
ع��ل��ى ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه ف��ي معرض 
ال��وظ��ائ��ف ف��ي جامعة ال��ش��رق األوس��ط 
األمريكية الذي نظم بتاريخ 10 و11 ابريل 
في ح��رم اجلامعة؛ ص��ّرح بنك ورب��ة عن 
حرصه على استقطاب الكفاءات الكويتية 
من اخلريجني الكويتيني وتدريبها على 
العمل في القطاع املصرفي اإلسالمي مبا 
يساهم في تنمية الكوادر الوطنية العاملة 
في هذا املجال ملا لذلك من أثر إيجابي على 
إثراء سوق العمل احمللي بالقوى البشرية 
الكويتية والتي تعتبر املرتكز الرئيسي 

لتحقيق التنمية االقتصادية .
ب���دوره ق��ال رئيس مجموعة امل��وارد 
البشرية والشؤون االدارية في بنك وربة، 
عصام الشايع “إن بنك ورب��ة عمل من 
خالل املعرض على نقل خبراته املصرفية 
إلى الشباب اخلريجني الساعني إلى سوق 
العمل م��ن خ��الل فريق عمله ال��ذي قدم 
عرضاً شامال ًعن عمليات البنك وطبيعة 
بيئة العمل فيه التي تشكل قيمة مضافة 
جلميع موظفيه سواًء على صعيد اخلبرة 
املهنية أو املزايا املختلفة األخرى  كما قاموا 
بإعطاء فكرة  حول املهارات واملتطلبات 
ل��ل��وظ��ائ��ف ف��ي ه���ذا امل��ج��ال م��ع ع��رض 
مجموعة من النصائح والتجارب النابعة 
من جتربة بنك وربة في توظيف وتدريب 

القدرات البشرية الكويتية وتأهيلها. 
وأض����اف ال��ش��اي��ع أن ه���ذه امل��ش��ارك��ة 
للبنك تضم إل��ى م��ب��ادرات��ه العديدة في 
ال��ت��واج��د النوعي مب��ع��ارض الوظائف؛ 
حيث ش���ارك بنجاح ف��ي م���رات سابقة 
بالعديد م��ن امل��ع��ارض املهمة منها في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
وجامعة الكويت، حيث يرى البنك في هذه 
املعارض أثراً إيجابياً كبيراً على فتح آفاق 
وأبواب جديدة للشباب الكتساب املهارات 
املهنية املتطورة وأخذ فكرة عامة للوظيفة 

املستقبلية.
وتأتي مشاركة بنك وربة في املعرض 
تأكيداً على حرصه على إجناح مثل هذه 

الفعاليات التي تساهم في إث��راء سوق 
العمل حيث تشكل منصة مثالية للقاء 
املباشر ما بني الباحثني عن الوظائف وبني 

الشركات واملؤسسات يتمكن من خاللها 
كال الطرفني من التعرف على طبيعة عمل 

وأداء وإجنازات كل منهما عن قرب.
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جانب من مشاركة بنك وربة

رغبة منه بتعزيز كفاءات اخلريجني الكويتيني في القطاع املصرفي اإلسالمي

»وربة« شارك في معرض الوظائف
في جامعة الشرق األوسط األميركية
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أج�رى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي 
على »حساب النجمة«، أمس األحد في املركز الرئيسي 
للبنك، بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة 

بالسيد/ صقر املناعي.
وق��د ف��از ك��ل م��ن: عبدالله سليمان علي ناشي  
وحويشان طه احلجي وعيده فاضل املطرود ومحمد 
منير نذير حسني  وجاسم عباس عبدالله بجائزة 

قيمتها -/7000 دينار كويتي  لكل منهم.
ويؤكد البنك التجاري أن حساب النجمة يواصل 
تقدمي جوائز أعلى قيمة، كما ميكن حتقيق األح��الم 
على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته اجلديدة 
حيث مت زيادة قيمة اجلوائز الكبرى لسحوبات حساب 
النجمة لتصل إلى 250،000 دينار كويتي، باإلضافة 
إل��ى كونه احلساب الوحيد ال��ذي يقدم أكبر جائزة 

يومية في الكويت بقيمة 7،000 دينار كويتي.  
وأضاف البنك أنه ميكن التمتع باملزايا التي يقدمها 
مثل احلصول على بطاقة سحب آلي واحلصول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب واحلصول على كافة 

خدمات البنك التجاري املصرفية.
 وتوجه البنك التجاري إل��ى جميع الفائزين في 
سحب النجمة بالتهنئة، مشيرا إل��ى أن��ه سيتم قيد 
اجل��وائ��ز النقدية إل��ى حسابهم ف��ي البنك،  وتوجه 

بالشكر ل��وزارة التجارة والصناعة على تعاونهم 
الدائم وإشرافهم الفعال على عمليات السحب التي متت 

بسالسة ونظام.

