
15 May 2019

NBK Capital acted as the financial advisor to 
Kuwait Telecommunications Company (“VIVA”) 

in its acquisition of 100% of the capital of 
Qualitynet
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البطولة  الــكــويــت»   Ooredoo» ترعى 
التي   ،2019 لعام  الــقــدم  لكرة  النسائية 
ســتــقــام فـــي ســتــاد جــابــر األحـــمـــد على 

مدار أسبوعني. 
وتــمــنــح هــــذه الــبــطــولــة العـــبـــات كــرة 
القدم في الكويت ودول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تجربة رياضية فريدة من نوعها، ترفع 
جديًدا  جيًال  وتمكن  اإلنسانية،  الحالة 
مــن الــنــســاء الــريــاضــيــني. وتــديــر شركة 
«ثــمــانــون فــي املــائــة» بطولة كــرة القدم 
النسائية، وتهتم بإنشاء عالمة تجارية 
املواهب  أفضل  فيها  تتنافس  محترفة 

النسائية في كرة القدم وتألقها. 
وتــحــظــى الــبــطــولــة أيـــضـــًا بـــدعـــم من 
الــــذي   ،(LaLiga) األســـبـــانـــي  الــــــــدوري 
يمثله الالعبة األسبانية أدريانا مارتن 
من نادي «Malaga CF»، بحيث ستعقد 
ــانــــا بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــة ورش  أدريــ
ــذيــــن قـــامـــوا  عـــمـــل حـــصـــريـــة لــجــمــيــع الــ

بالتسجيل في البطولة.
االتــــصــــال  إدارة  أول  مــــديــــر  وقــــــــال 
مــجــبــل   ،«Ooredoo» لـــــدى  املـــؤســـســـي 

رعاية  من  الرئيسي  الهدف  أن  األيـــوب، 
ــكـــرة الــــقــــدم، هــو  الـــبـــطـــولـــة الــنــســائــيــة لـ
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــنــســاء الــلــواتــي يملكن 
وتشجيعهن  ريــاضــيــة  وروح  مـــهـــارات 
على املشاركة في الفعاليات تساهم في 
خلق نمط حياة صحي، التي غالبًا ما 

تكون حكرًا على الشباب.

وأضاف أن هذه البطولة تتيح فرصة 
في  مهاراتهن،  إلثبات  للسيدات  مميزة 
مؤكدًا  والــنــشــاط،  بالتحدي  مفعم  جــو 
ــم بــتــمــكــني املــــرأة  ــدائــ إيـــمـــان الـــشـــركـــة الــ
الـــكـــويـــتـــيـــة، وتــطــلــعــهــا لــلــمــشــاركــة فــي 
في  نفسه  املستوى  على  أخــرى  أحـــداث 

املستقبل.

ترعى البطولة النسائية لكرة القدم 2019

Ooredoo» :األيوب
ملتزمة بتمكني املرأة

دورته  فعاليات   «KIB» نّظم
الرمضانية التاسعة لكرة القدم 
للموظفني ملدة يوم واحد، على 
ثنائية  دســمــان  مــدرســة  ملعب 
الـــلـــغـــة، بـــمـــشـــاركـــة 9 فـــــرق مــن 
عدد  وبحضور  البنك،  موظفي 
كبير من زمالئهم، وسط أجواء 
مـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــشـــجـــيـــع والــــــــروح 
الــريــاضــيــة، وذلــــك ضــمــن إطـــار 

حملته الرمضانية.
وعــــقــــدت الـــبـــطـــولـــة بـــرعـــايـــة 
مجلس  رئيس  نائب  وحضور 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  اإلدارة، 
ــنـــك، رائــــــد بــوخــمــســني،  ــبـ فــــي الـ
ــام بـــتـــكـــريـــم الــفــريــقــني  ــ الـــــــذي قــ
الــحــاصــلــني عــلــى املـــركـــز األول 
امليداليات  بمنحهما  والثاني، 

والجوائز النقدية.
وحــصــل كـــل شــخــص حضر 
ــــول  املــــــبــــــاراة عـــلـــى فــــرصــــة دخـ
ــربـــح جــــوائــــز قــيــمــة،  الـــســـحـــب لـ
بركن  الجميع  استمتاع  وســط 
املأكوالت الخفيفة واملشروبات 

املنعشة.
وحـــــــدة  أول  مــــــديــــــر  وأكــــــــــــد 
االتــصــال املــؤســســي فــي البنك، 
 «KIB» حــــرص نـــاجـــيـــا،  نـــــواف 
على تنظيم هذا الحدث سنويًا، 
ــــي فـــــــي إطـــــــــــار بــــرنــــامــــجــــه  ــأتــ ــ يــ
الرمضاني الحافل بالنشاطات 
املـــتـــنـــوعـــة، واملـــوجـــهـــة لــجــمــيــع 
أو  عمالء  مــن  املجتمع،  شــرائــح 

موظفني وعائالتهم.

مــن  يـــــأتـــــي  ذلــــــــك  إن  وقـــــــــال 
مـــنـــطـــلـــق بــــرنــــامــــجــــه الـــــرائـــــد 
للمسؤولية االجتماعية، الذي 
اإليجابي  التأثير  إلــى  يسعى 
بحيث  وأفـــراده،  املجتمع  على 
يــقــّدم هـــذا الــحــدث الــكــثــيــر من 
ــيــــة ملــوظــفــي  ــابــ ــا اإليــــجــ ــ ــزايــ ــ املــ
الــبــنــك، مـــن خـــالل حــثــهــم على 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، وتــقــويــة 
العمل،  إطــار  خــارج  عالقاتهم 
ورفـــــــــــــع روحــــــــهــــــــم املــــعــــنــــويــــة 

وأدائهم العملي.
وأشــــار نــاجــيــا إلـــى أن هــذه 
حدثًا  اليوم  أصبحت  البطولة 
ريــــاضــــيــــًا يـــنـــتـــظـــره مـــوظـــفـــو 
ــارغ الــصــبــر فـــي كل  ــفـ الــبــنــك بـ
متزايدًا  إقــبــاًال  تشهد  إذ  عـــام، 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــيــــهــــا ســـنـــويـــًا 
ــــل الـــتـــنـــافـــس الــشــريــف  مــــن أجـ
عــلــى الـــلـــقـــب، مــشــيــدًا بـــالـــروح 
ــة الــــعــــالــــيــــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ــا جـــمـــيـــع املـــشـــاركـــني  ــرهــ ــهــ أظــ
فــــي الـــبـــطـــولـــة مــــن العــــبــــني أو 

مشجعني.
يــحــرص   «KIB» أن  وذكــــــر 
ــلــــى دعـــــــم األنـــشـــطـــة  دائـــــمـــــًا عــ
الشبابية والرياضية، ال سيما 
خـــالل شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك، 
ــــن الــــتــــزامــــه بـــرفـــع  ــًا مـ انــــطــــالقــ
بممارسة  االهــتــمــام  مــســتــوى 
وتعزيز  الكويت،  في  الرياضة 
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة  ــدنـ ــبـ ــاقـــة الـ ــيـ ــلـ الـ

ملختلف فئات املجتمع.

رائد بوخمسني كّرم الفائزين

«KIB» نّظم الدورة الرمضانية للموّظفني

الحمد:
نجاح الصفقة يظهر
متانة األعمال لدى

«الوطني لالستثمار»

سلوانس:
الشركة مستمرة

بتقديم أفضل الخدمات
االستشارية للعمالء
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ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ أنـــــــهـــــــت شـــــــركـــــــة الـ
ــمـــار بـــنـــجـــاح صــفــقــة  ــثـ ــتـ لـــالسـ
اســـتـــحـــواذ شـــركـــة االتـــصـــاالت 
عـــلـــى   «VIVA» الــــكــــويــــتــــيــــة 
ــمــــال  رأســ مــــن  املــــئــــة،  فــــي   100
للتجارة  نــت  كــوالــيــتــي  شــركــة 
الــــعــــامــــة واملـــــــــقـــــــــاوالت، مـــــزود 
الكويت،  في  اإلنترنت  خدمات 
باعتبارها املستشار املالي في 

عملية االستحواذ.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت «الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي 
لـــالســـتـــثـــمـــار» فــــي بـــيـــان لــهــا، 
املالكة  «بــتــلــكــو»  مــجــمــوعــة  أن 
لـــحـــصـــة 90 فــــي املــــئــــة، وبــنــك 
لحصة  املالك  الوطني  الكويت 
بـــبـــيـــع  قــــــامــــــا  املـــــــئـــــــة،  فـــــــي   10
 28.3 قـــدره  بمبلغ  حصتيهما 
ــا يــعــادل  مــلــيــون ديـــنـــار، أي مـ

نحو 93 مليون دوالر.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
فــــي «الــــوطــــنــــي لـــالســـتـــثـــمـــار»، 
هذه  نــجــاح  إن  الــحــمــد،  فيصل 
الــصــفــقــة ومـــا أثـــمـــرت عــنــه من 

نتائج إيجابية، يؤكد الحرفية 
التي تمت بها إدارتها من قبل 
الشركة، ويظهر متانة نموذج 
األعـــمـــال الــــذي تــقــوم عــلــيــه، ال 
بتطبيق  يــتــعــلــق  فــيــمــا  ســيــمــا 
مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة والـــرقـــابـــة 
الرقابية  الجهات  تقرها  التي 
املحلية، وتتماشى مع املعايير 

الدولية في هذا املجال.
وثــــــّمــــــن الــــحــــمــــد الــــتــــعــــاون 
ــقـــة الـــتـــي أولــتــهــا  ــثـ ــنـــاء والـ ــبـ الـ
شركة «VIVA»، من أجل إدارة 
وبــالــدور  االســـتـــحـــواذ،  عملية 
لفريق  املتميز  واألداء  الــفــعــال 
عمل إدارة الخدمات املصرفية 
االستثمارية في سبيل إنجاح 
الــصــفــقــة، األمـــــر الـــــذي يعكس 
املــهــنــيــة الــعــالــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مشيرًا  الصفقات،  مختلف  مع 
إلــــى أن فـــريـــق عــمــل «الــوطــنــي 
لالستثمار» لن يألو جهدًا في 
سبيل تلبية احتياجات قاعدة 

العمالء املمتدة واملتنوعة.

ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــال 
املصرفية  الخدمات  عــام  مدير 
سلوانس،  رانــي  االستثمارية، 
«الوطني  إن اختيار «VIVA» لـ
لـــــالســـــتـــــثـــــمـــــار» كـــمـــســـتـــشـــار 
ــيــــًال عــلــى  لــلــصــفــقــة، يــشــكــل دلــ
واملــكــانــة  تــهــا،  كــفــاء فــي  ثقتها 
محليًا  تحتلها  التي  الريادية 

وإقليميًا.
بالنجاح  فخره  عــن  وأعـــرب 
الـــــذي شــهــدتــه هــــذه الــصــفــقــة، 
ــتــــي تـــضـــمـــنـــت الـــعـــمـــل عــلــى  الــ
ــــات ومــــع  ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــخـــتـــلـــف املـ
الـــعـــديـــد مـــن األطــــــــراف، مــؤكــدًا 
ــمـــار»  ــثـ ــتـ لـــالسـ ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ «الـ أن 
ستواصل جهودها، في سبيل 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــل الـ ــــضــ تــــحــــقــــيــــق أفــ
ــة، بــمــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة واملـ ــاريــ ــشــ ــتــ االســ
يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
ــــالء، ويـــــعـــــزز مــكــانــتــهــا  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــريــاديــة فــي قــطــاع الــخــدمــات 
املــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة على 

املستوى املحلي واإلقليمي.

«الوطني لالستثمار»: املستشار املالي 
الستحواذ «VIVA» على «كواليتي نت»

امللحم متوسطًا وفد «الهيئة»

ــــواق  ــــد هــيــئــة أسـ شــــــارك وفـ
املال، ممثًال الكويت في أعمال 
ــنـــوي ملــنــظــمــة  االجـــتـــمـــاع الـــسـ
ــمـــاع  ــتـ واالجـ  ،(44) ــكـــو  األيـــسـ
ملنظمة  اإلقليمية  للجنة   (43)
ــــرق األوســــــط  ــشــ ــ أفـــريـــقـــيـــا والــ
في  عــقــد  والـــــذي   ،(AMERC)

مدينة سيدني بأستراليا.
وتــــــــــــــــرأس وفـــــــــــد الــــهــــيــــئــــة، 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس املــــفــــوضــــني 
ــد  ــمــ ــــذي أحــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املــــــــديــــــــر الـ
ــشـــــاركـــــة مــــديــــر  ــمـــ ــم، بـــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ املــ
ــة  ــيــ ــدولــ مـــكـــتـــب الـــــعـــــالقـــــات الــ
عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد، ومــديــر 
ــتـــــب اإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات  ــ ــكـ ــ مـ
نـــواف الــصــالــح، ومــديــر إدارة 
الدراسات وتنمية أسواق املال 

مكتب  ومــديــر  بورسلي،  فــواز 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس املــــفــــوضــــني 

مؤيد الشخص.
وشـــــهـــــد االجـــــتـــــمـــــاع عــــرض 
ـــاء في  ــا جـ مــلــخــص عـــن أبـــــرز مـ
 (42) للجنة  السابق  االجــتــمــاع 
والــــذي عــقــد فــي الــكــويــت يناير 
املـــاضـــي، كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة 
ــاطــــر الـــنـــاشـــئـــة  ــــوع املــــخــ ــــوضـ مـ
فــي أفــريــقــيــا والــشــرق األوســـط، 
وتقرير اللجنة للمخاطر للعام 

.2020
ــلـــعـــت الـــلـــجـــنـــة عــلــى  ــا اطـ ــمـ كـ
ــــع الــــتــــي ســيــتــم  ــيـ ــ ــــواضـ أهـــــــم املـ
طـــرحـــهـــا فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
كما  «األيــســكــو»،  منظمة  إدارة 
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  قـــدم 

أســواق املــال في أوغندا، عرضًا 
ــريــــق عــمــل  ــيــــات فــ ألبـــــــرز تــــوصــ
اإلدراج في اجتماعه األخير في 
الكويت، و ختم جدول اجتماعه 
بتحديد موعد االجتماع املقبل 

املقرر عقده في قطر عام 2020.
ــــارك وفــــد «الــهــيــئــة»  كــمــا شـ
كـــــذلـــــك فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع لــجــنــة 
ــمـــو واألســـــــــــواق الــنــاشــئــة  ــنـ الـ
عـــن  املــــنــــبــــثــــقــــة   ،(GEMC)
ــكــــو»، بــحــيــث  ــســ مــنــظــمــة «األيــ
افـــتـــتـــح رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــنــمــو 
واألســواق الناشئة، االجتماع 
بـــاســـتـــعـــراض جـــــــدول أعـــمـــال 
ــتــــمــــاع الـــســـابـــق املــنــعــقــد  االجــ
فــي جـــزر الــكــايــمــان بسبتمبر 

.2018

امللحم يترأس وفد هيئة األسواق 
«AMERC»إلى اجتماع «األيسكو» و

راني سلوانس فيصل الحمد

بوخمسني وأعضاء اإلدارة التنفيذية مع املشاركني في الدورة

تسليم الدرع للفريق الفائز

تكريم أحد الرابحني

لقطة من إحدى املباريات مجبل األيوب

تدريبات للمشاركات في البطولة

البطولة  الــكــويــت»   Ooredoo» ترعى 
التي   ،2019 لعام  الــقــدم  لكرة  النسائية 
ســتــقــام فـــي ســتــاد جــابــر األحـــمـــد على 

مدار أسبوعني. 
وتــمــنــح هــــذه الــبــطــولــة العـــبـــات كــرة 
القدم في الكويت ودول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تجربة رياضية فريدة من نوعها، ترفع 
جديًدا  جيًال  وتمكن  اإلنسانية،  الحالة 
مــن الــنــســاء الــريــاضــيــني. وتــديــر شركة 
«ثــمــانــون فــي املــائــة» بطولة كــرة القدم 
النسائية، وتهتم بإنشاء عالمة تجارية 
املواهب  أفضل  فيها  تتنافس  محترفة 

النسائية في كرة القدم وتألقها. 
وتــحــظــى الــبــطــولــة أيـــضـــًا بـــدعـــم من 
الــــذي   ،(LaLiga) األســـبـــانـــي  الــــــــدوري 
يمثله الالعبة األسبانية أدريانا مارتن 
من نادي «Malaga CF»، بحيث ستعقد 
ــانــــا بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــة ورش  أدريــ
ــذيــــن قـــامـــوا  عـــمـــل حـــصـــريـــة لــجــمــيــع الــ

بالتسجيل في البطولة.
االتــــصــــال  إدارة  أول  مــــديــــر  وقــــــــال 
مــجــبــل   ،«Ooredoo» لـــــدى  املـــؤســـســـي 

رعاية  من  الرئيسي  الهدف  أن  األيـــوب، 
ــكـــرة الــــقــــدم، هــو  الـــبـــطـــولـــة الــنــســائــيــة لـ
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــنــســاء الــلــواتــي يملكن 
وتشجيعهن  ريــاضــيــة  وروح  مـــهـــارات 
على املشاركة في الفعاليات تساهم في 
خلق نمط حياة صحي، التي غالبًا ما 

تكون حكرًا على الشباب.

وأضاف أن هذه البطولة تتيح فرصة 
في  مهاراتهن،  إلثبات  للسيدات  مميزة 
مؤكدًا  والــنــشــاط،  بالتحدي  مفعم  جــو 
ــم بــتــمــكــني املــــرأة  ــدائــ إيـــمـــان الـــشـــركـــة الــ
الـــكـــويـــتـــيـــة، وتــطــلــعــهــا لــلــمــشــاركــة فــي 
في  نفسه  املستوى  على  أخــرى  أحـــداث 

املستقبل.

ترعى البطولة النسائية لكرة القدم 2019

Ooredoo» :األيوب
ملتزمة بتمكني املرأة

دورته  فعاليات   «KIB» نّظم
الرمضانية التاسعة لكرة القدم 
للموظفني ملدة يوم واحد، على 
ثنائية  دســمــان  مــدرســة  ملعب 
الـــلـــغـــة، بـــمـــشـــاركـــة 9 فـــــرق مــن 
عدد  وبحضور  البنك،  موظفي 
كبير من زمالئهم، وسط أجواء 
مـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــشـــجـــيـــع والــــــــروح 
الــريــاضــيــة، وذلــــك ضــمــن إطـــار 

حملته الرمضانية.
وعــــقــــدت الـــبـــطـــولـــة بـــرعـــايـــة 
مجلس  رئيس  نائب  وحضور 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  اإلدارة، 
ــنـــك، رائــــــد بــوخــمــســني،  ــبـ فــــي الـ
ــام بـــتـــكـــريـــم الــفــريــقــني  ــ الـــــــذي قــ
الــحــاصــلــني عــلــى املـــركـــز األول 
امليداليات  بمنحهما  والثاني، 

والجوائز النقدية.
وحــصــل كـــل شــخــص حضر 
ــــول  املــــــبــــــاراة عـــلـــى فــــرصــــة دخـ
ــربـــح جــــوائــــز قــيــمــة،  الـــســـحـــب لـ
بركن  الجميع  استمتاع  وســط 
املأكوالت الخفيفة واملشروبات 

املنعشة.
وحـــــــدة  أول  مــــــديــــــر  وأكــــــــــــد 
االتــصــال املــؤســســي فــي البنك، 
 «KIB» حــــرص نـــاجـــيـــا،  نـــــواف 
على تنظيم هذا الحدث سنويًا، 
ــــي فـــــــي إطـــــــــــار بــــرنــــامــــجــــه  ــأتــ ــ يــ
الرمضاني الحافل بالنشاطات 
املـــتـــنـــوعـــة، واملـــوجـــهـــة لــجــمــيــع 
أو  عمالء  مــن  املجتمع،  شــرائــح 

موظفني وعائالتهم.

مــن  يـــــأتـــــي  ذلــــــــك  إن  وقـــــــــال 
مـــنـــطـــلـــق بــــرنــــامــــجــــه الـــــرائـــــد 
للمسؤولية االجتماعية، الذي 
اإليجابي  التأثير  إلــى  يسعى 
بحيث  وأفـــراده،  املجتمع  على 
يــقــّدم هـــذا الــحــدث الــكــثــيــر من 
ــيــــة ملــوظــفــي  ــابــ ــا اإليــــجــ ــ ــزايــ ــ املــ
الــبــنــك، مـــن خـــالل حــثــهــم على 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، وتــقــويــة 
العمل،  إطــار  خــارج  عالقاتهم 
ورفـــــــــــــع روحــــــــهــــــــم املــــعــــنــــويــــة 

وأدائهم العملي.
وأشــــار نــاجــيــا إلـــى أن هــذه 
حدثًا  اليوم  أصبحت  البطولة 
ريــــاضــــيــــًا يـــنـــتـــظـــره مـــوظـــفـــو 
ــارغ الــصــبــر فـــي كل  ــفـ الــبــنــك بـ
متزايدًا  إقــبــاًال  تشهد  إذ  عـــام، 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــيــــهــــا ســـنـــويـــًا 
ــــل الـــتـــنـــافـــس الــشــريــف  مــــن أجـ
عــلــى الـــلـــقـــب، مــشــيــدًا بـــالـــروح 
ــة الــــعــــالــــيــــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ــا جـــمـــيـــع املـــشـــاركـــني  ــرهــ ــهــ أظــ
فــــي الـــبـــطـــولـــة مــــن العــــبــــني أو 

مشجعني.
يــحــرص   «KIB» أن  وذكــــــر 
ــلــــى دعـــــــم األنـــشـــطـــة  دائـــــمـــــًا عــ
الشبابية والرياضية، ال سيما 
خـــالل شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك، 
ــــن الــــتــــزامــــه بـــرفـــع  ــًا مـ انــــطــــالقــ
بممارسة  االهــتــمــام  مــســتــوى 
وتعزيز  الكويت،  في  الرياضة 
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة  ــدنـ ــبـ ــاقـــة الـ ــيـ ــلـ الـ

ملختلف فئات املجتمع.

رائد بوخمسني كّرم الفائزين

«KIB» نّظم الدورة الرمضانية للموّظفني

الحمد:
نجاح الصفقة يظهر
متانة األعمال لدى

«الوطني لالستثمار»

سلوانس:
الشركة مستمرة

بتقديم أفضل الخدمات
االستشارية للعمالء

14www.alraimedia.com األربعاء 15 مايو  15 العدد اقتصاد

ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ أنـــــــهـــــــت شـــــــركـــــــة الـ
ــمـــار بـــنـــجـــاح صــفــقــة  ــثـ ــتـ لـــالسـ
اســـتـــحـــواذ شـــركـــة االتـــصـــاالت 
عـــلـــى   «VIVA» الــــكــــويــــتــــيــــة 
ــمــــال  رأســ مــــن  املــــئــــة،  فــــي   100
للتجارة  نــت  كــوالــيــتــي  شــركــة 
الــــعــــامــــة واملـــــــــقـــــــــاوالت، مـــــزود 
الكويت،  في  اإلنترنت  خدمات 
باعتبارها املستشار املالي في 

عملية االستحواذ.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت «الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي 
لـــالســـتـــثـــمـــار» فــــي بـــيـــان لــهــا، 
املالكة  «بــتــلــكــو»  مــجــمــوعــة  أن 
لـــحـــصـــة 90 فــــي املــــئــــة، وبــنــك 
لحصة  املالك  الوطني  الكويت 
بـــبـــيـــع  قــــــامــــــا  املـــــــئـــــــة،  فـــــــي   10
 28.3 قـــدره  بمبلغ  حصتيهما 
ــا يــعــادل  مــلــيــون ديـــنـــار، أي مـ

نحو 93 مليون دوالر.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
فــــي «الــــوطــــنــــي لـــالســـتـــثـــمـــار»، 
هذه  نــجــاح  إن  الــحــمــد،  فيصل 
الــصــفــقــة ومـــا أثـــمـــرت عــنــه من 

نتائج إيجابية، يؤكد الحرفية 
التي تمت بها إدارتها من قبل 
الشركة، ويظهر متانة نموذج 
األعـــمـــال الــــذي تــقــوم عــلــيــه، ال 
بتطبيق  يــتــعــلــق  فــيــمــا  ســيــمــا 
مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة والـــرقـــابـــة 
الرقابية  الجهات  تقرها  التي 
املحلية، وتتماشى مع املعايير 

الدولية في هذا املجال.
وثــــــّمــــــن الــــحــــمــــد الــــتــــعــــاون 
ــقـــة الـــتـــي أولــتــهــا  ــثـ ــنـــاء والـ ــبـ الـ
شركة «VIVA»، من أجل إدارة 
وبــالــدور  االســـتـــحـــواذ،  عملية 
لفريق  املتميز  واألداء  الــفــعــال 
عمل إدارة الخدمات املصرفية 
االستثمارية في سبيل إنجاح 
الــصــفــقــة، األمـــــر الـــــذي يعكس 
املــهــنــيــة الــعــالــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مشيرًا  الصفقات،  مختلف  مع 
إلــــى أن فـــريـــق عــمــل «الــوطــنــي 
لالستثمار» لن يألو جهدًا في 
سبيل تلبية احتياجات قاعدة 

العمالء املمتدة واملتنوعة.

ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــال 
املصرفية  الخدمات  عــام  مدير 
سلوانس،  رانــي  االستثمارية، 
«الوطني  إن اختيار «VIVA» لـ
لـــــالســـــتـــــثـــــمـــــار» كـــمـــســـتـــشـــار 
ــيــــًال عــلــى  لــلــصــفــقــة، يــشــكــل دلــ
واملــكــانــة  تــهــا،  كــفــاء فــي  ثقتها 
محليًا  تحتلها  التي  الريادية 

وإقليميًا.
بالنجاح  فخره  عــن  وأعـــرب 
الـــــذي شــهــدتــه هــــذه الــصــفــقــة، 
ــتــــي تـــضـــمـــنـــت الـــعـــمـــل عــلــى  الــ
ــــات ومــــع  ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــخـــتـــلـــف املـ
الـــعـــديـــد مـــن األطــــــــراف، مــؤكــدًا 
ــمـــار»  ــثـ ــتـ لـــالسـ ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ «الـ أن 
ستواصل جهودها، في سبيل 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــل الـ ــــضــ تــــحــــقــــيــــق أفــ
ــة، بــمــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة واملـ ــاريــ ــشــ ــتــ االســ
يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
ــــالء، ويـــــعـــــزز مــكــانــتــهــا  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــريــاديــة فــي قــطــاع الــخــدمــات 
املــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة على 

املستوى املحلي واإلقليمي.

«الوطني لالستثمار»: املستشار املالي 
الستحواذ «VIVA» على «كواليتي نت»

امللحم متوسطًا وفد «الهيئة»

ــــواق  ــــد هــيــئــة أسـ شــــــارك وفـ
املال، ممثًال الكويت في أعمال 
ــنـــوي ملــنــظــمــة  االجـــتـــمـــاع الـــسـ
ــمـــاع  ــتـ واالجـ  ،(44) ــكـــو  األيـــسـ
ملنظمة  اإلقليمية  للجنة   (43)
ــــرق األوســــــط  ــشــ ــ أفـــريـــقـــيـــا والــ
في  عــقــد  والـــــذي   ،(AMERC)

مدينة سيدني بأستراليا.
وتــــــــــــــــرأس وفـــــــــــد الــــهــــيــــئــــة، 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس املــــفــــوضــــني 
ــد  ــمــ ــــذي أحــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املــــــــديــــــــر الـ
ــشـــــاركـــــة مــــديــــر  ــمـــ ــم، بـــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ املــ
ــة  ــيــ ــدولــ مـــكـــتـــب الـــــعـــــالقـــــات الــ
عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد، ومــديــر 
ــتـــــب اإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات  ــ ــكـ ــ مـ
نـــواف الــصــالــح، ومــديــر إدارة 
الدراسات وتنمية أسواق املال 

مكتب  ومــديــر  بورسلي،  فــواز 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس املــــفــــوضــــني 

مؤيد الشخص.
وشـــــهـــــد االجـــــتـــــمـــــاع عــــرض 
ـــاء في  ــا جـ مــلــخــص عـــن أبـــــرز مـ
 (42) للجنة  السابق  االجــتــمــاع 
والــــذي عــقــد فــي الــكــويــت يناير 
املـــاضـــي، كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة 
ــاطــــر الـــنـــاشـــئـــة  ــــوع املــــخــ ــــوضـ مـ
فــي أفــريــقــيــا والــشــرق األوســـط، 
وتقرير اللجنة للمخاطر للعام 
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ــلـــعـــت الـــلـــجـــنـــة عــلــى  ــا اطـ ــمـ كـ
ــــع الــــتــــي ســيــتــم  ــيـ ــ ــــواضـ أهـــــــم املـ
طـــرحـــهـــا فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
كما  «األيــســكــو»،  منظمة  إدارة 
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  قـــدم 

أســواق املــال في أوغندا، عرضًا 
ــريــــق عــمــل  ــيــــات فــ ألبـــــــرز تــــوصــ
اإلدراج في اجتماعه األخير في 
الكويت، و ختم جدول اجتماعه 
بتحديد موعد االجتماع املقبل 

املقرر عقده في قطر عام 2020.
ــــارك وفــــد «الــهــيــئــة»  كــمــا شـ
كـــــذلـــــك فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع لــجــنــة 
ــمـــو واألســـــــــــواق الــنــاشــئــة  ــنـ الـ
عـــن  املــــنــــبــــثــــقــــة   ،(GEMC)
ــكــــو»، بــحــيــث  ــســ مــنــظــمــة «األيــ
افـــتـــتـــح رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــنــمــو 
واألســواق الناشئة، االجتماع 
بـــاســـتـــعـــراض جـــــــدول أعـــمـــال 
ــتــــمــــاع الـــســـابـــق املــنــعــقــد  االجــ
فــي جـــزر الــكــايــمــان بسبتمبر 
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امللحم يترأس وفد هيئة األسواق 
«AMERC»إلى اجتماع «األيسكو» و

راني سلوانس فيصل الحمد

بوخمسني وأعضاء اإلدارة التنفيذية مع املشاركني في الدورة

تسليم الدرع للفريق الفائز

تكريم أحد الرابحني

لقطة من إحدى املباريات مجبل األيوب

تدريبات للمشاركات في البطولة
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فريق «الوطني» و«أمنية»

 « VIVA» الوطني لالستثمار» مستشار»
 لالستحواذ على «كواليتي نت»

في صفقة قيمتها نحو ٩٣ مليون دوالر
ثّمن فيصل الحمد التعاون 

البناء والثقة التي أولتها شركة 
«VIVA» من أجل إدارة عملية 

االستحواذ، وبالدور الفعال 
واألداء المتميز لفريق عمل 

إدارة الخدمات المصرفية 
االستثمارية في سبيل إنجاح 

الصفقة.

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الــــوطــــنــــي 
لــالســتــثــمــار إتــمــامــهــا بــنــجــاح 
ــة  ــ ــركـ ــ صـــــفـــــقـــــة اســــــــتــــــــحــــــــواذ شـ
 «VIVA» االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة
على 100 في المئة من رأسمال 
شركة «كواليتي نــت» للتجارة 
ــة والــــــمــــــقــــــاوالت، مـــــزود  ــامــ ــعــ الــ
خــدمــات اإلنــتــرنــت فــي الكويت، 
باعتبارها المستشار المالي 
لــــشــــركــــة «VIVA» فـــــي عــمــلــيــة 

االستحواذ.
وقالت «الوطني لالستثمار» 
في بيان صحافي أمس، إن كًال 
مــن مجموعة «بتلكو» المالكة 
ــــي الـــمـــئـــة وبـــنـــك  لـــحـــصـــة 90 فـ
الكويت الوطني المالك لحصة 
10 فــي المئة بــاعــا حصتيهما 
بمبلغ قدره 28.3 مليون دينار 
ــا يــــعــــادل نـــحـــو 93 مــلــيــون  ــ «مــ

دوالر».
وبهذه المناسبة، قال الرئيس 
ــنـــي  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة الـــوطـ
لــالســتــثــمــار فــيــصــل الــحــمــد، إن 
نــجــاح هـــذه الــصــفــقــة ومـــا أثمر 
ــا مـــــن نــــتــــائــــج إيـــجـــابـــيـــة،  ــهـ ــنـ عـ
يــــؤكــــدان الـــحـــرفـــيـــة الـــتـــي تــمــت 
بها إدارة الصفقة من «الوطني 
لــالســتــثــمــار»، ومــتــانــة نــمــوذج 
األعـــــــمـــــــال الــــــــــذي تـــــقـــــوم عــلــيــه 

الــشــركــة، ال سيما فيما يتعلق 
بــتــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر الــشــفــافــيــة 
والــرقــابــة الــتــي تقرها الجهات 
الــرقــابــيــة الــمــحــلــيــة، وتتماشى 
مــع الــمــعــايــيــر الــدولــيــة فــي هــذا 

المجال».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ثــمــن 
الــحــمــد الــتــعــاون الــبــنــاء والثقة 
التي أولتها شركة «VIVA» من 
أجــل إدارة عملية االســتــحــواذ، 
وبالدور الفعال واألداء المتميز 
لـــفـــريـــق عـــمـــل إدارة الـــخـــدمـــات 
الــمــصــرفــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
ســبــيــل إنــــجــــاح الـــصـــفـــقـــة، مــمــا 
يــعــكــس الــمــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة فــي 

التعامل مع مختلف الصفقات، 
ــــق عــمــل  ــريـ ــ مــــشــــيــــرًا إلـــــــى أن فـ
شــركــة الــوطــنــي لالستثمار لن 
يـــألـــو جـــهـــدًا فـــي ســبــيــل تلبية 
ــاجــــات قـــــاعـــــدة الـــعـــمـــالء  ــيــ ــتــ احــ

الممتدة والمتنوعة.
ومن ناحية أخرى، قال المدير 
ــلـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  الــــعــــام لـ
االســتــثــمــاريــة  رانـــي سلوانس، 
ــار «VIVA» لــشــركــة  ــيــ ــتــ إن اخــ
الوطني لالستثمار مستشارًا 
للصفقة يشكل دليًال على ثقتها 
ة الوطني لالستثمار  فــي كــفــاء
والمكانة الريادية التي تحتلها 
ــًا، ونـــحـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــًا وإقـ ــيــ ــلــ مــــحــ

فخورون بالنجاح الذي شهدته 
هـــــذه الــصــفــقــة الـــتـــي تــضــمــنــت 
العمل على مختلف المستويات 

ومع العديد من األطراف.
ــلــــوانــــس أن شـــركـــة  وأكـــــــد ســ
الوطني لالستثمار ستواصل 
ــا فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق  ــهـــودهـ جـ
أفــضــل الــخــدمــات االســتــشــاريــة 
والمالية بما يسهم في تحقيق 
أهــــداف الــعــمــالء ويــعــزز مكانة 
الــوطــنــي لــالســتــثــمــار الـــريـــادي 
في قطاع الخدمات المصرفية 
االســتــثــمــاريــة عــلــى الــمــســتــوى 

المحلي واإلقليمي.

راني سلوانسفيصل الحمد

«الوطني» يحصد جائزة االبتكار المصرفي لـ ٢٠١٩
في استبيان «غلوبل فاينانس» ألفضل البنوك الرقمية واالبتكارات

حــصــد بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي جــائــزة 
التميز في االبتكار المصرفي على مستوى 
الــعــالــم فـــي خـــدمـــات الــمــدفــوعــات الــمــالــيــة 
للعام 2019 من مجلة «غلوبل فاينانس» 
العالمية، خالل االستبيان السنوي الذي 
شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار 
المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى 

الشركات حول العالم.  
وقال «الوطني» في بيان صحافي أمس، 
إن االختيار وقــع عليه كأفضل بنك لعام 
2019 في خدمات المدفوعات والتحويالت 
الفورية التي تتيح تتبع حالة التحويالت 

من قبل العمالء.
وكشفت «غلوبل فاينانس» عــن قائمة 
الفائزين بجائزة  أفضل البنوك الرقمية 
واالبــتــكــارات فــي مجال الخدمات المالية 
عالميًا للعام 2019 وذلك للعام السابع على 
التوالي في قطاعات من بينها: إدارة النقد، 
الــمــدفــوعــات والــتــمــويــل الــتــجــاري، تمويل 

الشركات، التمويل اإلسالمي. 
وتــعــقــيــبــًا عــلــى الـــفـــوز بـــهـــذه الــجــائــزة 
الــمــرمــوقــة قــــال الــمــديــر الـــعـــام لمجموعة 
العمليات فــي «الــوطــنــي» محمد الخرافي 
إن «فوز البنك بهذه الجائزة يعكس قدرته 
على التفوق في الخدمات الرقمية المبتكرة، 
كما يمثل اعترافًا بنجاح المبادرات التي 
يطلقها البنك فــي مسار التحول الرقمي 
ــقـــديـــم أفــضــل  الـــــــذي يــنــتــهــجــه مــــن أجـــــل تـ

الخدمات لعمالئه».

وأضاف الخرافي أن االبتكار الرقمي من 
أهم الركائز األساسية الستراتيجية البنك 
فــي سبيل الحفاظ على مكانته الريادية 
على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية 
إقليميًا وعالميًا من خــالل نقل وتطبيق 
ــه تــكــنــولــوجــيــا  ــيــ ــا تـــوصـــلـــت إلــ ــ أحـــــــدث مـ
الخدمات المصرفية إلــى جميع عمليات 

البنك التشغيلية.  
وأكد أن البنك الوطني سّباق دائمًا نحو 
تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات 
الـــعـــمـــالء، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه أول مـــن أدخـــل 
أحــــدث الــتــقــنــيــات فـــي مــجــال الــمــدفــوعــات 

والتحويالت الفورية في الكويت.
ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك في 
الكويت يقدم ميزة تتبع التحويالت من 
خالل قنواته الرقمية التي تشمل الوطني 
عــبــر الــمــوبــايــل والــوطــنــي عــبــر اإلنــتــرنــت 
والوطني عبر اإلنترنت للشركات، إذ يمكن 
لعمالء البنك التحقق من حالة التحويل 

عبر اإلنترنت بشكل آمن وسريع.  
وتــجــري «غــلــوبــل فــايــنــانــس العالمية» 
ســنــويــًا الــعــديــد مـــن االســتــبــيــانــات حــول 
االبتكار والربحية للبنوك والمؤسسات 
المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار 
األفضل على المستوى اإلقليمي والعالمي.

