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»امصارف العربية« يتعاون مع غرفة التجارة الدولية

الجراح: دعم امبادرين يساهم 
في اقتصاد إقليمي أكثر استدامة

ــع مركز الوساطة والتحكيم لدى 
ّ
وق

اتـــحـــاد امـــصـــارف الــعــربــيــة، مــمــثــًا في 
كـــل مـــن اأمــــن الـــعـــام لـــاتـــحـــاد، وســـام 
إدارة ااتــحــاد  فــتــوح، ورئــيــس مجلس 
الــكــويــت  بـــنـــك  إدارة  مــجــلــس  ورئــــيــــس 
الجراح  محمد  الشيخ   ،»KIB« الــدولــي 
الصباح، أكبر اتفاقية تعاون عامية مع 
غرفة التجارة الدولية، في حدث وصفه 
ااتحاد بأنه الحدث اأكبر واأهم على 
مــســتــوى امنطقة فــي مــجــال ااقــتــصــاد 
الـــتـــنـــمـــوي، حـــيـــث تــتــضــمــن ااتــفــاقــيــة 
ــمـــارســـات  تــنــظــيــم وتــطــبــيــق أفـــضـــل امـ
وذلــك  الــتــنــمــوي،  التمويل  عمليات  فــي 
ضمن إطار جهود الطرفن الرامية إلى 
للتنمية  امتحدة  اأمــم  أهـــداف  تحقيق 

امستدامة.
ــل قــاعــة  ــ ــم تــوقــيــع ااتــفــاقــيــة داخـ وتــ
ــدل الــــدولــــيــــة لـــلـــوســـاطـــة  ــ ــعـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـ
ــارة  ــتـــجـ ــة الـ ــرفــ ــر غــ ــقـ والـــتـــحـــكـــيـــم فــــي مـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــ الــــدولــــيــــة فـ
بــاريــس، حيث وقــع عن جانبها اأمن 
الـــعـــام، جـــون دنـــتـــون، بــحــضــور كــل من 

مـــديـــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة فـــي اتــحــاد 
ــة، الــــدكــــتــــور أنــيــس  ــيـ ــربـ ــعـ ــــارف الـ ــــصـ امـ
التحكيم  مــحــكــمــة  ورئــيــســة  عــــويــــدات، 
الــدولــيــة لـــدى غــرفــة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
هذا  استضاف  كما  كلوديا سالومون، 
العربية  الهيئة  كــًا مــن رئيس  الــحــدث 
عبدالحليم  الدكتور  الــدولــي،  للتحكيم 
اأحــــــــدب، ومـــمـــثـــل لـــبـــنـــان فــــي مــحــكــمــة 
الــتــجــارة  لـــدى غــرفــة  الــدولــيــة  التحكيم 
ــدم 

ُ
الدولية، الدكتور جــال اأحــدب، وق

امـــحـــكـــمـــة،  عــــــام  ــديـــريـــة أمــــــن  تـــقـ درع 
الـــيـــكـــســـانـــدر فـــيـــســـاس عـــلـــى جـــهـــوده 

إتمام ااتفاقية بنجاح.
ألقاها خــال حفل  التي  وفــي كلمته 
ــام اتـــحـــاد  ــعــ ــع، أكـــــد اأمــــــن الــ ــيـ ــوقـ ــتـ الـ
امصارف العربية، وسام فتوح، أن هذه 
ااتــفــاقــيــة ســتــوطــد الــثــقــة الــدولــيــة في 
اتــحــاد امــصــارف الــعــربــيــة، وأن تمويل 
امــشــروعــات الــصــغــرى وامــتــوســطــة في 
تعزيز  فــي  سيساهم  الــعــربــيــة  امنطقة 
ااســتــقــرار ااقــتــصــادي عــلــى مستوى 
ــة، وذلــــــــك مـــــن خـــال  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــقـ ــنـــطـ امـ

التمويل  في  اممارسات  أفضل  تطبيق 
التنموي، بما يتماشى مع أهداف اأمم 
 ،»SDGs« امــســتــدامــة  للتنمية  امــتــحــدة 
لاتحاد  التنفيذية  اللجنة  أن  مضيفً 
ااتفاقية خال  وافقت على بنود هــذه 