شعار البنك التجاري

»التجاري« يعلن الفائزين في السحب 
اليومي »حلساب النجمة«

يفتتح بنك برقان اليوم االثنني 
فرعاً جديداً في منطقة الفحيحيل 
وهو الثاني له في املنطقة، وأختير 
موقع الفرع اجلديد لتسهيل وصول 
العمالء من سكان املنطقة واملناطق 
املجاورة للفروع ألداء معامالتهم 

املصرفية.
ويصل ع��دد ف��روع بنك برقان 
بعد إفتتاح الفرع اجلديد إلى 29 
فرعا حيث باتت مجوعة بنك برقان 
متلك شبكة تتكون من 186 فرعاً 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وتركيا اليوم. 
ولتوسيع مجموعة اخلدمات 
واملنتجات املالية واملصرفية التي 
يوفرها البنك، شيد الفرع اجلديد 
ف��ي منطقة الفحيحيل السكنية 
وج��ه��ز ال���ف���رع اجل���دي���د ب��أح��دث 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وأرق����ى التقنيات 
احلديثة، ويستقبل العمالء من 

األح����د إل���ى اخل��م��ي��س، ب����دءاً من 
ال��س��اع��ة 8:30  ص��ب��اح��اً حتى 

الساعة 3 بعد الظهر.
 ويأتي التوسع األخير ليعكس 

التزام بنك برقان بتوفير املنتجات 
عالية اجل���ودة للعمالء وتقدمي 
احل��ل��ول املصرفية املتكاملة في 

مختلف أنحاء  ومناطق الكويت.

فرع بنك برقان في منطقة الفحيحيل

الفرع التاسع والعشرون له في الكويت يأتي في إطار خدمته لسكان املنطقة

»برقان« يفتتح فرعه الثاني في الفحيحيل 

.. ويعلن الفائزين بسحب حساب يومي
أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث 
االص���ول، ع��ن أس��م��اء الفائزين ف��ي السحوبات 
اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم 

بجائزة 5000 دك
وك��ان احل��ظ في ه��ذه السحوبات من نصيب:  
فيصل فالح السبيعي واماني يعقوب علي وحليمه  
وج��اس��م  اب��ل واسمر ياتكني وعبداحملسن خالد 

البحر
وباألضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 

سحب ربع سنوي حلساب “يومي” للفوز بجائزة 
نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء ان 
ال يقل رصيدهم عن500  د.ك ملدة شهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب و كما ان كل10 د.ك متثل فرصة 
واحده  لدخول السحب. وإذا كان رصيد احلساب 
500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب 
احلساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات 

اليومية والربع سنوية.

املجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي قلل
من مخاطر تطبيع السياسة النقدية

»الوطني«: حالة عدم اليقني 
بنتائج االنتخابات الفرنسية 

قللت تقلبات اليورو
ق��ال بنك الكويت الوطني إن حالة ع��دم اليقني م��ن حسم نتائج 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية في اجلولة األولى التي انطلقت أمس 

األحد قللت من تقلبات العملة األوروبية )اليورو( األسبوع املاضي.
وأضاف )الوطني( في تقريره االقتصادي املتخصص عن )أسواق 
النقد( أن آخر حتركات سعر اليورو تظهر أن عمليات جني األرباح التي 
حصلت في أسواق املعادن الثمينة تعد تأكيدا لتقليل األس��واق أهمية 
املخاطر حيال خفض اليورو فور انتهاء اجلولة األولى من االنتخابات 

الفرنسية.
وأوض���ح أن استطالعات ال���رأي ف��ي االنتخابات ستكون احمل��رك 
الرئيسي للتحركات على امل��دى القصير ويبقى املرشحان مانويل 
ماكرون ومارين لوبان متساويني في اجلولة األولى في حني أظهر آخر 

