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«الوطني» في صدارة مؤسسات
القطاع اخلاص توظيفًا للعمالة الوطنية

منحــت الهيئــة العامــة 
للقوى العاملة بنك الكويت 
الوطني جائزة أعلى نسبة 
تعيني في األيــام الوظيفية 
علــى مدار عــام ٢٠١٩ وذلك 
على هامش مشــاركة البنك 
في معرض توظيف الشباب 
الكويتي في القطاع اخلاص 
«ألنــك تســتاهل ٣» الــذي 
الهيئــة األســبوع  نظمتــه 

املاضي مبنطقة الرقعي.
وتسلم مدير عام املوارد 
البشــرية للمجموعة عماد 
العبالني درع التكرمي، وذلك 
تقديــرا لدور البنــك الرائد 
في دعــم العمالــة الوطنية 
مــن الشــباب الكويتي من 
خالل توفير أفضل الفرص 
الوظيفيــة باإلضافــة إلــى 
توفيــر نخبة مــن البرامج 
التدريبية التي يوفرها البنك 
لطلبة اجلامعات واملدارس 
بهــدف تأهيلهم إلى ســوق 

العمل املستقبلي.
البنــك كــراٍع  وشــارك 
بالتينــي ملعرض التوظيف 
الذي يهدف إلى فتح قنوات 
للتواصل املباشر بني شركات 
القطاع اخلــاص والباحثني 
عــن العمــل، حيــث تأتــي 
رعاية «الوطني» للمعرض 
تأكيدا على حرصه املستمر 
على دعــم الكوادر الوطنية 
الشــابة وتأهيلهم لســوق 
العمل وتعريفهم مبتطلباته 
واحتياجاته من أجل حتديد 
مساراتهم املهنية وفقا لذلك.
 وبهــذه املناســبة قــال 
مدير عام املوارد البشــرية 

وأضــاف أن البنك يوفر 
للخريجني اجلدد واملنضمني 
للعمــل لديه أفضل البرامج 
التدريبية التي يتم إعدادها 
بالتعاون مع أعرق اجلامعات 
التعليميــة  واملؤسســات 
العامليــة لثقــل مهارتهــم 
باخلبرات واملعلومات املهنية 

والتدريبات العملية.
وخــالل املعرض حرص 
املوارد  موظفــو مجموعــة 
البشــرية في بنــك الكويت 
التفاعــل  علــى  الوطنــي 
والتواصل املباشر مع الطلبة 
والــرد على استفســاراتهم 
وأسئلتهم بشــأن اجلوانب 
العمــل  لبيئــة  املختلفــة 
وساعات الدوام واملسؤوليات 
املناطــة مبختلف الوظائف 

داخل البنك.
 ويلتــزم بنــك الكويت 
الوطنــي بتوفيــر برامــج 

تدريبية للخريجني والطلبة 
من الكوادر الوطنية الشابة، 
ملدهم باخلبرات واملعلومات 
املهنية والتدريبات العملية 
وإعدادهــم بشــكل محترف 
للدخول في معترك ســوق 
العمل، حيــث يعد الوطني 
مــن أكبــر جهــات القطــاع 
اخلــاص في الكويــت دعما 
لفئة الشــباب. كمــا تلتقي 
جهود الوطني في استقطاب 
الكفــاءات الوطنية بخططه 
والتدريبيــة  التطويريــة 
الساعية لالستثمار بالكوادر 
الوطنية وإعداد جيل مصرفي 
واعد. ويحرص البنك على 
تقدمي سلســلة من الدورات 
والبرامــج  التدريبيــة 
األكادميية احملترفة باعتباره 
من رواد املؤسسات املصرفية 
في الكويت التي تبنت تنظيم 

برامج تدريبية للشباب.

