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لتسليط الضوء على فرص االستثمار في الكويت

البورصة تبدأ اليوم جولة ترويجية في لندن

ت��ب��دأ ش��رك��ة ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ال��ي��وم 
األرب��ع��اء جولتها الترويجية األول��ى في 
العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع 
مؤسسة اخل��دم��ات املالية واألستثمارية 
األمريكية )غولدمان ساكس( ومشاركة 
نخبة من البنوك والشركات احمللية لتسليط 
ال��ض��وء على ف��رص االستثمار ف��ي دول��ة 

الكويت.
وأك��د الرئيس التنفيذي في البورصة 
خالد اخلالد في بيان صحفي أمس الثالثاء 
حرص اإلدارة على إعطاء الفرصة كاملة 
للشركات الكويتية امل��درج��ة ف��ي السوق 
للتواصل مع املستثمرين الدوليني متاشيا 
مع جهودها املستمرة الرامية إلى تطوير 

السوق الكويتي وتلبية املعايير الدولية.
وقال اخلالد إن اجلولة تهدف إلى تسليط 
ال��ض��وء على ف��رص االستثمار ف��ي البالد 
عموما وعلى الفرص االستثمارية التي 
تقدمها ال��ش��رك��ات احمللية امل��ش��ارك��ة في 
اجلولة خصوصا فضال عن رفع مستوى 
الوعي ح��ول ما أحرزته بورصة الكويت 
م��ن تقدم الف��ت مم��ا ساهم ف��ي خلق سوق 
مالي أكثر شفافية وفعالية وسط مجتمع 

االستثمار الدولي.
وأض��اف أن البنوك والشركات احمللية 
امل��ش��ارك��ة ف��ي اجل��ول��ة ه��ي بنك الكويت 
الوطني وبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
وبنك برقان وشركة االت��ص��االت املتنقلة 
)زي��ن( وشركة مشاريع الكويت القابضة 

)ك��ي��ب��ك��و( وش��رك��ة )م��ب��ان��ي( و)م��ي��زان 
القابضة( و)هيومن سوفت(.

وأوض��ح أن اختيار الشركات املشاركة 
مت بناء على ق��وة أدائ��ه��ا املالي وم��ا لديها 
من م��ؤش��رات تنبئ مبستقبل واع��د مبينا 
أن التفاعل املباشر مع مجتمع االستثمار 
الدولي “يشكل أحد أهم مالمح رؤيتنا في 
خلق س��وق نشط ومتنوع ي��خ��دم جميع 

األطراف ذات الصلة«.

وذك���ر اخل��ال��د أن اجل��ول��ة الترويجية 
ستساهم ف��ي تعزيز املشهد االقتصادي 
الكويتي وإب��راز املكانة الدولية املتميزة 
لدولة الكويت مبا يتماشى مع )رؤية كويت 

2035( وخطة التنمية الوطنية.
وبني أن عوامل اجلذب التي توفرها دولة 
الكويت للمستثمرين األج��ان��ب تتضمن 
املؤشرات االقتصادية اإليجابية واالستقرار 
السياسي واللوائح واألنظمة احلديثة إلى 

جانب تطبيق أحدث األنظمة التقنية في هذا 
املجال.

ولفت إلى مشاركة بورصة الكويت أخيرا 
في امللتقى العاملي للمستثمرين األجانب 
في مدينة نيويورك مشيرا إلى أن شركة 
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تسعى م��ن خ��الل هذه 
اجلولة إلى اإلعداد أو املشاركة في املزيد من 

هذه اجلوالت في املستقبل القريب.
وأكد اخلالد التزام شركة بورصة الكويت 
بتطوير سوق امل��ال الكويتي والعمل على 
توفير إمكانية الوصول ل��رؤوس األم��وال 
وللمستثمرين من خالل عوائد متنوعة مما 
يجعل بورصة الكويت سوقا ماليا رائدا 

على مستوى املنطقة.
يذكر أن بورصة الكويت أطلقت أخيرا 
املرحلة الثانية من خطة تطوير وتقسيم 
السوق كما عملت على تطبيق نظام جديد 
للمؤشرات وفواصل ال��ت��داول إضافة إلى 
إصدار متطلبات اإلدراج اجلديدة إلى جانب 

كتاب قواعد التداول.
وت��ع��د )غ��ول��دم��ان س��اك��س( مؤسسة 
خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة 
اجلنسيات وتعمل في أكثر من 30 دولة 
ولديها 6 فروع إقليمية ولديها أكثر من 850 
مليار دوالر أمريكي من إجمالي األص��ول 
وتعمل في إدارة الثروات العاملية وعمليات 
االندماج واالستحواذ والوساطات املالية 
الكبرى لعمالئها من الشركات واحلكومات 

واألفراد.

