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علي احلشاش يسلم اجلائزة للفائزة عبير العباسي

الغيث يكرم أحد اخلريجني 

الس���حب في املركز الرئيسي 
للبنك حتت اش���راف وزارة 

التجارة والصناعة.
وقام »الوطني« منذ بداية 
الع���ام بتعزيز قيمة اجلوائز 
التي يقدمها حساب اجلوهرة 
لعمالئه وزاد من فرصهم للفوز 
ب� 5.000 دينار أسبوعيا و125 
ألف شهريا و250 ألف دينار 

ربع سنويا.

دور األداء املهني املتخصص في 
كل مجاالت العمل التي يخوضها 
ومتثل أسواقا متعددة تتنوع 

خصائصها ومزاياها.
 واش���ار إل���ى أن »بيتك« 
يس���اهم بدور متزايد في هذا 
املجال، من خالل نقل اخلبرة 
والتجرب���ة، وإفس���اح املجال 
البشرية خاصة من  للطاقات 
الكويتي للمشاركة  الش���باب 
في مختل���ف األعمال وحتمل 
املس���ؤولية، بحي���ث أصبح 
»بيتك« بحق هارفارد البنوك 

اإلسالمية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن 
»بيتك« مبناسبة تكرمي خريجي 
هندسة البترول بجامعة الكويت 
للعام الدراسي احلالي وبحضور 
عضو املجلس األعلى للبترول 
البترول  رئيس قسم هندسة 

عبير العباسي تفوز بـ 125 ألف دينار
في سحب »جوهرة ـ الوطني« لفبراير

الغيث: »بيتك« يستهدف تطوير الصيرفة 
اإلسالمية وبناء خبرات وطنية متخصصة

»VIVA« تعلن أسماء املشاركني في املخيم 
التدريبي السنوي »Small to Big« بلندن

ويستعد »الوطني« الجراء 
الس���حب الربع سنوي االول 
لهذا العام خالل حفل س���باق 
الوطني للمشي الثامن عشر 
واملقرر ان يقام في 24مارس 

اجلاري.
الفائزة  وبدورها، أعربت 
عبير العباس���ي عن شكرها 
وتقديره���ا لبن���ك الكوي���ت 
الوطني، وقالت: »أنا لم اتوقع 
الفوز أبدا، لكن في النهاية اعتقد 
انني محظوظة باختياري البنك 
الوطني«، وأضافت: »أش���كر 
البنك الوطن���ي على اخلدمة 
الرائعة واجلوائز القيمة التي 

يقدمها لعمالئه«.
ويعتبر حساب اجلوهرة 
من بنك الكويت الوطني اخليار 
األفضل للعمالء بفضل مزاياه 
النقدية  العديدة واجلوائ���ز 
القيمة التي يقدمها من منطلق 
سعيه الدائم الى مكافأة عمالئه 
ولتقدمي األفضل لهم مبا يكرس 
ريادته في السوق املصرفية 

احمللية

باجلامعة د.علي أكبر وأساتذة 
كلية الهندسة والبترول، أوضح 
الغيث أن »بيتك« س���اهم من 
خالل املج���االت املتعددة التي 
يعمل من خاللها بتشغيل عدد 
كبير م���ن الكويتيني حديثي 
التخرج من اجلامعات واملعاهد 
وتصل نسبتهم حاليا إلى %63 
من إجمالي العاملني في »بيتك«، 
كما أتاح الفرصة لشريحة منهم 
لتبوؤ مراكز قيادية وإدارية 
مهمة وهو ما يؤكد ثقة »بيتك« 
في العنص���ر الوطني ودعمه 

املستمر للشباب الكويتي.
الغي���ث للطلبة  ومتن���ى 
اخلريجني احلرص على اجلد 
القادمة  واملثابرة في املرحلة 
بعد التخ���رج وذلك من خالل 
متابع���ة مس���تجدات العصر 
احلديث وباألخص في مجال 
التكنولوجيا، مش���يرا إلى أن 
»بيتك« يس���عى في مختلف 
أعماله إلى تعزيز اس���تخدام 
هذا املج���ال وربطه باملجاالت 
املالية واالستثمارية التي يعمل 
من خاللها، وهذا أحد أس���رار 
النجاح التي متيز بها على مدى 
مسيرته، حيث يتميز بتقدمي 
منتج يتناسب مع احتياجات 
وطموحات عمالئ���ه، بحيث 
ميكنهم التعامل معه واالستفادة 
من تطبيقات���ه على اختالف 
مس���توياتهم، نظ���را لتعدد 
اخليارات املتاحة واملناس���بة 

للجميع.