حصد جائزة أعلى نسبة تعيني في األيام الوظيفية خالل ٢٠١٩

جانب من تكرمي «الوطني»

للمجموعــة عماد العبالني: 
إن مشاركة البنك والتواجد 
الدائم في مختلف املعارض 
املهنية والوظيفية السنوية 
التــي تنظمهــا العديــد من 
فرصــة  تشــكل  اجلهــات 
مهمــة تتيح للبنــك اختيار 
واستقطاب املواهب كما أنها 
متثــل في الوقت ذاته نافذة 
للطلبة وحديثي التخرج من 
أجــل االطالع علــى الفرص 
الوظيفية والتدريبية املتاحة 

لدى البنك.
العبالنــي أن  وأوضــح 
البنك يواصل تكريس موقعه 
الريادي في صدارة مؤسسات 
القطاع اخلــاص التي دأبت 
الكفاءات  علــى اســتقطاب 
الوطنية وتشجيع الشباب 
الكويتــي علــى اكتشــاف 
داخــل  الواعــدة  الفــرص 

مؤسسات القطاع اخلاص.

جناح «الوطني» في معرض توظيف الشباب الكويتي

«وكالة الطاقة»: تفشي «كوفيد - ١٩»
سيقلص الطلب على النفط للمرة األولى في عقد

رويتــرز: قالــت وكالــة 
الطاقــة الدوليــة أمــس إن 
الطلب على النفط سيتراجع 
فــي الربــع اجلــاري للمرة 
األولى منذ األزمة املالية في 
٢٠٠٩، وذلك بســبب تفشي 
الڤيروس التاجي في الصني.
وقالت الوكالة في تقرير 
شهري «عواقب كوفيد- ١٩ 
بالنســبة للطلــب العاملــي 
على النفط ستكون كبيرة». 
و(كوفيد- ١٩ االسم العلمي 

اجلديد للڤيروس).
أن  الوكالــة  وتوقعــت 
ينكمــش الطلب فــي الربع 
األول من ٢٠٢٠ مبقدار ٤٣٥ 
ألــف برميل يوميــا مقارنة 
به قبل عام، مشيرة إلى أنه 
سيكون «أول انخفاض ربع 
سنوي خالل أكثر من عقد».
وقالــت وكالــة الطاقــة 
«بالنسبة للعام ٢٠٢٠ بأكمله، 
قلصنا توقعنا للنمو العاملي 
٣٦٥ ألــف برميل يوميا إلى 
ألــف برميــل يوميــا،   ٨٢٥
األدنى منــذ ٢٠١١،» مضيفة 
أنها تفترض عودة النشاط 
االقتصــادي إلــى طبيعتــه 

تدريجيا من الربع الثاني.
وذكــرت الوكالــة اإنهــا 
تتوقع منو الطلب على النفط 
في الربع الثاني ١٫٢ مليون 
برميــل يوميــا ثــم عودته 
لطبيعته فــي الربع الثالث 
بنمو ١٫٥ مليون برميل يوميا 
في ضوء إجــراءات حتفيز 

متوقعة من الصني.
وأضافت الوكالة «كانت 
الصني مسؤولة عن نحو ٣ 
أرباع منو الطلب العاملي على 
النفط العــام املاضي.  قبل 
تفشي كوفيد- ١٩، كان من 
املتوقع أن تقود أكثر من ثلث 
منو االستهالك العاملي للنفط 
في ٢٠٢٠، لكن اآلن نعتقد أنه 

سيكون أقل من اخلمس».
الطلب  وتوقعت تراجع 

معدالت التشغيل ١٫١ مليون 
برميل يوميا في الربع األول 
وســتتراجع اإلنتاجية في 
٢٠٢٠ مبقدار ٥٠٠ ألف برميل 

يوميا على أساس سنوي.
ولفتت إلــى أن معدالت 
التشغيل العاملية ستزيد مبا 
ال يتجــاوز ٧٠٠ ألف برميل 

يوميا في ٢٠٢٠.
إلى ذلك، تباينت أسعار 
النفط خــالل تداوالت أمس 
بفعل املخاوف حيال تراجع 
الطلب بســبب قيود السفر 
املفروضــة فيمــا يتعلــق 
التاجي  الڤيروس  بتفشــي 
فــي الصني، أكبر مســتورد 
للنفط في العالــم، وهو ما 
ألقى بظاللــه على توقعات 
خفض املعــروض من كبار 

