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اإلمارات وأملانيا توّقعان اتفاقية
لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي

(وام): شــهد رئيس دولــة اإلمارات 
ســمو الشيخ محمد بن زايد ومستشار 
جمهورية أملانيا أوالف شولتس أمس، 
مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 
جديــدة في مجال تســريع أمــن الطاقة 
والنمــو الصناعي، تهدف إلى تســريع 
تنفيذ املشــاريع ذات االهتمام املشترك 
بني دولة اإلمارات وجمهورية أملانيا في 
مجاالت أمن الطاقة واحلد من االنبعاثات 

والعمل املناخي.
وقد وقع االتفاقية د.سلطان بن أحمد 
اجلابــر وزيــر الصناعــة والتكنولوجيا 
املتقدمة اإلماراتي، املبعوث اخلاص لدولة 
اإلمارات للتغير املناخي والعضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة «أدنوك» ومجموعة شــركاتها، 
ود.فرانزيســكا برانتنر وزيرة دولة في 
الوزارة االحتادية للشــؤون االقتصادية 
والعمــل املناخــي فــي جمهوريــة أملانيا 

االحتادية.
وضمن هذه اجلهود املشتركة، أبرمت 
«أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي 
املســال لشــركة (آر دبليو إي ايه جي) 
«آر دبليو إي» األملانية، تقوم «أدنوك» 
مبوجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي 
مسال إلى أملانيا وتسليمها في أواخر عام 
٢٠٢٢ الستخدامها في التشغيل التجريبي 
حملطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة 

في مدينة برونسبوتل األملانية.
كما خصصت «أدنوك» وفقا لالتفاقية 
شحنات إضافية من الغاز الطبيعي املسال 
لعمالئها في أملانيا ســيتم تسليمها في 

ذلــك إلى تلبيــة املتطلبات والشــروط 
التنظيمية في اإلمارات وأملانيا.

كما أعلن إكمال «أدنوك» أول عملية 
تســليم مباشر لشــحنة من الديزل من 
إنتاجهــا ألملانيــا فــي ســبتمبر ٢٠٢٢، 
والتوصل التفاق مع شركة «ويهلم هوير 
جي إم بي إتش» على شروط توريد ما 
يصل إلى ٢٥٠ ألف طن شهريا من وقود 

الديزل خالل عام ٢٠٢٣.
وبهذه املناسبة، قال املستشار األملاني 
أوالف شــولتس: أرحب بالتوقيع على 
إعالن النوايا املشترك بشأن «تسريع أمن 
الطاقة والنمو الصناعي» الذي سيمكننا 
من تسريع تنفيذ املشاريع االستراتيجية 
التي تركز خاصة على الطاقات املتجددة 
والهيدروجني والغاز الطبيعي املســال 

والعمل املناخي.

تتضمن توريد «أدنوك» ٢٥٠ ألف طن شهرياً من وقود الديزل لعمالئها بأملانيا خالل ٢٠٢٣

سمو الشيخ محمد بن زايد واملستشار األملاني أوالف شولتس ود.سلطان بن أحمد اجلابر ود.فرانزيسكا 
برانتنر خالل توقيع االتفاقيات

عام ٢٠٢٣.
ووقعــت «أدنــوك» كذلك عــددا من 
االتفاقيــات مــع عمــالء مــن أملانيا من 
بينها استياج جي إم بي إتش «استياج» 
وشــركة اوربيس ايه جــي «اوربيس» 
لتصدير شحنات جتريبية من األمونيا 
منخفضــة الكربون، والتــي تعد وقودا 
ناقــال للهيدروجني يلعب دورا محوريا 
فــي احلد من االنبعاثــات في القطاعات 

التي يصعب احلد من انبعاثاتها.
من جانبها، ســتقوم شركة أبوظبي 
لطاقــة املســتقبل «مصــدر»، بتكثيف 
جهودها الستكشــاف املزيد من الفرص 
املتاحة في أســواق طاقة الرياح بشمال 
أوروبا وبحر البلطيق في أملانيا لزيادة 
اإلنتاج من مصادر الطاقة املتجددة إلى 
١٠ غيغاواط بحلول العام ٢٠٣٠، ويخضع 

«التجاري» يعلن الفائز
بسحب «النجمة» األسبوعي

«وربة»: ١٠ فائزين بحملة 
الصيف مع «نادي الواحة»

«اخلليج» يعلن فائزي نسخته 
األولى من مسابقة «هاكاثون»

التجاري  البنــك  أجــرى 
ســحبه األســبوعي علــى 
حساب النجمة أمس، وذلك 
فــي مبنى البنك الرئيســي، 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشكناني، وقام البنك بتغطية 
السحب مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وجاءت 
نتيجة السحب بفوز سلمان 

حمود املطيري بجائزة قيمتها ٥ آالف دينار.
يذكر أن جوائز «حســاب النجمــة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي 
تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية 
بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وســحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

أعلن بنك وربة وبالتعاون 
مع «نــادي الواحــة» التابع 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
عــن ١٠ فائزين فــي حملته 
الصيفية عن شهر سبتمبر 
وهــي احلملــة الفريــدة من 
نوعها والتي تســتمر طوال 
موسم الصيف وملدة ٣ أشهر 
ابتداء من ١٥ يونيو حتى ١٥

سبتمبر املقبل.
وبالنسبة للفائزين الـ١٠

جــاءت أســماؤهم كالتالي: 
مونيــا محمد عيســى حليم 

والتــي فازت بـ ٥٠ ألــف ميل، وناصر بــدر محمود النجار 
والذي فاز بـ ٣٠ ألف ميل، وفالح سعد فهيد السبيعي والذي 
فاز بـ ٢٠ ألف ميل، بينما فاز العمالء التالية أسماؤهم بـ ١٠

آالف ميل لكل شخص وهم كالتالي: محمد عبد الرزاق مناور 
املطيري، وليد فيصل عبدالعزيز الشمري، حمد فايز سالم 
العتيبي، مسفر ملحان علي القحطاني، اياد مجدي املوقع، 
عبدالرحمن عبد الكرمي محمد منصور، زهير هادي جواد كبه.
وفي هــذا الصدد، قال عبداهللا الشــعيل مدير إدارة أول 
الفــروع في بنك وربة إن البنك يســعى دائما لتوفير كافة 
سبل الراحة لعمالئه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض 

التنافسية لهم.

