
اقتصاد12 alwasat.com.kw

ف��ي ب��ي��ان صحفي مشترك أع��ل��ن بنك 
الكويت املركزي وهيئة أس��واق امل��ال أنه 
مت بتاريخ 17 يناير 2018 توقيع مذكرة 
تفاهم بينهما في مقر بنك الكويت املركزي. 
وقام بالتوقيع عن البنك املركزي محافظ 
البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل، وعن 
هيئة أس��واق امل��ال، نائب رئيس مجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال واملدير التنفيذي 
باإلنابة مشعل مساعد العصيمي. وأوضح 
البيان املشترك بأن مذكرة التفاهم تأتي 
في إطار التنسيق والتعاون فيما بني بنك 
الكويت املركزي وهيئة أسواق املال بشأن 
حتديد االختصاصات في مجال الرقابة 
واإلش����راف على بعض ج��وان��ب أنشطة 
الوحدات اخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املركزي، باإلضافة إلى ما يتعلق باألدوات 
املالية وإص��داره��ا وتداولها واخلاضعة 

لرقابة الهيئة. 
وأضاف البيان املشتركأن املذكرة متثل 
حتديثاً ملذكرة التفاهم التي سبق توقيعها 

ب��ني ال��ط��رف��ني ب��ت��اري��خ 2011/9/11 
لتأخذ في االعتباراملستجدات والتطورات 
الرقابية خ��ال الفترة منذ ذل��ك التاريخ 
السيما في ضوء تعديل بعض أحكام قانون 
هيئة أس��واق امل��ال في شهر مايو 2015 
والئحته التنفيذية في شهر نوفمبر 2015، 
وم��ا نتج ع��ن ذل��ك م��ن م��واض��ي��ع جديدة 
في مجاالت العمل املشتركة التي تتطلب 
التنسيق بشأنها، حيث تناولت العديد 
من احملاور في مجال حتديد أطر التنسيق 
واالختصاصات ملنع أي إزدواجية رقابية 
أو تداخل في إط��ار عمل املهام األساسية 

لبنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال.
إض��اف��ة لذلك تناولت م��ذك��رة التفاهم 
تنسيق األع��م��ال واإلج�����راءات بالنسبة 
لشركات االستثمار القائمة قبل صدور 
قانون الهيئة، وترخيص مزاولة أنشطة 
األوراق املالية بالنسبة للبنوك، وتعيني 
مراقبي احلسابات، والرقابة الشرعية، 
وعمليات االس��ت��ح��واذ واالن���دم���اج. كما 

ت��ن��اول��ت امل���ذك���رة حت��دي��د امل��س��ؤول��ي��ات 
الرقابية في حالة الرقابة امل��زدوج��ة، و 
تباداللبيانات واملعلومات وسريتها وفق 
املتطلبات الدولية. ومن احمل��اور األخرى 
ال��ت��ي تضمنتها م��ذك��رة التفاهم حتديد 
االختصاصات بالنسبة ألدوات الدين 
)التمويل( العام وأدوات البنك املركزي 
للتدخل في السوق النقدي، وذلك باإلضافة 
إلى تنظيم عمليات الوسيط املركزي املؤهل 
ملعامات األوراق املالية وأعضاء التقاص 

والرقابة عليهم.
واختتم البيان املشترك بالتأكيد على 
أن توقيع م��ذك��رة التفاهم وم��ا تضمنته 
م��ن مواضيع مت التنسيق بشأنها إمنا 
ينطلق من ح��رص بنك الكويت املركزي 
وهيئة أسواق املال على حتقيق اإلنسجام 
والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بني 
أجهزة ال��دول��ة، وم��ن أج��ل حتقيق رقابة 
فاعلة لضمان إجن��از األع��م��ال على أكمل 

صورة جماعيةوجه.

