في عام ٢٠١٧ نحو 
١٠٣٨٥ دينــارا في الواليــات املتحدة، 
و٧٤٠٥ دنانير فــي النرويج، و٥٧٤٩ 
دينارا ألملانيا، و٣٢٥١ دينار في كوريا 
اجلنوبية وفقا لنشرة املركز الوطني 
إلحصاءات التعليم (NCES)، والنشرة 
صادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية (OECD)، والفارق شاســع 
لصالح تلك الدول في مستوى تعليمها.

وأوضح التقرير ان العالقة العكسية 
بني ارتفــاع مســتويات اإلنفاق على 
التعليــم وانحدار مســتواه تكمن في 
خطيئــة تخصيص املوارد املصروفة 
على مكوناته، فهناك فائض في عمالة 
محسوبة على التعليم وال عالقة لها به، 
وهناك بذخ وفساد ومعها مصروفات 
إدارة وصيانة غير ضرورية ملبانيه، 
ويغيب الربط بــني املكافأة، أو راتب 
املعلم، ومتيزه في مصدر ومســتوى 
الشــهادة، أو إجناز األبحاث احملكمة، 
أو متابعة التعليم املستمر. وصناعة 
اإلنســان، وهو أمل ووســيلة وهدف 
التنمية، تتطلب وعيا والتزاما وصبرا 
ووقتا، وقد تستغرق جيال كامال، لكن 
من دون وضع إستراتيجية صحيحة 

والتقيــد الصارم بهــا أي حديث عن 
التنمية ليس سوى سراب.

وأضــاف التقرير انه فــي برنامج 
احلكومة احلالية إقرار مقدر ومشكور 
بأن التعليم العام في الكويت متخلف 
بنحو ٤٫٨ سنوات مقارنة بدول تنفق 
عليه مســتويات أقل ومخرجاته هم 
مدخالت التعليم العالي، وفي األسبوع 
الفائت نشرت QS لتصنيفات اجلامعات 
تقريرها وضمنه هوت جامعة الكويت 
العامة والوحيدة في تصنيفها الى ما 
بعد األلف. وفي تسعينات القرن الفائت 
ساوت الكويت التعليم بالترويج للسلع 
االســتهالكية، «اشــتر علبة والثانية 
مجانــا»، وأصدرت قــرارا مضمونه، 
«ادرس سنة وانتقل مرحلتني». وفي 
نفــس الزمن وفقــا لتصريــح وزير 
ســابق، رفض مجلس اجلامعة قبول 
اســاتذة بشــهادات ضعيفة، وتدخل 
رئيــس مجلــس الــوزراء لتعيينهم 
بدعــوى «أنهــم عيالنــا». ومنذ ذلك 
احلني انتشــرت الشهادات املضروبة، 
ولــن يقتصر الضرر علــى امتيازات 
حامليها املالية، وامنا أصبح حاملوها 
في أعلى مراكز ســلطة اتخاذ القرار، 
وتولى بعضهم مهام التدريس، وكانت 
نتيجته تخلف التعليم العام والعالي 

وفق املؤشرات املذكورة.

تكلفة تعليم الطالب بالكويت من األعلى في العالم!
رغم انحدار مستواه في البالد

خطط تنويع مصادر الدخل لم يتحقق منها شيء

بورصة الكويت التاسعة ضمن ١٦ سوقًا عامليًا

قال تقرير «الشال» االقتصادي إنه 
ما ال يبــدو صحيا، هو أن سياســات 
االستدامة االقتصادية - تنويع مصادر 
الدخــل - املعلن عنها فــي كل خطط 
التنميــة وفي كل بيانات احلكومة، لم 
يتحقق منها شيء، موضحا أن الواقع 
يبــني أن اخللــل الهيكلــي اإلنتاجــي، 
ومؤشــره هيمنــة قطــاع النفط على 
مكونات الناجت احمللي اإلجمالي مستمر 
كما الحظنا من أثره الطاغي في األرقام 
املنشــورة حديثا من اإلدارة املركزية 
لإلحصاء. وأشار التقرير الى أن مساهمة 
قطاع النفط باألسعار الثابتة ما زالت 
أعلــى من نصف حجــم الناجت احمللي 
اإلجمالي، فقد كانت بحدود ٥٣٫١٪ في 
الربع الرابــع من عام ٢٠١٩ وأصبحت 
٥١٫١٪ فــي الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، 