اجتماع اللجنة التنفيذية اافتراضي.
أوضــح رئيس مجلس  ومــن جانبه، 
إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس  ااتـــحـــاد  إدارة 
أن  الــــــجــــــراح،  مـــحـــمـــد  الـــشـــيـــخ   »KIB«
ااتحاد يعمل حاليً مع غرفة التجارة 
ــيــــاســــات  الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى كــــتــــابــــة الــــســ
ــات  ــيــ ــتــــوصــ واإجــــــــــــــــــــراءات ووضــــــــــع الــ
لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الـــتـــمـــويـــل الــتــنــمــوي، 
وذلك بالتعاون مع امشّرعن، افتً إلى 
توافق هذه ااتفاقية مع إستراتيجيات 
امرتكزة  امجتمعية،  وبــرامــجــه   »KIB«
عــلــى دعـــم كـــل الــجــهــود امــصــوبــة نحو 
تمكن قطاع امشاريع الصغيرة، مؤمنً 
إيــمــانــً راســخــً بــدورهــا وأهميتها في 
ــادات امــحــلــيــة وخــلــق  ــتــــصــ تـــنـــويـــع ااقــ
للدخل من أجل تحقيق  مصادر بديلة 

تنمية وطنية وإقليمية أكثر استدامة.

الجراح مشاركً في توقيع ااتفاقية

معن الرزوقي رئيسً تنفيذيً للشركة

أكاديمية تدريب في »الكويتية« 
الــخــطــوط  إدارة شـــركـــة  مــجــلــس  أقــــر 
الــــجــــويــــة الـــكـــويـــتـــيـــة بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
مجلس اادارة باإنابة امستشار فيصل 
الـــغـــرّيـــب، تــعــيــن مــعــن الـــرزوقـــي رئيسً 
تنفيذيً للشركة، بعد تطبيق اإجراءات 

والشروط امتبعة في الشركة.
ــــب  ــرّي ــغــ ـــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال الــ وفــــــــي هـــ
الـــخـــطـــة  اعــــتــــمــــد  اإدارة  ــلــــس  مــــجــ إن 
اعتمد  كما  »الكويتية«  لـ اإستراتيجية 
الخاصة  الخدمة  ائــحــة  لــه  اجتماع  فــي 
اإدارة  مــجــلــس  أن  مــضــيــفــً  بـــالـــشـــركـــة، 
الخطوط  أكاديمية  إنــشــاء  كــذلــك  اعتمد 
الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة لـــلـــتـــدريـــب، وتــعــيــن 
الكابن علي امــري مــديــرً لها، وهــي من 
امـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة امـــهـــمـــة مــنــتــســبــي 
الشركة بشكل خاص، ولصناعة الطيران 

بشكل عام. 
وأكــد الــغــرّيــب أن هــذه الــقــرارات تأتي 
ضمن خطط مجلس اإدارة الحالي التي 
عمل عليها منذ تكليفه لتطوير »الطائر 
الــتــشــغــيــلــيــة  قـــطـــاعـــاتـــه  بـــكـــل  اأزرق« 
اأهـــم وهي  الغاية  لتحقيق  وامــســانــدة، 
ريادة الناقل الوطني كما عهده عماؤه، 
والتي يضعها مجلس اإدارة ضمن أهم 
أولـــويـــاتـــه، افــتــً إلـــى أن امــجــلــس وضــع 
الحلول امناسبة التي تؤدي إلى تطوير 
ــا بما  ــارهـ قــطــاعــات الــشــركــة كــافــة وازدهـ

لهم  وليحقق  العماء،  احتياجات  يلبي 
»الكويتية«  خدمات  عن  الكامل  الرضاء 

وما تقدمه لهم على من طائراتها. 
اإدارة  عـــلـــى ســـعـــي مــجــلــس  وشــــــدد 
لتقديم كل ما من شأنه أن يطّور ويحّسن 
من أداء ودور الشركة في خدمة الركاب 

وتوفير سبل الراحة لهم.
 مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اســتــقــبــل الــغــرّيــب 
نائب اممثل امقيم لبرنامج اأمم امتحدة 
اإنمائي خالد شــهــوان، وذلــك بحضور 
»الكويتية« بالوكالة  الرئيس التنفيذي لـ
الــكــابــن عــيــســى الــــحــــداد، ومـــديـــر دائــــرة 
العنزي،  فايز  العامة واإعــام  العاقات 
برنامج  استعراض  اللقاء  تضمن  حيث 
التعاون  وسبل  اإنمائي  امتحدة  اأمــم 

