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الشركة إجنازات  في  جديد  استثنائي  عام   2017

األزمة منذ  الناجحة  خططها  ثمار  حتصد  لالستثمار«  »الكويتية  بدرالسبيعي: 
قــال الرئيس التنفيذي للشركة 
الكويتية لالستثمار بــدر ناصر 
السبيعي أن املـــؤشـــرات املــالــيــة 
للشركة عن عام 2017 جاءت معبرة 
عن جنــاح سياساتها االستثمارية 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا طــويــلــة األمـــد 
والتي مهدت الطريق لتعزيز األداء 
وحتقيق العوائد املجزية للمساهمني 

وبشكل متوازن.
وأوضح السبيعي أن هذا النجاح 
متثل في حتقيق الشركة الكويتية 
لالستثمار أربــاحــا صافية بقيمة 
16.4 مليون دينار عن عام 2017 
بربحية 30 فلس للسهم وبنمو 
%313 عن أرباح عام 2016 ، مشيرا 
إلى جهود فريق العاملني بالشركة 
لتحقيق تلك النتائج االيجابية 
وأفضل العوائد املمكنة للمساهمني 

بفضل الله ثم جهودهم.
كما أكــد أن هــذه النتائج تعكس 
منو األنشطة االستثمارية للشركة 
باإلضافة إلى السياسة العقالنية 
في تكوين املخصصات االحترازية 
والتي مكنت الكويتية لالستثمار 
ــة الكافية  ــرون ــامل ــن الــتــعــاطــي ب م
مــع املتغيرات االقتصادية عامليا 
وإقليميا، ومحافظتها على موقعها 
الــريــادي املتميز في إدارة األصــول 
ــول املــدارة  حيث بلغ إجمالي األص
2.1 مليار دينار بنهاية عام 2017 ، 
فضال عن أن أداء الشركات التابعة 
ــي حتــســن كما  والــزمــيــلــة مــــازال ف
متكنت الشركة مــن إعـــادة هيكلة 
بعض االســتــثــمــارات وجنــحــت في 
التخارج من بعضها محققة أرباحا 

خالل العام.
وأكـد الرئيـس التنفيذي للشركة 
الكويتية لالستثمـار بدر السـبيعي، 
أن الــشــركـــــة متــكــنــت مــن حتقيق 
نتائج إيجابية على الرغم من كل 
التحديات التي مــرت بها شركات 
االستثمـار وباقي القطاعـات خالل 
العام املـاضي، في األسـواق احملليـة 

واخلليجيـة.
وأضـاف السبيـعي خالل انعقاد 
ــة، ان  ــادي ــع اجلمعيـة الــعــامـــــة ال
الشركـة كانت سباقـة، في اتخـاذ 
قـرارات استراتيجيـة وجريئة قبـل 
أعـوام، مكنتهـا من الوصـول الى ما 
هي عليه اآلن من استقرار في أعمـالنا 

والنمو فــي نتائجنا كافـة والتي 
انعكست على أرباحنا الصـافية 
وتوزيعاتنا النقدية املستمـرةخالل 
عــام استثنـائي جديد في اجنــازات 
الشـركة بفضل سياستنا العقـالنية.

وشـــرح السبيعي كيف متكنت 
استراتيجية »الكويتية لالستثمار« 
من إخراجها في ســــنواتقليلــــة من 
املأزق بعــداألزمــةاملاليــة، ومكنتها 

من تسجيل نتائــجأفضــل.

األزمات خلفنا 
وأوضـــح السبيعي أن ماضي 
ــــات أصــبــح خــلــف الشركة  األزم
اآلن، حيث جتــاوزت الشركة تلك 
املرحلة من خالل نهج واضح بعدم 
االجنرار وراء الفقاعات السريعة، 
ــدرك أن املنطقة التي نعيش  إذ ن
فيها منطقة صــراعــات سياسية 
واقتصادية ونقطة ساخنة »شئنا 
أم أبينا«، فاملشاكل كثيرة ومفاجئة 
والتحديات التي حتيط بها، لذا 
فــإن العقالنية كــانــت ومــازالــت 
استراتيجية الشركة منذ انــدالع 
األزمة املالية العاملية، مما انعكس 
على أعمالها على أرض الواقع، 
وليست مجرد شعار للتسويق 

االعالمي. 