استطالع للرأي فوز ماكرون في اجلولة الثانية.
وع��ن االقتصاد االمريكي ذك��ر أن العوائد األمريكية استمرت في 
التراجع منذ أن بلغت ال��ذروة بداية العام احلالي إذ تبلغ اآلن حوالي 

24ر2 في املئة على السندات )العشر سنوات(.
وأوضح أن املجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي قلل من مخاطر 
تطبيع السياسة النقدية في أمريكا على االقتصاد العاملي إذ إن العجز في 
احلساب اجلاري وتوقعات التضخم تعد أفضل مقارنة بفترة الهلع من 
اخلفض التدريجي للتسهيل الكمي التي حصلت عام 2013 في األسواق 

الناشئة والسلع.
وذكرأن صندوق النقد الدولي رفع توقعات النمو بنسبة 5ر3 في املئة 
لعام 2013 وبنسبة 6ر3 في املئة لسنة 2017 بدعم من التوقعات التي 
تفيد بارتفاع أسعارالنفط مما رفع قراءات التضخم وعزز االقتصادات 

التي تعتمد على الصادرات السلعية.
ولفت )الوطني( إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو االقتصاد 
األمريكي من 6ر1 في املئة السنة املاضية إلى 3ر2 في املئة في 2017 

بسبب توقعات التحفيز املالي.
وبخصوص االقتصاد الصيني توقع أن تكون نسبة منوه 6ر6 في 
املئة في 2017 و2ر6 في املئة في 2018 مبينا أن )النقد الدولي( حذر 
من انخفاض منو االنتاجية وارتفاع الفارق في الدخل في الدول املتقدمة.

وأشار إلى أن األمور احلقيقية التي ذكرها الصندوق بذلك الصدد 
هي ارتفاع التوترات السياسية واخلالفات التجارية وارتفاع ظاهرة 

الشعوبية حول العالم.

ق�����ال ن���ائ���ب رئ���ي���س أول 
– دائرة األصول فى شركة »بيتك 
كابيتال« ال���ذراع االستثماري 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عبدالله عيسي العلى إن 
امللتقى التاسع للشركات املدرجة 
واحملللني ال��ذي تنظمه الشركة 
يوم الثالثاء 25 ابريل اجلارى 
ملدة يوم واحد، مبشاركة 5 جهات 
ه��ي »بيتك – القرين – امل��زاي��ا 
– أالف��ك��و - ب��ورص��ة الكويت« 
بهدف التأكيد على قدرة ومالءة 
الشركات املشاركة ودورها املهم 
من خالل إبراز خططها وأنشطتها 
احلالية واملستقبلية وجناحاتها 
امل��ت��ع��ددة، يتضمن ه���ذا ال��ع��ام 
ألول مرة حلقة نقاشية بعنوان 
»الصكوك والرؤية املستقبلية« 
تستعرض ف��رص منو الصكوك 
كمنتج مت��وي��ل��ي، واملتطلبات 
القانونية والتنظيمية والرقابية 
ل��ع��م��ل��ي��ات إص�����دار ال��ص��ك��وك 

للحكومات أو الشركات .
وأوض���ح العلي ف��ي تصريح 
صحفي ب��أن احللقة النقاشية 
املتعلقة بالصكوك سيشارك 
بها م��ن “بيتك كابيتال” نائب 
رئ��ي��س أول - ق��ط��اع اخل��دم��ات 
االستثمارية املصرفية عبدالله 
احل��داد، مع ندمي خان شريك في 

مكتب احمل��ام��اة العاملي “جونز 
دي”، وث��وي��ن��ى ال��ث��وي��ن��ى من 
بنك ورب��ة، وسيتم استعراض 
م��ح��رك��ات ال��ن��م��و ال��رئ��ي��س��ي��ة 
لصناعة ال��ص��ك��وك واألس���واق 
ال��ت��ي ميكن حتقيق النمو فيها 
وأسباب إص��دار الصكوك وأبرز 
3 حتديات فى ه��ذا املجال، كما 
ستتناول احللقة النقاشية كيفية 
تشجيع البيئة الرقابية لصناعة 
الصكوك وتأثير “بازل 3” على 
صناعة الصكوك وأبرز الهياكل 
املؤسسية ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، مع 
التطرق الى جتربة أول إصدار 
صكوك لبنك ورب��ة في السوق، 
ال سيما م��ن الناحية الرقابية 

