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م من إجراءات اإلصالح السريع في الصني الصيف الفائت«
ّ
»فلنتعل

»الشال«: فلتشتِر الحكومة في البورصة... لتربح
أش�������������ار م�������رك�������ز ال��������ش��������ال ل�����اس�����ت�����ش�����ارات 
االق���ت���ص���ادي���ة، إل����ى أن ال���ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
إن��ه��ا خ��س��رت 32.5  إذ  انخفاض مستمر،  ف��ي 
األشهر  السوقية خ��ال  قيمتها  م��ن  املئة  ف��ي 
ال���ع���ش���رة األول������ى م���ن ال���ع���ام ال���ح���ال���ي م��ق��ارن��ة 
امل��اض��ي، وخسرت  ال��ع��ام  م��ن  بالفترة نفسها 
28.7 ف���ي امل���ئ���ة خ����ال ال���رب���ع ال��ث��ان��ي م��ق��ارن��ة 
ف��ي املئة خ��ال الربع  ال��رب��ع األول، و29.1  م��ع 
ال���ث���ال���ث، ك���م���ا ه��ب��ط��ت 39.7 ف����ي امل���ئ���ة خ���ال 

أكتوبر املاضي مقارنة مع أكتوبر 2014.
واعتبر أن عملية بناء الثقة ببورصة 
الكويت التي قدمها في تقريره األسبوع 
املاضي، تحتاج إلى تشريعات وق��رارات 
ت���واك���ب م���ا ح���دث م���ن ت��غ��ي��رات ج��وه��ري��ة 
ف���ي ب��ي��ئ��ة االس��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي وامل��ح��ل��ي، 
مشيرًا إلى أنه كي تؤتي تلك التشريعات 
وال����ق����رارات ث��م��اره��ا، ت��ح��ت��اج أي��ض��ًا إل��ى 

إصاح سريع لبعض األساسيات. 
ولفت »الشال« في تقريره األسبوعي، 
 في 

ً
إل���ى أن س��ي��ول��ة س���وق أب��وظ��ب��ي م��ث��ا

األش���ه���ر ال��ع��ش��رة األول�����ى م���ن ع����ام 2015 
كانت نحو 12.82 مليار دوالر، وسيولة 
ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي ق��ري��ب��ة منها وب��ح��دود 
ن��ف��س��ه��ا،  ل���ل���ف���ت���رة  دوالر  م���ل���ي���ار   11.33
امل��درج��ة في سوق  الشركة  ولكن نصيب 
أب��وظ��ب��ي م��ن ال��س��ي��ول��ة ك���ان 237 مليون 
فيه  امل���درج���ة  ال���ش���رك���ات  ع����دد  دوالر ألن 
ال��ش��رك��ة  ف��ق��ط، بينما ن��ص��ي��ب  54 ش��رك��ة 
ال��س��وق الكويتي 59 مليون  امل��درج��ة ف��ي 
دوالر ف��ق��ط ألن ع���دد ال��ش��رك��ات امل��درج��ة 

192 شركة وغالبيتها خاملة. 
وأوض����ح أن ن��ص��ي��ب ال��ش��رك��ة امل��درج��ة 
الواحدة من السيولة في السوق القطري 
ن��ف��س��ه��ا ي��ب��ل��غ ن��ح��و 519 مليون  ل��ل��ف��ت��رة 
دوالر وعدد الشركات املدرجة 43 شركة، 
ون��ص��ي��ب��ه��ا ف���ي س����وق دب����ي 611 م��ل��ي��ون 
ونصيبها  م���درج���ة،  ش��رك��ة   62 ل����  دوالر 
دوالر  مليار   2.29 السعودي  السوق  في 
ب��ع��دد 166 ش��رك��ة م��درج��ة، ف��ي ح��ن بات 
السوق الُعماني ينافس السوق الكويتي 
ب��ن��ص��ي��ب ل��ل��ش��رك��ة امل����درج����ة ب���ح���دود 40 
ش��رك��ات��ه  ق��ي��م��ة  أن  رغ�����م  دوالر  م���ل���ي���ون 
من  املئة  في   22.3 تتعدى  ال  الرأسمالية 

القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية.
يوحي  التشخيص  أن  التقرير  ورأى 
ب���أن ح��ال��ة ال��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة مرضية 
استفحالها  واح���ت���م���االت  م���ب���ررة،  وغ��ي��ر 
ق��ائ��م��ة وق����وي����ة، م���ش���ددًا ع��ل��ى أن أف��ض��ل 
ال��س��ي��اس��ات ت��ل��ك االس��ت��ب��اق��ي��ة س���واء تلك 
التي  أو  املاضي  اقترحها األسبوع  التي 
الفرجة  أن  وامل��ؤك��د  غ��ي��ره��ا،  أو  سبقتها 
مع استمرار تدهور األوضاع دون تحرك 

ليست خيارًا.
تقريره األسبوعي،  »الشال« في  وقال 
امل��ق��ص��ودة ه��م��ا جانبا  إن األس���اس���ي���ات 
العرض من األسهم والطلب عليها، وكما 
ف��ع��ل الصينيون ف��ي إج�����راءات اإلص���اح 
ال����س����ري����ع ف����ي ال���ص���ي���ف ال����ف����ائ����ت، ال���ذي���ن 
قاموا بداية بالحد من فائض املعروض 

م��ت��زام��ن��ًا م���ع إج�������راءات ت��ح��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب، 
ويبدو حتى اللحظة أنها أتت ثمارها. 

وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن م��ع��ظ��م ردود 
التي ذك��ر فيها أن 75  الفقرة  الفعل على 
في املئة من الشركات املدرجة تباع بأقل 
الدفترية تركزت على أمرين  من قيمتها 
ما  ه��و  األول  األم���ر  بوجاهتهما،  يعتقد 
إذا ك���ان���ت ال����دع����وة إل����ى ت���دخ���ل ح��ك��وم��ي 
103 شركة صغيرة،  ال���  فئة  م��ن  بالشراء 
ه��و ت��وج��ه ج��دي��د ل��ل��ش��ال، وال����رد أن تلك 
ال��دع��وة م��وث��ق��ة ف��ي ت��ق��اري��ر ال��ش��ال ألكثر 
ع��ام 2008، وال عاقة  م���رات منذ  م��ن 10 
دع��وة  وإن��م��ا  حتمًا،  الفاشل  بالدعم  لها 

للشراء من أجل التربح للمال العام.
 وذك�����ر أن األم�����ر ال���ث���ان���ي ك����ان م���ا إذا 
ع��ل��ى  ق�������ادرة  ال��ح��ك��وم��ي��ة  اإلدارة  ك���ان���ت 
دراس��ة وش��راء وإع��ادة بناء هذا الكم من 
الشركات وم��ن دون فساد، ورغ��م أننا ال 
يمكن ضمان ذلك، إال أن تحديد معايير 
وت��رك خيار  أسعاره  الشراء ومستويات 
موافقة  اش��ت��راط  م��ع  للمساهمن  ال��ب��ي��ع 
أغلبية مطلقة للمساهمن في كل شركة، 
كلها ضوابط تقلل من احتماالت الفساد 
واالنحراف بالقرار، وتبقى املنافع أكبر. 

وأك����د ال��ت��ق��ري��ر أن ال��ه��دف م��ن امل��ق��ت��رح 
ه���و خ��ف��ض أو ح��ج��ب أس��ه��م م���ن جان�ب 
الع�رض، وتحفي�ز جان�ب الطل�ب بتوفي�ر 
ال��ث��ق��ة ع��ل��ى م��ا تبقى بعد  سيول�ة ودع���م 
تنقية ال��ش��رك��ات امل��درج��ة، وم��ب��ررة ليس 
ف��ق��ط ان��خ��ف��اض س��ي��ول��ة األش��ه��ر العشرة 
األول��ى من العام الحالي بنحو 32.5 في 

امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��ت��رة امل��م��اث��ل��ة م���ن ع��ام 
ال��رب��ع  ان���خ���ف���اض س��ي��ول��ة  2014، وإن���م���ا 
ف����ي امل���ئ���ة م��ق��ارن��ة  ال���ث���ان���ي ب��ن��ح��و 18.7 
وانخفاض سيولة  األول،  الربع  بسيولة 
ال���رب���ع ال��ث��ال��ث ب��ن��ح��و 29.1 ف���ي امل��ئ��ة عن 
سيولة الربع الثاني، وانخفاض سيولة 
ال���ف���ائ���ت ب��ن��ح��و 39.7 ف����ي امل��ئ��ة  أك���ت���وب���ر 
م��ق��ارن��ة ب��س��ي��ول��ة أك��ت��وب��ر 2014. وه��دف��ه 
أن يستمر  ق��ب��ل  ال��ت��ح��وط  أي  اس��ت��ب��اق��ي 
ورب��م��ا ي��ت��س��ارع االن��ح��س��ار ف��ي السيولة 
الضغط على األسعار بما يهدد  ومعها 
ب��ان��ت��ق��ال األزم����ة م��ن أزم���ة أس��ع��ار أص��ول 
إلى أزمة عجز في الرهونات، أي انتقالها 
الب��د من  املصرفي، وحينها  القطاع  إل��ى 

التدخل وبتكلفة مضاعفة عدة مرات. 

التداوالت العقارية
ت��ش��ي��ر آخ�����ر ال���ب���ي���ان���ات امل����ت����واف����رة ف��ي 
ال��ع��ق��اري  التسجيل  -إدارة  ال��ع��دل  وزارة 
وال���ت���وث���ي���ق إل�����ى ان���خ���ف���اض ف����ي س��ي��ول��ة 
سوق العقار، في أكتوبر 2015 بنحو 8.4 
في املئة مقارنة بسيولة سبتمبر 2015، 
بحيث بلغت جملة قيمة تداوالت العقود 
وال����وك����االت ن��ح��و 187.2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 
أن��ه��ا بلغت نحو 204.3 مليون  ف��ي ح��ن 
في   50.4 بما نسبته  وانخفضت  دي��ن��ار، 

املئة مقارنه مع سيولة أكتوبر 2014. 
وأش������ار ال��ت��ق��ري��ر إل����ى ت�����وزع ت�����داوالت 
أكتوبر 2015 ما بن نحو 179.5 مليون 
دي��ن��ار ع��ق��ودًا، ون��ح��و 7.7 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
وك��االت، إذ بلغ ع��دد الصفقات العقارية 

ل���ه���ذا ال���ش���ه���ر 351 ص���ف���ق���ة، ت����وزع����ت م��ا 
ب��ن 334 ع��ق��ودًا و17 وك���االت، وحصدت 
م����ح����اف����ظ����ة األح�������م�������دي أع�����ل�����ى ع��������دد م��ن 
ال��ص��ف��ق��ات ب��ن��ح��و 119 ص��ف��ق��ة وم��م��ث��ل��ة 
ب��ن��ح��و 33.9 ف���ي امل��ئ��ة م���ن إج��م��ال��ي ع��دد 
ال���ص���ف���ق���ات ال���ع���ق���اري���ة، ت��ل��ي��ه��ا م��ح��اف��ظ��ة 
حولي ب� 68 صفقة وتمثل نحو 19.4 في 
املئة، في حن حصلت محافظة الجهراء 
على أدنى عدد تداول ب� 18 صفقة ممثلة 

بنحو 5.1 في املئة.
ول���ف���ت إل����ى أن ق��ي��م��ة ت������داوالت ن��ش��اط 
ال��س��ك��ن ال��خ��اص وص��ل��ت إل���ى ن��ح��و 76.3 
في   14.2 بنحو  منخفضة  دينار  مليون 
عندما   ،2015 سبتمبر  م��ع  مقارنة  امل��ئ��ة 
ب��ل��غ��ت ن��ح��و 88.9 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، بينما 
نحو  إل���ى  ن��س��ب��ة مساهمتها  ان��خ��ف��ض��ت 
ت���داوالت  م��ن جملة قيمة  امل��ئ��ة  ف��ي   40.7
العقار مقارنة بما نسبته 43.5 في املئة 