لتنسيق إجراءات شركات االستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة

»املركزي« يوقع مذكرة تعاون مع »أسواق املال«

»التجاري«: يجري توسعة لفرعه 
الكائن في »أجيال« الفحيحيل 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
م��ؤخ��راً ع��ن توسعة ف��رع البنك 
في مجمع أجيال الكائن مبنطقة 
الفحيحيل، وذل��ك خلدمة العماء 
بشكل أف��ض��ل و إعطائهم املزيد 
من الراحة عند إج��راء معاماتهم 

املصرفية داخل الفرع.
وف��ي ه��ذا السياق ص��رح حميد 
إب��راه��ي��م س��ل��م��ان م��س��اع��د امل��دي��ر 
العام لقطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد في البنك التجاري الكويتي 
ق��ائ��اً “لقد ج��اءت خطة توسعة 
الفرع وجتهيزه بأحدث األجهزة 
والتقنيات املصرفية الكفيلة بتلبية 
مختلف االح��ت��ي��اج��ات املصرفية 
للعماء على اختاف متطلباتهم 
منسجمة مع سياسة البنك الرامية 
إل��ى حتديث و تطوير ف��روع��ه و 
السعي لتقدمي املزيد من اخلدمات 
امل��ص��رف��ي��ة احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة 
لعمائه عند زي��ارت��ه��م للفروع 
وكذلك عند استخدامهم ملوقع البنك 

إلجناز معاماتهم املصرفية.
وتابع سلمان مبيناً أن البنك 
دائما حريص على راحة عمائه من 
خال تلبية احتياجاتهم املصرفية  
داخ���ل جميع ف���روع ال��ت��ج��اري و 
إجن��از معاماتهم بسرعة ويسر 
مضيفاً أن منطقة الفحيحيل أحد 
امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة ف��ي محافظة 

األح��م��دي وه��و م��ا دف��ع البنك أن 
يكون له فرعان في املنطقة، وكذلك 
توسعة أحدهما وهو فرع أجيال 
إلرض��اء عميل التجاري وحتقيق 
املزيد من االنسيابية عند خدمة 
العماء.  والبنك التجاري الكويتي 
يتطلع دوماً إلى خدمة عمائه من 
خال أحدث السبل لتحقيق الراحة 
القصوى للعميل من خال سعيه 
ال��دائ��م  لتحسني وتطوير فروعه 
وجتهيزه بالتقنيات احلديثة مبا 
يقدم مفهوم جديد للخدمة الذاتية 
داخ��ل ف��روع التجاري توفر على 
العميل اجل��ه��د وال��وق��ت وع��ن��اء 

االنتظار.    
وف��ي ختام حديثه ح��ث حميد 

سلمان جمهور عماء التجاري 
قاطني منطقة الفحيحيل على 
زيارة فرعهم والتعرف على أحدث 
التقنيات املتبعة في خدمة العميل 
وكذلك على معرفة املزيد عن أحدث 
العروض واخلدمات التي يقدمها 
التجاري م��ن خ��ال زي���ارة موقع 
البنكwww.CBK.com  أو 
م��ن خ���ال اإلت��ص��ال ع��ل��ى خدمة 
ال��ع��م��اء 1888225 ، املتوفرة 
على م��دار الساعة للرد على كافة 
استفسارات العماء، باإلضافة 
إل��ى اإلمكانية املتوفرة للعماء 
ملتابعة أحدث العروض واخلدمات 
على صفحات البنك على مواقع 

التواصل االجتماعي.

توسعة فرع البنك في مجمع أجيال
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خالل مؤمتر صحافي  عقده مع األمني العام ملنظمة »أوبك« محمد باركيندو

125 باملئة نسبة التزام بعض  الرشيدي: 
الدول املشاركة باتفاق خفض اإلنتاج 

أع��ل��ن وزي����ر ال��ن��ف��ط ووزي���ر 
الكهرباء وامل���اء الكويتي بخيت 
الرشيدي أن نسبة التزام بعض 
دول م��ن��ظ��م��ة ال�����دول امل��ص��درة 
ل��ل��ب��ت��رول )اوب�����ك( وال�����دول من 
خارجها املشاركة في اتفاق خفض 
اإلن��ت��اج بلغ 125 في املئة خال 

شهر ديسمبر املاضي.
وقال الوزير الرشيدي في مؤمتر 
صحفي عقده ام��س  األرب��ع��اء مع 
األمني العام ملنظمة )أوب��ك( محمد 
باركيندو الذي يزور الباد حاليا 
إن متوسط ال��ت��زام دول )أوب��ك( 
باتفاق خفض االنتاج خال العام 