ــيـــزه بــأعــلــى  ــمـ ويـــــواصـــــل «الــــوطــــنــــي» تـ
مــســتــويــات الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي ضمن 
كافة بنوك منطقة الشرق األوسط، بإجماع 
مــؤســســات التصنيف االئــتــمــانــي الــثــالث: 

مــوديــز، فيتش وستاندر آنــد بــورز، بدعم 
مــن رسملته القوية وســيــاســات اإلقـــراض 
الحكيمة الــتــي يتبعها، واتــبــاعــه منهجًا 
منظمًا إلدارة األصول، إلى جانب الخبرة 
واالستقرار الذي يتمتع به جهازه اإلداري. 
إضــافــة إلــى ذلـــك، يحتفظ بنك الكويت 
الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكًا أمانًا 
فــــي الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة عــلــى 
التوالي، كما حاز جائزة أفضل بنك على 
مستوى الكويت مــن مؤسسة «ذا بانكر» 
و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في عام 

.2018

... ويبدأ إعادة تدوير النفايات بالتعاون مع «أمنية»
أطلق بنك الكويت الوطني 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة «أمــنــيــة» 
إلدارة المشاريع حملة لتجميع 
ــار  ــ ــطـ ــ مـــخـــلـــفـــات وجـــــبـــــات اإلفـ
فـــي خــيــمــة «الـــوطـــنـــي» إلفــطــار 
الصائمين بهدف تدوير نحو 
9 آالف عــبــوة بالستيكية و9 
آالف عــلــبــة مـــن الـــكـــرتـــون، إلــى 
جـــانـــب حــمــلــة تــوعــيــة بـــإعـــادة 
التدوير سيتم بثها على مواقع 
التواصل االجتماعي لتوفير 
النصائح واإلرشادات من خالل 

فريق متخصص من أمنية.
وقــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك فــــــــي بــــيــــان 
صــــــحــــــافــــــي أمــــــــــــــس، إن هــــــذا 
ــتـــعـــاون يـــهـــدف إلــــى حــمــايــة  الـ
البيئة والتقليل من النفايات، 
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي إطــــــــــــــار اسـ
«الوطني» للتنمية المستدامة 
والمنسجمة مع أهــداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 

ورؤية الكويت لعام 2035. 
وبموجب هــذا التعاون، تم 
وضع حاويات خاصة إلعادة 
ــتـــدويـــر فـــي خــيــمــة الــوطــنــي  الـ
إلفطار الصائمين قرب المركز 
الــعــلــمــي لــتــشــجــيــع الــمــجــتــمــع 
على المشاركة في جهود إعادة 

التدوير.
وقــــــال رئـــيـــس فـــريـــق إدارة 
الــتــواصــل والـــعـــالقـــات الــعــامــة 
فــي الــبــنــك يــعــقــوب الــبــاقــر، إن 

ــنــــي» أول بـــنـــك صــديــق  «الــــوطــ
ــكـــويـــت، ويــمــثــل  لــلــبــيــئــة فـــي الـ
ــيــــة»  ــنــ ــــاون مـــــع «أمــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة تسعى 
إلــــــى الـــمـــســـاهـــمـــة اإليـــجـــابـــيـــة 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة 
والحد من النفايات، الفتًا إلى 
ــنــــي» مــــن خـــالل  حـــــرص «الــــوطــ
هــذه الشراكة على نشر ثقافة 
إعادة التدوير وتغيير سلوك 
األفراد نحو ممارسة سلوكيات 

صديقة للبيئة.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــــبـــــــــاقـــــــــر، أن 
«الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي» فــــــــــــي ســــعــــي 

ــاره   ــمــ ــثــ ــتــ ــز اســ ــزيــ ــعــ ــتــ دائــــــــــم لــ
ومسؤولياته تــعــزيــزًا لثقافة 
بــيــئــيــة صــحــيــة تــؤثــر إيــجــابــًا 
ــًا كـــان  ــ ــمـ ــ فــــي الــمــجــتــمــع، ودائـ
ــــن رواد تــبــنــي  ــنـــــي» مـ ــ ــــوطـ «الـ
المبادرات البيئية داخل البنك 
ولمصلحة المجتمع، ونحن 
نـــســـتـــهـــدف فـــــي خــــتــــام شــهــر 
رمضان أن نقوم بإعادة تدوير 
مـــــا يــــصــــل إلـــــــى 18 ألـــــــف مــن 
مخلفات البالستيك والكرتون.

وأفـــــــــاد بــــــأن الــــتــــعــــاون مــع 
«أمــنــيــة» ال يقتصر فقط على 
شهر رمضان المبارك بل هو 

«بيتك» يزور مركز الطيران العمودي 
ويشارك رجاله اإلفطار بالدوام

زار وفـــد مــن مــوظــفــي بــيــت الــتــمــويــل الكويتي 
«بــيــتــك» رجــــال مــركــز الــطــيــران الــعــمــودي الــتــابــع 
لـــوزارة الداخلية فــي مقر عملهم وتــنــاول معهم 
اإلفطار بحضور مدير إدارة جناح طيران الشرطة 
العقيد سالم الشهاب، وعدد كبير من المسؤولين 
والعاملين في المركز، تقديرًا من «بيتك» لهؤالء 
«بيتك» الذي يولي  وانطالقًا من الدور االجتماعي لـ
أهمية كبيرة للتواصل مع أفراد المجتمع وتقدير 

دور كل من يخدم الوطن والمواطنين.
وقال «بيتك» في بيان صحافي أمس، إن زيارة 
الـــوفـــد تـــنـــدرج ضــمــن بــرنــامــج رمــضــانــي حــافــل 
باألنشطة، فــي مقدمتها مشاركة ذوي األعــمــال 
الــشــاقــة والـــخـــاصـــة الـــتـــي تــتــطــلــب بــقــاءهــم على 
رأس العمل على مــدار الساعة وفــي كــل األوقــات 
والظروف، بما في ذلك األوقات التي يفضل فيها 
الجميع أن يكونوا بين أهلهم وأسرهم خصوصًا 
فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، ومـــن أهــمــهــا ساعة 
اإلفــطــار التي يقضيها هــؤالء الــرجــال وهــم على 
أهبة االستعداد وفي منتهى اليقظة، ألداء دورهم 
الــداعــم والــمــســانــد ألعــمــال األجــهــزة األخــــرى في 

حاالت الطوارئ واإلنقاذ وغيرها.
ــد «بـــيـــتـــك» مع  ــنـــاول وفــ ــواء أخـــويـــة تـ ــ وفــــى أجــ
العاملين والمسؤولين في مركز الطيران العمودي 

طــعــام اإلفـــطـــار فـــي رســـالـــة عــبــرت عـــن االمــتــنــان 
ــام والـــتـــقـــديـــر لــــدورهــــم والـــتـــأكـــيـــد على  ــمـ ــتـ واالهـ
الشكر لما يقومون به وما يتحملونه من أعباء 
ومشاق لضمان سالمة وأمان وراحة الجميع، إذ 
أشــاد الفريق كذلك بالروح العالية التي لمسها 
لــــدى  الــعــامــلــيــن بــالــمــركــز واســتــعــدادهــم الكبير 
وجاهزيتهم العالية للتعامل مــع أي طــارئ في 
كــل األوقـــــات والـــظـــروف، كــمــا نـــوه بالتجهيزات 
واالســـتـــعـــدادات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة الــتــي تساعد 
العاملين فــي الــمــركــز عــلــى الــقــيــام بعملهم على 

أكمل وجه.
وأطـــلـــق «بــيــتــك» بــرنــامــجــًا حـــافـــًال بــاألنــشــطــة 
والــفــعــالــيــات فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك تــأكــيــدًا 
على دوره االجتماعي، ورسالته تجاه المجتمع 
بمختلف شرائحه، متضمنًا أنشطة ومساهمات 
توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة من ضمنها 
زيارات إلى مواقع العمل الحيوية في الدولة التي 
تعمل على مدار الساعة تقديرًا لجهود العاملين 
ـــم الــمــهــم فــي الــمــجــتــمــع، إذ يــشــارك  فــيــهــا ودورهــ
«بيتك» العاملين في هــذه الجهات تناول وجبة 
اإلفطار في مقر عملهم، لتأكيد التقدير والشكر 
لــــدور الــجــهــات الــتــي تــعــمــل اثـــنـــاء وقـــت اإلفــطــار 

والعاملين فيها.

وفد «بيتك» يتوسط العاملين والمسؤولين بمركز الطيران العمودي

٣.٦ ماليين دينار أرباح
«الوطنية العقارية» في الربع األول
العيسى: الشركة مستمرة في استراتيجيتها لخفض ديونها

أعــلــنــت الــشــركــة الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة، أمــس، 
نتائجها المالية للربع األول من عام 2019، إذ 
بلغت إيراداتها التشغيلية 4.2 ماليين دينار، 
واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء 6.1 ماليين دينار.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن 
صــافــي أربــاحــهــا عــن الــفــتــرة بلغ 3.6 ماليين 
ديـــنـــار، فــي حــيــن بــلــغــت ربــحــيــة الــســهــم 2.93 
فلس للسهم الواحد، وبنهاية الربع األول، بلغ 

إجمالي أصول الشركة 468.8 مليون دينار.
وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
والرئيس التنفيذي، فيصل  العيسى، «إن أرباح 
الشركة الوطنية العقارية مدعومة باألصول 
الــتــي تمتلكها وتــقــوم بتشغيلها فــي كــل من 
الكويت واألردن وليبيا والعراق، إضافة إلى 
عملية بيع الــوحــدات السكنية المستمرة من 
مشروعنا الضخم الذي ال يزال قيد التطوير 
فــي مصر، واألربـــاح اإليجابية التي حققتها 

شركتنا الزميلة. 
وأضــاف العيسى أن الشركة تقدمت أيضًا 
فــي تطوير مــشــروع «ريـــم مـــول» فــي أبوظبي، 
ــــذي ســيــمــّكــن الـــشـــركـــة مــــع مــــشــــروع غـــرانـــد  الــ
هايتس في مصر، من تعزيز مركزها المالي 
عــبــر تــنــويــع مــصــادر دخــلــهــا التشغيلية في 

السنوات القادمة.
وأوضـــــح أن الــشــركــة مــســتــمــرة فـــي تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــخــفــض مــســتــوى ديــونــهــا 
واستكملت في هــذا السياق عملية بيع أحد 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلــى  أصــولــهــا، «وهــ

تعزيز وضعنا النقدي وتمكيننا من التركيز 
على مشاريعنا الــبــارزة والــواعــدة والتي هي 
قيد التطوير وعلى محفظتنا أصولنا المدّرة 

للدخل».
ويقع مجمع «ريــم مــول» على جزيرة «ريم» 
في أبو ظبي وسيستقطب كبريات العالمات 
التجارية العالمية واإلقليمية التي سبق أن 
أكّدت تأجيرها في المجمع، وسيشمل المجمع 
مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه 

العائلية من خالل 450 متجرًا. 
أما مشروع غراند هايتس في مصر، فهو 
مــشــروع سكني متكامل يمتد عــلــى مساحة 
إجمالية تبلغ أربعة ماليين متر مربع يلبي 
االحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي 

في القاهرة وضواحيها.

فيصل  العيسى

دلبلا
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مشروع متواصل ستتخلله 
حــمــلــة تــوعــيــة مــكــثــفــة على 
مواقع التواصل االجتماعي 
حــول أهمية المشاركة في 
إعــادة التدوير. وقــال «إننا 
فــي البنك نعتز بمثل هذه 
الطاقات الشبابية الكويتية 
ــا  ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ الــــــــــرائــــــــــدة فــــــــي أفــ
ــرار  ــ ــلــــى غــ وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا عــ
مشروع أمنية الهادف إلى 
تحقيق كويت جديدة تقوم 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم االســــتــــدامــــة، 
وهـــــو أمـــنـــيـــة يــحــمــلــهــا كــل 

كويتي».

محمد الخرافي

انطالق مسابقة «رتل مع بوبيان» 
للعام الخامس على التوالي

تشهد مسابقة القرآن الكريم «رتل مع بوبيان» التي انطلقت 
مــطــلــع األســـبـــوع الـــجـــاري مــنــافــســات قــويــة بــيــن الــمــشــاركــيــن 
مــع ارتــفــاع أعــدادهــم التي تــجــاوزت 1000 مــشــارك إذ تعتبر 
المسابقة األكبر من نوعها على مستوى الكويت خالل شهر 

رمضان المبارك.
وقال البنك في بيان صحافي أمس، إنه خالل األيام الثالثة 
األولـــى للمسابقة انتهت لــجــان التحكيم الــســت مــن اختبار 
الشرائح الثالث لفئة الــذكــور إذ أبــدى المحكمون إعجابهم 
بالتنظيم الرائع للمسابقة إلى جانب القدرات الكبيرة التي 

تمتع بها المشاركون.
وذكــر مدير إدارة الرقابة الشرعية في البنك الشيخ فواز 
الكليب أن لجان التحكيم انتهت من اختبار جميع المشاركين 
من الذكور وسط منافسة كبيرة بين الجميع يصعب معها 

اختيار الخمسة األوائل في كل شريحة».
وأضاف الكليب أن مسابقة العام الحالي تعتبر األفضل في 
تاريخ المسابقة سواء من حيث مستوى المشاركين أو عددهم 
إلى جانب التنظيم الرائع الذي قام به فريق العالقات العامة 
في البنك والمتطوعون إلى جانب ما وفرته جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا (مقر المسابقة) من خدمات ساهمت 

في رفع مستوى المسابقة» . 
وأوضح أن إدارة البنك العليا «ونحن ننظم الدورة الخامسة 
للمسابقة ارتــأت أن تأخذ المسابقة أبــعــادًا أكبر عبر زيــادة 
عدد المشاركين  ورفع قيمة جوائزها وزيادة عدد الفائزين».
ولفت إلى أن المسابقة كانت مفتوحة للجميع ســواء من 
أبناء عمالء البنك أو غيرهم إيمانًا من البنك بأن مثل هذه 
المسابقات يجب أن تفتح للجميع مما يجعل هذه المسابقة 

األكبر خالل الشهر الفضيل. 

أحد المشاركين أثناء التسميع

«الخليج» يطلق حملة رمضانية على 
بطاقاته بالتعاون مع «لولو هايبر» ماركت

أطـــــــــلـــــــــق بــــنــــك 
الــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــج، 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــو هـــايـــبـــر»  ــولـ ــ «لـ
مــاركــت، الحملة 
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة 
لــــــــــــــإلنــــــــــــــفــــــــــــــاق 
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام 

بـــطـــاقـــاتـــه، وتـــســـري 
اعتبارًا من شهر مايو الجاري 
حتى 30 يونيو المقبل، وتتيح 
للعمالء حاملي بطاقات البنك 
فرصة الفوز والحصول على 
نقاط تصل إلى 500000 نقطة 
من برنامج نقاط الخليج، عند 
استخدام بطاقاتهم االئتمانية 
في عملية الشراء من محالت 
«لولو هايبر» ماركت المنتشرة 

في الكويت.
ــيــــان  وقــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك فـــــــي بــ
صحافي أمس، إنه خالل فترة 
الـــحـــمـــلـــة، ســيــتــمــكــن الــعــمــالء 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــم بــطــاقــات 
بــنــك الــخــلــيــج االئــتــمــانــيــة من 
الحصول على فرصة واحــدة 
ــابـــل كــــل 10 دنــــانــــيــــر يــتــم  ــقـ مـ
ــلـــدخـــول تــلــقــائــيــًا  ــا، لـ ــفـــاقـــهـ إنـ
ــراؤه  ــ فـــي الــســحــب الــمــقــرر إجـ
تـــحـــت   ،2019 يـــــولـــــيـــــو   21
إشـــراف ممثل وزارة التجارة 

والصناعة.
وســيــتــمــكــن عــشــرة فــائــزيــن 
محظوظين مــن الــفــوز بنقاط 
ــلــــة  ــمــ الـــــخـــــلـــــيـــــج ضــــــمــــــن الــــحــ
الـــرمـــضـــانـــيـــة لـــبـــطـــاقـــات بــنــك 
الخليج، إذ سيحصل الفائز 
األول عــلــى جـــائـــزة 500000 
ــيـــج،  ــلـ ــــاط الـــخـ ــقـ ــ ــــن نـ نـــقـــطـــة مــ
بينما سيحصل الفائز الثاني 
عــلــى جـــائـــزة 250000 نقطة، 

أمـــا الــجــائــزة الــثــالــثــة، والــتــي 
ــائـــزيـــن  ســـتـــمـــنـــح لـــثـــمـــانـــيـــة فـ
فستكون 100000 نقطة لكل 

منهم.
ويـــــــعـــــــد بـــــــرنـــــــامـــــــج نــــقــــاط 
الخليج أفضل وأسرع برنامج 
مكافآت في الكويت، إذ ُيمنح 
حاملو بطاقات بنك الخليج 
االئتمانية نقاطًا قّيمة يمكن 
استبدالها فــي تــذاكــر طيران، 
إقامة فندقية وعروض السفر 
الحصرية من سفريات الغانم.
وتعليقًا على الحملة، قال 
أحــمــد األمــيــر مساعد المدير 
الــعــام لــالتــصــاالت الخارجية 
فــــــي «الـــــخـــــلـــــيـــــج»، إن الـــبـــنـــك 
ملتزم بإضافة القيمة إلثــراء 
حــيــاة عــمــالئــه الــيــومــيــة، فمن 
خــالل رؤيــتــنــا ألوجـــه اإلنــفــاق 
لـــدى عمالئنا الـــكـــرام، يسرنا 
ــــاون مـــــع لــــولــــو هـــايـــبـــر  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ماركت ومنح حاملي بطاقات 
بنك الخليج أحــدث العروض 
والــحــمــالت الــتــرويــجــيــة على 
ــتــــي تـــتـــيـــح  لــهــم  اإلطــــــــــالق، الــ
فرصة الفوز بنقاط تصل إلى 
500000 نــقــطــة فـــي بــرنــامــج 
نـــقـــاط الــخــلــيــج. نــتــمــنــى لهم 
حظًا سعيدًا، ونهنئهم بحلول 

شهر رمضان المبارك».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــحــمــد 

هــاريــس المدير اإلقليمي في 
«لــولــو هــايــبــر» مــاركــت، «نحن 
سعداء بهذه العالقة مع بنك 
الــخــلــيــج، الــــذي تــعــد بطاقاته 
ــيــــن أكـــثـــر  ــيــــة مـــــن بــ ــانــ ــمــ ــتــ االئــ
الــبــطــاقــات شــيــوعــًا وأكــثــرهــا 
ــًا فــــي الـــكـــويـــت، إذ  ــتـــخـــدامـ اسـ
تقدم أفضل المميزات لحاملي 
البطاقات في البالد مع بعض 
مــن أفضل الفوائد لعمالئها، 
ويسعدنا في «لولو» أن تتاح 
الفرصة لزبائننا لالستفادة 
مــــــن هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة. وبــــهــــذه 
المناسبة، تتمنى إدارة لولو 
ــًا ســـعـــيـــدًا ومـــبـــاركـــًا  ــانــ رمــــضــ

لجميع عمالئنا».

أحمد األمير

فريق «الوطني» و«أمنية»

 « VIVA» الوطني لالستثمار» مستشار»
 لالستحواذ على «كواليتي نت»

في صفقة قيمتها نحو ٩٣ مليون دوالر
ثّمن فيصل الحمد التعاون 

البناء والثقة التي أولتها شركة 
«VIVA» من أجل إدارة عملية 

االستحواذ، وبالدور الفعال 
واألداء المتميز لفريق عمل 

إدارة الخدمات المصرفية 
االستثمارية في سبيل إنجاح 

الصفقة.

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الــــوطــــنــــي 
لــالســتــثــمــار إتــمــامــهــا بــنــجــاح 
ــة  ــ ــركـ ــ صـــــفـــــقـــــة اســــــــتــــــــحــــــــواذ شـ
 «VIVA» االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة
على 100 في المئة من رأسمال 
شركة «كواليتي نــت» للتجارة 
ــة والــــــمــــــقــــــاوالت، مـــــزود  ــامــ ــعــ الــ
خــدمــات اإلنــتــرنــت فــي الكويت، 
باعتبارها المستشار المالي 
لــــشــــركــــة «VIVA» فـــــي عــمــلــيــة 

االستحواذ.
وقالت «الوطني لالستثمار» 
في بيان صحافي أمس، إن كًال 
مــن مجموعة «بتلكو» المالكة 
ــــي الـــمـــئـــة وبـــنـــك  لـــحـــصـــة 90 فـ
الكويت الوطني المالك لحصة 
10 فــي المئة بــاعــا حصتيهما 
بمبلغ قدره 28.3 مليون دينار 
ــا يــــعــــادل نـــحـــو 93 مــلــيــون  ــ «مــ

دوالر».
وبهذه المناسبة، قال الرئيس 
ــنـــي  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة الـــوطـ
لــالســتــثــمــار فــيــصــل الــحــمــد، إن 
نــجــاح هـــذه الــصــفــقــة ومـــا أثمر 
ــا مـــــن نــــتــــائــــج إيـــجـــابـــيـــة،  ــهـ ــنـ عـ
يــــؤكــــدان الـــحـــرفـــيـــة الـــتـــي تــمــت 
بها إدارة الصفقة من «الوطني 
لــالســتــثــمــار»، ومــتــانــة نــمــوذج 
األعـــــــمـــــــال الــــــــــذي تـــــقـــــوم عــلــيــه 

الــشــركــة، ال سيما فيما يتعلق 
بــتــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر الــشــفــافــيــة 
والــرقــابــة الــتــي تقرها الجهات 
الــرقــابــيــة الــمــحــلــيــة، وتتماشى 
مــع الــمــعــايــيــر الــدولــيــة فــي هــذا 

المجال».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ثــمــن 
الــحــمــد الــتــعــاون الــبــنــاء والثقة 
التي أولتها شركة «VIVA» من 
أجــل إدارة عملية االســتــحــواذ، 
وبالدور الفعال واألداء المتميز 
لـــفـــريـــق عـــمـــل إدارة الـــخـــدمـــات 
الــمــصــرفــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
ســبــيــل إنــــجــــاح الـــصـــفـــقـــة، مــمــا 
يــعــكــس الــمــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة فــي 

التعامل مع مختلف الصفقات، 
ــــق عــمــل  ــريـ ــ مــــشــــيــــرًا إلـــــــى أن فـ
شــركــة الــوطــنــي لالستثمار لن 
يـــألـــو جـــهـــدًا فـــي ســبــيــل تلبية 
ــاجــــات قـــــاعـــــدة الـــعـــمـــالء  ــيــ ــتــ احــ

الممتدة والمتنوعة.
ومن ناحية أخرى، قال المدير 
ــلـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  الــــعــــام لـ
االســتــثــمــاريــة  رانـــي سلوانس، 
ــار «VIVA» لــشــركــة  ــيــ ــتــ إن اخــ
الوطني لالستثمار مستشارًا 
للصفقة يشكل دليًال على ثقتها 
ة الوطني لالستثمار  فــي كــفــاء
والمكانة الريادية التي تحتلها 
ــًا، ونـــحـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــًا وإقـ ــيــ ــلــ مــــحــ

فخورون بالنجاح الذي شهدته 
هـــــذه الــصــفــقــة الـــتـــي تــضــمــنــت 
العمل على مختلف المستويات 

ومع العديد من األطراف.
ــلــــوانــــس أن شـــركـــة  وأكـــــــد ســ
الوطني لالستثمار ستواصل 
ــا فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق  ــهـــودهـ جـ
أفــضــل الــخــدمــات االســتــشــاريــة 
والمالية بما يسهم في تحقيق 
أهــــداف الــعــمــالء ويــعــزز مكانة 
الــوطــنــي لــالســتــثــمــار الـــريـــادي 
في قطاع الخدمات المصرفية 
االســتــثــمــاريــة عــلــى الــمــســتــوى 

المحلي واإلقليمي.

راني سلوانسفيصل الحمد

«الوطني» يحصد جائزة االبتكار المصرفي لـ ٢٠١٩
في استبيان «غلوبل فاينانس» ألفضل البنوك الرقمية واالبتكارات

حــصــد بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي جــائــزة 
التميز في االبتكار المصرفي على مستوى 
الــعــالــم فـــي خـــدمـــات الــمــدفــوعــات الــمــالــيــة 
للعام 2019 من مجلة «غلوبل فاينانس» 
العالمية، خالل االستبيان السنوي الذي 
شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار 
المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى 

الشركات حول العالم.  
وقال «الوطني» في بيان صحافي أمس، 
إن االختيار وقــع عليه كأفضل بنك لعام 
2019 في خدمات المدفوعات والتحويالت 
الفورية التي تتيح تتبع حالة التحويالت 

من قبل العمالء.
وكشفت «غلوبل فاينانس» عــن قائمة 
الفائزين بجائزة  أفضل البنوك الرقمية 
واالبــتــكــارات فــي مجال الخدمات المالية 
عالميًا للعام 2019 وذلك للعام السابع على 
التوالي في قطاعات من بينها: إدارة النقد، 
الــمــدفــوعــات والــتــمــويــل الــتــجــاري، تمويل 

الشركات، التمويل اإلسالمي. 
وتــعــقــيــبــًا عــلــى الـــفـــوز بـــهـــذه الــجــائــزة 
الــمــرمــوقــة قــــال الــمــديــر الـــعـــام لمجموعة 
العمليات فــي «الــوطــنــي» محمد الخرافي 
إن «فوز البنك بهذه الجائزة يعكس قدرته 
على التفوق في الخدمات الرقمية المبتكرة، 
كما يمثل اعترافًا بنجاح المبادرات التي 
يطلقها البنك فــي مسار التحول الرقمي 
ــقـــديـــم أفــضــل  الـــــــذي يــنــتــهــجــه مــــن أجـــــل تـ

الخدمات لعمالئه».

وأضاف الخرافي أن االبتكار الرقمي من 
أهم الركائز األساسية الستراتيجية البنك 
فــي سبيل الحفاظ على مكانته الريادية 
على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية 
إقليميًا وعالميًا من خــالل نقل وتطبيق 
ــه تــكــنــولــوجــيــا  ــيــ ــا تـــوصـــلـــت إلــ ــ أحـــــــدث مـ
الخدمات المصرفية إلــى جميع عمليات 

البنك التشغيلية.  
وأكد أن البنك الوطني سّباق دائمًا نحو 
تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات 
الـــعـــمـــالء، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه أول مـــن أدخـــل 
أحــــدث الــتــقــنــيــات فـــي مــجــال الــمــدفــوعــات 

والتحويالت الفورية في الكويت.
ويعد بنك الكويت الوطني أول بنك في 
الكويت يقدم ميزة تتبع التحويالت من 
خالل قنواته الرقمية التي تشمل الوطني 
عــبــر الــمــوبــايــل والــوطــنــي عــبــر اإلنــتــرنــت 
والوطني عبر اإلنترنت للشركات، إذ يمكن 
لعمالء البنك التحقق من حالة التحويل 

عبر اإلنترنت بشكل آمن وسريع.  
وتــجــري «غــلــوبــل فــايــنــانــس العالمية» 
ســنــويــًا الــعــديــد مـــن االســتــبــيــانــات حــول 
االبتكار والربحية للبنوك والمؤسسات 
المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار 
األفضل على المستوى اإلقليمي والعالمي.

ــيـــزه بــأعــلــى  ــمـ ويـــــواصـــــل «الــــوطــــنــــي» تـ
مــســتــويــات الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي ضمن 
كافة بنوك منطقة الشرق األوسط، بإجماع 
مــؤســســات التصنيف االئــتــمــانــي الــثــالث: 

مــوديــز، فيتش وستاندر آنــد بــورز، بدعم 
مــن رسملته القوية وســيــاســات اإلقـــراض 
الحكيمة الــتــي يتبعها، واتــبــاعــه منهجًا 
منظمًا إلدارة األصول، إلى جانب الخبرة 
واالستقرار الذي يتمتع به جهازه اإلداري. 
إضــافــة إلــى ذلـــك، يحتفظ بنك الكويت 
الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكًا أمانًا 
فــــي الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة عــلــى 
التوالي، كما حاز جائزة أفضل بنك على 
مستوى الكويت مــن مؤسسة «ذا بانكر» 
و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في عام 

.2018

... ويبدأ إعادة تدوير النفايات بالتعاون مع «أمنية»
أطلق بنك الكويت الوطني 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة «أمــنــيــة» 
إلدارة المشاريع حملة لتجميع 
ــار  ــ ــطـ ــ مـــخـــلـــفـــات وجـــــبـــــات اإلفـ
فـــي خــيــمــة «الـــوطـــنـــي» إلفــطــار 
الصائمين بهدف تدوير نحو 
9 آالف عــبــوة بالستيكية و9 
آالف عــلــبــة مـــن الـــكـــرتـــون، إلــى 
جـــانـــب حــمــلــة تــوعــيــة بـــإعـــادة 
التدوير سيتم بثها على مواقع 
التواصل االجتماعي لتوفير 
النصائح واإلرشادات من خالل 

فريق متخصص من أمنية.
وقــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك فــــــــي بــــيــــان 
صــــــحــــــافــــــي أمــــــــــــــس، إن هــــــذا 
ــتـــعـــاون يـــهـــدف إلــــى حــمــايــة  الـ
البيئة والتقليل من النفايات، 
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي إطــــــــــــــار اسـ
«الوطني» للتنمية المستدامة 
والمنسجمة مع أهــداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 

ورؤية الكويت لعام 2035. 
وبموجب هــذا التعاون، تم 
وضع حاويات خاصة إلعادة 
ــتـــدويـــر فـــي خــيــمــة الــوطــنــي  الـ
إلفطار الصائمين قرب المركز 
الــعــلــمــي لــتــشــجــيــع الــمــجــتــمــع 
على المشاركة في جهود إعادة 

التدوير.
وقــــــال رئـــيـــس فـــريـــق إدارة 
الــتــواصــل والـــعـــالقـــات الــعــامــة 
فــي الــبــنــك يــعــقــوب الــبــاقــر، إن 

ــنــــي» أول بـــنـــك صــديــق  «الــــوطــ
ــكـــويـــت، ويــمــثــل  لــلــبــيــئــة فـــي الـ
ــيــــة»  ــنــ ــــاون مـــــع «أمــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة تسعى 
إلــــــى الـــمـــســـاهـــمـــة اإليـــجـــابـــيـــة 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة 
والحد من النفايات، الفتًا إلى 
ــنــــي» مــــن خـــالل  حـــــرص «الــــوطــ
هــذه الشراكة على نشر ثقافة 
إعادة التدوير وتغيير سلوك 
األفراد نحو ممارسة سلوكيات 

صديقة للبيئة.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــــبـــــــــاقـــــــــر، أن 
«الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي» فــــــــــــي ســــعــــي 

ــاره   ــمــ ــثــ ــتــ ــز اســ ــزيــ ــعــ ــتــ دائــــــــــم لــ
ومسؤولياته تــعــزيــزًا لثقافة 
بــيــئــيــة صــحــيــة تــؤثــر إيــجــابــًا 
ــًا كـــان  ــ ــمـ ــ فــــي الــمــجــتــمــع، ودائـ
ــــن رواد تــبــنــي  ــنـــــي» مـ ــ ــــوطـ «الـ
المبادرات البيئية داخل البنك 
ولمصلحة المجتمع، ونحن 
نـــســـتـــهـــدف فـــــي خــــتــــام شــهــر 
رمضان أن نقوم بإعادة تدوير 
مـــــا يــــصــــل إلـــــــى 18 ألـــــــف مــن 
مخلفات البالستيك والكرتون.

وأفـــــــــاد بــــــأن الــــتــــعــــاون مــع 
«أمــنــيــة» ال يقتصر فقط على 
شهر رمضان المبارك بل هو 

«بيتك» يزور مركز الطيران العمودي 
ويشارك رجاله اإلفطار بالدوام

زار وفـــد مــن مــوظــفــي بــيــت الــتــمــويــل الكويتي 
«بــيــتــك» رجــــال مــركــز الــطــيــران الــعــمــودي الــتــابــع 
لـــوزارة الداخلية فــي مقر عملهم وتــنــاول معهم 
اإلفطار بحضور مدير إدارة جناح طيران الشرطة 
العقيد سالم الشهاب، وعدد كبير من المسؤولين 
والعاملين في المركز، تقديرًا من «بيتك» لهؤالء 
«بيتك» الذي يولي  وانطالقًا من الدور االجتماعي لـ
أهمية كبيرة للتواصل مع أفراد المجتمع وتقدير 

دور كل من يخدم الوطن والمواطنين.
وقال «بيتك» في بيان صحافي أمس، إن زيارة 
الـــوفـــد تـــنـــدرج ضــمــن بــرنــامــج رمــضــانــي حــافــل 
باألنشطة، فــي مقدمتها مشاركة ذوي األعــمــال 
الــشــاقــة والـــخـــاصـــة الـــتـــي تــتــطــلــب بــقــاءهــم على 
رأس العمل على مــدار الساعة وفــي كــل األوقــات 
والظروف، بما في ذلك األوقات التي يفضل فيها 
الجميع أن يكونوا بين أهلهم وأسرهم خصوصًا 
فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، ومـــن أهــمــهــا ساعة 
اإلفــطــار التي يقضيها هــؤالء الــرجــال وهــم على 
أهبة االستعداد وفي منتهى اليقظة، ألداء دورهم 
الــداعــم والــمــســانــد ألعــمــال األجــهــزة األخــــرى في 

حاالت الطوارئ واإلنقاذ وغيرها.
ــد «بـــيـــتـــك» مع  ــنـــاول وفــ ــواء أخـــويـــة تـ ــ وفــــى أجــ
العاملين والمسؤولين في مركز الطيران العمودي 

طــعــام اإلفـــطـــار فـــي رســـالـــة عــبــرت عـــن االمــتــنــان 
ــام والـــتـــقـــديـــر لــــدورهــــم والـــتـــأكـــيـــد على  ــمـ ــتـ واالهـ
الشكر لما يقومون به وما يتحملونه من أعباء 
ومشاق لضمان سالمة وأمان وراحة الجميع، إذ 
أشــاد الفريق كذلك بالروح العالية التي لمسها 
لــــدى  الــعــامــلــيــن بــالــمــركــز واســتــعــدادهــم الكبير 
وجاهزيتهم العالية للتعامل مــع أي طــارئ في 
كــل األوقـــــات والـــظـــروف، كــمــا نـــوه بالتجهيزات 
واالســـتـــعـــدادات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة الــتــي تساعد 
العاملين فــي الــمــركــز عــلــى الــقــيــام بعملهم على 

أكمل وجه.
وأطـــلـــق «بــيــتــك» بــرنــامــجــًا حـــافـــًال بــاألنــشــطــة 
والــفــعــالــيــات فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك تــأكــيــدًا 
على دوره االجتماعي، ورسالته تجاه المجتمع 
بمختلف شرائحه، متضمنًا أنشطة ومساهمات 
توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة من ضمنها 
زيارات إلى مواقع العمل الحيوية في الدولة التي 
تعمل على مدار الساعة تقديرًا لجهود العاملين 
ـــم الــمــهــم فــي الــمــجــتــمــع، إذ يــشــارك  فــيــهــا ودورهــ
«بيتك» العاملين في هــذه الجهات تناول وجبة 
اإلفطار في مقر عملهم، لتأكيد التقدير والشكر 
لــــدور الــجــهــات الــتــي تــعــمــل اثـــنـــاء وقـــت اإلفــطــار 

والعاملين فيها.

وفد «بيتك» يتوسط العاملين والمسؤولين بمركز الطيران العمودي

٣.٦ ماليين دينار أرباح
«الوطنية العقارية» في الربع األول
العيسى: الشركة مستمرة في استراتيجيتها لخفض ديونها

أعــلــنــت الــشــركــة الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة، أمــس، 
نتائجها المالية للربع األول من عام 2019، إذ 
بلغت إيراداتها التشغيلية 4.2 ماليين دينار، 
واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء 6.1 ماليين دينار.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن 
صــافــي أربــاحــهــا عــن الــفــتــرة بلغ 3.6 ماليين 
ديـــنـــار، فــي حــيــن بــلــغــت ربــحــيــة الــســهــم 2.93 
فلس للسهم الواحد، وبنهاية الربع األول، بلغ 

إجمالي أصول الشركة 468.8 مليون دينار.
وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
والرئيس التنفيذي، فيصل  العيسى، «إن أرباح 
الشركة الوطنية العقارية مدعومة باألصول 
الــتــي تمتلكها وتــقــوم بتشغيلها فــي كــل من 
الكويت واألردن وليبيا والعراق، إضافة إلى 
عملية بيع الــوحــدات السكنية المستمرة من 
مشروعنا الضخم الذي ال يزال قيد التطوير 
فــي مصر، واألربـــاح اإليجابية التي حققتها 

شركتنا الزميلة. 
وأضــاف العيسى أن الشركة تقدمت أيضًا 
فــي تطوير مــشــروع «ريـــم مـــول» فــي أبوظبي، 
ــــذي ســيــمــّكــن الـــشـــركـــة مــــع مــــشــــروع غـــرانـــد  الــ
هايتس في مصر، من تعزيز مركزها المالي 
عــبــر تــنــويــع مــصــادر دخــلــهــا التشغيلية في 

السنوات القادمة.
وأوضـــــح أن الــشــركــة مــســتــمــرة فـــي تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــخــفــض مــســتــوى ديــونــهــا 
واستكملت في هــذا السياق عملية بيع أحد 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلــى  أصــولــهــا، «وهــ

تعزيز وضعنا النقدي وتمكيننا من التركيز 
على مشاريعنا الــبــارزة والــواعــدة والتي هي 
قيد التطوير وعلى محفظتنا أصولنا المدّرة 

للدخل».
ويقع مجمع «ريــم مــول» على جزيرة «ريم» 
في أبو ظبي وسيستقطب كبريات العالمات 
التجارية العالمية واإلقليمية التي سبق أن 
أكّدت تأجيرها في المجمع، وسيشمل المجمع 
مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه 

العائلية من خالل 450 متجرًا. 
أما مشروع غراند هايتس في مصر، فهو 
مــشــروع سكني متكامل يمتد عــلــى مساحة 
إجمالية تبلغ أربعة ماليين متر مربع يلبي 
االحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي 

في القاهرة وضواحيها.

فيصل  العيسى

دلبلا
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مشروع متواصل ستتخلله 
حــمــلــة تــوعــيــة مــكــثــفــة على 
مواقع التواصل االجتماعي 
حــول أهمية المشاركة في 
إعــادة التدوير. وقــال «إننا 
فــي البنك نعتز بمثل هذه 
الطاقات الشبابية الكويتية 
ــا  ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ الــــــــــرائــــــــــدة فــــــــي أفــ
ــرار  ــ ــلــــى غــ وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا عــ
مشروع أمنية الهادف إلى 
تحقيق كويت جديدة تقوم 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم االســــتــــدامــــة، 
وهـــــو أمـــنـــيـــة يــحــمــلــهــا كــل 

كويتي».