بسبتمبر 2015. 
ون��������وه إل������ى ارت������ف������اع ق���ي���م���ة ت��������داوالت 
ن���ش���اط ال��س��ك��ن االس���ت���ث���م���اري إل����ى نحو 
 5 بارتفاع بنحو  أي  دي��ن��ار  71.2 مليون 
في املئة مقارنة مع سبتمبر 2015، حن 
بلغت نحو 67.5 مليون دينار، وارتفعت 
نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 38 
في املئة مقارنة بما نسبته 33.1 في املئة 

خال سبتمبر 2015. 
ل��ق��ي��م��ة  ال����ش����ه����ري  امل������ع������دل  وق���������ال إن 
ت��������داوالت ن���ش���اط ال���س���ك���ن االس���ت���ث���م���اري 
خ���ال 12 ش��ه��رًا وص���ل إل���ى ن��ح��و 114.8 
مليون دينار، أي أن قيمة ت��داوالت شهر 
أك��ت��وب��ر أدن����ى ب��م��ا ن��س��ب��ت��ه 38 ف���ي امل��ئ��ة 
مقارنة بمعدل آخر 12 شهرًا، إذ ارتفعت 
عدد صفقاته إلى 94 صفقة مقارنة ب� 91 
بلغ  وب���ذل���ك   ،2015 سبتمبر  ف���ي  ص��ف��ق��ة 
م���ع���دل ق��ي��م��ة ال��ص��ف��ق��ة ال����واح����دة ل��ن��ش��اط 
أل��ف  ن��ح��و 757.3  ال��س��ك��ن االس���ت���ث���م���اري 
دينار، بارتفاع عن معدل شهر سبتمبر 

2015 بنحو 2.1 في املئة. 
وأظ������ه������ر ال����ت����ق����ري����ر ان����خ����ف����اض ق��ي��م��ة 
تداوالت النشاط التجاري إلى نحو 34.5 
بنح��و  بانخف��اض  أي  دي��ن�����������ار،  ملي���ون 
25.2 في املئة مقارنة مع سبتمبر 2015، 
ح���ن ب��ل��غ��ت ن��ح��و 46.1 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، 
وان���خ���ف���ض���ت ن���س���ب���ت���ه م�����ن ج���م���ل���ة ق��ي��م��ة 
ال���ت���داوالت ال��ع��ق��اري��ة إل���ى ن��ح��و 18.4 في 
املئة  ف��ي  ب��م��ا نسبته 22.6  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة 

خال سبتمبر. 
وأوضح أنه عند مقارنة تداوالت شهر 
أكتوبر 2015 بمثيلتها للشهر نفسه من 
(أك��ت��وب��ر 2014)، ياحظ  ال��ف��ائ��ت��ة  ال��س��ن��ة 
ال��ع��ق��اري،  ال��س��وق  ف��ي سيولة  انخفاضًا 
إل��ى 187.2  من نحو 377.5 مليون دينار 
ب��م��ا نسبته 50.4 في  أي  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون 
السكن  نشاط  االنخفاض  إذ شمل  املئة، 
الخاص بنسبة 49.5 في املئة، والنشاط 
امل��ئ��ة، في  ف��ي  االس��ت��ث��م��اري بنسبة 51.1 
التجاري  النشاط  نصيب  انخفض  حن 

بنسبة 56.7 في املئة.

تنظمه »NoufEXPO« بمشاركة حشد من الشركات

العبدالله يفتتح اليوم 
منتدى الحكومة اإللكترونية

قال رئيس اللجنة املنظمة ملنتدى 
الحكومة اإللكترونية مجدي صبري، 
ل�����ش�����ؤون م��ج��ل��س  ال������دول������ة  إن وزي��������ر 
الجهاز  إدارة  مجلس  رئيس  ال����وزراء 
امل�����رك�����زي ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 
الشيخ محمد العبدالله، سيقوم اليوم 
ب���اف���ت���ت���اح امل���ن���ت���دى ن���ي���اب���ة ع����ن راع����ي 
ال��ح��دث سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
امل��ب��ارك وال���ذي يقام في  الشيخ جابر 
دورت������ه ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وال���ي تحت 

شعار »إدارة وأمن املعلومات«.
أعمال  افتتاح  أن  وأض���اف صبري 
امل���ن���ت���دى س��ي��ك��ون ف���ي ت���م���ام ال��س��اع��ة 
السادسة من مساء اليوم بقاعة الراية 
بفندق ماريوت كورت يارد، بحضور 
ش���خ���ص���ي���ات ح���ك���وم���ي���ة وت��ش��ري��ع��ي��ة 
ال��ق��ي��ادات واملتخصصن  وح��ش��د م��ن 

في إدارات نظم املعلومات بالدولة.
وتابع صبري أن منتدى الحكومة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وال��������ذي ي���ع���ق���د ل��ل��س��ن��ة 
ال����ث����ال����ث����ة ع����ل����ى ال�����ت�����وال�����ي اس���ت���ق���ط���ب 
مثيلتيه السابقتن من كبرى شركات 
التكنولوجيا التي شكلت في السابق 
م��س��ار ب��رام��ج ال��ح��ك��وم��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
على نحو عاملي، وتتجه اليوم لقيادة 
امل����رح����ل����ة ال����ج����دي����دة ال����ت����ي ف��رض��ت��ه��ا 
ظ���اه���رة اإلن���ت���رن���ت ل��ك��ل ش����يء، وال��ت��ي 
بالعالم  االنتقال  شأنها  م��ن  سيكون 
أجمع نحو أبعاد لم يعهدها من قبل 
وال يمكن أن يتخيلها منذ اآلن عندما 
تصبح كل األش��ي��اء وإج���راءات العمل 
وال���ن���اس م��رت��ب��ط��ة ب��ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت 

مباشرة بشكل أو بآخر.
ورح����������ب ب����ض����ي����وف امل�����ن�����ت�����دى م��ن 
املديرين التنفيذين للشركات العاملية 
 »Microsoft« و   »IBM«و  »EMC«

 »Cisco«و  »Fortinet«و  »FireEye«و
أنه يستضيف  إلى  و»Unify«، مشيرًا 
ه�����ذا ال����ع����ام ش����رك����ات م��ح��ل��ي��ة أث��ب��ت��ت 
إقليميا  بخدماتها  وت��م��ي��زت  نفسها 
وع��امل��ي��ًا مثل ش��رك��ة األن��ظ��م��ة العاملية 
الخدمات  وال��ش��رك��ة   ،(ITS) املتكاملة 

