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يشهد ً
إقباال كبيرًا من املواطنني واملقيمني

«أعيان» 6 :في املئة عائدات
صندوق «عوائد» الشهرية
ي ــواص ــل صـ ـن ــدوق ع ــوائ ــد ال ـع ـق ــاري لـشــركــة
أع ـي ــان ل ــإج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار ،امل ـحــاف ـظــة على
مكانته ،كأحد أفضل الصناديق العقارية ذات
العوائد الشهرية في الكويت.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،إلـ ـ ــى أن
ً
صندوق عوائد العقاري يشهد إقباال كبيرًا على
االش ـت ــراك مــن قـبــل املــواط ـنــني واملـقـيـمــني ،الفتة
إلى أنه يعتبر من الصناديق العقارية الجاذبة
للمستثمرين ،نـظـرًا ملــا يتميز بــه مــن استقرار
الـتــوزيـعــات النقدية الشهرية بنسبة تـقــارب 6
فــي املئة سنويا ،إضــافــة إلــى مــرونــة الصندوق
من حيث إمكانية االشـتــراك واالسـتــرداد بشكل
رب ــع س ـنــوي ،بــاإلضــافــة إل ــى ت ــوزع اسـتـثـمــارات
الصندوق على القطاعات العقارية املختلفة.
ولفتت إلــى أن نسبة الـعـقــارات االستثمارية
تبلغ  58في املئة ،والعقارات الصناعية  26في
املئة ،والعقارات التجارية  16في املئة ،ما يقلل
مــن مخاطر الصندوق ويــرفــع درجــة األم ــان في
استثماراته وعوائده.
وأض ــاف ــت ال ـشــركــة أن ــه نـتـيـجــة ل ـهــذا اإلق ـبــال
املتزايد ،فقد ازداد عــدد وحــدات الصندوق إلى
قــرابــة  32مـلـيــون وح ــدة بـمــا ي ـعــادل  22مليون
دي ـن ــار ،م ــا يـعـكــس م ــدى ثـقــة واط ـم ـئ ـنــان حملة
الــوحــدات واملستثمرين مــن األف ــراد والـشــركــات
لاستثمار فــي الـصـنــدوق ،نظرًا إلــى استقراره
ونـ ـم ــوه ،إض ــاف ــة إل ــى ث ـب ــات أدائـ ـ ــه واس ـت ـم ــراره
ف ــي ت ــوزي ــع ال ـع ــوائ ــد ال ـش ـهــريــة ملـســاهـمـيــه منذ
التأسيس في عام  ،2005ومرورًا باألزمة املالية
في السنوات املاضية وحتى اليوم.
ولفتت إلى أن صندوق عوائد العقاري يقوم
بتوزيع أربــاح نقدية شهرية ،لحملة الوحدات
م ــن خ ــال تـنـفـيــذ خ ـطــة اسـتــراتـيـجـيــة واضـحــة
ومحددة ،تستهدف االستثمار بالعقارات املدرة
ذات العوائد الجيدة ،وعدم الدخول باستثمارات
ذات مخاطر عالية.
وذكـ ــرت أن ه ــذه الـخـطــة تـســاهــم فــي تحقيق
أه ــداف الـصـنــدوق االسـتــراتـيـجـيــة ،وتـمـيــزه عن