 أعلن بنك الكويت الوطني 
عن فوز عبير عبد الرضا محمد 
العباسي مببلغ 125 ألف دينار 
في السحب الشهري حلساب 
اجلوهرة لشهر فبراير، وجرى 

املدير  قال نائب مس���اعد 
العام في بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« أنور الغيث إن البنك 
يعمل بش���كل متواصل على 
الس���احتني احمللية والدولية 
أداء قطاع الصيرفة  لتطوير 
اإلسالمية الذي أصبح مكونا 
مهما وأساس���يا في االقتصاد 
العامل���ي، وذلك م���ن منطلق 
ريادة »بيتك« ودوره التاريخي 
وقدرت���ه عل���ى حتقيق قيمة 
مضاف���ة للعم���ل املالي وفق 
الشريعة من خالل التزامه التام 
باملعايير الشرعية والضوابط 
والتعليمات الرقابية مع تفعيل 

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA عن 
األسماء االثنتي عشرة املشاركة في املخيم التدريبي 
الثاني جلامعة Kings College في لندن، واخلاص 
 Small« بادارة املش����اريع الصغيرة الى الكبيرة
to Big« املق����ام في الفترة م����ن 11 الى 17 مارس 
اجلاري.  وتعليقا على هذه املشاركة، قال مدير 
االتصاالت التسويقية لشركة VIVA عبد الرزاق 
العيسى: »يجمع املخيم التدريبي باقة من املواهب 
الكويتية الشابة وأملع العقول املفكرة حتت سقف 
واحد لتعد فرصة ذهبية متنحهم امكانية توسيع 
آفاقهم وتنمية مهاراتهم في مجال ادارة األعمال 
من خالل محاضرات وورش عمل يقدمها أساتذة 
متخصصون في املجال نفسه مشاركني بخبراتهم 

الشخصية والعملية«.
وأضاف العيسى في تصريح صحافي قائال: 
»نهتم كشركة بدعم جميع األنشطة واملبادرات 
العائدة بالنفع على املجتمع بش����كل عام والتي 
من شأنها تعزيز مكانة الكويت بني دول املنطقة، 
لذا يأتي التعليم في مقدمة تلك األنش����طة التي 
نتبناها كشركة اميانا منا بالتأثير االيجابي له 
على حياة الشعوب واملجتمعات ومن خالل هذه 
املبادرة نحن نسهم في اعداد مجموعة من املواهب 

الشابة هم جيل املستقبل ورجال الغد«.
 واوضح بالقول: »نثق أننا قد قمنا باختيار 

الش����ريك األمثل الذي يحق����ق األهداف املرجوة 
من هذه املب����ادرة، فجامع����ة Kings College في 
لن����دن هي ثالث أقدم جامع����ات اململكة املتحدة 
ومن ب����ني أكثرها عراقة، مت تأسيس����ها في عام 
1829. وقد حصلت اجلامعة على الترتيب ال� 63 
 من بني أفضل اجلامعات على مس����توى العالم

وال� 16 على مستوى أوروبا خالل العام 2010 كما 
الكومنويلث،  حظيت بعضوية احتاد جامعات 
احتاد جامعات أوروبا، مجموعة رس����ل واحتاد 

جامعات اململكة املتحدة«.
وقد مت اختيار املشاركني من بني العديد ممن 
قاموا بتس����جيل أسمائهم على مستوى الكويت 
سواء من أصحاب األعمال واملشاريع الصغيرة 
من الشباب أو موظفني أثبتوا جناحا استثنائيا 
في أداء مهامهم الوظيفية، وهم: فرح الفضالة، 
عبدالرحمن النوري، ملى الفضالة، هبة املنصور، 
ف����واز الروضان، عمر العثم����ان، فاطمه احلاي، 
دانه مدوه، فهد اليحِيى، عبداهلل بوفتني، ضاري 

احلويل ومحمد النصيف.
 ومتنح املبادرة التي تولت VIVA دعمها منذ 
العام املاضي، والتي تأتي ضمن اس����تراتيجية 
الش����ركة لدعم املجتمع الكويتي واملساهمة في 
خلق مستقبل أكثر رخاء، وفرصة لصقل مهارات 

الشباب وتنمية ما لديهم من علم ومعرفة. 