النهوض بالقطاع
وذكـــر السبيـعي أن الـشركة 
الــكـــــويــتــيــة لــالســتــثــمـــــار تلـعب 
اليوم دورا أكـبر في قطاع شركات 
االستثمار، إذ تؤمن أن من واجبها 
إصالح ومنو قطاع االستثمار ليعود 
الى سابق عهده، لذلك كان للـشركة 
دور رئيسي اسوه بباقي الشركات 
في املشـاركة الفاعـلة في رؤية اتـحاد 
شركات االستثمـار لكيفيــةخلق دور 
للـشركات االستثمـارية في الـعجلة 

االقتصـادية الوطنية. 

سوق املزادات
وتــطــرق السبيعي إلــى أمــر هام 
في شأن التغيير الهيكلي لبورصة 
الكويت، خصوصا تطبيق املرحلة 
الثانية من مشروع ما بعد التداول، 
منتقدا تصنيف نحو 61 شركة في 
ســوق املـــــزادات، وإعــطــاءهــا سنة 

لتعديل أوضاعها. 
ودعا إلى ضرورة اإلسراع وإعادة 
ــن دفـــع بعض  الــنــظــر فــيــه خــوفــا م
الشركات للخروج من السوق ومن 
ثمفقدان الثقة مرة أخرى بالبورصة، 
مضيفا أنه يفترض أيضا ان يصاحب 
هذه اخلطوة قــرارات أخرى إلطالق 

منتجات وأدوات تساعد الشركات 
عــلــى تــعــديــل أوضــاعــهــا بشكل ال 
يؤثر على عملها املؤسسي وقاعدة 
مستثمريها واســتــقــرار امللكيات 

واإلدارة. 

2018 خطط  
 وعــلــى صعيد خطط الشركة 
خالل العام 2018، أكد السبيعي 
أن »الكويتية لالستثمار« مستمرة 
ــــع  فــي منهجها الثابت فــي توزيـ
ــــع  ــــث تنويـ ــــن حيـ ــــــر، مـ املخاطـ
االســــتثمارات جغرافيــــابأســــواق 
ـــــط  ـــــــرق األوسـ ــــــج والشـ اخلليـ

والعالــم. 
ولفت إلــى ان الشركة تخطط 
ـــادة  ـــالزيـ فــــيهــــذه الســـــنة أيضـ
ــــــــــة  ــــــــــــــتثمارات العقاريـ االسـ
فــــيأوروبــــا، حيــث مــن املتوقــــع 
ـــة  ـــخ اســــــتثمارات إضافيـ أن نضـ
فــــــي محفظــــــــة االســـــــــتثمارات 
ــــدود 10 مالييــــن  ـــــة بحـ العقاريـ
ـــات  ــــار  .ونحـــــن ننفــــذ صفقـ دينـ
ــــــتثمارات نوعيـــــة اآلن،  ـــي اسـ فـ
ــــال الذكاء  ــــتثمر ،   مجـ ــــداسـ فقـ
ـــرة  ـــيالفتـ ــــز فـ ــــي،ونركـ الصناعـ
ـــرص  ـــــاص فـ ــــى اقتنـ ــــةعلـ املقبلـ
ــــاق  ـــــون لهـــــا آفـ نتوقــــــع أن يكـ

مشــرقة فــياملســتقبل.
ــع السبيـعي أن حتقق  ــوق وت
الشـركة نتائج جيدة خالل العام 
احلالي 2018 مدفوعـة باإللتزام في 
تنفيذ االستراتيجية االستثمـارية، 
ــن تــفــاؤلــنــا بــاملــؤشـــــرات  فــضــال ع
االقتصـادية احمللية والعاملية، 