غ ـيــره فــي ال ـكــويــت ،كــاشـفــة أن ص ـنــدوق عــوائــد
الـ ـعـ ـق ــاري ح ـق ــق م ـت ــوس ــط ت ــوزيـ ـع ــات ش ـهــريــة
يقارب  6في املئة على صافي القيمة السوقية
للوحدة .وتركز إدارة الصندوق على االستثمار
فــي القطاع العقاري فــي الكويت ،بحيث بلغت
نـسـبــة اس ـت ـث ـمــاراتــه ف ــي ال ـكــويــت  88ف ــي امل ـئــة،
بهدف تطبيق أهدافه .وكشفت «أعيان» عن قيام
الصندوق بالدخول بعدة استثمارات عقارية
خال الفترة السابقة ،ومنها عقارات استثمارية
سكنية مـجــزيــة فــي منطقة الـفــروانـيــة وحــولــي
واملنقف ذات عوائد جيدة ،لتشكل إضافة نوعية
ملحفظة عقاراته .وأضافت إدارة الصندوق أنه
نـتـيـجــة زي ـ ــادة رأس املـ ــال أص ـبــح لــديــه سيولة
تبحث من خالها عن فرص استثمارية مجزية
وآمنة لاستثمار بها ،وأنه جار النظر في عدة
فرص متاحة حاليا.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ص ـن ــدوق ع ــوائ ــد ال ـع ـقــاري
يعد مــن أوائ ــل الصناديق العقارية امل ــدرة ذات
التوزيعات الشهرية ،وهو يركز على االستثمار
ف ــي ع ـق ــارات مـ ــدرة لـلــدخــل ذات ع ــوائ ــد مـمـيــزة،
ويقدم توزيعات نقدية شهرية ،ويتمتع باملرونة
في االشتراك واالسترداد الربع سنوي.
وك ـش ـف ــت أن الـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ن ـشــاطــه
فــي شـهــر أبــريــل  ،2005ال ـتــزم بتسديد األرب ــاح
الشهرية لعمائه منذ تأسيسه ،ولم يتوقف عن
ذلك حتى في فترة األزمة املالية العاملية.

ّ
«التجاري» يوزع الهدية
الرمضانية على املصلني

فريق «التجاري» ّ
يوزع الهدايا على املصلني

وزع الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي «هــديــة الـتـجــاري
ال ــرم ـض ــان ـي ــة» ع ـلــى م ــرت ــادي امل ـس ــاج ــد ب ـعــد صــاة
التراويح ،انسجاما مع األجواء العطرة الخاصة التي
يشهدها شهر رمضان الفضيل ،واملليئة بالروحانية
والنفحات اإليمانية.
وجــاء تــوزيــع الهدايا مــن «الـتـجــاري» ،تزامنا مع
األجواء الرمضانية ،التي يعيشها الجميع في العشر
األواخر من شهر رمضان ،وانطاقا من حرصه على
تعزيز التواصل مع فئات املجتمع كافة.
وق ــال ــت م ـس ــاع ــدة امل ــدي ــر الـ ـع ــام إلدارة اإلعـ ــان
وال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة أم ــان ــي ال ـ ــورع ،إن ه ــذا الـجـهــد
االجتماعي فــي هــذا الشهر الفضيل مــن قبل البنك،
جاء ضمن خطة إستراتيجية موضوعة تهدف إلى
تحقيق التكافل االجتماعي ،ودعم املجتمع من خال

أنشطة وفعاليات خيرية ،تتناسب مع طبيعة هذا
الشهر الفضيل.
وأش ــارت إلــى أن «الـتـجــاري» قــام بـتــوزيــع هديته
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ع ـل ــى امل ـص ـل ــني ل ـل ـس ـنــة ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
ال ـت ــوال ــي ،وق ــد اخ ـت ــار ه ــذا ال ـع ــام ب ــأن ي ـكــون تــوزيــع
الهدايا على املصلني في العشر األواخ ــر ،بمشاركة
ف ـعــالــة م ــن فــريــق املــوظ ـفــني امل ـت ـطــوعــني .وأوض ـحــت
أن ال ـه ــدي ــة الــرم ـضــان ـيــة ع ـب ــارة ع ــن ك ــرت ــون يحمل
اســم البنك وش ـعــاره ،ويحتوي على سـجــادة صاة
ومسباح وعطر.
وش ــددت ال ــورع على أن «ال ـت ـجــاري» كــان وم ــازال
يولي أهمية كبيرة ،لدعمه ومشاركته فــي مختلف
الفعاليات واألنـشـطــة االجتماعية ،ملواكبة رسالته
باملسؤولية تجاه مختلف أفراد املجتمع.

