
أسدلت بورصة الكويت تعامالتها 
امس  الثالثاء على ارتفاع لليوم الثالث 
على التوالي إثر موجة شراء على كثير 
من األسهم السيما الصغيرة واملتوسطة 
م��ا ان��ع��ك��س إي��ج��اب��ا ع��ل��ى امل��ؤش��رات 
الرئيسية الثالثة التي سكنت اخلانات 

اخلضراء.
 وب��دا من منوال املسار العام زخم 
األوام���ر وإن كانت ب��ص��ورة مدروسة 
وانتقائية وهو ما ترجمته مؤشرات كل 
من الكمية والسيولة اللتني انخفضتا 
مقارنة مع اجللسات املاضية بسبب 
عمليات جني األرب��اح التي كانت دفتها 
في اجت��اه األسهم التشغيلية كشركة 
)زي���ن( جلني األرب���اح وت��راج��ع سهم 

شركة )جي إف إتش(.
 وأي��ض��ا ك��ان للعمليات املضاربية 
دور واض��ح ف��ي م��ن��وال حركة الكثير 

من الشركات املتوسطة التي تراواحت 
أسعارها بني 100 و 200 فلس وسط 
ال��ت��ح��رك��ات ال��ت��ي استهدفت شركات 
مرتبطة ببعض ك��ب��رى املجموعات 

االستثمارية.
 كما كان الفتا استمرار التركيز على 
شركات بعض املجموعات االستثمارية 
الس��ي��م��ا م��ج��م��وع��ة )االس��ت��ث��م��ارات 
الوطنية( بقيادة سهمي شركتي )زين( 
ثم )الكويتية السورية القابضة( وكانا 
ضمن الشركات األكثر تداوال على مدار 

ساعات اجللسة.
 وعلى صعيد أه��م القطاعات التي 
ك��ان��ت ف��ي م��رم��ى االه��ت��م��ام م��ن جانب 
املتعاملني - السيما األف����راد- قطاع 
اخل��دم��ات املالية بسبب تركيز أوام��ر 
ه���ؤالء على أس��ه��م متعددة خصوصا 
في اجت��اه سهم شركة )االمتياز( الذي 

استطاع ان يقتنص 04ر17 مليون سهم 
بقيمة 8ر2 مليون دينار كويتي )نحو 
15ر9 مليون دوالر أمريكي( متت عبر 

318 صفقة نقدية.
 وج��اءت أسهم القطاع املصرفي في 
طليعة األس��ه��م التي م��ا زال��ت حتافظ 
على حركتها املتزنة بفضل التركيز على 
أسهم كل من بنك الكويت الوطني ثم 
بيت التمويل الكويتي ثم بنك وربة حيث 
كانت في قائمة ج��دول أكبر الصفقات 

التي متت خالل تعامالت اجللسة.
 وتابع بعض املتعاملني إفصاحا من 
بنك ورب��ة بخصوص صفقة استحواذ 
على منشأة سكنية في مدينة داالس 
بوالية تكساس األمريكية وتبلغ حصة 
البنك 4ر23 مليون دوالر أمريكي إضافة 
إلى موافقة هيئة أسواق املال على جتديد 
حق شراء أو بيع 10 في املئة من أسهم 

شركة )املركز(.
 واه��ت��م بعض املتعاملني بإفصاح 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية )مدرجة( 
ملصلحة حساب وزارة العدل - إدارة 
التنفيذ وإيضاح عن استقالة أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة في شركة االثمار القابضة 
وإف��ص��اح م��ن )اخلليجي( بخصوص 

معلومة جوهرية.
 وبالنظر إل��ى الشركات التي كانت 
ف��ي ب���ؤرة االرت��ف��اع��ات ف��ك��ان��ت ت��دور 
حول )املواساة( و)الديرة( و)سينما( 
و)ع��م��ار( و )امل���دن( أم��ا االك��ث��ر ت��داوال 
فكانت )االمتياز( و)زين( و)السورية( 

و)ابيار( و)بيتك(.
 واستهدفت الضغوطات البيعية 
وعمليات جني األرب���اح أسهم العديد 
م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي مقدمتها )نفائس( 
و)متدين ع( و)أسس( و)اولى تكافل( 

و)خصوصية( في حني شهدت اجللسة 
ارتفاع أسهم 53 شركة وانخفاض أسهم 
55 شركة من إجمالي 134 شركة متت 

املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر 

أسهم )كويت 15( على 6ر8 مليون سهم 
متت عبر 674 صفقة نقدية بقيمة نحو 
7ر4 ماليني دينار )نحو 3ر15 مليون 

دوالر(.
 وأقفل املؤشر السعري مرتفعا بنحو 

6ر18 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6932 
نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 
3ر15 مليون دي��ن��ار )نحو 031ر50 
مليون دوالر( من خالل 8ر94 مليون 

سهم متت عبر 3605 صفقات نقدية.
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48.76 دوالر برميل النفط يرتفع إلى  
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 07ر1 دوالر في 
ت��داوالت ي��وم اول أم��س االثنني ليبلغ مستوى 76ر48 
دوالر أميركي مقابل 69ر47 دوالر للبرميل في تداوالت 
ي��وم اجلمعة املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

 وفي األس��واق العاملية استمرت اسعار النفط اخلام 
بالتراجع خالل ت��داوالت اول امس االثنني مع استمرار 
املخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط في الواليات املتحدة 

وفقدان املعروض العاملي.
 وانخفضت العقود اآلجلة خلام القياس األمريكي غرب 

تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 13 سنتا لتصل 
إلى مستوى 55ر48 دوالر للبرميل ، كما انخفضت العقود 
اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج )برنت( تسليم أكتوبر 
أمس ينحو 25 سنتا لتصل إلى مستوى 45ر52 دوالر 

للبرميل.
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تداوالت البورصة

جني األرباح يخفض الكمية والسيولة مقارنة مع اجللسات املاضية

موجة شراء على األسهم الصغيرة 
واملتوسطة تقود البورصة إلى االرتفاع

إجناز استثماري آخر يضيفه بنك وربة 
إلى محفظة برنامجه لالستثمار العقاري 
العاملي ومستمراًفي دع��م استراتيجيته 
الرامية إلى تكريسه بنًكا متصدراًفي مجال 
اخلدمات املصرفية للشركات واخلدمات 
املصرفية لالستثمار. ويستند هذا اإلجناز 
إلى استراتيجية بنك وربة للتوسع العقاري 
الناجح،التي يرتكز فيها ال��ى دراس���ات 
معّمقة يقوم بها قطاع االستثمار في بنك 
ورب��ة ح��ول الفرص املجدية عاملياً والتي 
يثق بأنها ستؤمن عوائد منتظمة؛ وبناًءا 
عليه وباالستناد ال��ى ثقته م��ن  أن سوق 
االستثمار العقاري في الواليات املتحدة 
األمريكية  يتمتع باالستقراروارتفاع الطلب 
على الوحدات السكنية املميزة، يفخر بنك 
ورب��ة أن يعلن عن ثالث استحواٍذ عقاري 
له منذ بداية هذا العام في الواليات املتحدة 
األمريكية- والي��ة تكساس وتبلغ حصة 
بنك وربة23.46 مليون دوالر أمريكي، 
وه��و عبارة عن منشأة سكنية مخصصة 
للعائالت:SUITE 2801 وتتألف من 417 
وحدة سكنية وذلك وفق شراكة مع شركة 
كورتالند بارتنرز، وه��ي شركة أمريكية 
متخصصة بتقدمي خدمة متكاملة حول 
االستحواذ على املنشآت العقارية العائلية 

باإلضافة الى التطوير والتشغيل العقاري.
وحول االستحواذ الثالث لبنك وربة في 
الواليات املتحدة األمريكية منذ مطلع هذا 
العام، قال ثويني خالد الثويني نائب رئيس 
املجموعة املصرفية لالستثمار ف��ي بنك 
ورب��ة: “بحمد الله وتوفيقه، استطعنا أن 
نسجل إجنازاً آخر في دعم برنامج بنك وربة 

لالستثمار العقاري العاملي، وهذا ناجت عن 
ج��ه��ود العاملني ف��ي مجموعة املصرفية 
لالستثمار في البنكالذي ي��دأب في البحث 
عن فرص استثمارية عقارية مجدية ومؤكد 
في دور محوري بتنويع العائد وتنمية 
محفظة البنك االستثمارية العقارية، مع 
احلرص على أن تكون متوافقة مع اجلودة 
واألمن وأيضا سياسة بنك وربة الرئيسية 