املنتجني.
وكان خام برنت منخفضا 
٨ سنتات مبا يعادل ٠٫١٪ إلى 
٥٥٫٧١ دوالرا للبرميل. وارتفع 
اخلام األميركي غرب تكساس 
الوسيط ســبعة سنتات أو 
٠٫١٪ مســجال ٥١٫٢٤ دوالرا 
للبرميل. وارتفع برنت ٣٫٢٪ 
أمس األربعــاء في حني زاد 
غرب تكســاس ٢٫٥٪ حيث 
عزز تباطؤ في حاالت اإلصابة 

اجلديدة بالڤيروس الصيني 
توقعات تعافي الطلب.

وهــوى الطلــب النفطي 
بالصني، ثاني أكبر مستهلك 
للخام فــي العالم، بســبب 
قيود السفر إلى البالد ومنها 
واحلجر الصحي في بعض 

مناطقها.
 وقالــت شــركة تكريــر 
أخــرى،  صينيــة  نفــط 
مؤسسة الكيماويات الوطنية 
الصينية، إنها ستغلق مجمعا 
طاقته ١٠٠ ألف برميل يوميا 
وتقلص معــدالت املعاجلة 
مبجمعــني آخريــن وســط 
انخفاض الطلب على الطاقة.
وقال إدوارد مويا، محلل 
الســوق في أواندا، «موجة 
صعــود النفط فقدت بعض 
الزخم بعد أن أعلنت الصني 
عن قفــزة كبيرة في حاالت 
اإلصابة بالڤيروس اجلديدة.»
لكنه أضاف أنه حتى مع 
تعرض اخلام لضغوط بفعل 
زيادة حــاالت اإلصابة، فإن 
«أسعار النفط تشهد بعض 
الدعــم مــن التقــدم املتمثل 
في أن الــروس قد يوافقون 
أحيرا على تخفيضات إنتاج 

إضافية من أوپيك+».

توقعت أن ينكمش الطلب مبقدار ٤٣٥ ألف برميل يومياً بالربع األول

على النفط املنتج من أوپيك 
فــي حــني أن منــو إنتــاج 
الشــركات األميركيــة قد ال 
يتأثــر حتى وقت الحق من 

العام.
وأوضحت وكالة الطاقة 
إن إنتــاج أوپيك تراجع في 
يناير إلى أدنى مســتوياته 
منذ الركود العاملي في ٢٠٠٩، 
حيــث قلصــت اإلقفــاالت 
صادرات ليبيا في حني كبحت 

اإلمارات إنتاجها.
وقالت «كوفيــد- ١٩ قد 
يعصف بالطلب بشــدة في 
النصــف األول، واملنتجون 
حتت ضغط إلجراء مزيد من 

التخفيضات».
كانــت أوپيك وروســيا 
ومنتجون آخرون، في إطار 
حتالــف أوپيك+، قد اتفقوا 
علــى خفــض اإلنتــاج ١٫٧ 
مليون برميــل يوميا حتى 
نهاية مارس لدعم السوق.

وتــدرس أوپيــك+ عقد 
اجتماع استثنائي للنظر في 
تعميق التخفيضات، حسبما 

قالته مصادر.
واشــارت وكالــة الطاقة 
الدولية إلى أن شركات تكرير 
النفط الصينية ســتخفض 

«التجاري» يدعم مهرجان أم اخلير بـ «األحمدي»
قام البنك التجاري بتقدمي 
الدعم لفعاليات مهرجان أم 
الــذي نظمتــه إدارة  اخلير 
محافظــة األحمــدي حتــت 
رعايــة وبحضــور احملافظ 
الشيخ فواز اخلالد الصباح، 
ويأتي هذا الدعم انســجاما 
مع رسالة البنك االجتماعية 
وحرصــه علــى التفاعل مع 
املجتمع واحتفاالته، السيما 
االحتفــاالت الوطنيــة التي 
جتسد روح االنتماء والوفاء 