تأكيدًا اللتزامه تجاه املجتمع

«الدولي» يحتفي بالقرقيعان
في دار رعاية املسنني واأليتام

العدد ) • (A0 -13868الثاثاء  20يونيو lssue No. (A0 -13868) • Tuesday 20 June 2017

ّ
وقعت عقد خدمات واستشارات مع «الفوز»

اقتصاد

43

الحجرف« :الريم» تعمل على تنويع استثماراتها
لرفع إيراداتها وأرباحها
ّ
وقـ ـع ــت ش ــرك ــة إدارة األمـ ــاك
الـ ـعـ ـق ــاري ــة «ري ـ ـ ـ ــم» ،ع ـق ــد ت ـقــديــم
خدمات واستشارات استثمارية
مـ ــع ش ــرك ــة ال ـ ـفـ ــوز لــاس ـت ـث ـمــار،
س ـت ـقــدم األخـ ـي ــرة كــون ـهــا شــركــة
اسـتـثـمــاريــة مــرخـصــة مــن هيئة
أسـ ـ ـ ــواق املـ ـ ــال والـ ـبـ ـن ــك امل ــرك ــزي
وت ـ ـمـ ــارس ن ـش ــاط ـه ــا ف ــي م ـجــال
االستثمار وفقا ألحكام الشريعة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،مـ ــن خ ــال ــه أف ـضــل
ال ـح ـل ــول االس ـت ـث ـم ــاري ــة لـشــركــة
«ريم».
وتم اإلعان أخيرًا عن باكورة
ه ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــراء «ري ـ ــم»
قطعة أرض فــي اململكة املتحدة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ب ـغ ــرض ال ـت ـطــويــر
العقاري.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
«ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» ،شـ ـ ـ ـ ــاش الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف،
إن ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ال ـخ ــدم ــات
مـ ــع «الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز» ،ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ــار
سـ ـ ـع ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ
إسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
الخمسة أعوام املقبلة ،واملتمثلة
بالعمل على تنويع استثماراتها

الحجرف والعبدالجليل يتبادالن االتفاقية

م ـح ـل ـي ــا ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وال ـ ــدف ـ ــع بـهــا
لتحقيق م ـعــدالت نـمــو ملحوظ
في إيراداتها وأرباحها.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس

التنفيذي لشركة «ال ـفــوز» ،فهد
غ ــازي العبدالجليل ،أن الشركة
سـ ـتـ ـق ــدم م ـ ــن خ ـ ـ ــال االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
امل ـب ــرم ــة ،ال ـح ـلــول االسـتـثـمــاريــة

إل ـ ــى «ري ـ ـ ــم» القـ ـتـ ـن ــاص ال ـف ــرص
االستثمارية الواعدة ،في أسواق
م ـت ـب ــاع ــدة ومـ ـن ــاط ــق ج ـغــراف ـيــة
م ـت ـن ــوع ــة ،وم ـن ـه ــا دول مـجـلــس

الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ومـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
واململكة املتحدة ،وأوروبا.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد fأن ـ ـ ـ ــه سـ ـتـ ـت ــم دراس ـ ـ ــة
األس ـ ـ ــواق امل ـس ـت ـهــدفــة وال ـف ــرص
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة
وت ـح ـل ـي ـل ـهــا ،وتـ ـح ــدي ــد ال ـف ــرص
األنـ ـس ــب م ـن ـهــا وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر
ال ـف ـن ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،وت ـحــديــد
الـهـيـكــل ال ـقــانــونــي لــاسـتـثـمــار،
عــن طــريــق االسـتـعــانــة باملكاتب
القانونية املتخصصة.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـ ـ «ري ـ ـ ـ ــم» ،إب ــراه ـي ــم
إسـمــاعـيــل ال ـك ـنــدري ،أن الشركة
ح ـ ــري ـ ـص ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة
بالشركات ذات الخبرة الكبيرة
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،ت ـم ــاش ـي ــا
مـ ــع إس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ــأع ــوام
الـخـمـســة املـقـبـلــة ،وال ـت ــي ترتكز
على تنويع استثماراتها لرفع
األداء ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي ،وت ــوس ـي ــع
قـ ــاعـ ــدة م ـل ـك ـي ـت ـهــا فـ ــي األصـ ـ ــول
االستثمارية ،بما يحقق أفضل
العوائد ملساهميها.