مشيرا إلى أنه 
ـــي هــــذا اإلطــــــار اســتــعــرض  ف
السبيعي املــؤشــرات االقتصادية 
ــة والـــعـــاملـــيـــة، مستهال  ــي ــل احمل
باالقتصاد احمللي الذي أظهر تعافيا 
من التباطؤ منذ ثالث سنوات على 
خلفية تطبيق اإلصالحات املالية 
التي جاءت كنتيجة لتراجع أسعار 
النفط آنــذاك. وقــال ان التطورات 
اإلقليمية اخلليجية التي طــرأت 
فــي منتصف الــعــام املــاضــي أثــرت 
سلبا على أداء السوق في الربع 
األخير من 2017، ثم أنقذ الوضع 
انتعاش أسعار النفط مع نهاية 
ــا اعــطــى بــعــض الــزخــم  الـــعـــام، م
اإليجابي مرة أخرى لألسهم لتبلغ 
القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 

بنهاية 2017 نحو 27 مليار دينار.
وأعرب عن تفاؤله بعام 2018، 
حيث سيكون شاهدا على عملية 
إدراج مؤشر البورصة ضمن مؤشر 
»فوتسي« على مرحلتني األولى في 
سبتمبر املقبل والثانية في مارس 
2019 إضــافــة الــى أن البورصة 
لديها فرصة كبيرة العام احلالي من 
أجل أن تضعها MSCI على قائمة 
املراقبة جلهة ترقية محتملة، لكن 
رغم ذلك نعتقد ان األسهم اإلقليمية 
ستظل رهن تطورات أسعار النفط 

والتوترات اإلقليمية.

الصناديق واحملافظ
وعن أداء الصناديق االستثمارية 
احمللية للشركة أشــار إلــى تفوق 
صندوق الرائد لالستثمار باألسهم 
احمللية في أدائــه على أداء املؤشر 
الــوزنــي للبورصة والصناديق 
احمللية املماثلة، حيث حقق أداء 
إيجابيا بلغت نسبته 12.03 في 
املئة ويعتبر الصندوق األكبر في 
حجمة ضمن فئته براسمال 170 

مليون دينار.

»ميزان القابضة« تقر  توزيع أرباح 
22 فلسًا للسهم الواحد نقدية بقيمة 

عقدت شركة ميزان القابضة، وهــي من كبرى 
ــع املــنــتــجــات الغذائية  ــوزي شــركــات تصنيع وت
واالستهالكية في منطقة اخلليج، اجتماع جمعيتها 
العامة العادية السابعة عشر، الذي وافق مساهمو 
الشركة فيه على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بقيمة 22 فلس للسهم الواحد )بنسبة 
%22 من القيمة االسمية للسهم الواحد( وبقيمة 

إجمالية تبلغ 6.8 مليون دك.
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان 
القابضة، محمد جاسم محمد الــوزان: »لقد واجهت 
ــام 2017،  الشركة حتــديــات غير متوقعة فــي ع
ولكننا استطعنا احملافظة على قوة ومركز الشركة 
اإلقليمي وأداء إيراداتها وهذا دليل على أن منوذج 
عمل الشركة املتنوع واملدعوم مبيزانية قوية وقدرة 
دفاعية عالية مّكنها من مواجهة هذه التحديات. لقد 
بلغت الشركة أعلى إنفاق رأسمالي في تاريخها 

وإننا نتطلع إلى زيادة

ــن هــذه  نتطلّع إلـــى زيــــادة الــربــحــيــة بــدعــم م
االستثمارات في عام 2018 واألعوام القادمة.«  

وفــي نظرة على النتائج املالية للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2017:

بلغت اإليـــرادات 204.5 مليون دينار كويتي، 
منخفضة بنسبة %1.4 وبلغت األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واإلهـــالك واالستهالك 20.9 
مليون دينار كويتي، منخفضة بنسبة 15.5%.  
وبلغت األرباح الصافية اخلاصة مبساهمي الشركة 
األم 12.9 مليون دينار كويتي منخفضًة بنسبة 

.24.7%
وعن أبرز معلومات املركز املالي للسنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2017:
مجموع املوجودات: 210.9 مليون دك، بزيادة 
بنسبة %8.2. وحقوق امللكية )اخلاصة مبساهمي 
الشركة األم(: 110.1 مليون دك، بزيادة بنسبة 