لالستثمار ومعاييره للمخاطر”.
وأك��د الثويني على أن بنك ورب��ة ملتزم 
بضخ االس��ت��ث��م��ارات وف��ق م��ع��دل مخاطر 
منخفض وذل��ك بااللتزام املطلق بسياسة 
البنك لالستثمار واإلج��راءات املتبعة التي 
تهدف إلى ضمان عوائد مؤمنة على املدى 

الطويل للبنك.
تتمتع املنشأة، وهي من طراز )أ(، مبوقع 

استراتيجي في مركز أس��واق العمل من 
ضمنها مدينة داالسفورتورث وآرلينغتون 
بوالية تكساس، وتقع على مسافة قريبة 
م��ن أك��ب��ر وج��ه��ات ال��ت��س��وق مم��ا يجعلها 
اخليار األفضل للمستأجرين؛ وهي تؤمن 
وصوال سهال الى مطار داالس الدولي.  وقد 
مت بناؤها في عام 2013 وتوفر شققا فخمة 
مؤلفة من 1، 2 و3 غرف نوم وهي تتميز 
بتشطيب عمراني راٍقومرافق مناسبة لكافة 
األع��م��ار وم��ن ضمنها: أح���واض سباحة، 

ومركز رياضي. 
إلى ذل��ك، فإن اجمالي استثمارات بنك 
ورب���ة ال��ع��ق��اري��ة ف��ي ال���والي���ات املتحدة 
األمريكية قد بلغ منذ مطلع عام 2017 نحو 
70 مليون دوالر أمريكي  أي ما يعادل 22 
مليون دينار كويتي. حيث سبق وأستحوذ 
 MANPOWER على املقر الرئيسيل
GROUPوهو عبارة عن مبنى للمكاتب في 
مدينة ميلواكي بوالية ويسكنسون ومنشأة 
“اولتيريس” ف��ي بنيان غ���روف بوالية 
فيرجينيا األمريكية، وهي عبارة عن شقق 

ساحلية فاخرة.
ي��ذك��ر أن بنك ورب���ة ق��د أطلقبرنامجه 
لالستثمار العقاري العاملي وقت سابق من 
هذا العام، عبر استحواذه على منشأة حديثة 
مخصصة حصريا لشركة كيا موتورز في 
اململكة املتحدة )بريطانيا(؛ وتقع في منطقة 
كيلن الي��ن الصناعية التي تتمتع مبوقع 
استراتيجي على بعد ميل ونصف فقط من 
امينغهام . ويذكر أن امل��راف��ئ الكائنة في 
امينغهام وغرميبسي مجتمعة تعد أكبر 

املرافئ في بريطانيا.

 2017 فاقت استثماراته العقارية الـ70 مليون دوالر منذ مطلع 

»وربة« يستحوذ على منشأة 
سكنية  في  والية تكساس

أك��د وزي���ر النفط ووزي���ر الكهرباء وامل��اء 
الكويتي عصام املرزوق امس الثالثاء  ان بقعة 
الزيت التي رصدت االسبوع املاضي مقابل نادي 
الضباط مبنطقة املسيلة تعود ل”بقع زيت 
قدمية آتية من خارج املياه اإلقليمية الكويتية” 
موضحا ان تلك البقعة ال صلة لها بالتسرب 

املرصود في منطقة الزور جنوبي البالد.
وق��ال الوزير امل��رزوق في لقاء مع تلفزيون 
دولة الكويت مساء اول امس االثنني ان التعامل 
مع التسرب النفطي في جنوب البالد مت بسرعة 
كبيرة من خالل إرسال قطع بحرية الى منطقة 
التسرب خالل ساعات قليلة الى جانب فريق 

شركة نفط الكويت املوجود في املنطقة ذاتها.
واض��اف ان اجلانبني السعودي واإليراني 
أك��دا أنه ال توجد لديهم اي بالغات عن تسرب 
نفطي مبينا ان الوزارة التزال في انتظار صور 
األق��م��ار الصناعية لتحليل مصدر ه��ذه البقع 

النفطية.
واشار الى ان وزارة النفط قد اتبعت سياسة 
الشفافية التامة في تعاملها مع احل��ادث منذ 
ظهور البقع النفطية في ال 11 من اغسطس 

اجلاري وحتى اآلن.
وذكر امل��رزوق ان غرامات كبيرة ستتكبدها 
الناقالت التي تلقي مبخلفاتها في مياه الكويت 