ليس لتفوق منو القطاعات غير النفطية، 
وإمنا لتدهور أسعار النفط وانخفاض 
مســتوى إنتاجه، أي أن مســاهمة كل 
القطاعات األخرى في الربع الرابع من 
عام ٢٠٢٠ بلغت ٤٨٫٩٪، وهي مساهمة 
غير مستدامة وإمنا مدعومة بشدة من 
قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط 
فقط بأســعار وإنتاج النفــط وإنفاق 
حكومي وليس بتطور صناعاته. وثاني 
أعلى مساهمة في مكونات الناجت احمللي 
اإلجمالي كانت اإلدارة العامة والدفاع 
والضمــان االجتماعي وبحدود ١٢٫١٪، 

وال عالقة للقطاع بأي نهج تنموي.
وكانت اإلدارة املركزية لإلحصاء قد 
نشــرت أرقام الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار الثابتة للربع الرابع من عام 

.٢٠٢٠

وأوضح التقريــر انه تكمن أهمية 
قــراءة تلك األرقام فــي بعدين، األول 
هو متابعة تطورها مبعنى منوها أي 
توسع االقتصاد أو انكماشه، والثاني 
قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناجت 
لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، 
ولعل األهم هو متابعة أثر السياسات 
العامة في إصالح اختالالت االقتصاد 

الهيكلية.
وذكــر التقريــر أن تلــك األرقــام 
باألسعار الثابتة -النمو احلقيقي- تقدر 
بأن انكماشا بحدود -٨٫٩٪ قد حتقق 
ما بني عــام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠، والنمو 
السالب جاء نتيجة حتقيق القطاعات 
النفطية انكماشا بنحو -٨٫٩٪، إضافة 
إلــى حتقيق القطاعات غيــر النفطية 

انكماشا أيضا بحدود -٨٫٨٪.

أشار تقرير «الشال» إلى استمرار 
األداء املوجب ألسواق العالم املالية 
الرئيســية فيما مضى من عام ٢٠٢١ 
أو حتى نهاية شــهر مايــو الفائت، 
حيث كانت السياسات النقدية واملالية 
شديدة في التوسع فقد دعمت أداء تلك 
األسواق بالعام املاضي رغم ظروف 
اجلائحة وخسارة االقتصاد احلقيقي 
للعالم نحــو ٣٫٨٪ من حجمه وهي 
أكبر خسارة له من أوائل ثالثينيات 
القرن الفائت. وكسب مؤشر داو جونز 
للعالم (W١) حسب مؤشر MSCI منذ 
بدايــة ٢٠٢١ ولغاية مايو املاضي ما 
نسبته ١٠٫٦٪ من قيمته، فيما كسب 
املؤشر نفســه في ٢٠٢٠ نحو ١٤٫١٪ 

من قيمته.
وقال التقرير إن مؤشــر بورصة 
الكويت ارتفع وفقا ملؤشرها العام، 
ليحل في املركز التاسع ضمن مجموعة 
منتقاة من األسواق املالية الرئيسة 
وغيرها (١٦ سوقا ماليا) خالل العام 
احلالي ولغاية مايو ٢٠٢١ بارتفاع ١٢٪ 
مقارنة بانخفــاض ١١٫٧٪ في ٢٠٢٠، 
الفتا إلى أن متوسط االرتفاع ملجمل 

األسواق املدرجة بلغ نحو ١١٫٨٪ في 
نهايــة مايو ٢٠٢١ مقارنة بانخفاض 

بلغ نحو ١٫٨٪ خالل ٢٠٢٠.
وأشــار إلى تباين أداء مؤشرات 
بورصة الكويت في مجموعة األسواق 
العاملية املنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف 
السعر إلى الربحية (P/E) لبورصة 
الكويــت نحو ٢٢٫٨ ضعفا، وهو في 
املركز الثالث عشر. أما مؤشر العائد 
النقدي فــي الكويت فقد بلغ ٣٪ أي 
املركز اخلامس وأعلى من متوســط 

األسواق العاملية املنتقاة.
وأوضح التقرير أن متوسط العائد 
اجلاري في األســواق النامية الـ ١٦ 
املنتقاة بلغ ٣٫١٪ في نهاية مايو ٢٠٢١، 
بعد أن كان نحو ٣٫٤٪ في نهاية ٢٠٢٠. 
وبلغ متوسط مؤشر P/E للمجموعة 
نفسها نحو ١٦٫٤ ضعفا مقابل نحو 

١٢٫٧ ضعفا في ٢٠٢٠.
واحتــل الســوق الكويتي املركز 
العاشر ضمن تلك األسواق بالنسبة 
للعائد اجلاري مقارنة باملركز الثاني 
عشــر في نهاية ٢٠٢٠، بينما احتل 
املركز األخير من بني ١٦ سوقا منتقاة 

حســب مؤشــر P/E في نهاية مايو 
٢٠٢١ ونهاية ٢٠٢٠.