.8.4%

اجتماع العمومية

جانب من العمومية

شددت على عدم البيع خالل فترة املعارض

»التجارة« تطالب الشركات بضرورة االلتزام بالقرارات الوزارية 
طــالــب مــديــر إدارة الــعــقــار في 
وزارة التجارة والصناعة مرمي 
البحراني الشركات املشاركة في 
معرض إفرست العقاري املصري 
ــرارات  ــق ــال ـــزام ب ـــت بـــضـــرورة االل
الــصــادرة مــن »الــتــجــارة« لتنظيم 

املعارض واملؤمترات.
وقالت البحراني خالل لقائها مع 
الشركات املشاركة في املعرض أول 
مــن أمــس بحضور رئيس مجلس 
إدارة الشركة املنظمة للمعرض، 
ــد وان  أن الــشــركــات املــشــاركــة الب
تتبع الــقــرارات املنظمة للمعارض 
من أهمها عدم البيع في املعرض أو 
حتقيق أي صفقة، مشيرة إلى أن أي 
مخالفة سيتم التعامل معها بحزم 

وسيتم حترير مخالفة في احلال.
ـــى أن  ــبــحــرانــي إل ـــــارت ال وأش
املــعــارض العقارية الــدولــيــة في 
الكويت مبا فيها املعارض العقارية 
الكويتية تعتبر مــوقــوفــة، ولكن 
املعارض العقارية املصرية مستمرة 
ملا لها من مصداقية والتزام، فيجب 
احلفاظ على هذه امليزة من الشركات 
ــي أي  ــوع ف ــوق ـــدم ال املــشــاركــة وع

مخالفة خالل فترة املعرض.
وبينت البحراني ان التجارة 
ســتــتــواجــد خـــالل فــتــرة املــعــرض 
ملــراقــبــة الــشــركــات املــشــاركــة في 
املعرض، مطالبة الشركات املشاركة 
ان تطلع على القرار الوزاري الصادر 
في تنظيم املعارض العقارية في 
الكويت قبل اخلــوض في فعاليات 

املعرض.

ــزام بهذه  ــت ــد االل وتابعت » الب
ــرارات بعدم البيع او حتقيق  ــق ال
صفقة او اشــهــار اي عــوائــد على 
الالفتات في املعرض او حتى تقدمي 
خــصــومــات، حيث ان اي مخالفة 
ستؤثر سلبا على املعرض والشركة 

معا«.
ـــن جـــانـــب آخــــر أكــــد رئــيــس  م
مجلس إدارة شركة افرست لتنظيم 
ـــرات الشركة  ـــؤمت املـــعـــارض وامل
املنظمة للمعرض هــشــام عنبه، 
على التزام الشركات املشاركة في 
املعرض، وأنها على قدر املسؤولية 
في ان تضع هــذه الــقــرارات نصب 
اعــيــنــهــا، وعــــدم الـــوقـــوع فــي أي 

مخالفة.

وتابع » قمنا بدورنا بالتنبيه 
على الشركات املشاركة في املعرض 
بعدم الوقوع في اي مخالفة، كون 
ان وزارة التجارة والصناعة تشدد 

كثيرا على األلتزام بهذه القرارات«.
من جانب آخر قال رئيس مجلس 
إدارة شــركــة ســمــارت سلوشن 
لتنظيم املعارض واملؤمترات قيس 
العلي ان الشركات املشاركة في 
املعرض شركات ناضجة وكبيرة 
وتعمل على تطبيق القانون في اي 
معرض دولي تشارك فيه، الفتا إلى 
أن إدارة الشركة عملت على توزيع 
ــرار الــــوزاري على الشركات  ــق ال
املشاركة للتعرف على الــقــرارات 

وعدم الوقوع في أي مخالفة.

ــار العلي إلــى أن املعارض  وأش
املــصــريــة حتــظــى بسمعة طبية 
وليس لديها أي مخالفات، فيجب 
احلــفــاظ على هــذه السمعة، الفتا 
إلــى أن الشركة املنظمة للمعرض 
تسعى إلى جناح املعرض سواء من 
خالل تطبيق القرارات الوزارية أو 

التنظيم اجليد دون أي مخالفات.
ــر تــعــرض حاليا  مــن جــانــب آخ
ــة املــصــريــة  ــاري ــق ــع الــشــركــات ال
املشاركة في املعرض مشاريعها 
ــاء  ــح ــة فـــي مــخــتــلــف ان ــاري ــق ــع ال
جمهورية مصر العربية، اذ يوجد 
في املعرض مشاريع عمالقة منها 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة وجتــاريــة 

وصناعية.