.(Knet) املصرفية اآللية املشتركة
وأف��اد صبري أن منتدى الحكومة 
اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة ال�����ث�����ال�����ث س���ي���ت���ن���اول 
ي��ؤث��ران بشكل  رئيسين  م��وض��وع��ن 
ك���ب���ي���ر ع���ل���ى أع�����م�����ال ت���ط���وي���ر ب���رام���ج 
ال���ح���ك���وم���ة اإلل����ك����ت����رون����ي����ة س�������واء ف��ي 
الكويت أو في أي دول��ة أخ��رى، وهما 
امل��ع��ل��وم��ات،  وأم�����ن  امل��ع��ل��وم��ات  إدارة 
ب��ح��ي��ث ت��ل��ق��ي ظ���اه���رة اإلن���ت���رن���ت لكل 
املوضوعن  بثقلها على هذين  ش��يء 
ألب���ع���اده���ا امل���ت���ع���ددة ال���ت���ي ت��ف��رض��ه��ا 
البيانات  ق��واع��د  تحليل  أنظمة  على 
ال��ض��خ��م��ة، أو ال��ح��وس��ب��ة ال��س��ح��اب��ي��ة، 
أو األجهزة الذكية النقالة أو شبكات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وغ��ي��ره��ا التي 
ت��ق��ع ف���ي أس����اس ال��ب��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

الازمة لبرامج الحكومة اإللكترونية.
ولفت إلى أن املنتدى يطرح أيضًا 
م���وض���وع امل�����دن ال���ذك���ي���ة ال�����ذي ف��رض 
لضمان  البرامج  تلك  ف��ي  بقوة  نفسه 
امل���ش���ارك���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة وت��واف��ر 
الخدمات الحكومية على نطاق واسع 

وفي كل مجاالت الحياة.
ف�������ري�������ق  أن  ص������������ب������������ري  وب�������������������ن 
ب���ال���ف���خ���ر  ي����ش����ع����ر   »NoufEXPO«
واالع��������ت��������زاز ل���ت���ن���ظ���ي���م ه�������ذا ال����ح����دث، 
وال������ت������ع������اون م������ع ال�����ج�����ه�����از امل�����رك�����زي 
ان��ع��ق��اد  ف��ي  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 
امل�����ن�����ت�����دى، وت�������ج�������اوب ك������ل ال���ج���ه���ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة م��ع ه���ذا ال��ج��ه��د، م��ا يدفع 
ب������دور ال���ج���ه���از وب����ب����رام����ج ال��ح��ك��وم��ة 
آف��اق جديدة تخدم  اإللكترونية نحو 
التطور والنمو في الكويت، خصوصًا 
ت��ش��ك��ل  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  أن 
العاملة  ال��ق��وى  ل��ج��ذب  ع��ن��ص��رًا مهمًا 
امل��ن��ت��ج��ة م��ن ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب خصوصًا، 
الوطني  االقتصاد  دع��م  على  والعمل 

بمصادر دخل متجددة.

عادت إلى الربحية للمرة األولى منذ 2008

»املدينة«: مليون دينار أرباح 9 أشهر
امل��دي��ن��ة للتمويل  أع��ل��ن��ت ش��رك��ة 
أرب��اح  صافي  تحقيق  واالستثمار 
بلغت مليون دينار لألشهر التسعة 
م���ل���ي���ون  و2.4  ال�����ع�����ام  م�����ن  األول����������ى 
في  املنتهية  الثاثة  دينار لألشهر 
سبتمبر 2015، مع تراجع حاد فى 
إجمالي االلتزامات وتغير إيجابي 
ف���ي ح���ق���وق امل��س��اه��م��ن وم����ن دون 
تحفظ من مراقب الحسابات للمرة 
االول����ى م��ن��ذ 5 س��ن��وات ب��ع��د ات��خ��اذ 
لتدعيم  الازمة  االحتياطيات  كافة 

املركز املالي.
إدارة  م����ج����ل����س  رئ�����ي�����س  وق����������ال 
ال�����ش�����رك�����ة م����ح����م����د ال�����ش�����م�����ال�����ي، إن 
»امل����دي����ن����ة« ن���ج���ح���ت ف����ي ت��خ��ف��ي��ض 
9.2 مليون  إلى  التزاماتها  إجمالي 
دي�����ن�����ار ف���ق���ط ب����امل����ق����ارن����ة م�����ع 41.7 
نفسها  الفترة  خ��ال  دي��ن��ار  مليون 
امل��اض��ى وبنسبة تراجع  ال��ع��ام  م��ن 
بلغت 77.9 في املئة، إذ بلغ صافي 
أرب��اح��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام مليون 
دي��ن��ار ب��امل��ق��ارن��ة م��ع خ��س��ارة 11.8 
نفسها  الفترة  خ��ال  دي��ن��ار  مليون 
من العام املاضي، وهو إنجاز على 
ال يستطيع  ق���د  امل���س���ت���وي���ات  ك���اف���ة 

استيعابه إال بعض املتخصصن.
وأض���������اف أن������ه ع���ل���ى ال�����رغ�����م م��ن 
الشركة  بها  قامت  التي  التسويات 
امل��س��اه��م��ن ش��ه��دت  ح���ق���وق  أن  إال 
تغيرا إيجابيًا وملحوظًا، مبينًا أن 
حجم األرباح املحقق ال يترجم حجم 
األع���م���ال ال��ت��ي ت��م��ت خ���ال امل��رح��ل��ة 
املاضية، نتيجة االحتياطيات التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ل��ت��دع��ي��م م��رك��زه��ا امل��ال��ي، 
الشركة قامت خال  أن  إل��ى  منوهًا 
ال���ع���ام ال��ح��ال��ي ب��ت��س��وي��ة ال��ت��زام��ات 
م��ال��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 32.5 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
منها  ج���زء  أص����ول حقيقية  م��ق��اب��ل 
ع�����ق�����اري وآخ��������ر ن����ق����دي ل��ت��ن��خ��ف��ض 
بذلك نسبة إجمالي االلتزامات إلى 
إجمالي األص��ول إلى 19.8 في املئة 
املئة خال  ف��ي   52.85 م��ع  باملقارنة 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وأف��اد عن تراجع نسبة إجمالي 
االل��ت��زام��ات إل���ى ح��ق��وق املساهمن 
إل���ى 33.2 ف���ي امل��ئ��ة ف��ق��ط ب��امل��ق��ارن��ة 
ال��ف��ت��رة  امل���ئ���ة خ����ال  م���ع 151.7 ف���ي 
ن��ف��س��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي، م���ا من 
ش��أن��ه ال��ت��أث��ي��ر اإلي��ج��اب��ي وال��ف��ع��ال 
على الهيكل املالي للشركة، في ظل 
التي  التشغيلية  األص���ول  ت��رس��ان��ة 
تمتلكها الشركة والتي تقارب قيمة 
األصول العقارية 42 في املئة منها، 
التنوع امللموس في  باإلضافة إلى 