لقطة جماعية للمشاركني

 أعلن البن����ك األهلي الكويتي 
عن قيام����ه مؤخرا بتوفير أجهزة 
السحب اآللي املزودة بخدمة االيداع 
النقدي في فروع ش����رق وجليب 
الشيوخ وفرع حولي ليصبح عدد 
الفروع املقدمة لهذه اخلدمة عشرة 
فروع منتشرة في الكويت، وذلك 
في اطار سعي البنك لتقدمي كل ما 
هو جديد لعمالئه، حيث يحرص 
دائما على تقدمي أفضل اخلدمات 
العميل اجناز  التي تس����هل على 

معامالته املصرفية.
املناسبة صرح رئيس  وبهذه 
ادارة قنوات االتصال البديلة عثمان 
محمد توفيقي قائال: »اننا نسعى 
دائما ال����ى توفير أفضل اخلدمات 
لعمالء البنك األهلي الكويتي، وان 
خدمة االيداع النقدي من خالل أجهزة 
السحب اآللي تعني ان العمالء لم 
يع����ودوا بحاجة الى االنتظار في 
اي����داع مبالغهم  الفروع من أجل 
النقدي����ة، فاآلن ميكنه����م االيداع 
من خالل هذه األجهزة واس����تالم 
ايصال بدخول املبالغ الى حساباتهم 
فورا، ولقد مت اعداد أجهزة االيداع 
وحتديثها لتستقبل خمسني ورقة 

نقدية في املرة الواحدة«.
وأضاف توفيقي في تصريح 
صحافي قائال: »لقد قمنا بتوفير 
أجهزة السحب اآللي املزودة بخدمة 
االيداع النق����دي في فروع جديدة 
بناء على رغبة عمالئنا، حيث انها 
توفر عليهم الوقت واجلهد في ظل 
انشغالهم باحلياة اليومية، كما أنها 
آمنة وس����هلة االستخدام، فالبنك 
األهلي الكويتي دائما يقدم أفضل 

اخلدمات لعمالئه الكرام«.

أعلنت مصممة األزياء الكويتية 
ومدير عام معرض »تال بانو« بان 
الرفاعي عن رعاية املعرض ملؤمتر 
»الطفولة املعاصرة..تنشئة سليمة..

سعادة مستدامة« الذي سيقام يومي 
12 – 13 مارس اجل����اري في بيت 
لوذان، حتت رعاية رئيسة مجلس 
ادارة مبرة خير الكويت الشيخة 
فري����ال دعيج الس����لمان الصباح 
وتنظم����ه ش����ركة رؤى املتكاملة 
املع����ارض واملؤمترات  لتنظي����م 

بالتعاون مع بيت لوذان.
وأكدت الرفاع����ي في تصريح 
صحافي أن رعاي����ة معرض تال 
بان����و للمؤمتر يأت����ي تقديرا ملا 
يتضمنه من أنش����طة وفعاليات 
موجهة ال����ى جميع أفراد املجتمع 
وخاصة اآلباء واألمهات للتوعية 
الفترة  باحتياجات األطفال خالل 
العمري����ة 5 – 12 س����نة الصحية 
والنفسية والغذائية والقانونية 
وأس����اليب التنشئة السليمة، من 
التي يش����ارك فيها  الندوة  خالل 
عدد من املتخصص����ني، مع ايالء 
األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة 
االهتمام الالزم حول كيفية التعامل 
معهم ودمجهم في املجتمع وابراز 
ابداعاتهم، اضافة الى ورش العمل 
املصاحبة لفعاليات املؤمتر وتشمل 
العناية باألسنان والتغذية الصحية 
ومخاطر السمنة وما ينتج عنها من 

أمراض وفي مقدمتها السكري.
وأش����ارت الى أن هذه الرعاية 
تأتي انطالقا من اهتمامها الشخصي 
بكل ما له صلة بالطفل الكويتي، 
والدور االجتماعي ملعرض تال بانو 
الذي مت افتتاحه منذ نحو 10 سنوات 
في مجمع ليلى غاليري جتاه املرأة 
كونه يقدم تش����كيلة واسعة من 
األزياء والدراعات العصرية التي 
حتاكي ذوق املرأة الكويتية كونها 
من تصميمي مب����ا لي من معرفة 
بذوقها واختياراتها من موس����م 

الى آخر.