ّ
«السالم» :التوقعات اإليجابية تحيط
بعمليات املجموعة والشركات التابعة

أقامت غبقتها الرمضانية بحضور مسؤولي الشركات التابعة وموظفيها

أقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـس ـ ــام
ال ـق ــاب ـض ــة غ ـب ـق ـت ـهــا الــرم ـضــان ـيــة
بـ ـحـ ـض ــور م ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـش ــرك ــات
التابعة وموظفيها ،بحيث اتفق
جـ ـمـ ـي ــع مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة،
ع ـل ــى أن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـتــوق ـعــات
اإليجابية باتت تحيط بمستقبل
جميع شركاتها أكثر من أي وقت
م ـضــى ،مـشـيــريــن إل ــى أن الخطط
االستثمارية املعدة للفترة املقبلة
تزيد من هذه القناعة.
وأض ــاف ــوا خ ــال ال ـغـبـقــة الـتــي
حـضــرهــا ع ــدد كـبـيــر مــن موظفي
ال ـشــركــة وال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة ،أن
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ش ـه ــدت الـعــديــد
مــن اإلن ـج ــازات عـلــى صعيد كافة
مؤشرات املجموعة ،ســواء املالية
أو االستثمارية.
وأوضح املسؤولون أن التركيز
على األداء التشغيلي بــات شعار
املرحلة ،سواء بالنسبة ملسؤولي
«ال ـس ــام» أو ملـســؤولــي شركاتها
الـتــابـعــة ،لـتـعــزيــز ك ـفــاءة الـعـبــاءة
امل ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ،وت ـح ـق ـيــق
ربـحـيــة مـسـتــدامــة تـقــابــل الخطط
الـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي طـ ـم ــوح
املساهمني وتستقطب مــزيـدًا من
املستثمرين الذين يحملون قيمة
مضافة لها.
وش ـ ــددوا عـلــى أن تـطــويــر أداء
مــوظ ـفــي امل ـج ـمــوعــة ي ــأت ــي ضمن
م ـ ـحـ ــاور إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة امل ــرح ـل ــة
الحالية ،داعــني إيــاهــم إلــى العمل
ك ـ ــأس ـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ــدة وق ـ ـلـ ــب واح ـ ـ ــد،
وم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـب ـع ــض
لـتـسـتـمــر امل ـج ـمــوعــة ف ــي تحقيق
اإلنجازات التي بدأتها.
ون ـ ـ ـ ــوه م ـ ـسـ ــؤولـ ــو امل ـج ـم ــوع ــة
إلـ ــى أن إس ـتــرات ـي ـج ـيــة «الـ ـس ــام»
الجديدة تهدف إلى زيادة حرص
إدارة ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة عـلــى
تحقيق أرب ــاح تشغيلية حقيقية
مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ،ت ـظ ـه ــر ت ــدريـ ـجـ ـي ــا فــي
ال ـن ـتــائــج ال ـف ـص ـل ـيــة م ــن ك ــل ع ــام،
مضيفني أن املجموعة وشركاتها
ال ـتــاب ـعــة ت ـس ـيــر ب ـخ ـطــى مـتـمـيــزة
ب ـج ـهــود ال ـعــام ـلــني ف ـي ـهــا ،وأن ـهــا