تسعى الشركة املنظمة للمعرض 
ــن خــالل  »افـــرســـت« وبــكــل قـــوة م
معارضها التي تقام في الكويت ان 
تستقطب أفضل الشركات العقارية 
امللتزمة في مراحل البناء، وكذلك 
ــي تــنــاســب اذواق  ــت ــع ال ــاري ــش امل
املستثمرين، في حني ان االسعار 
تلعب دورا مهما في حركة املبيعات 
والتي تساهم ايضا بشكل كبير في 

ارتفاع حركة املبيعات.
ــات الــعــقــاريــة  ــرك ــش ــــدت ال واع
املشاركة في املعرض سلسلة كبيرة 
من العروض التي اعتادت عليها ان 
تقدمها في معرض افرست العقاري 
املصري من أجل ترويج العقارات 
املعروضة، من مساحات تناسب 
الشرائح كــافــة، واســعــار تناسب 

جميع الشرائح.
ــات  ــرك ــش ــع ال ــي ــم ــى ج ــع ــس وت
املشاركة في املعرض اليوم ان تقدم 
عروضا لم تقدم في الكويت من قبل، 
حيث تعتبر السوق الكويتي من 
أفضل االســواق اخلليجية تسويقا 
للعقارات املصرية، ســواء من قبل 

املواطنني الكويتيني او املصريني.
وأكـــدت الــشــركــات ان معرض 
افــرســت الــعــقــاري املــصــري التي 
ــت لتنظيم  ــرس تنظمه شــركــة اف
املعارض واملؤمترات من املعارض 
الناجحة فــي الكويت، حيث انها 
اعتادت املشاركة في هذا املعرض 
ملا له من سمعة طيبة، وكذلك اداء 
الشركة املنظمة التي تقدم معرضا 

منوذجيا فريدا من نوعه.

البحراني متوسطة عنبه والعلي

قال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني 
لقد شهد االقتصاد غير النفطي في الكويت حتسناً 
خــالل الــعــام 2017 مــع ارتــفــاع النمو مبستوى 
فاق التوقعات. ويعزى هذا التعافي إلى اإلنفاق 
احلكومي على املشاريع وتعافي قطاع املستهلك. 
وما زالت البيانات منذ بداية العام 2018 حتى اآلن 
تشير إلى قوة وتيرة تعافي قطاع املستهلك. في 
الوقت نفسه، قرر بنك الكويت املركزي رفع الفائدة 
بعد قيام مجلس االحتياط الفيدرالي برفع الفائدة 
خالل مارس في ظل قوة االقتصاد األميركي، وذلك 
من أجل تقليل هامس الفائدة ودعم استقرار العملة 

احمللية.
ارتفع منو االقتصاد غير النفطي بواقع 3.3٪ 
في العام 2017 من ٪2 في العام السابق، مرتفعاً 
أيضاً بصورة طفيفة عن توقعاتنا عند ٪3. وقد 
تباطأت وتيرة النمو قلياًل في الربع الرابع من 
العام 2017 إلى ٪2.4 على أساس سنوي، إال أن 

االقتصاد استطاع أن يواصل تعافيه من التباطؤ 
احلاد الذي شهده في أواخر العام 2014 والعام 
2015. ونتوقع أن تستمر وتيرة التعافي خالل 
العامني 2018 و2019، مع توقعاتنا بتسارع 

النمو غير النفطي إلى ٪3.5 و٪4 على التوالي. 
إال أن الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي قد سجل 
تراجعاً بواقع ٪2.9 خالل العام 2017 وذلك على 
خلفية انخفاض إنتاج النفط بنسبة ٪8 نتيجة 
اتفاقية خفض اإلنتاج من قبل أوبــك وشركائها 
ــارج املنظمة. فقد ساهمت هــذه االتفاقية  من خ
في التقليل من اختالل التوازن في أسواق النفط 
العاملية ورفع أسعار النفط. وبالفعل، استطاع 
تعافي أسعار النفط دعم ارتفاع الناجت احمللي 
اإلجمالي اإلسمي للقطاع النفطي بنسبة جتاوزت 

