
اقتصـاد
األربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣

11

أكادميية «الوطني» تستقبل الدفعة الـ ٢٨ من املتدربني
بأهميــة  منــه  إميانــًا 
االســتثمار فــي رأس املــال 
البشري، استقبل بنك الكويت 
الثامنــة  الدفعــة  الوطنــي 
والعشــرين مــن املتدربــني 
اجلدد ضمن برنامجه السنوي 
«أكادمييــة الوطني»، وذلك 
ضمن استراتيجيته الهادفة 
الستقطاب وتوظيف أفضل 
الكوادر والكفاءات الوطنية 
من الشباب الكويتي حديثي 

التخرج.
وحضــر حفل اســتقبال 
املتدربــني اجلــدد الرئيــس 
الكويــت  التنفيــذي لبنــك 
الوطنــي - الكويــت صالح 
الرئيــس  الفليــج، ونائــب 
الكويــت  التنفيــذي لبنــك 
الوطني - الكويت سليمان 
املرزوق، والرئيس التنفيذي 
إلدارة الثروات مبجموعة بنك 
الكويت الوطني فيصل احلمد 
ومدير عام املوارد البشرية 
الكويــت  بنــك  ملجموعــة 
العبالنــي،  الوطنــي عمــاد 
وأحمد بورســلي مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشــركات احمللية، ومحمد 
اخلرافــي رئيــس مجموعة 
العمليــات، باإلضافــة إلــى 
مديرين تنفيذيني ومسؤولني 
في إدارة املواهب والتطوير 
في املوارد البشرية ملجموعة 

بنك الكويت الوطني.
وميتد البرنامج التدريبي 
لألكادميية ملدة ٧ أشهر، حيث 

املراحل األخيرة من البرنامج 
التدريبــي يجري املتدربون 
تدريبا ميدانيا شمل العديد 
من إدارات البنك من أجل فهم 
أفضل لطبيعة عمل القطاع 

املصرفي.
كمــا يقــدم املشــاركون 
في األكادمييــة أمام مديري 
أفــكارا  املختلفــة  اإلدارات 
جديدة من خالل «مشــروع 
حتــدي االبتــكار» والذي مت 
تدشينه بهدف حتفيز قدرات 
املتدربني على اإلبداع ووضع 
حلــول ابتكاريــة للعناصر 
التي  واجلوانــب املختلفــة 
مت التدريــب عليهــا خــالل 

األكادميية.
وبهــذه املناســبة، قالت 
جنالء الصقــر، مديرة إدارة 
املواهب والتطوير في املوارد 
البشــرية ملجموعــة بنــك 
الكويــت الوطنــي: تعكــس 
الوطنــي رؤيــة  أكادمييــة 
البنــك ورســالته املتمثلــة 
في االســتثمار فــي املواهب 
احمللية مبا يتماشى مع أهدافه 
املتعلقــة بسياســة توطني 
الوظائــف ودعــم االقتصاد 

الوطني.
وأضافت قائلة: نحرص 
فــي بنــك الكويــت الوطني 
دائما على استقطاب املواهب 
الكويتية الشابة والعمل على 
تطويرهــم وصقل مهاراتهم 
حتى يصبحوا قيمة مضافة 
للقطاع املصرفي في املستقبل.

أكادمييــة  أن  وأكــدت 
الوطنــي تهدف إلــى إعداد 
قيــادات مصرفيــة وطنية 
شــابة ذات مهــارات عالية 
فــي جميــع تخصصــات 
القطــاع املصرفي، وهو ما 
ينسجم مع تطلعات البنك 
الرامية إلى بناء مســتقبل 
مستدام واالرتقاء املتواصل 
باخلدمــات والنمــو املطرد 
ألنشــطة األعمال واخلطط 
التوسعية على املستويني 

احمللي واإلقليمي.
الوطني هي  وأكادمييــة 
برنامج مت تصميمه خصيصا 
حلاملي الشهادات اجلامعية 
من الكوادر الكويتية الشابة 
الذين اجتازوا بنجاح معايير 
االختيار من أجل االنضمام 
للبرنامج، كما يتضمن مدربني 
معتمديــن عامليــا لتمكــني 
املوظفني من اكتساب املهارات 