للوطن.
وبــدوره، ثمــن الشــيخ 
فــواز اخلالد الصبــاح دور 
البنــك التجــاري الكويتــي 
ودعمه للعديد من األنشطة 
التــي تنظمها  والفعاليــات 
احملافظة على مدى السنوات 
الســابقة، مشــيدا باهتمام 
البنك بشــتى األنشطة التي 
مــن شــأنها اإلســهام فــي 
تنميــة املجتمــع مــن خالل 
مساهمته الفعالة في العديد 
مــن الفعاليات التي تنظمها 
مؤسســات املجتمــع املدني 
الكويت  ومنهــا محافظــات 
بهدف خدمة قطاعات املجتمع، 
سواء التعليمية أو الثقافية 

تأكيدا ملسؤوليته ورسالته 
االجتماعية التي تشكل ركنا 
أساســيا من اســتراتيجية 
الشــاملة والهادفــة  البنــك 
إلى ترســيخ مفهــوم جديد 
للمســؤولية االجتماعيــة، 
وأضافت أن برامج ومبادرات 
املسؤولية االجتماعية لدى 
التجاري تهدف إلى حتقيق 
التنميــة املســتدامة للوطن 

واملواطن.
وأكدت الــورع ان الرعاية 

التي يقدمهــا البنك التجاري 
الكويتي للفعاليات التي تنظمها 
محافظة األحمدي وغيرها من 
محافظات الكويت لن تقتصر 
على املشاركة في االحتفاالت 
الوطنية، ولكن ستمتد لتشمل 
العديد من الفعاليات واألنشطة 
والرياضيــة  املجتمعيــة 
والثقافية والتوعوية األخرى 
التي تنظمها محافظة األحمدي 
وغيرها من محافظات الكويت 

على مدار العام احلالي.

جانب من الفعاليات

أو الصحيــة أو التنموية أو 
التربوية وغيرها، مبا يحقق 
األثر اإليجابي الذي يلمسه 

املواطن.
وفي هذا الســياق، قالت 
نائــب املديــر العــام، قطاع 
التواصل املؤسسي في البنك 
التجــاري - أمانــي الورع: 
التجاري  البنــك  جاء دعــم 
ملهرجان أم اخلير الذي أقامته 
محافظة األحمدي مبناسبة 
االحتفــال باألعياد الوطنية 

«وربة» يعلن الرابحني بسحوبات «السنبلة»
أعلــن بنــك وربة أســماء 
الفائزين في سحب السنبلة 
األســبوعي الثاني لهذا العام 
والــذي أقيم أمــس؛ حيث مت 
العشــرة  الرابحــني  ســحب 
بحضــور ممثــل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنســبة للعمالء الذين 
حالفهــم احلظ خالل ســحب 
الثاني،  السنبلة األســبوعي 
فقد توج ١٠ رابحني من عمالء 
بنك وربة حصل كل منهم على 
١٠٠٠ دينار، وهم: ســاير بدر 
محمــد الســاير، محمد جواد 
حسن ياســني األمير، جلوي 
مخلد راشــد املطيري، سالم 
محمد عبد العالــي العتيبي، 
واحمد خالــد صالح الغنيم، 
وفاطمه شماخ ناصر العجمي، 
ومتعب محمد ابريك العتيبي، 
واجلوهــري رافت اجلوهري 
اجلوهري، واحمد عبدالرحمن 
احملمد امللحم، ومشعل فالح 

محمد الدلك.
وميثل حســاب الســنبلة 
اخليار األمثل لــكل الراغبني 
بتوفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية ثابتة على أرصدتهم في 
الوقــت نفســه باإلضافة إلى 
فرٍص للفــوز بجوائز نقدية 

وتيــرة الســحوبات والقيمة 
اإلجماليــة للجوائــز النقدية 

التي يحصل عليها العمالء.
التــي  التطــورات  ومــن 
أضافها بنك وربة على حملة 
الســنبلة ٢٠٢٠ هي مضاعفة 
عدد الفائزين في السحوبات 
االســبوعية، أصبح اآلن عدد 
الفائزين ١٠ مببلغ ١٠٠٠ دينار 