املاضي بلغ 106 في املئة.
وأكد عدم وجود نية في الوقت 
احلالي لبحث بنود التخارج من 
اتفاقية خفض اإلن��ت��اج متوقعا 
التزام الدول املشاركة في االتفاق 

بالنسب احملددة لها.
وذك���ر أن م��ش��اري��ع مؤسسة 

البترول طويلة األم��د وال تتأثر 
بانخفاض األسعار مبينا أن عوامل 
ال��س��وق ه��ي التي حت��دد األسعار 
“ودورنا هو الوصول إلى سوق 

نفطي مستقر”.
وأضاف أن “السوق لديه قدرة 
الستيعاب اجلميع مبا فيه النفط 
الصخري متوقعا زي���ادة الطلب 
على النفط ح��ول العالم بحوالي 
5ر1 إل���ى 6ر1 م��ل��ي��ون برميل 

يوميا”.
وكان وزراء نفط الدول املنتجة 
للنفط من داخ��ل وخ��ارج )أوب��ك( 
اتفقوا في االجتماع الوزاري الثالث 
ال��ذي عقد ف��ي فيينا نهاية شهر 
نوفمبر املاضي على تعديل االتفاق 
اخل���اص بخفض اإلن��ت��اج بحيث 
يستمر التقيد بخفضه ط��وال عام 

.2018

بخيت الرشيدي

برعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

»2018 »املواشي« تشارك في معرض »هوريكا الكويت 
شاركت شركة نقل وجتارة املواشي، أكبر 
ناقل لألغنام احلية في العالم، والشركة 
األولى في املنطقة لنقل وجتارة املاشية، في 
معرض “هوريكا الكويت” للفترة من 15 
الى 17 يناير الذي أقيم برعاية معالي وزير 
التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب خالد الروضان، وبحضور الوكيل 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارية 
اخلارجية في وزارة التجارة والصناعة 
الشيخ منر املالك الصباح وعدد من السفراء 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية وامللحقيات 
التجارية والشخصيات، وذل��ك على أرض 
امل��ع��ارض الدولية ف��ي  مشرف صالة رقم 
)8(، مبشاركة فاعلة ألكثر من ثمانني شركة 
وج��ه��ة م��ن القطاعني احلكومي واخل��اص 
لتوفير األنشطة و اخلدمات التي تخدم قطاع 

الضيافة واملطاعم والتجهيزات الغذائية. 
وق��ال��ت “املواشي” ف��ي ب��ي��ان صحافي 
أنها سعيا منها ل��زي��ادة حصتها السوقية 
ق��د ق��ام��ت ب��ع��رض منتجاتها م��ن اللحوم 
ال��ط��ازج��ة وامل��ب��ردة وامل��ج��م��دة واملصنعة 
ال��ت��ي ي��ت��م جتهيزها خصيصا  للمطاعم 
والفنادق وشركات اخلدمات والتجهيزات 
الغذائية، كما قامت أيضا بعرض خدماتها 
للمتخصصني في قطاعات الضيافة واالطعام 
والتغذية الباحثني ع��ن منتجات اللحوم 
املوثوقة وامل��ذب��وح��ة محليا وال��ت��ي تنفرد 
بتقدميها شركة نقل وجتارة املواشي والتي 

ح��ازت على ثقة املستهلكني حت��ت مفهوم 
اجلودة احلال. 

ويعد معرض “هوريكا الكويت” أحد 
أهم املعارض املتخصصة بقطاع الضيافة، 
ويعنى بكافة اخلدمات واملنتجات املتعلقة 
بالصناعات الغذائية وجتهيزات املطاعم 

والفنادق واملستشفيات، وق��د حقق مكانة 
رائدة على مستوى منطقة الشرق األوسط. 

وتأسست شركة نقل وجت��ارة املواشي 
عام 1973 مبوجب مرسوم أميري، وتعمل 
الشركة على نقل وجتارة املواشي وتوزيع 
ال��ل��ح��وم ال��ط��ازج��ة وامل���ب���ردة وامل��ج��م��دة 

واملصنعة. وه��ي شركة كويتية مساهمة 
ع��ام��ة م��درج��ة ف��ي ب��ورص��ة الكويتويبلغ 
رأس مالها 21.6 مليون دينار. وتعد شركة 
نقل وجت��ارة امل��واش��ي أق��دم شركة لتجارة 
املواشي االسترالية في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