محمد الخرافي

انطالق مسابقة «رتل مع بوبيان» 
للعام الخامس على التوالي

تشهد مسابقة القرآن الكريم «رتل مع بوبيان» التي انطلقت 
مــطــلــع األســـبـــوع الـــجـــاري مــنــافــســات قــويــة بــيــن الــمــشــاركــيــن 
مــع ارتــفــاع أعــدادهــم التي تــجــاوزت 1000 مــشــارك إذ تعتبر 
المسابقة األكبر من نوعها على مستوى الكويت خالل شهر 

رمضان المبارك.
وقال البنك في بيان صحافي أمس، إنه خالل األيام الثالثة 
األولـــى للمسابقة انتهت لــجــان التحكيم الــســت مــن اختبار 
الشرائح الثالث لفئة الــذكــور إذ أبــدى المحكمون إعجابهم 
بالتنظيم الرائع للمسابقة إلى جانب القدرات الكبيرة التي 

تمتع بها المشاركون.
وذكــر مدير إدارة الرقابة الشرعية في البنك الشيخ فواز 
الكليب أن لجان التحكيم انتهت من اختبار جميع المشاركين 
من الذكور وسط منافسة كبيرة بين الجميع يصعب معها 

اختيار الخمسة األوائل في كل شريحة».
وأضاف الكليب أن مسابقة العام الحالي تعتبر األفضل في 
تاريخ المسابقة سواء من حيث مستوى المشاركين أو عددهم 
إلى جانب التنظيم الرائع الذي قام به فريق العالقات العامة 
في البنك والمتطوعون إلى جانب ما وفرته جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا (مقر المسابقة) من خدمات ساهمت 

في رفع مستوى المسابقة» . 
وأوضح أن إدارة البنك العليا «ونحن ننظم الدورة الخامسة 
للمسابقة ارتــأت أن تأخذ المسابقة أبــعــادًا أكبر عبر زيــادة 
عدد المشاركين  ورفع قيمة جوائزها وزيادة عدد الفائزين».
ولفت إلى أن المسابقة كانت مفتوحة للجميع ســواء من 
أبناء عمالء البنك أو غيرهم إيمانًا من البنك بأن مثل هذه 
المسابقات يجب أن تفتح للجميع مما يجعل هذه المسابقة 

األكبر خالل الشهر الفضيل. 

أحد المشاركين أثناء التسميع

«الخليج» يطلق حملة رمضانية على 
بطاقاته بالتعاون مع «لولو هايبر» ماركت

أطـــــــــلـــــــــق بــــنــــك 
الــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــج، 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــو هـــايـــبـــر»  ــولـ ــ «لـ
مــاركــت، الحملة 
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة 
لــــــــــــــإلنــــــــــــــفــــــــــــــاق 
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام 

بـــطـــاقـــاتـــه، وتـــســـري 
اعتبارًا من شهر مايو الجاري 
حتى 30 يونيو المقبل، وتتيح 
للعمالء حاملي بطاقات البنك 
فرصة الفوز والحصول على 
نقاط تصل إلى 500000 نقطة 
من برنامج نقاط الخليج، عند 
استخدام بطاقاتهم االئتمانية 
في عملية الشراء من محالت 
«لولو هايبر» ماركت المنتشرة 

في الكويت.
ــيــــان  وقــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك فـــــــي بــ
صحافي أمس، إنه خالل فترة 
الـــحـــمـــلـــة، ســيــتــمــكــن الــعــمــالء 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــم بــطــاقــات 
بــنــك الــخــلــيــج االئــتــمــانــيــة من 
الحصول على فرصة واحــدة 
ــابـــل كــــل 10 دنــــانــــيــــر يــتــم  ــقـ مـ
ــلـــدخـــول تــلــقــائــيــًا  ــا، لـ ــفـــاقـــهـ إنـ
ــراؤه  ــ فـــي الــســحــب الــمــقــرر إجـ
تـــحـــت   ،2019 يـــــولـــــيـــــو   21
إشـــراف ممثل وزارة التجارة 

والصناعة.
وســيــتــمــكــن عــشــرة فــائــزيــن 
محظوظين مــن الــفــوز بنقاط 
ــلــــة  ــمــ الـــــخـــــلـــــيـــــج ضــــــمــــــن الــــحــ
الـــرمـــضـــانـــيـــة لـــبـــطـــاقـــات بــنــك 
الخليج، إذ سيحصل الفائز 
األول عــلــى جـــائـــزة 500000 
ــيـــج،  ــلـ ــــاط الـــخـ ــقـ ــ ــــن نـ نـــقـــطـــة مــ
بينما سيحصل الفائز الثاني 
عــلــى جـــائـــزة 250000 نقطة، 

أمـــا الــجــائــزة الــثــالــثــة، والــتــي 
ــائـــزيـــن  ســـتـــمـــنـــح لـــثـــمـــانـــيـــة فـ
فستكون 100000 نقطة لكل 

منهم.
ويـــــــعـــــــد بـــــــرنـــــــامـــــــج نــــقــــاط 
الخليج أفضل وأسرع برنامج 
مكافآت في الكويت، إذ ُيمنح 
حاملو بطاقات بنك الخليج 
االئتمانية نقاطًا قّيمة يمكن 
استبدالها فــي تــذاكــر طيران، 
إقامة فندقية وعروض السفر 
الحصرية من سفريات الغانم.
وتعليقًا على الحملة، قال 
أحــمــد األمــيــر مساعد المدير 
الــعــام لــالتــصــاالت الخارجية 
فــــــي «الـــــخـــــلـــــيـــــج»، إن الـــبـــنـــك 
ملتزم بإضافة القيمة إلثــراء 
حــيــاة عــمــالئــه الــيــومــيــة، فمن 
خــالل رؤيــتــنــا ألوجـــه اإلنــفــاق 
لـــدى عمالئنا الـــكـــرام، يسرنا 
ــــاون مـــــع لــــولــــو هـــايـــبـــر  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ماركت ومنح حاملي بطاقات 
بنك الخليج أحــدث العروض 
والــحــمــالت الــتــرويــجــيــة على 
ــتــــي تـــتـــيـــح  لــهــم  اإلطــــــــــالق، الــ
فرصة الفوز بنقاط تصل إلى 
500000 نــقــطــة فـــي بــرنــامــج 
نـــقـــاط الــخــلــيــج. نــتــمــنــى لهم 
حظًا سعيدًا، ونهنئهم بحلول 

شهر رمضان المبارك».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــحــمــد 

هــاريــس المدير اإلقليمي في 
«لــولــو هــايــبــر» مــاركــت، «نحن 
سعداء بهذه العالقة مع بنك 
الــخــلــيــج، الــــذي تــعــد بطاقاته 
ــيــــن أكـــثـــر  ــيــــة مـــــن بــ ــانــ ــمــ ــتــ االئــ
الــبــطــاقــات شــيــوعــًا وأكــثــرهــا 
ــًا فــــي الـــكـــويـــت، إذ  ــتـــخـــدامـ اسـ
تقدم أفضل المميزات لحاملي 
البطاقات في البالد مع بعض 
مــن أفضل الفوائد لعمالئها، 
ويسعدنا في «لولو» أن تتاح 
الفرصة لزبائننا لالستفادة 
مــــــن هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة. وبــــهــــذه 
المناسبة، تتمنى إدارة لولو 
ــًا ســـعـــيـــدًا ومـــبـــاركـــًا  ــانــ رمــــضــ

لجميع عمالئنا».

أحمد األمير
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االقتصادية

á£≤f 6000 õLÉM ó≤Øj ∫hC’G ô°TDƒªdGh äÉ°ù∏L 3 ∫ÓN âjƒµdG ¥ƒ°S ôFÉ°ùN QÉæjO QÉ«∏e 1^3

øjôªãà°ùªdG ±hÉîeh äGôJƒàdG QGôªà°SG ™e á«é«∏îdG äÉ°UQƒÑdG AGOCG øjÉÑJ
!!       :…óæ°T  Oƒªëe – Öàc

 á°ù∏L  ∫Ó`̀N  á«é«∏îdG  äÉ°UQƒÑdG  AGOG  øjÉÑJ á°ù∏L  ∫Ó`̀N  á«é«∏îdG  äÉ°UQƒÑdG  AGOG  øjÉÑJ
 øe  øjôªãà°ùªdG  ±hÉîe  ™e  øeGõàdÉH  ¢ùe’G øe  øjôªãà°ùªdG  ±hÉîe  ™e  øeGõàdÉH  ¢ùe’G
 ’G á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG á«°SÉ«°Sƒ«édG äGôJƒàdG ’G á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG á«°SÉ«°Sƒ«édG äGôJƒàdG
 á°ù∏édG  øe  IóM  πbG  âfÉc  ¢ùeG  äÉ©LGôàdG  ¿G á°ù∏édG  øe  IóM  πbG  âfÉc  ¢ùeG  äÉ©LGôàdG  ¿G
 iô£≤dGh  »`̀HO  ¥ƒ`̀°`̀SG  äó``̀JQG  å«M  ,á≤HÉ°ùdG iô£≤dGh  »`̀HO  ¥ƒ`̀°`̀SG  äó``̀JQG  å«M  ,á≤HÉ°ùdG
 ójóL øe É¡°SÉØfG â£≤àdGh ´ÉØJQ’G ≈dG iOƒ©°ùdGh ójóL øe É¡°SÉØfG â£≤àdGh ´ÉØJQ’G ≈dG iOƒ©°ùdGh
 ´É£à°SG  å«M  á≤£æªdG  »a  äGôJƒàdG  πgÉéààd ´É£à°SG  å«M  á≤£æªdG  »a  äGôJƒàdG  πgÉéààd
 ™ØJôjh  ∫h’G  ¢ùeG  ôFÉ°ùN ¢Vƒ©j ¿G  »HO ¥ƒ°S ™ØJôjh  ∫h’G  ¢ùeG  ôFÉ°ùN ¢Vƒ©j ¿G  »HO ¥ƒ°S
 äGQÉ«∏e   äGQÉ«∏e  1010  á«bƒ°S  Ö°SÉµªH  %   á«bƒ°S  Ö°SÉµªH  %  3^53^5  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 5858 ƒëæH ÉYÉØJQG …ô£≤dG ¥ƒ°ùdG ≥≤M Éªc ,ºgQO ƒëæH ÉYÉØJQG …ô£≤dG ¥ƒ°ùdG ≥≤M Éªc ,ºgQO
 ájƒæ°ùdG ∞°üædG á©LGôªdG ¿ÓYEG øe ºYóH á£≤f ájƒæ°ùdG ∞°üædG á©LGôªdG ¿ÓYEG øe ºYóH á£≤f
 …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ´É£à°SG Éª«a , …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ´É£à°SG Éª«a ,MSCIMSCI ô°TDƒªd ô°TDƒªd
 óæY ≥∏¨«d •É≤f  óæY ≥∏¨«d •É≤f 8 ƒëæH áØ«ØW äÉYÉØJQG ≥«≤ëJ ƒëæH áØ«ØW äÉYÉØJQG ≥«≤ëJ
 6^46^4 á«dÉªLE’G É¡àª«b â¨∏H ádƒ«°ùH ,á£≤f  á«dÉªLE’G É¡àª«b â¨∏H ádƒ«°ùH ,á£≤f 83748374

 »àdG AGô°ûdG äÉ«∏ªY âYÉ£à°SG å«ëH ,∫ÉjQ QÉ«∏e »àdG AGô°ûdG äÉ«∏ªY âYÉ£à°SG å«ëH ,∫ÉjQ QÉ«∏e
 QÉ°ùe ô««¨J øe á°ù∏édG ájÉ¡f »a ¥ƒ°ùdG Égó¡°T QÉ°ùe ô««¨J øe á°ù∏édG ájÉ¡f »a ¥ƒ°ùdG Égó¡°T
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ´ÉØJQ’G  ≈dG  ™LGôàdG  øe  ¥ƒ°ùdG øe  ºZôdG  ≈∏Y  ´ÉØJQ’G  ≈dG  ™LGôàdG  øe  ¥ƒ°ùdG
 ájƒ«ëdG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  ±Gó¡à°SG  iòdG  Ωƒé¡dG ájƒ«ëdG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  ±Gó¡à°SG  iòdG  Ωƒé¡dG

.áµ∏ªªdG »a.áµ∏ªªdG »a
 á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »bÉH »a ôFÉ°ùîdG äôªà°SG Éª«a á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »bÉH »a ôFÉ°ùîdG äôªà°SG Éª«a
 ¥Gƒ°S’G IQGó°U πàMG iòdG ≈ÑXƒHG ¥ƒ°S IOÉ«≤H ¥Gƒ°S’G IQGó°U πàMG iòdG ≈ÑXƒHG ¥ƒ°S IOÉ«≤H
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  5^45^4  IQÉ°ùNh  %   IQÉ°ùNh  %  2^52^5  ™LGôàH  Iô°SÉîdG ™LGôàH  Iô°SÉîdG
 270270  ô°ùN  iòdG  ≈àjƒµdG  ¥ƒ°ùdG  ∂dòch  ,ºgQO ô°ùN  iòdG  ≈àjƒµdG  ¥ƒ°ùdG  ∂dòch  ,ºgQO
 ∂dòH π°ü«d á«dÉª°SGôdG  ¬àª«b øe QÉæjO ¿ƒ«∏e ∂dòH π°ü«d á«dÉª°SGôdG  ¬àª«b øe QÉæjO ¿ƒ«∏e
 1^31^3 ƒëf á«dÉààe äÉ°ù∏L  ƒëf á«dÉààe äÉ°ù∏L 3 ∫ÓN √ôFÉ°ùN ≈dÉªLG ∫ÓN √ôFÉ°ùN ≈dÉªLG
 ∫hC’G  ¥ƒ°ùdG  ô°TDƒe  ™LGôJ  å«M  ,QÉæjO  QÉ«∏e ∫hC’G  ¥ƒ°ùdG  ô°TDƒe  ™LGôJ  å«M  ,QÉæjO  QÉ«∏e
 õLÉM  ∂dòH  ó≤Ø«d  %   õLÉM  ∂dòH  ó≤Ø«d  %  1^31^3  áÑ°ùæH  á£≤f   áÑ°ùæH  á£≤f  80^280^2
 §≤°ùe ¥ƒ°ùd  ΩÉ©dG  ô°TDƒªdG  ≈¡fCGh  ,á£≤f   §≤°ùe ¥ƒ°ùd  ΩÉ©dG  ô°TDƒªdG  ≈¡fCGh  ,á£≤f  60006000
 óæY  ¬dÉØbEÉH  áÄªdG  »a   óæY  ¬dÉØbEÉH  áÄªdG  »a  0^320^32  k É©LGôàe  äÓeÉ©àdG k É©LGôàe  äÓeÉ©àdG
 ™LGôJ Éªc á£≤f  ™LGôJ Éªc á£≤f 12^1212^12 kGô°SÉN , kGô°SÉN ,3828^053828^05 á£≤ædG á£≤ædG
 •É≤f  •É≤f 14081408 ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f  ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f 7^77^7 øjôëÑdG ô°TDƒe øjôëÑdG ô°TDƒe

 É©LGôJ âjƒµdG á°UQƒH äó¡°Th  .%  É©LGôJ âjƒµdG á°UQƒH äó¡°Th  .% 0^50^5 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ≈dEG  áÄªdG  »a   ≈dEG  áÄªdG  »a  3^83^8  ádhGóàªdG  ádƒ«°ùdG  ∫ó©e »a ádhGóàªdG  ádƒ«°ùdG  ∫ó©e »a
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e 33^3133^31  πHÉ≤e QÉæjO  ¿ƒ«∏e  πHÉ≤e QÉæjO  ¿ƒ«∏e 32^0632^06
 áÄªdG »a  áÄªdG »a 7^47^4 ∫hGóàdG ΩÉéMCG â©LGôJ Éªc ,¢ùeC’ÉH ∫hGóàdG ΩÉéMCG â©LGôJ Éªc ,¢ùeC’ÉH
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 126^86126^86  πHÉ≤e º¡°S  ¿ƒ«∏e  πHÉ≤e º¡°S  ¿ƒ«∏e 117^53117^53  ≈dEG ≈dEG
 äÉYÉ£b  äÉYÉ£b 9 äGô°TDƒe â∏é°Sh ø«æK’G á°ù∏éH º¡°S äGô°TDƒe â∏é°Sh ø«æK’G á°ù∏éH º¡°S
 1^021^02  ¬àÑ°ùf  ¢VÉØîfÉH  ∑ƒæÑdG  IQGó°üH  k É©LGôJ ¬àÑ°ùf  ¢VÉØîfÉH  ∑ƒæÑdG  IQGó°üH  k É©LGôJ
 á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  ÉYÉ£b  ™ØJQG  Éª«a  ,áÄªdG  »a á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  ÉYÉ£b  ™ØJQG  Éª«a  ,áÄªdG  »a
 ,∫hCÓd  áÄªdG  »a   ,∫hCÓd  áÄªdG  »a  4^084^08  ™bGƒH  §≤a  É«LƒdƒæµàdGh ™bGƒH  §≤a  É«LƒdƒæµàdGh
 ¢SCGQ ≈∏Y ¢SCGQ ≈∏Y " "¿óªdG¿óªdG" º¡°S AÉLh »fÉã∏d áÄªdG »a  º¡°S AÉLh »fÉã∏d áÄªdG »a 1010h
 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH áLQó oªdG º¡°SCÓd AGôªëdG áªFÉ≤dG ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH áLQó oªdG º¡°SCÓd AGôªëdG áªFÉ≤dG
 áªFÉ≤dG áªFÉ≤dG  " "∫Ó¡dG∫Ó¡dG"  º¡°S  Qó°üJ Éª«a ,áÄªdG  »a  º¡°S  Qó°üJ Éª«a ,áÄªdG  »a 1010
 ≥≤Mh  áÄªdG  »a   ≥≤Mh  áÄªdG  »a  16^816^8  ƒëæH  k É©ØJô oe  AGô°†îdG ƒëæH  k É©ØJô oe  AGô°†îdG
 áª«≤H  á°UQƒÑdÉH  ádƒ«°ùdG  •É°ûf áª«≤H  á°UQƒÑdÉH  ádƒ«°ùdG  •É°ûf  " "∂à«H∂à«H"  º¡°S º¡°S
 Éª«a ,áÄªdG »a  Éª«a ,áÄªdG »a 1^531^53 k É©LGôà oe QÉæjO ¿ƒ«∏e  k É©LGôà oe QÉæjO ¿ƒ«∏e 7^267^26
 ∫hGóàH äÉ«ªµdG •É°ûf ∫hGóàH äÉ«ªµdG •É°ûf " "è«∏îdG ∂æHè«∏îdG ∂æH" º¡°S Qó°üJ º¡°S Qó°üJ

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 1 k É©LGôà oe º¡°S ¿ƒ«∏e  k É©LGôà oe º¡°S ¿ƒ«∏e 15^9815^98

ìÉHQCG ™jRƒJ ΩóY ≈∏Y â≤aGh É¡à«eƒªY
á∏Ñ≤ªdG IôàØdG á«∏ëªdG á«£ØædG  ¢UôØdG ≈∏Y õcôJ"»Lôæ°S": ∫Gò¡dG

!!      : ¿ÉªãY ˆGóÑY-Öàc

 ácô°ûd  á«eƒª©dG  á«©ªédG  â≤aGh ácô°ûd  á«eƒª©dG  á«©ªédG  â≤aGh
 OƒæH  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  á°†HÉ≤dG  »Lôæ°S OƒæH  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  á°†HÉ≤dG  »Lôæ°S
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ÉgRôHGh  ∫ÉªY’G  ∫hóL ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ÉgRôHGh  ∫ÉªY’G  ∫hóL
 ¢ù«FQ ∫Ébh . ájó≤f ìÉHQG ™jRƒJ ΩóY ¢ù«FQ ∫Ébh . ájó≤f ìÉHQG ™jRƒJ ΩóY
 ¿G ∫Gò¡dG ∫ÓW  ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏ée ¿G ∫Gò¡dG ∫ÓW  ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏ée
 ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  Égõ«côJ  Ö°üJ  ácô°ûdG ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  Égõ«côJ  Ö°üJ  ácô°ûdG
 á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  »∏ëªdG  »£ØædG á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  »∏ëªdG  »£ØædG
 ∫É≤àfÓd  GOGó©à°SGh  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh ∫É≤àfÓd  GOGó©à°SGh  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh
 äÉeóîdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y  ò«Øæàd äÉeóîdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y  ò«Øæàd
 áª«≤dG øe ≈∏YG ΩÉéMGh º«≤H á«£ØædG áª«≤dG øe ≈∏YG ΩÉéMGh º«≤H á«£ØædG
 ácô°ûdG âàÑKG ¿G ó©H á°UÉNh á«dÉëdG ácô°ûdG âàÑKG ¿G ó©H á°UÉNh á«dÉëdG
 ò«ØæJ  ∫ÓN øe á«dÉY  á«°ùaÉæJ  IQób ò«ØæJ  ∫ÓN øe á«dÉY  á«°ùaÉæJ  IQób
 ióe  ≈∏Y  ¬`̀Lh  π°†aG  ≈∏Y  É¡dÉªYG ióe  ≈∏Y  ¬`̀Lh  π°†aG  ≈∏Y  É¡dÉªYG
 á«dÉY IAÉØµHh á«°VÉªdG  äGƒæ°S  á«dÉY IAÉØµHh á«°VÉªdG  äGƒæ°S 6 `dG `dG
 á«ÑæL’G  äÉcô°ûdG  ¬eó≤J  Ée  »gÉ°†J á«ÑæL’G  äÉcô°ûdG  ¬eó≤J  Ée  »gÉ°†J

. ∫ÉéªdG äGP »a á∏eÉ©dG. ∫ÉéªdG äGP »a á∏eÉ©dG
 á«eƒª©dG á«©ªédG ∫ÓN ∫Gò¡dG ±É°VCGh á«eƒª©dG á«©ªédG ∫ÓN ∫Gò¡dG ±É°VCGh
 ¢ùeG  äó≤Y  »àdGh  ácô°û∏d  ájOÉ©dG ¢ùeG  äó≤Y  »àdGh  ácô°û∏d  ájOÉ©dG
 ¬fG  %   ¬fG  %  50^450^4  â¨∏H  Qƒ°†M  áÑ°ùæH â¨∏H  Qƒ°†M  áÑ°ùæH
 OƒLh  ™`̀eh  á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀g  øe  ÉbÓ£fG OƒLh  ™`̀eh  á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀g  øe  ÉbÓ£fG
 ò«Øæàd »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a IóYGh ¢Uôa ò«Øæàd »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a IóYGh ¢Uôa
 áØYÉ°†e  º«≤H  Oƒ≤©H  RƒØdGh  ∫ÉªYG áØYÉ°†e  º«≤H  Oƒ≤©H  RƒØdGh  ∫ÉªYG
 á«é«JGôà°S’G á£îdG ™e ºé°ùæj ÉªHh á«é«JGôà°S’G á£îdG ™e ºé°ùæj ÉªHh
  IOÉjõH  ácô°ûdG  âeÉb  ó≤a  ácô°û∏d  IOÉjõH  ácô°ûdG  âeÉb  ó≤a  ácô°û∏d
 ácô°ûd  % ácô°ûd  %9494  ≈`̀dG  % ≈`̀dG  %9191  øe  É¡à«µ∏e øe  É¡à«µ∏e
 ábÉ£dG  äÉeóîd  õ«°ù«aô«°S  »Lôæ°S) ábÉ£dG  äÉeóîd  õ«°ù«aô«°S  »Lôæ°S)
 É°†jG  âeÉb  ácô°ûdG  ¿G  k Éë°Vƒe,( É°†jG  âeÉb  ácô°ûdG  ¿G  k Éë°Vƒe,(
 ácô°ûdG  »a  É¡à«µ∏e  áÑ°ùf  IOÉ`̀jõ`̀H ácô°ûdG  »a  É¡à«µ∏e  áÑ°ùf  IOÉ`̀jõ`̀H

 á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG
 ™HôdG ∫ÓN ∂dPh % ™HôdG ∫ÓN ∂dPh %8686 ≈dG % ≈dG %67^767^7 øe øe

. »°VÉªdG ΩÉ©dG  øe ∫h’G. »°VÉªdG ΩÉ©dG  øe ∫h’G
 Oƒ≤©H §ÑJôJ ácô°ûdG ¿CG ∫Gò¡dG ™HÉJh Oƒ≤©H §ÑJôJ ácô°ûdG ¿CG ∫Gò¡dG ™HÉJh
 å«M ¥Gô©dG ÜƒæL  Iô°üÑdG á≤£æe »a å«M ¥Gô©dG ÜƒæL  Iô°üÑdG á≤£æe »a
  á≤£æªdG  ∂∏J  »a  ∫ÉªYG  IóYÉb  É¡d  á≤£æªdG  ∂∏J  »a  ∫ÉªYG  IóYÉb  É¡d
 Iô«ÑµdÉH  â°ù«d  ó≤©dG  áª«b ¿G  ºZQh Iô«ÑµdÉH  â°ù«d  ó≤©dG  áª«b ¿G  ºZQh
 Égõcôe ≈∏Y ßaÉëJ É¡fG  ’G  ájóéªdGh Égõcôe ≈∏Y ßaÉëJ É¡fG  ’G  ájóéªdGh
 ácô°ûdG πªY á«é«JGôà°SG øª°V ∑Éæg ácô°ûdG πªY á«é«JGôà°SG øª°V ∑Éæg
 è«∏îdG  á≤£æeh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°S’G  »a è«∏îdG  á≤£æeh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°S’G  »a
 πª©J  ácô°ûdG  ¿G  ≈dG  Égƒæe  »Hô©dG πª©J  ácô°ûdG  ¿G  ≈dG  Égƒæe  »Hô©dG
 É¡WÉ°ûf  º««≤J  ≈∏Y  á`̀ jQhO  IQƒ°üH É¡WÉ°ûf  º««≤J  ≈∏Y  á`̀ jQhO  IQƒ°üH

.ihóédG äGP ¢UôØdG QÉªãà°S’.ihóédG äGP ¢UôØdG QÉªãà°S’
 ¢VhÉØàdÉH É«dÉM Ωƒ≤J ácô°ûdG ¿CG ôcPh ¢VhÉØàdÉH É«dÉM Ωƒ≤J ácô°ûdG ¿CG ôcPh
 ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ió``̀MG ™`̀e ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ió``̀MG ™`̀e

 ±ó¡H äÉeóN ó≤Y ò«ØæJ ≈∏Y ¥ÉØJÓd ±ó¡H äÉeóN ó≤Y ò«ØæJ ≈∏Y ¥ÉØJÓd
 OGó°ùdG  äÉfÉª°Vh •hô°T  ≈∏Y ¥ÉØJ’G OGó°ùdG  äÉfÉª°Vh •hô°T  ≈∏Y ¥ÉØJ’G
 äÉeóN  ó≤Y  ™«bƒàd  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh äÉeóN  ó≤Y  ™«bƒàd  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh
 ºàj IóMGh áæ°S RhÉéàj ’ IóªdG ô«°üb ºàj IóMGh áæ°S RhÉéàj ’ IóªdG ô«°üb
 ™°SƒàdG á«MÉf øe ™°VƒdG º««≤J Égó©H ™°SƒàdG á«MÉf øe ™°VƒdG º««≤J Égó©H
  ¬eóY  øe  ádhódG  ∂∏J  »a  πª©dG  »a  ¬eóY  øe  ádhódG  ∂∏J  »a  πª©dG  »a
 äÉeóîd  á«dhódG   ácô°ûdG  ≈dG  Éàa’  ; äÉeóîd  á«dhódG   ácô°ûdG  ≈dG  Éàa’  ;
 ∂∏ªJ  »Lôæ°ùd   á©HÉàdG  QÉH’G  ¢üëa ∂∏ªJ  »Lôæ°ùd   á©HÉàdG  QÉH’G  ¢üëa
 IóY É¡jód ¿Éà°ùcÉH  »a á©HÉJ ácô°T IóY É¡jód ¿Éà°ùcÉH  »a á©HÉJ ácô°T
 IóYÉb  ∂∏ªJh  ¿Éà°ùcÉH  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y IóYÉb  ∂∏ªJh  ¿Éà°ùcÉH  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y

. Iõ«ªe AÓªY. Iõ«ªe AÓªY
 OÉaG á«∏Ñ≤à°ùªdG »Lôæ°S §£N ∫ƒMh OÉaG á«∏Ñ≤à°ùªdG »Lôæ°S §£N ∫ƒMh
 π«gCÉJ  ≈∏Y  πª©J  ácô°ûdG  ¿CG  ∫Gò¡dG π«gCÉJ  ≈∏Y  πª©J  ácô°ûdG  ¿CG  ∫Gò¡dG
 iôN’G  ä’ÉéªdG  »a  á©HÉàdG  É¡JÉcô°T iôN’G  ä’ÉéªdG  »a  á©HÉàdG  É¡JÉcô°T
 á©HÉàdG  É¡àcô°T  π«gCÉàH  âeÉb  å«M á©HÉàdG  É¡àcô°T  π«gCÉàH  âeÉb  å«M

 á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG
 QÉLh  á«£ØædG  QÉ`̀H’G  ¢üëa  ∫Éée  »a QÉLh  á«£ØædG  QÉ`̀H’G  ¢üëa  ∫Éée  »a
 ä’ÉéªdG  »`̀a  É¡∏«gCÉJ  ≈∏Y  πª©dG ä’ÉéªdG  »`̀a  É¡∏«gCÉJ  ≈∏Y  πª©dG
 ∫ƒNO  á`̀°`̀SGQO  ≈`̀dG  áaÉ°V’ÉH,iôN’G ∫ƒNO  á`̀°`̀SGQO  ≈`̀dG  áaÉ°V’ÉH,iôN’G

. iôN’G á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G. iôN’G á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G
 èFÉàf  ™LGôJ  ÖÑ°S  ≈dG  ∫Gò¡dG  QÉ°TCGh èFÉàf  ™LGôJ  ÖÑ°S  ≈dG  ∫Gò¡dG  QÉ°TCGh
 ΩÉ©dG  øY  ôFÉ°ùN  ÉgóÑµJh  ácô°ûdG ΩÉ©dG  øY  ôFÉ°ùN  ÉgóÑµJh  ácô°ûdG
 áfQÉ≤e QÉæjO ∞dG  áfQÉ≤e QÉæjO ∞dG 534534 ÉgQób »°VÉªdG ÉgQób »°VÉªdG
 20172017 ΩÉY »a QÉæjO ∞dG  ΩÉY »a QÉæjO ∞dG 7171 √Qób íHôH √Qób íHôH
 iô°üæY øª°†J ób  iô°üæY øª°†J ób 20172017 ΩÉ©dG ¿CG ≈dG ΩÉ©dG ¿CG ≈dG
 ≥«≤ëJ ; Éªgh øjQôµàe ô«Z äGOGôjG ≥«≤ëJ ; Éªgh øjQôµàe ô«Z äGOGôjG
 759759 áª«≤H áàHÉK ∫ƒ°UG ™«H øe íHQ áª«≤H áàHÉK ∫ƒ°UG ™«H øe íHQ
 »a  ¢VÉØîfG  OQ  ∂`̀dò`̀ch  QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dG »a  ¢VÉØîfG  OQ  ∂`̀dò`̀ch  QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dG
 1313  . .1  áª«≤H  äGó©eh  äBÉ°ûæe  áª«b áª«≤H  äGó©eh  äBÉ°ûæe  áª«b

.QÉæjO ¿ƒ«∏e.QÉæjO ¿ƒ«∏e

!!    âjƒµdG á°UQƒH »a IOÉM ôFÉ°ùN

!!    á°†HÉ≤dG »Lôæ°S á«eƒªY É°ùFôàe ∫Gò¡dG

 % 3^5  `H  ´ÉØJQ’G  ≈dEG  óJôj "  »HO "h ºgQO QÉ«∏e 5^4  ó≤ØJ  á«dÉª°SCGôdG  ¬àª«bh  øjô°SÉîdG  ôÑcCG "≈ÑXƒHCG"

≥jô£dG »a ø«jÓe 4h »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG ¿ƒfÉ©j ¢üî°T ¿ƒ«∏e 6^5  ÉfõéfCG :"QÉªãà°SÓd »æWƒdG"
"VIVA" á≤Ø°U ìÉéæHÉ¡fÉµ°S øe % 93 Üô°†j ô≤ØdGh ... Q’hO QÉ«∏e 380 äóÑµJ ájQƒ°S

!  ácô°T  PGƒëà°SG  á≤Ø°U  ìÉéæH  É¡eÉªJEG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âæ∏YCG  ácô°T  PGƒëà°SG  á≤Ø°U  ìÉéæH  É¡eÉªJEG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âæ∏YCG 
 »à«dGƒc  ácô°T  ∫Éª°SCGQ  øe  % »à«dGƒc  ácô°T  ∫Éª°SCGQ  øe  %100100  ≈∏Y ≈∏Y  " "VIVAVIVA"  á«àjƒµdG  ä’É°üJ’G á«àjƒµdG  ä’É°üJ’G
 ∂dPh  ,âjƒµdG  »a  âfôàfE’G  äÉeóN  Ohõe  ,ä’hÉ≤ªdGh  áeÉ©dG  IQÉéà∏d  âf ∂dPh  ,âjƒµdG  »a  âfôàfE’G  äÉeóN  Ohõe  ,ä’hÉ≤ªdGh  áeÉ©dG  IQÉéà∏d  âf

.PGƒëà°S’G á«∏ªY »a.PGƒëà°S’G á«∏ªY »a " "VIVAVIVA" ácô°ûd »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG ÉgQÉÑàYÉH ácô°ûd »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG ÉgQÉÑàYÉH
 á°üëd  áµdÉªdG  ƒµ∏àH  áYƒªée  øe  πc  ¿EG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âdÉbh á°üëd  áµdÉªdG  ƒµ∏àH  áYƒªée  øe  πc  ¿EG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âdÉbh
 ≠∏ÑªH Éª¡«à°üM ™«ÑH ÉeÉb % ≠∏ÑªH Éª¡«à°üM ™«ÑH ÉeÉb %1010 á°üëd ∂dÉªdG  »æWƒdG  âjƒµdG  ∂æHh % á°üëd ∂dÉªdG  »æWƒdG  âjƒµdG  ∂æHh %9090

.QÉæjO ¿ƒ«∏e .QÉæjO ¿ƒ«∏e 28^328^3 √Qób √Qób
 π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ≈∏Y ócDƒj ,á«HÉéjEG èFÉàf øe ¬æY äôªKCG Éeh á≤Ø°üdG √òg ìÉéf ¿EG ≈∏Y ócDƒj ,á«HÉéjEG èFÉàf øe ¬æY äôªKCG Éeh á≤Ø°üdG √òg ìÉéf ¿EG" :óªëdG :óªëdG
 áfÉàe ≈∏Yh QÉªãà°SÓd »æWƒdG πÑb øe á≤Ø°üdG IQGOEG É¡H âªJ »àdG á«aôëdG áfÉàe ≈∏Yh QÉªãà°SÓd »æWƒdG πÑb øe á≤Ø°üdG IQGOEG É¡H âªJ »àdG á«aôëdG
 ô«jÉ©e ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’ ,ácô°ûdG ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG ∫ÉªYC’G êPƒªf ô«jÉ©e ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’ ,ácô°ûdG ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG ∫ÉªYC’G êPƒªf
 ô«jÉ©ªdG ™e ≈°TÉªàJh ,á«∏ëªdG á«HÉbôdG äÉ¡édG Égô≤J »àdG áHÉbôdGh á«aÉØ°ûdG ô«jÉ©ªdG ™e ≈°TÉªàJh ,á«∏ëªdG á«HÉbôdG äÉ¡édG Égô≤J »àdG áHÉbôdGh á«aÉØ°ûdG

."∫ÉéªdG Gòg »a á«dhódG∫ÉéªdG Gòg »a á«dhódG
 ácô°T  É¡àdhCG  »àdG  á≤ãdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdG  óªëdG  øªK  ,π°üàe  ¥É«°S  »ah ácô°T  É¡àdhCG  »àdG  á≤ãdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdG  óªëdG  øªK  ,π°üàe  ¥É«°S  »ah
 õ«ªàªdG  AGOC’Gh  ∫É©ØdG  QhódÉHh  ,PGƒëà°S’G  á«∏ªY  IQGOEG  πLCG  øe   õ«ªàªdG  AGOC’Gh  ∫É©ØdG  QhódÉHh  ,PGƒëà°S’G  á«∏ªY  IQGOEG  πLCG  øe  VIVAVIVA
 ,á≤Ø°üdG ìÉéfEG π«Ñ°S »a ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG IQGOEG πªY ≥jôØd ,á≤Ø°üdG ìÉéfEG π«Ñ°S »a ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG IQGOEG πªY ≥jôØd
 kGô«°ûe ,äÉ≤Ø°üdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a á«dÉ©dG á«æ¡ªdG ¢ùµ©j …òdG ôeC’G kGô«°ûe ,äÉ≤Ø°üdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a á«dÉ©dG á«æ¡ªdG ¢ùµ©j …òdG ôeC’G
 á«Ñ∏J  π«Ñ°S  »a  kGó¡L  ∫CÉj  ød  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  πªY  ≥jôa  ¿CG  ≈dEG á«Ñ∏J  π«Ñ°S  »a  kGó¡L  ∫CÉj  ød  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  πªY  ≥jôa  ¿CG  ≈dEG

.áYƒæàªdGh IóàªªdG AÓª©dG IóYÉb äÉLÉ«àMG.áYƒæàªdGh IóàªªdG AÓª©dG IóYÉb äÉLÉ«àMG
 ¢ùfGƒ∏°S  »fGQ  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ΩÉY  ôjóe  ≥∏Y  ,¬à¡L  øe ¢ùfGƒ∏°S  »fGQ  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ΩÉY  ôjóe  ≥∏Y  ,¬à¡L  øe
 QÉ°ûà°ùªc  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd   QÉ°ûà°ùªc  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd  VIVAVIVA  ácô°T  QÉ«àNG  πµ°ûj ácô°T  QÉ«àNG  πµ°ûj"  :ÓFÉb :ÓFÉb
 »àdG ájOÉjôdG áfÉµªdGh QÉªãà°SÓd »æWƒdG IAÉØc »a É¡à≤K ≈∏Y Ó«dO á≤Ø°ü∏d »àdG ájOÉjôdG áfÉµªdGh QÉªãà°SÓd »æWƒdG IAÉØc »a É¡à≤K ≈∏Y Ó«dO á≤Ø°ü∏d
 »àdG á≤Ø°üdG √òg ¬Jó¡°T …òdG ìÉéædÉH ¿hQƒîa øëfh ,É«ª«∏bEGh É«∏ëe É¡∏àëJ »àdG á≤Ø°üdG √òg ¬Jó¡°T …òdG ìÉéædÉH ¿hQƒîa øëfh ,É«ª«∏bEGh É«∏ëe É¡∏àëJ
 kGócDƒe  ,±Gô`̀WC’G  øe  ójó©dG  ™eh  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  πª©dG  âæª°†J kGócDƒe  ,±Gô`̀WC’G  øe  ójó©dG  ™eh  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  πª©dG  âæª°†J
 π°†aCG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ÉgOƒ¡L π°UGƒà°S QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG ≈∏Y π°†aCG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ÉgOƒ¡L π°UGƒà°S QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG ≈∏Y
 Rõ©jh  AÓª©dG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«dÉªdGh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdG Rõ©jh  AÓª©dG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«dÉªdGh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdG
 ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£b »a …OÉjôdG QÉªãà°SÓd »æWƒdG áfÉµe ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£b »a …OÉjôdG QÉªãà°SÓd »æWƒdG áfÉµe

