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«الوطني» يطلق برنامج «متكن» لتدريب وتأهيل اجلامعيني الكويتيني
أطلق بنك الكويت الوطني 
 «Creative Confidence» وشركة
برنامــج «متكــن» لتدريــب 
حملة الشهادات اجلامعية من 
الكويتيني وتأهيلهم لدخول 
ســوق العمل وذلك في إطار 
حرص البنك على تقدمي فرص 
فريدة واستثنائية للكفاءات 
الوطنية، وقد كان في استقبال 
اإلدارة  مــن  كل  املتدربــني 
التنفيذية فــي بنك الكويت 
الوطني واملسؤولني في شركة 

.Creative Confidence
ويســتمر البرنامج الذي 
مت تصميمه الســتيعاب ٣٢ 
متدربا، والذي يتطلب التزاما 
كامال منهم حيث يعد مبنزلة 
جتربــة وظيفية بدوام كامل 
ملــدة ١٠ أســابيع تنتهي في 
٢٠ أبريل ٢٠٢٠ يســتضيف 
خاللها الوطني املتدربني في 
إدارات البنك املختلفة، حيث 
تأتي مشــاركة البنك كداعم 
اســتراتيجي، بينمــا تقــدم 
Creative Confidence التدريب 
الــذي يعمــل علــى تطوير 
مهارات املتدربني ليتحولوا إلى 
قوى عاملة فاعلة وحقيقية. 
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
املوارد البشــرية للمجموعة 

فرصة استثنائية للكويتيني 
اجلامعيــني حديثي التخرج 
الذين هم بأمس احلاجة في 
هذه املرحلة من حياتهم إلى 
هذا النوع من التجربة العملية 
املكثفة والغنيــة بالتجارب 
والتحديــات التــي يتطلــب 
منهــم اجتيازهــا ليتحولوا 
إلــى قــوى عاملــة حقيقية. 
ولفت إلى أن البرنامج يلتقي 

والتزامــه بتبنــي مثل هذه 
البرامــج الهادفة إلى تطوير 

مهاراتهم وامكاناتهم.
وبدورهــا، قالــت مديــر 
االســتراتيجي  التخطيــط 
 Creative Confidence فــي 
رنــا الرشــيد: إننــا نتطلع 
بــكل حمــاس وتفــاؤل إلى 
مخرجات هذا البرنامج الذي 
يوفر فرصة غير مســبوقة 

مت اختيــار ٣٢ متدربــا مــن 
ضمن أكثر من ٦٥٠ طلبا مت 
تقدميــه، واعتبــرت أن ذلك 
يعد مؤشر ممتاز ملدى اهتمام 
اجلامعيني باكتساب خبرات 
تؤهلهم لدخول سوق العمل 
ومدى وعيهم بأهمية مثل هذا 
النوع مــن التدريب لتعزيز 

مؤهالتهم.
ولفتــت الرشــيد إلى أن 

مع توجه البنك الهادف إلى 
دعم الشــباب، وفتح املجال 
أمامهم ليكتســبوا اخلبرات 
الالزمة وليرتقوا مبعرفتهم 
ويوسعوا آفاق مداركهم التي 
تؤهلهم ملواجهــة متطلبات 
ســوق العمل. ولهــذا تكفل 
بنك الكويــت الوطني بدعم 
البرنامج انطالقا من إميانه 
بأهمية دعم شــباب الكويت 

خلريجي اجلامعات لالستفادة 
منها ودخول سوق العمل من 
البــاب العريــض، وال ميكن 
إغفال القيمــة املضافة التي 
توفرها مشاركة بنك الكويت 
الوطني في برنامج «متكن» 
ملــا لذلك من قيمــة تدريبية 
مضافة سيوفرها للمشاركني.

كما أشادت الرشيد باإلقبال 
الشديد على البرنامج بحيث 

برنامج متكن يوفر للمتدربني 
جتربة مبتكرة تساعدهم على 
مواجهة حتديات التوظيف أو 
التأسيس ألعمال خاصة بهم 
وذلك ألنه يرتكز على تطوير 
املهارات املطلوبة واكتساب 
اخلبرات الالزمة. ولذلك، فهو 
ميثل فرصة وجســر عبور 
للجامعيني للتحول إلى قوى 

عاملة حقيقية.