٪20 في العام 2017. 
يلعب قطاع املستهلك دوراً ذا أهمية أيضا في 
دعم تعافي االقتصاد غير النفطي. حيث جاءت 

البيانات األخيرة لتؤكد على وتيرة التحسن الذي 
يشهدها القطاع. فقد ارتفع مؤشر آراء بواقع 15٪ 
ــارس ليصل إلى  ــاس سنوي في شهر م على أس
113. وقد انعكس هذا التحسن في الثقة بصورة 
ملحوظة فــي تــصــورات املستهلكني لــألوضــاع 
االقتصادية احلالية والــفــرص الوظيفية التي 
تعكس بدورها التعافي الذي شهدته أسعار النفط.

تراجع االئتمان املصرفي خــالل شهر فبراير 
وذلــك للشهر اخلامس على التوالي، مع تباطؤ 
منوه إلى ٪2.5، بينما شهدت القروض الشخصية 
واالئتمان املمنوح لقطاع األعمال بعض التحسن. 
فقد حقق االئتمان املمنوح لقطاع األعمال أداًء جيداً، 
مسجالً أول زيادة له منذ ستة أشهر والذي يعزى 
في الغالب إلــى نشاط قطاع األعمال األساسية 
كالتجارة والصناعة. وقد ساهمت هذه الزيادات 
فــي التعويض عــن انخفاض االئتمان املمنوح 
للمؤسسات املالية غير املصرفية واالئتمان 

املمنوح لشراء األوراق املالية، مع ارتفاع االئتمان 
القائم بواقع 40 مليون دينار.

ــي دعــم  ــار الــنــفــط املــرتــفــعــة ف ــع اســتــمــرت أس
ــاع املالية لالقتصاد الكويتي. فقد استقر  األوض
متوسط سعر خــام التصدير الكويتي عند 62 
دوالراً خالل شهر مــارس، ولكنه ظل مرتفعاً عن 
مستواه العام السابق بواقع ٪25. وقد ساهم ذلك 
في تقّلص العجز املالي إلى 2.5 مليار دينار منذ 
بداية السنة املالية 2017-2018 حتى فبراير 
لنسبة سنوية تصل إلى ٪7.3 من الناجت احمللي 
اإلجمالي. ونتوقع أن تنتهي السنة املالية 2017-
2018 بتسجيل عجز بنحو ٪10 من الناجت احمللي 
اإلجــمــالــي، أي مــا دون التوقعات فــي امليزانية 
الرسمية املــقــدرة بنسبة ٪17.ومن املتوقع أن 
يستقر العجز خالل السنتني املاليتني املقبلتني عند 
مستوى يقارب ٪9 من الناجت احمللي اإلجمالي. 
وفي حال بقاء أسعار النفط قريبة من مستوياتها 

احلالية، ستنخفض حاجة احلكومة التمويلية 
واحلاجة للجوء الحتياطي األجيال القادمة. 

شهد التضخم تراجعاً على الرغم من حتسن 
االقتصاد، وذلك على إثر استمرار تباطؤ التضخم 
في خدمات املسكن. فقد تراجع التضخم ليصل إلى 
٪0.8 على أساس سنوي في فبراير من ٪1.0 في 
يناير ومتوسط ٪1.5 في العام 2017. ويعزى 
هذا التراجع بشكل كبير إلى الضغوط التضخمية 

من اإليجارات السكنية واملواد الغذائية. واستمرت 
تكاليف الرعاية الصحية أيضاً بالتراجع بينما 
تراجع تضخم أسعار كل من النقل واملواصالت 
واالتصاالت والتعليم. وليس من املتوقع أن يكون 
الرتفاع الطلب أثراً كبيراً على التضخم وذلك ألن 
معظم الطلب سيتوجه إلى الــواردات، إال في حال 
تــراجــع أســعــار الــصــرف بشكل كبير بــني الــدول 

املرتبطة جتارياً مقابل الدينار.