األصول داخل الكويت وخارجها.
ولفت إلى أنها امل��رة األول��ى منذ 
عام 2008 التي تحقق الشركة فيها 
أرب�����اح�����ًا ف��ص��ل��ي��ة وع����ل����ى م��س��ت��وى 
ال��ع��ام، ك��م��ا أن��ه��ا امل���رة األول����ى التي 
الخارجي  الحسابات  تقرير  يخرج 
ب��ق��درة  م���ن دون ت��ح��ف��ظ أو ش��ك��وك 

الشركة على االستمرار.
»املدينة« نجحت في  أن  وكشف 
إنهاء كافة إجراءات وبنود اتفاقية 
التمويل  بيت  مع  املوقعة  التسوية 
قياسية،  زمنية  فترة  ف��ي  الكويتي 
وأن����������ه ب�����ذل�����ك ت�����ط�����وي م����ل����ف أك���ب���ر 
دائ��ن��ي��ه��ا ب��ق��ي��م��ة 27 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
وب��ص��اف��ي رب���ح 6.2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

الديون  من  ولتصبح شركة خالية 
في  مثياتها  م��ع  باملقارنة  تقريبًا 

القطاع ذاته.
ب��ي��ت  م����دي����ون����ي����ة  أن  وأض������������اف 
التمويل كانت تمثل الجزء األعظم 
م�����ن ال�����ت�����زام�����ات »امل�����دي�����ن�����ة« وال���ت���ي 
ت��ج��اوزت حاجز 150 مليون دينار 
في فترات ماضية، مؤكدًا نجاحها 
ب����س����داد ال���ت���زام���ات���ه���ا واح��������دة ت��ل��و 
األخرى طيلة الفترة املاضية ليكون 
م��س��ك خ��ت��ام��ه��ا إن��ه��اء ت��س��وي��ة بيت 
التمويل الكويتى بقيمة 27 مليون 

دينار.
واعتبر أن نجاح الشركة بتطوير 
وفي  الشكل  ب��ه��ذا  أعمالها  ن��م��وذج 
ه����ذا امل����دى ال��زم��ن��ي ال��ق��ي��اس��ي لهو 
ع��م��ل م��ؤس��س��ي ض��خ��م ي��م��ث��ل نتاج 
عملت  والتي  اإلدارات  كافة  تكاتف 
بتنسيق وتناغم استطاع أن يحقق 
األه�������داف امل����رج����وة ع��ل��ى أف���ض���ل ما 

يكون.
وشكر اإلدارة التنفيذية للشركة 
وك����اف����ة ال���ع���ام���ل���ن ع���ل���ى ج��ه��وده��م 
امل��ب��ذول��ة وال��واض��ح��ة خ���ال الفترة 
امل���اض���ي���ة، وال���ت���ي ان��ع��ك��س��ت بشكل 
امل��رح��ل��ة  خ�����ال  األداء  ع���ل���ى  م��م��ي��ز 
امل���اض���ي���ة، وال���ت���ي ل���م ت��ق��ت��ص��ر فقط 
ع��ل��ى م��ل��ف ال��ت��س��وي��ات ول��ك��ن��ه امتد 
إلع�����������ادة ه���ي���ك���ل���ة ال�����ش�����رك�����ة ب��ش��ك��ل 

احترافي ومنهجي سليم.
وأض����اف أن ق���رار االع��ت��م��اد على 
إدارة شابة جديدة كان قرارا مهمًا 
ومصيريًا للشركة، أحدث بها نقلة 
ن��وع��ي��ة ت��ؤه��ل��ه��ا ل��ت��ب��وؤ م��ك��ان��ت��ه��ا 
إل��ى  م��ن��وه��ًا  أخ����رى،  م���رة  الحقيقية 
املقبلة  املرحلة  خ��ال  بوصلتها  أن 
س����ت����ك����ون م����ص����وب����ة ن����ح����و ت��ن��م��ي��ة 
وإع���ادة  أك��ب��ر،  بشكل  استثماراتها 
تقييم كافة األصول واالستثمارات، 
لخلق  االس��ت��ث��م��ار  ن��م��وذج  وتغيير 
ال��ت��وازن بن االستثمارات  ن��وع من 

القصيرة وطويلة األجل.

محمد الشمالي

»األولى«: شراء ومضاربة
على األسهم القيادية

القيادية  األسهم  إن  للوساطة«  »األول��ى  الشركة  قالت 
كانت الرافعة للسوق في غالبية تعامات األسبوع، رغم 
أنها جاءت بوتيرة متباينة بن الجلسات، فيما ظهرت 
ب��ال��ب��ورص��ة عمليات ش���راء ح���ذرة ع��ل��ى ع���دد م��ن األس��ه��م 
ال��ق��ي��ادي��ة وس���ط ن��ش��اط م��ض��ارب��ي م��ت��ب��اي��ن ب��س��ب��ب تأخر 
إعان العديد من األسهم املضاربية عن نتائجها املالية 

الفصلية.
السوق  أن  األسبوعي،  تقريرها  في  الشركة  وأض��اف��ت 
ارت��ف��اع مؤشراته  امل��اض��ي على  ت����داوالت الخميس  أغ��ل��ق 
الثاثة بواقع 0.62 نقطة للسعري ليصل إلى 5766 نقطة، 