عماد العبالني ورنا الرشيدلقطة جماعية لإلدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني ومسؤولي شركة Creative Confidence أثناء استقبال املتدربني

في بنك الكويت الوطني عماد 
العبالنــي إن هــذا البرنامج 
ميثل قيمــة مضافة حقيقية 
ألن نتائجه تنعكس بشــكل 
مباشــر علــى ســوق العمل 
باعتباره يوفــر قوى عاملة 
كفــؤة وذات خبــرة جاهزة 
خلوض غمار احلياة العملية. 
وأضــاف العبالني أن أهمية 
البرنامج تكمن في أنه ميثل 

«نفط الكويت» تفوز بجائزة «إنرجي غلوب»

قام سفير النمسا لدى الكويت سيغورد 
باشــر بزيارة إلــى الرئيــس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، 
وذلك لتســليمه جائزة «إنرجي غلوب» 
التي فازت بها شركة نفط الكويت مؤخرا.

وخالل اللقاء الذي حضره نائب الرئيس 
التنفيذي للتجارية واخلدمات املشتركة 
في شركة نفط الكويت عبدالوهاب املذن 
ومدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم 
في الشركة محمد البصري، أثنى السفير 
باشــر على اجلهود الكبيرة التي تبذلها 
الكويت في مجال حماية البيئة، مشيدا 
بشــكل خــاص ببرنامج تأهيــل البيئة 
الكويتيــة املشــترك مــع األمم املتحدة، 
والذي ميثل أحد أكبر املشــاريع البيئية 

على مستوى العالم.
وكانــت مؤسســة «إنرجــي غلوب» 
املســؤولة عن اجلائزة قد ســلمت هذه 
اجلائزة إلى ممثلي ســفارة النمسا لدى 
الكويــت، خالل حفــل توزيــع اجلوائز 

بنسختها العشرين، والذي أقيم في منطقة 
إسبو بفنلندا.

وحققت شــركة نفــط الكويت الفوز 
بهــذه اجلائزة العامليــة املرموقة تقديرا 
ملســاهمتها فــي برنامج تأهيــل البيئة 
الكويتية، علما أنــه يتم تنظيم وتقدمي 
اجلائزة سنويا، وتهدف إلى نشر الوعي 
حول القضايا املتعلقة باستدامة الطاقة 

والتنمية املستدامة وحماية البيئة.
وتعتبر جائزة «إنرجي غلوب» إحدى 
أهــم اجلوائز البيئية فــي العالم، حيث 
تأسســت عام ١٩٩٩ من قبل رائد الطاقة 
النمســاوي فولفغانــغ نيومــان، ويتم 
تقدميها سنويا في حفل يبث على شاشة 

التلفزيون.
وقــد جــرت االحتفــاالت الســنوية 
لتسليم اجلائزة في عدة دول، ومن بني 
الضيوف البارزين الذين قدموها كوفي 
عنان، وميخائيل غورباتشوف، ورؤساء 
املفوضية األوروبية والبرملان األوروبي.

سفير النمسا سلَّم اجلائزة للرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول

هاشم هاشم متسلما جائزة «إنرجي غلوب»

«التجارة» تغلق ١١ شركة 
مخالفة لقانون مكافحة غسيل األموال

التجــارة  وزارة  أعلنــت 
والصناعة إغالق ١١ شركة ملخالفتها 
أحكام القانون (٢٠١٣/١٠٦) في شأن 
مكافحة غســيل األموال ومتويل 

اإلرهاب.
وقالــت «التجارة» فــي بيان 
صحافي، إن اإلقفال شمل شركات 
مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة 
إلى أن املخالفات تنوعت بني عدم 
وجــود أنظمــة فعالة فــي مجال 
مكافحة غســيل األموال ومتويل 
اإلرهــاب وعدم حصــول مراقب 
االلتــزام علــى دورة فــي مجال 
غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب، 
باإلضافــة إلى عــدم وجود نظام 
تعاقد جتــاري مرتبط مع قوائم 
العقوبات وكيفية إبالغ جلنة تنفيذ 
قرارات مجلس األمن عند التعامل 
مع املدرجني على قوائم العقوبات.
وأوضحت أن مــن املخالفات 
التعامل باملبالغ النقدية التي تفوق 
قيمتها ٣ آالف دينار، وعدم مراجعة 
األنظمة والسياسات دوريا وعدم 
وجود سياسة خطية، وعدم وجود 
دفتر جرد، فضال عن ضعف إملام 

العاملني باألنظمة.
وأشــارت «التجارة» إلى قيام 
بعض الشركات باإلدالء ببيانات 
غير صحيحة وإخفاء مستندات 

لتفادي رقابة وغير ذلك.
وشددت على استمرار املتابعة 
والتفتيش ورصــد أي مخالفات 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

املخالفني.