."»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y

!  PEG  ,ø«jQƒ°ù∏d PEG  ,ø«jQƒ°ù∏d  " "»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc"  í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  πµ°T í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  πµ°T
 " "¿ÉeôMh  ô≤a¿ÉeôMh  ô≤a"  ádÉM  »a  º¡æe  áÄªdG  »a   ádÉM  »a  º¡æe  áÄªdG  »a  9393  øe  ôãcCG  ¢û«©j øe  ôãcCG  ¢û«©j
 AGôL  ∂dP  , AGôL  ∂dP  ,"™bóeô≤a™bóeô≤a"»a  ¿ƒ°û«©j  áÄªdG  »a  »a  ¿ƒ°û«©j  áÄªdG  »a  6060  ƒëf  º¡æ«H ƒëf  º¡æ«H
 " "á«£∏°ùàdG  äÉ°SÉ«°ùdGá«£∏°ùàdG  äÉ°SÉ«°ùdG"  áLhGõe  É¡æ«H  ,πeGƒY áYƒªée ºcGôJ áLhGõe  É¡æ«H  ,πeGƒY áYƒªée ºcGôJ
 ,AGò¨dG  QOÉ°üe ≈∏Y áë∏°ùªdG  äÉ¡édG  ´Gô°Uh ´GõædG  QGôªà°SGh ,AGò¨dG  QOÉ°üe ≈∏Y áë∏°ùªdG  äÉ¡édG  ´Gô°Uh ´GõædG  QGôªà°SGh
 øe IGOCÉc è¡æªe πµ°ûH AGò¨dG øe ¢SÉædG  ¿ÉeôM Ωóîà°SG øe IGOCÉc è¡æªe πµ°ûH AGò¨dG øe ¢SÉædG  ¿ÉeôM Ωóîà°SG"  PEG PEG
 ôFÉ°ùîdG  äQób  PEGh  . ôFÉ°ùîdG  äQób  PEGh  ."áYRÉæàªdG  iƒ≤dG  πÑb  øe  ÜôëdG  äGhOCGáYRÉæàªdG  iƒ≤dG  πÑb  øe  ÜôëdG  äGhOCG
 ájÉ¡f ≈àM Q’hO QÉ«∏e  ájÉ¡f ≈àM Q’hO QÉ«∏e 380380 ƒëæH …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G »a á«dÉªLE’G ƒëæH …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G »a á«dÉªLE’G
 ™LGôJ πX »a OÉjOR’ÉH á«°û«©ªdG ∞«dÉµàdG äôªà°SG , ™LGôJ πX »a OÉjOR’ÉH á«°û«©ªdG ∞«dÉµàdG äôªà°SG ,20172017 ΩÉY ΩÉY
 ≈dEG áaÉ°VEG ,πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG QOÉ°üe ≈dEG áaÉ°VEG ,πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG QOÉ°üe
 ø«H IôàØdG ∫ÓN ±É©°VCG á«fÉªK øe ôãcCG QÉ©°SC’G »£°Sh ºî°†J ø«H IôàØdG ∫ÓN ±É©°VCG á«fÉªK øe ôãcCG QÉ©°SC’G »£°Sh ºî°†J

.20172017h h 20102010
 øW ø«jÓe áKÓK øe ôãcCG øe íª≤dG êÉàfEG ¢†ØîfG ,k É«é«JGôà°Sh  øW ø«jÓe áKÓK øe ôãcCG øe íª≤dG êÉàfEG ¢†ØîfG ,k É«é«JGôà°Sh 

.20192019 »°VÉªdG ΩÉ©dG »a ¿ƒ«∏e  »°VÉªdG ΩÉ©dG »a ¿ƒ«∏e 1^21^2 ≈dEG  ≈dEG 20102010 »a »a
QÉªY’G IOÉY’ QÉ«∏e 400

 " "äÉ°SÉ«°ùdG  çƒëÑd  …Qƒ°ùdG  õcôªdGäÉ°SÉ«°ùdG  çƒëÑd  …Qƒ°ùdG  õcôªdG"  √Gô`̀LCG  åëH  »a  ∂dP  AÉL √Gô`̀LCG  åëH  »a  ∂dP  AÉL
 ¿ÓYEG  GkQô≤e  ¿Éc  ,ähô«H  »a  á«cô«eC’G  á©eÉédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH ¿ÓYEG  GkQô≤e  ¿Éc  ,ähô«H  »a  á«cô«eC’G  á©eÉédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 áMOÉa ôFÉ°ùîd ¢Vô©J áMOÉa ôFÉ°ùîd ¢Vô©J" …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G ¿CG OÉaCGh . ¢ùeCG ¬éFÉàf …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G ¿CG OÉaCGh . ¢ùeCG ¬éFÉàf
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ±É©°VCG á©Ñ°S ƒëf …CG ,QÉ«∏e  »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ±É©°VCG á©Ñ°S ƒëf …CG ,QÉ«∏e 380380 RhÉéàJ RhÉéàJ
 ¢SCGôd OÉ°üàb’G IQÉ°ùN ƒg IQƒ£N ôãcC’Gh . ¢SCGôd OÉ°üàb’G IQÉ°ùN ƒg IQƒ£N ôãcC’Gh .20102010 ΩÉY »a ÉjQƒ°ùd ΩÉY »a ÉjQƒ°ùd
 QhO QƒgóJ Éªc ,áHÉ°UE’G hCG πà≤dG hCG Iôé¡dG áé«àf …ô°ûÑdG ∫ÉªdG QhO QƒgóJ Éªc ,áHÉ°UE’G hCG πà≤dG hCG Iôé¡dG áé«àf …ô°ûÑdG ∫ÉªdG
 ∞æ©dG ∫ƒM Qƒëªààd ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG º¶æJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG ∞æ©dG ∫ƒM Qƒëªààd ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG º¶æJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 á«°ShQ äGôjó≤J ¿CÉH k Éª∏Y , á«°ShQ äGôjó≤J ¿CÉH k Éª∏Y ,"äGhôãdGh OQGƒªdG ±Gõæà°SGh AÉ°übE’GhäGhôãdGh OQGƒªdG ±Gõæà°SGh AÉ°übE’Gh

.QÉ«∏e .QÉ«∏e 400400 ƒëf ≠∏ÑJ QÉªYE’G áØ∏µJ ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG ƒëf ≠∏ÑJ QÉªYE’G áØ∏µJ ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG
 πÑb  »FGò¨dG  øeCÓd  »°SÉ«°ùdG  OÉ°üàb’G  π«∏ëJ  ,åëÑdG  ±ó¡à°SGh πÑb  »FGò¨dG  øeCÓd  »°SÉ«°ùdG  OÉ°üàb’G  π«∏ëJ  ,åëÑdG  ±ó¡à°SGh
 kGôNDƒe í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  ™LGôJ  ºZQ ¬fCG  ßMƒdh .∂dP  ó©Hh  kGôNDƒe í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  ™LGôJ  ºZQ ¬fCG  ßMƒdh .∂dP  ó©Hh 20112011
 ºcGôJ  ™e  Iôªà°ùe  ∞æ©dG  äÉeƒ≤e  ¿EÉa  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  ájGóH  »a ºcGôJ  ™e  Iôªà°ùe  ∞æ©dG  äÉeƒ≤e  ¿EÉa  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  ájGóH  »a
 äÉLÉ«àM’Gh º∏¶dG ºbÉØJh á«°ù°SDƒªdGh ájOÉªdGh ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdG äÉLÉ«àM’Gh º∏¶dG ºbÉØJh á«°ù°SDƒªdGh ájOÉªdGh ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdG
 áeRCG øe ¬fÉµ°S »fÉ©j ó∏H ≈dEG ÉjQƒ°S ´GõædG ∫ƒM áeRCG øe ¬fÉµ°S »fÉ©j ó∏H ≈dEG ÉjQƒ°S ´GõædG ∫ƒM" PEG ,á«fÉ°ùfE’G PEG ,á«fÉ°ùfE’G
 è¡æªe  πµ°ûH  AGò¨dG  øe  ¢SÉædG  ¿ÉeôM  Ωóîà°SGh  IOÉM  á«FGòZ è¡æªe  πµ°ûH  AGò¨dG  øe  ¢SÉædG  ¿ÉeôM  Ωóîà°SGh  IOÉM  á«FGòZ

."áYRÉæàªdG iƒ≤dG øe ÜôëdG äGhOCG øe IGOCÉcáYRÉæàªdG iƒ≤dG øe ÜôëdG äGhOCG øe IGOCÉc
 äó¡°T å«M , äó¡°T å«M ,20182018 ΩÉY »a áª°ùf ¿ƒ«∏e  ΩÉY »a áª°ùf ¿ƒ«∏e 19^419^4 ¿Éµ°ùdG OóY ≠∏Hh ¿Éµ°ùdG OóY ≠∏Hh
 äÉLƒeh áHƒ°üîdG ä’ó©e ™LGôJh äÉ«aƒdG ä’ó©e ´ÉØJQG OÓÑdG äÉLƒeh áHƒ°üîdG ä’ó©e ™LGôJh äÉ«aƒdG ä’ó©e ´ÉØJQG OÓÑdG
 ¿ƒ«∏e   ¿ƒ«∏e  5^35^3  ≈`̀dEG  Qó≤ªdG  ø«ÄLÓdG  OóY  π°ü«d  êQÉîdG  ≈`̀dEG  Aƒéd ≈`̀dEG  Qó≤ªdG  ø«ÄLÓdG  OóY  π°ü«d  êQÉîdG  ≈`̀dEG  Aƒéd

."OÓÑdG êQÉN ø«jQƒ°ùdG øe áÄªdG »a OÓÑdG êQÉN ø«jQƒ°ùdG øe áÄªdG »a 2121 π©L Ée π©L Ée"áª°ùfáª°ùf
AÉ°übE’G äÉ°SÉ«°S 

 ,…Qƒ°ùdG  OÉ°üàb’G »a äÉYÉ£≤dG  ºgCG  óMCG  »YGQõdG  ´É£≤dG  ôÑà©jh ,…Qƒ°ùdG  OÉ°üàb’G »a äÉYÉ£≤dG  ºgCG  óMCG  »YGQõdG  ´É£≤dG  ôÑà©jh
 – –  19701970  IôàØ∏d  ´É£≤∏d  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  ∫ó©e  »£°Sh  ≠∏H  å«M IôàØ∏d  ´É£≤∏d  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  ∫ó©e  »£°Sh  ≠∏H  å«M
 â¨∏H  »∏µdG  ƒªædG  »a  áªgÉ°ùe  ™e  ,áÄªdG  »a   â¨∏H  »∏µdG  ƒªædG  »a  áªgÉ°ùe  ™e  ,áÄªdG  »a  3^93^9  ƒëf   ƒëf  20102010
 »a   »a  3232  πµ°ûj  »YGQõdG  èJÉædG  ¿Éc  Éeó©Hh  .áÄªdG  »a   πµ°ûj  »YGQõdG  èJÉædG  ¿Éc  Éeó©Hh  .áÄªdG  »a  2323  ƒëf ƒëf
 »a »a1414  πµ°ûj  íÑ°UCG  ,äÉæ«©Ñ°ùdG  »a  èJÉædG  »dÉªLEG  øe  áÄªdG πµ°ûj  íÑ°UCG  ,äÉæ«©Ñ°ùdG  »a  èJÉædG  »dÉªLEG  øe  áÄªdG

 AÉ°übE’G  äÉ°SÉ«°S  â≤aGôJ AÉ°übE’G  äÉ°SÉ«°S  â≤aGôJ"  :ôjô≤àdG  OÉaCGh  . :ôjô≤àdG  OÉaCGh  .20102010  ΩÉY  »a  áÄªdG ΩÉY  »a  áÄªdG
 ∞©°V πX »a ,QGô≤dG áYÉæ°U »a ácQÉ°ûªdG øe ø«MÓØ∏d IójGõàªdG ∞©°V πX »a ,QGô≤dG áYÉæ°U »a ácQÉ°ûªdG øe ø«MÓØ∏d IójGõàªdG
 äÉ°SÉ«°ùdG »æÑJ ™e ,äÉ°ù°SDƒªdG »a á«dÉ©ØdGh ádAÉ°ùªdGh π«ãªàdG äÉ°SÉ«°ùdG »æÑJ ™e ,äÉ°ù°SDƒªdG »a á«dÉ©ØdGh ádAÉ°ùªdGh π«ãªàdG
 â°ûªg »àdG äÉæ«©°ùàdG òæe â°ûªg »àdG äÉæ«©°ùàdG òæe " "IójóédG á«dGôÑ«∏dGIójóédG á«dGôÑ«∏dG" á«dGôÑ«dƒ«ædG á«dGôÑ«dƒ«ædG
 »a âªgÉ°Sh ,ºYódGh ΩÉ©dG QÉªãà°S’G â°ü∏bh ø«YQGõªdGh áYGQõdG »a âªgÉ°Sh ,ºYódGh ΩÉ©dG QÉªãà°S’G â°ü∏bh ø«YQGõªdGh áYGQõdG
 äÉYÉ£≤dG QhO äRõYh ,OQGƒªdG Qógh ™jRƒàdG Aƒ°Sh ähÉØàdG IOÉjR äÉYÉ£≤dG QhO äRõYh ,OQGƒªdG Qógh ™jRƒàdG Aƒ°Sh ähÉØàdG IOÉjR
 Iôé¡dG  IOÉjR  √ÉéJ  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOCGh  . Iôé¡dG  IOÉjR  √ÉéJ  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOCGh  ."äGQÉ≤©dÉc  á«©jôdGäGQÉ≤©dÉc  á«©jôdG
 ΩÉY ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a  ΩÉY ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a 4343 øe â©ØJQGh ô°†ëdG ≈dEG ∞jôdG øe øe â©ØJQGh ô°†ëdG ≈dEG ∞jôdG øe
 √òg â°ùµ©fGh  . √òg â°ùµ©fGh  .20102010  ΩÉY  ¿Éµ°ùdG  øe  áÄªdG  »a   ΩÉY  ¿Éµ°ùdG  øe  áÄªdG  »a  5454 ≈dEG   ≈dEG  19701970
 5858" ¿EG å«ëH áYGQõdG »a ø«∏eÉ©∏d á«fóàªdG QƒLC’G »a äÉ°SÉ«°ùdG ¿EG å«ëH áYGQõdG »a ø«∏eÉ©∏d á«fóàªdG QƒLC’G »a äÉ°SÉ«°ùdG
 GPEG ójó°T ô≤a ádÉM »a ¿ƒ°û«©j áYGQõdG »a ø«∏eÉ©dG øe áÄªdG »a GPEG ójó°T ô≤a ádÉM »a ¿ƒ°û«©j áYGQõdG »a ø«∏eÉ©dG øe áÄªdG »a

."§≤a áYGQõdG »a πª©dG øe ºgôLCG ≈∏Y GhóªàYG§≤a áYGQõdG »a πª©dG øe ºgôLCG ≈∏Y GhóªàYG
»FGò¨dG øe’G ÜÉ«Z

 øeC’G  π«dO  ™LGôJ  å«M  , øeC’G  π«dO  ™LGôJ  å«M  ,"»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc"  ´GõædG  πµ°Th ´GõædG  πµ°Th
 ôãcC’G øµd ôãcC’G øµd" 20182018h h 20102010 »eÉY ø«H áÄªdG »a  »eÉY ø«H áÄªdG »a 4040 ƒëæH »FGò¨dG ƒëæH »FGò¨dG
 »a  »a 4646 ƒëæH AGò¨dG ≈∏Y ô°SC’G ∫ƒ°üM …CG ,PÉØædG ¿ƒµe ¿Éc k É©LGôJ ƒëæH AGò¨dG ≈∏Y ô°SC’G ∫ƒ°üM …CG ,PÉØædG ¿ƒµe ¿Éc k É©LGôJ
 ≈∏Y Oƒ«≤dGh …ô°ù≤dG  ô«é¡àdGh QÉ°üëdG  ä’ÉëH ôKCÉJ  »àdGh ,áÄªdG ≈∏Y Oƒ«≤dGh …ô°ù≤dG  ô«é¡àdGh QÉ°üëdG  ä’ÉëH ôKCÉJ  »àdGh ,áÄªdG

."πNódG QOÉ°üeh á«FGô°ûdG IQó≤dG ™LGôJh ∫É≤àf’GπNódG QOÉ°üeh á«FGô°ûdG IQó≤dG ™LGôJh ∫É≤àf’G
 OóY Qó ob ,á«fÉ°ùfE’G ¿hDƒ°û∏d IóëàªdG ºeC’G Öàµe áª¶æe Ö°ùëHh OóY Qó ob ,á«fÉ°ùfE’G ¿hDƒ°û∏d IóëàªdG ºeC’G Öàµe áª¶æe Ö°ùëHh
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 6^56^5 ƒëæH »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ø«jQƒ°ùdG ƒëæH »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ø«jQƒ°ùdG
 Ée …CG ,É¡°ùØf ádÉëdG »a ´ƒbƒdG ô£îd ø«°Vô©e ø«jÓe  Ée …CG ,É¡°ùØf ádÉëdG »a ´ƒbƒdG ô£îd ø«°Vô©e ø«jÓe 4h ¢üî°Th ¢üî°T

.ÉjQƒ°S πNGO ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a .ÉjQƒ°S πNGO ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a 5454 ¬àÑ°ùf ¬àÑ°ùf
 äó¡°T  É¡fEÉa  , äó¡°T  É¡fEÉa  ,20182018  »a  ∫Éà≤dG  IóM  ™LGôJ  ºZQ »a  ∫Éà≤dG  IóM  ™LGôJ  ºZQ"  :ôjô≤àdG  OÉ`̀aCGh :ôjô≤àdG  OÉ`̀aCGh
 »àdG  ájhôªdG  ô«Z π«°UÉëª∏d  á°UÉNh »YGQõdG  êÉàfE’G  »a kGQƒgóJ »àdG  ájhôªdG  ô«Z π«°UÉëª∏d  á°UÉNh »YGQõdG  êÉàfE’G  »a kGQƒgóJ
 Éªc  .áªFÓªdG  ô«Z  á«NÉæªdG  ±hô¶dG  áé«àf  QÉ£eC’G  ≈∏Y óªà©J Éªc  .áªFÓªdG  ô«Z  á«NÉæªdG  ±hô¶dG  áé«àf  QÉ£eC’G  ≈∏Y óªà©J
 ájô°ûÑdG  êÉàfE’G  äÉeƒ≤ªd  ähÉØàeh  πFÉg  ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG ájô°ûÑdG  êÉàfE’G  äÉeƒ≤ªd  ähÉØàeh  πFÉg  ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG
 πàb  ájô°ûÑdG  Iƒ≤dG  á«MÉf  øªa  ,á«Ä«ÑdGh  ájOÉªdGh  á«°ù°SDƒªdGh πàb  ájô°ûÑdG  Iƒ≤dG  á«MÉf  øªa  ,á«Ä«ÑdGh  ájOÉªdGh  á«°ù°SDƒªdGh
 ô«é¡à∏d  ¿Éµ°ùdG  ∞°üf ƒëf ¢Vô©Jh ø«jÓªdG  ìôLh ±’B’G  äÉÄe ô«é¡à∏d  ¿Éµ°ùdG  ∞°üf ƒëf ¢Vô©Jh ø«jÓªdG  ìôLh ±’B’G  äÉÄe
 20102010 ø«H  ∞°üædG  ƒëf  ≈dEG  á«YGQõdG  ádÉª©dG  â©LGôJh  ,…ô°ù≤dG ø«H  ∞°üædG  ƒëf  ≈dEG  á«YGQõdG  ádÉª©dG  â©LGôJh  ,…ô°ù≤dG

."á∏gDƒªdG QOGƒµdG øe ô«ãµdG ´É£≤dG ô°ùNh á∏gDƒªdG QOGƒµdG øe ô«ãµdG ´É£≤dG ô°ùNh 20182018h
»°VGQ’G ≈∏Y äÉjó©àdG

 áMÉ°ùªdG  øe  áÄªdG  »a   áMÉ°ùªdG  øe  áÄªdG  »a  3333  ƒëf  áYGQõ∏d  á∏HÉ≤dG  »°VGQC’G  πµ°ûJh ƒëf  áYGQõ∏d  á∏HÉ≤dG  »°VGQC’G  πµ°ûJh
 É¡æe áÄªdG  »a  É¡æe áÄªdG  »a 7070 óªà©jh ™Hôe º∏c ∞dCG   óªà©jh ™Hôe º∏c ∞dCG  185185 á¨dÉÑdG  á«dÉªLE’G á¨dÉÑdG  á«dÉªLE’G
 πbCG ÉgQÉ£eCG ∫ó©e áMÉ°ùªdG √òg øe áÄªdG »a  πbCG ÉgQÉ£eCG ∫ó©e áMÉ°ùªdG √òg øe áÄªdG »a 9090h .QÉ£eC’G ≈∏Yh .QÉ£eC’G ≈∏Y
 π«°UÉëªdG ∫ÉªcE’ ΩRÓdG ≈fOC’G óëdG ƒgh ,áæ°ùdG »a º∏e  π«°UÉëªdG ∫ÉªcE’ ΩRÓdG ≈fOC’G óëdG ƒgh ,áæ°ùdG »a º∏e 300300 øe øe
 ≈∏Y  äÉjó©àdG  äô°ûàfG  ´GõædG  ∫Ó`̀Nh  .É¡JÉ«M  IQhO  ájƒà°ûdG ≈∏Y  äÉjó©àdG  äô°ûàfG  ´GõædG  ∫Ó`̀Nh  .É¡JÉ«M  IQhO  ájƒà°ûdG
 áÑ°üîdG »°VGQC’G êhôN ≈dEG äOCGh Iôeóe IQƒ°üH á«YGQõdG »°VGQC’G áÑ°üîdG »°VGQC’G êhôN ≈dEG äOCGh Iôeóe IQƒ°üH á«YGQõdG »°VGQC’G
 ≥WÉæe â°Vô©J Éªc ,»YGQõdG QÉªãà°S’G øe áë∏°üà°ùªdG »°VGQC’Gh ≥WÉæe â°Vô©J Éªc ,»YGQõdG QÉªãà°S’G øe áë∏°üà°ùªdG »°VGQC’Gh
 ´GõædG ∫ÓN á«LGôëdG ≥WÉæªdGh äÉHÉ¨dG ≥WÉæeh »YGôªdGh êhôªdG ´GõædG ∫ÓN á«LGôëdG ≥WÉæªdGh äÉHÉ¨dG ≥WÉæeh »YGôªdGh êhôªdG
 ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG  Éªc  .™£≤dGh  ¥ôëdÉH  Iô«Ñc  äÉjó©J  ≈dEG ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG  Éªc  .™£≤dGh  ¥ôëdÉH  Iô«Ñc  äÉjó©J  ≈dEG
 á°UÉîdG  ≈æÑdG  É¡æeh  ÉjQƒ°S  »a  á«àëàdG  ≈æÑdG  AGõLCG  øe  ô«ãµdG á°UÉîdG  ≈æÑdG  É¡æeh  ÉjQƒ°S  »a  á«àëàdG  ≈æÑdG  AGõLCG  øe  ô«ãµdG

 ô«eóàdG øe ô«ãµ∏d Üô°ûdG √É«e áµÑ°T â°Vô©J ó≤a ,√É«ªdG ´É£≤H ô«eóàdG øe ô«ãµ∏d Üô°ûdG √É«e áµÑ°T â°Vô©J ó≤a ,√É«ªdG ´É£≤H
 √É«ª∏d Iô«ÑµdG á«°ù«FôdG QOÉ°üªdG ´ƒbh iOCGh ,ÖjôîàdGh Ö¡ædGh √É«ª∏d Iô«ÑµdG á«°ù«FôdG QOÉ°üªdG ´ƒbh iOCGh ,ÖjôîàdGh Ö¡ædGh
 √É«ªdG ø«eCÉJ ≈∏Y É¡JQób »a ô«Ñc õéY ≈dEG áæNÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a √É«ªdG ø«eCÉJ ≈∏Y É¡JQób »a ô«Ñc õéY ≈dEG áæNÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a

.iôÑµdG ™jQÉ°ûªdG »a πª©dG ∞bƒJ Éªc .¿Éµ°ù∏d.iôÑµdG ™jQÉ°ûªdG »a πª©dG ∞bƒJ Éªc .¿Éµ°ù∏d
 Éªe ,äÉYÉ£≤dG á«≤H øe πbCG »YGQõdG êÉàfE’G ™LGôJ »≤H ,∂dP ºZQh Éªe ,äÉYÉ£≤dG á«≤H øe πbCG »YGQõdG êÉàfE’G ™LGôJ »≤H ,∂dP ºZQh
 â©ØJQG  PEG  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  á«Ñ°ùædG  ¬à«ªgCG  »a  OGR â©ØJQG  PEG  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  á«Ñ°ùædG  ¬à«ªgCG  »a  OGR
 3131 ƒëf ≈dEG  ƒëf ≈dEG 20102010 ΩÉY áÄªdG »a  ΩÉY áÄªdG »a 1717 øe èJÉædG øe áYGQõdG á°üM øe èJÉædG øe áYGQõdG á°üM
 øe ô«ãµ∏d ájÉªM áµÑ°T πµ°T øe ô«ãµ∏d ájÉªM áµÑ°T πµ°T" ¬fCG  …CG . ¬fCG  …CG .20172017 ΩÉY »a áÄªdG »a ΩÉY »a áÄªdG »a
 á«MÉædG øe øµd ,πNódG øe ≈fOC’G óëdGh AGò¨dG ø«eCÉàd ø«jQƒ°ùdG á«MÉædG øe øµd ,πNódG øe ≈fOC’G óëdGh AGò¨dG ø«eCÉàd ø«jQƒ°ùdG
 á«YGQõdG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOóM  äÉeƒ¶æe  IóY  â∏µ°ûJ  á«°ù°SDƒªdG á«YGQõdG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOóM  äÉeƒ¶æe  IóY  â∏µ°ûJ  á«°ù°SDƒªdG

."´GõædG ∫ÓN k Éjôµ°ùY Iô£«°ùªdG iƒ≤dG Ö°ùëH´GõædG ∫ÓN k Éjôµ°ùY Iô£«°ùªdG iƒ≤dG Ö°ùëH
¿Éµ°ùdG ™jƒéJ

 ∫ÓN øe ¿Éµ°ùdG  ™jƒéJ ºàj å«M ,ô£NC’G  QÉ°üëdG  á°SÉ«°S ó©Jh ∫ÓN øe ¿Éµ°ùdG  ™jƒéJ ºàj å«M ,ô£NC’G  QÉ°üëdG  á°SÉ«°S ó©Jh
 :±É°VCGh  .ôjô≤àdG  Ö°ùëH  ,´ƒ°†îdG  ≈àM :±É°VCGh  .ôjô≤àdG  Ö°ùëH  ,´ƒ°†îdG  ≈àM  " "á«YÉªédG  äÉHƒ≤©dGá«YÉªédG  äÉHƒ≤©dG"
 ájÉ¨d   ájÉ¨d  20152015  ΩÉY  òæe  QÉ°üë∏d  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e   ΩÉY  òæe  QÉ°üë∏d  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  2^52^5  ƒëf  ¢Vô©J ƒëf  ¢Vô©J"
 ∞dCG   ∞dCG  970970 ƒëf ™°†N å«M , ƒëf ™°†N å«M ,20172017 »a É¡JhQP â∏°Uhh  »a É¡JhQP â∏°Uhh 20182018 ΩÉY ΩÉY
 Ö∏Mh  Qhõ`̀ dG  ô`̀jOh  áWƒ¨dG  »a  ,ó`̀MGh  â`̀bh  »a  QÉ°üë∏d  ¢üî°T Ö∏Mh  Qhõ`̀ dG  ô`̀jOh  áWƒ¨dG  »a  ,ó`̀MGh  â`̀bh  »a  QÉ°üë∏d  ¢üî°T
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øe  ¿ÉeôëdG  QÉ°üëdG  øª°†Jh  ,Égô«Zh  øà°SôdGh ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øe  ¿ÉeôëdG  QÉ°üëdG  øª°†Jh  ,Égô«Zh  øà°SôdGh
 ±Gó¡à°SGh  ¿Éµ°ùdG  ácôM  ó««≤Jh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdGh  AGò¨dG ±Gó¡à°SGh  ¿Éµ°ùdG  ácôM  ó««≤Jh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdGh  AGò¨dG

."áë∏°SC’G ´GƒfCG ∞∏àîªH Iô°UÉëªdG ≥WÉæªdGáë∏°SC’G ´GƒfCG ∞∏àîªH Iô°UÉëªdG ≥WÉæªdG
 QOÉ°üe  ™LGôJ  πX  »a  OÉjOR’ÉH  á«°û«©ªdG  ∞«dÉµàdG  äôªà°SGh QOÉ°üe  ™LGôJ  πX  »a  OÉjOR’ÉH  á«°û«©ªdG  ∞«dÉµàdG  äôªà°SGh
 kGOÉM k ÉYÉØJQG äô¡XCGh .πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG kGOÉM k ÉYÉØJQG äô¡XCGh .πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG
 á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG ¢†©H »a π°Uh …òdGh ∂∏¡à°ùªdG QÉ©°SCG ô°TDƒe »a á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG ¢†©H »a π°Uh …òdGh ∂∏¡à°ùªdG QÉ©°SCG ô°TDƒe »a
 âªgÉ°Sh .´GõædG πÑb Ée ≈dEG  k É°SÉ«b ,±É©°VCG Iô°ûY øe ôãcCG ≈dEG âªgÉ°Sh .´GõædG πÑb Ée ≈dEG  k É°SÉ«b ,±É©°VCG Iô°ûY øe ôãcCG ≈dEG
 á«£ØædG  äÉ≤à°ûªdG  πãe á«°ù«FôdG  ™∏°ùdG  ºYO ¢ü«∏≤J äÉ°SÉ«°S á«£ØædG  äÉ≤à°ûªdG  πãe á«°ù«FôdG  ™∏°ùdG  ºYO ¢ü«∏≤J äÉ°SÉ«°S
 äGõØb  »a  ájQƒ°ùdG  Iô«∏d  á«FGô°ûdG  IQó≤dG  ¢VÉØîfGh  AÉHô¡µdGh äGõØb  »a  ájQƒ°ùdG  Iô«∏d  á«FGô°ûdG  IQó≤dG  ¢VÉØîfGh  AÉHô¡µdGh
 áÄªdG »a  áÄªdG »a 2424 ƒëf »≤«≤ëdG ôLC’G »£°Sh πµ°Th .QÉ©°SC’G »a Iô«Ñc ƒëf »≤«≤ëdG ôLC’G »£°Sh πµ°Th .QÉ©°SC’G »a Iô«Ñc

.20102010 ΩÉ©d »≤«≤ëdG ôLC’G øe ΩÉ©d »≤«≤ëdG ôLC’G øe
ádÉª©dG »a OÉM ™LGôJ   

 ∫ó©e  ¢†ØîfGh  OÉM  πµ°ûH  ádÉª©dG  »dÉªLEG  ™LGôJ  ,´GõædG  ∫ÓNh ∫ó©e  ¢†ØîfGh  OÉM  πµ°ûH  ádÉª©dG  »dÉªLEG  ™LGôJ  ,´GõædG  ∫ÓNh
 »a  áÄªdG  »a   »a  áÄªdG  »a  20^920^9  ≈dEG   ≈dEG  20102010  »a  áÄªdG  »a   »a  áÄªdG  »a  3939  øe  ΩGóîà°S’G øe  ΩGóîà°S’G
 . .20172017 ΩÉY »a áÄªdG »a  ΩÉY »a áÄªdG »a 52^752^7 ≈dEG ádÉ£ÑdG ∫ó©e π°Uhh , ≈dEG ádÉ£ÑdG ∫ó©e π°Uhh ,20172017
 ,Ö¡fh Öjô¡Jh ∫Éàb øe ∞æ©dG äÉjOÉ°üàbG »a •Gôîf’G ºbÉØJh ,Ö¡fh Öjô¡Jh ∫Éàb øe ∞æ©dG äÉjOÉ°üàbG »a •Gôîf’G ºbÉØJh
 äÉeƒ≤e óMCG íÑ°ü«d èàæªdG …ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ ∫ƒëJ ≈dEG iOCG Éªe äÉeƒ≤e óMCG íÑ°ü«d èàæªdG …ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ ∫ƒëJ ≈dEG iOCG Éªe
 ∫ÉªdG  ¢SCGôd  »HÉéjE’G  QhódG ∫ÉªdG  ¢SCGôd  »HÉéjE’G  QhódG"  ≈∏Y  ôjô≤àdG  ócCGh  .∞æ©dGQGôªà°SG ≈∏Y  ôjô≤àdG  ócCGh  .∞æ©dGQGôªà°SG
 ácôà°ûªdG º«≤dGh á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh á≤ãdÉH πãªàªdG »YÉªàL’G ácôà°ûªdG º«≤dGh á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh á≤ãdÉH πãªàªdG »YÉªàL’G
 πc ºgÉ°S  Éªæ«H  ,»FGò¨dG  øeCÓd  ≈∏YCG  äÉjƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG  »a πc ºgÉ°S  Éªæ«H  ,»FGò¨dG  øeCÓd  ≈∏YCG  äÉjƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG  »a
 øe  ¿ÉeôëdG  »a  ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbGh  á«FÉ°übE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  øe øe  ¿ÉeôëdG  »a  ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbGh  á«FÉ°übE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  øe
 »a kGQÉªãà°SG »FGò¨dG øeC’G IOÉYEG Ö∏£àj ∂dòHh .á«FGò¨dG IOÉ«°ùdG »a kGQÉªãà°SG »FGò¨dG øeC’G IOÉYEG Ö∏£àj ∂dòHh .á«FGò¨dG IOÉ«°ùdG
 á«dÉ©ah »YÉªàL’G ∫ÉªdG  ¢SCGQ  õjõ©Jh ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbG ∂«µØJ á«dÉ©ah »YÉªàL’G ∫ÉªdG  ¢SCGQ  õjõ©Jh ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbG ∂«µØJ

."äÉ°ù°SDƒªdG á«cQÉ°ûJhäÉ°ù°SDƒªdG á«cQÉ°ûJh

!!    ¢ùfGƒ∏°S »fGQ !!    óªëdG π°ü«a
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االقتصادية

á£≤f 6000 õLÉM ó≤Øj ∫hC’G ô°TDƒªdGh äÉ°ù∏L 3 ∫ÓN âjƒµdG ¥ƒ°S ôFÉ°ùN QÉæjO QÉ«∏e 1^3

øjôªãà°ùªdG ±hÉîeh äGôJƒàdG QGôªà°SG ™e á«é«∏îdG äÉ°UQƒÑdG AGOCG øjÉÑJ
!!       :…óæ°T  Oƒªëe – Öàc

 á°ù∏L  ∫Ó`̀N  á«é«∏îdG  äÉ°UQƒÑdG  AGOG  øjÉÑJ á°ù∏L  ∫Ó`̀N  á«é«∏îdG  äÉ°UQƒÑdG  AGOG  øjÉÑJ
 øe  øjôªãà°ùªdG  ±hÉîe  ™e  øeGõàdÉH  ¢ùe’G øe  øjôªãà°ùªdG  ±hÉîe  ™e  øeGõàdÉH  ¢ùe’G
 ’G á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG á«°SÉ«°Sƒ«édG äGôJƒàdG ’G á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG á«°SÉ«°Sƒ«édG äGôJƒàdG
 á°ù∏édG  øe  IóM  πbG  âfÉc  ¢ùeG  äÉ©LGôàdG  ¿G á°ù∏édG  øe  IóM  πbG  âfÉc  ¢ùeG  äÉ©LGôàdG  ¿G
 iô£≤dGh  »`̀HO  ¥ƒ`̀°`̀SG  äó``̀JQG  å«M  ,á≤HÉ°ùdG iô£≤dGh  »`̀HO  ¥ƒ`̀°`̀SG  äó``̀JQG  å«M  ,á≤HÉ°ùdG
 ójóL øe É¡°SÉØfG â£≤àdGh ´ÉØJQ’G ≈dG iOƒ©°ùdGh ójóL øe É¡°SÉØfG â£≤àdGh ´ÉØJQ’G ≈dG iOƒ©°ùdGh
 ´É£à°SG  å«M  á≤£æªdG  »a  äGôJƒàdG  πgÉéààd ´É£à°SG  å«M  á≤£æªdG  »a  äGôJƒàdG  πgÉéààd
 ™ØJôjh  ∫h’G  ¢ùeG  ôFÉ°ùN ¢Vƒ©j ¿G  »HO ¥ƒ°S ™ØJôjh  ∫h’G  ¢ùeG  ôFÉ°ùN ¢Vƒ©j ¿G  »HO ¥ƒ°S
 äGQÉ«∏e   äGQÉ«∏e  1010  á«bƒ°S  Ö°SÉµªH  %   á«bƒ°S  Ö°SÉµªH  %  3^53^5  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 5858 ƒëæH ÉYÉØJQG …ô£≤dG ¥ƒ°ùdG ≥≤M Éªc ,ºgQO ƒëæH ÉYÉØJQG …ô£≤dG ¥ƒ°ùdG ≥≤M Éªc ,ºgQO
 ájƒæ°ùdG ∞°üædG á©LGôªdG ¿ÓYEG øe ºYóH á£≤f ájƒæ°ùdG ∞°üædG á©LGôªdG ¿ÓYEG øe ºYóH á£≤f
 …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ´É£à°SG Éª«a , …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ´É£à°SG Éª«a ,MSCIMSCI ô°TDƒªd ô°TDƒªd
 óæY ≥∏¨«d •É≤f  óæY ≥∏¨«d •É≤f 8 ƒëæH áØ«ØW äÉYÉØJQG ≥«≤ëJ ƒëæH áØ«ØW äÉYÉØJQG ≥«≤ëJ
 6^46^4 á«dÉªLE’G É¡àª«b â¨∏H ádƒ«°ùH ,á£≤f  á«dÉªLE’G É¡àª«b â¨∏H ádƒ«°ùH ,á£≤f 83748374

 »àdG AGô°ûdG äÉ«∏ªY âYÉ£à°SG å«ëH ,∫ÉjQ QÉ«∏e »àdG AGô°ûdG äÉ«∏ªY âYÉ£à°SG å«ëH ,∫ÉjQ QÉ«∏e
 QÉ°ùe ô««¨J øe á°ù∏édG ájÉ¡f »a ¥ƒ°ùdG Égó¡°T QÉ°ùe ô««¨J øe á°ù∏édG ájÉ¡f »a ¥ƒ°ùdG Égó¡°T
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ´ÉØJQ’G  ≈dG  ™LGôàdG  øe  ¥ƒ°ùdG øe  ºZôdG  ≈∏Y  ´ÉØJQ’G  ≈dG  ™LGôàdG  øe  ¥ƒ°ùdG
 ájƒ«ëdG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  ±Gó¡à°SG  iòdG  Ωƒé¡dG ájƒ«ëdG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  ±Gó¡à°SG  iòdG  Ωƒé¡dG