الرئيس التنفيذي في البورصة خالد اخلالد

اخل���ال���د: ن��ه��دف إل����ى رف����ع م��س��ت��وى ال���وع���ي ح����ول م���ا أح���رزت���ه ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت م���ن ت��ق��دم الف��ت

46 متدربًا استقبلهم البرنامج من بداية العام للتدريب 
على العمل في الفروع

»يال وطني« يستقبل الدفعة الثالثة 
2018 من متدربي الفروع في 

استقبل برنامج »يال وطني« لتأهيل الشباب 
من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع املصرفي، 
الدفعة الثالثة من اخلريجني اجلدد من حملة 
امل��ؤه��الت العليا واملتوسطة لتدريبهم على 
العمل في فروع بنك الكويت الوطني. وميتد 
ه��ذا البرنامج ال��ذي يشارك فيه 13 متدرباً 
ومتدربة لفترة أربعة أسابيع، ويأتي البرنامج 
في إطار حرص بنك الكويت الوطني على دعم 
اخلريجني من الكوادر الوطنية، وكجزء من 

مسؤوليته االجتماعية جتاه الشباب.
ويتضمن البرنامج التدريب على العديد من 
جوانب العمل املصرفي مثل: املبادئ املصرفية، 
بطاقات االئتمان، القروض، خطابات الضمان، 
التأمني، مخاطر االحتيال، تقييم الفروع، كما 
يتضمن تدريبا على تطوير املهارات الذاتية 
مثل: تعزيز الثقة بالنفس والتقييم الذاتي، 
بناء األداء املتميز، التغيير واالبتكار، علم 
اإلدارة واالت��ص��ال الفعال، أخالقيات العمل 

والسلوك، العمل بروح الفريق الواحد.
وكان في استقبال املتدربني قياديو البنك، 
في مقدمتهم مدير عام املوارد البشرية ملجموعة 
بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ال��س��ي��د/ ع��م��اد أحمد 
العبالني وم��دي��ر إدارة التوظيف السيد/ 

عبدالله اجلاسم.
وبهذه املناسبة، قال السيد/ عماد العبالني 
“يواصل بنك الكويت الوطني تكريس موقعه 
الريادي في صدارة مؤسسات القطاع اخلاص 
التي دأبت على فتح أبوابها للكوادر الوطنية 
الشابة، إمياناً منه ب��دوره وواجبه الوطني 
في توظيف الشباب الكويتي وتنمية قدراته، 
وب��ض��رورة استقطاب ال��ك��ف��اءات الوطنية 
وتشجيع الشباب على دخول القطاع اخلاص«.
وأضاف أن “يال وطني” يأتي ضمن البرامج 
التدريبية التي يطلقها البنك الوطني سنوياً 
بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، 
حيث مت إع��داد البرنامج ليتناسب مع حاجة 
سوق العمل، وذلك عبر تقدميه فرصا تدريبية 
للخريجني اجل��دد املميزين، والذين اجتازوا 

االختبارات املؤهلة للبرنامج«.
وأض��اف العبالني أن هذه الدفعة من “يال 
وطني” هي الثالثة خالل العام احلالي لتأهيلي 
حلديثي التخرج من الكوادر الوطنية لتدريبهم 
بشكل احترافي على مختلف جوانب العمل في 
الفروع، حيث استقبل البرنامج 46 متدرباً من 
بداية العام للتدريب على العمل في الفروع ، 
ويعتمد البرنامج على أسلوب التدريب العملي 
والنظري، موضحا أن البرنامج يسهم أيضا في 
صقل وتطوير املهارات الشخصية للمتدربني، 

ويساعدهم على تطوير الذات بشكل سريع.
وأوض��ح أن البرنامج يعتمد على أسلوب 
التدريب العملي بجانب التدريب النظري، فمن 
أول يوم يتم تدريب املشاركني في البرنامج 
بأسلوب عملي مكثف، حيث تستخدم إدارة 

