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0.7 باملئة ارتفاع تقديرات منو االقتصاد الكويتي 
ذكر تقرير الشال األسبوعي الصادر عن توقعات النمو 
ل��دول مجلس التعاون اخلليجي – تقرير “صندوق النقد 
الدولي”: خفض صندوق النقد الدولي من نظرته اإليجابية 
ألداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير شهر أكتوبر 
2021، وشمل التخفيض معظمها، وبدرجات متفاوتة مقارنة 
بتقريره في شهر أبريل 2021. أعلى معدالت النمو املتوقعة 
في عام 2021 كانت للسعودية أكبر اقتصادات اإلقليم، وكان 

املتوقع القتصادها أن ينمو بنح�و 2.9باملئة في عام 2021 كما 
في تقرير شهر أبريل 2021، وتراجعت قليالً إلى 2.8باملئة، 

ومن ثم منو مرتفع لعام 2022 بنحو 4.8باملئة. 
 وأخيراً تأتي الكويت حيث رفعت تقديرات منوها قليالً 
من 0.7باملئة في تقرير أبريل 2021 إلى نحو 0.9باملئة في 
أكتوبر 2021، أي طالها النمو األدنى، ثم حتقق منواً مرتفعاً 

بنحو 4.3باملئة في عام 2022. 

وال يذكر تقرير أكتوبر 2021 سبب ظاهر لتخفيض 
توقعاته ملعظم اقتصادات دول مجلس التعاون، ولكنه 
تخفيض يتسق مع اخلفض الطفيف لتوقعاته ح��ول منو 
االقتصاد العاملي، وألن التقرير يكتب في فترة سابقة لنشره، 
رمبا ما زال متأثراً باحتماالت عودة موجة رابعة لكورونا 
بتأثيراتها السلبية على جانب الطلب على النفط، ويظل ذلك 

اعتقادنا.

6
37 باملئة منذ بداية العام اجلاري حتى نهاية سبتمبر استحوذ على 

»الشال«: قطاع البنوك الكويتية
 األعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن ملكية 
األجانب في قطاع البنوك الكويتية: يعتبر قطاع 
البنوك الكويتية األه��م واألع��ل��ى سيولة ضمن 
قطاعات في بورصة الكويت حيث استحوذ على 
37باملئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية 
العام اجلاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، وتتركز 
أغلب استثمارات املتداولني األجانب فيه. وما بني 
نهاية العام الفائت ونهاية ت��داول يوم األربعاء 
امل��واف��ق 13 أكتوبر 2021، ارتفع مؤشر قطاع 
البنوك بنحو 24.1باملئة، وكذلك ارتفعت مساهمة 

األجانب في هذا القطاع. 
وتشير آخر املعلومات املتوفرة حتى 13 أكتوبر 
2021 بأن استثمارات األجانب في القطاع ارتفعت 
قيمتها باملطلق لتصبح بحدود 2.421 مليار دينار 
كويتي مقارنة مع نحو 1.894 مليار دينار كويتي 
بنهاية العام الفائت، وتعادل نحو 11.96باملئة 
من القيمة الرأسمالية للقطاع، وق��د كانت نحو 
11.47باملئة في نهاية العام الفائت. والتركيز 
في التملك لديهم انحصر في أرب��ع بنوك، أعلى 
إستثماراتهم باملطلق في “بنك الكويت الوطني” 
وب��ح��دود 1.423 مليار دينار كويتي، وبحدود 
745.7 مليون دينار كويتي في “بيت التمويل 
الكويتي”، ونحو 128 مليون دينار كويتي في 
“بنك بوبيان” ونحو 73.2 مليون دينار كويتي 
في “بنك اخلليج”. ذلك يعني أن نحو 97.9باملئة 
من استثمارات األجانب تتركز في البنوك األربعة، 
تاركني نحو 2.1باملئة من تلك االستثمارات لبنوك 