االقليمية مشيرا الى ما صاحب حادثة )خليج 
املكسيك( من غ��رام��ات مالية كبيرة فرضتها 
الواليات املتحدة على الشركات املتسببة في ذلك 

التلوث النفطي.
وتطرق ال��ى اب��رز ال��ق��رارات التي اتخذتها 
ال���وزارة بعد رص��د تلك البقع النفطية ومنها 
السالمة العامة للمواطنني من خالل التحذير من 
ارتياد تلك املناطق امللوثة مرورا مبرحلة التأكد 
من سالمة محطات الكهرباء وامل��اء وحماية 
املرافق واملنشآت النفطية وصوال الى تنظيف 

السواحل من تلك البقع.
وأكد امل��رزوق سالمة الشعاب املرجانية في 
السواحل واجلزر الكويتية من تسربات البقع 
النفطية بعد عمل املسح ال��الزم من قبل فريق 
ال��غ��وص الكويتي ال��ى جانب نظافة املنطقة 

البحرية اجلنوبية وخلوها من البقع النفطية.
وح��ول خطة وزارة النفط في مواجهة مثل 
تلك األزم��ات اوضح ان البالد مقسمة جغرافيا 
ال��ى ث��الث مناطق رئيسية )شمالية ووسطى 
وجنوبية( اذ اسند لكل منطقة شركة من شركات 

القطاع النفطي للتعامل مع اي تسربات نفطية.
وكشف عن ورشة عمل مقترحة بعد االنتهاء 
من تلك املشكلة تضم القطاع النفطي ووزارة 
الكهرباء واملاء والهيئة العامة للبيئة والدفاع 

املدني اضافة الى وزارة الداخلية الستخالص 
العبر والدروس من هذه احلادثة ووضع خطة 
شاملة مستقبلية ملواجهة مثل هذه احلاالت في 

املستقبل.
وعن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 
ق��ال امل���رزوق ان املؤسسة تعمل على حتديث 
وت��ط��وي��ر استراتيجيتها ل��الع��وام )2020 
- 2040( بشكل سنوي مشيرا ال��ى ان تلك 
االستراتيجية تستند الى تعزيز القيمة املضافة 

لبرميل النفط الكويتي.
واش���ار ال��ى املشاريع اجل��دي��دة للمؤسسة 
كمصفاة فييتنام التي استقبلت 2 مليون برميل 
م��ن النفط الكويتي اخل���ام ف��ي ب��داي��ة الشهر 
اجلاري ومشروع مصفاة سلطنة عمان لتكرير 

200 ألف برميل من النفط اخلام.
وبشأن مشروع الوقود البيئي الذي تتجاوز 
قيمته نحو اربعة مليارات دينار كويتي )2ر13 
مليار دوالر أمريكي( اف��اد امل��رزوق بان نسبة 
اجناز املشروع بلغت نحو 85 في املئة متوقعا 
ان يتم تشغيل املشروع في الربع األخير من 
2018. وتطرق ال��ى سعي ال���وزارة إل��ى رفع 
انتاج الغاز احلر من 170 مليون قدم مكعبة 
تقريبا )االنتاج احلالي( الى نحو 2 مليون قدم 

مكعب في عام 2030.

املرزوق: بقعة »املسيلة« تعود لبقع زيت 
قدمية آتية من خارج املياه اإلقليمية الكويتية

ثويني خالد الثويني

استهل بنك الكويت الوطني موسم 
احل���ج بتوفير ب��ط��اق��ة ج��دي��دة مسبقة 
الدفع بالريال السعودي مجاناً لعمالئه 
ألداء فريضة احل��ج في اململكة العربية 
السعودية، استجابة منه الحتياجاتهم 

وتلبية متطلبات أمناط حياتهم اخلاصة.
وقال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد العثمان”إن 
بنك الكويت الوطني يسعى دائماً إلى أن 
يكون متواجداً أينما توجه عمالؤه سواء 
محلياً أواقليميا أوعاملياً”،مؤكداً أن البنك 
ي��ق��دم للعميل جت��رب��ة مصرفية فريدة 
ومميزة ومختلفةعن باقي البنوك، بحيث 
تلبي احتياجاته بشكل متكامل، وعندما 
يسافر عميل الوطني ألداء مناسك احلج أو 
العمرة، فإن البنك يسعى لضمان متتعه 

برحلة سلسة ألقصى حد ممكن.
وأوض��ح العثمان أن البطاقة املسبقة 
ال��دف��ع بالريال السعودي تساعد على 
تلبية احتياجات العمالء والتحكم في 
ح���دود اإلن��ف��اق ف��ي آن واح���د، كما توفر 
حماية للعميل ض��د أي تغيير ف��ي سعر 
حتويل العمالت مستقبالً، مبا يوفر أعلى 
مستويات احلماية واألمان كباقي بطاقاته 
األخ��رى، مشيراً إلى أن حاملها سيتمتع 

بالعديد من العروض واملكافآت.