والتسويقية .
وأض����اف ب���أن امللتقى ال��ذي 
دأب���ت ش��رك��ة “بيتك كابيتال” 
على تنظيمه للعام التاسع على 
التوالي يتيح ملمثلي الشركات 
عرض اجنازات شركاتهم بشكل 
مباشر وسط حضور من رجال 
األع��م��ال واإلع���الم ، وال���رد على 
االس��ت��ف��س��ارات وال��ت��س��اؤالت ، 
وت��وض��ي��ح احل��ق��ائ��ق مبنتهى 
الشفافية ، مشيرا إلى أن امللتقى 
يساهم ف��ي إل��ق��اء ال��ض��وء على 
ج��وان��ب متعددة ف��ي االقتصاد 
والتطورات في األسواق احمللية 

وانعكاساتها على أداء وأعمال 
الشركات وتوجهاتها املستقبلية 
، مب��ج��م��وع��ة م����ن احل��ق��ائ��ق 

واملؤشرات املهمة .   
ودع���ا العلي رج���ال األع��م��ال 
واملهتمني بالشأن االقتصادي 
إل��ى حضور امللتقى واملشاركة 
ف��ي م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ق��دمي��ات التي 
تطرحها كل شركة وإثراء احلوار 
واملناقشات املتعلقة بأنشطة 
الشركات امل��ش��ارك��ة، م��ؤك��داً إن 
شركة “بيتك كابيتال” تعتبر 
امللتقى قيمة ثقافية وفكرية 
مضافة مهمة للعمل االستثماري 
ب��ال��ك��وي��ت، م��رح��ب��اً ف��ي ال��وق��ت 
ذاته بجميع املشاركني ومتمنيا 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى اس���ت���م���رار ال��ن��ج��اح 

والتميز. 

عبدالله العلي    

5 مشاركات من قطاعات مختلفة ضمنها »بيتك« يتضمن 

»بيتك كابيتال« تنظم امللتقى التاسع 
للشركات املدرجة واحملللني

ضمن سلسلة ورش العمل التي أقامها البنك لإللقاء 
ال��ض��وء على ال���دور ال��ه��ام ال��ذي يلعبه اإلبتكار في 
بيئة العمل، نظم بنك اخلليج مؤخراً ملوظفيه ورشة 
عمل بعنوان »اإلبتكار في خدمة العمالء«، شارك 
فيها حوالي 100 موظف من مختلف وح��دات العمل، 
ورك��ز من خاللها على املنهجيات احلديثة واملبتكرة 
التي تستخدم إليجاد قيمة مضافة تلبي إحتياجات 
العميل وتناسب تطلعاته. وقامت شركة »كرياتيف 
كونفيدينس« لإلستشارات بتنظيم ورشة العمل، وهي 

شركة رائدة متخصصة في البرامج التدريبية.
وب��ال��ت��ع��اون م���ع “كرياتيف كونفيدينس” 
ل��الس��ت��ش��ارات، ق���دم ورش���ة ال��ع��م��ل د. ألكساندر 
أوستروالدر، الذي قام بدوره بعرض أحدث األدوات 
الالزمة لتطبيق منهجيات خدمة العمالء املبتكرة في 
جميع إدارات البنك. كما قدم عرضاً لنموذج القيمة 
وكيفية توظيف اإلبتكار في سبيل تلبية إحتياجات 
العمالء وجتاوز توقعاتهم مبا يتماشى مع إحتياجات 
السوق املتغيرة. كما ركزت الورشة على كيفية تطوير 
أساليب توصيل مفهوم القيمة، وإختبار كفاءته 

وتأثيرة على رضا العمالء.
د. أوس��ت��روال��در ه��و متحدث دائ��م ل��دى شركات 
“فورتشن 500”، ومحاضر في أهم اجلامعات العاملية 
مثل جامعة ستاندفورد، وارتون، إم آي تي، بيركلي، 

IESE، وغيرها.
وبهذه املناسبة، علقت السيدة/ سلمى احلجاج، 
مدير عام املوارد البشرية في بنك اخلليج، على أهمية 
اإلبتكار في خدمة العمالء قائلًة:” يحظى العمالء 
في وقتنا احلاضر بخيارات أكثر اتساعاً من أي وقت 
سبق، لذلك يجب أن نسأل أنفسنا، م��اذا ميكننا أن 
نقدم لهم من خدمات ومنتجات تختلف عما هو متاح 
في السوق؟ لقد قمنا بتنظيم هذا التدريب ملساعدة 