»األهلي« يوفر أجهزة 
لإليداع في فروع شرق 

واجلليب وحولي

»تال بانو« يرعى 
مؤمتر الطفولة 

املعاصرة

عثمان توفيقي

بان الرفاعي

44.7

447.3
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نقطة انخفاض املؤشر السعري بنسبة 
0.72%، وانخفاض املؤشر الوزني 
3.74 نقاط بنسبة %0.90. 

مليون سهم مت تداولها بقيمة 44.3 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
25.4% من القيمة اإلجمالية، واستحوذ 
سهم الوطني على 6.09% من القيمة 
اإلجمالية للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها تراجعا 
في جلسة أمس تصدرها قطاع غير 
الكويتي بواقع 85.5 نقطة، تاله قطاع 
البنوك بواقع 69.9 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

عمليات بيع جلني األرباح تدفع السوق للتراجع بشدة
شهدت جلسة تعامالت 
أمس ف���ي س���وق الكويت 
ل���أوراق املالي���ة تراج���ع 
مؤش���ريه ألول م���رة منذ 
استئناف النشاط عقب عطلة 
األعياد الوطنية جراء عمليات 
بيع واس���عة النطاق غطت 
جميع قطاعات السوق بهدف 
جني االرباح من االسهم التي 
شهدت ارتفاعات في اجللسات 

االخيرة.
وتسببت عمليات البيع 
التي سيطرت على مجريات 
التداول في جلسة أمس في 
تخلي املؤش���ر الع���ام عن 
استقراره فوق مستوى 6200 
نقطة الذي كان قد بلغه خالل 
تعامالت األسبوع اجلاري، 
ورغم تراجع املؤشر السعري 
بواقع 45 نقطة تقريبا، إال أن 
املؤشر العام للسوق ال يزال 
قريبا من املستوى الذي فقده، 
وس���ط توقعات باستعادة 
املؤشر لهذا املستوى خالل 
جلسة اليوم )اخلميس( او 
خالل تعامالت االسبوع املقبل 
على أقصى تقدير بس���بب 
النشاط املضاربي  استمرار 
الذي يحظى به السوق منذ 

فترة طويلة.
ويعتب���ر التراجع الذي 
ش���هده الس���وق أمس هو 
بداية التصحيح الفني بعد 
االرتفاعات املتواصلة خاصة 
على مستوى األسهم التابعة 
للمجاميع النش���طة، حيث 
كانت عملي���ات التصحيح 
في اجللسات األخيرة جزئية 
بس���بب تبادل املراكز على 

املجاميع االستثمارية.
وكانت اجللسة بدأت على 
تراجع استمر حتى النهاية 
ولم تنجح تداوالت حلظات 
اإلقف���ال في إحداث تقليص 
خلسائر املؤشرين، ولوحظ 
تراجع الفت على مس���توى 
الثالثة  الس���وق  متغيرات 
بنسب كبيرة بسبب انخفاض 
كميات التداول خاصة على 
مستوى األسهم التي كانت 
تشهد تداوالت قياسية في 

اجللسات األخيرة.
وتراجع���ت مجموع���ة 

املدين���ة وأس���همها التابعة 
عدا سهم السالم الذي يغرد 
منذ جلس���تني خارج سرب 
املجموع���ة، كم���ا تراجعت 
اس���هم مجموع���ة اخلرافي 
بشكل الفت، وتراجعت أيضا 
اسهم مجموعة ايفا وشركاتها 
التابعة، فيما جنحت االسهم 
املرتبطة بس���هم اجيليتي 
لالس���تقرار، أم���ا مجموعة 
الصف���اة فش���هدت ارتفاعا 
على مستوى سهم الصفاة 
مبقدار 6 فل���وس ليتجاوز 
مستوى ال� 100 فلس، أما باقي 
اس���هم املجموعة فتراجعت 
بشكل كبير. وتراجع املؤشر 
العام للبورصة بواقع 44.7 
نقطة ليغلق عند مس���توى 
6183.2 نقطة بارتفاع نسبته 
0.72% مقارنة مع آخر جلسة 
تداول، وانخفض املؤش���ر 
الوزني مبق���دار 3.74 نقاط 
ليغلق عند مستوى 413.06 
نقط���ة بانخفاض نس���بته 
0.90% مقارنة مع اجللس���ة 

األخيرة.
وبل���غ إجمالي األس���هم 
املتداولة 447.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 5878 صفقة 
قيمتها 44.3 مليون دينار، 
وش���هدت متغيرات السوق 
تراجع���ا ف���ي األداء، حيث 
التداول  انخفضت كمي���ات 
بنسبة 36.7%، وانخفضت 
الصفقات بنس���بة %29.8، 
وكذل���ك انخفض���ت القيمة 
اإلجمالية بنس���بة %28.9، 
وتص���در قط���اع اخلدمات 
النشاط من حيث القيمة، إذ 
مت تداول 128.09 مليون سهم 
نفذت من خالل 1951 صفقة 