التدريب من��وذج ل�محاكاة أح��د ف��روع البنك 
الوطني في تدريب ه��ؤالء الشباب حتي يتم 
صقل مهارتهم قبل أن يكونوا ف��ي مواجهة 
حقيقية مع العميل التذي قد يكون لها رهبتها 

لدى املوظفني اجلدد.
ومن جانبه قال مدير إدارة التوظيف السيد/ 
عبدالله اجلاسم “يحرص بنك الكويت الوطني 
دائماً على وضع مبدأ االستثمار في الكفاءات 
الوطنية الشابة في مقدمة أولوياته، وذلك 
انطالقاً م��ن استراتيجيته التي تهدف إلى 
استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وفتح 
املجال أمامها لبناء مسيرة مهنية في أحد أفضل 

بنوك املنطقة«.
وذكر أن الوطني يحرص على توفير بيئة 
العمل التي حتقق الرضا والتطور الوظيفي 
وتشجع على املزيد من البذل والعطاء، حيث 
حرص البنك على حتفيز موظفيه بشكل مستمر 
عبر تهيئة بيئة عمل مثالية تنافسية وخلق 
أجواء روح العمل اجلماعي، وهو ما يتميز بها 

البنك على مستوى القطاع اخلاص احمللي.
وي��ؤك��د البنك الوطني أن��ه ي��ح��رص على 
تقدمي العديد من البرامج التدريبية املوجهة 
للخريجني وال��ط��ل��ب��ة إل���ى ج��ان��ب ال��ب��رام��ج 
االحترافية املتخصصة ملوظفيه، منها برنامج 
التدريب الصيفي لطلبة املدارس واجلامعات 
واملعاهد، و”أكادميية الوطني” املخصصة 
حلملة ال��ش��ه��ادات اجل��ام��ع��ي��ة م��ن ال��ك��وادر 
الكويتية الشابة التي مت اختيارها للعمل في 
البنك، إلى جانب مئات البرامج التي تعدها 
مجموعة املوارد البشرية للموظفني، وبرامج 
التطوير املهني في مختلف مجموعات البنك 

وإداراته.

ال���ع���ب���الن���ي: ال���وط���ن���ي ف����ي ص��������دارة م���ؤس���س���ات ال���ق���ط���اع 
اجل��دد للخريجني  أبوابها  فتح  على  دأب��ت  التي  اخل��اص 

صورة جماعية

عماد العبالني

يعقد االثنني املقبل

غرفة التجارة: امللتقى الكويتي-السعودي فرصة
 لالطالع على مشاريع التنمية في اململكة

أعلنت غرفة جتارة وصناعة الكويت أن 
امللتقى االقتصادي الكويتي السعودي الذي 
سيعقد في مبنى الغرفة يوم االثنني املقبل 
بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية 
سيتيح الفرصة ملجتمع األعمال الكويتي 

لالطالع على املشاريع التنموية في اململكة.
وق��ال املدير العام للغرفة رب��اح الرباح 
ف��ي ب��ي��ان صحفي أم��س ال��ث��الث��اء إن وف��دا 
اقتصاديا سعوديا رفيع املستوى برئاسة 
رئيس مجلس الغرف السعودية املهندس 
أحمد الراجحي سيشارك في امللتقى الرامي 
إلى فتح آفاق استثمارية وجتارية جديدة 

بني البلدين.وأضاف الرباح أن الوفد يضم 
أك��ث��ر م��ن 40 ش��رك��ة س��ع��ودي��ة تعمل في 
مجاالت املقاوالت العامة والنقل واخلدمات 
اللوجستية والعقار والسياحة وجت��ارة 
التجزئة واملعدات الزراعية واألثاث املنزلي 
واألجهزة وتدوير ومعاجلة النفايات وقطع 

غيار السيارات.
وأوض���ح ال��رب��اح أن ال��وف��د السعودي 
إلى امللتقى سيضم أيضا ممثلني من الهيئة 
العامة لالستثمار وهيئة املدن االقتصادية 

وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وذك���ر أن��ه سيتم خ��الل امللتقى تقدمي 

ع��روض من الوفد السعودي عن الفرص 
االستثمارية املتاحة في ظل رؤي��ة اململكة 
2030 وال��ت��ع��ري��ف ب��امل��دن االق��ت��ص��ادي��ة 
واخلدمات التي تقدم بهدف جذب رؤوس 

األموال األجنبية.
ودع���ا مجتمع األع��م��ال ال��ك��وي��ت��ي إل��ى 
امل��ش��ارك��ة بامللتقى ال���ذي سيتيح فرصة 
االطالع على املشاريع التنموية في اململكة 
ملا متثله من أهمية اقتصادية ذات طابع 
اس��ت��رات��ي��ج��ي ب��اع��ت��ب��اره��ا س��وق��ا جت��اري��ا 
ضخما يستوعب كميات هائلة من البضائع 

رباح الرباحواخلدمات.