و1.6 نقطة للوزني، و6.36 نقطة ل� »كويت 15«.
وتابع التقرير أن أداء مؤشرات سوق الكويت لألوراق 
امل��ال��ي��ة خ���ال ت��ع��ام��ات األس���ب���وع امل���اض���ي، ك���ان م��دف��وع��ًا 
بنشاط إفصاحات الشركات املدرجة عن بياناتها املالية 
املقابل  أنه في  إلى  الحالي، الفتًا  العام  الثالث من  للربع 
كانت عمليات جني األرباح والشراء املدروس على أسهم 
م��ن��ت��ق��اة خ��ص��وص��ًا ف���ي ال��ق��ط��اع��ات ال��ق��ي��ادي��ة إل���ى ج��ان��ب 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ض��م أس��ه��م��ًا رخ��ي��ص��ة، أب����رز م���ا يميز 

تعامات األسبوع.
شكلت  املالية  البيانات  إف��ص��اح��ات  أن  التقرير  وأف���اد 
الفترة  ال��ت��داوالت خ��ال  الرئيسية لحركة  ال��داف��ع��ة  ال��ق��وة 
امل���اض���ي���ة، وأن اس���ت���م���رار وت����ي����رة ال���ت���ع���ام���ات م��دع��وم��ة 
ب��ه��ذا املحفز فقط م��ن ش��أن��ه اس��ت��م��رار ت��ذب��ذب امل��ؤش��رات 
وتباينها بن الصعود والتراجع، دون وجود أداء مستقر 
يضمن ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��ش��اط اإلي��ج��اب��ي ل��ل��س��وق لفترة 

أط��ول، مبينًا أنه في ظل استمرار غياب املحفزات الفنية 
ال��ت��داوالت وتنامي  اإليجابية املشجعة على زي��ادة رقعة 
نشاط صناع السوق، ستكون حركة السوق موجهة أكثر 
تتراوح أسعارها ما  القيمة والتي  نحو األسهم متدنية 

بن 50 و100 فلس.
ول��ف��ت إل���ى أن ت��ع��ام��ات ال��ب��ورص��ة ف��ي جلسة االث��ن��ن 
ب��ع��دم��ا ش��ه��دت تعاماتها  أف��ض��ل  أداء  امل���اض���ي س��ج��ل��ت 
ت��غ��ي��رًا ك��ب��ي��رًا س����واء ف���ي ح��ج��م ال����ت����داوالت أو م��س��ت��وي��ات 
السيولة املتداولة التي تضاعفت تقريبًا في هذه الجلسة 
كما  االفتتاحية،  الجلسة  في  املتداولة  باملعدالت  قياسًا 
التي شملها  األس��ه��م  الجلسة ونوعية  ه��ذه  تعامات  أن 
ال��ن��ش��اط ع��ك��س��ت ح���ض���ورا ق��وي��ًا ل��ب��ع��ض ص��ن��اع ال��س��وق 
الوطنية  املحفظة  ضمنها  وم��ن  االستثمارية  واملحافظ 
ق��وة السوق  ق��ي��ادي��ة م��ا زاد م��ن  ال��ت��ي تحركت على سلع 

الشرائية.
ا  ف��ي جلسة  ال��ت��ي تمت  ال��ش��رائ��ي��ة  العمليات  أن  وذك���ر 
اثنن قفزت بالقيمة اإلجمالية لحجم التداوالت إلى أكثر 
من 21 مليون دينار، مقارنة ب� 13 مليون دينار تم تداولها 
من  شريحة  تفاعلت  بحيث  االفتتاحية،  الجلسة  خ��ال 
األسهم التشغيلية بعمليات الشراء التي شهدتها لتقفل 
البورصة  أن  التقرير  وأض���اف  مختلفة.  ارت��ف��اع��ات  على 
سجلت صعودًا متتاليًا في جميع مؤشراتها على مدار 
ج��ل��س��ت��ي األح����د واإلث����ن����ن، إال أن��ه��ا ق��ط��ع��ت ذل����ك محققة 
خسائر في جلسة الثاثاء على صعيد جميع مؤشراتها 

مع تراجع مستويات السيولة املتداولة.

ارتفاع مؤشرات »التجاري« الربحية
ت���وق���ف »ال�����ش�����ال« ع���ن���د ن���ت���ائ���ج ال��ب��ن��ك 
ال���ت���ج���اري ال���ك���وي���ت���ي ل���أش���ه���ر ال��ت��س��ع��ة 
 ،2015 في 30 سبتمبر  املنتهية  األول��ى 
أنه حقق صافي أرباح  والتي تشير إلى 
بعد خصم الضرائب بلغت نحو 25.39 
م��ل��ي��ون دي����ن����ار، م���ق���ارن���ة ب��ن��ح��و 25.34 
ال��ف��ت��رة نفسها من  مليون دي��ن��ار خ��ال 

عام 2014. 
وي���ع���زى ه����ذا االرت����ف����اع ال��ط��ف��ي��ف في 
االرتفاع  إل��ى  الصافية،  األرب���اح  مستوى 
بقيمة  التشغيلية  اإلي���رادات  إجمالي  في 
أع��ل��ى م��ن ارت��ف��اع إج��م��ال��ي امل��ص��روف��ات، 
وت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج ت��ح��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة 
امل��ح��س��وب��ة ع��ل��ى أس����اس س��ن��وي إل���ى أن 
غالبية مؤشرات ربحية البنك قد سجلت 
ارت��ف��اع��ًا م��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��ت��رة نفسها من 

عام 2014.
التشغيلية  اإلي���رادات  جملة  وارتفعت 
بنحو  مقارنة  دي��ن��ار  مليون   102.9 إل��ى 
للفترة نفسها من  دينار  مليون   100.5

عام 2014، أي ان هذه اإليرادات ارتفعت 
بما قيمته 2.4 مليون دينار أو ما نسبته 

2.4 في املئة. 
ارت��ف��اع قيمة بند  وتحقق ذل��ك نتيجة 
للبيع  معلقة  م���وج���ودات  اس��ت��ب��ع��اد  رب���ح 
 إلى نحو 

ً
بنحو 5.1 مليون دينار، وصوال

5.7 مليون دينار مقارنة بنحو 613 ألف 
دينار في سبتمبر 2014. 