القطاع األخرى.
وف���ي امللكية النسبية ل��أج��ان��ب ف��ي قطاع 

البنوك، يتصدرها “بنك الكويت الوطني” أيضاً 
وبنسبة 20.85باملئة من قيمته الرأسمالية كما 
في 13 أكتوبر 2021، مبا يعني أن ملكيتهم فيه 
باملطلق ونسبة مئوية هي األعلى. ويأتي ثانياً 
“بيت التمويل الكويتي” بنسبة امللكية البالغة 
10.96باملئة، ويأتي ثانياً أيضاً في قيمة تلك امللكية 
املطلقة، ويحتل “بنك اخلليج” ثالث الترتيب في 
امللكية النسبية البالغة 10.13باملئة، بينما يأتي 
رابعاً في امللكية املطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في 
امللكية خالل الفترة كان من نصيب “البنك األهلي 
املتحد” وبنحو 48.1باملئة، أو من نحو 0.27باملئة 
في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى 
نحو 0.40باملئة. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية 
األج��ان��ب خ��الل الفترة امل��ذك��ورة ك��ان من نصيب 
“البنك األهلي الكويتي” حيث انخفضت نسبة 
متلكهم بنحو 60.0-باملئة، أي من نحو 0.95باملئة 

من قيمته إلى نحو 0.38باملئة من قيمته.
ويبدو من تزايد ملكية األجانب في القطاع بأن 
استثماراتهم مستقرة أي غير مضاربية حتى في 
ظروف أزمة اجلائحة، وال ضمانة بالثبات، ولكنه 
وض��ع سلوكهم االستثماري حتى ه��ذه اللحظة، 
ورمب���ا ي��وح��ي ت��زاي��د امللكية إل��ى ثقة املستثمر 
األجنبي املؤسسي بأوضاع القطاع املصرفي رغم ما 
طال بعض البنوك من تخفيض للتصنيف االئتماني 
بسبب خفض التصنيف االئتماني السيادي للدولة 
وتغيير النظرة املستقبلية من مستقرة إلى سلبية 
لدى غالبية مؤسسات التصنيف االئتماني، وبينما 
خفض التصنيف أمر غير طبيعي، استمرار الثقة 

أمر طيب.

»Let’s Talk Business« احلواري  برنامجه  حلقات  أولى  يطلق  »اخلليج« 
أط��ل��ق بنك اخلليج أول���ى حلقات 
 Let’s Talk“ برنامجه احل���واري
Business”، مع رائد األعمال عذبي 
 Just العنزي املدير التنفيذي لشركة
Clean. وي��رك��ز ال��ب��رن��ام��ج، ال��ذي 
يقدمه نائب مدير عام وحدة البحوث 
االقتصادية في بنك اخلليج، طارق 
ال��ص��ال��ح، على اس��ت��ع��راض قصص 
أشهر العالمات التجارية الشبابية في 
الكويت من منظور اقتصادي، بلغة 
بسيطة، مستهدًفا الشباب املقبلني على 
تأسيس مشاريعهم التجارية، ضمن 
استراتيجية البنك لدعم االستدامة 

االقتصادية واملجتمعية في البالد.
خالل احللقة األول��ى، تطرق عذبي 
العنزي لعدة جوانب قد تخفى على 
 Just الكثير، منها مصدر فكرة تطبيق
Clean، ومتويله، وتسويقه، وغيرها 
من األم��ور. وحول فكرة الشركة، قال 
عذبي: “عند عودتي من الدراسة في 
بريطانيا، الحظت انتشار سيارات 
مصابغ غسيل السيارات في املناطق 
السكنية، كما الحظت انتشار املصابغ 
في املناطق التجارية. وه��و أم��ر غير 
منتشر بنفس الصورة في بريطانيا، 
فكان مثيًرا لالهتمام بشكل كبير. وفي 
الفترة الزمنية نفسها، أت��ت صفقة 

االس��ت��ح��واذ الضخمة على تطبيق 
طلبات ال��ك��وي��ت��ي، مم��ا جعلنا، مثل 
العديد من الشباب في تلك الفترة، 
نسعى ل��ب��دء ال��ع��م��ل ض��م��ن تطبيق 

إلكتروني.”
بعد ما اتضحت الرؤية حول الفكرة 
وتطبيقها، انتقل عذبي وأخ��اه نوري 
إلى مرحلة التنفيذ، والتي ال بد أن تبدأ 
باحلصول على التمويل. وحول هذا، 
يقول عذبي: “حسب دراستنا البسيطة 
للسوق في ذلك الوقت، اكتشفنا أننا 
بحاجة إل��ى م��ا ال يقل ع��ن 30،000 