.áµ∏ªªdG »a.áµ∏ªªdG »a
 á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »bÉH »a ôFÉ°ùîdG äôªà°SG Éª«a á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »bÉH »a ôFÉ°ùîdG äôªà°SG Éª«a
 ¥Gƒ°S’G IQGó°U πàMG iòdG ≈ÑXƒHG ¥ƒ°S IOÉ«≤H ¥Gƒ°S’G IQGó°U πàMG iòdG ≈ÑXƒHG ¥ƒ°S IOÉ«≤H
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  5^45^4  IQÉ°ùNh  %   IQÉ°ùNh  %  2^52^5  ™LGôàH  Iô°SÉîdG ™LGôàH  Iô°SÉîdG
 270270  ô°ùN  iòdG  ≈àjƒµdG  ¥ƒ°ùdG  ∂dòch  ,ºgQO ô°ùN  iòdG  ≈àjƒµdG  ¥ƒ°ùdG  ∂dòch  ,ºgQO
 ∂dòH π°ü«d á«dÉª°SGôdG  ¬àª«b øe QÉæjO ¿ƒ«∏e ∂dòH π°ü«d á«dÉª°SGôdG  ¬àª«b øe QÉæjO ¿ƒ«∏e
 1^31^3 ƒëf á«dÉààe äÉ°ù∏L  ƒëf á«dÉààe äÉ°ù∏L 3 ∫ÓN √ôFÉ°ùN ≈dÉªLG ∫ÓN √ôFÉ°ùN ≈dÉªLG
 ∫hC’G  ¥ƒ°ùdG  ô°TDƒe  ™LGôJ  å«M  ,QÉæjO  QÉ«∏e ∫hC’G  ¥ƒ°ùdG  ô°TDƒe  ™LGôJ  å«M  ,QÉæjO  QÉ«∏e
 õLÉM  ∂dòH  ó≤Ø«d  %   õLÉM  ∂dòH  ó≤Ø«d  %  1^31^3  áÑ°ùæH  á£≤f   áÑ°ùæH  á£≤f  80^280^2
 §≤°ùe ¥ƒ°ùd  ΩÉ©dG  ô°TDƒªdG  ≈¡fCGh  ,á£≤f   §≤°ùe ¥ƒ°ùd  ΩÉ©dG  ô°TDƒªdG  ≈¡fCGh  ,á£≤f  60006000
 óæY  ¬dÉØbEÉH  áÄªdG  »a   óæY  ¬dÉØbEÉH  áÄªdG  »a  0^320^32  k É©LGôàe  äÓeÉ©àdG k É©LGôàe  äÓeÉ©àdG
 ™LGôJ Éªc á£≤f  ™LGôJ Éªc á£≤f 12^1212^12 kGô°SÉN , kGô°SÉN ,3828^053828^05 á£≤ædG á£≤ædG
 •É≤f  •É≤f 14081408 ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f  ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f 7^77^7 øjôëÑdG ô°TDƒe øjôëÑdG ô°TDƒe

 É©LGôJ âjƒµdG á°UQƒH äó¡°Th  .%  É©LGôJ âjƒµdG á°UQƒH äó¡°Th  .% 0^50^5 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ≈dEG  áÄªdG  »a   ≈dEG  áÄªdG  »a  3^83^8  ádhGóàªdG  ádƒ«°ùdG  ∫ó©e »a ádhGóàªdG  ádƒ«°ùdG  ∫ó©e »a
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e 33^3133^31  πHÉ≤e QÉæjO  ¿ƒ«∏e  πHÉ≤e QÉæjO  ¿ƒ«∏e 32^0632^06
 áÄªdG »a  áÄªdG »a 7^47^4 ∫hGóàdG ΩÉéMCG â©LGôJ Éªc ,¢ùeC’ÉH ∫hGóàdG ΩÉéMCG â©LGôJ Éªc ,¢ùeC’ÉH
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 126^86126^86  πHÉ≤e º¡°S  ¿ƒ«∏e  πHÉ≤e º¡°S  ¿ƒ«∏e 117^53117^53  ≈dEG ≈dEG
 äÉYÉ£b  äÉYÉ£b 9 äGô°TDƒe â∏é°Sh ø«æK’G á°ù∏éH º¡°S äGô°TDƒe â∏é°Sh ø«æK’G á°ù∏éH º¡°S
 1^021^02  ¬àÑ°ùf  ¢VÉØîfÉH  ∑ƒæÑdG  IQGó°üH  k É©LGôJ ¬àÑ°ùf  ¢VÉØîfÉH  ∑ƒæÑdG  IQGó°üH  k É©LGôJ
 á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  ÉYÉ£b  ™ØJQG  Éª«a  ,áÄªdG  »a á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  ÉYÉ£b  ™ØJQG  Éª«a  ,áÄªdG  »a
 ,∫hCÓd  áÄªdG  »a   ,∫hCÓd  áÄªdG  »a  4^084^08  ™bGƒH  §≤a  É«LƒdƒæµàdGh ™bGƒH  §≤a  É«LƒdƒæµàdGh
 ¢SCGQ ≈∏Y ¢SCGQ ≈∏Y " "¿óªdG¿óªdG" º¡°S AÉLh »fÉã∏d áÄªdG »a  º¡°S AÉLh »fÉã∏d áÄªdG »a 1010h
 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH áLQó oªdG º¡°SCÓd AGôªëdG áªFÉ≤dG ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH áLQó oªdG º¡°SCÓd AGôªëdG áªFÉ≤dG
 áªFÉ≤dG áªFÉ≤dG  " "∫Ó¡dG∫Ó¡dG"  º¡°S  Qó°üJ Éª«a ,áÄªdG  »a  º¡°S  Qó°üJ Éª«a ,áÄªdG  »a 1010
 ≥≤Mh  áÄªdG  »a   ≥≤Mh  áÄªdG  »a  16^816^8  ƒëæH  k É©ØJô oe  AGô°†îdG ƒëæH  k É©ØJô oe  AGô°†îdG
 áª«≤H  á°UQƒÑdÉH  ádƒ«°ùdG  •É°ûf áª«≤H  á°UQƒÑdÉH  ádƒ«°ùdG  •É°ûf  " "∂à«H∂à«H"  º¡°S º¡°S
 Éª«a ,áÄªdG »a  Éª«a ,áÄªdG »a 1^531^53 k É©LGôà oe QÉæjO ¿ƒ«∏e  k É©LGôà oe QÉæjO ¿ƒ«∏e 7^267^26
 ∫hGóàH äÉ«ªµdG •É°ûf ∫hGóàH äÉ«ªµdG •É°ûf " "è«∏îdG ∂æHè«∏îdG ∂æH" º¡°S Qó°üJ º¡°S Qó°üJ

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 1 k É©LGôà oe º¡°S ¿ƒ«∏e  k É©LGôà oe º¡°S ¿ƒ«∏e 15^9815^98

ìÉHQCG ™jRƒJ ΩóY ≈∏Y â≤aGh É¡à«eƒªY
á∏Ñ≤ªdG IôàØdG á«∏ëªdG á«£ØædG  ¢UôØdG ≈∏Y õcôJ"»Lôæ°S": ∫Gò¡dG

!!      : ¿ÉªãY ˆGóÑY-Öàc

 ácô°ûd  á«eƒª©dG  á«©ªédG  â≤aGh ácô°ûd  á«eƒª©dG  á«©ªédG  â≤aGh
 OƒæH  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  á°†HÉ≤dG  »Lôæ°S OƒæH  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  á°†HÉ≤dG  »Lôæ°S
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ÉgRôHGh  ∫ÉªY’G  ∫hóL ≈∏Y  á≤aGƒªdG  ÉgRôHGh  ∫ÉªY’G  ∫hóL
 ¢ù«FQ ∫Ébh . ájó≤f ìÉHQG ™jRƒJ ΩóY ¢ù«FQ ∫Ébh . ájó≤f ìÉHQG ™jRƒJ ΩóY
 ¿G ∫Gò¡dG ∫ÓW  ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏ée ¿G ∫Gò¡dG ∫ÓW  ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏ée
 ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  Égõ«côJ  Ö°üJ  ácô°ûdG ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  Égõ«côJ  Ö°üJ  ácô°ûdG
 á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  »∏ëªdG  »£ØædG á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  »∏ëªdG  »£ØædG
 ∫É≤àfÓd  GOGó©à°SGh  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh ∫É≤àfÓd  GOGó©à°SGh  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh
 äÉeóîdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y  ò«Øæàd äÉeóîdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y  ò«Øæàd
 áª«≤dG øe ≈∏YG ΩÉéMGh º«≤H á«£ØædG áª«≤dG øe ≈∏YG ΩÉéMGh º«≤H á«£ØædG
 ácô°ûdG âàÑKG ¿G ó©H á°UÉNh á«dÉëdG ácô°ûdG âàÑKG ¿G ó©H á°UÉNh á«dÉëdG
 ò«ØæJ  ∫ÓN øe á«dÉY  á«°ùaÉæJ  IQób ò«ØæJ  ∫ÓN øe á«dÉY  á«°ùaÉæJ  IQób
 ióe  ≈∏Y  ¬`̀Lh  π°†aG  ≈∏Y  É¡dÉªYG ióe  ≈∏Y  ¬`̀Lh  π°†aG  ≈∏Y  É¡dÉªYG
 á«dÉY IAÉØµHh á«°VÉªdG  äGƒæ°S  á«dÉY IAÉØµHh á«°VÉªdG  äGƒæ°S 6 `dG `dG
 á«ÑæL’G  äÉcô°ûdG  ¬eó≤J  Ée  »gÉ°†J á«ÑæL’G  äÉcô°ûdG  ¬eó≤J  Ée  »gÉ°†J

. ∫ÉéªdG äGP »a á∏eÉ©dG. ∫ÉéªdG äGP »a á∏eÉ©dG
 á«eƒª©dG á«©ªédG ∫ÓN ∫Gò¡dG ±É°VCGh á«eƒª©dG á«©ªédG ∫ÓN ∫Gò¡dG ±É°VCGh
 ¢ùeG  äó≤Y  »àdGh  ácô°û∏d  ájOÉ©dG ¢ùeG  äó≤Y  »àdGh  ácô°û∏d  ájOÉ©dG
 ¬fG  %   ¬fG  %  50^450^4  â¨∏H  Qƒ°†M  áÑ°ùæH â¨∏H  Qƒ°†M  áÑ°ùæH
 OƒLh  ™`̀eh  á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀g  øe  ÉbÓ£fG OƒLh  ™`̀eh  á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀g  øe  ÉbÓ£fG
 ò«Øæàd »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a IóYGh ¢Uôa ò«Øæàd »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a IóYGh ¢Uôa
 áØYÉ°†e  º«≤H  Oƒ≤©H  RƒØdGh  ∫ÉªYG áØYÉ°†e  º«≤H  Oƒ≤©H  RƒØdGh  ∫ÉªYG
 á«é«JGôà°S’G á£îdG ™e ºé°ùæj ÉªHh á«é«JGôà°S’G á£îdG ™e ºé°ùæj ÉªHh
  IOÉjõH  ácô°ûdG  âeÉb  ó≤a  ácô°û∏d  IOÉjõH  ácô°ûdG  âeÉb  ó≤a  ácô°û∏d
 ácô°ûd  % ácô°ûd  %9494  ≈`̀dG  % ≈`̀dG  %9191  øe  É¡à«µ∏e øe  É¡à«µ∏e
 ábÉ£dG  äÉeóîd  õ«°ù«aô«°S  »Lôæ°S) ábÉ£dG  äÉeóîd  õ«°ù«aô«°S  »Lôæ°S)
 É°†jG  âeÉb  ácô°ûdG  ¿G  k Éë°Vƒe,( É°†jG  âeÉb  ácô°ûdG  ¿G  k Éë°Vƒe,(
 ácô°ûdG  »a  É¡à«µ∏e  áÑ°ùf  IOÉ`̀jõ`̀H ácô°ûdG  »a  É¡à«µ∏e  áÑ°ùf  IOÉ`̀jõ`̀H

 á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG
 ™HôdG ∫ÓN ∂dPh % ™HôdG ∫ÓN ∂dPh %8686 ≈dG % ≈dG %67^767^7 øe øe

. »°VÉªdG ΩÉ©dG  øe ∫h’G. »°VÉªdG ΩÉ©dG  øe ∫h’G
 Oƒ≤©H §ÑJôJ ácô°ûdG ¿CG ∫Gò¡dG ™HÉJh Oƒ≤©H §ÑJôJ ácô°ûdG ¿CG ∫Gò¡dG ™HÉJh
 å«M ¥Gô©dG ÜƒæL  Iô°üÑdG á≤£æe »a å«M ¥Gô©dG ÜƒæL  Iô°üÑdG á≤£æe »a
  á≤£æªdG  ∂∏J  »a  ∫ÉªYG  IóYÉb  É¡d  á≤£æªdG  ∂∏J  »a  ∫ÉªYG  IóYÉb  É¡d
 Iô«ÑµdÉH  â°ù«d  ó≤©dG  áª«b ¿G  ºZQh Iô«ÑµdÉH  â°ù«d  ó≤©dG  áª«b ¿G  ºZQh
 Égõcôe ≈∏Y ßaÉëJ É¡fG  ’G  ájóéªdGh Égõcôe ≈∏Y ßaÉëJ É¡fG  ’G  ájóéªdGh
 ácô°ûdG πªY á«é«JGôà°SG øª°V ∑Éæg ácô°ûdG πªY á«é«JGôà°SG øª°V ∑Éæg
 è«∏îdG  á≤£æeh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°S’G  »a è«∏îdG  á≤£æeh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°S’G  »a
 πª©J  ácô°ûdG  ¿G  ≈dG  Égƒæe  »Hô©dG πª©J  ácô°ûdG  ¿G  ≈dG  Égƒæe  »Hô©dG
 É¡WÉ°ûf  º««≤J  ≈∏Y  á`̀ jQhO  IQƒ°üH É¡WÉ°ûf  º««≤J  ≈∏Y  á`̀ jQhO  IQƒ°üH

.ihóédG äGP ¢UôØdG QÉªãà°S’.ihóédG äGP ¢UôØdG QÉªãà°S’
 ¢VhÉØàdÉH É«dÉM Ωƒ≤J ácô°ûdG ¿CG ôcPh ¢VhÉØàdÉH É«dÉM Ωƒ≤J ácô°ûdG ¿CG ôcPh
 ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ió``̀MG ™`̀e ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ió``̀MG ™`̀e

 ±ó¡H äÉeóN ó≤Y ò«ØæJ ≈∏Y ¥ÉØJÓd ±ó¡H äÉeóN ó≤Y ò«ØæJ ≈∏Y ¥ÉØJÓd
 OGó°ùdG  äÉfÉª°Vh •hô°T  ≈∏Y ¥ÉØJ’G OGó°ùdG  äÉfÉª°Vh •hô°T  ≈∏Y ¥ÉØJ’G
 äÉeóN  ó≤Y  ™«bƒàd  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh äÉeóN  ó≤Y  ™«bƒàd  Gó«¡ªJ  ∂`̀ dPh
 ºàj IóMGh áæ°S RhÉéàj ’ IóªdG ô«°üb ºàj IóMGh áæ°S RhÉéàj ’ IóªdG ô«°üb
 ™°SƒàdG á«MÉf øe ™°VƒdG º««≤J Égó©H ™°SƒàdG á«MÉf øe ™°VƒdG º««≤J Égó©H
  ¬eóY  øe  ádhódG  ∂∏J  »a  πª©dG  »a  ¬eóY  øe  ádhódG  ∂∏J  »a  πª©dG  »a
 äÉeóîd  á«dhódG   ácô°ûdG  ≈dG  Éàa’  ; äÉeóîd  á«dhódG   ácô°ûdG  ≈dG  Éàa’  ;
 ∂∏ªJ  »Lôæ°ùd   á©HÉàdG  QÉH’G  ¢üëa ∂∏ªJ  »Lôæ°ùd   á©HÉàdG  QÉH’G  ¢üëa
 IóY É¡jód ¿Éà°ùcÉH  »a á©HÉJ ácô°T IóY É¡jód ¿Éà°ùcÉH  »a á©HÉJ ácô°T
 IóYÉb  ∂∏ªJh  ¿Éà°ùcÉH  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y IóYÉb  ∂∏ªJh  ¿Éà°ùcÉH  »`̀a  Oƒ`̀≤`̀Y

. Iõ«ªe AÓªY. Iõ«ªe AÓªY
 OÉaG á«∏Ñ≤à°ùªdG »Lôæ°S §£N ∫ƒMh OÉaG á«∏Ñ≤à°ùªdG »Lôæ°S §£N ∫ƒMh
 π«gCÉJ  ≈∏Y  πª©J  ácô°ûdG  ¿CG  ∫Gò¡dG π«gCÉJ  ≈∏Y  πª©J  ácô°ûdG  ¿CG  ∫Gò¡dG
 iôN’G  ä’ÉéªdG  »a  á©HÉàdG  É¡JÉcô°T iôN’G  ä’ÉéªdG  »a  á©HÉàdG  É¡JÉcô°T
 á©HÉàdG  É¡àcô°T  π«gCÉàH  âeÉb  å«M á©HÉàdG  É¡àcô°T  π«gCÉàH  âeÉb  å«M

 á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG á«£ØædG  äÉeóî∏d  á«æWƒdG  á«bô°ûdG
 QÉLh  á«£ØædG  QÉ`̀H’G  ¢üëa  ∫Éée  »a QÉLh  á«£ØædG  QÉ`̀H’G  ¢üëa  ∫Éée  »a
 ä’ÉéªdG  »`̀a  É¡∏«gCÉJ  ≈∏Y  πª©dG ä’ÉéªdG  »`̀a  É¡∏«gCÉJ  ≈∏Y  πª©dG
 ∫ƒNO  á`̀°`̀SGQO  ≈`̀dG  áaÉ°V’ÉH,iôN’G ∫ƒNO  á`̀°`̀SGQO  ≈`̀dG  áaÉ°V’ÉH,iôN’G

. iôN’G á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G. iôN’G á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G
 èFÉàf  ™LGôJ  ÖÑ°S  ≈dG  ∫Gò¡dG  QÉ°TCGh èFÉàf  ™LGôJ  ÖÑ°S  ≈dG  ∫Gò¡dG  QÉ°TCGh
 ΩÉ©dG  øY  ôFÉ°ùN  ÉgóÑµJh  ácô°ûdG ΩÉ©dG  øY  ôFÉ°ùN  ÉgóÑµJh  ácô°ûdG
 áfQÉ≤e QÉæjO ∞dG  áfQÉ≤e QÉæjO ∞dG 534534 ÉgQób »°VÉªdG ÉgQób »°VÉªdG
 20172017 ΩÉY »a QÉæjO ∞dG  ΩÉY »a QÉæjO ∞dG 7171 √Qób íHôH √Qób íHôH
 iô°üæY øª°†J ób  iô°üæY øª°†J ób 20172017 ΩÉ©dG ¿CG ≈dG ΩÉ©dG ¿CG ≈dG
 ≥«≤ëJ ; Éªgh øjQôµàe ô«Z äGOGôjG ≥«≤ëJ ; Éªgh øjQôµàe ô«Z äGOGôjG
 759759 áª«≤H áàHÉK ∫ƒ°UG ™«H øe íHQ áª«≤H áàHÉK ∫ƒ°UG ™«H øe íHQ
 »a  ¢VÉØîfG  OQ  ∂`̀dò`̀ch  QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dG »a  ¢VÉØîfG  OQ  ∂`̀dò`̀ch  QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dG
 1313  . .1  áª«≤H  äGó©eh  äBÉ°ûæe  áª«b áª«≤H  äGó©eh  äBÉ°ûæe  áª«b

.QÉæjO ¿ƒ«∏e.QÉæjO ¿ƒ«∏e

!!    âjƒµdG á°UQƒH »a IOÉM ôFÉ°ùN

!!    á°†HÉ≤dG »Lôæ°S á«eƒªY É°ùFôàe ∫Gò¡dG

 % 3^5  `H  ´ÉØJQ’G  ≈dEG  óJôj "  »HO "h ºgQO QÉ«∏e 5^4  ó≤ØJ  á«dÉª°SCGôdG  ¬àª«bh  øjô°SÉîdG  ôÑcCG "≈ÑXƒHCG"

≥jô£dG »a ø«jÓe 4h »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG ¿ƒfÉ©j ¢üî°T ¿ƒ«∏e 6^5  ÉfõéfCG :"QÉªãà°SÓd »æWƒdG"
"VIVA" á≤Ø°U ìÉéæHÉ¡fÉµ°S øe % 93 Üô°†j ô≤ØdGh ... Q’hO QÉ«∏e 380 äóÑµJ ájQƒ°S

!  ácô°T  PGƒëà°SG  á≤Ø°U  ìÉéæH  É¡eÉªJEG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âæ∏YCG  ácô°T  PGƒëà°SG  á≤Ø°U  ìÉéæH  É¡eÉªJEG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âæ∏YCG 
 »à«dGƒc  ácô°T  ∫Éª°SCGQ  øe  % »à«dGƒc  ácô°T  ∫Éª°SCGQ  øe  %100100  ≈∏Y ≈∏Y  " "VIVAVIVA"  á«àjƒµdG  ä’É°üJ’G á«àjƒµdG  ä’É°üJ’G
 ∂dPh  ,âjƒµdG  »a  âfôàfE’G  äÉeóN  Ohõe  ,ä’hÉ≤ªdGh  áeÉ©dG  IQÉéà∏d  âf ∂dPh  ,âjƒµdG  »a  âfôàfE’G  äÉeóN  Ohõe  ,ä’hÉ≤ªdGh  áeÉ©dG  IQÉéà∏d  âf

.PGƒëà°S’G á«∏ªY »a.PGƒëà°S’G á«∏ªY »a " "VIVAVIVA" ácô°ûd »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG ÉgQÉÑàYÉH ácô°ûd »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG ÉgQÉÑàYÉH
 á°üëd  áµdÉªdG  ƒµ∏àH  áYƒªée  øe  πc  ¿EG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âdÉbh á°üëd  áµdÉªdG  ƒµ∏àH  áYƒªée  øe  πc  ¿EG  ,QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  âdÉbh
 ≠∏ÑªH Éª¡«à°üM ™«ÑH ÉeÉb % ≠∏ÑªH Éª¡«à°üM ™«ÑH ÉeÉb %1010 á°üëd ∂dÉªdG  »æWƒdG  âjƒµdG  ∂æHh % á°üëd ∂dÉªdG  »æWƒdG  âjƒµdG  ∂æHh %9090

.QÉæjO ¿ƒ«∏e .QÉæjO ¿ƒ«∏e 28^328^3 √Qób √Qób
 π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ≈∏Y ócDƒj ,á«HÉéjEG èFÉàf øe ¬æY äôªKCG Éeh á≤Ø°üdG √òg ìÉéf ¿EG ≈∏Y ócDƒj ,á«HÉéjEG èFÉàf øe ¬æY äôªKCG Éeh á≤Ø°üdG √òg ìÉéf ¿EG" :óªëdG :óªëdG
 áfÉàe ≈∏Yh QÉªãà°SÓd »æWƒdG πÑb øe á≤Ø°üdG IQGOEG É¡H âªJ »àdG á«aôëdG áfÉàe ≈∏Yh QÉªãà°SÓd »æWƒdG πÑb øe á≤Ø°üdG IQGOEG É¡H âªJ »àdG á«aôëdG
 ô«jÉ©e ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’ ,ácô°ûdG ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG ∫ÉªYC’G êPƒªf ô«jÉ©e ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’ ,ácô°ûdG ¬«∏Y Ωƒ≤J …òdG ∫ÉªYC’G êPƒªf
 ô«jÉ©ªdG ™e ≈°TÉªàJh ,á«∏ëªdG á«HÉbôdG äÉ¡édG Égô≤J »àdG áHÉbôdGh á«aÉØ°ûdG ô«jÉ©ªdG ™e ≈°TÉªàJh ,á«∏ëªdG á«HÉbôdG äÉ¡édG Égô≤J »àdG áHÉbôdGh á«aÉØ°ûdG

."∫ÉéªdG Gòg »a á«dhódG∫ÉéªdG Gòg »a á«dhódG
 ácô°T  É¡àdhCG  »àdG  á≤ãdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdG  óªëdG  øªK  ,π°üàe  ¥É«°S  »ah ácô°T  É¡àdhCG  »àdG  á≤ãdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdG  óªëdG  øªK  ,π°üàe  ¥É«°S  »ah
 õ«ªàªdG  AGOC’Gh  ∫É©ØdG  QhódÉHh  ,PGƒëà°S’G  á«∏ªY  IQGOEG  πLCG  øe   õ«ªàªdG  AGOC’Gh  ∫É©ØdG  QhódÉHh  ,PGƒëà°S’G  á«∏ªY  IQGOEG  πLCG  øe  VIVAVIVA
 ,á≤Ø°üdG ìÉéfEG π«Ñ°S »a ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG IQGOEG πªY ≥jôØd ,á≤Ø°üdG ìÉéfEG π«Ñ°S »a ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG IQGOEG πªY ≥jôØd
 kGô«°ûe ,äÉ≤Ø°üdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a á«dÉ©dG á«æ¡ªdG ¢ùµ©j …òdG ôeC’G kGô«°ûe ,äÉ≤Ø°üdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a á«dÉ©dG á«æ¡ªdG ¢ùµ©j …òdG ôeC’G
 á«Ñ∏J  π«Ñ°S  »a  kGó¡L  ∫CÉj  ød  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  πªY  ≥jôa  ¿CG  ≈dEG á«Ñ∏J  π«Ñ°S  »a  kGó¡L  ∫CÉj  ød  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  πªY  ≥jôa  ¿CG  ≈dEG

.áYƒæàªdGh IóàªªdG AÓª©dG IóYÉb äÉLÉ«àMG.áYƒæàªdGh IóàªªdG AÓª©dG IóYÉb äÉLÉ«àMG
 ¢ùfGƒ∏°S  »fGQ  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ΩÉY  ôjóe  ≥∏Y  ,¬à¡L  øe ¢ùfGƒ∏°S  »fGQ  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ΩÉY  ôjóe  ≥∏Y  ,¬à¡L  øe
 QÉ°ûà°ùªc  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd   QÉ°ûà°ùªc  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°ûd  VIVAVIVA  ácô°T  QÉ«àNG  πµ°ûj ácô°T  QÉ«àNG  πµ°ûj"  :ÓFÉb :ÓFÉb
 »àdG ájOÉjôdG áfÉµªdGh QÉªãà°SÓd »æWƒdG IAÉØc »a É¡à≤K ≈∏Y Ó«dO á≤Ø°ü∏d »àdG ájOÉjôdG áfÉµªdGh QÉªãà°SÓd »æWƒdG IAÉØc »a É¡à≤K ≈∏Y Ó«dO á≤Ø°ü∏d
 »àdG á≤Ø°üdG √òg ¬Jó¡°T …òdG ìÉéædÉH ¿hQƒîa øëfh ,É«ª«∏bEGh É«∏ëe É¡∏àëJ »àdG á≤Ø°üdG √òg ¬Jó¡°T …òdG ìÉéædÉH ¿hQƒîa øëfh ,É«ª«∏bEGh É«∏ëe É¡∏àëJ
 kGócDƒe  ,±Gô`̀WC’G  øe  ójó©dG  ™eh  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  πª©dG  âæª°†J kGócDƒe  ,±Gô`̀WC’G  øe  ójó©dG  ™eh  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  πª©dG  âæª°†J
 π°†aCG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ÉgOƒ¡L π°UGƒà°S QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG ≈∏Y π°†aCG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ÉgOƒ¡L π°UGƒà°S QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG ≈∏Y
 Rõ©jh  AÓª©dG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«dÉªdGh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdG Rõ©jh  AÓª©dG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«dÉªdGh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdG
 ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£b »a …OÉjôdG QÉªãà°SÓd »æWƒdG áfÉµe ájQÉªãà°S’G á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£b »a …OÉjôdG QÉªãà°SÓd »æWƒdG áfÉµe

."»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y

!  PEG  ,ø«jQƒ°ù∏d PEG  ,ø«jQƒ°ù∏d  " "»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc"  í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  πµ°T í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  πµ°T
 " "¿ÉeôMh  ô≤a¿ÉeôMh  ô≤a"  ádÉM  »a  º¡æe  áÄªdG  »a   ádÉM  »a  º¡æe  áÄªdG  »a  9393  øe  ôãcCG  ¢û«©j øe  ôãcCG  ¢û«©j
 AGôL  ∂dP  , AGôL  ∂dP  ,"™bóeô≤a™bóeô≤a"»a  ¿ƒ°û«©j  áÄªdG  »a  »a  ¿ƒ°û«©j  áÄªdG  »a  6060  ƒëf  º¡æ«H ƒëf  º¡æ«H
 " "á«£∏°ùàdG  äÉ°SÉ«°ùdGá«£∏°ùàdG  äÉ°SÉ«°ùdG"  áLhGõe  É¡æ«H  ,πeGƒY áYƒªée ºcGôJ áLhGõe  É¡æ«H  ,πeGƒY áYƒªée ºcGôJ
 ,AGò¨dG  QOÉ°üe ≈∏Y áë∏°ùªdG  äÉ¡édG  ´Gô°Uh ´GõædG  QGôªà°SGh ,AGò¨dG  QOÉ°üe ≈∏Y áë∏°ùªdG  äÉ¡édG  ´Gô°Uh ´GõædG  QGôªà°SGh
 øe IGOCÉc è¡æªe πµ°ûH AGò¨dG øe ¢SÉædG  ¿ÉeôM Ωóîà°SG øe IGOCÉc è¡æªe πµ°ûH AGò¨dG øe ¢SÉædG  ¿ÉeôM Ωóîà°SG"  PEG PEG
 ôFÉ°ùîdG  äQób  PEGh  . ôFÉ°ùîdG  äQób  PEGh  ."áYRÉæàªdG  iƒ≤dG  πÑb  øe  ÜôëdG  äGhOCGáYRÉæàªdG  iƒ≤dG  πÑb  øe  ÜôëdG  äGhOCG
 ájÉ¡f ≈àM Q’hO QÉ«∏e  ájÉ¡f ≈àM Q’hO QÉ«∏e 380380 ƒëæH …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G »a á«dÉªLE’G ƒëæH …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G »a á«dÉªLE’G
 ™LGôJ πX »a OÉjOR’ÉH á«°û«©ªdG ∞«dÉµàdG äôªà°SG , ™LGôJ πX »a OÉjOR’ÉH á«°û«©ªdG ∞«dÉµàdG äôªà°SG ,20172017 ΩÉY ΩÉY
 ≈dEG áaÉ°VEG ,πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG QOÉ°üe ≈dEG áaÉ°VEG ,πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG QOÉ°üe
 ø«H IôàØdG ∫ÓN ±É©°VCG á«fÉªK øe ôãcCG QÉ©°SC’G »£°Sh ºî°†J ø«H IôàØdG ∫ÓN ±É©°VCG á«fÉªK øe ôãcCG QÉ©°SC’G »£°Sh ºî°†J

.20172017h h 20102010
 øW ø«jÓe áKÓK øe ôãcCG øe íª≤dG êÉàfEG ¢†ØîfG ,k É«é«JGôà°Sh  øW ø«jÓe áKÓK øe ôãcCG øe íª≤dG êÉàfEG ¢†ØîfG ,k É«é«JGôà°Sh 

.20192019 »°VÉªdG ΩÉ©dG »a ¿ƒ«∏e  »°VÉªdG ΩÉ©dG »a ¿ƒ«∏e 1^21^2 ≈dEG  ≈dEG 20102010 »a »a
QÉªY’G IOÉY’ QÉ«∏e 400

 " "äÉ°SÉ«°ùdG  çƒëÑd  …Qƒ°ùdG  õcôªdGäÉ°SÉ«°ùdG  çƒëÑd  …Qƒ°ùdG  õcôªdG"  √Gô`̀LCG  åëH  »a  ∂dP  AÉL √Gô`̀LCG  åëH  »a  ∂dP  AÉL
 ¿ÓYEG  GkQô≤e  ¿Éc  ,ähô«H  »a  á«cô«eC’G  á©eÉédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH ¿ÓYEG  GkQô≤e  ¿Éc  ,ähô«H  »a  á«cô«eC’G  á©eÉédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 áMOÉa ôFÉ°ùîd ¢Vô©J áMOÉa ôFÉ°ùîd ¢Vô©J" …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G ¿CG OÉaCGh . ¢ùeCG ¬éFÉàf …Qƒ°ùdG OÉ°üàb’G ¿CG OÉaCGh . ¢ùeCG ¬éFÉàf
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ±É©°VCG á©Ñ°S ƒëf …CG ,QÉ«∏e  »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ±É©°VCG á©Ñ°S ƒëf …CG ,QÉ«∏e 380380 RhÉéàJ RhÉéàJ
 ¢SCGôd OÉ°üàb’G IQÉ°ùN ƒg IQƒ£N ôãcC’Gh . ¢SCGôd OÉ°üàb’G IQÉ°ùN ƒg IQƒ£N ôãcC’Gh .20102010 ΩÉY »a ÉjQƒ°ùd ΩÉY »a ÉjQƒ°ùd
 QhO QƒgóJ Éªc ,áHÉ°UE’G hCG πà≤dG hCG Iôé¡dG áé«àf …ô°ûÑdG ∫ÉªdG QhO QƒgóJ Éªc ,áHÉ°UE’G hCG πà≤dG hCG Iôé¡dG áé«àf …ô°ûÑdG ∫ÉªdG
 ∞æ©dG ∫ƒM Qƒëªààd ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG º¶æJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG ∞æ©dG ∫ƒM Qƒëªààd ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG º¶æJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 á«°ShQ äGôjó≤J ¿CÉH k Éª∏Y , á«°ShQ äGôjó≤J ¿CÉH k Éª∏Y ,"äGhôãdGh OQGƒªdG ±Gõæà°SGh AÉ°übE’GhäGhôãdGh OQGƒªdG ±Gõæà°SGh AÉ°übE’Gh

.QÉ«∏e .QÉ«∏e 400400 ƒëf ≠∏ÑJ QÉªYE’G áØ∏µJ ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG ƒëf ≠∏ÑJ QÉªYE’G áØ∏µJ ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG
 πÑb  »FGò¨dG  øeCÓd  »°SÉ«°ùdG  OÉ°üàb’G  π«∏ëJ  ,åëÑdG  ±ó¡à°SGh πÑb  »FGò¨dG  øeCÓd  »°SÉ«°ùdG  OÉ°üàb’G  π«∏ëJ  ,åëÑdG  ±ó¡à°SGh
 kGôNDƒe í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  ™LGôJ  ºZQ ¬fCG  ßMƒdh .∂dP  ó©Hh  kGôNDƒe í∏°ùªdG  ´Gô°üdG  ™LGôJ  ºZQ ¬fCG  ßMƒdh .∂dP  ó©Hh 20112011
 ºcGôJ  ™e  Iôªà°ùe  ∞æ©dG  äÉeƒ≤e  ¿EÉa  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  ájGóH  »a ºcGôJ  ™e  Iôªà°ùe  ∞æ©dG  äÉeƒ≤e  ¿EÉa  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  ájGóH  »a
 äÉLÉ«àM’Gh º∏¶dG ºbÉØJh á«°ù°SDƒªdGh ájOÉªdGh ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdG äÉLÉ«àM’Gh º∏¶dG ºbÉØJh á«°ù°SDƒªdGh ájOÉªdGh ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdG
 áeRCG øe ¬fÉµ°S »fÉ©j ó∏H ≈dEG ÉjQƒ°S ´GõædG ∫ƒM áeRCG øe ¬fÉµ°S »fÉ©j ó∏H ≈dEG ÉjQƒ°S ´GõædG ∫ƒM" PEG ,á«fÉ°ùfE’G PEG ,á«fÉ°ùfE’G
 è¡æªe  πµ°ûH  AGò¨dG  øe  ¢SÉædG  ¿ÉeôM  Ωóîà°SGh  IOÉM  á«FGòZ è¡æªe  πµ°ûH  AGò¨dG  øe  ¢SÉædG  ¿ÉeôM  Ωóîà°SGh  IOÉM  á«FGòZ

."áYRÉæàªdG iƒ≤dG øe ÜôëdG äGhOCG øe IGOCÉcáYRÉæàªdG iƒ≤dG øe ÜôëdG äGhOCG øe IGOCÉc
 äó¡°T å«M , äó¡°T å«M ,20182018 ΩÉY »a áª°ùf ¿ƒ«∏e  ΩÉY »a áª°ùf ¿ƒ«∏e 19^419^4 ¿Éµ°ùdG OóY ≠∏Hh ¿Éµ°ùdG OóY ≠∏Hh
 äÉLƒeh áHƒ°üîdG ä’ó©e ™LGôJh äÉ«aƒdG ä’ó©e ´ÉØJQG OÓÑdG äÉLƒeh áHƒ°üîdG ä’ó©e ™LGôJh äÉ«aƒdG ä’ó©e ´ÉØJQG OÓÑdG
 ¿ƒ«∏e   ¿ƒ«∏e  5^35^3  ≈`̀dEG  Qó≤ªdG  ø«ÄLÓdG  OóY  π°ü«d  êQÉîdG  ≈`̀dEG  Aƒéd ≈`̀dEG  Qó≤ªdG  ø«ÄLÓdG  OóY  π°ü«d  êQÉîdG  ≈`̀dEG  Aƒéd

."OÓÑdG êQÉN ø«jQƒ°ùdG øe áÄªdG »a OÓÑdG êQÉN ø«jQƒ°ùdG øe áÄªdG »a 2121 π©L Ée π©L Ée"áª°ùfáª°ùf
AÉ°übE’G äÉ°SÉ«°S 

 ,…Qƒ°ùdG  OÉ°üàb’G »a äÉYÉ£≤dG  ºgCG  óMCG  »YGQõdG  ´É£≤dG  ôÑà©jh ,…Qƒ°ùdG  OÉ°üàb’G »a äÉYÉ£≤dG  ºgCG  óMCG  »YGQõdG  ´É£≤dG  ôÑà©jh
 – –  19701970  IôàØ∏d  ´É£≤∏d  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  ∫ó©e  »£°Sh  ≠∏H  å«M IôàØ∏d  ´É£≤∏d  …ƒæ°ùdG  ƒªædG  ∫ó©e  »£°Sh  ≠∏H  å«M
 â¨∏H  »∏µdG  ƒªædG  »a  áªgÉ°ùe  ™e  ,áÄªdG  »a   â¨∏H  »∏µdG  ƒªædG  »a  áªgÉ°ùe  ™e  ,áÄªdG  »a  3^93^9  ƒëf   ƒëf  20102010
 »a   »a  3232  πµ°ûj  »YGQõdG  èJÉædG  ¿Éc  Éeó©Hh  .áÄªdG  »a   πµ°ûj  »YGQõdG  èJÉædG  ¿Éc  Éeó©Hh  .áÄªdG  »a  2323  ƒëf ƒëf
 »a »a1414  πµ°ûj  íÑ°UCG  ,äÉæ«©Ñ°ùdG  »a  èJÉædG  »dÉªLEG  øe  áÄªdG πµ°ûj  íÑ°UCG  ,äÉæ«©Ñ°ùdG  »a  èJÉædG  »dÉªLEG  øe  áÄªdG