بالشراكة مع »زين« الشريك الرقمي و»مجتمع جميل« والشركاء اإلستراتيجيني »ريادة« و»عمانتل«

MIT لريادة األعمال يتوج الفرق الفائزة في مسابقة  منتدى 
الشركات العربية الناشئة في سلطنة ُعمان

تّوج منتدى MIT لريادة األعمال في العالم العربي 
 MIT الفائزين في النسخة احلادية عشر ملسابقة منتدى
للشركات العربية الناشئة، وهي املسابقة السنوية التي 
تهدف إلى دعم واالحتفاء باالبتكار في العالم العربي من 
خالل منح الرياديني وتوفير منصة لهم لعرض وتطبيق 

أفكارهم.
وجاء احلفل اخلتامي ألعمال املنتدى الذي استضافته 
سلطنة ُعمان بالشراكة مع “مجتمع جميل” وبالتعاون مع 
الشريك الرقمي مجموعة زين، و الشركاء اإلستراتيجيني 
لهذا العام “ريادة” و”ُعمانتل”، أقيم في مسقط، ُعمان في 

تاريخ 19 أبريل حيث مت اإلعالن عن الفائزين التسعة. 
وحضر احلفل ال��ذي شهد تتويج 10 فرق من 7 دول 
عربية،  أكثر من 400 من املستثمرين والرياديني في 
مجال األعمال وممثلي وسائل اإلعالم، وعدد من الوجوه 
اإلجتماعية امل��ع��روف��ة، حيث ت��ق��دم احل��ض��ور معالي 
الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة 
والصناعة بسلطنة عمان، والدكتور أحمد الغساني 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة “ريادة”، و طالل بن سعيد املعمري الرئيس 
التنفيذي لشركة عمانتل، ويوسف احلارثي الرئيس 

التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا، وأحمد 
الهناندة الرئيس التنفيذي لشركة زين األردن.

وجاء توزيع جوائز الفرق الفائزة في فعاليات املسابقة 
العربية األولى من نوعها في ريادة األعمال على النحو 
التالي: في مسار األفكار - جاءت شركة “كويرك بود”  من 
مصر في املركز األول، وهي منصة على شبكة اإلنترنت 
تطور مهارات الطالب من خ��الل محتوى أع��ّده خبراء، 
بتصميم شيق وجذاب يشجع الطالب على التفاعل،  وفي 
املركز الثاني جاءت شركة “سبايك”  من لبنان - وهي 
تساعد مرضى السكري على إدارة إستهالك اإلنسولني 
من خالل ابتكارات في مجال األجهزة والبرمجيات،  وفي 
املركز الثالثSMART DATA LOGGER من األردن 
– وهي تقدم جهاز ملراقبة درجات احلرارة التي تتعرض 

لها الشحنة.
 وفي مسار الريادة االجتماعية، جاءت في املركز األول 
“”شركة اخلضيري” من مصر- وهي شركة متخصصة 
في تكنولوجيا الغاز احليوي، حيث تعمل على حتويل 
املخلفات إلى طاقة، فمن خالل استخدام روث املواشي 
ومخلفات احلظائر، يتم إنتاج غاز امليثان، وهو الغاز 
البديل السطوانات الغاز، وفي املركز الثاني ‘فابرك إيد” 

من لبنان - وهي تطبق منوذجا أوروبيا ناجحاً يحفز 
املنظمات غير احلكومية على جمع املزيد من املالبس من 
دون القلق بشأن النفقات والتوزيع، وفي املركز الثالث 
“سان بوكس”  من فلسطني -  وهي تقدم منتج صديق 

للبيئة يوّلد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية تكفي لسد احل��اج��ات األساسية 
للعائلة، وهي اإلنارة واإلنترنت وثالجة صغيرة وتلفاز، 