دينار كويتي لنبدأ العمل، وعندها 
اجتهت إلى البنك لطلب قرض، بينما 
ترك أخي وظيفته في القطاع النفطي 
ليتفرغ إلدارة ال��ش��رك��ة اجل��دي��دة. 
ووجهنا ه��ذا املبلغ في البداية نحو 
تأجير املكتب والتكاليف القانونية 
املرتبطة في إعداد العقود إضافة إلى 
بناء هيكل العمل في ناحية مصادر 
دخ��ل شركتنا وتكلفة بناء التطبيق 

اإللكتروني نفسه.”
وأض���اف: “في تلك الفترة كانت 
خبرتي في قطاع األعمال بسيطة، ولم 

أري��د أن أحّمل أحد خسارتي. لهذا لم 
نسعى لطرح فكرتنا على املستثمرين، 
لكن أقنعني أح��د األص��دق��اء ذات مرة 
بتقدمي عرض عن شركتنا وكان من بني 
املستثمرين السيد/ محمد جعفر من 
فيث كابيتال، وأبدى اهتمامه بالفكرة 
ورغبته بتمويلها بشرط التوسع في 
دول مجلس التعاون. وهو ما أعتقد 
أنني محظوظ عليه. فنحن نقدر دعم 
شركة فيث كابيتال ال��ذي قدمته وال 
زالت مستعدة لتقدميه لنا حتى اآلن.” 
أض��اف ع��ذب��ي: “من التحديات التي 
واجهتنا بسبب نقص خبرتنا في إدارة 
األع��م��ال، أننا لم نضع في احلسبان 
التكاليف املطلوبة ملرحلة ما بعد إطالق 
أعمال الشركة. فلم يكن لدينا املال 
املطلوب للحمالت اإلعالنية، وفي ذلك 
الوقت، لم تكن األرباح تكفي لتغطية 
ه��ذه التكاليف. فاضطررت في ذلك 
الوقت إلى التواصل مع كل الصحف 
واملجالت في الكويت ملساعدتنا في 
اإلعالن، إضافة إلى املدونني. ولم يكن 
ذلك كافًيا. عندها، ابتكرنا فكرة جديدة 
لإلعالن اإللكتروني مبساعدة املصابغ 
التي نتعامل معها، وح��ازت الفكرة 
التي لم تكن مكلفة على رض��ا جميع 

املصابغ.”

البنك يتميز في مجال تدريب وتوطني العمالة

»بيتك« يجّدد مذكرة التفاهم مع جامعة اخلليج 
ج��ّدد بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
مذكرة التفاهم مع جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا »GUST«، بهدف مواصلة 
التعاون وتنفيذ البرامج املشتركة مبا 
ف��ي ذل���ك ع��ق��د ورش ت��دري��ب��ي��ة وتوفير 
اخلبرات االكادميية والبحثية، والبعثات 
الدراسية الداخلية، واستقطاب الشباب 
املبدع واملتفوق ضمن برنامج “فرصة” 
وبرامج الفرص الوظيفية األخرى للعمل 
في “بيتك”، ال��ى جانب تنظيم فعاليات 

وأنشطة اجتماعية وتعليمية.
وجرى التوقيع مبقر “بيتك” بحضور 
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، 
عبد ال��وه��اب عيسى ال��رش��ود، ورئيس 
امل���وارد البشرية للمجموعة، زي��اد عبد 
الله العمر، ونائب املدير العام للعالقات 
العامة واالع��الم للمجموعة، يوسف عبد 
الله الرويح، ومن جامعة اخلليج رئيس 
مجلس األمناء- ن��واف أرحمه، وع��دد من 

مسؤولي اجلامعة.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، 
أك��د رئيس امل���وارد البشرية للمجموعة 
في “بيتك”، زي��اد عبد الله العمر حرص 
البنك على تعزيز الشراكة مع املؤسسات 