لكل فائز أسبوعيًا. 
وحول السحوبات الكبرى، 
فسيكون السحب الكبير األول 

في شهر يوليو ليتم السحب 
علــى ٧ فائزيــن، حيث يفوز 
األول مببلــغ ١٠٠ الف دينار، 
٥٠ ألف دينار للفائز الثاني، 
وهنــاك ٥ فائزيــن مببلغ ١٠ 
أمــا الســحب  االف دينــار، 
الكبير الثاني سيقام في نهاية 
السنة، حيث تتضاعف اجلائزة 
الكبرى لتصل ٢٠٠ الف دينار 
للفائــز األول، ٥٠ ألف دينار  
للفائز الثاني، وهناك ٥ فائزين 

مببلغ ١٠ آالف دينار.
وحول الشروط اجلديدة، 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات الســنبلة 
والســحوبات  االســبوعية 
الكبــرى، علمــًا بــأن العميل 
مــازال يحصــل علــى فرصة 
واحــدة مقابــل كل ١٠ دنانير 
في احلساب، والفرص حتتسب 
على حســب أدنى رصيد في 
احلســاب خالل الشهر. لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للســحب األسبوعي، 
وشهرين كاملني للسحوبات 
الكبــرى الحتســاب الفرص. 
هذا، وال توجد قيود أو حدود 
للســحب واإليــداع، كلما زاد 
املبلــغ املــودع زادت فــرص 

العميل للربح.

طوال العام.
ومتاشياً مع رغبته بتطوير 
وحتديــث خدماتــه وحلوله 
املصرفيــة مبــا يتوافــق مع 
حتقيــق املصلحــة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظراً لتنامي 
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير 
الذي لقاه احلساب، يعيد بنك 
وربة إطالق حساب «السنبلة» 
بحّلــة جديــدة ومتطورة في 
٢٠٢٠ تطوي في ثناياها جوائز 
نقدية أكبر، حيث قام بتعديل 

«الكويتية» تطرح قوائم طعام جديدة في أبريل
نظمــت شــركة اخلطوط 
الكويتيــة عرضــا  اجلويــة 
تقدمييــا على قوائــم الطعام 
اجلديــدة املقدمــة علــى منت 
طائراتها، والتي سيتم إطالقها 
بداية من أبريل املقبل، حيث 
الكويتيــة  الشــركة  قدمــت 
الطيران «كاســكو»  خلدمات 
العرض فــي مبنى الشــركة 
الرئيســي بحضــور رئيــس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية يوسف عبداحلميد 
اجلاســم، وأعضــاء مجلــس 
اإلدارة بســام العسعوســي 
الفريــح وعيســى  وأســامة 
الوقيان، والرئيس التنفيذي 
العوضــي،  املهنــدس كامــل 
ورئيس مجلس إدارة الشركة 
الطيران  الكويتية خلدمــات 
«كاسكو» أحمد البناي، وعدد 

من مسؤولي الشركة.
هــذا، واطلــع احلضــور، 
ويتقدمهــم رئيــس مجلــس 
اإلدارة، علــى قوائــم الطعام 
املعروضة واستمعوا أيضا إلى 
شرح مفصل على اآللية التي 
يتم من خاللها حتضير الطعام 
قبل تقدميه للركاب الكرام على 
منت طائرات اخلطوط اجلوية 
الكويتية كمــا قاموا بتجربة 
الطعــام لتقييمه والذي القى 

استحسان اجلميع.
العرض،  وعلــى هامــش 
قال رئيــس مجلــس اإلدارة 
يوسف اجلاسم: يسر اخلطوط 
اجلوية الكويتيــة أن تطرح 
قوائم الطعــام اجلديدة على 
منت طائراتها، حيث سعدت مع 
أخواني أعضاء مجلس إدارة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
باالطالع على النقلة النوعية 
في قوائم الطعام التي سيتم 
تقدميهــا علــى مــنت طائرات 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
بداية من شــهر أبريل املقبل، 
ونؤكد على ثقتنا الكبيرة بأن 
تنال قائمــة الطعام اجلديدة 
إعجاب الركاب الكرام، اضافة 
إلــى الفارق امللحوظ في تلك 