املصرفية املتخصصة.
جدير بالذكر أن أكادميية 
الوطني افتتحــت في العام 
٢٠٠٨ بهــدف متهيد الطريق 
للخريجني اجلامعيني اجلدد 
من الشباب الكويتي لاللتحاق 
بالعمل في قطــاع اخلدمات 
املصرفية، من خالل ما توفره 
األكادمييــة للخريجــني من 
أفضل البرامج التدريبية التي 
مت وضعها بالتعاون مع أكبر 
املؤسسات واجلامعات حول 
العالم ملواكبة متطلبات سوق 

العمل.

ضمن إستراتيجية البنك الهادفة إلى االستثمار في الكفاءات الوطنية

جنالء الصقر

صالح الفليج وأعضاء اإلدارة التنفيذية مع املتدربني اجلدد

يبدأ فــي ١٥ ينايــر اجلاري 
وينتهي في يوليو من العام 
نفســه، يخضــع خاللها ٢١
متدربــا لبرنامج مكثف في 
املهارات التقنية والسلوكية 
وغيرهــا من املهــارات التي 
متنح املشاركني الفرصة لبناء 
مسيرة مهنية طويلة في بنك 

الكويت الوطني.
كمــا يتضمــن البرنامج 
جوانــب مختلفــة للتطوير 
مثــل  املصرفــي  بالعمــل 
التفكير التصميمي وتعزيز 
اإلنتاجيــة والتدريــب على 
اإلبداع واالبتكار، والتوجهات 
الرقمية في املجال املصرفي 
إلى جانب املبادئ املصرفية 
األساســية. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يحصــل املشــاركون 
علــى تدريب مكثــف ملدة ٥

أسابيع على نظام العمل في 
الفروع قبل التدريب العملي 
ملدة شهرين في الفروع. وفي 

«بيتك» يعلن فائزي سحب «الرابح»

«اخلليج»: إيداع ١٫٥ مليون دينار في حساب موزة العصفور

دان برادبري يفوز بسيارة جينيسيس في بطولة 
أبوظبي إتش إس بي سي للجولف ٢٠٢٣

«رويترز»: منو اقتصادات اخلليج سيتقلص
إلى ٣٫٣٪ خالل ٢٠٢٣ .. و٢٫٨٪ العام املقبل

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
أســماء الفائزين في حســاب «الرابح»، 
حيث فاز ٢٠ عميال بجوائز نقدية قيمة 
كل منها ١٥٠٠ دينار، وذلك عن االسبوعني 
األول والثاني في شهر يناير لسنة ٢٠٢٣، 
باإلضافة الى االعالن عن الفائز الشهري 
بـــ ١ كيلوغرام مــن الذهب وهي واجلي 
سارفيراز ابراهيم، وذلك عن شهر ديسمبر 
٢٠٢٢ والفائز بالســحب ربع الســنوي 
الرابع لسنة ٢٠٢٢ وهي عبارة عن جائزة 
نقدية بقيمة ٢٥٠٠٠ دينار للفائز عادل 

مشاري احلبيب.
والفائــزون باجلائزة النقدية بقيمة 
١٥٠٠ دينار لكل منهم هم: فاطمة فيصل 
حسني، سارع جدوع الرشيدي، فيصل 
عبدالرحمن اجلبر، فهد حمدان العتيبي، 
ســهام عبداهللا املسيري، صالح أرشيد 
العازمي، بدر فهد الفرهود، ســالم علي 
الرشــيدي، أبرار أحمــد العازمي، هياء 
محمد املطيري، أحمد حســني الكندري، 

استقبل بنك اخلليج موزة 
عبدالوهــاب علي العصفور، 
الفائــزة باجلائــزة الكبــرى 
في سحب حســاب مليونير 
الدانــة، البالغــة قيمتها ١٫٥

مليون دينار، والذي جرى منذ 
أيام، وسط متابعة واسعة من 
اجلمهور، على قنوات التواصل 
للبنــك، وإذاعــة ٣٦٠ إف إم، 
وذلك بإشراف وحضور ممثلي 
وزارة التجــارة والصناعــة 