األكادميية ضمن االهتمام بالطلبة والعملية 
التعليمية ودعم القدرات الوطنية، معربا 
عن سعادته بتجديد مذكرة التفاهم مع 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
م��ن��ّوه��ا ب���أن ع��الق��ة “بيتك” مم��ت��دة مع 
اجلامعة، حيث ج��رى توقيع اول مذكرة 

تفاهم سنة 2014.
كما ثّمن العمر دور جامعة اخلليج في 
تأهيل العناصر الوطنية ومتكينهم للعمل 

ف��ي بيئة القطاع اخل���اص، م��ؤك��دا أهمية 
مواصلة الشراكة بهدف تعزيز وتطوير 
قنوات التواصل بني اجلامعة و”بيتك” في 
مبادرات مختلفة مبا يشكل قيمة مضافة 

للطرفني.
وقال العمر: “ملتزمون جتاه مجتمعنا 
وأبنائنا الطلبة وكوادرنا البشرية، وقد 
حققنا العديد من االجنازات في مجال دعم 
الطلبة والتعاون مع املؤسسات التعليمية 

احلكومية واخل��اص��ة، وس��ن��واص��ل هذا 
االلتزام وتقدمي األفضل دائما لدعم جهود 
التأهيل والتنمية املهنية، وتعزيز مكانة 

“بيتك” في هذه االطار.”
من جهته، أع��رب رئيس مجلس أمناء 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
نواف أرحمه، عن تقديره ملبادرات “بيتك” 
ودعمهم املتواصل لتنمية ق��درات طلبة 
اجل��ام��ع��ة ح��ي��ث ت��ش��م��ل ه���ذه ال��ش��راك��ة 
االستراتيجية جوانب عده اهمها توظيف 
الشباب املتفوق للعمل في “بيتك”، وتأهيل 
قدرات اخلريجني عن طريق العمل امليداني، 
والتعاون في مجاالت البعثات الدراسية 
الداخلية، الى جانب تبادل البحوث ودعم 
املؤمترات واألندية الطالبية وغير ذلك من 
أوج��ه التعاون، كما اش��اد بنهج “بيتك” 
االقتصادي كونه رائ��د البنوك االسالمية 
وأح��د امل��ؤس��س��ات امل��رم��وق��ة، مشيرا الى 
ان ل�”بيتك” دور كبير ف��ي دع��م املجال 
التعليمي ورع��اي��ة فعاليات وانشطة 
الطلبة. وأضاف ان من اولويات اجلامعة 
اعداد الطلبة ملواجهة سوق العمل بكل ثقة 
مسلحني بالعلم واملهارات التي متكنهم من 

مواجهة كافة التحديات.

منطقة »الشرق األوسط« ضعيفة النمو

ورد في تقرير الشال األسبوعي الصادر عن 
أداء االقتصاد العاملي – أكتوبر 2021 : وفقاً 
لتقرير آف��اق االقتصاد العاملي في شهر أكتوبر 
2021 لصندوق النقد الدولي، ظلت توقعاته 
للنمو مقاربة لتوقعات تقرير يوليو الفائت 
مع تخفيض طفيف. حيث خفض تقديرات منو 
االقتصاد العاملي لعام 2021 من نحو 6.0باملئة 
في تقرير يوليو 2021، إلى نحو 5.9باملئة في 
تقرير أكتوبر 2021، مع ثبات تقديراته للنمو 
املتوقع لعام 2022 عند 4.9باملئة في التقريرين. 
وبحسب بيانات التقرير، فإن االقتصادات املتقدمة 
يتوقع لها أن حتقق منواً بنحو 5.2باملئة في عام 
2021، ومن��واً في عام 2022 بنحو 4.5باملئة. 
ومن املتوقع أن يكون أكبر منو ضمن االقتصادات 

املتقدمة وبنحو 6.8باملئة للمملكة املتحدة، 
ثم لفرنسا بنحو 6.3باملئة، يتبعهما الواليات 
املتحدة، إيطاليا وإسبانيا بنحو 6.0باملئة، 
5.8باملئة و5.7باملئة على التوالي. منطقة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى هي في األساس منطقة 
ضعيفة النمو ويقدر لها أن حتقق أدنى معدالت 
منو ضمن فئات املقارنة، ومن املتوقع أن ينمو 
اقتصادها بنحو 4.1باملئة في عام 2021 ومثلها 
في عام 2022، وضمنه سوف يحقق االقتصاد 
السعودي منواً بنحو 2.8باملئة في عام 2021، 
ويعاود منوه بنحو 4.8باملئة في عام 2022. 
واقتصاد السعودية نحو نصف اقتصادات دول 
مجلس التعاون وضمن أكبر 20 اقتصاد في 

العالم.