مع »الكويتية« لتنفيذ أهداف البرنامج 
ــتــــي تــــتــــوزع بــــن اأهــــــــــداف الــخــيــريــة  الــ
بمصلحة  يصب  مــا  وســائــر  والتنموية 

الشعوب وامجتمعات.
»الـــكـــويـــتـــيـــة«  أن  ــــب  ــرّي ــغــ الــ وأوضــــــــح 
ــام  ــمـ ــتـ ــلـــى ااهـ تــــحــــرص كــــل الــــحــــرص عـ
بــهــذه الــبــرامــج الــهــادفــة والــجــادة والتي 
تـــأتـــي مــــن واقــــــع اهــتــمــامــهــا بــمــشــاريــع 
وأهداف مجلس اإدارة الحالي والخطط 

اإستراتيجية التي رسمها لتحقيقها.
وذكـــر الــغــرّيــب أن »الــكــويــتــيــة« تضع 
ضــمــن أولــويــاتــهــا مــشــاريــع امــســؤولــيــة 
ــة، كــــمــــا وضـــــعـــــت خــطــطــً  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ااجـ
ــار حــرصــهــا الــدائــم  مــدروســة لــهــا فــي إطـ

على ااختاط بامجتمع ومشاركته.

الغرّيب مستقبًا شهوان بحضور الحداد

»الكويتية ـ اليابانية« تستعرض إنجازاتها
ــــب  ــانــ ــ ــجــ ــ أكـــــــــــــد أعــــــــــضــــــــــاء الــ
الـــكـــويـــتـــي لــلــجــنــة الــكــويــتــيــة ـ 
الــيــابــانــيــة أصــحــاب اأعــمــال، 
 ،2021 اأول  اجــتــمــاعــهــم  فــــي 
ــتــــكــــمــــال  أمـــــــــــس، ضـــــــــــــرورة اســ
اللجنة  بذلتها  الــتــي  الــجــهــود 
ــي ااجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة  ــ فـ
السابقة للوصول إلى اأهداف 
ــنــــشــــودة الــــتــــي أنـــشـــئـــت مــن  امــ

أجلها.
ولــــــــــفــــــــــت اأعــــــــــــــضــــــــــــــاء فــــي 
برئاسة  عقد  الــذي  اجتماعهم 
رئـــــيـــــس الـــــجـــــانـــــب الـــكـــويـــتـــي 
ــــى أن  ــــا إلـ عـــبـــدالـــلـــه نــجــيــب امـ
الــلــجــنــة الــكــويــتــيــة ـ الــيــابــانــيــة 

حــــقــــقــــت بــــعــــض اإنــــــــجــــــــازات، 
ـــة  ـــدراسـ كـــــان أهـــمـــهـــا إعــــــــداد الـ
ــة لـــســـيـــاســـة حـــمـــايـــة  ــلــ ــامــ الــــشــ
 ،2004 ــويــــت  ــكــ الــ فـــــي  ــة  ــئـ ــيـ ــبـ الـ
للحكومة  تسليمها  تــم  حــيــث 
ــى تــطــبــيــق  ــ آنــــــــــذاك، إضــــافــــة إلــ
ــج الـــتـــعـــلـــيـــم الـــبـــيـــئـــي  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
)كيدز آيزو 14000( في بعض 
مــــــدارس امـــرحـــلـــة اابـــتـــدائـــيـــة، 
كـــمـــا ســـاهـــمـــت الــلــجــنــة أيــضــً 
فــــي حــــث الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــل 
العقبات التي يشكلها برنامج 
)اأوفــســت(  امقابلة  العمليات 
ــة،  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ أمــــــــام الــــشــــركــــات الـ