األعمال والسياحية، وتتماشى 
أيضــا مع أحــدث مــا تقدمه 
املتميزة،  العامليــة  األطبــاق 
كما تولي اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة اهتمامــا خاصــا 
بتقدمي األطباق التي تختص 
باملطبــخ الكويتي األمر الذي 
تسعى من خالله الكويتية إلى 
إحداث نقلة نوعية في جودة 
املأكوالت التي تقدم لعمالئها 
الكرام، وذلك عبر وضع اللمسة 
الكويتية التقليدية عليها من 
خالل الطهاة الكويتيني الذين 
لديهم خبرة كبيرة في إعداد 

الطعام الكويتي التقليدي. 
وأعــرب عن أملــه في أن 
تلقى القوائم اجلديدة للطعام 
استحسان ركابها الكرام وأن 
يحظى برضاهم التام، مشيرا 
إلــى أن اخلطــوط اجلويــة 
الكويتيــة تعمــل دائما على 

أخذ آراء ومقترحات عمالئها 
األعزاء بعني االعتبار وتسعى 
إلى تطبيقها على أرض الواقع.

وتابع اجلاسم: إن الشركة 
الطيران  الكويتية خلدمــات 
(كاسكو) والتابعة للخطوط 
اجلوية الكويتية تقوم بإعداد 
تلك القوائم على أعلى مستوى 
مــن االحترافيــة، حيــث إن 
لدى كاســكو طهاة متميزين 
ميتلكون خبــرات كبيرة في 
مجال الضيافة واملأكوالت في 
أهم الفنادق واملطاعم املعروفة.
طــرح  أن  إلــى  وأشــار 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
لقوائــم طعــام جديــدة على 
منت طائراتها يأتي تزامنا مع 
حتديث الشــركة ألسطولها، 
حيث تســلمت حتــى اآلن ٣ 
طائــرات مــن نــوع إيرباص 
A٣٢٠neo خــالل العــام ٢٠١٩ 
والعام ٢٠٢٠ على أن تتسلم 
الشــركة ٣ طائــرات أخــرى 
من نفس النــوع خالل العام 
٢٠٢٠، عــالوة علــى ذلك فإن 
الشركة ستتســلم في نهاية 
العــام احلالــي طائرتــني من 
نوع إيرباص A٣٣٠-٨٠٠، ذلك 
باالضافة إلى خدماتها املتنوعة 
التــي أطلقتها مؤخــرا تلبية 
لرغبــات واحتياجات ركابها 

الكرام.

قامت بالتعاون مع «كاسكو» بإعداد عرض تقدميي للقوائم

يوسف اجلاسم متحدثا إلى أحد الطهاة

القوائــم، كمــا أن اخلطــوط 
علــى  الكويتيــة  اجلويــة 
أمت االســتعداد للتكيــف مع 
التي  املتغيرات والتطــورات 
حتدث في مجال اخلدمة على 
الطائــرة وخاصــة في مجال 
الطعــام الــذي يقــدم، كذلك 
وجدنا من الشباب الكويتيني 
األكفاء واملختصني في الشركة 
الطيران  الكويتية خلدمــات 
(كاســكو) القدرة على ايجاد 
أفضل ســبل تطويــر قوائم 
الطعــام ونحــن فخــورون 
بوجودهم وإسناد املهام لهم 
في هذا اجلزء املهم من خدمات 
الطيران. وأضاف: إن الشركة 
حتــرص بشــكل دوري على 
إطالق وتغيير قوائم جديدة 
تتناســب مــع أذواق ركابهــا 
الكرام فــي مختلف الدرجات 
الرويــال واألولــى ورجــال 