أرب��اح  إي���رادات توزيعات  وارت��ف��ع بند 
 إل��ى 

ً
ب��ن��ح��و 2.3 م��ل��ي��ون دي���ن���ار وص�����وال

نحو 4 م��اي��ن دي��ن��ار، مقارنة م��ع نحو 
1.8 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، وارت���ف���ع أي��ض��ًا بند 
أتعاب وعموالت بنحو 2.2 مليون دينار 
 إل���ى ن��ح��و 25.5 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

ً
وص����وال

مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار، بينما 
ت���راج���ع ب��ن��د ص��اف��ي أرب�����اح االس��ت��ث��م��ار 
دينار،  ماين   5 بنحو  مالية  أوراق  في 
 إل����ى ن��ح��و 1.6 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

ً
وص������وال

للفترة  دينار  مليون   6.6 بنحو  مقارنة 
ذاتها من عام 2014.

• انخفاض التداوالت العقارية 8.4 في املئة 
إلى 187.2 مليون دينار خالل شهر أكتوبر  

»بيان«: الئحة »هيئة األسواق«
انعكاساتها إيجابية على البورصة

»الوطني لالستثمار«:
ارتفاع 5 أسواق... وانخفاض 8

ق��ال��ت ش��رك��ة ب��ي��ان ل��اس��ت��ث��م��ار إن م��ؤش��رات 
تباينها  املالية واصلت  ل��ألوراق  الكويت  س��وق 
لألسبوع الثاني على التوالي على إثر اختاف 
توجهات املتعاملن، إذ استمر املؤشر السعري 
في تسجيل الخسائر في ظل الضغوط البيعية 
وع���م���ل���ي���ات امل���ض���ارب���ة امل���س���ت���م���رة ع���ل���ى األس���ه���م 

الصغيرة.
وأضافت الشركة في تقريرها األسبوعي، أن 
املتأخرة  ال��ش��رك��ات  أسهم  على  كانت  الضغوط 
التسعة  لفترة  املالية  بياناتها  ع��ن  اإلع���ان  ف��ي 
أشهر من العام 2015، وسط تخوفات من أن يتم 
إيقاف التداول عن تلك األسهم إذا ما لم تتمكن 
التي  القانونية  املهلة  نهاية  قبل  اإلف��ص��اح  م��ن 

ستنتهي اليوم.
ال��وزن��ي  امل��ؤش��ري��ن  إل��ى تمكن  التقرير  ول��ف��ت 
و»ك�����وي�����ت 15« ت��م��ك��ن��ا م����ن م���واص���ل���ة أدائ���ه���م���ا 
اإلي���ج���اب���ي وس����ط دع����م م���ن اس���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ات 
األسهم  بعض  شملت  ال��ت��ي  والتجميع  ال��ش��راء 
الشركات  أس��ه��م  خصوصًا  والثقيلة،  ال��ق��ي��ادي��ة 
ال���ت���ي أف��ص��ح��ت ع���ن ن��ت��ائ��ج ف��ص��ل��ي��ة إي��ج��اب��ي��ة، 
إذ ج����اء ه����ذا األداء ف���ي ظ���ل ارت���ف���اع م��س��ت��وي��ات 
األس��ب��وع،  جلسات  أغ��ل��ب  ف��ي  النقدية  السيولة 
وخصوصًا في جلسة يوم االثنن التي شهدت 
وصول قيمة التداول إلى أعلى مستوياتها منذ 

شهر أغسطس املاضي.
التنفيذية  الائحة  إص���دار  أن  التقرير  وأف���اد 
لقانون هيئة أسواق املال واملرونة التي أبدتها، 
س��ي��ك��ون ل���ه ان���ع���ك���اس���ات إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى س��وق 
فيه  املدرجة  والشركات  املالية  ل��ألوراق  الكويت 

ي��ك��ف��ي وح����ده ملعالجة  ، إال أن ذل���ك ال 
ً
م��س��ت��ق��ب��ا

انعدام  م��ن  ال��س��وق حاليًا  التي يشهدها  األزم���ة 
املستثمرين  وه��روب  السيولة  وانخفاض  الثقة 
 ع���ن ظ��اه��رة 

ً
وع���زوف���ه���م ع���ن االس���ت���ث���م���ار، ف���ض���ا

انسحاب الشركات املدرجة.
وذك������ر أن ه�����ذا األم������ر ي���ح���ت���اج إل�����ى م��ع��ال��ج��ة 
جديد  م��ن  بالكويت  تنهض  شاملة  اقتصادية 
إلى سابق عهدها من وجود سوق أوراق مالية 
نشطة، بل كانت األكثر نشاطًا وتداواًل وسيولة 

في منطقة الخليج في املاضي القريب.
وت��اب��ع أن ال��س��وق أن��ه��ى ت��ع��ام��ات األس��ب��وع 
ع��ل��ى ت��ب��اي��ن ل��ج��ه��ة إغ�����اق م���ؤش���رات���ه ال��ث��اث��ة، 
إذ س��ج��ل امل���ؤش���ر ال��س��ع��ري خ��س��ائ��ر أس��ب��وع��ي��ة 
ب���س���ي���ط���ة ع���ل���ى إث������ر اس����ت����م����رار ح����ض����ور ب��ع��ض 
العوامل السلبية املتمثلة في الضغوط البيعية 
السريعة  وامل��ض��ارب��ات  األرب���اح  وعمليات جني 
التي تتركز على أسهم الشركات الصغيرة التي 
تأخرت في اإلفصاح عن بياناتها املالية لفترة 
وس��ط مخاوف  الحالي،  العام  من  الثالث  الربع 
من احتمال تعرضها لإليقاف عن التداول إذا لم 
انتهاء مهلة اإلفصاح  تعلن عن بياناتها قبيل 

التي ستنتهي اليوم األحد.
إل��ى تمكن املؤشرين الوزني و»كويت   ون��وه 
15« م���ن إن���ه���اء ت�����داوالت األس���ب���وع امل���اض���ي في 
ال��ن��ش��اط الشرائي  ال��خ��ض��راء، ب��دع��م م��ن  املنطقة 
ال��������ذي ش����م����ل ال����ع����دي����د م�����ن األس�����ه�����م ال���ق���ي���ادي���ة 
عن  أفصحت  التي  تلك  والتشغيلية، خصوصًا 
بيانات مالية إيجابية لفترة التسعة أشهر من 

العام الحالي.