مسؤولو املجموعة في لقطة جماعية

جانب من الغبقة

مقبلة عـلــى تــوسـعــات ومـفــآجــات
كبيرة العام املقبل.
وأف ـ ــادوا أن املـجـمــوعــة نجحت
فــي الـفـتــرة املــاضـيــة فــي التوصل
إلـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــات عـ ــادلـ ــة ل ـغــال ـب ـيــة

م ــدي ــونـ ـي ــاتـ ـه ــا ،وأنـ ـ ـه ـ ــا ت ـس ـت ـعــد
ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة لـ ــزيـ ــادة
اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ،ب ـع ــد أن قـلـصــت
مصاريفها التمويلية إلى حدود
م ـت ــدن ـي ــة ،وب ـع ــد أن خ ـف ـضــت مــن

مـ ـص ــاريـ ـفـ ـه ــا ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة إلـ ــى
ال ـ ـح ـ ــدود ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـس ـن ــت مـعـهــا
مراكزها املالية.
ك ـمــا أكـ ــد م ـس ــؤول ــو املـجـمــوعــة
حرص اإلدارات التنفيذية للسام

وال ـشــركــات الـتــابـعــة ومــوظـفـيـهــا،
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر نـ ـم ــوذج أع ـمــال ـهــم،
وتـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــني ك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة وامل ـ ــال ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
يقدمونها في جميع أعمالهم ،من
خــال العمل على تطوير وتقديم
أف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات واملـ ـنـ ـتـ ـج ــات
املتميزة منهم.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــون عـ ـل ــى
أهمية دعــم جهود الجهاز الفني
واإلداري لـ ـلـ ـس ــام وال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـ ـت ــابـ ـع ــة ،بـ ـم ــا ي ـس ـه ــم ف ـ ــي دف ــع
عـ ـجـ ـل ــة الـ ـنـ ـم ــو ألداء الـ ـش ــرك ــات
التابعة في املستقبل ،معربني عن
ثقتهم فــي م ـقــدرة املــوظـفــني على
املـحــافـظــة عـلــى املـكـتـسـبــات الـتــي
تـحـقـقــت وت ـطــويــرهــا وتـنـمـيـتـهــا،
وم ــوضـ ـح ــني أن امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
امل ـك ـت ـس ـب ــات ت ــأت ــي بـ ــاإلخـ ــاص،
وسـ ـ ــط االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ان ـت ـه ــاج
أس ـ ـلـ ــوب ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ــني ال ــزم ــاء
والزميات.

ّ
«املتحد» يشارك بمسيرة دعم املصابني بالتوحد
فريق البنك خالل إحدى الزيارات

يواصل بنك الكويت الدولي مبادراته االجتماعية
واإلنسانية الهادفة فــي الشهر الفضيل ،بحيث قام
بتنظيم زي ــارة إل ــى دار رعــايــة املـسـنــني ودار رعــايــة
األيتام التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
وجاءت الزيارات ملشاركة املسنني واألطفال فرحة
القرقيعان ،وإضـفــاء البهجة والـســرور إلــى قلوبهم،
ضمن برنامج البنك الرائد للمسؤولية االجتماعية،
وال ـحــافــل بــالـعــديــد مــن األنـشـطــة والـفـعــالـيــات خــال
شـهــر رم ـضــان امل ـب ــارك .وأف ــاد مــديــر وح ــدة االتـصــال
امل ــؤس ـس ــي ف ــي ال ـب ـن ــك ،نـ ــواف ن ــاج ـي ــا ،أن «ال ــدول ــي»
ي ـحــرص دائ ـم ــا عـلــى تـنـظـيــم ال ــزي ــارات ال ـتــي تعكس
أهمية دوره في دعم البرامج واألنشطة االجتماعية
واإلن ـســان ـيــة ،خـصــوصــا ف ــي شـهــر رم ـض ــان امل ـب ــارك،
م ــؤك ـدًا س ـعــي عــائ ـلــة ال ـب ـنــك إل ــى تـنـظـيــم الـنـشــاطــات
والزيارات الدورية إلى املؤسسات املجتمعية ،ودور