وشركة آرنست آند يونغ.
وعقــب إنهــاء إجــراءات 
تسلمها اجلائزة، وإيداع قيمة 
اجلائــزة بقيمــة ١٫٥ مليون 
دينار في حسابها الشخصي، 
الدانــة  عبــرت مليونيــرة 
اجلديدة موزة العصفور عن 
فرحتها وسعادتها، بهذا احلدث 
االستثنائي في حياتها، معربة 

عن شكرها لبنك اخلليج.
وعبــرت معلمــة األجيال 
والتي تقاعدت بعد ســنوات 
طويلة مــن العمل في تعليم 
األطفال، عن والئها الشــديد 

حقق دان برادبري، صاحب 
 ،Joburg Open لقــب ٢٠٢٢
إجنازا مميزا وفريدا، مسجال 
في احلفرة رقم ١٧ من تسديدة 
واحدة، خالل منافسات اليوم 
األخير من بطولــة أبوظبي 

إتش إس بي سي للجولف.
وشــارك برادبــري فــي 
منافســات املجموعة األولى 
يــوم األحــد املاضــي، وقام 
بالتســديد مــن مســافة ٢٠١

يــاردة (٦ أيرون) بعيدا عن 
احلفرة رقم ١٧، ليســجل من 
ضربة واحدة في احلفرة ما 
قبل األخيرة، ويضمن الفوز 
بسيارة جينيسيس اجلديدة 
G٧٠ Shooting Brake ٢٫٠

.Sport
وفي حديــث عن جائزته 
األولــى فــي البطولــة، قال 
برادبري: ركزت على الهدف 
قبل التســديد، وقلت مازحا 
ستكون السيارة من نصيبي. 
لقد كانــت تســديدة رائعة، 
وال أعتقــد أنــه كان بإمكاني 

تسديدها بشكل أفضل.
وفي تصريح عن سيارته 
اجلديــدة من جينيســيس، 
قال برادبري: الفوز بسيارة 

أظهــر اســتطالع أجرته 
خبــراء  آلراء  «رويتــرز» 
اقتصاديــني أن اقتصــادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الست سينمو هذا العام بنصف 
معدل ٢٠٢٢ مع تضرر عائدات 
النفط من توقعــات بتباطؤ 

عاملي معتدل.
وانخفضت أسعار النفط 
الرئيســي  اخلــام، احملــرك 
القتصادات اخلليج، بأكثر من 
الثلث عن أعلى مستوياتها في 
العام املاضي، ومن املتوقع أن 
تظل حتت الضغط هذا العام 
ملخــاوف من ضعــف الطلب 
بســبب ركــود اقتصادي في 

االقتصادات الكبرى.
ومــن املتوقــع أن يبلــغ 
النمــو اإلجمالــي  متوســط 
في اقتصــادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي الست ٣٫٣٪ 
هذا العام و٢٫٨٪ العام املقبل، 
حسبما أظهر االستطالع الذي 
أجري من التاسع إلى ٢٣ من 

والئهم، ولهذا ومنذ مدة طويلة 
أنصــح أبنائي وأحفادي بأن 
يوفــروا أموالهم ومدخراتهم 
في بنك اخلليج، وبالتحديد 
في حســاب الدانة الذي يعد 
أفضــل حســاب توفيــر في 
الكويت مشيرة إلى أنها تعتزم 
اســتثمار مبلــغ اجلائزة في 
القنوات االستثمارية املتميزة 
التي يوفرها «اخلليج».  من 
جانبه، قال مدير عام اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 

Shooting Brake» التي  G٧٠»
عرضــت ألول مــرة خــالل 
مهرجان السرعة جوودوود 
٢٠٢١، مــن النموذج األصلي 
الفاخرة  من فئــة الســيدان 
G٧٠، مــع زيــادة مســاحة 
الصندوق اخللفي للســيارة 
األمر الذي ميثل إضافة عملية 
للطراز. كما يجســد الطراز 
اجلانب الرياضي وقيم وإرث 
فلسفة تصميم جينيسيس 
املتأصلة واملعروفة بـ «األناقة 