الشيخ منر الصباح  والسفير االسترالي وعبدالهادي بولند ونبيلة العنجري أمام جناح املواشي باملعرض

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض 
0.32 باملئة  املؤشر السعري 

أن��ه��ت ب��ورص��ة الكويت جلسة تعاماتها امس  
األربعاء على انخفاض مؤشرها السعري 2ر21 نقطة 
ليصل إلى مستوى 3ر6603 نقطة بنسبة انخفاض 

بلغت 32ر0 في املئة.
في املقابل انخفض املؤشر الوزني ليخسر 1ر1 
نقطة ليصل إلى 418 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 
25ر0 في املئة كما انخفض مؤشر )كويت 15( 04ر4 
نقطة ليصل إلى 5ر966 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 

42ر0 في املئة.
وشهدت اجللسة ت��داول 6ر117 مليون سهم متت 
عبر 4154 صفقة نقدية بقيمة 6ر13 مليون دينار 

كويتي )نحو 2ر45 مليون دوالر أمريكي(.
وتابع املتعاملون إع��ان إمت��ام عملية نقل ملكية 
لشخص مطلع على أسهم بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عاوة على إفصاح من شركة )دانة الصفاة( 

الغذائية بشأن تخفيض رأسمالها.
كما تابع املتعاملون النتائج املالية للربع األخير 
من 2017 لثمانية صناديق استثمارية تابعة لشركة 

املركز املالي الكويتي عاوة على إعان عن استقالة 
املدير املالي لشركة )التسهيات التجارية(.

وكانت شركات )متكني( و)قيوين ا( و)بوبيان 
د ق( و)عربي قابضة( و)كامكو( األكثر ارتفاعا في 
حني كانت أسهم )لوجستيك( و)الرابطة( و)خليج 
ب( و)االثمار( و)املستثمرون( األكثر تداوال من حيث 

الكمية.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني 
األرب����اح أس��ه��م ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي مقدمتها 
)كميفك( و)أسمنت ابيض( و)لوجستيك( و)أصول( 
و)السورية( في حني شهدت اجللسة ارتفاع أسهم 43 
شركة وانخفاض أسهم 68 أخرى في حني كانت هناك 
15 شركة ثابتة من إجمالي 126 شركة متت املتاجرة 

بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم )كويت 
15( على 6ر14 مليون سهم متت عبر 651 صفقة 
نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار )نحو 7ر21 مليون 

دوالر(.

تتضمن مجموعة برامج وورش عمل لريادة األعمال والتطوير الوظيفي

»إميارك« تطلق برنامج »منوذج العمل الشخصي« للمرة األولى بالكويت
أع���ل���ن���ت ش����رك����ة إمي������ارك 
ل��اس��ت��ش��ارات وال��ت��دري��ب عن 
إط��اق برنامج “منوذج العمل 
الشخصي” ألول م��رة بالكويت 
وه���و ب��رن��ام��ج ي��ه��دف لتصميم 
خارطة طريق من صفحة واحدة 
تشمل 9 مكونات إلع��ادة تطوير 
املهنة وهو ما يساهم في حتفيز 
التفكير الريادي سواء من خال 
العمل في املؤسسات الكبرى أو 

تأسيس عمل جتاري حر.
وخال املؤمتر الصحافي الذي 
عقد أمس بهذه املناسبة قالت مدير 
الشركة ومستشار ريادة األعمال 
إمي��ان امل��وس��وي ، أن ال��ه��دف هو 
إيجاد نواة ملجتمع مهتم بأدوات 
ري��ادة األع��م��ال وتصميم القيمة 
م��ن خ���ال من���اذج ع��م��ل مبتكرة 
وحلول إبداعية ، مشيرة إلى انه 
مت اختيار مؤلف كتاب “منوذج 
العمل الشخصي” د.تيموثي 
ك��ارك للقيام بتدريب مجموعة 
م��ن ال��ش��ب��اب الكويتي الطموح 

لتحقيق هذا الهدف.
وأوض��ح��ت امل��وس��وي قائلة 
:” إن تطبيق منهجية من��وذج 
العمل أحدث نقلة نوعية في عمل 
امل��ؤس��س��ات م��ن ح��ي��ث االب��ت��ك��ار 
واك��ت��ش��اف م��س��ارات ج��دي��دة و 
املرونة في االستجابة السريعة 
للمتغيرات احمليطة” ، مضيفة 
:”ليس بإمكاننا تغيير العالم 
وال���ظ���روف م���ن ح��ول��ن��ا.. لكن 
بإمكاننا تغيير من���اذج عملنا 