قيمتها 14.2 مليون دينار.
وتراجع قط���اع البنوك 
بشكل الفت في جلسة أمس 
واس���تحوذ على 15.1% من 
إجمال���ي القيم���ة، وتراجع 
سهم الوطني بواقع وحدتني 
سعريتني وخسر 40 فلسا من 
مكاسبه السوقية ليغلق عند 
مستوى دينار و180 فلسا بعد 
ت���داول أكثر من 2.2 ماليني 
سهم، فيما ارتفع سهم بيتك 
مبقدار 10 فلوس ليرتفع الى 

مستوى 860 فلسا بعد تداول 
1.5 ماليني سهم، وتراجع سهم 
االهلي بواقع 10 فلوس بعد 
تداوالت محدودة، واستقرت 
القط���اع عند  باقي اس���هم 

معدالت اغالقاتها السابقة.
س���جل قطاع الشركات 
االس���تثمارية تراجع���ا في 
جلس���ة امس، واس���تحوذ 
القطاع على 26.8% من إجمالي 
قيمة التداول، وتراجع سهم 
املدينة بعد تداوالت نشطة 
بلغ���ت 11.6 مليون س���هم 
وتراجع مبق���دار 4 فلوس 
ليص���ل اجمالي خس���ائره 
في آخر جلس���تني مبقدار 7 
فلوس، وتراجع س���هم ايفا 
مبقدار فلس���ني بعد تداول 

29.47 مليون سهم. 
استمر التراجع في قطاع 
الش���ركات العقارية بسبب 
عمليات التخارج من عدد من 
االسهم النشطة، واستحوذ 
القطاع على 14.7% من إجمالي 
القيمة، وشهد سهم عقارات 
الكويت تداوالت قوية بلغت 
16.7 مليون سهم غلب عليها 
البيع لينخفض السهم بواقع 
فلسني ليصل إلى مستوى 61 
فلسا، وشهد سهم املنتجعات 
ارتفاعا بواقع فلس واحد بعد 

تداول 32.8 مليون سهم.
ش���هد قطاع الش���ركات 
الصناعي���ة تراجع���ا الفتا 
التي  البيع  نتيجة عمليات 
اكثر من سهم في  ش���ملت 
القطاع، حيث تراجع سهم 
انابيب بواقع 6 فلوس، وكذلك 
تراجع سهم السفن بواقع 5 
فلوس ضمن عمليات البيع 

من مجموعة اخلرافي.
اس���تمر قطاع الشركات 
اخلدماتي���ة ف���ي تص���دره 
للنشاط وذلك باستحواذه 
على 32.2% من القيمة، وشهد 
سهم زين تراجعا مبقدار 10 
فلوس، كم���ا تراجع صفاة 
للطاقة بواقع فلس واحد، أما 
سهم اسواق فشهد تداوالت 
قوية جتاوزت 17.8 مليون 
ارتفاعا بواقع  سهم وحقق 

5 فلوس.
 ٭شريف حمدي 

»موتور هاوس« للسيارات تقدم كفالة
على السيارات املعتمدة ملدة 3 سنوات في الكويت

»اخلليج املتحد« يعني قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي

جميع فئات املجتمع.
وقد تبن���ت موتور هاوس 
شعار »اختيارك األول« كونها 
أكبر مع���رض س���يارات في 
الكويت 4000 م2، تعرض نخبة 
من السيارات الفاخرة، العائلية، 
الرياضية واالقتصادية، تشتري 
سيارتك املس���تعملة بافضل 
األس���عار ونقدا، تق���دم أعلى 
تثمني لس���يارتك املستعملة، 
تثم���ن س���يارتني مع���ا عند 
الشراء، امكانية عرض سيارتك 
املستعملة للبيع داخل موتور 
هاوس، هدية فورية عند الشراء، 
باق���ة كفال���ة وصيانة  تقدم 
مميزة، خدمة املس���اعدة على 
الطريق 24 ساعة في األسبوع، 
وتقدم أفضل تأمني شامل على 
السيارات املعروضة في موتور 

هاوس. 