«الوطني»: مخاوف انتشار «كورونا» 
تضرب األسواق املالية وتؤثر على النمو الصيني

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطنــي إن مخاوف 
انتشــار ڤيــروس «كورونا» 
أضرت في أواخر يناير املاضي 
باألســواق املالية التي كانت 
تتمتع حتى ذلك احلني ببداية 
متفائلــة إلى حد كبير بفضل 
اآلفــاق االقتصاديــة الواعدة 
الناجمــة عــن التوصــل إلى 
اتفاقية جتارية بني الواليات 
املتحدة والصني، إذ أنهى مؤشر 
ســتاندرد آند بورز األميركي 
تداوالت شــهر يناير بتراجع 
شهري بلغ نسبته -٠٫٢٪ بعد 
أن سجل ارتفاعا بنسبة ٣٪ في 

منتصف الشهر.
مــن جهة أخرى، ســجلت 
الســندات احلكومية  عائدات 
العامليــة تراجعا حادا، وعلى 
الرغم من أن الصورة الكاملة 
لآلثار املترتبة على انتشــار 
املــرض مازالت غير واضحة، 
إال أنه من املتوقع أن يترك أثرا 
شــديدا على منو االقتصادي 
الصيني فــي الربع األول من 
العام احلالي، في الوقت الذي 
بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد على 
مستوى العالم في االستقرار 
نســبيا. كمــا أدت املخــاوف 
املتعلقة بتأثر الطلب الصيني 
والعاملي على النفط إلى تراجع 
أسعار النفط، حيث انخفض 
سعر مزيج خام برنت بنسبة 
٢٠٪ مــن أعلــى املســتويات 

املسجلة في يناير.
االقتصاد الصيني

ارتفع عدد القتلى في الصني 
بعد تفشي ڤيروس «كورونا» 
إلى أكثر مــن ٨٠٠ حتى اآلن، 
هــذا إلى جانب مــا يقارب ٣٨ 
ألف إصابة، وهي نسبة أعلى 
بكثيــر من احلــاالت املرضية 
خالل تفشــي مرض السارس 
في عامي ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وقد كان 
لهذا املرض وستظل له تداعيات 
ســلبية على االقتصاد، حيث 
تتخــذ كل الســلطات املعنية 

مســتوى ٦٫٠٪ على أســاس 
ســنوي في الربــع الرابع من 
العام ٢٠١٩، أي دون تغيير عن 
الربع السابق. إال انه بالنسبة 
للعام ٢٠١٩ ككل، تباطأت وتيرة 
النمــو إلى أدنى مســتوياتها 
املسجلة خالل ٣ عقود تقريبا، 
حيث بلغت ٦٫١٪ في العام ٢٠١٩ 

الرســمية  البيانات  وأظهرت 
ملؤشر مديري املشتريات عن 
شــهر ينايــر ركود النشــاط 
الصناعي عند مســتوى ٥٠٫٠ 
مقابل ٥٠٫٢ في ديســمبر، إال 
أن تلــك املســتويات رمبــا ال 
تعكس التأثير الكامل لتفشي 

الڤيروس.

مقابــل ٦٫٦٪ فــي العام ٢٠١٨، 
على الرغم من أنه اليزال ضمن 
مستوى ٦ - ٦٫٥٪ املستهدف 

من قبل احلكومة.
ويعزى هذا التباطؤ بصفة 
رئيســية لضعف أداء القطاع 
اخلارجــي وتراجــع اإلنفــاق 
االســتثماري واالســتهالكي. 