الستجابة أفضل”.
وح���ول أهمية ال��ت��ع��رف على 
أدوات االبتكار وري��ادة األعمال، 
قالت إن التكيف مع عالم متغير 
أص��ب��ح ض����رورة ملحة ف��ي ظل 
التطور التكنولوجي والتغيرات 
االقتصادية واالجتماعية، فتلك 
التغيرات ع��ادة ما تكون خارج 
نطاق سيطرتنا لكنها تؤثر بعمق 
بأعمالنا، ومب��ا أننا ال نستطيع 
تغيير العوامل اخلارجية، فقد 
أصبح تغيير من��اذج أعمالنا أو 
ابتكار مناذج أعمال جديدة حتافظ 
على وجودنا ومنافستنا أمر مهم. 

ب��دوره، قال د.تيموثي كارك 

ان “الصندوق الوطني” يدرك 
أهمية أن يتقدم الشباب في العمل 
من خ��ال توفير القيمة، وليس 
مجرد أداء األنشطة، ومضيفا: 
“سعيد للغابة في تلبيه طلب 
ال��ص��ن��دوق ع��ل��ى ن��ه��ج ح��دي��ث 
للتطوير الوظيفي من خال تقدمي 
برنامج التدريب املهني منوذج 
األع��م��ال وه��ي امل���رة األول���ي في 

الشرق األوسط “.
وأوض����ح : “كان ينظر إل��ى 
ري��ادة األعمال تقليديا على أنها 
تعتمد على التخطيط والتمويل.. 
وال��ي��وم نحن نعرف أن��ه يعتمد 
على التجريب والتكرار” مضيفا 
ان برنامج التدريب سوف يركز 
على ري���ادة األع��م��ال ف��ي من��وذج 
األع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ه��ذا 

االختاف احلاسم”.
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ه���ذا وق���د مت إع����داد 3 ب��رام��ج 
لنموذج العمل الشخصي يقدمها 
كل من مؤلف كتاب منوذج العمل 
ال��ش��خ��ص��ي د.ت��ي��م��وث��ي ك��ارك 
وإميان املوسوي مستشار ريادة 
األع��م��ال، وه��ي:  البرنامج األول 
“املمارس املعتمد لنموذج العمل 
الشخصي” ويهدف لتدريب 30 
ميسر ومدرب كويتي على تصميم 
مناذج العمل ليقوموا بنشر ثقافة 
ري��ادة األعمال وتيسير تصميم 

من��اذج العمل م��ن أج��ل التطوير 
ال��وظ��ي��ف��ي وس��ي��ك��ون ال��راع��ي 
االستراتيجي لهذا البرنامج هو 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وال��ب��رن��ام��ج الثاني “منوذج 
العمل الشخصي لرواد األعمال” 
وي��ه��دف لتدريب 50 ش��اب على 
منهجية من��وذج العمل لريادة 
األعمال والتطوير الوظيفي إما 
شخصي أو ضمن مؤسسات قائمة 
وسيكون الراعي االستراتيجي 
لهذا البرنامج هي وزارة الدولة 

لشئون الشباب
و البرنامج الثالث وهو عبارة 
ع��ن ن���دوة جماهيرية لنموذج 
ال��ع��م��ل ال��ش��خ��ص��ي ت��ه��دف لبث 
الوعي املجتمعي ب��أدوات ريادة 
األع��م��ال وتسليط ال��ض��وء على 
كيفية تصميم من���وذج العمل 
ال��ش��خ��ص��ي وع������رض من����اذج 
كويتية ضمن إطار منوذج العمل 
وسيكون الراعي االستراتيجي 
لهذه الندوة هو الصندوق الوطني 
وال���راع���ي اإلع��ام��ي ه��و وزارة 
الدولة لشئون الشباب والراعي 
الرئيسي للبرامج هو مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي في حني 
ستكون مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الناقل الرسمي وشركة 
إمي��ارك لاستشارات والتدريب 

هي منظم البرنامج.