0.8باملئة  خالل  فبراير التضخم يتراجع إلى 

2017 3.3 باملئة خالل العام  النمو غير النفطي في الكويت  يتسارع إلى 

الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي

 ،VIVA أطلقت شركة االتــصــاالت الكويتية
عرضاً مميزاً يستهدف طالب اجلامعات واملدارس 
عند اإلشتراك أو جتديد باقة VIVA لإلنترنت، 
والــذي مينحهم MacBook وميني راوتــر ابتداًء 

من 19 د.ك. 
ــال عــبــدالــرزاق  ــذا الــعــرض، ق وتعقيباً على ه

بــدر العيسى، مدير إدارة اتصاالت الشركات في 
 VIVA قائالً: »نحن حريصون دائماً في VIVA
على دعم الطالب سواء من خالل برنامج املسؤولية 
 VIVA اإلجتماعية أو عروضنا املبتكرة، لذلك سعت
لتكون أول شركة إتصاالت تطلق هذا العرض الشّيق 

ليثري متطلباتهم ويحاكي طموحاتهم.«

»VIVA« تطلق عرضا مميزا للشباب
MacBook Air وميني راوتر  مع 

للتوعية بحقوق العمالة املنزلية

»زين« الراعي اإلستراتيجي حلملة  »سقف واحد«

ــنــت زيـــن عـــن رعــايــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة  أعــل
حلملةالتوعية بحقوق العمالة املنزلية حتت 
عنوان »سقف واحد«، وذلك بتنظيم منُمنّظمة اخلط 
اإلنسانيوجمعية العمل االجتماعي وبالشراكة مع 
وزارة الداخلية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية 

وغير حكومية. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها 
لــهــذه احلــمــلــة أتـــت حتــت مــظــلـّـة استراتيجيتها 
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة، والتي حترص 
من خاللها على املساهمة في دعم مختلف اجلهود 
واملــبــادرات التي تعنى بالعمل اإلنساني التي من 
شأنها حفظ حقوق أفراد املجتمع مبختلف فئاتهم، 
خاصًة وأن ثمار هذه احلملة أتت من جهود ُمشتركة 
تبذلها منّظمات غير ربحية بالتعاون مع القطاعني 
العام واخلــاص في الدولة، مما يعكس روح ُحب 

عمل اخلير التي يّتسم بها املجتمع الكويتي. 
وقال املدير التنفيذي للعالقات واالتصاالت في 
زين الكويت وليد اخلشتي خالل املؤمتر الصحافي: 
» نفخر اليوم باإلعالن عن رعاية زين االستراتيجية 

حلملة التوعية بحقوق العمالة املنزلية »سقف 
واحد«، وذلك بالتعاون مع ُمنّظمة اخلطاإلنساني 
وجمعيةالعمالالجتماعي ووزارة الداخلية، وهي 
الرعاية التي تأتي حتت مظلّة استراتيجية الشركة 

للمسؤولية االجتماعية واالستدامة.
وتهدف حملة »سقف واحد« إلى تعريف أصحاب 
العمل والعمالة املنزلية بحقوقهم وواجباتهم 
املنصوص عليها قانونياً من خــالل إنشاء دليل 
قانوني توعوي  مترجم لـ 15 لغة، وهو دليل شامل 
ودقيق للعمالة املنزلية وأصــحــاب العمل سيتم 
توفيره في مراكز الرعاية األولية واملستشفيات 
ومراكز الشرطة وسفارات الدول املُستقدمة للعمالة 
في الكويت ومكاتب استقدام العمالة وشركات 
الصرافة واجلمعيات التعاونية ومرافق أخرى، 
كما ستسلط احلملة الضوء على هذه القضية عبر 
محاضرات وحلقات نقاشية سيتم تنظيمها في 
املــدارس واجلامعات وضمن فعاليات عامة بهدف 
نشر التوعية بني فئة الشباب في املجتمع باإلضافة 

الى إطالق حمالت إعالمية توعوية ُمختلفة.

وليد اخلشتي خالل املؤمتر الصحافي