»البترول الكويتية« تزود مطار »غاتويك« 
في منظومة التغير املناخي باملنطقةبلندن بأول شحنة من وقود الطائرات املستدام

الفارس : مبادرتا»السعودية 
اخلضراء« و»الشرق االوسط 

االخضر« ستحققان نقلة نوعية
أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد 
الفارس ان مبادرتي اململكة العربية السعودية )السعودية 
اخلضراء( و)الشرق االوسط االخضر( ستحققان نقلة نوعية 

في منظومة التغير املناخي باملنطقة.
وأشاد الوزير الفارس في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق 
بتقدمي املبادرتني واصفا مثل هذه املبادرات بأنها تعد منوذجا 

يحتذى به.
وأضاف على هامش افتتاح النسخة األولى للمنتدى السنوي 
ملبادرة )السعودية اخلضراء( في )الرياض( “اننا سنساهم 
فيها ونحن مند ايدينا إلخواننا في اململكة ملشاركتهم في هذه 
املبادرة وفي كل املبادرات على مستوى التخضير او استخدام 
الطاقات املتجددة واستخدام طاقة الهيدروجني كتكنولوجيا 

حديثة”.
واضاف “ستكون لنا مقابالت مع وزير الطاقة السعودي 
االمير عبدالعزيز بن سلمان للتباحث معه بشأن هذه املبادرات 
التي سيكون لنا فيها دور ومشاركة لدعم اململكة واالستفادة من 
اخلبرات السعودية” الفتا الى “ان اي جناح سعودي هو جناح 

لنا في الكويت”.
واعرب الوزير الفارس عن الشكر خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي االمير محمد 
بن سلمان والشباب السعودي الذي وضع هذه املبادرة على 

خارطة الطريق التي ستكون مستقبلهم.

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية العاملية ان ذراع��ه��ا 
التسويقي لوقود الطائرات )كيو 
ايت للطيران( قامت بتزويد مطار 
)غ��ات��وي��ك( جنوبي العاصمة 
البريطانية لندن ب��أول شحنة 
من وقود الطيران املستدام )اس 

ايه اف(.
واك����دت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
صحفي لوكالة االنباء الكويتية 
)ك��ون��ا( انها امل��رة االول���ى التي 
يتم فيها اس��ت��خ��دام ه��ذا النوع 
م��ن ال���وق���ود ف��ي رح��ل��ة ت��غ��ادر 
مطار )غاتويك( معتبرة أن هذه 
املناسبة “حدث مهم بالنسبة 
لثاني اك��ب��ر م��ط��ار ف��ي اململكة 

املتحدة”.
واوض����ح����ت ان ش��ح��ن��ات 
الوقود املستدام التي ت��زود به 
اخل��زان الرئيسي للمطار سيتم 
استخدامها من قبل شركة )ايزي 
ج��ي��ت( ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة لتشغيل 
39 رحلة مقررة بني )غاتويك( 
ومدينة )غالسكو( األسكتلندية 
اثناء قمة اتفاقية االمم املتحدة 
اإلط��اري��ة لتغير امل��ن��اخ )ك��وب 

26( ال��ت��ي ستعقد ف��ي الفترة 
ب��ني 31 اك��ت��وب��ر اجل���اري و12 
نوفمبر املقبل. واشار البيان الى 
ان الوقود املستدام الذي طورته 
شركة )نيسته( الفنلندية يتم 
انتاجه من النفايات املستدامة 
وبقايا مواد خام متجددة بنسبة 
100 باملئة مثل زي��وت الطعام 
وش��ح��وم احل��ي��وان��ات مضيفا 
ان الوقود املنتج من هذه املواد 
يساهم ف��ي خفض االنبعاثات 
ال��غ��ازي��ة ال��ض��ارة بشكل كبير 

مقارنة بالوقود العادي.
وع��ل��ى صعيد متصل اعتبر 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة 
البترول الكويتية العاملية الشيخ 
نواف سعود الصباح في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ان “تزويد م��ط��ار )غ��ات��وي��ك( 
ب��أول شحنة من وق��ود مستدام 
للطائرات يظهر التزام الشركة 
باالستجابة لطلبات زبائنها 
للوقود ذي االنبعاثات املنخفضة 

من اجل تقليص آثار الكربون”.