أش������ارت ش���رك���ة ال���وط���ن���ي ل��اس��ت��ث��م��ار إل��ى 
تراجع معظم أسواق املنطقة خال األسبوع، 
بينما  أس���واق،   8 م��ؤش��رات  انخفضت  بحيث 
ارتفعت م��ؤش��رات 5 أس��واق أخ��رى، وق��د أقفل 
مؤشر السوق الكويتي مرتفعًا بواقع 1.4 في 

املئة على 396 نقطة. 
وأع����ل����ن����ت ش����رك����ة ال���ص���ال���ح���ي���ة ال���ع���ق���اري���ة 
نتائجها للربع الثالث من العام 2015، بحيث 
بلغت اإلي��رادات 9.6 مليون دينار بانخفاض 
ق��دره 8 في املئة عن العام املاضي، وانخفض 
إجمالي األرباح بنسبة 5 في املئة لتصل إلى 
5.5 مليون دينار، كما بلغت األرباح الصافية 
مليوني دينار ما يمثل تراجعًا بواقع 31 في 

املئة عن الفترة ذاتها من العام 2014. 
وكشفت شركة أمريكانا عن نتائجها للربع 
الثالث من العام 2015، بحيث بلغت اإليرادات 

ق���دره���ا 14 في  ب����زي����ادة  م��ل��ي��ون دي����ن����ار،   249
املئة عن العام امل��اض��ي، وق��د ارتفعت األرب��اح 
التشغيلية بنسبة 23 في املئة إلى 20 مليون 

دينار. 
وأض�����اف ال��ت��ق��ري��ر أن����ه ف���ي اإلم��������ارات، أق��ف��ل 
مؤشر سوق ابوظبي منخفضًا بواقع 1.5 في 
املئة خال األسبوع، ليقفل على 4200 نقطة، 
وأقفل مؤشر سوق دبي منخفضًا بواقع 5.4 
ف���ي امل��ئ��ة خ���ال األس���ب���وع ل��ي��غ��ل��ق ع��ل��ى 3265 
نقطة، وقد أعلنت شركة العربية للطيران عن 
نتائجها للربع الثالث من العام 2015، بحيث 
ب��ل��غ��ت اإلي��������رادات 1.1 م��ل��ي��ار دره�����م ب��ارت��ف��اع 
قدره 6 في املئة عن العام املاضي، كما بلغت 
األرب��اح الصافية 235 مليون دره��م، ما يمثل 
تراجعًا بواقع 6 في املئة عن الفترة ذاتها من 

العام 2014.

يستضيفها »جيت مول« بالتعاون 
مع »حقوق األطفال الكويتية«

»برقان« يشارك 20 الجاري 
في احتفالية يوم الطفل العاملي

أع��ل��ن ب��ن��ك ب���رق���ان م��ش��ارك��ت��ه ف���ي اح��ت��ف��ال��ي��ة ي����وم ال��ط��ف��ل 
رابطة حقوق  مع  بالتعاون  تنظيمها  التي سيتم  العاملي، 

األطفال الكويتية في إطار مسؤوليته االجتماعية. 
ويتزامن االحتفال العاملي بالطفل في يوم 20 نوفمبر من 
كل عام، بحيث ستقام فعاليات االحتفال هذا العام بحضور 

كل من اآلباء واألبناء في مجمع غيت مول التجاري.
ل����ه، إن األط���ف���ال سيستمتعون  ب��ي��ان  ف���ي  ال��ب��ن��ك  وق����ال 
ب���ق���ض���اء وق���ت���ه���م ف����ي ه�����ذا االح���ت���ف���ال م����ن خ�����ال ال���ب���رام���ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ع���دة خ��ص��ي��ص��ًا ل���ه���م، إض���اف���ة إل����ى ب��رام��ج 
امل��س��اب��ق��ات واألن��ش��ط��ة ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة، م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه يمكن 
لآلباء أن ينضموا لحضور الندوة التي ستقدمها رئيسة 
رابطة حقوق األطفال الكويتية الدكتورة حنان الرزوقي، 
الدكتورة  الكويتية  األطفال  رابطة حقوق  نائبة رئيس  و 
ه��ن��د امل���زي���دي، وال��ت��ي س��ي��ت��م ف��ي��ه��ا ط���رح م��وض��وع��ات من 
ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة ب��ح��ق��وق األط���ف���ال، إذ ت��ت��رك��ز ه��ذه 
الندوة حول كيفية حماية األطفال في املجتمع من اإلهمال 

واإليذاء وسوء املعاملة.
وذك���ر أن راب��ط��ة ح��ق��وق األط���ف���ال ال��ك��وي��ت��ي��ة تعمل تحت 
بهدف  رب��ح��ي��ة،  غ��ي��ر  كمنظمة  الكويتية  الطبية  الجمعية 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة املجتمعية ب��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، ب��االت��ف��اق مع 
أهمية هذا  أن  إل��ى  األط��ف��ال، منوهًا  املتحدة لحقوق  األم���م 
ال��ح��دث تأتي مل��ا يشهده دائ��م��ًا م��ن مشاركة واس��ع��ة املجال 
أف��راد  الصحة وجميع  م��ج��االت  ف��ي  املتخصصن  قبل  م��ن 
املجتمع لحصولهم على التوعية حول أهمية رعاية الطفل 

ووقايته من سوء املعاملة.
وب��ن »ب��رق��ان« أن��ه باعتباره واح���دًا م��ن أه��م املؤسسات 
املالية الرائدة في الكويت، واستنادًا على جهوده املتواصلة 
ال��رائ��ع��ة، يتشرف بدعوة  امل���ب���ادرات  ف��ي تشجيع مثل ه��ذه 
اآلباء واألمهات واألطفال لحضور االحتفال باليوم العاملي 

للطفل.

م الدعم للجمعية
ّ
فريق البنك يسل

مجدي صابرالشيخ محمد العبدالله