 AÉ°übE’G  äÉ°SÉ«°S  â≤aGôJ AÉ°übE’G  äÉ°SÉ«°S  â≤aGôJ"  :ôjô≤àdG  OÉaCGh  . :ôjô≤àdG  OÉaCGh  .20102010  ΩÉY  »a  áÄªdG ΩÉY  »a  áÄªdG
 ∞©°V πX »a ,QGô≤dG áYÉæ°U »a ácQÉ°ûªdG øe ø«MÓØ∏d IójGõàªdG ∞©°V πX »a ,QGô≤dG áYÉæ°U »a ácQÉ°ûªdG øe ø«MÓØ∏d IójGõàªdG
 äÉ°SÉ«°ùdG »æÑJ ™e ,äÉ°ù°SDƒªdG »a á«dÉ©ØdGh ádAÉ°ùªdGh π«ãªàdG äÉ°SÉ«°ùdG »æÑJ ™e ,äÉ°ù°SDƒªdG »a á«dÉ©ØdGh ádAÉ°ùªdGh π«ãªàdG
 â°ûªg »àdG äÉæ«©°ùàdG òæe â°ûªg »àdG äÉæ«©°ùàdG òæe " "IójóédG á«dGôÑ«∏dGIójóédG á«dGôÑ«∏dG" á«dGôÑ«dƒ«ædG á«dGôÑ«dƒ«ædG
 »a âªgÉ°Sh ,ºYódGh ΩÉ©dG QÉªãà°S’G â°ü∏bh ø«YQGõªdGh áYGQõdG »a âªgÉ°Sh ,ºYódGh ΩÉ©dG QÉªãà°S’G â°ü∏bh ø«YQGõªdGh áYGQõdG
 äÉYÉ£≤dG QhO äRõYh ,OQGƒªdG Qógh ™jRƒàdG Aƒ°Sh ähÉØàdG IOÉjR äÉYÉ£≤dG QhO äRõYh ,OQGƒªdG Qógh ™jRƒàdG Aƒ°Sh ähÉØàdG IOÉjR
 Iôé¡dG  IOÉjR  √ÉéJ  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOCGh  . Iôé¡dG  IOÉjR  √ÉéJ  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOCGh  ."äGQÉ≤©dÉc  á«©jôdGäGQÉ≤©dÉc  á«©jôdG
 ΩÉY ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a  ΩÉY ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a 4343 øe â©ØJQGh ô°†ëdG ≈dEG ∞jôdG øe øe â©ØJQGh ô°†ëdG ≈dEG ∞jôdG øe
 √òg â°ùµ©fGh  . √òg â°ùµ©fGh  .20102010  ΩÉY  ¿Éµ°ùdG  øe  áÄªdG  »a   ΩÉY  ¿Éµ°ùdG  øe  áÄªdG  »a  5454 ≈dEG   ≈dEG  19701970
 5858" ¿EG å«ëH áYGQõdG »a ø«∏eÉ©∏d á«fóàªdG QƒLC’G »a äÉ°SÉ«°ùdG ¿EG å«ëH áYGQõdG »a ø«∏eÉ©∏d á«fóàªdG QƒLC’G »a äÉ°SÉ«°ùdG
 GPEG ójó°T ô≤a ádÉM »a ¿ƒ°û«©j áYGQõdG »a ø«∏eÉ©dG øe áÄªdG »a GPEG ójó°T ô≤a ádÉM »a ¿ƒ°û«©j áYGQõdG »a ø«∏eÉ©dG øe áÄªdG »a

."§≤a áYGQõdG »a πª©dG øe ºgôLCG ≈∏Y GhóªàYG§≤a áYGQõdG »a πª©dG øe ºgôLCG ≈∏Y GhóªàYG
»FGò¨dG øe’G ÜÉ«Z

 øeC’G  π«dO  ™LGôJ  å«M  , øeC’G  π«dO  ™LGôJ  å«M  ,"»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc»FGò¨dG  øeCÓd  áKQÉc"  ´GõædG  πµ°Th ´GõædG  πµ°Th
 ôãcC’G øµd ôãcC’G øµd" 20182018h h 20102010 »eÉY ø«H áÄªdG »a  »eÉY ø«H áÄªdG »a 4040 ƒëæH »FGò¨dG ƒëæH »FGò¨dG
 »a  »a 4646 ƒëæH AGò¨dG ≈∏Y ô°SC’G ∫ƒ°üM …CG ,PÉØædG ¿ƒµe ¿Éc k É©LGôJ ƒëæH AGò¨dG ≈∏Y ô°SC’G ∫ƒ°üM …CG ,PÉØædG ¿ƒµe ¿Éc k É©LGôJ
 ≈∏Y Oƒ«≤dGh …ô°ù≤dG  ô«é¡àdGh QÉ°üëdG  ä’ÉëH ôKCÉJ  »àdGh ,áÄªdG ≈∏Y Oƒ«≤dGh …ô°ù≤dG  ô«é¡àdGh QÉ°üëdG  ä’ÉëH ôKCÉJ  »àdGh ,áÄªdG

."πNódG QOÉ°üeh á«FGô°ûdG IQó≤dG ™LGôJh ∫É≤àf’GπNódG QOÉ°üeh á«FGô°ûdG IQó≤dG ™LGôJh ∫É≤àf’G
 OóY Qó ob ,á«fÉ°ùfE’G ¿hDƒ°û∏d IóëàªdG ºeC’G Öàµe áª¶æe Ö°ùëHh OóY Qó ob ,á«fÉ°ùfE’G ¿hDƒ°û∏d IóëàªdG ºeC’G Öàµe áª¶æe Ö°ùëHh
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 6^56^5 ƒëæH »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ø«jQƒ°ùdG ƒëæH »FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ø«jQƒ°ùdG
 Ée …CG ,É¡°ùØf ádÉëdG »a ´ƒbƒdG ô£îd ø«°Vô©e ø«jÓe  Ée …CG ,É¡°ùØf ádÉëdG »a ´ƒbƒdG ô£îd ø«°Vô©e ø«jÓe 4h ¢üî°Th ¢üî°T

.ÉjQƒ°S πNGO ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a .ÉjQƒ°S πNGO ¿Éµ°ùdG øe áÄªdG »a 5454 ¬àÑ°ùf ¬àÑ°ùf
 äó¡°T  É¡fEÉa  , äó¡°T  É¡fEÉa  ,20182018  »a  ∫Éà≤dG  IóM  ™LGôJ  ºZQ »a  ∫Éà≤dG  IóM  ™LGôJ  ºZQ"  :ôjô≤àdG  OÉ`̀aCGh :ôjô≤àdG  OÉ`̀aCGh
 »àdG  ájhôªdG  ô«Z π«°UÉëª∏d  á°UÉNh »YGQõdG  êÉàfE’G  »a kGQƒgóJ »àdG  ájhôªdG  ô«Z π«°UÉëª∏d  á°UÉNh »YGQõdG  êÉàfE’G  »a kGQƒgóJ
 Éªc  .áªFÓªdG  ô«Z  á«NÉæªdG  ±hô¶dG  áé«àf  QÉ£eC’G  ≈∏Y óªà©J Éªc  .áªFÓªdG  ô«Z  á«NÉæªdG  ±hô¶dG  áé«àf  QÉ£eC’G  ≈∏Y óªà©J
 ájô°ûÑdG  êÉàfE’G  äÉeƒ≤ªd  ähÉØàeh  πFÉg  ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG ájô°ûÑdG  êÉàfE’G  äÉeƒ≤ªd  ähÉØàeh  πFÉg  ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG
 πàb  ájô°ûÑdG  Iƒ≤dG  á«MÉf  øªa  ,á«Ä«ÑdGh  ájOÉªdGh  á«°ù°SDƒªdGh πàb  ájô°ûÑdG  Iƒ≤dG  á«MÉf  øªa  ,á«Ä«ÑdGh  ájOÉªdGh  á«°ù°SDƒªdGh
 ô«é¡à∏d  ¿Éµ°ùdG  ∞°üf ƒëf ¢Vô©Jh ø«jÓªdG  ìôLh ±’B’G  äÉÄe ô«é¡à∏d  ¿Éµ°ùdG  ∞°üf ƒëf ¢Vô©Jh ø«jÓªdG  ìôLh ±’B’G  äÉÄe
 20102010 ø«H  ∞°üædG  ƒëf  ≈dEG  á«YGQõdG  ádÉª©dG  â©LGôJh  ,…ô°ù≤dG ø«H  ∞°üædG  ƒëf  ≈dEG  á«YGQõdG  ádÉª©dG  â©LGôJh  ,…ô°ù≤dG

."á∏gDƒªdG QOGƒµdG øe ô«ãµdG ´É£≤dG ô°ùNh á∏gDƒªdG QOGƒµdG øe ô«ãµdG ´É£≤dG ô°ùNh 20182018h
»°VGQ’G ≈∏Y äÉjó©àdG

 áMÉ°ùªdG  øe  áÄªdG  »a   áMÉ°ùªdG  øe  áÄªdG  »a  3333  ƒëf  áYGQõ∏d  á∏HÉ≤dG  »°VGQC’G  πµ°ûJh ƒëf  áYGQõ∏d  á∏HÉ≤dG  »°VGQC’G  πµ°ûJh
 É¡æe áÄªdG  »a  É¡æe áÄªdG  »a 7070 óªà©jh ™Hôe º∏c ∞dCG   óªà©jh ™Hôe º∏c ∞dCG  185185 á¨dÉÑdG  á«dÉªLE’G á¨dÉÑdG  á«dÉªLE’G
 πbCG ÉgQÉ£eCG ∫ó©e áMÉ°ùªdG √òg øe áÄªdG »a  πbCG ÉgQÉ£eCG ∫ó©e áMÉ°ùªdG √òg øe áÄªdG »a 9090h .QÉ£eC’G ≈∏Yh .QÉ£eC’G ≈∏Y
 π«°UÉëªdG ∫ÉªcE’ ΩRÓdG ≈fOC’G óëdG ƒgh ,áæ°ùdG »a º∏e  π«°UÉëªdG ∫ÉªcE’ ΩRÓdG ≈fOC’G óëdG ƒgh ,áæ°ùdG »a º∏e 300300 øe øe
 ≈∏Y  äÉjó©àdG  äô°ûàfG  ´GõædG  ∫Ó`̀Nh  .É¡JÉ«M  IQhO  ájƒà°ûdG ≈∏Y  äÉjó©àdG  äô°ûàfG  ´GõædG  ∫Ó`̀Nh  .É¡JÉ«M  IQhO  ájƒà°ûdG
 áÑ°üîdG »°VGQC’G êhôN ≈dEG äOCGh Iôeóe IQƒ°üH á«YGQõdG »°VGQC’G áÑ°üîdG »°VGQC’G êhôN ≈dEG äOCGh Iôeóe IQƒ°üH á«YGQõdG »°VGQC’G
 ≥WÉæe â°Vô©J Éªc ,»YGQõdG QÉªãà°S’G øe áë∏°üà°ùªdG »°VGQC’Gh ≥WÉæe â°Vô©J Éªc ,»YGQõdG QÉªãà°S’G øe áë∏°üà°ùªdG »°VGQC’Gh
 ´GõædG ∫ÓN á«LGôëdG ≥WÉæªdGh äÉHÉ¨dG ≥WÉæeh »YGôªdGh êhôªdG ´GõædG ∫ÓN á«LGôëdG ≥WÉæªdGh äÉHÉ¨dG ≥WÉæeh »YGôªdGh êhôªdG
 ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG  Éªc  .™£≤dGh  ¥ôëdÉH  Iô«Ñc  äÉjó©J  ≈dEG ô«eóJ  ≈dEG  ´GõædG  iOCG  Éªc  .™£≤dGh  ¥ôëdÉH  Iô«Ñc  äÉjó©J  ≈dEG
 á°UÉîdG  ≈æÑdG  É¡æeh  ÉjQƒ°S  »a  á«àëàdG  ≈æÑdG  AGõLCG  øe  ô«ãµdG á°UÉîdG  ≈æÑdG  É¡æeh  ÉjQƒ°S  »a  á«àëàdG  ≈æÑdG  AGõLCG  øe  ô«ãµdG

 ô«eóàdG øe ô«ãµ∏d Üô°ûdG √É«e áµÑ°T â°Vô©J ó≤a ,√É«ªdG ´É£≤H ô«eóàdG øe ô«ãµ∏d Üô°ûdG √É«e áµÑ°T â°Vô©J ó≤a ,√É«ªdG ´É£≤H
 √É«ª∏d Iô«ÑµdG á«°ù«FôdG QOÉ°üªdG ´ƒbh iOCGh ,ÖjôîàdGh Ö¡ædGh √É«ª∏d Iô«ÑµdG á«°ù«FôdG QOÉ°üªdG ´ƒbh iOCGh ,ÖjôîàdGh Ö¡ædGh
 √É«ªdG ø«eCÉJ ≈∏Y É¡JQób »a ô«Ñc õéY ≈dEG áæNÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a √É«ªdG ø«eCÉJ ≈∏Y É¡JQób »a ô«Ñc õéY ≈dEG áæNÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a

.iôÑµdG ™jQÉ°ûªdG »a πª©dG ∞bƒJ Éªc .¿Éµ°ù∏d.iôÑµdG ™jQÉ°ûªdG »a πª©dG ∞bƒJ Éªc .¿Éµ°ù∏d
 Éªe ,äÉYÉ£≤dG á«≤H øe πbCG »YGQõdG êÉàfE’G ™LGôJ »≤H ,∂dP ºZQh Éªe ,äÉYÉ£≤dG á«≤H øe πbCG »YGQõdG êÉàfE’G ™LGôJ »≤H ,∂dP ºZQh
 â©ØJQG  PEG  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  á«Ñ°ùædG  ¬à«ªgCG  »a  OGR â©ØJQG  PEG  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  »a  á«Ñ°ùædG  ¬à«ªgCG  »a  OGR
 3131 ƒëf ≈dEG  ƒëf ≈dEG 20102010 ΩÉY áÄªdG »a  ΩÉY áÄªdG »a 1717 øe èJÉædG øe áYGQõdG á°üM øe èJÉædG øe áYGQõdG á°üM
 øe ô«ãµ∏d ájÉªM áµÑ°T πµ°T øe ô«ãµ∏d ájÉªM áµÑ°T πµ°T" ¬fCG  …CG . ¬fCG  …CG .20172017 ΩÉY »a áÄªdG »a ΩÉY »a áÄªdG »a
 á«MÉædG øe øµd ,πNódG øe ≈fOC’G óëdGh AGò¨dG ø«eCÉàd ø«jQƒ°ùdG á«MÉædG øe øµd ,πNódG øe ≈fOC’G óëdGh AGò¨dG ø«eCÉàd ø«jQƒ°ùdG
 á«YGQõdG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOóM  äÉeƒ¶æe  IóY  â∏µ°ûJ  á«°ù°SDƒªdG á«YGQõdG  äÉ°SÉ«°ùdG  äOóM  äÉeƒ¶æe  IóY  â∏µ°ûJ  á«°ù°SDƒªdG

."´GõædG ∫ÓN k Éjôµ°ùY Iô£«°ùªdG iƒ≤dG Ö°ùëH´GõædG ∫ÓN k Éjôµ°ùY Iô£«°ùªdG iƒ≤dG Ö°ùëH
¿Éµ°ùdG ™jƒéJ

 ∫ÓN øe ¿Éµ°ùdG  ™jƒéJ ºàj å«M ,ô£NC’G  QÉ°üëdG  á°SÉ«°S ó©Jh ∫ÓN øe ¿Éµ°ùdG  ™jƒéJ ºàj å«M ,ô£NC’G  QÉ°üëdG  á°SÉ«°S ó©Jh
 :±É°VCGh  .ôjô≤àdG  Ö°ùëH  ,´ƒ°†îdG  ≈àM :±É°VCGh  .ôjô≤àdG  Ö°ùëH  ,´ƒ°†îdG  ≈àM  " "á«YÉªédG  äÉHƒ≤©dGá«YÉªédG  äÉHƒ≤©dG"
 ájÉ¨d   ájÉ¨d  20152015  ΩÉY  òæe  QÉ°üë∏d  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e   ΩÉY  òæe  QÉ°üë∏d  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  2^52^5  ƒëf  ¢Vô©J ƒëf  ¢Vô©J"
 ∞dCG   ∞dCG  970970 ƒëf ™°†N å«M , ƒëf ™°†N å«M ,20172017 »a É¡JhQP â∏°Uhh  »a É¡JhQP â∏°Uhh 20182018 ΩÉY ΩÉY
 Ö∏Mh  Qhõ`̀ dG  ô`̀jOh  áWƒ¨dG  »a  ,ó`̀MGh  â`̀bh  »a  QÉ°üë∏d  ¢üî°T Ö∏Mh  Qhõ`̀ dG  ô`̀jOh  áWƒ¨dG  »a  ,ó`̀MGh  â`̀bh  »a  QÉ°üë∏d  ¢üî°T
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øe  ¿ÉeôëdG  QÉ°üëdG  øª°†Jh  ,Égô«Zh  øà°SôdGh ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øe  ¿ÉeôëdG  QÉ°üëdG  øª°†Jh  ,Égô«Zh  øà°SôdGh
 ±Gó¡à°SGh  ¿Éµ°ùdG  ácôM  ó««≤Jh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdGh  AGò¨dG ±Gó¡à°SGh  ¿Éµ°ùdG  ácôM  ó««≤Jh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdGh  AGò¨dG

."áë∏°SC’G ´GƒfCG ∞∏àîªH Iô°UÉëªdG ≥WÉæªdGáë∏°SC’G ´GƒfCG ∞∏àîªH Iô°UÉëªdG ≥WÉæªdG
 QOÉ°üe  ™LGôJ  πX  »a  OÉjOR’ÉH  á«°û«©ªdG  ∞«dÉµàdG  äôªà°SGh QOÉ°üe  ™LGôJ  πX  »a  OÉjOR’ÉH  á«°û«©ªdG  ∞«dÉµàdG  äôªà°SGh
 kGOÉM k ÉYÉØJQG äô¡XCGh .πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG kGOÉM k ÉYÉØJQG äô¡XCGh .πª©dG ¢Uôa ™LGôJh QƒLC’G ¢VÉØîfGh πNódG
 á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG ¢†©H »a π°Uh …òdGh ∂∏¡à°ùªdG QÉ©°SCG ô°TDƒe »a á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG ¢†©H »a π°Uh …òdGh ∂∏¡à°ùªdG QÉ©°SCG ô°TDƒe »a
 âªgÉ°Sh .´GõædG πÑb Ée ≈dEG  k É°SÉ«b ,±É©°VCG Iô°ûY øe ôãcCG ≈dEG âªgÉ°Sh .´GõædG πÑb Ée ≈dEG  k É°SÉ«b ,±É©°VCG Iô°ûY øe ôãcCG ≈dEG
 á«£ØædG  äÉ≤à°ûªdG  πãe á«°ù«FôdG  ™∏°ùdG  ºYO ¢ü«∏≤J äÉ°SÉ«°S á«£ØædG  äÉ≤à°ûªdG  πãe á«°ù«FôdG  ™∏°ùdG  ºYO ¢ü«∏≤J äÉ°SÉ«°S
 äGõØb  »a  ájQƒ°ùdG  Iô«∏d  á«FGô°ûdG  IQó≤dG  ¢VÉØîfGh  AÉHô¡µdGh äGõØb  »a  ájQƒ°ùdG  Iô«∏d  á«FGô°ûdG  IQó≤dG  ¢VÉØîfGh  AÉHô¡µdGh
 áÄªdG »a  áÄªdG »a 2424 ƒëf »≤«≤ëdG ôLC’G »£°Sh πµ°Th .QÉ©°SC’G »a Iô«Ñc ƒëf »≤«≤ëdG ôLC’G »£°Sh πµ°Th .QÉ©°SC’G »a Iô«Ñc

.20102010 ΩÉ©d »≤«≤ëdG ôLC’G øe ΩÉ©d »≤«≤ëdG ôLC’G øe
ádÉª©dG »a OÉM ™LGôJ   

 ∫ó©e  ¢†ØîfGh  OÉM  πµ°ûH  ádÉª©dG  »dÉªLEG  ™LGôJ  ,´GõædG  ∫ÓNh ∫ó©e  ¢†ØîfGh  OÉM  πµ°ûH  ádÉª©dG  »dÉªLEG  ™LGôJ  ,´GõædG  ∫ÓNh
 »a  áÄªdG  »a   »a  áÄªdG  »a  20^920^9  ≈dEG   ≈dEG  20102010  »a  áÄªdG  »a   »a  áÄªdG  »a  3939  øe  ΩGóîà°S’G øe  ΩGóîà°S’G
 . .20172017 ΩÉY »a áÄªdG »a  ΩÉY »a áÄªdG »a 52^752^7 ≈dEG ádÉ£ÑdG ∫ó©e π°Uhh , ≈dEG ádÉ£ÑdG ∫ó©e π°Uhh ,20172017
 ,Ö¡fh Öjô¡Jh ∫Éàb øe ∞æ©dG äÉjOÉ°üàbG »a •Gôîf’G ºbÉØJh ,Ö¡fh Öjô¡Jh ∫Éàb øe ∞æ©dG äÉjOÉ°üàbG »a •Gôîf’G ºbÉØJh
 äÉeƒ≤e óMCG íÑ°ü«d èàæªdG …ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ ∫ƒëJ ≈dEG iOCG Éªe äÉeƒ≤e óMCG íÑ°ü«d èàæªdG …ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ ∫ƒëJ ≈dEG iOCG Éªe
 ∫ÉªdG  ¢SCGôd  »HÉéjE’G  QhódG ∫ÉªdG  ¢SCGôd  »HÉéjE’G  QhódG"  ≈∏Y  ôjô≤àdG  ócCGh  .∞æ©dGQGôªà°SG ≈∏Y  ôjô≤àdG  ócCGh  .∞æ©dGQGôªà°SG
 ácôà°ûªdG º«≤dGh á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh á≤ãdÉH πãªàªdG »YÉªàL’G ácôà°ûªdG º«≤dGh á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh á≤ãdÉH πãªàªdG »YÉªàL’G
 πc ºgÉ°S  Éªæ«H  ,»FGò¨dG  øeCÓd  ≈∏YCG  äÉjƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG  »a πc ºgÉ°S  Éªæ«H  ,»FGò¨dG  øeCÓd  ≈∏YCG  äÉjƒà°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG  »a
 øe  ¿ÉeôëdG  »a  ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbGh  á«FÉ°übE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  øe øe  ¿ÉeôëdG  »a  ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbGh  á«FÉ°übE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  øe
 »a kGQÉªãà°SG »FGò¨dG øeC’G IOÉYEG Ö∏£àj ∂dòHh .á«FGò¨dG IOÉ«°ùdG »a kGQÉªãà°SG »FGò¨dG øeC’G IOÉYEG Ö∏£àj ∂dòHh .á«FGò¨dG IOÉ«°ùdG
 á«dÉ©ah »YÉªàL’G ∫ÉªdG  ¢SCGQ  õjõ©Jh ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbG ∂«µØJ á«dÉ©ah »YÉªàL’G ∫ÉªdG  ¢SCGQ  õjõ©Jh ∞æ©dG  äÉjOÉ°üàbG ∂«µØJ

."äÉ°ù°SDƒªdG á«cQÉ°ûJhäÉ°ù°SDƒªdG á«cQÉ°ûJh
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Faisal Al-Hamad Rani Selwanes

KUWAIT: NBK Capital, one of the leading invest-
ment management firms in the region, announced
that it  has successful ly advised VIVA on its
acquisit ion of 100 percent of the capital  of
QualityNet General Trading and Contracting
Company, a Kuwait-based internet services
provider.

In a press release, NBK Capital stated that
Batelco Group and National Bank of Kuwait, who
owned 90 percent and 10 percent of QualityNet
respectively, sold their stakes for a total consider-
ation of KD 28.3 million (around $93 million).

On this occasion, Faisal Al-Hamad, CEO of

NBK Capital, said: “The success of this transac-
tion and its positive outcome is a reflection of the
robustness of NBK Capital’s business model in
managing the transaction with transparency, pro-
fessionalism and adoption of international best
practices in investment banking, while fully com-
plying with local regulations.”

Al-Hamad praised VIVA for its trust and coop-
eration throughout the process, and the effective
role and outstanding performance of NBK Capital
investment banking team in ensuring the success
of the transaction. This success reflects the high
proficiency in dealing with various transactions,

and the commitment to meet the needs of the
growing and diverse customer base.

In addition, Rani Selwanes, Managing Director
and Head of Investment Banking at NBK Capital,
commented: “VIVA’s choice of NBK Capital as an
advisor is proof of confidence in our capabilities
and our leading position locally and regionally.
We are proud of the success of this transaction.”
Selwanes emphasized that NBK Capital constant-
ly thrives to deliver the best advisory and finan-
cial services to its clients, which will strengthen
the leading position of NBK Capital in the invest-
ment banking sector locally and regionally. 

NBK Capital advises VIVA on acquisition 
of 100% of the capital of QualityNet

Batelco Group, NBK sell their stakes for $93 million

Trump says US 
farmers to get 
$15bn in aid amid 
China trade war
WASHINGTON: President Donald Trump said  on
Monday that his administration was planning to provide
about $15 billion in aid to help US farmers whose prod-
ucts may be targeted with tariffs by China in a deepen-
ing trade war. “We’re going to take the highest year, the
biggest purchase that China has ever made with our
farmers, which is about $15 billion, and do something
reciprocal to our farmers so our farmers can do well,”
Trump told reporters at the White House.

He did not provide more details on what kind of an
aid package it would be. American farmers, a key con-
stituency of Trump, have been among the hardest hit in
the trade war. Soybeans are the most valuable US farm
export, and shipments to China dropped to a 16-year
low in 2018. Sales of US soybeans elsewhere failed to
make up for the loss. US soybean futures fell to their
lowest in a decade on Monday.

US Agriculture Secretary Sonny Perdue said on
Friday that Trump had asked him to create a plan to
help American farmers cope with the heavy impact of
the US-China trade war on agriculture.

A new aid program would be the second round of
assistance for farmers, after the Department of

Agriculture’s $12 billion plan last year to compensate
for lower prices for farm goods and lost sales stemming
from trade disputes with China and other nations.

“Out of the billions of dollars that we’re taking (in on
tariffs on Chinese imports), a small portion of that will
be going to our farmers, because China will be retaliat-
ing, probably to a certain extent, against our farmers,”
Trump said. The tariffs are not paid by the Chinese
government or by firms located in China. They are paid
by importers of Chinese goods, usually American com-
panies or the US-registered units of foreign companies.
On Monday, China said it would impose higher tariffs
on a range of US goods, including frozen vegetables
and liquefied natural gas, striking back in its trade war
with Washington after Trump warned it not to.

Last year, Beijing imposed tariffs on imports of US
agricultural goods, including soybeans, grain sorghum
and pork as retribution for US levies.

While farmers have largely remained supportive of
Trump, many have called for an imminent end to the
trade dispute, which propelled farm debt to the highest
levels in decades and worsened credit conditions for
the rural economy.

Trump’s pledge on Friday to buy American farm
products that China normally imports and distribute
them to poor countries drew criticism from Canada.
“Dumping products in developing countries is not the
way we do things,” Canadian Agriculture Minister
Marie-Claude Bibeau told reporters on a conference
call from the G20 meeting in Japan, adding such efforts
required multilateral coordination. “It seems easy, but it
is complicated to do it the right way,” Bibeau said.
“Obviously, it may create some distortion in the market
and this is what we want to avoid.”  —Reuters

OMAHA: Clare Duda inspect rotten soybeans on a field destroyed and flooded by the Missouri River
flooding near Omaha, Nebraska. —AFP

South Africa 
unemployment 
rises to 27.6%
JOHANNESBURG:  South Africa’s unemployment rate
rose by half a percentage point to 27.6 percent, official
data showed yesterday, underlining the challenge facing
President Cyril Ramaphosa after his ANC government
won elections last week. The job losses focused on the
construction, finance and social sectors, with 6.2 million
people unemployed in the first quarter of 2019 — the
highest level since the third quarter of 2017.

Of the 20.3 million South Africans aged between 15
and 34, 40.7 percent were not in employment, educa-
tion or training, according to the data released by
Statistics South Africa.

South Africa’s unemployment crisis was a key battle-

ground in the May 8 vote, which the ruling ANC party
won with its lowest share of the ballot since the country
embraced democracy with the fall of apartheid in 1994.
“They were saying ‘president: we want jobs’... that is
what we are going to do, we are going to work hard to
create jobs for our people,” Ramaphosa told ANC
activists on Sunday after the count gave the party 57
percent of the vote.

Ramaphosa, 66, took over last year when the ANC
forced Jacob Zuma to resign after nine years in office.
A former trade union leader and a wealthy business-
man, Ramaphosa has vowed to boost sluggish eco-
nomic growth and attract foreign investment to tackle
unemployment.

“Within days of the election, the rise in unemploy-
ment figures is a stark reminder that without policy
shifts and confidence-building initiatives, South Africa
will continue to under-perform... and more ominously,
will alienate its youth even further,” analyst Daniel Silk
said on Twitter. Selected by lawmakers in parliament,
Ramaphosa is set to be inaugurated on May 25. —AFP

US-China trade 
battle knocks 
German investor 
confidence
FRANKFURT:  Confidence among German investors
fell back in May, a closely-watched survey showed yes-
terday, as Europe’s largest economy fretted over the
knock-on effects of the US-China trade conflict.
Expectations for economic performance in the coming
months dropped 5.2 points compared with April, to -
2.1, according to the ZEW institute’s regular sounding
of almost 200 analysts and financial players.

“Financial market experts continue to expect
restrained economic growth for the coming six
months,” ZEW president Achim Wambach said in a

statement.  “The latest escalation in the trade conflict
between the United States and China has once again
increased uncertainty about German exports, and
thereby a central factor for GDP growth,” he added.
While direct exchanges of trade blows across the
Atlantic have so far been limited, Germany is indirectly
harmed by any impact on the Chinese economy-one of
the Eurozone heavyweight’s biggest export customers-
from the trans-Pacific showdown.

The ZEW survey period from May 6 to May 13 cov-
ers last weekend, when US President Donald Trump
announced a hike in import duties on hundreds of bil-
lions of dollars in imports from China starting next
month. Beijing has already said it would fire back with
higher border taxes on $60 billion of US wares.

Brighter spots in yesterday’s investor survey came
in judgments of Germany and the Eurozone’s present
economic situation, which both gained, although
views of the single currency bloc remained negative
overall. Looking ahead, economic expectations for
the euro area dropped sharply, entering negative ter-
ritory at -1.6. —AFP

UniCredit advances 
toward takeover bid 
for Commerzbank 
FRANKFURT/LONDON: UniCredit has stepped up
preparations for a potential  bid for Germany’s
Commerzbank by hiring investment bankers, including
a former top German official, three people familiar
with the matter said.

UniCredit had engaged Lazard and its banker
Joerg Asmussen, the former German deputy finance
minister, along with JP Morgan on a possible
takeover, the sources said, for a potential deal that
could see one of Italy’s largest lenders pivot away
from its struggling home country towards Germany.

Although it is unclear whether and when a bid
could be made, UniCredit’s top management has long
been interested in expanding in Germany, several
sources familiar with their thinking said. It already

owns HVB, a large German lender based in Munich.
But the Italian bank, which has been concentrating on
its own turnaround plan that concludes this year, had
been waiting first to see the outcome of merger talks
between Commerzbank and its larger Frankfurt
neighbor, Deutsche Bank.

In recent weeks, those talks unravelled, placing
Commerzbank, which has a market valuation of
around 9.3 billion euros ($10.4 billion), back on the
agenda for UniCredit Chief Executive Jean Pierre
Mustier.

The advances of UniCredit come as the Dutch
bank ING Groep has also shown interest in
Commerzbank, sources familiar with the matter said.
One person with knowledge of those informal talks
described them as “intensive”. Mustier has hired
Lazard in the hope that Asmussen can lobby for the
deal with finance minister Olaf Scholz. Both have
roots in the German Social Democrat Party.

UniCredit, JPMorgan, Lazard, Commerzbank and
Germany’s finance ministry declined to comment.
Asmussen did not immediately respond to a request
for comment. —Reuters

https://news.kuwaittimes.net/pdf/2019/may/15/p13.pdf
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Hyundai IONIQ Electric earns maximum five star rating

Hyundai has achieved the maximum 
possible score in the first official New 
Car Assessment Program that rates 
vehicles for their environmental perfor-
mance.

The inaugural Green NCAP, hosted 
and supported by the European New 
Car Assessment Program, rated 12 cars 
from nine manufacturers, using tests 
designed to reflect real-world driving 
conditions. Hyundai’s IONIQ Electric 
achieved the maximum five stars, with 
only one other vehicle – the BMW i3 – 

sharing the highest rating. 
As an electric vehicle, IONIQ Electric 

scored 10 out of 10 points in a ‘clean air’ 
index. It also scored 8.5 out of 10 on an 
‘energy efficiency’ index – which reflects 
the efficiency with which the vehicle 
converts its energy source into move-
ment. This includes factors such as 
powertrain losses, aerodynamic drag, 
tire friction and vehicle mass, which all 
affect how much energy is used to move 
the car forward.

“Hyundai is making great investments 

in sustainable mobility, so it is very sat-
isfying to see one of our green models 
rated so highly for meeting important 
environmental goals,” said Hyundai’s 
Head of Operations for the Middle East 
and Africa Headquarters. “NCAP testing 
has transformed road safety by empow-
ering car buyers to make informed pur-
chasing decisions, and the Green NCAP 
will give consumers the same type of 
quick and easy reference point when 
comparing different models for sustain-
ability.”

Hyundai IONIQ Electric

GCC private sector activity gains traction

Stronger Q1 data boosts optimism on global growth outlook
Report prepared by NBK

Confidence in the global economic outlook improved 
through April amid a spate of encouraging first quar-

ter GDP estimates and as the US and China appeared 
close to a trade deal – a hope subsequently dimmed when 
US president Trump threatened to impose further tariffs 
on imports from China in early May. Having plunged in 
March, benchmark bond yields rose on the improving 
global growth climate and reduced expectations of cen-
tral bank policy support, while oil prices broke through 
the $70/bbl mark for the first time in five months helped 
not just by the stronger growth outlook but also by the 
decision by the US to end Iran sanctions waivers on Iran. 

US
The first estimate of US GDP growth in 1Q19 came in at 

an annualized 3.2%, well above the consensus of 2.3% and 
accelerating from 2.2% in 4Q18. The strong figure came 
despite the impact of the federal government shutdown – 
estimated to have lowered growth by 0.3% – and fears of a 
broader slowdown linked to tighter monetary policy, fading 
fiscal stimulus impact, the US-China trade war and a weak-
ening global economy. Although hailed as “an incredible 
number” by President Trump, robust quarterly performance 
was driven by rising inventories – which can sometimes 
foreshadow weaker growth going forward – and a smaller 
trade deficit mostly reflecting falling imports, while con-
sumer spending growth roughly halved to 1.2%. The under-
lying picture is therefore somewhat softer than the headline 
figure suggests, and expectations are for a slower expansion 
in Q2.

Despite consumers’ softer contribution to growth in Q1, 
there are grounds for optimism given continued strength of 
the labor market. Jobs growth in April surpassed expecta-
tions at 263,000, unemployment declined to a 49-year low 
of 3.6% and wage growth, at 3.2% y/y, was above 3% for 
the ninth consecutive month. Reports from the business sec-
tor are less upbeat. ISM indices on manufacturing (52.8) and 
non-manufacturing (55.5) both eased in April and while at 

solid levels are well below peaks of above 60 recorded last 
August/September amid softer orders and reports of labor 
scarcity. There are also mixed signals on growth from the 
international trade data, where the deficit narrowed to $49 
billion in February (growth-positive) but helped by the first 
year-on-year fall in imports since 2016.  

The Federal Reserve as expected kept interest rates on 
hold at the 2.25-2.50% target range at the start of May. But 
in post-meeting comments Chairman Jay Powell adopted a 
slightly more hawkish tone than expected, stating that there 
was no “strong case for moving rates in either direction” and 
that recent softness in inflation – the Fed’s preferred core 
PCE inflation measure slipped to just 1.6% y/y in March, 
well below the 2% target – was driven by ‘transitory’, sector 
specific factors. The comments may have been motivated by 
a desire to push back against any perceived politicization of 
the bank in light of President Trump’s rate cut calls. Futures 
markets have now pushed the probability of a rate cut by end 
year to below 50%, while the US dollar remained close to a 
near two-year high on a trade-weighted basis in early May.

Europe
Similar to the US, Eurozone growth also provided an 

upside surprise in the first quarter, raising hopes that the 
single currency bloc may be starting to emerge from last 
year’s slowdown. GDP rose 0.4% q/q, above the 0.3% con-
sensus and double the rate of 4Q18. Encouragingly, Italy 
pulled out of recession with growth of 0.2%, while French 
growth was steady at 0.3%. Figures for the all-important 
German economy were not released, though after growth hit 
a standstill in 4Q18, survey evidence points to the crucial 
export sector still under pressure from weakness in global 
manufacturing – which could intensify following the latest 
US tariff threats on China. 

The European Central Bank left policy unchanged at its 
April meeting, committing to leave borrowing costs on hold 
until at least the end of the year (versus earlier discussion of 
rate hikes) but also hinting that policy could still be loosened 
if conditions remain weak. Pressure on the bank to enact 
further stimulus may have been eased by relatively decent 

Q1 growth performance and also the rise in inflation to 1.7% 
y/y in April, near to the bank’s ‘below but close to’ 2% 
target. The policy outlook may also be shaped by talk of a 
more fundamental strategy rethink being mooted by some of 
the candidates to replace ECB chief Draghi when he departs 
his post in October. 

Meanwhile Brexit continues to weigh on activity in the 
UK. The composite PMI stood at 50.9 in April, consistent 
with just-positive growth at the start of 2Q18 from an esti-
mated 0.5% q/q in Q1 boosted by uncertainty-related stock-
piling. While the deadline for Brexit has been pushed to 
end-October giving the UK parliament more time to approve 
the government’s withdrawal deal with the EU, results from 
UK local elections in early May point to large-scale voter 
dissatisfaction with the two major parties and continued 
pressure on prime minister Theresa May to step down, pos-
sibly triggering a general election that could shift the politi-
cal and economic landscape. 

Asia
Japan’s exports continued to struggle in March, falling 

2.4% y/y versus a 1.2% drop in February, amid US-China 
trade tensions and a softer global economic climate. Imports 
recovered however, up 1.2% versus a sharp 6.5% drop in 
February. Recent weakness in exports led to Japan posting 
its first trade deficit in three years in FY18/19. Japan’s 
domestic economy also remains sluggish with retail sales 
growth for example averaging just 0.7% y/y in 1Q19. The 
Bank of Japan has vowed to maintain its current monetary 
policy to support growth, especially with inflation still far 
below its 2% target: inflation was at 0.5% in March.

Economic growth in China reached a faster-than-expect-
ed 6.4% y/y in 1Q19 – unchanged from the previous quarter 
– thanks in part to the government’s pro-growth efforts and 
after the US (up to then) held off on any further tariff 
increases. However, downside risks persist, not least because 
of the recent escalation in trade tensions with the US. The 
official services PMI slid from 54.8 in March to 54.3 in 
April and given that the Chinese economy remains fragile, 
the government is likely to implement further stimulus mea-

sures to prop up growth. Indeed, the central bank cut its 
reserve requirement ratios for some small and medium-sized 
banks in a bid to support struggling small and private firms.  

Oil 
Oil prices posted a fourth consecutive month of gains in 

April, rising to six-month highs amid continued oil market 
tightness and the Trump administration’s decision to end the 
Iran sanctions waivers. Brent crude, the international bench-
mark, reached as high as $74.6/bbl in late April – a level last 
recorded in October 2018 – though has since retreated as the 
US attempts to press the Saudis and OPEC to pump more 
crude to offset further supply losses from Iran and as US 
shale production continues to set record highs. Brent is still 
up around 32% so far in 2019, which is one of the best starts 
in years. While Saudi over-compliance with the OPEC+ 
production cut agreement (260% in March) has been the 
primary driver, elevated geopolitical risk related to plum-
meting Venezuelan crude supply – a 75-year low of 732 
kb/d in March – and falling Iranian production have been 
important contributors. 

GCC
In the GCC, non-oil sector activity continues to improve. 