الرعاية واملستشفيات داخل الكويت ،تأكيدًا اللتزامه
بواجبه تجاه املجتمع بمختلف فئاته.
وأضاف ناجيا أن هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع
االحتفال بمناسبة القرقيعان ،التي يحرص «الدولي»
عـلــى امل ـشــاركــة بـهــا ف ــي ك ــل ع ــام ،بــاعـتـبــارهــا إح ــدى
أبــرز الـعــادات الرمضانية القديمة في الكويت ،الفتا
إلــى اختيار البنك هــذا العام االحتفال مع املسنني و
األيتام إيمانا بواجبه اإلنساني تجاه مختلف فئات
املجتمع ،ما يعكس الــدور الحيوي الــذي يضطلع به
في مجال املسؤولية املجتمعية.
وذكر أن البنك أطلق هذا العام العديد من املبادرات
الرمضانية ،في إطار دعمه ومشاركته في الفعاليات
وال ــزي ــارات ،الـتــي تستهدف جميع شــرائــح املجتمع
ال ـكــوي ـتــي ،م ــن خ ــال بــرنــام ـجــه ال ــرائ ــد لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية.

شارك البنك األهلي املتحد في
مسيرة دعــم املـصــابــني بالتوحد
الـ ـ ـت ـ ــي ن ـظ ـم ـه ــا م ـ ــرك ـ ــز «ش ـ ــراك ـ ــة
الـ ـت ــوح ــد ـ الـ ـك ــوي ــت»ف ــي مـجـمــع
األفنيوز.
وأعــرب البنك في بيان لــه ،عن
س ـع ــادت ــه ب ـت ـقــديــم ال ــدع ــم الـ ــازم
إلنجاح هذه الفعالية التي تهدف
إل ـ ــى ت ــوع ـي ــة وت ـث ـق ـيــف املـجـتـمــع
ّ
التوحد ،وتعكس تضافر
بمرض
ال ـج ـهــود ل ــدع ــم م ــرض ــى الـتــوحــد
وأســرهــم ،وتسليط الـضــوء على
ضـ ــرورة تـحـســني ح ـيــاة األط ـفــال
وال ـب ــال ـغ ــني ال ــذي ــن يـ ـع ــان ــون مــن
الـ ـت ــوح ــد ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـك ـف ــل لـهــم
حياة كريمة ،ما يساعد على دمج
ه ــذه الـفـئــة الـغــالـيــة عـلــى القلوب
ف ــي مـنـظــومــة امل ـج ـت ـمــع ،ويـسـهــم
في رسم االبتسامة والفرحة على
وجوه أطفال التوحد.
وأك ــد الـبـنــك أن ــه يـحــرص على
املشاركة في مثل هذه الفعاليات،
الـتــي تـهــدف إل ــى إح ــداث تغييرًا

املشاركون في السباق

م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــا وج ـ ـ ــدي ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حـ ـي ــاة
األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــني ب ـ ـمـ ــرض
ال ـت ــوح ــد ،م ــن خ ــال رف ــع الــوعــي

املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي بـ ـم ــاهـ ـي ــة الـ ـت ــوح ــد
وطبيعته ،وضــرورة التشخيص
املـ ـبـ ـك ــر والـ ــدق ـ ـيـ ــق ل ـ ـ ــه ،وك ـي ـف ـي ــة

ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة لـلـمـصــابــني به
في التوقيت املناسب ،ليتمكنوا
من االندماج في املجتمع ،شاكرًا

مركز «شراكة التوحد ـ الكويت»
على جـهــوده فــي زي ــادة التوعية
بمشكلة التوحد.