عند الشراء«، ويشمل العرض 
جميع السيارات املتوافرة من 
سيارات رياضية، عائلية، فاخرة 
واقتصادية داخل موتور هاوس 
الذي يتسع ألكثر من 80 سيارة 
تتيح للعميل اختيار ما يرغب 

به ويحتاج اليه.

نبذة عن »موتور هاوس«
 موت���ور ه���اوس يعد من 
أكبر وأرقى معرض س���يارات 
في الكويت يتميز بالرقي من 
حي���ث التصميم واملوقع على 
طريق اجلهراء بجانب أش���هر 
السيارات في السوق  شركات 

احمللي داخل مجمع التالل.
ويضم موتور هاوس نخبة 
من السيارات املميزة في الكويت 
والتى متتاز بجودتها وميزاتها 
العديدة والتى تغطي احتياجات 

أعلن���ت موت���ور ه���اوس 
التابعة  للس���يارات املعتمدة 
لشركة دار كيان، عن اطالقها 
عرضا حصريا وفريدا من نوعه 
حيث يعد ه���ذا العرض األول 
من نوعه في سوق السيارات 

املستعملة.
يتضمن العرض احلصري 
»كفال���ة ملدة 3 س���نوات على 
جميع السيارات« تزيد من ثقة 
عمالء موتور هاوس في جودة 
السيارات املعروضة وترتقي 
مبس���توى اخلدمات املتوافرة 
حاليا في سوق الكويت لتالئم 
حاجة العميل املتزايدة في اجلو 
التنافسي النشط في الكويت.

وفي هذا الصدد، قال املدير 
العام ل� »موتور هاوس« عماد 
صعب: »ان أهم ركيزة للنجاح 
املس���تمر هي ثقة العميل مبا 
تقدمه اليه من خدمة أو منتج 
وهذا هو ما نطمح الى اكتسابه 
دائما في موتور هاوس، وأفضل 
وسيلة لكسب ثقة العميل هي 
اظهار مدى ثقتنا فيما نعرضه 
داخل موتور هاوس من سيارات 
ذات ج���ودة ت���وازي اجلديدة 
وأسعار مدروس���ة لهذا قمنا 
بزيادة سنوات الكفالة جلميع 
مودي���الت 2007 فما فوق من 
سنة واحدة فقط الى 3 سنوات 
العميل  لتزيل أي حتفظ عند 
عند اقتنائه سيارة مستعملة 
باالضافة الى امليزات األخرى من 
التأمني الشامل والهدايا املجانية 

بوستر العرض احلصريعماد صعب

عل���ق  ج�انب���ه،  وم���ن 
س���كريةعلى اختياره لمهام 
الجدي���د، قائ���ال:  منصب���ه 
»يسعدني أن تتاح لي الفرصة 
المتحد. الخليج  لقيادة بنك 
فلدى البنك ش���بكة اقليمية 
القدرات  الى  قوية باالضافة 
التي أثبتت فعاليتها، وأتطلع 
الى تعزيز وجودنا وتوسيع 
قدراتن���ا ف���ي ادارة األصول 

واالستثمارات المصرفية.
العمل مع  الى  كما أتطلع 
الجهات التنظيمية االقليمية 
التنفيذية وموظفي  واالدارة 

بنك الخليج المتحد«.

العربية المتحدة.
وقب���ل عودته ال���ى بنك 
الخليج المتحد في عام 2009، 
ش���غل العديد من المناصب 
العاملة  العليا في الشركات 
في مجموعة شركة مشاريع 
الكويت القابضة - كيبكو من 
ضمنها الرئي����س التنفيذي 
لش���ركة الخلي���ج المتح���د 
للخدمات المال�ية، قطر والمدير 
المال���ي التنفيذي لمجموعة 
الدولي، وقد انضم  الوطنية 
في البداية الى البنك في يناير 
2003 بمنصب نائب الرئيس، 

تمويل المؤسسات.

 أعلن بنك الخليج المتحد 
عن تعيين ربيع سكرية في 
منصب القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي بعد موافقة مجلس 
االدارة على طلب تقاعد سلفه 
محمد ه���ارون اعتبارا من 6 

مارس الجاري.
وقد عمل س���كرية رئيسا 
الدارة األصول واالستثمارات 
البنك على  ف���ي  المصرفي�ة 
نط���اق واس���ع عل���ى مدى 
السنوات االحدى والعشرين 
الماضي���ة في كل م���ن كندا 
العربية  والكويت والمملكة 
ال�سعودية وقطر واالمارات 

ربيع سكرية