ولفت إلىأن هذه البطاقة املسبقة الدف 
عتتضمن م��زاي��ا م��ت��ع��ددة منها: حماية 
املشتريات، احلماية من عمليات االحتيال، 
خدمة الرسائل النصية القصيرة، خدمة 
الوطنيللتسوق اآلمن، جتنب تقلبات سعر 
تغيير العمالت، اختيار الدفع بالعملة 

التي يختارها العميل، إحكام الرقابة على 
ميزانية اإلن��ف��اق، باإلضافة إل��ى عنصر 
الراحة واألم��ان واألفضل من استخدام 

النقدي.
وبني أن عمالء الوطني سيتمكنون من 
استخدام ه��ذه البطاقة بسهولة ويسر 
للتسوق عبر اإلنترنت ولدى أجهزة نقاط 
البيع، إض��اف��ة إل��ى السحب النقدي من 
أجهزة السحب اآلل��ي في كل من الكويت 

واململكة العربية السعودية.
وأضافالعثمانأن الوطني وفر أيضاً 
لعمالئه املسافرين إلى السعودية أرقاماً 
مجانية مباشرة لتمكينهم من االتصال في 
البنك، وذلك لتوفير أفضل خدمة للعميل 
خالل فترة احلج، الفتاً إلىأنه سيتم إعفاء 
العمالء من دف��ع رس��وم إص��دار البطاقة 

خالل موسم احلج.
وذكر أنه بإمكان العميل التقدم لطلب 
البطاقة املسبقة الدفع بالريال السعودي 
من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت أو 
خدمته الهاتفية أو عن طريق زيارة شبكة 
أف��رع��ه، مبيناً أن��ه يتم توصيل البطاقة 
إلى العميل ب��دون رس��وم، كما يتم تعبئة 
البطاقة ع��ن طريق خدمةالوطني عبر 
اإلنترنت أو خدمته الهاتفية باالتصال على 
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»الوطني« يوفر بطاقة مسبقة الدفع بالريال 
السعودي مجانًا خالل موسم احلج

اعلن  بنك اخلليج عن توقيع اتفاقية شراكة 
استراتيجية م��ع برنامج إع���ادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وذلك من خالل 
دعم مبادرة برنامج التوظيف واإلرشاد الوظيفي، 
وتوجيه العمالة الوطنية  الباحثني عن فرص 

العمل في القطاع اخلاص.
قام بتوقيع اإلتفاقية كل من سلمى احلجاج، 
مدير ع��ام امل���وارد البشرية ل��دى بنك اخلليج، 
وال��س��ي��د/ ف���وزي محمد امل��ج��دل��ي، األم���ني العام 
لبرنامج إع��ادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة وذل��ك ي��وم االثنني املوافق 21 

أغسطس 2017 في مقر البرنامج.
ومبوجب ه��ذه االتفاقية، يعمل بنك اخلليج 
على إث��راء برنامج اإلرش���اد الوظيفي من خالل 
املساهمة بخبراته ال��رائ��دة  ف��ي مجال تطوير 
املوارد البشرية وتقدمي املشورة والتوجيه املهني 
للباحثني عن ف��رص العمل في القطاع اخل��اص، 
وذلك  استناداً إلى التقييم املهني من خالل برنامج 
التوظيف ال��ذي يخضع ل��ه ك��ل م��رش��ح. وق��د مت 
تطوير البرنامج بهدف التحليل والتقييم الكامل 
لسمات الشخصية بتحديد مواطن القوة والضعف 
إلى جانب مجموعة من املهارات الالزمة. وبناًء 
عليه، يتم حتديد م��س��ارات العمل املناسبة لهم 
ب��أح��دث التقنيات لتقدمي أفضل وأس���رع خدمة 
تهدف إلى تسكني الباحثني عن عمل في بيئة العمل 