3.3 مليون دينار أرباحًا نهاية الربع الثالث »البيت« حتقق 
أعلنت شركة بيت األوراق املالية 
النتائج املالية ع��ن حتقيق أرب��اح 
بقيمة 3.3 مليون دينار كويتي بواقع 
7.4 فلساً للسهم حتى نهاية الربع 

الثالث من العام اجلاري.
ه��ذا وق��د ص��رح إب��راه��ي��م يوسف 
ال��غ��امن، رئيس مجلس اإلدارة، أن 
ه��ذه النتائج ع��ززت مكانة الشركة 
كأكبر ش��رك��ة م��درج��ة ف��ي بورصة 
الكويت تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية م��ن حيث حجم األص��ول 
املدارة. حيث شهد عام 2021 قفزة في 

حجم األص��ول امل��دارة م قبل الشركة 
لتصل إلى 322 مليون دينار كويتي، 
بنسبة زيادة بلغت حوالي 20 باملئة 

عن العام املاضي.
وم���ن ج��ان��ب��ه أوض���ح ف��ه��د ب��ودي 
الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة 

استمرت في التوسع بنجاح في نشاط 
تسويق وإدارة االستثمارات العقارية 
التطويرية قصيرة األج��ل في قطاع 
الصناعات اخلفيفة بالواليات املتحدة 
األمريكية لصالح عمالئها من خالل 
الشراكة االستراتيجية مع أحد أكبر 
املطورين املتخصصني في هذا املجال، 
حيث أمت��ت الشركة حتى تاريخه 
صفقات عقارية جتاوزت قيمتها 80 
مليون دوالر أمريكي في م��دة أربع 
سنوات. كما تتطلع الشركة إلى املزيد 

من التوسع في هذا املجال.
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جانب من البودكاست

عبد الوهاب الرشود متوسطا مسؤولي بيتك وجامعة اخلليج

»زين« تستقبل أبطال املنتخب 
الوطني للدراجات املائية 

استقبلت زين أبطال منتخب الكويت للدراجات 
املائية مببنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، 
وذل��ك بعد حصولهم على 10 ميداليات ضمن 
ُمشاركتهم في اجلولة الثانية من بطولة العالم 
للدراجات املائية للعام 2021 التي أقيمت في شهر 

أكتوبر اجلاري بالواليات املتحدة األمريكية.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل 
االستقبال قد شهد حضور ُكل من أمني السر العام 
في النادي البحري الكويتي خالد الفودري، ورئيس 
جلنة الدراجات املائية حسني دشتي، باإلضافة إلى 
مسؤولي النادي البحري الكويتي والوفد املرافق 
للُمنتخب وعدد من الهيئات والشركات الداعمة له 

وفي مقّدمتهم زين.
وع���ّب���رت ال��ش��رك��ة ع���ن ف��خ��ره��ا بشراكتها 
االستراتيجية مع أبطال العالم على م��دار عقد 
كامل من الزمن، وذلك حتت مظّلة استراتيجيتها 

للمسؤولية االجتماعية واالستدامة، 
وج��اءت لتؤّكد على ثقتها الكبيرة في كفاءات 
الشباب الكويتي ال��ذي يحمل اس��م الكويت في 
احملافل اإلقليمية والعاملية على حد السواء، حيث 
أح��رز أبطال املنتخب 10 ميداليات )8 ذهبّيات، 
وفّضيتان( ضمن ُمشاركتهم في بطولة العالم 
للدراجات املائية التي اختتمت مّؤخراً في الواليات 

املتحدة األمريكية. 