الرياضية».
Shooting Gوظهــرت ٧٠

Sport أول مرة في  ٢٫٠ Brake
الشرق األوسط في سبتمبر 

وأفــاد البنك فــي تقريره 
بأن منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا شهدت عاما 
إيجابيا لتســجل أعلى معدل 
منو سنوي منذ عقد بلغ ٥٫٧٪ 
في ٢٠٢٢ بفضل ارتفاع أسعار 
النفط والغــاز وزيادة حجم 

اإلنتاج.
ومتكنــت دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي، وعلى 
رأســها السعودية واإلمارات 
والكويت، من زيادة إنتاجها 

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي 
لألفراد عبر فروع «بيتك» املنتشرة في 
الكويت أو عن طريق القنوات اإللكترونية 
املتاحة، ويشترط حتويل الراتب كشرط 
أساســي لدخول الســحب، واســتمرار 

حتويله في احلساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام اجلوائز 
والســحب، تتم عملية السحب على ١٠

جوائز مبعــدل ١٥٠٠ دينار لـ ١٠ عمالء 
أســبوعيا، و١ كيلــو من ذهــب «بيتك» 
لعميــل واحــد شــهريا، و٢٥٠٠٠ دينار 
لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل 
مجموع العمالء الفائزين الى ٥٣٦ فائزا 
خالل العام، وذلك بعد مراعاة شــروط 
وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل ٣

رواتب خالل االشهر الثالثة التي تسبق 
عملية السحب، ويشترط أال يقل الرصيد 
األدنى للحساب عن ٥٠ دينارا في نهاية 
كل شهر خالل األشهر الثالثة التي تسبق 

عملية السحب.

اخلليج، محمد القطان: نبارك 
للفائزة موزة العصفور الفائزة 
باجلائــزة الكبرى حلســاب 
مليونير الدانة، مؤكدا حرص 
بنك اخلليج على توفير جتربة 
مصرفية استثنائية ومميزة 
للعمالء، بالتوازي مع دورنا 
املجتمعي في مكافأة املدخرين 
وتشــجيع ثقافــة االدخــار، 
بســحوبات شــهرية وربــع 
ونصف ســنوية وســنوية، 
حتفزهم علــى احلفاظ على 
عادة االدخار وتشجع اآلخرين 
علــى اقتفاء أثرهم.  يذكر أن 
السحب املقبل للفوز مبليون 
دينار كويتي ســيقام في ١٣

يوليــو املقبــل، علما أن آخر 
موعد للمشاركة في السحب 
نصــف الســنوي تنتهي في 
٣١ مارس، في حني ســتكون 
اجلائزة الكبرى وقيمتها ١٫٥
مليــون دينار فــي ١٨ يناير 
٢٠٢٤ على أن يكون آخر موعد 
لإليداع والتأهل للسحب في 

٣٠ سبتمبر.

Shooting ٢٠٢٢، ويشير اسم
Brake إلى منط هيكل السيارة 
املتجذر في تاريخ السيارات 
فــي أوروبــا، والــذي ميثل 
مفهوما معتمدا لدى املصنعني 
في قطاع السيارات الفاخرة.

وصــرح عمــر الزبيدي، 
رئيــس التنفيــذي لعالمــة 
جينيسيس الشرق األوسط 
وأفريقيــا، قائال: فــي ختام 
الســنة الثانية من شراكتنا 
املمتدة خلمس سنوات كشريك 
رسمي للمركبات في بطولة 
أبوظبــي إتش إس بي ســي 
للجولف، نشــهد اليوم أول 
فوز بسيارة جينيسيس من 
خــالل حتدي التســجيل من 

تسديدة واحدة. 
وأضاف: يسعدنا أن يكون 
اليــوم األخير مــن البطولة 
استثنائيا، وال ميكن نسيانه، 
وحافال باملناســبات املميزة 
والفريدة التي أضفت مزيدا 
مــن املتعة واحلمــاس على 
أجواء البطولــة. في اخلتام 
أود، وبالنيابــة عــن أســرة 
جينيسيس، أن نهنئ جميع 
الالعبني علــى أدائهم وعلى 

تقدمي أفضل ما لديهم.