The UAE PMI in April reached a more-than-one-year high 
of 57.6 on robust new orders and new export orders growth, 
while the Saudi Arabian index was steady at 56.8, with out-
put remaining strong and exports continuing to recover. 
Saudi private sector credit (+3.1% y/y) and retail POS 
growth (+20% y/y) were also showing good momentum in 
March. Indeed the IMF has indicated that it could revise up 
its 1.8% forecast for Saudi economic growth in 2019 based 
partly on better-than-expected non-oil activity. Meanwhile 
the fiscal picture is also improving, with the kingdom 
recording in 1Q19 its first fiscal surplus since 2014 
(SR27.8bn) on the back of a sizeable increase in revenues 
(+48% y/y) and a more moderate increase in expenditures 
(+8% y/y). However, the budget surplus could be temporary 
as capex spending is expected to pick up in the remainder of 
the year.

Burgan Bank reports Q1
net income of KD 19.2m

Group posts revenue of KD 50.3 million

KUWAIT CITY, May 15: 
Burgan Bank Group 
(Burgan) announced its 
financial results for the 
first quarter of 2019. 

Beginning this year, Burgan has 
revised its financial statements’ 
closing process by changing the 
reporting date of its subsidiaries to 
one month earlier than the Group’s 
reporting date. 

Accordingly, Burgan’s Q1’19 
financial results include only two 
months’ (Jan’19 & Feb’19) results of 
its subsidiaries instead of three months 
(as included in the prior periods). This 
change will enable Burgan to acceler-
ate its financial closing process & the 
required procedures for earliest possi-
ble release of the Group’s financial 
statements to its stakeholders.

Key highlights of Burgan Bank 
Group’s Q1’19 financial results are as 
follows:

■ Revenue of KD 50.3mn while 
maintaining healthy Net Interest 
Margin of 2.7%

■ Operating Profit of KD 29.2mn 
with stable Cost-to-Income Ratio of 

41.8%
■ Net income of KD 19.2mn with 

low Cost of Credit of 0.7% 
■ CET1 Ratio of 11.8% and CAR 

of 17.3%, indicating optimal capital 
levels 

Our Kuwait operations, which is the 
core engine of the 
Burgan Bank 
Group, continues 
to perform strong-
ly as reflected in 
the below men-
tioned key busi-
ness metrics:

■ Q1’19 Net 
Interest Margin of 
2.3% (vs Q1’18: 
2.3%) 

■ Q1’19 Cost-
to-Income Ratio 

of 28.4% (vs Q1’18: 36.8%)
■ Q1’19 Cost of Credit of 0.4% (vs 

Q1’18: 0.5%)
■ Q1’19 NPL Ratio of 1.8% (vs 

Q1’18: 1.7%)
These results reflect the stability of 

the operating business model of 
Burgan Bank Group despite head-
winds in certain markets in the region.

Majed Essa Al Ajeel, Chairman of 

Burgan Bank Group said: “the Bank’s 
business model continues to prove its 
resilience, while maintaining good 
progress on key initiatives aimed at 
mitigating risk, improving operating 
competences and capitalization lev-
els.”

“On behalf of the board, I take this 
opportunity to thank our customers 
and shareholders for the trust they 
have in our capabilities and our regula-
tor, the Central Bank of Kuwait, for 
their support.  I would also like to 
thank our executive management team 
for their leadership and the excellent 
execution of the corporate strategy, 
and our staff for their continued sup-
port and commitment,” concluded Al 
Ajeel. 

The consolidated financials encom-
pass the results of the Group’s opera-
tions in Kuwait, and its share from its 
regional subsidiaries, namely Burgan 
Bank – Turkey, Gulf Bank Algeria, 
Bank of Baghdad, Tunis International 
Bank. Burgan Bank Group has one of 
the largest regional branch networks 
with 165 branches across Kuwait, 
Turkey, Algeria, Iraq, Tunis, Lebanon 
and representative office in Dubai-
United Arab Emirates.

Al-Ajeel

Co reports KD 4.2mn in operating revenue

NREC posts KD 3.6mn net profit in Q1
KUWAIT CITY, May 14: National 
Real Estate Company (NREC), which 
is presently developing properties val-
ued at over $2 billion in the Middle 
East and North Africa region, today 
reported its financial and operational 
earnings for the first quarter of 2019, 
announcing KD 
4.2 million in 
operating reve-
nue, and KD 6.1 
million in 
EBITDA.  

The net profit 
reached KD 3.6 
million for the 
quarter, while its 
EPS was 2.93 fils. 
The total assets 
stood at KD 
468.8 million by 
quarter-end. 

NREC Vice Chairman and Chief 
Executive Officer, Faisal Jamil 
Sultan Al-Essa, said: “NREC’s earn-
ings continue to be driven by our oper-
ating properties owned in Kuwait, 
Jordan, Libya and Iraq, in addition to 
sale of units in the developing mixed-
use project in Egypt, and positive earn-
ings announced from our associate. 
The Company has also progressed in 
the development of the landmark proj-
ect, Reem Mall, in Abu Dhabi. 
Together with Grand Heights in Egypt, 
the Company is set to grow and diver-
sify its sources of operating cash flow 
in the coming years.

“The Company’s debt reduction 

strategy has also continued to move 
forward through the completion of 
asset sale. The strategy aims to 
strengthen our cash position and 
enable us to focus on our promising 
landmark projects which are under 
development and our existing income-
generating portfolio.” 

Located in Reem Island in Abu 
Dhabi, Reem Mall is a major new 
retail, leisure, dining and entertain-
ment destination that comprises 450 
stores and has a confirmed tenant-mix 
of leading retailers in the region and 
world. 

Grand Heights in Egypt is a residen-
tial development covering a total of 
four million square meters and caters 
to the housing needs of a growing 
population in Cairo and its suburban 
areas. 

In Kuwait, NREC manages the 
waterfront destination, Souq Sharq, 
and the El Joan resort. In Jordan, the 

Company owns and operates the South 
Aqaba Investment Park, a 1.5 million 
square meters property dedicated for 
warehousing, factories, companies and 
logistics in an attractive investment 
climate the provides access to major 
international markets and Free Trade 
Agreements. 

In Libya, NREC’s Palm Residences 
is a residential project offering high-
end facilities and security on the 
Mediterranean coastline in Janzour, a 
suburb of Tripoli. In Iraq, the Company 
operates an existing property and is 
seeking new investment opportunities 
in close to largest and busiest ring road 
in Erbil.

Established in 1973 and listed on 
Boursa Kuwait, National Real Estate 
Company (NREC) is a real estate 
investment, development and property 
manager based in the Middle East and 
North Africa, developing assets 
exceeding USD 2 billion. 

Al-Essa

UPAC records KD 2.05mn net profit for Q1
KUWAIT CITY, May 14: United Projects for Aviation 
Services Company (UPAC), a leading commercial real 
estate and facilities management company, today reported 
net profits of KD 2.05 million for Q1 2019, down 9% from 
the same period a year earlier. The company also reported a 
9% decrease in revenue during Q1 amounting to KD 3.29 
million.  

Nadia Akil, UPAC Chief Executive Officer, said: 
“Although our projects continue to operate efficiently and 
generate steady income, this quarter we witnessed softer 

demand for parking primarily due to the movement of 
Kuwait Airways and Jazeera Airways to their own dedicated 
terminals, resulting in a reduction of the overall traffic utili-
zation within our managed parking facilities at Terminal 1, 
Kuwait International Airport. 

However, we anticipate a rebound as the holiday and 
summer travel picks up and other offsets to this decline as 
passenger traffic numbers for the new Terminal 4 operation 
begin to climb, as well as a steady increase in passenger 
traffic year over year at Terminal 1.”  

NBK Capital advised VIVA on 
its acquisition of QualityNet
KUWAIT CITY, May 14: NBK 
Capital, one of the leading investment 
management firms in the region, 
announced that it has successfully 
advised VIVA on its acquisition of 
100% of the capital of QualityNet 
General Trading and Contracting 
Company, a 
K u w a i t - b a s e d 
internet services 
provider.

In a press 
release, NBK 
Capital stated that 
Batelco Group 
and National 
Bank of Kuwait, 
who owned 90% 
and 10% of 
Q u a l i t y N e t 
respectively, sold 
their stakes for a total consideration of 
KD 28.3 million (around USD 93 mil-
lion).

On this occasion, Faisal Al-Hamad, 
CEO of NBK Capital, said: “The suc-
cess of this transaction and its positive 
outcome is a reflection of the robust-
ness of NBK Capital’s business model 
in managing the transaction with trans-
parency, professionalism and adoption 
of international best practices in 
investment banking, while fully com-

plying with local regulations.”
Al-Hamad praised VIVA for its trust 

and cooperation throughout the process, 
and the effective role and outstanding 
performance of NBK Capital investment 
banking team in ensuring the success of 
the transaction. This success reflects the 

high proficiency in 
dealing with vari-
ous transactions, 
and the commit-
ment to meet the 
needs of the grow-
ing and diverse 
customer base.

In addition, 
Rani Selwanes, 
Managing Director 
and Head of 
I n v e s t m e n t 
Banking at NBK 

Capital, commented: “VIVA’s choice of 
NBK Capital as an advisor is proof of 
confidence in our capabilities and our 
leading position locally and regionally. 
We are proud of the success of this trans-
action.” Selwanes emphasized that NBK 
Capital constantly thrives to deliver the 
best advisory and financial services to its 
clients, which will strengthen the leading 
position of NBK Capital in the invest-
ment banking sector locally and region-
ally.

Al-Hamad Selwanes

Group photo of KIB team.

Vice-Chairman and Chief Executive Officer of KIB 
awarding the bank’s staff.

Bank staff pose for the camera during the event

Event part of bank’s commitment to promote local sports

KIB holds Ramadan tourney for its staff
KUWAIT CITY, May 14: As part of its 
social responsibility program for the 
Holy Month of Ramadan, Kuwait 
International Bank (KIB) kicked off its 
9th Ramadan Football Tournament for 
its staff. Held at Dasman Bilingual 
School, the one-day tournament saw the 
participation of 8 teams composed of 
KIB staff. Additionally, a large number 
of the Bank’s staff cheered in the crowd 
– all within an exciting and encouraging 
atmosphere full of sporting spirit.

The tournament was also attended by 
Vice-Chairman and Chief Executive 
Officer of KIB, Raed Jawad Bukhamseen, 
who awarded first and second place win-
ners at the tournament with valuable cash 
prizes and trophies.  Additionally, all 
attendees of the tournament were given a 
chance to win one of two Apple Watches, 
as well as enjoy light snacks and refresh-
ments during the game. 

On his part, Senior Manager of the 
Corporate Communications Unit at 
KIB, Nawaf Najia, said: “We make sure 
to organize this event every year as part 
of KIB’s Ramadan program. The annual 
Ramadan program features a number of 
activities and initiatives for diverse seg-
ments of the community, including cus-
tomers and employees as well as their 
families. Our leading social responsibil-
ity program aims at positively impact-
ing all members of the community. For 
this reason, we believe that this sporting 
event provides numerous benefits for 

our employees, encouraging them to 
practice sports, strengthening teamwork 
and cooperation outside the workplace, 
and boosting their morale and produc-
tivity.”

Najia also added that the tourna-
ment has become one of the most 
highly-anticipated sports events, 
bringing in an increasing number of 
participants every year to compete for 
the winning title. He also lauded the 

sporting spirit demonstrated by all 
players in the tournament as well as 
the fans in the crowd. 

It is worth noting that KIB always 
strives to support youth-based initia-
tives and sports activities, particularly 
during the Holy Month of Ramadan, as 
part of its commitment to promote the 
local sports scene and improve the 
physical fitness and skills of diverse 
segments of the community.
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Hyundai IONIQ Electric earns maximum five star rating

Hyundai has achieved the maximum 
possible score in the first official New 
Car Assessment Program that rates 
vehicles for their environmental perfor-
mance.

The inaugural Green NCAP, hosted 
and supported by the European New 
Car Assessment Program, rated 12 cars 
from nine manufacturers, using tests 
designed to reflect real-world driving 
conditions. Hyundai’s IONIQ Electric 
achieved the maximum five stars, with 
only one other vehicle – the BMW i3 – 

sharing the highest rating. 
As an electric vehicle, IONIQ Electric 

scored 10 out of 10 points in a ‘clean air’ 
index. It also scored 8.5 out of 10 on an 
‘energy efficiency’ index – which reflects 
the efficiency with which the vehicle 
converts its energy source into move-
ment. This includes factors such as 
powertrain losses, aerodynamic drag, 
tire friction and vehicle mass, which all 
affect how much energy is used to move 
the car forward.

“Hyundai is making great investments 

in sustainable mobility, so it is very sat-
isfying to see one of our green models 
rated so highly for meeting important 
environmental goals,” said Hyundai’s 
Head of Operations for the Middle East 
and Africa Headquarters. “NCAP testing 
has transformed road safety by empow-
ering car buyers to make informed pur-
chasing decisions, and the Green NCAP 
will give consumers the same type of 
quick and easy reference point when 
comparing different models for sustain-
ability.”

Hyundai IONIQ Electric

GCC private sector activity gains traction

Stronger Q1 data boosts optimism on global growth outlook
Report prepared by NBK

Confidence in the global economic outlook improved 
through April amid a spate of encouraging first quar-

ter GDP estimates and as the US and China appeared 
close to a trade deal – a hope subsequently dimmed when 
US president Trump threatened to impose further tariffs 
on imports from China in early May. Having plunged in 
March, benchmark bond yields rose on the improving 
global growth climate and reduced expectations of cen-
tral bank policy support, while oil prices broke through 
the $70/bbl mark for the first time in five months helped 
not just by the stronger growth outlook but also by the 
decision by the US to end Iran sanctions waivers on Iran. 

US
The first estimate of US GDP growth in 1Q19 came in at 

an annualized 3.2%, well above the consensus of 2.3% and 
accelerating from 2.2% in 4Q18. The strong figure came 
despite the impact of the federal government shutdown – 
estimated to have lowered growth by 0.3% – and fears of a 
broader slowdown linked to tighter monetary policy, fading 
fiscal stimulus impact, the US-China trade war and a weak-
ening global economy. Although hailed as “an incredible 
number” by President Trump, robust quarterly performance 
was driven by rising inventories – which can sometimes 
foreshadow weaker growth going forward – and a smaller 
trade deficit mostly reflecting falling imports, while con-
sumer spending growth roughly halved to 1.2%. The under-
lying picture is therefore somewhat softer than the headline 
figure suggests, and expectations are for a slower expansion 
in Q2.

Despite consumers’ softer contribution to growth in Q1, 
there are grounds for optimism given continued strength of 
the labor market. Jobs growth in April surpassed expecta-
tions at 263,000, unemployment declined to a 49-year low 
of 3.6% and wage growth, at 3.2% y/y, was above 3% for 
the ninth consecutive month. Reports from the business sec-
tor are less upbeat. ISM indices on manufacturing (52.8) and 
non-manufacturing (55.5) both eased in April and while at 

solid levels are well below peaks of above 60 recorded last 
August/September amid softer orders and reports of labor 
scarcity. There are also mixed signals on growth from the 
international trade data, where the deficit narrowed to $49 
billion in February (growth-positive) but helped by the first 
year-on-year fall in imports since 2016.  

The Federal Reserve as expected kept interest rates on 
hold at the 2.25-2.50% target range at the start of May. But 
in post-meeting comments Chairman Jay Powell adopted a 
slightly more hawkish tone than expected, stating that there 
was no “strong case for moving rates in either direction” and 
that recent softness in inflation – the Fed’s preferred core 
PCE inflation measure slipped to just 1.6% y/y in March, 
well below the 2% target – was driven by ‘transitory’, sector 
specific factors. The comments may have been motivated by 
a desire to push back against any perceived politicization of 
the bank in light of President Trump’s rate cut calls. Futures 
markets have now pushed the probability of a rate cut by end 
year to below 50%, while the US dollar remained close to a 
near two-year high on a trade-weighted basis in early May.

Europe
Similar to the US, Eurozone growth also provided an 

upside surprise in the first quarter, raising hopes that the 
single currency bloc may be starting to emerge from last 
year’s slowdown. GDP rose 0.4% q/q, above the 0.3% con-
sensus and double the rate of 4Q18. Encouragingly, Italy 
pulled out of recession with growth of 0.2%, while French 
growth was steady at 0.3%. Figures for the all-important 
German economy were not released, though after growth hit 
a standstill in 4Q18, survey evidence points to the crucial 
export sector still under pressure from weakness in global 
manufacturing – which could intensify following the latest 
US tariff threats on China. 

The European Central Bank left policy unchanged at its 
April meeting, committing to leave borrowing costs on hold 
until at least the end of the year (versus earlier discussion of 
rate hikes) but also hinting that policy could still be loosened 
if conditions remain weak. Pressure on the bank to enact 
further stimulus may have been eased by relatively decent 

Q1 growth performance and also the rise in inflation to 1.7% 
y/y in April, near to the bank’s ‘below but close to’ 2% 
target. The policy outlook may also be shaped by talk of a 
more fundamental strategy rethink being mooted by some of 
the candidates to replace ECB chief Draghi when he departs 
his post in October. 

Meanwhile Brexit continues to weigh on activity in the 
UK. The composite PMI stood at 50.9 in April, consistent 
with just-positive growth at the start of 2Q18 from an esti-
mated 0.5% q/q in Q1 boosted by uncertainty-related stock-
piling. While the deadline for Brexit has been pushed to 
end-October giving the UK parliament more time to approve 
the government’s withdrawal deal with the EU, results from 
UK local elections in early May point to large-scale voter 
dissatisfaction with the two major parties and continued 
pressure on prime minister Theresa May to step down, pos-
sibly triggering a general election that could shift the politi-
cal and economic landscape. 

Asia
Japan’s exports continued to struggle in March, falling 

2.4% y/y versus a 1.2% drop in February, amid US-China 
trade tensions and a softer global economic climate. Imports 
recovered however, up 1.2% versus a sharp 6.5% drop in 
February. Recent weakness in exports led to Japan posting 
its first trade deficit in three years in FY18/19. Japan’s 
domestic economy also remains sluggish with retail sales 
growth for example averaging just 0.7% y/y in 1Q19. The 
Bank of Japan has vowed to maintain its current monetary 
policy to support growth, especially with inflation still far 
below its 2% target: inflation was at 0.5% in March.

Economic growth in China reached a faster-than-expect-
ed 6.4% y/y in 1Q19 – unchanged from the previous quarter 
– thanks in part to the government’s pro-growth efforts and 
after the US (up to then) held off on any further tariff 
increases. However, downside risks persist, not least because 
of the recent escalation in trade tensions with the US. The 
official services PMI slid from 54.8 in March to 54.3 in 
April and given that the Chinese economy remains fragile, 
the government is likely to implement further stimulus mea-

sures to prop up growth. Indeed, the central bank cut its 
reserve requirement ratios for some small and medium-sized 
banks in a bid to support struggling small and private firms.  

Oil 
Oil prices posted a fourth consecutive month of gains in 

April, rising to six-month highs amid continued oil market 
tightness and the Trump administration’s decision to end the 
Iran sanctions waivers. Brent crude, the international bench-
mark, reached as high as $74.6/bbl in late April – a level last 
recorded in October 2018 – though has since retreated as the 
US attempts to press the Saudis and OPEC to pump more 
crude to offset further supply losses from Iran and as US 
shale production continues to set record highs. Brent is still 
up around 32% so far in 2019, which is one of the best starts 
in years. While Saudi over-compliance with the OPEC+ 
production cut agreement (260% in March) has been the 
primary driver, elevated geopolitical risk related to plum-
meting Venezuelan crude supply – a 75-year low of 732 
kb/d in March – and falling Iranian production have been 
important contributors. 

GCC
In the GCC, non-oil sector activity continues to improve. 

The UAE PMI in April reached a more-than-one-year high 
of 57.6 on robust new orders and new export orders growth, 
while the Saudi Arabian index was steady at 56.8, with out-
put remaining strong and exports continuing to recover. 
Saudi private sector credit (+3.1% y/y) and retail POS 
growth (+20% y/y) were also showing good momentum in 
March. Indeed the IMF has indicated that it could revise up 
its 1.8% forecast for Saudi economic growth in 2019 based 
partly on better-than-expected non-oil activity. Meanwhile 
the fiscal picture is also improving, with the kingdom 
recording in 1Q19 its first fiscal surplus since 2014 
(SR27.8bn) on the back of a sizeable increase in revenues 
(+48% y/y) and a more moderate increase in expenditures 
(+8% y/y). However, the budget surplus could be temporary 
as capex spending is expected to pick up in the remainder of 
the year.

Burgan Bank reports Q1
net income of KD 19.2m

Group posts revenue of KD 50.3 million

KUWAIT CITY, May 15: 
Burgan Bank Group 
(Burgan) announced its 
financial results for the 
first quarter of 2019. 

Beginning this year, Burgan has 
revised its financial statements’ 
closing process by changing the 
reporting date of its subsidiaries to 
one month earlier than the Group’s 
reporting date. 

Accordingly, Burgan’s Q1’19 
financial results include only two 
months’ (Jan’19 & Feb’19) results of 
its subsidiaries instead of three months 
(as included in the prior periods). This 
change will enable Burgan to acceler-
ate its financial closing process & the 
required procedures for earliest possi-
ble release of the Group’s financial 
statements to its stakeholders.

Key highlights of Burgan Bank 
Group’s Q1’19 financial results are as 
follows:

■ Revenue of KD 50.3mn while 
maintaining healthy Net Interest 
Margin of 2.7%

■ Operating Profit of KD 29.2mn 
with stable Cost-to-Income Ratio of 

41.8%
■ Net income of KD 19.2mn with 

low Cost of Credit of 0.7% 
■ CET1 Ratio of 11.8% and CAR 

of 17.3%, indicating optimal capital 
levels 

Our Kuwait operations, which is the 
core engine of the 
Burgan Bank 
Group, continues 
to perform strong-
ly as reflected in 
the below men-
tioned key busi-
ness metrics:

■ Q1’19 Net 
Interest Margin of 
2.3% (vs Q1’18: 
2.3%) 

■ Q1’19 Cost-
to-Income Ratio 

of 28.4% (vs Q1’18: 36.8%)
■ Q1’19 Cost of Credit of 0.4% (vs 

Q1’18: 0.5%)
■ Q1’19 NPL Ratio of 1.8% (vs 

Q1’18: 1.7%)
These results reflect the stability of 

the operating business model of 
Burgan Bank Group despite head-
winds in certain markets in the region.

Majed Essa Al Ajeel, Chairman of 

Burgan Bank Group said: “the Bank’s 
business model continues to prove its 
resilience, while maintaining good 
progress on key initiatives aimed at 
mitigating risk, improving operating 
competences and capitalization lev-
els.”

“On behalf of the board, I take this 
opportunity to thank our customers 
and shareholders for the trust they 
have in our capabilities and our regula-
tor, the Central Bank of Kuwait, for 
their support.  I would also like to 
thank our executive management team 
for their leadership and the excellent 
execution of the corporate strategy, 
and our staff for their continued sup-
port and commitment,” concluded Al 
Ajeel. 

The consolidated financials encom-
pass the results of the Group’s opera-
tions in Kuwait, and its share from its 
regional subsidiaries, namely Burgan 
Bank – Turkey, Gulf Bank Algeria, 
Bank of Baghdad, Tunis International 
Bank. Burgan Bank Group has one of 
the largest regional branch networks 
with 165 branches across Kuwait, 
Turkey, Algeria, Iraq, Tunis, Lebanon 
and representative office in Dubai-
United Arab Emirates.

Al-Ajeel

Co reports KD 4.2mn in operating revenue

NREC posts KD 3.6mn net profit in Q1
KUWAIT CITY, May 14: National 
Real Estate Company (NREC), which 
is presently developing properties val-
ued at over $2 billion in the Middle 
East and North Africa region, today 
reported its financial and operational 
earnings for the first quarter of 2019, 
announcing KD 
4.2 million in 
operating reve-
nue, and KD 6.1 
million in 
EBITDA.  

The net profit 
reached KD 3.6 
million for the 
quarter, while its 
EPS was 2.93 fils. 
The total assets 
stood at KD 
468.8 million by 
quarter-end. 

NREC Vice Chairman and Chief 
Executive Officer, Faisal Jamil 
Sultan Al-Essa, said: “NREC’s earn-
ings continue to be driven by our oper-
ating properties owned in Kuwait, 
Jordan, Libya and Iraq, in addition to 
sale of units in the developing mixed-
use project in Egypt, and positive earn-
ings announced from our associate. 
The Company has also progressed in 
the development of the landmark proj-
ect, Reem Mall, in Abu Dhabi. 
Together with Grand Heights in Egypt, 
the Company is set to grow and diver-
sify its sources of operating cash flow 
in the coming years.

“The Company’s debt reduction 

strategy has also continued to move 
forward through the completion of 
asset sale. The strategy aims to 
strengthen our cash position and 
enable us to focus on our promising 
landmark projects which are under 
development and our existing income-
generating portfolio.” 

Located in Reem Island in Abu 
Dhabi, Reem Mall is a major new 
retail, leisure, dining and entertain-
ment destination that comprises 450 
stores and has a confirmed tenant-mix 
of leading retailers in the region and 
world. 

Grand Heights in Egypt is a residen-
tial development covering a total of 
four million square meters and caters 
to the housing needs of a growing 
population in Cairo and its suburban 
areas. 

In Kuwait, NREC manages the 
waterfront destination, Souq Sharq, 
and the El Joan resort. In Jordan, the 

Company owns and operates the South 
Aqaba Investment Park, a 1.5 million 
square meters property dedicated for 
warehousing, factories, companies and 
logistics in an attractive investment 
climate the provides access to major 
international markets and Free Trade 
Agreements. 

In Libya, NREC’s Palm Residences 
is a residential project offering high-
end facilities and security on the 
Mediterranean coastline in Janzour, a 
suburb of Tripoli. In Iraq, the Company 
operates an existing property and is 
seeking new investment opportunities 
in close to largest and busiest ring road 
in Erbil.

Established in 1973 and listed on 
Boursa Kuwait, National Real Estate 
Company (NREC) is a real estate 
investment, development and property 
manager based in the Middle East and 
North Africa, developing assets 
exceeding USD 2 billion. 

Al-Essa

UPAC records KD 2.05mn net profit for Q1
KUWAIT CITY, May 14: United Projects for Aviation 
Services Company (UPAC), a leading commercial real 
estate and facilities management company, today reported 
net profits of KD 2.05 million for Q1 2019, down 9% from 
the same period a year earlier. The company also reported a 
9% decrease in revenue during Q1 amounting to KD 3.29 
million.  

Nadia Akil, UPAC Chief Executive Officer, said: 
“Although our projects continue to operate efficiently and 
generate steady income, this quarter we witnessed softer 

demand for parking primarily due to the movement of 
Kuwait Airways and Jazeera Airways to their own dedicated 
terminals, resulting in a reduction of the overall traffic utili-
zation within our managed parking facilities at Terminal 1, 
Kuwait International Airport. 

However, we anticipate a rebound as the holiday and 
summer travel picks up and other offsets to this decline as 
passenger traffic numbers for the new Terminal 4 operation 
begin to climb, as well as a steady increase in passenger 
traffic year over year at Terminal 1.”  

NBK Capital advised VIVA on 
its acquisition of QualityNet
KUWAIT CITY, May 14: NBK 
Capital, one of the leading investment 
management firms in the region, 
announced that it has successfully 
advised VIVA on its acquisition of 
100% of the capital of QualityNet 
General Trading and Contracting 
Company, a 
K u w a i t - b a s e d 
internet services 
provider.

In a press 
release, NBK 
Capital stated that 
Batelco Group 
and National 
Bank of Kuwait, 
who owned 90% 
and 10% of 
Q u a l i t y N e t 
respectively, sold 
their stakes for a total consideration of 
KD 28.3 million (around USD 93 mil-
lion).

On this occasion, Faisal Al-Hamad, 
CEO of NBK Capital, said: “The suc-
cess of this transaction and its positive 
outcome is a reflection of the robust-
ness of NBK Capital’s business model 
in managing the transaction with trans-
parency, professionalism and adoption 
of international best practices in 
investment banking, while fully com-

plying with local regulations.”
Al-Hamad praised VIVA for its trust 

and cooperation throughout the process, 
and the effective role and outstanding 
performance of NBK Capital investment 
banking team in ensuring the success of 
the transaction. This success reflects the 

high proficiency in 
dealing with vari-
ous transactions, 
and the commit-
ment to meet the 
needs of the grow-
ing and diverse 
customer base.

In addition, 
Rani Selwanes, 
Managing Director 
and Head of 
I n v e s t m e n t 
Banking at NBK 

Capital, commented: “VIVA’s choice of 
NBK Capital as an advisor is proof of 
confidence in our capabilities and our 
leading position locally and regionally. 
We are proud of the success of this trans-
action.” Selwanes emphasized that NBK 
Capital constantly thrives to deliver the 
best advisory and financial services to its 
clients, which will strengthen the leading 
position of NBK Capital in the invest-
ment banking sector locally and region-
ally.

Al-Hamad Selwanes

Group photo of KIB team.

Vice-Chairman and Chief Executive Officer of KIB 
awarding the bank’s staff.

Bank staff pose for the camera during the event

Event part of bank’s commitment to promote local sports

KIB holds Ramadan tourney for its staff
KUWAIT CITY, May 14: As part of its 
social responsibility program for the 
Holy Month of Ramadan, Kuwait 
International Bank (KIB) kicked off its 
9th Ramadan Football Tournament for 
its staff. Held at Dasman Bilingual 
School, the one-day tournament saw the 
participation of 8 teams composed of 
KIB staff. Additionally, a large number 
of the Bank’s staff cheered in the crowd 
– all within an exciting and encouraging 
atmosphere full of sporting spirit.

The tournament was also attended by 
Vice-Chairman and Chief Executive 
Officer of KIB, Raed Jawad Bukhamseen, 
who awarded first and second place win-
ners at the tournament with valuable cash 
prizes and trophies.  Additionally, all 
attendees of the tournament were given a 
chance to win one of two Apple Watches, 
as well as enjoy light snacks and refresh-
ments during the game. 

On his part, Senior Manager of the 
Corporate Communications Unit at 
KIB, Nawaf Najia, said: “We make sure 
to organize this event every year as part 
of KIB’s Ramadan program. The annual 
Ramadan program features a number of 
activities and initiatives for diverse seg-
ments of the community, including cus-
tomers and employees as well as their 
families. Our leading social responsibil-
ity program aims at positively impact-
ing all members of the community. For 
this reason, we believe that this sporting 
event provides numerous benefits for 

our employees, encouraging them to 
practice sports, strengthening teamwork 
and cooperation outside the workplace, 
and boosting their morale and produc-
tivity.”

Najia also added that the tourna-
ment has become one of the most 
highly-anticipated sports events, 
bringing in an increasing number of 
participants every year to compete for 
the winning title. He also lauded the 

sporting spirit demonstrated by all 
players in the tournament as well as 
the fans in the crowd. 

It is worth noting that KIB always 
strives to support youth-based initia-
tives and sports activities, particularly 
during the Holy Month of Ramadan, as 
part of its commitment to promote the 
local sports scene and improve the 
physical fitness and skills of diverse 
segments of the community.
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أعلنت شركة الوطني لالستثمار، 
إح��دى أكبر الشركات الرائدة في إدارة 
االستثمار في املنطقة، إمتامها بنجاح 
صفقة اس��ت��ح��واذ ش��رك��ة االت��ص��االت 
الكويتية ”VIVA“ على %100 من 
رأس��م��ال شركة كواليتي نت للتجارة 
ال��ع��ام��ة وامل���ق���اوالت، م���زود خ��دم��ات 
اإلنترنت في الكويت، وذلك باعتبارها 
املستشار املالي لشركة ”VIVA“ في 

عملية االستحواذ.
وق��ال��ت شركة الوطني لالستثمار 
ف��ي بيان صحفي أن ك��ل م��ن مجموعة 
بتلكو املالكة حلصة %90 وبنك الكويت 
الوطني املالك حلصة %10 قاما ببيع 
حصتيهما مببلغ ق��دره 28.3 مليون 
دينار كويتي )ما يعادل نحو 93 مليون 

دوالر(.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ص���رح ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار 
فيصل احل��م��د ق��ائ��الً: ”إن جن��اح هذه 
الصفقة وم��ا أث��م��رت عنه م��ن نتائج 
إي��ج��اب��ي��ة، ي��ؤك��د ع��ل��ى احل��رف��ي��ة التي 
متت بها إدارة الصفقة من قبل الوطني 
لالستثمار وعلى متانة منوذج األعمال 

ال���ذي ت��ق��وم عليه ال��ش��رك��ة، ال سيما 
فيما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية 
والرقابة التي تقرها اجلهات الرقابية 
احمللية، وتتماشى مع املعايير الدولية 

في هذا املجال“.

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ث��م��ن احل��م��د 
التعاون البناء والثقة التي أولتها شركة  
VIVA من أجل إدارة عملية االستحواذ، 
وب���ال���دور ال��ف��ع��ال واألداء املتميز 
لفريق عمل إدارة اخل��دم��ات املصرفية 

االستثمارية في سبيل إجناح الصفقة، 
األم��ر ال��ذي يعكس املهنية العالية في 
التعامل مع مختلف الصفقات، مشيراً إلى 
أن فريق عمل شركة الوطني لالستثمار 
لن يأل جهداً في سبيل تلبية احتياجات 

قاعدة العمالء املمتدة واملتنوعة.
وم��ن ناحية أخ���رى علق م��دي��ر عام 
اخلدمات املصرفية االستثمارية � راني 
سلوانس قائال:  ”يشكل اختيار شركة 
VIVA لشركة الوطني لالستثمار 
كمستشار للصفقة دل��ي��ال على ثقتها 
في كفاءة الوطني لالستثمار واملكانة 
الريادية التي حتتلها محليا وإقليميا، 
ونحن فخورون بالنجاح الذي شهدته 
هذه الصفقة التي تضمنت العمل على 
مختلف املستويات وم��ع ال��ع��دي��د من 
األط��راف، مؤكداً على أن شركة الوطني 
لالستثمار ستواصل جهودها في سبيل 
حتقيق أفضل اخل��دم��ات االستشارية 
واملالية مب��ا يسهم ف��ي حتقيق أه��داف 
العمالء ويعزز مكانة الوطني لالستثمار 
الريادي في قطاع اخلدمات املصرفية 
االس��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمللي 

واإلقليمي“.