موظفينا على إستخدام أساليب اإلبتكار التي تركز 
على عمالئنا احلاليني واملرتقبني لضمان تلبيتها ليس 
فقط إلحتياجات العمالء وتطلعاتهم بل لألمور التي 
ال يعلمون أنهم في حاجة إليها بعد. وقد وفرت ورشة 
العمل طريقة بسيطة لفهم إحتياجات العمالء وتصميم 

املنتجات بطرق تعمل على تسهيل حياة العمالء”.
وأضافت احلجاج قائلًة: “نقدم في بنك اخلليج، 
منتجات مبتكرة وسهلة اإلستخدام، ونحرص على 
تعيني املوظف املناسب في املكان املناسب بهدف تقدمي 
األفضل لعمالئنا. وبالتالي، نواصل تقدمي دورات 
تدريبية نضمن من خاللها تزويد موظفينا بأحدث 
األدوات التي تكفل جناحهم في عملهم، وضمان تقدمي 

البنك ألفضل وأرقى املنتجات واخلدمات”.

د. ألكساندر أوستروالدر، متحدثاً خالل ورشة العمل

ألقت الضوء على توفير قيمة مضافة ترضي العمالء وتلبي تطلعاتهم

»اخلليج« يقيم ورشة عمل ملوظفيه 
حول »االبتكار في خدمة العمالء«

جانب من احلضور

اجنازات  لعرض  فرصة  يوفر  العلي: 
وشفافية بحقائق  الشركات  وخطط 

»األهلي املتحد« يحصد بطولة بولينغ املصارف
حصد فريق البنك األهلي املتحد للبولينغ 
املركز األول فى بطولة البولينغ التى نظمها 
نادي مصارف الكويت للعاملني بالقطاع 
املصرفي للعام 2017. وش��ه��دت صالة 
ك��وزم��و بالساملية ال��ت��ي ك��ان��ت مسرحاً 
حل��دث مثير حيث جن��ح الفريق املتأهل 
باملركز الرابع فى الفوز على فريق املركز 
الثالث )ال��وط��ن��ي( وم��ن ث��م فريق املركز 
الثاني )برقان( وأخيرا فريق املركز االول 
)اخلليج( ليتوج فريق البنك األهلي املتحد 

بطالً لدوري املصارف.
وبهذه املناسبة أفاد البنك األهلي املتحد 
فى بيان صحفي: “يأتي اهتمامنا بالرياضة 
وح��رص��ن��ا على تشجيع موظفينا على 
املشاركة في األلعاب الرياضية املختلفة، 
ليؤكد وعينا بأهمية الرياضة ليس فقط 
ألثرها اإليجابي على صحة ولياقة املوظف 
ولكن ألثرها اإليجابي أيضا على تنمية 
روح الفريق الواحد وال�تأكيد على أهمية 
التعاون وتبادل األدوار والتي تنعكس 
باإليجاب على ممارسة املوظف لعمله. 
وال شك أننا قد سعدنا للغاية بفوز فريقنا 
بدوري البولينغ والذي يعد أهم البطوالت 
ال��ت��ي ينظمها ن���ادي امل��ص��ارف وحتظى 

مبشاركة كبيرة م��ن العاملني بالقطاع 
املصرفي”.

 ي��ت��ك��ون ف��ري��ق ال��ب��ن��ك األه��ل��ي املتحد 
للبولينغ وال���ذي حصد بطولة دورى 
امل��ص��ارف م��ن السيد/ ن��اص��ر الغضبان 

والسيد/ إبراهيم البوصافي، والسيد/ 
علي حسن ال����وزان، وال��س��ي��د/ لوديكو 
م���وج���ادو، وال��س��ي��د/ محمد ال��ع��رادي، 
باإلضافة إلى ثالثة من العبي اإلحتياط 
وه��م السيد/ محمود بستكي، والسيد/ 

غامن الغامن، والسدي أنتوني فيكتوريا. 
وأش���اد البنك األه��ل��ي املتحد بجهود 
اللجنة الرياضية وشكر ادارة كوزمو 
على استضافتها الدائمة وحسن تنظيمها 

للبطولة.

تكرمي فريق االهلي املتحد