ووفقا للتقريــر احتلت بورصة 
الكويت املرتبة الرابعة في مكاسب 
مؤشــرها طبقــا ملؤشــرها العــام، 
مقارنة بـ ١٢ سوقا مالية في الشرق 
األوســط وذلك من دون تعديل ألثر 
سعر صرف العمالت مقابل الدوالر 
األميركــي. وارتفع معدل النمو غير 
املرجح ملؤشــرات تلك األســواق إذ 
سجل مكاسب بنحو ٨٪ بعد أن حقق 

خسارة خالل ٢٠٢٠ بنحو ٣٫٢٪.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم 
األســواق قــد حققــت ارتفاعــا في 
مؤشراتها، ما عدا سوقني (املصري 
والتركي)، وحقق السوق األردني أكبر 
ارتفاع بنحو ٢٣٫٩٪، يليه الســوق 
الســعودي الذي ارتفــع ٢١٫٤٪، أما 
بورصة الكويــت فقد احتلت املركز 

الرابع بارتفاع ١٢٪.
من ناحية أخرى، حقق الســوق 
املصري أعلــى انخفاض والذي بلغ 
٥٫١٪، وحقق السوق التركي تراجعا 

بنحو ٣٫٨٪.

«املركز»: متكني الشباب لن يتحقق إال بتعزيز 
ثقافتهم وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من املنافسة

«أرامكو»: إمتام صفقة استثمار بـ ١٢٫٤ مليار دوالر
وكاالت: أعلنت أرامكو السعودية 
وائتالف دولي من املستثمرين يضم 
كال مــن إي آي جــي وشــركة مبادلة 
لالستثمار عن إمتام صفقة استحواذ 
االئتالف على حصة ٤٩٪ في شــركة 
أرامكــو إلمــداد الزيت اخلــام، إحدى 
الشركات التابعة ألرامكو السعودية، 
التي مت تأسيسها مؤخرا، مقابل ١٢٫٤ 

مليار دوالر.
وقالــت أرامكــو فــي بيــان لها إن 
االئتالف يشمل مجموعة واسعة من 
املســتثمرين مــن أميركا الشــمالية، 
وآسيا، والشرق األوسط. ويؤكد هذا 
االستثمار طويل املدى من قبل االئتالف 

على الفرصة االستثمارية التي توفرها 
خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات 
األهمية العاملية، وتطلعات الشــركة 
القوية على املدى الطويل، إلى جانب 
كون اململكــة وجهة جاذبة ومرغوبة 

للمؤسسات االستثمارية.
وكجزء من الصفقة، التي أعلن عنها 
في أبريل ٢٠٢١، دخلت شركة أرامكو 
إلمداد الزيت اخلام وأرامكو السعودية 
في اتفاقية اســتئجار وإعادة تأجير 
لشــبكة أنابيب النفط اخلام التابعة 

ألرامكو السعودية مدتها ٢٥ عاما.
في املقابل، ستحصل شركة أرامكو 
إلمــدادات الزيت اخلــام بدورها على 

تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية 
عــن كميات الزيت اخلام التي تتدفق 
عبر الشــبكة، وتكون تلــك التعرفة 
مرتبطة بحد أدنى حلجم تلك الكميات. 
وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة 
أغلبية نسبتها ٥١٪ في الشركة اجلديدة. 
وســتظل أرامكو السعودية محتفظة 
مبلكية شبكة خطوط األنابيب بشكل 
كامل مع السيطرة التشغيلية التامة 
عليهــا، كما لن تفــرض هذه الصفقة 
أي قيود على الشركة من حيث كمية 
اإلنتــاج الفعلي للزيــت اخلام والتي 
تخضع لقرارات اإلنتاج التي تتخذها 

اململكة العربية السعودية.