93 مليون دوالر لالستحواذ على »كواليتي نت« في صفقة قيمتها نحو 

»الوطني لالستثمار« مستشار شركة 
» VIVA « االتصاالت الكويتية

2035 لتكون ركيزة لدعم االقتصاد احمللي وحتقيق رؤية 

الكويت حتول موانئها غير النفطية إلى أخرى »ذكية«
متثل املوانئ الكويتية ركيزة أساسية 
ومهمة لدعم عجلة النمو االقتصادي ولها 
شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة 
اإلقليمية والدولية التي تعتمد عليها البالد 
في حتقيق رؤيتها التنموية )كويت جديدة 
2035(. وتسعى الكويت عبر خطوات 
ج��ادة لتحويل موانئها غير النفطية إلى 
أخرى ذكية الستعادة موقعها االستراتيجي 
ودوره��ا الريادي كبوابة بحرية مهمة في 

منطقة الشرق األوسط.
وميثل مشروع امل��وان��ئ الذكية ركيزة 
أساسية في رؤية )كويت جديدة 2035( 
وسيكون قاطرة للتنمية البحرية مستقبال 
ودفعة قوية جلهود ال��دول��ة الرامية إلى 

االرتقاء بالقطاع البحري احمللي.
ويعرف )االحت��اد الدولي لالتصاالت( 
امليناء الذكى بأنه ”هو املدينة املبتكرة 
التي تستخدم تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت وغيرها من الوسائل لتحسني 
نوعية احل��ي��اة وك��ف��اءة التشغيل ويلبي 
احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��وان��ب االق��ت��ص��ادي��ة 
واالجتماعية والبيئية“ ويتم في املوانئ 
البحرية الذكية معاجلة اآلثار البيئية ودعم 
كفاءة العمليات عبر تقليل استهالك الطاقة 

والتلوث بأقل جهد.
وعامليا فقد أدت جتربة )ميناء هامبورغ( 
الذكي الذي يعد أكبر ميناء في أملانيا وثاني 
أكبر ميناء في أوروبا باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات والتطوير الرقمي إل��ى زي��ادة 

طاقته االستيعابية بنسبة 56 في املئة.
ومن هذا املنطلق أولت البالد عبر رؤيتها 
)كويت جديدة 2035( أهمية بالغة إلحياء 
طريق احلرير البحري القدمي عبر تشييدها 
مشاريع بحرية عدة أبرزها )ميناء مبارك 
الكبير( الذكي وتطوير موانئها إلى موانئ 
ذكية عالوة على مشروعي مدينة احلرير 

واجلزر اخلمس.
وال شك في أن اهتمام الدولة بهذا القطاع 
سيجعلها تخطو خطوات كبيرة لتكون 
مركزا الستقبال البضائع في املنطقة ال سيما 
وأن قطاع النقل البحري يسهم في تطوير 
وتنمية العديد من القطاعات االقتصادية إذ 
أن قطاع النقل البحري العاملي ينقل نحو 90 

في املئة من إجمالي حجم التجارة العاملية.
وتسعى )مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية( 
و )الهيئة ال��ع��ام��ة ل��الت��ص��االت وتقنية 
املعلومات( الكويتية إلى ترجمة الرؤية 
األميرية السامية إلى واق��ع عبر خطوات 
واسعة وإج��راءات عديدة خالل السنوات 

القليلة املقبلة.
وتتضمن هذه اإلج��راءات إصالح البنى 
التحتية ملؤسسة املوانئ وتوسعة املوانئ 
الثالثة )الشيوخ - الدوحة - الشعيبة( 
وحتويلها إل��ى م��وان��ئ ذكية إض��اف��ة إلى 
حتويل نظام املؤسسة من نظام ورقي إلى 

نظيره اإللكتروني.
وك���ان امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة امل��وان��ئ 
الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح 
ق��د ذك��ر ف��ي تصريح صحفي إن التكلفة 
املبدئية لتطوير موانئ املؤسسة عبر سبعة 
مشاريع تقدر بنحو 700 مليون دينار 

كويتي )نحو 3ر2 مليار دوالر أمريكي(.
وأوض���ح الشيخ ي��وس��ف ال��ص��ب��اح أن 
تلك املشاريع من املتوقع أن حتقق أرباحا 
للمؤسسة تقدر بنحو 150 مليون دينار 
)495 مليون دوالر( سنويا.وشرعت 
مؤسسة امل��وان��ىء الكويتية ف��ي اآلون��ة 
األخيرة في تنفيذ أولى خطواتها للتحول 
إل��ى امل��وان��ئ الذكية عبر إع���داد املنظومة 
املتكاملة إلدارة املوانئ الذكية التي تعد 

البنية األساسية للمشروع.
وتتضمن ه��ذه املنظومة إع���داد نظام 
مراقبة متكاملة في املوانئ الثالث واملناطق 
التخزينية واملرافق التابعة لها كما تعمل 
على الربط اإللكتروني واآلل��ي عبر غرفة 
عمليات مشتركة جت��م��ع امل��ؤس��س��ة مع 
اجل��ه��ات ذات العالقة ب��األم��ن والتفتيش 

واإلفراج عن البضائع واحلاويات.
كانت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات الكويتية وقعت في شهر يوليو 

املاضي مذكرة تفاهم مع شركة )ه��واوي( 
الصينية بهدف تطبيق استراتيجية املدن 

الذكية بالكويت.
وتنقسم مذكرة التفاهم إلى أربع مراحل 
تتمثل في وض��ع شبكات البنى التحتية 
الذكية وأمن املعدات والشبكات االفتراضية 
وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ملختلف الصناعات 

ومركزية إدارة املدن.
وتختص املذكرة بتطبيق امل��دن الذكية 
بالكويت ومنها مشروع )مدينة احلرير( 
واجلزر كما وضعت مشروع )ميناء مبارك 
الكبير( انطالقة جتريبية ملشاريع املدن 

الذكية املزمع إنشاؤها بالكويت.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تبادل 
اخلبرات واإلبداع التكنولوجي والتصميم 
العام واالستشارات لتحويل )ميناء مبارك 
الكبير( إلى ميناء ذكي وستتحمل تكلفة هذه 
االستشارات والتصميم شركة )ه��واوي( 

الصينية.
ويعد مشروع )ميناء مبارك الكبير( 
من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي 
ستسهم في انفتاح البالد على العالم جتاريا 
واقتصاديا إذ سيخدم امليناء الكويت وشمال 
اخلليج فضال عن كونه أقرب موانئ املياه 

املاحلة ملنطقة آسيا الوسطى.
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راني سلوانسفيصل احلمد

»أسواق املال« تشارك في االجتماع 
44 ملنظمة »األيسكو« السنوي 

ش��ارك وف��د هيئة أس��واق امل��ال ممثال عن دوله 
ال��ك��وي��ت ف��ي أع��م��ال االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ملنظمه 
األيسكو )44( واالجتماع )43( للجنة اإلقليمية 
 )AMERC( ملنظمة أفريقيا و الشرق األوس��ط
والذي عقد في مدينة سيدني - أستراليا، وهي أحد 
اللجان اإلقليمية األربع الدائمة في منظمة األيسكو، 
التي تعنى مبواضيع تنظيم األوراق املالية في إقليم 
أفريقيا والشرق األوسط ، وقد ترأس وفد الهيئة أ.د 
أحمد عبدالرحمن امللحم –رئيس مجلس مفوضي 
هيئة أس��واق املال – املدير التنفيذي، ومبشاركة 
عبدالرحمن محمد – مدير مكتب العالقات الدولية، 
نواف الصالح – مدير مكتب االستراتيجيات،  و 
ف��واز بورسلي – مدير إدارة ال��دراس��ات وتنمية 
أسواق املال و مؤيد الشخص – مدير مكتب رئيس 

مجلس املفوضني . 
وافتتح االجتماع رئيس اللجنة مرحبا بالسادة 
احلضور و اتبع ذلك مبلخص عن أبرز ما جاء في 
االجتماع السابق للجنة )42( والذي عقد في دولة 
الكويت يناير املاضي، كما ناقشت اللجنة موضوع 
املخاطر الناشئة في إقليم أفريقيا و الشرق األوسط 
و تقرير اللجنة للمخاطر للعام 2020، كما اطلعت 
اللجنة على أهم املواضيع التي سيتم طرحها في 
اجتماع مجلس اداره منظمة األيسكو ، إضافة الى 
ذلك فقد قدم الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق املال 
في دولة أوغندا، عرضا ألبرز توصيات فريق عمل 
االدراج في اجتماعه األخير في دولة الكويت ،  و 
ختم جدول اجتماع اللجنة بتحديد موعد االجتماع 

القادم للجنة املقرر عقدة في دولة قطر 2020.
كما ش��ارك وفد الهيئة كذلك في اجتماع جلنة 
النمو واألس���واق  الناشئة ) GEMC(، املنبثقة 
ع��ن منظمة األيسكو، حيث افتتح رئيس جلنة 
النمو واألس��واق الناشئة ، االجتماع باستعراض 
ج��دول اعمال االجتماع السابق املنعقد في جزر 
الكاميان سبتمبر 2018، الى جانب ذلك فقد ناقشت 

اللجنة موضوع التنمية املستدامة في األس��واق 
الناشئة، مع استعراض تقرير اللجنة النهائي 
حول املوضوع، باإلضافة الى ذلك فقد قدمت اللجنة 
عرضا حول تكنولوجيا فنتك- Fintech، وعرضا 
من قبل مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية حول عمل 
املجلس، كما ناقشت اللجنة كذلك موضوع برنامج 
بناء الكفاءات واستعرض ممثل منظمة األيسكو 
ابرز مستجدات املعايير العامة للبرنامج من قبل 
املنظمة، واختتمت اللجنة اجتماعها بتحديد موعد 
اجتماعها لسنه 2020 في سلطنة عمان . كما شارك 
وفد الهيئة في عدد من ورش العمل املتخصصة 
واملوجهة إلى اجلهات الرقابية في الدول أعضاء 
املنظمة وذلك بغرض تبادل اخلبرات والتجارب 
وحتديد دور هذه اجلهات في التعامل مع األخطار 
التي حتيط بأحدث التطورات املتعلقة بأسواق 
امل���ال. وع���ادة م��ا تدعو منظمة األيسكو ع��دد من 
اخلبراء من املنظمات الدولية ذات االختصاص 
وع��دد م��ن ممثلي البنوك االستثمارية العاملية 
لتغطية املواضيع املطروحة من اجلانب العملي 
والتشغيلي، إضافًة إلى اجلانب الرقابي، باإلضافة 
لذلك عقدت الهيئة عدد من االجتماعات اجلانبية مع 

اجلهات الرقابية املثيلة من الدول األعضاء.
جتدر اإلش��ارة الى ان منظمه األيسكو ينتسب 
لها أكثر من 200 جهة حتمل عضويتها من اغلب 
دول العالم ومن اهم جلانها جلنة أفريقيا والشرق 
األوس��ط، والتي تضم في عضويتها )37( عضو 
و جلنه النمو واألس��واق الناشئة فتضم )112( 
عضوا، وحت��رص الهيئة على املشاركة الفاعلة 
كعضو في املنظمة واللجان املنبثقة عنها، لتبادل 
اخل��ب��رات وح��رص��اً على تبني أفضالملمارسات 
في مجال نشاط األوراق املالية، ومتابعة أخر 
ال��ت��ط��ورات ف��ي م��ج��ال ال��رق��اب��ة واإلش����راف علي 
األس��واق. اجلدير بالذكر ان االجتماعات وورش 

العمل بدأت من 13ومستمره حتى17 مايو 2019.

»مارينا الكويت« يستضيف اإلعالميني في غبقة رمضانية
 مبناسبة ح��ل��ول شهر رمضان 
الفضيل، استضاف فندق ”مارينا 
الكويت“ وسائل اإلعالم احمللية في 
غبقته الرمضانية السنوية واملميزة 
في خيمة ”قمر املارينا“ في مطعم 

.The Six Palms
وذل��ك تقديراً للدعم ال��ذي تقدمه 

وسائل اإلعالم خالل العام.
وك����ان ن��ب��ي��ل ح��م��ود م��دي��ر ع��ام 
الفندق وجميع أفراد فريق اإلدارة في 
استقبال الضيوف ودعوهم للتمتع 
بأجواء الضيافة املتميزة خالل هذه 
املناسبة اخلاصة. وجاءت األمسية 
إحياًء للتقاليد العريقة لهذه املناسبة 
عبر موائد البوفيه املتنوعة والعامرة 
بأشهى األطباق العربية وغيرها من 

منصات الطهي احلية. 
وتضمنت الغبقة السحب على 
اجل��وائ��ز ب��ن��اء ع��ل��ى أرق����ام ت��ذاك��ر 

الدخول، والذي شهد منح الفائزين 
العديد م��ن اجل��وائ��ز الرائعة التي 
أض��ف��ت م��زي��داً م��ن األج����واء املرحة 
على األمسية. وخ��الل الغبقة التي 
استمرت حتى ساعة متأخرة بعد 
منتصف ال��ل��ي��ل، ح���رص ”مارينا 
الكويت“ على متتع جميع ال��زوار 
بأمسية رائعة تزخر باملرح والسرور 

وتبقى حاضرة في أذهانهم. 
واغتنم نبيل ح��م��ود، مدير عام 
فندق ”مارينا الكويت“ هذه األمسية 
اخلاصة ليشكر وسائل اإلعالم على 
دعمهم املتواصل وجهودهم احلثيثة 
التي كانت جزء من جناح الفندق. كما 
أع��رب عن خالص امتنانه وتقديره 
لرعاة الفندق مبا فيهم ”اخلطوطالج
ويةامللكيةالهولندية- KLM“ على 
رعايتها خليمة ”قمر املارينا“ طيلة 

نبيل حمود وفريق العملشهر رمضان املبارك.

مشاركة قيادي أسواق املال في االجتماع

الشركة تدعم فعاليات التحدي الرياضي الرمضاني األكبر من نوعه للعام الثالث

»زين« الشريك االستراتيجي لبرنامج »رجيمي« الصّحي
أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن شراكتها 
االستراتيجية للنسخة السابعة 
م��ن ب��رن��ام��ج ”رجيمي“ أكبر 
فعالية ري��اض��ي��ة صحية في 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك للسنة 
الثالثة، وال��ت��ي ُينّظمها مركز 
”رجيمي“ في أول 20 يوم من 
الشهر الفضيل م��ن األح��د إلى 
اخلميس في الفترة من الساعة 
4:45 عصراً وحتى 6 مساًء في 
مول 360 بهدف نشر التوعية 
بأهمية اتخاذ منط حياة صحي 

ونشط خالل الصيام. 
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة في 
ب��ي��ان ص��ح��اف��ي أن شراكتها 
االستراتيجية لهذا البرنامج 
ال��ص��ح��ي م���ا ه���و إال ت��رج��م��ة 
ف��ع��ل��ي��ة الس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا في 
مجاالت املسؤولية االجتماعية 
واالستدامة اجتاه دعم الفعاليات 
الصحية وخ��اص��ة خ��الل شهر 
رم��ض��ان املُ���ب���ارك، حيث تقوم 
الشركة وبشكل دوري بتكثيف 
جهودها لنشر الثقافة الصحية 
ف��ي املجتمع ب��أح��دث الوسائل 
والطرق للوقاية من األم��راض 
وتفاديها، باإلضافة إل��ى عقد 
ال��ش��راك��ات االستراتيجية مع 
املؤسسات الرياضية والطبية 
العامة واخل��اص��ة ف��ي الكويت 
بهدف املساهمة في رفع الوعي 

الصحي في املجتمع.
وب��ي��ن��ت زي���ن أن��ه��ا ج��ه��زت 
العديد من املفاجآت لعمالئها 
من خالل األنشطة اليومية التي 
تصاحب البرنامج، من أبرزها 
”واكاثون“ املشي اليومي في 

أروق����ة م���ول 360، وفعالية 
”حتدى زين“ ال��ت��ي شهدت 
ت��واج��د كابنت منتخب الكويت 
الوطني لكرة القدم بدر املطوع، 
حيث سيتمكن امل��ش��ارك��ني في 
البرنامج من االستمتاع برياضة 
املشي وسماع النصائح الصحية 
مباشرة م��ن فريق ”رجيمي“ 
وف��ي مقدمتهم خبير التغذية 
ال��ع��الج��ي��ة وع���ض���و جمعية 
التغذية األمريكية د. عبدالله 
مجبل املطوع، باإلضافة ملشاركة 
واس���ع���ة م���ن جن����وم اإلع����الم 
ووسائل التواصل االجتماعي 
ممن سيتم استضافتهم بشكل 
أسبوعي ملشاركة اجلمهور في 
إبراز الفعالية ونشر الوعي حول 
أهمية احلركة جلسم اإلنسان 
خالل الصيام، وحتفيز احلضور 
للتمسك بعادة الرياضة حتى 

بعد انتهاء شهر رمضان املبارك.
وأضافت الشركة أن برنامج 
”رجيمي“ الصحي لهذا العام 
ي��ش��ه��د م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
خبراء التغذية املعتمدين من 
ف��ري��ق م��رك��ز ”رجيمي“ ممن 
مي��ت��ل��ك��ون ال��رخ��ص��ة الطبية 
لتقدمي امل��ش��ورة والنصح في 
مجال التغذية الصحية واللياقة 
البدنية للمشاركني، كما يتضمن 
البرنامج تنظيم مجموعة من 
الفعاليات واألنشطة املخصصة 
ل��ك��ل م���ن ال���رج���ال وال��ن��س��اء 
واألط����ف����ال، وال���ت���ي تتضمن 
ال��ت��م��اري��ن الصحية املختلفة 
كجلسات اليوغا واالسترخاء 

وغيرها.
وأكدت زين أنها ومن منطلق 
حرصها على إش��راك موظفيها 
وعلى تواجدهم في كل مبادراتها 

التوعوية، فقد قامت بتوجيه 
دعوة خاصة ملوظفيها للمشاركة 
والتطوع في فعاليات البرنامج، 
حيث تعتبر الشركة موظفيها 
أس��اس جناحها بدرجة أول��ى، 
ل��ذا حت��رص ك��ل احل���رص على 
تواجدهم في جميع الفعاليات 
واملبادرات التي تقوم بتنظيمها 
ورع��اي��ت��ه��ا، وخ��ص��وص��اً خالل 

الشهر الكرمي. 
وأش���ارت الشركة أن دعمها 
لهذه الفعالية يأتي ف��ي إط��ار 
برنامجها الرمضاني املكثف 
حتت إط��ار حملتها الرمضانية 
السنوية ”زين الشهور“، والتي 
ُتقدم من خاللها مجموعة متكاملة 
من البرامج الصحية والتطوعية 
والثقافية واإلنسانية والدينية 
والترفيهية والرياضية كعادتها 

السنوية احتفاًء بالشهر الكرمي.

د. عبدالله املطوع والكابنت بدر املطوع مع فريق زين

3.6 مليون  »الوطنية العقارية«حتقق 
دينار صافي أرباح للربع األول 

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، التي 
تعمل حالياً على تطوير مشاريع بقيمة 
إجمالية تتجاوز ملياري دوالر أمريكي 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا، عن 
نتائجها املالية للربع األول من عام 2019، 
حيث بلغت إيراداتها التشغيلية 4.2 مليون 
دينار كويتي، وبلغت األرب��اح قبل الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 6.1 مليون 

دينار كويتي. 
وبلغ صافي أرب��اح الشركة عن الفترة 
مبلغ وق��دره 3.6 مليون دينار كويتي، في 
حني بلغت ربحية السهم 2.93 فلس للسهم 
الواحد. وبنهاية الربع األول، بلغ إجمالي 

أصول الشركة 468.8 مليون دينار.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان 

العيسى: ”إن أرب���اح ال��ش��رك��ة الوطنية 
العقارية مدعومة باألصول التي متتلكها 
وتقوم بتشغيلها في كل من الكويت واألردن 
وليبيا والعراق، ذلك باإلضافة إلى عملية 
بيع الوحدات السكنية املستمرة من مشروعنا 
الضخم الذي ال يزال قيد التطوير في مصر، 
واألرب���اح اإليجابية التي حققتها شركتنا 

الزميلة.

ال���ت���ك���ل���ف���ة امل����ب����دئ����ي����ة ل���ت���ط���وي���ر امل������وان������ئ ع����ب����ر س��ب��ع��ة 
دي������ن������ار م������ل������ي������ون   700 ب�����ن�����ح�����و  ت�������ق�������در  م�������ش�������اري�������ع 

س���ت���دخ���ل  م�������ق�������درة  أرب��������������اح  دي�������ن�������ار  م�����ل�����ي�����ون   150  
إل���������ى م�����ؤس�����س�����ة امل��������وان��������ئ م�������ن امل������ش������اري������ع اجل������دي������دة

امل����������ش����������روع س������ي������ك������ون ق���������اط���������رة ل����ل����ت����ن����م����ي����ة ودف������ع������ة 
ق�����وي�����ة إل��������ى االرت��������ق��������اء ب����ال����ق����ط����اع ال�����ب�����ح�����ري احمل���ل���ي

أعلنت شركة الوطني لالستثمار، 
إح��دى أكبر الشركات الرائدة في إدارة 
االستثمار في املنطقة، إمتامها بنجاح 
صفقة اس��ت��ح��واذ ش��رك��ة االت��ص��االت 
الكويتية ”VIVA“ على %100 من 
رأس��م��ال شركة كواليتي نت للتجارة 
ال��ع��ام��ة وامل���ق���اوالت، م���زود خ��دم��ات 
اإلنترنت في الكويت، وذلك باعتبارها 
املستشار املالي لشركة ”VIVA“ في 

عملية االستحواذ.
وق��ال��ت شركة الوطني لالستثمار 
ف��ي بيان صحفي أن ك��ل م��ن مجموعة 
بتلكو املالكة حلصة %90 وبنك الكويت 
الوطني املالك حلصة %10 قاما ببيع 
حصتيهما مببلغ ق��دره 28.3 مليون 
دينار كويتي )ما يعادل نحو 93 مليون 

دوالر(.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ص���رح ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار 
فيصل احل��م��د ق��ائ��الً: ”إن جن��اح هذه 
الصفقة وم��ا أث��م��رت عنه م��ن نتائج 
إي��ج��اب��ي��ة، ي��ؤك��د ع��ل��ى احل��رف��ي��ة التي 
متت بها إدارة الصفقة من قبل الوطني 
لالستثمار وعلى متانة منوذج األعمال 

ال���ذي ت��ق��وم عليه ال��ش��رك��ة، ال سيما 
فيما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية 
والرقابة التي تقرها اجلهات الرقابية 
احمللية، وتتماشى مع املعايير الدولية 

في هذا املجال“.

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ث��م��ن احل��م��د 
التعاون البناء والثقة التي أولتها شركة  
VIVA من أجل إدارة عملية االستحواذ، 
وب���ال���دور ال��ف��ع��ال واألداء املتميز 
لفريق عمل إدارة اخل��دم��ات املصرفية 

االستثمارية في سبيل إجناح الصفقة، 
األم��ر ال��ذي يعكس املهنية العالية في 
التعامل مع مختلف الصفقات، مشيراً إلى 
أن فريق عمل شركة الوطني لالستثمار 
لن يأل جهداً في سبيل تلبية احتياجات 

قاعدة العمالء املمتدة واملتنوعة.
وم��ن ناحية أخ���رى علق م��دي��ر عام 
اخلدمات املصرفية االستثمارية � راني 
سلوانس قائال:  ”يشكل اختيار شركة 
VIVA لشركة الوطني لالستثمار 
كمستشار للصفقة دل��ي��ال على ثقتها 
في كفاءة الوطني لالستثمار واملكانة 
الريادية التي حتتلها محليا وإقليميا، 
ونحن فخورون بالنجاح الذي شهدته 
هذه الصفقة التي تضمنت العمل على 
مختلف املستويات وم��ع ال��ع��دي��د من 
األط��راف، مؤكداً على أن شركة الوطني 
لالستثمار ستواصل جهودها في سبيل 
حتقيق أفضل اخل��دم��ات االستشارية 
واملالية مب��ا يسهم ف��ي حتقيق أه��داف 
العمالء ويعزز مكانة الوطني لالستثمار 
الريادي في قطاع اخلدمات املصرفية 
االس��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمللي 

واإلقليمي“.

93 مليون دوالر لالستحواذ على »كواليتي نت« في صفقة قيمتها نحو 

»الوطني لالستثمار« مستشار شركة 
» VIVA « االتصاالت الكويتية

2035 لتكون ركيزة لدعم االقتصاد احمللي وحتقيق رؤية 

الكويت حتول موانئها غير النفطية إلى أخرى »ذكية«
متثل املوانئ الكويتية ركيزة أساسية 
ومهمة لدعم عجلة النمو االقتصادي ولها 
شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة 
اإلقليمية والدولية التي تعتمد عليها البالد 
في حتقيق رؤيتها التنموية )كويت جديدة 
2035(. وتسعى الكويت عبر خطوات 
ج��ادة لتحويل موانئها غير النفطية إلى 
أخرى ذكية الستعادة موقعها االستراتيجي 
ودوره��ا الريادي كبوابة بحرية مهمة في 

منطقة الشرق األوسط.
وميثل مشروع امل��وان��ئ الذكية ركيزة 
أساسية في رؤية )كويت جديدة 2035( 
وسيكون قاطرة للتنمية البحرية مستقبال 
ودفعة قوية جلهود ال��دول��ة الرامية إلى 

االرتقاء بالقطاع البحري احمللي.
ويعرف )االحت��اد الدولي لالتصاالت( 
امليناء الذكى بأنه ”هو املدينة املبتكرة 
التي تستخدم تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت وغيرها من الوسائل لتحسني 
نوعية احل��ي��اة وك��ف��اءة التشغيل ويلبي 
احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��وان��ب االق��ت��ص��ادي��ة 
واالجتماعية والبيئية“ ويتم في املوانئ 
البحرية الذكية معاجلة اآلثار البيئية ودعم 
كفاءة العمليات عبر تقليل استهالك الطاقة 

والتلوث بأقل جهد.
وعامليا فقد أدت جتربة )ميناء هامبورغ( 
الذكي الذي يعد أكبر ميناء في أملانيا وثاني 
أكبر ميناء في أوروبا باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات والتطوير الرقمي إل��ى زي��ادة 

طاقته االستيعابية بنسبة 56 في املئة.
ومن هذا املنطلق أولت البالد عبر رؤيتها 
)كويت جديدة 2035( أهمية بالغة إلحياء 
طريق احلرير البحري القدمي عبر تشييدها 
مشاريع بحرية عدة أبرزها )ميناء مبارك 
الكبير( الذكي وتطوير موانئها إلى موانئ 
ذكية عالوة على مشروعي مدينة احلرير 

واجلزر اخلمس.
وال شك في أن اهتمام الدولة بهذا القطاع 
سيجعلها تخطو خطوات كبيرة لتكون 
مركزا الستقبال البضائع في املنطقة ال سيما 
وأن قطاع النقل البحري يسهم في تطوير 
وتنمية العديد من القطاعات االقتصادية إذ 
أن قطاع النقل البحري العاملي ينقل نحو 90 

في املئة من إجمالي حجم التجارة العاملية.
وتسعى )مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية( 
و )الهيئة ال��ع��ام��ة ل��الت��ص��االت وتقنية 
املعلومات( الكويتية إلى ترجمة الرؤية 
األميرية السامية إلى واق��ع عبر خطوات 
واسعة وإج��راءات عديدة خالل السنوات 

القليلة املقبلة.
وتتضمن هذه اإلج��راءات إصالح البنى 
التحتية ملؤسسة املوانئ وتوسعة املوانئ 
الثالثة )الشيوخ - الدوحة - الشعيبة( 
وحتويلها إل��ى م��وان��ئ ذكية إض��اف��ة إلى 
حتويل نظام املؤسسة من نظام ورقي إلى 

نظيره اإللكتروني.
وك���ان امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة امل��وان��ئ 
الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح 
ق��د ذك��ر ف��ي تصريح صحفي إن التكلفة 
املبدئية لتطوير موانئ املؤسسة عبر سبعة 
مشاريع تقدر بنحو 700 مليون دينار 

كويتي )نحو 3ر2 مليار دوالر أمريكي(.
وأوض���ح الشيخ ي��وس��ف ال��ص��ب��اح أن 
تلك املشاريع من املتوقع أن حتقق أرباحا 
للمؤسسة تقدر بنحو 150 مليون دينار 
)495 مليون دوالر( سنويا.وشرعت 
مؤسسة امل��وان��ىء الكويتية ف��ي اآلون��ة 
األخيرة في تنفيذ أولى خطواتها للتحول 
إل��ى امل��وان��ئ الذكية عبر إع���داد املنظومة 
املتكاملة إلدارة املوانئ الذكية التي تعد 

البنية األساسية للمشروع.
وتتضمن ه��ذه املنظومة إع���داد نظام 
مراقبة متكاملة في املوانئ الثالث واملناطق 
التخزينية واملرافق التابعة لها كما تعمل 
على الربط اإللكتروني واآلل��ي عبر غرفة 
عمليات مشتركة جت��م��ع امل��ؤس��س��ة مع 
اجل��ه��ات ذات العالقة ب��األم��ن والتفتيش 

واإلفراج عن البضائع واحلاويات.
كانت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات الكويتية وقعت في شهر يوليو 

املاضي مذكرة تفاهم مع شركة )ه��واوي( 
الصينية بهدف تطبيق استراتيجية املدن 

الذكية بالكويت.
وتنقسم مذكرة التفاهم إلى أربع مراحل 
تتمثل في وض��ع شبكات البنى التحتية 
الذكية وأمن املعدات والشبكات االفتراضية 
وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ملختلف الصناعات 

ومركزية إدارة املدن.
وتختص املذكرة بتطبيق امل��دن الذكية 
بالكويت ومنها مشروع )مدينة احلرير( 
واجلزر كما وضعت مشروع )ميناء مبارك 
الكبير( انطالقة جتريبية ملشاريع املدن 

الذكية املزمع إنشاؤها بالكويت.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تبادل 
اخلبرات واإلبداع التكنولوجي والتصميم 
العام واالستشارات لتحويل )ميناء مبارك 
الكبير( إلى ميناء ذكي وستتحمل تكلفة هذه 
االستشارات والتصميم شركة )ه��واوي( 

الصينية.
ويعد مشروع )ميناء مبارك الكبير( 
من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي 
ستسهم في انفتاح البالد على العالم جتاريا 
واقتصاديا إذ سيخدم امليناء الكويت وشمال 
اخلليج فضال عن كونه أقرب موانئ املياه 

املاحلة ملنطقة آسيا الوسطى.

اقتصاد12 alwasat.com.kw3439 األربعاء 10 رمضان 1440 ه�/ 15 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد Wednesday 15th May 2019 - 13 th year - Issue No.3439

راني سلوانسفيصل احلمد

»أسواق املال« تشارك في االجتماع 
44 ملنظمة »األيسكو« السنوي 

ش��ارك وف��د هيئة أس��واق امل��ال ممثال عن دوله 
ال��ك��وي��ت ف��ي أع��م��ال االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ملنظمه 
األيسكو )44( واالجتماع )43( للجنة اإلقليمية 
 )AMERC( ملنظمة أفريقيا و الشرق األوس��ط
والذي عقد في مدينة سيدني - أستراليا، وهي أحد 
اللجان اإلقليمية األربع الدائمة في منظمة األيسكو، 
التي تعنى مبواضيع تنظيم األوراق املالية في إقليم 
أفريقيا والشرق األوسط ، وقد ترأس وفد الهيئة أ.د 
أحمد عبدالرحمن امللحم –رئيس مجلس مفوضي 
هيئة أس��واق املال – املدير التنفيذي، ومبشاركة 
عبدالرحمن محمد – مدير مكتب العالقات الدولية، 
نواف الصالح – مدير مكتب االستراتيجيات،  و 
ف��واز بورسلي – مدير إدارة ال��دراس��ات وتنمية 
أسواق املال و مؤيد الشخص – مدير مكتب رئيس 

مجلس املفوضني . 
وافتتح االجتماع رئيس اللجنة مرحبا بالسادة 
احلضور و اتبع ذلك مبلخص عن أبرز ما جاء في 
االجتماع السابق للجنة )42( والذي عقد في دولة 
الكويت يناير املاضي، كما ناقشت اللجنة موضوع 
املخاطر الناشئة في إقليم أفريقيا و الشرق األوسط 
و تقرير اللجنة للمخاطر للعام 2020، كما اطلعت 
اللجنة على أهم املواضيع التي سيتم طرحها في 
اجتماع مجلس اداره منظمة األيسكو ، إضافة الى 
ذلك فقد قدم الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق املال 
في دولة أوغندا، عرضا ألبرز توصيات فريق عمل 
االدراج في اجتماعه األخير في دولة الكويت ،  و 
ختم جدول اجتماع اللجنة بتحديد موعد االجتماع 

القادم للجنة املقرر عقدة في دولة قطر 2020.
كما ش��ارك وفد الهيئة كذلك في اجتماع جلنة 
النمو واألس���واق  الناشئة ) GEMC(، املنبثقة 
ع��ن منظمة األيسكو، حيث افتتح رئيس جلنة 
النمو واألس��واق الناشئة ، االجتماع باستعراض 
ج��دول اعمال االجتماع السابق املنعقد في جزر 
الكاميان سبتمبر 2018، الى جانب ذلك فقد ناقشت 

اللجنة موضوع التنمية املستدامة في األس��واق 
الناشئة، مع استعراض تقرير اللجنة النهائي 
حول املوضوع، باإلضافة الى ذلك فقد قدمت اللجنة 
عرضا حول تكنولوجيا فنتك- Fintech، وعرضا 
من قبل مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية حول عمل 
املجلس، كما ناقشت اللجنة كذلك موضوع برنامج 
بناء الكفاءات واستعرض ممثل منظمة األيسكو 
ابرز مستجدات املعايير العامة للبرنامج من قبل 
املنظمة، واختتمت اللجنة اجتماعها بتحديد موعد 
اجتماعها لسنه 2020 في سلطنة عمان . كما شارك 
وفد الهيئة في عدد من ورش العمل املتخصصة 
واملوجهة إلى اجلهات الرقابية في الدول أعضاء 
املنظمة وذلك بغرض تبادل اخلبرات والتجارب 
وحتديد دور هذه اجلهات في التعامل مع األخطار 
التي حتيط بأحدث التطورات املتعلقة بأسواق 
امل���ال. وع���ادة م��ا تدعو منظمة األيسكو ع��دد من 
اخلبراء من املنظمات الدولية ذات االختصاص 
وع��دد م��ن ممثلي البنوك االستثمارية العاملية 
لتغطية املواضيع املطروحة من اجلانب العملي 
والتشغيلي، إضافًة إلى اجلانب الرقابي، باإلضافة 
لذلك عقدت الهيئة عدد من االجتماعات اجلانبية مع 

اجلهات الرقابية املثيلة من الدول األعضاء.
جتدر اإلش��ارة الى ان منظمه األيسكو ينتسب 
لها أكثر من 200 جهة حتمل عضويتها من اغلب 
دول العالم ومن اهم جلانها جلنة أفريقيا والشرق 
األوس��ط، والتي تضم في عضويتها )37( عضو 
و جلنه النمو واألس��واق الناشئة فتضم )112( 
عضوا، وحت��رص الهيئة على املشاركة الفاعلة 
كعضو في املنظمة واللجان املنبثقة عنها، لتبادل 
اخل��ب��رات وح��رص��اً على تبني أفضالملمارسات 
في مجال نشاط األوراق املالية، ومتابعة أخر 
ال��ت��ط��ورات ف��ي م��ج��ال ال��رق��اب��ة واإلش����راف علي 
األس��واق. اجلدير بالذكر ان االجتماعات وورش 

العمل بدأت من 13ومستمره حتى17 مايو 2019.

»مارينا الكويت« يستضيف اإلعالميني في غبقة رمضانية
 مبناسبة ح��ل��ول شهر رمضان 
الفضيل، استضاف فندق ”مارينا 
الكويت“ وسائل اإلعالم احمللية في 
غبقته الرمضانية السنوية واملميزة 
في خيمة ”قمر املارينا“ في مطعم 

.The Six Palms
وذل��ك تقديراً للدعم ال��ذي تقدمه 

وسائل اإلعالم خالل العام.
وك����ان ن��ب��ي��ل ح��م��ود م��دي��ر ع��ام 
الفندق وجميع أفراد فريق اإلدارة في 
استقبال الضيوف ودعوهم للتمتع 
بأجواء الضيافة املتميزة خالل هذه 
املناسبة اخلاصة. وجاءت األمسية 
إحياًء للتقاليد العريقة لهذه املناسبة 
عبر موائد البوفيه املتنوعة والعامرة 
بأشهى األطباق العربية وغيرها من 

منصات الطهي احلية. 
وتضمنت الغبقة السحب على 
اجل��وائ��ز ب��ن��اء ع��ل��ى أرق����ام ت��ذاك��ر 

الدخول، والذي شهد منح الفائزين 
العديد م��ن اجل��وائ��ز الرائعة التي 
أض��ف��ت م��زي��داً م��ن األج����واء املرحة 
على األمسية. وخ��الل الغبقة التي 
استمرت حتى ساعة متأخرة بعد 
منتصف ال��ل��ي��ل، ح���رص ”مارينا 
الكويت“ على متتع جميع ال��زوار 
بأمسية رائعة تزخر باملرح والسرور 

وتبقى حاضرة في أذهانهم. 
واغتنم نبيل ح��م��ود، مدير عام 
فندق ”مارينا الكويت“ هذه األمسية 
اخلاصة ليشكر وسائل اإلعالم على 
دعمهم املتواصل وجهودهم احلثيثة 
التي كانت جزء من جناح الفندق. كما 
أع��رب عن خالص امتنانه وتقديره 
لرعاة الفندق مبا فيهم ”اخلطوطالج
ويةامللكيةالهولندية- KLM“ على 
رعايتها خليمة ”قمر املارينا“ طيلة 

نبيل حمود وفريق العملشهر رمضان املبارك.

مشاركة قيادي أسواق املال في االجتماع

الشركة تدعم فعاليات التحدي الرياضي الرمضاني األكبر من نوعه للعام الثالث

»زين« الشريك االستراتيجي لبرنامج »رجيمي« الصّحي
أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن شراكتها 
االستراتيجية للنسخة السابعة 
م��ن ب��رن��ام��ج ”رجيمي“ أكبر 
فعالية ري��اض��ي��ة صحية في 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك للسنة 
الثالثة، وال��ت��ي ُينّظمها مركز 
”رجيمي“ في أول 20 يوم من 
الشهر الفضيل م��ن األح��د إلى 
اخلميس في الفترة من الساعة 
4:45 عصراً وحتى 6 مساًء في 
مول 360 بهدف نشر التوعية 
بأهمية اتخاذ منط حياة صحي 

ونشط خالل الصيام. 
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة في 
ب��ي��ان ص��ح��اف��ي أن شراكتها 
االستراتيجية لهذا البرنامج 
ال��ص��ح��ي م���ا ه���و إال ت��رج��م��ة 
ف��ع��ل��ي��ة الس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا في 
مجاالت املسؤولية االجتماعية 
واالستدامة اجتاه دعم الفعاليات 
الصحية وخ��اص��ة خ��الل شهر 
رم��ض��ان املُ���ب���ارك، حيث تقوم 
الشركة وبشكل دوري بتكثيف 
جهودها لنشر الثقافة الصحية 
ف��ي املجتمع ب��أح��دث الوسائل 
والطرق للوقاية من األم��راض 
وتفاديها، باإلضافة إل��ى عقد 
ال��ش��راك��ات االستراتيجية مع 
املؤسسات الرياضية والطبية 
العامة واخل��اص��ة ف��ي الكويت 
بهدف املساهمة في رفع الوعي 

الصحي في املجتمع.
وب��ي��ن��ت زي���ن أن��ه��ا ج��ه��زت 
العديد من املفاجآت لعمالئها 
من خالل األنشطة اليومية التي 
تصاحب البرنامج، من أبرزها 
”واكاثون“ املشي اليومي في 

أروق����ة م���ول 360، وفعالية 
”حتدى زين“ ال��ت��ي شهدت 
ت��واج��د كابنت منتخب الكويت 
الوطني لكرة القدم بدر املطوع، 
حيث سيتمكن امل��ش��ارك��ني في 
البرنامج من االستمتاع برياضة 
املشي وسماع النصائح الصحية 
مباشرة م��ن فريق ”رجيمي“ 
وف��ي مقدمتهم خبير التغذية 
ال��ع��الج��ي��ة وع���ض���و جمعية 
التغذية األمريكية د. عبدالله 
مجبل املطوع، باإلضافة ملشاركة 
واس���ع���ة م���ن جن����وم اإلع����الم 
ووسائل التواصل االجتماعي 
ممن سيتم استضافتهم بشكل 
أسبوعي ملشاركة اجلمهور في 
إبراز الفعالية ونشر الوعي حول 
أهمية احلركة جلسم اإلنسان 
خالل الصيام، وحتفيز احلضور 
للتمسك بعادة الرياضة حتى 

بعد انتهاء شهر رمضان املبارك.
وأضافت الشركة أن برنامج 
”رجيمي“ الصحي لهذا العام 
ي��ش��ه��د م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
خبراء التغذية املعتمدين من 
ف��ري��ق م��رك��ز ”رجيمي“ ممن 
مي��ت��ل��ك��ون ال��رخ��ص��ة الطبية 
لتقدمي امل��ش��ورة والنصح في 
مجال التغذية الصحية واللياقة 
البدنية للمشاركني، كما يتضمن 
البرنامج تنظيم مجموعة من 
الفعاليات واألنشطة املخصصة 
ل��ك��ل م���ن ال���رج���ال وال��ن��س��اء 
واألط����ف����ال، وال���ت���ي تتضمن 
ال��ت��م��اري��ن الصحية املختلفة 
كجلسات اليوغا واالسترخاء 

وغيرها.
وأكدت زين أنها ومن منطلق 
حرصها على إش��راك موظفيها 
وعلى تواجدهم في كل مبادراتها 

التوعوية، فقد قامت بتوجيه 
دعوة خاصة ملوظفيها للمشاركة 
والتطوع في فعاليات البرنامج، 
حيث تعتبر الشركة موظفيها 
أس��اس جناحها بدرجة أول��ى، 
ل��ذا حت��رص ك��ل احل���رص على 
تواجدهم في جميع الفعاليات 
واملبادرات التي تقوم بتنظيمها 
ورع��اي��ت��ه��ا، وخ��ص��وص��اً خالل 

الشهر الكرمي. 
وأش���ارت الشركة أن دعمها 
لهذه الفعالية يأتي ف��ي إط��ار 
برنامجها الرمضاني املكثف 
حتت إط��ار حملتها الرمضانية 
السنوية ”زين الشهور“، والتي 
ُتقدم من خاللها مجموعة متكاملة 
من البرامج الصحية والتطوعية 
والثقافية واإلنسانية والدينية 
والترفيهية والرياضية كعادتها 

السنوية احتفاًء بالشهر الكرمي.

د. عبدالله املطوع والكابنت بدر املطوع مع فريق زين

3.6 مليون  »الوطنية العقارية«حتقق 
دينار صافي أرباح للربع األول 

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، التي 
تعمل حالياً على تطوير مشاريع بقيمة 
إجمالية تتجاوز ملياري دوالر أمريكي 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا، عن 
نتائجها املالية للربع األول من عام 2019، 
حيث بلغت إيراداتها التشغيلية 4.2 مليون 
دينار كويتي، وبلغت األرب��اح قبل الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 6.1 مليون 

دينار كويتي. 
وبلغ صافي أرب��اح الشركة عن الفترة 
مبلغ وق��دره 3.6 مليون دينار كويتي، في 
حني بلغت ربحية السهم 2.93 فلس للسهم 
الواحد. وبنهاية الربع األول، بلغ إجمالي 

أصول الشركة 468.8 مليون دينار.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان 

العيسى: ”إن أرب���اح ال��ش��رك��ة الوطنية 
العقارية مدعومة باألصول التي متتلكها 
وتقوم بتشغيلها في كل من الكويت واألردن 
وليبيا والعراق، ذلك باإلضافة إلى عملية 
بيع الوحدات السكنية املستمرة من مشروعنا 
الضخم الذي ال يزال قيد التطوير في مصر، 
واألرب���اح اإليجابية التي حققتها شركتنا 

الزميلة.
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