اختتــم بنك اخلليج بالتعاون مع شــركة «كــودد» لتنمية 
املوارد البشرية فعاليات النسخة األولى من مسابقة هاكاثون، 

التي أقيمت خالل يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر اجلاري.
وأعلنت اللجنة املنظمة للمسابقة الفرق الفائزة باملسابقة، 
إذ فاز باملركــز األول فريق Noobs بجائزة قيمتها ١٠٠٠ دينار، 
في حني فــاز باملركز الثاني فريــق Undefined بجائزة قيمتها 
٥٠٠ دينــار، وفاز باملركز الثالث Fintech Expert فريق بجائزة 

قيمتها ٢٥٠ دينارا.
وشارك في املسابقة نحو ١٣٥ مشاركا من املتخصصني والهواة 
من مختلف الفئات واألعمار للتنافس على جوائز املسابقة، وذلك 
على مدى ١٢ ســاعة متواصلة، البتكار أفكار جديدة في مجال 
برمجة التطبيقات الذكية، ومواقع اإلنترنت، واحللول التقنية 
املتعلقة بالتكنولوجيا املالية (Fintech)، واملصارف الرقمية.

عبداهللا الشعيل

الفائزون مع فريق بنك اخلليج وفريق كودد

أكادميية «الوطني» تستقبل الدفعة الـ ٢٧ من املتدربني

ضمــن اســتراتيجيته الهادفــة إلى 
االستثمار في الكفاءات الوطنية استقبل 
بنــك الكويت الوطني الدفعة الســابعة 
والعشــرين من املتدربــني اجلدد ضمن 
برنامجه الســنوي «أكادميية الوطني» 
واملصمــم خصوصا حلملة الشــهادات 
اجلامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

وحضــر حفــل االســتقبال الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت 
صالح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي 
للوطنــي - الكويت ســليمان املرزوق، 
ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية محمــد العثمــان ورئيــس 
مجموعــة العمليــات للمجموعة محمد 
اخلرافي، ومدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات احمللية أحمد بورسلي، 
إضافة إلى مديرين تنفيذيني ومسؤولني 

في إدارة التدريب والتطوير.
وميتد البرنامج التدريبي لألكادميية 
ملدة ٧ أشــهر، حيث يبدأ في ١٨ سبتمبر 
اجلاري وينتهي في مارس من العام املقبل، 
حيث يخضع املتدربون لبرنامج مكثف 

في املهارات التقنية والسلوكية وغيرها 
من املهارات التي متنح املشاركني الفرصة 
لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت 
الوطني. كما يتضمن البرنامج جوانب 
مختلفــة للعمل املصرفي مثــل املبادئ 
املصرفيــة األساســية، وإدارة املخاطر، 
واحملاسبة املالية، والتسويق، والتفاوض، 
االئتمان، إضافة إلى التدريب على اإلبداع 
واالبتكار والتفكير التصميمي وتعزيز 
اإلنتاجية إضافة إلى تدريب مكثف ملدة ٥

أسابيع على نظام العمل في الفروع قبل 
التدريب العملي ملدة شهرين في الفروع.
وفــي املراحل األخيــرة من البرنامج 
التدريبي يجري املتدربون تدريبا ميدانيا 
شــمل العديد مــن إدارات البنك من أجل 
فهم أفضل لطبيعة عمل القطاع املصرفي.

كما يقدم املشاركون في األكادميية أمام 
مديري اإلدارات املختلفة أفكارا جديدة من 
خالل «مشروع حتدي االبتكار» والذي مت 
تدشينه بهدف حتفيز قدرات املتدربني على 
اإلبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر 
واجلوانب املختلفة التي مت التدريب عليها 

خالل األكادميية.
وبهذه املناســبة، قالت املسؤولة في 
إدارة املواهــب والتطوير مــرمي النصر 
اهللا: «نحرص في بنك الكويت الوطني 
دائما على اســتقطاب املواهب الكويتية 
الشــابة والعمل على تطويرهم وصقل 
مهاراتهــم حتى يصبحــوا قيمة مضافة 

للقطاع املصرفي في املستقبل».
وأضافــت قائلة: «تعكــس أكادميية 
الوطني رؤية البنك ورســالته املتمثلة 
في االســتثمار في املواهــب احمللية مبا 
يتماشــى مع أهدافه املتعلقة بسياســة 
توطني الوظائف ودعم االقتصاد الوطني».

وأكدت النصراهللا أن أكادميية الوطني 
تهدف إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية 
شــابة ذات مهــارات عاليــة فــي جميع 
تخصصــات القطاع املصرفــي، وهو ما 
ينســجم مع تطلعات البنك الرامية إلى 
بناء مستقبل مستدام واالرتقاء املتواصل 
باخلدمات والنمو املطرد ألنشطة األعمال 
واخلطط التوسعية على املستويني احمللي 

واإلقليمي.

ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى االستثمار في الكفاءات الوطنية

صالح الفليج وسليمان املرزوق ومحمد العثمان ومحمد اخلرافي في لقطة جماعية مع املتدربنيمرمي النصراهللا