كما قالت مدير إدارة تدريب 
وتطوير رواد األعمال بالصندوق 
الوطني مها املخزومي: استكماال 
ملسيرة ال��ص��ن��دوق الوطني في 
دع����م امل���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 
وامل��ت��وس��ط��ة ف��ق��د قمنا برعاية 
برنامج املمارس املعتمد لنموذج 
العمل الشخصي، من أجل تدريب 
وتأهيل ث��اث��ني ميسر و م��درب 
كويتي، يتم تدريبهم على تصميم 
من��اذج العمل وحتليلها ليقوموا 
بنشر ثقافة االبتكار بني املبادرين 
وال��راغ��ب��ني بالتطوير الوظيفي 

وإنشاء املشاريع الصغيرة. 
وي��ق��وم الصندوق بالتعاون 
مع السيدة إمي��ان املوسوي أول 
مم��ارس كويتي معتمد لنماذج 
العمل الشخصية باستضافة 
م��ؤل��ف ك��ت��اب من����وذج ال��ع��م��ل 
الشخصي ومحرر كتاب ابتكار 
من��وذج العمل التجاري الدكتور 
تيم ك��ارك من أج��ل تدريب عدد 
أك��ب��ر م��ن امل��م��ارس��ني الكويتيني 
امل��ع��ت��م��دي��ن ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات 
الريادية احلديثة معهم واستبدال 
األساليب التقليدية في التخطيط 
واإلدارة ب��أخ��رى تعتمد على 

التجربة وتكرار النجاح.
وذك���رت : إن الصندوق يعي 
متاما أهمية تعزيز روح الريادة 
وتشجيع االبتكار  بني الشباب 
واك��ت��ش��اف مواهبهم وقدراتهم 

لتوظيفها وفقاً ألفضل املمارسات 
العاملية في مجال ري��ادة األعمال 
احلديثة، لذا يحرص على تطوير 
قطاع التدريب مع ما يتماشى مع 
هذا الهدف. وقالت مدير إدارة رواد 
األع��م��ال وس��وق العمل ب��وزارة 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب حصة 
العيار:يسعدني أن يتجدد اللقاء 
م��ع اإلع��ام��ي��ني ال���ذي يعتبرون 
من أهم املكونات التي تبرز مهام 
وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب 
،وأتوجه بالشكر لكم جميعا على 
حضوركم وجهودكم في نقل ما 
تقوم به ال��وزارة وتغطيتكم لكل 
األح����داث مبوضوعية ومهنية 

واحترافية.
وت��اب��ع��ت : إن دع���م ال����وزارة 
ملبادرة “ منوذج العمل الشخصي 
لريادة االعمال “ يأتي النسجامه 
م��ع استراتيجيتها ف��ي تعزيز 
مشاركة الشباب الكويتي على 
املستوى الوطني، باإلضافة إلى 
متكينهم من أداء دوره��م وحتمل 
أع��ب��اء امل��س��ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 
عاتقهم، فهو يسهل على الشباب 
التعلم لبناء مشروعهم اخلاص 
ويساعد على نشر ثقافة ري��ادة 
االعمال والعمل احلر لدى الشباب، 
كما أنه يحتوي على أهم املواضيع 
التدريبية التي يحتاجها أي شاب 

إلجناح مشروعه.
 وأض��اف��ت : م��ب��ادرة “ منوذج 
العمل الشخصي لريادة االعمال 
“ عبارة عن برنامج عاملي معتمد 
يساعد على تصميم منوذج العمل 
الشخصي بهدف التطوير املهني 
واالبتكار في ريادة االعمال سواء 
م��ن خ��ال إن��ش��اء أع��م��ال جتارية 
ن��اش��ئ��ة او ال��ت��ط��وي��ر الوظيفي 
ضمن املؤسسات الكبرى ، واليوم 
حترص وزارة الشباب على دعم 
مثل هذه املبادرات التي تساهم في 
زيادة وعي الشباب بالعمل واملهن 
احلرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة 

في سوق العمل.
وختمت :  أخيرا اسمحوا لي 
أن أتوجه بالشكر لكل القائمني 
على هذه املبادرة متمنية للجميع 

االستفادة منه.

إميان املوسوي وحصة العيار ومها املخزومي خال املؤمتر الصحافي