املناسبة لهم.
وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قالت السيدة 
سلمى احلجاج : “يأتي دعمنا للكوادر الوطنية 
الشابة ليمثل إح��دى أهم أولويات بنك اخلليج، 
حيث يلتزم البنك بإحداث الفارق ليس فقط في 
حياة شبابنا اخلريجني اجل���دد، ب��ل أي��ض��اً على 
املستوى الوطني. وسوف تتيح لنا هذه االتفاقية 
إمكانية حتقيق ال��ف��اع��ل م��ع ق��ط��اع ع��ري��ض من 
الشباب الكويتي وترك أثر إيجابي في حياة الكثير 
منهم، مما يفضي في نهاية املطاف إلى التشجيع 
ودع��م فرص العمل في القطاع اخل��اص من خالل 
وضع الباحثني عن عمل في بيئة العمل املناسبة 
لهم، من أجل ضمان التنمية املستدامة من خالل 
دع��م وتنمية ق��درات وم��ه��ارات العمالة الوطنية 

العاملة في القطاع اخلاص.”

وأض��اف��ت احل��ج��اج: “ لقد حظى بنك اخلليج 
بشرف العمل عن كثب مع برنامج إع��ادة هيكلة 
القوى العاملة منذ سنوات عديدة، وعندما يتقاسم 
الطرفان نفس الشغف واأله���داف الرامية إلى 
إحداث التغيير والنمو يثمر ذلك عن إتاحة املزيد 
من امل��ب��ادرات والنتائج اإليجابية. مضيفًة أنه 
“لبنك اخلليج سجل حافل بتطوير ودعم البرامج 
املخصصة للشباب، وال��ت��ي تساهم أي��ض��اً في 
تعزيز مستقبل بلدنا احلبيبة. واليوم، تعتبر هذه 
الشراكة مبثابة التزام وح��رص من بنك اخلليج 
على أخ��ذ زم��ام امل��ب��ادرة  إل��ى املستويات األعلى، 
لالستفادة من خبراته وقدراته املهنية الرائدة في  
مجال املوارد البشرية من خالل تقدمي التوجيهات 
البناءة واالرشادات السليمة، التي ستكون مبثابة 
اإلنطالقة األول��ى لهؤالء املرشحني للمضي قدماً 

والعمل في القطاع اخلاص.”
واختتمت احلجاج تصريحها قائلًة: “ففي شهر 
فبراير من هذا العام، حصد بنك اخلليج جائزة 
“أفضل خطة تدريب لعام 2016” من قبل برنامج 
إع��ادة هيكلة القوى العاملة والتي جسدت مدى 
التزام البنك وحرصه على دعم الشباب الكويتي. 

واليوم تعد هذه االتفاقية اجلديدة اخلطوة التالية 
في شراكتنا املستمرة. وأود بهذه املناسبة أن أتقدم 
بجزيل الشكر إل��ى برنامج إع��ادة هيكلة القوى 
العاملة على ثقتهم بنا كمستشارين وموجهني 

لألجيال الكويتية الشابة.”
لقد ب��ره��ن بنك اخلليج على دع��م��ه للشباب 
الكويتي من خالل العديد من املبادرات التي تضمن 
بعضها برامجه التدريبية اخلارجية التي عقدت 
بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، 
ورعايته املتواصلة جلمعية “إجناز” الكويتية، 
التي تقدم املهارات الوظيفية والتدريب على ريادة 
األعمال لطالب املدارس الثانوية. وعلى املستوى 
الداخلي، يعتز البنك بتقدمي برنامج “أجيال” 
لتطوير اخلريجني، الذي من شأنه إثراء معارف 
الشباب الكويتي وتعزيز مهاراتهم، وصوالً إلى 
وضع “املصرفي الشامل”، وإعدادهم للوظائف 
القيادية في املستقبل في البنك. كذلك، يقدم البنك 
برنامج التعلم والتطوير الذي يتضمن مجموعًة 
واسعًة من البرامج والدورات التدريبية للموظفني 
على مختلف املستويات ومن مختلف اإلدارات، مبن 

فيهم موظفي الفروع.

لدعم عملية التوظيف في القطاع اخلاص

»اخلليج« شريك استراتيجي لبرنامج  إعادة هيكلة القوى العاملة 

سلمى احلجاج و فوزي محمد املجدلي

محمد العثمان
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