العــام  وحجــم صادراتهــا 
املاضــي بأســرع وتيرة منذ 
نحو ١٠ ســنوات، مع اإلبقاء 
على معــدالت التضخم عند 
مســتويات أدنــى بكثير من 

املتوسط العاملي.
الدولي  البنــك  وخفــض 
توقعاته لنمو هــذه البلدان 
انعكاسا للتباطؤ الذي يتوقع 
الشــركاء  لــه  أن يتعــرض 
الرئيســيون،  التجاريــون 
والتخفيضــات اجلديدة في 
إنتاج النفط، وتداعيات تشديد 

السياسة النقدية.
وتوقع تباطؤ منو اقتصاد 
السعودية إلى ٣٫٧٪ في ٢٠٢٣
ثم إلى ٢٫٣٪ في ٢٠٢٤، بينما 
يسجل اقتصاد اإلمارات ٤٫١٪ 
العام احلالي، ثم يتباطأ إلى 

٢٫٣٪ العام املقبل.
أما اقتصاد الكويت، فمن 
املرجــح أن يتباطأ منوه إلى 
٢٫٥٪ هــذا العام وعام ٢٠٢٤، 

بحسب البنك الدولي.

ً الرابح رقم ١٩ في حساب مليونير الدانة.. عميلة البنك ألكثر من ٤٠ عاما

محمد القطان والفائزة موزة العصفور

تسليم السيارة للفائز

أفراح محمد ســيد، حمد مانع الشمري، 
حســني شــقير الرشيدي، ســعد محمد 
العتيبي، ملفي ردن املطيري، نادية فهد 
الشحومي، نوال شنار البخيت، فيصل 
رمحان السليماني، خالد محمد العجمي.
وأجري الســحب في املقر الرئيسي 
لـــ «بيتك» حتت إشــراف ممثــل وزارة 

التجارة والصناعة. 
وحســاب الرابح هو حســاب راتب 
يتوافــر للعمــالء الراغبــني في حتويل 
رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. 

لبنك اخلليج، إذ فتحت أول 
حساب لها في البنك منذ أكثر 
من ٤٠ عاما، مشــيرة إلى أن 
«اخلليــج» دائمــا متميز في 
خدماته، واهتمامه بعمالئه، 
ســواء مــن حيــث التعامــل 
الشــخصي بالفــروع، أو من 
خالل املنتجات املتميزة التي 
يوفرها. وقالت: كانت فرحتي 
بالفوز هذه املرة مختلفة كليا، 
ودائما أنا على قناعة أن بنك 
اخلليج يكافــئ عمالءه على 

مــن هذا الطــراز، أمــر رائع 
ال يصدق. إنها حقا ســيارة 
العناء.  مذهلــة، وتســتحق 
قدمت جينيســيس خدمات 
مميــزة وراقية طــوال فترة 
البطولة  البطولــة، مــزودة 
بأسطول من السيارات التي 
تولت مهمــة توصيل جميع 
الالعبــني مــن الفنــدق إلــى 
أرضية امللعب، جسدت تلك 
السيارات الرفاهية والفخامة 
بأجمل صورة. يسعدني في 
نهاية املطاف الفوز بسيارة 
جينيسيس، وتسلم املفاتيح 

مباشرة. 
ويأتــي تصميــم طــراز 

يناير اجلاري، انخفاضا من 
٤٫٢٪ و٣٫٣٪ في االســتطالع 

السابق في أكتوبر ٢٠٢٢. 
ومؤخــرا، كشــف البنــك 
الدولــي فــي تقريره بشــأن 
آفاق النمو االقتصادي ملنطقة 
الشرق األوسط، أن اقتصادات 
دول اخلليــج، وعلى رأســها 
السعودية، سجلت أعلى معدل 
منو ســنوي منذ عقد بنهاية 
ديسمبر املاضي بفضل ارتفاع 
أسعار الطاقة وزيادة اإلنتاج.