اخلوف من انتشار الڤيروس عصف بالبداية املتفائلة لألسواق العاملية في ٢٠٢٠

على املستويني احمللي والدولي 
املزيد من التدابير العاجلة للحد 

من انتشار الڤيروس.
وسوف يؤثر ذلك سلبا على 
النشاط االقتصادي في الربع 
األول من العام ٢٠٢٠، خاصة 
بعد ظهور بيانات تشــير إلى 
اســتقرار معدالت النمو عند 
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«الفيدرالي» قد يخفض الفائدة ٠٫٢٥٪ 
بنهاية ٢٠٢٠

تراجعات كبيرة لـ«برنت» مع توقعات 
خفض الطلب الصيني

أشــار تقرير البنك الوطني إلى 
ان االقتصاد األميركي سجل منوا 
بنسبة ٢٫١٪ على أساس سنوي في 
الربع الرابع مــن ٢٠١٩، أي بنفس 
معدالت الربع الثالث ومبا يتماشى 
مع التوقعات. وتباطأت وتيرة اإلنفاق 
االستهالكي إلى ١٫٨٪ مقابل ٣٫١٪ في 
الربع الثالث الذي شــهد أداء قويا، 
كما ساهم تباطؤ منو املخزونات في 

التأثير سلبا على النمو.
وعوضت عن تلك العوامل السلبية، 
زيــادة اإلنفاق احلكومــي (٢٫٧٪) 
وخاصة االنخفاض احلاد للواردات 
(-٨٫٧٪)، نتيجة تراجع الواردات في 
الثالث عندما كانت الشركات  الربع 
تتطلع إلى جتنــب ارتفاع التعرفة 
اجلمركية على السلع الصينية التي 
كانت منتظرة في سبتمبر املاضي. 

ولقــد تراجع معــدل النمو بصفة 
عامة في العام ٢٠١٩ إلى ٢٫٣٪ مقابل 
٢٫٩٪ في العام ٢٠١٨، فيما يعد أدنى 
املستويات املسجلة منذ العام ٢٠١٦.

من جهة أخرى، وفي اجتماع يناير 
الذي لم يشهد تغيرات مؤثرة، أبقى 
مجلــس االحتياطي الفيدرالي على 
أسعار الفائدة ضمن النطاق احلالي 
ما بني ١٫٥٠ و١٫٧٥٪، مشيرا إلى قوة 
العمل وحتسن معدالت منو  سوق 
اإلنفاق االستهالكي وإن كان معدل 
بلغ ١٫٦٪  الذي  التضخم األساسي، 
على أساس سنوي في ديسمبر، ال 

يزال دون مستوى ٢٪ املستهدف.
وفي الوقت ذاته، تتوقع أسواق 
العقود اآلجلة خفض أسعار الفائدة 
مبقدار ٢٥ نقطة أساس على األقل 
بنهاية العام بنسبة تزيد على ٨٠٪.

قال تقرير «الوطني» ان ڤيروس 
كورونا الصينــي أدى إلى تراجع 
ســعر مزيج خام برنت، املقياس 
املعياري خلام النفط، للتراجع في 
ظل تزايد املخاوف املتعلقة بالتأثير 
املرتقب لتفشي الوباء على االستهالك 
الصيني، وبالتالي الطلب على مصادر 
الطاقة. حيث إنه كما في ٥ فبراير، 
تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 
أعلى مستوياته املسجلة  ٢٠٪ من 
فــي يناير، حيث بلغ ٥٥٫٣ دوالرا 
للبرميل، وصوال إلى أدنى مستوياته 
املسجلة منذ أكثر من عام. وتعتبر 
تلك في واقع األمر أسوأ بداية يستهل 
بها النفــط العام اجلديد منذ العام 
١٩٩١، حيث يقدر استهالك الصني 
للنفط بنســبة ٢٠٪ على األقل (٣ 
ماليني برميــل يوميا) ـ وتعد تلك 

أكبر صدمة يتعرض لها الطلب على 
النفط منذ األزمة املالية العاملية نظرا 

لتعليق الرحالت الدولية.
وأدى التراجع احلاد في أسعار 
النفط إلى دفع أوپيك وحلفائها إلى 
التفكير في تقدمي موعد اجتماعها 
املقرر انعقاده في شهر مارس لبلورة 
االســتجابة املناسبة لهذا املوقف، 
وقد تقوم ايضــا بتعميق خفض 
حصص اإلنتاج. وأفادت التقارير بأن 
احملادثات اجلارية بني أعضاء الفريق 
الفني لألوپيك وحلفائها في أوائل 
فبراير قد أوصت بخفض إضافي 
مؤقت إلنتاج النفط مبقدار ٦٠٠ ألف 
برميل يوميا. وتشــير كل الدالئل 
إلى أنه في ظل ضعف الطلب على 
اإلمدادات  النفط، ستستمر زيادة 

واملخزون النفطي العاملي.

ملشاهدة الڤيديو

ً بالتعاون مع «Creative Confidence».. ويستوعب ٣٢ متدربا