شارك املركز املالي الكويتي 
«املركز» كشريك استراتيجي 
في احلفل اخلتامي لبرنامج 
أقامتــه  والــذي  اجلوهــر، 
مؤسســة لويــاك فــي فندق 
فور بوينتس وعبر برنامج 
زووم، مبشــاركة نخبــة من 
الشــخصيات اإلعالميــة في 

املنطقة.
ويهــدف برنامج اجلوهر 
إلــى تدريــب الشــباب على 
مهارات إدارة احلوار اإلعالمي 
علــى أيدي أبــرز اإلعالميني 
الكويتيني والعرب، وتوفير 
الفرص لهــم إلدارة حوارات 
مثمرة مع شخصيات وطنية 

وعربية رائدة ومرموقة.
حضــر احلفــل رئيــس 
مجلس إدارة «املركز» ضرار 

خالل مبادرة برنامج اجلوهر 
للتدريب.

وقال النصــف في كلمته 
أثناء احلفل اخلتامي: «ال شك 
أن لوياك كان لها دور محوري 
فــي إثــراء مهارات الشــباب 
الكويتي والعربي عبر كافة 
برامجها ومواقعها. واليوم، 
وفي احلفل اخلتامي لبرنامج 
(اجلوهر)، ال يسعني إال أن 
أعبــر عن ســعادتنا لوجود 
هــذه املنصــة الفاعلــة التي 
تســتقطب شبابنا ونحرص 
على دعمهم في كافة املجاالت 
املهنيــة والفنية والرياضية 
والعلمية. وأتوجه بالشــكر 
لــكل الشــخصيات الوطنية 
والعربية املرموقة التي بادرت 
بإعطــاء خبراتهــا بال حدود 

للشباب املشاركني في برنامج 
(اجلوهــر) وإتاحة الفرصة 
لهم للقاء هذه الشــخصيات 
واالســتفادة مــن جتاربهــم 

العملية الثرية».
وأضاف: «لطاملا كان رهان 
(املركز) على أنشطة لوياك 
الفاعلة دائما ومتجددا ضمن 
اســتراتيجيته للمســؤولية 
االجتماعية، والتي يعد بناء 
البشــرية ضمــن  القــدرات 
ركائزها األساســية. ونؤمن 
بأن متكني الشباب لن يتحقق 
إال بتعزيز ثقافتهم وتطوير 
مهاراتهم ليتمكنوا من املنافسة 
بكفاءة. ونفتخر بكوننا جزءا 
من هذه املبادرة البناءة، والتي 
أسهمت في تدريب ما يفوق 
٦٠ متدربا على مهارات احلوار 
اإلعالمي، متمنني ألسرة لوياك 
االســتدامة في هذا النشــاط 
املجتمعي الثقافي احليوي».
وتأتــي هــذه الشــراكة 
ضمن استراتيجية «املركز» 
للمسؤولية االجتماعية، والتي 
ترتكز على ٣ محاور أساسية، 
أولها بناء القدرات البشرية، 
وثانيهــا مواءمة بيئة العمل 
مع أفضــل معايير احلوكمة 
املؤسســية، وثالثها تفعيل 
مبادئ احلوكمة الرشيدة في 

بيئة األعمال.

شارك في احلفل اخلتامي لبرنامج اجلوهر كشريك إستراتيجي لـ«لوياك»

ضرار يوسف الغامن يتسلم درعا تكرميية من فارعة السقاف

يوســف الغامن، حيث تسلم 
درعــا تكرميية من رئيســة 
مجلس إدارة (لوياك) والعضو 
فارعــة  لـ(البــا)  املنتــدب 
السقاف، تقديرا لدعم «املركز» 
لبرنامج اجلوهر ولكل أنشطة 
لوياك االجتماعية والثقافية.

كما حضر احلفل الرئيس 
التنفيذي لـ«املركز» علي حسن 
خليل، والعضو املنتدب، إلدارة 
الثروات وتطوير األعمال في 
«املركــز» عبداللطيــف وليد 
النصف، والذي عبر عن شكره 
للقائمــني على لويــاك على 
سعيهم الدؤوب نحو تطوير 
املهارات الشابة وحرصهم على 
الكامنة  إلهام هذه الطاقــات 
وإمدادهم بخبرات وجتارب من 
سبقوهم في مجال اإلعالم من 

عبداللطيف النصف