كما ميكن استخدامه لشحن األجهزة اإللكترونية.
وفي مسار الشركات الناشئة، جاءت في املركز األول 
Proven MedInt من تونس – وه��ي توفر اخليار 
األنسب الستعادة احلياة االجتماعية العادية للمريض 
ال��ذي يعاني من السلس البولي، وج��اء بعدها شركة 
WIDEBOT من مصر – وهي أول منصة في الشرق 
األوس��ط  متخصصة في إنشاء املتحدث اآلل��ي ب��دون أي 
برمجة خالل دقائق، وشركة PLOTOS من اإلم��ارات، 
وهي تصل املستخدمني مبجموعة مختلفة من األطعمة 
الصحية املنتقاة بعناية من املطاعم املفضلة عبر منصة 
مبتكرة سهلة االستخدام أنشأها خبراء تغذية، ثم شركة 
SOLAR FOOD من ال��س��ودان، وه��ي شركة رائ��دة 

صديقة للبيئة في مجال جتهيز األغذية.

تكرمي الفرق الفائزة

األولى من نوعها للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفي

 ENGAGE »برقان« يطلق مبادرة  
للتبرع باأللعاب

أط��ل��ق ب��ن��ك ب��رق��ان، أح��د 
أب���رز املساهمني ف��ي تطّور 
وخ��دم��ة املجتمع الكويتي، 
  ENGAGE  »م�����ب�����ادرة
للتبرع باأللعاب” وهي حملة 
وم��ب��ادرة اجتماعية خيرية 
معنية بجمع “األلعاب” 
مب��ش��ارك��ة م��وظ��ف��ني البنك 
وت��ق��دمي��ه��ا إل���ى اجلمعية 
الكويتية لرعاية األطفال في 
 .»KACCH« املستشفي
وتهدف هذه املبادرة األولى 
من نوعها، إلى رسم ابتسامة 
أم���ل ع��ل��ى وج���وه األط��ف��ال، 
وهذه املشاركة مشجعة لهم 
أث��ن��اء رح��ل��ة عالجهم نحو 
الشفاء. ويسعى البنك دائماً 
إل��ى تعزيز ح��ي��اة األط��ف��ال 
في املجتمع، وخلق جتارب 
ذات قيمة مضافة لهم، وذلك 
عبر االستثمار ف��ي حتسني 

حياتهم. 
 كما تهدف ه��ذه امل��ب��ادرة 
بتجشيع م��وظ��ف��ني البنك 

ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي م��ث��ل ه��ذه 
املبادرات املجتمعية اخليرية 
التي ينظمها البنك على مدار 
السنة وحتفزيهم على أهمية 
العمل اإلنساني التطوعي 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ثقافة 
التبرع والعطاء دون مقابل. 
وأب��دى املوظفني إقباالً حيث 
بادروا بتلبية نداء اإلنسانية 
والتبرع بالعديد من األلعاب، 
معربني عن سعادتهم بهذه 
امل��ب��ادرة القيمة التي تسهم 
في إسعاد األطفال خالل فترة 

عالجهم.
وق��د مت تسليم األلعاب و 
الهدايا ملقر اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى  
“KACCH” ال��رئ��ي��س��ي 
الذين أع��رب��وا عن امتنانهم 
وسعادتهم بهذه املبادرة التي 
سوف تضفي السعادة على 
قلوب األطفال. وهذه األلعاب 
س���وف ت����وزع ع��ل��ى جميع 
ال���ن���وادي ال��ت��ي خصصتها 

اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ال��ع��دي��د من 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة 
واخلاصة في الكويت حيث 
أن اجلمعية ت��ب��ذل ج��ه��وداً 
كبيرة لتوفير بيئة صحية 
ومسلية لألطفال. وال يّدخر 
بنك ب��رق��ان ج��ه��داً ف��ي دعم 
ق��ط��اع ال��رع��اي��ة الصحية، 
وخاصة مرافق طب األطفال 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل��ؤس��س��ات 
الصحية، التزاماً مبسؤوليته 
االج��ت��م��اع��ي��ة. وس���اع���دت 
م��س��اه��م��ات ب��ن��ك ب��رق��ان 
املتواصلة في تطوير املرافق 
الطبية اخلاصة باألطفال في 
العديد من املستشفيات، مثل 
مشروع بيت عبدالله لرعاية 
األط��ف��ال ف��ي املستشفيات، 
وال���ذي ي��وّف��ر ال��دع��م ال��الزم 
لألطفال وأسرهم من خالل 
توفير األموال الالزمة للعالج 
وال��ت��ع��اف��ي م���ن األم����راض 
اخلطيرة، إضافة إلى وسائل 

الترفيه.
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