والذي تم إيقافه في ما بعد.  اما مترئسً ااجتماع

23.7 مليار دوار استثمارات 
 أجنبية في »اأذون« امصرية

| القاهرة - من نعمات مجدي 
وصفاء محمد ورانيا البحراوي |

كـــشـــف تـــقـــريـــر حـــديـــث عــن 
الــــبــــنــــك امـــــــركـــــــزي امـــــصـــــري، 
ارتــفــاع اســتــثــمــارات اأجــانــب 
حــيــث  الـــــخـــــزانـــــة،  أذون  فـــــي 
دوار  مــلــيــار   23.71 ســجــلــت 
بنهاية يوليو اماضي، مقابل 

22.866 مليار نهاية يونيو.
أن  الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر  وذكـــــــــــــــــــــر 
ــوك  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ اســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات الـ
امتخصصة في أذون الخزانة 
جنيه  مليار   37.062 سجلت 
مقابل 32.948  يوليو  بنهاية 
مــلــيــار بــنــهــايــة يــونــيــو، فيما 
ــارات بـــنـــوك  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــلـــغـــت اسـ
مليار   257.92 الــعــام  الــقــطــاع 
ــيـــه مــــقــــارنــــة بــــــــــــــ262.057  ــنـ جـ

مليار أواخر يونيو.
ــنـــوك  أمــــــــا اســـــتـــــثـــــمـــــارات بـ
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، فــبــلــغــت 
323.186 مليار جنيه بنهاية 
ــيـــو مــــقــــارنــــة بــــــــــــ350.546  يـــولـ

مليار في يونيو.
ــر آخـــــــر، كــشــف  ــريـ ــقـ وفــــــي تـ
ــري« ارتـــفـــاع  »امــــركــــزي امــــصــ
للبنوك  امالي  امركز  إجمالي 
جنيه  تريليون   1.539 بقيمة 
خــــــال عــــــام واحـــــــــد، مــســجــًا 
7.948 تريليون جنيه بنهاية 
 6.408 مــقــابــل   ،2021 يــونــيــو 
يــونــيــو من  تــريــلــيــون بنهاية 
الــعــام امـــاضـــي، وأن إجــمــالــي 
ــــدى الـــبـــنـــوك بــلــغ  اأرصــــــــدة لـ
1.006 تريليون جنيه بنهاية 
 923.7 مــقــابــل   ،2021 يــونــيــو 

مليار بنهاية يونيو 2020.

»Oracle« افتراضيً بالشراكة مع »HR Tech MENA« جلسة نقاشية نظمتها

»stc« تشارك اابتكار بـ »اموارد البشرية«
شــــــاركــــــت شـــــركـــــة ااتــــــصــــــاات 
ســلــســلــة  فــــــي   »stc« ــة  ــيــ ــتــ ــكــــويــ الــ
الـــتـــي   »CHRO Table Talk«
 HR Tech MENA« ــا  ــهـ ــتـ ــمـ نـــظـ
 ،»Oracle« بالشراكة مع ،»Summit
الطرق  بغرض مناقشة واكتشاف 
يتبعها  التي  امبتكرة  واأساليب 
قطاع  في  التنفيذيون  امسؤولون 
امــــوارد الــبــشــريــة، مــن أجـــل تعزيز 
مشاركة اموظفن في وضع ثقافة 

امنظمة وامحافظة عليها.
وتــضــمــن الـــحـــدث اافـــتـــراضـــي 
الـــــذي احــتــضــن الـــعـــديـــد مـــن كــبــار 
مـــســـؤولـــي امـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــي 
ــدة فـــي امــنــطــقــة، بما  ــ شـــركـــات رائــ
ــي ذلـــــــــك الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــ فـ
 »stc« فــي  البشرية  امـــوارد  لقطاع 
ــاد، الـــــحـــــديـــــث فــي  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ أحـــــمـــــد الــ
ــات الـــتـــي مــن  عـــــدد مــــن امــــوضــــوعــ
اموظفن،  مشاركة  تعزيز  شأنها 
وتحقيق الرفاهية، وإدارة امعرفة، 
ــتــــكــــار، خــصــوصــً فـــي ضــوء  واابــ
الــتــحــوات الــثــقــافــيــة الــتــي حدثت 

منذ تفشي وباء كورونا.
وخــال امناقشة، أشــار الحماد 
إلــــــى أهـــمـــيـــة ااعــــــتــــــراف بــالــعــمــل 
ــــذي  ــد امـــضـــنـــي الـ ــهــ ــاد والــــجــ ــ ــجـ ــ الـ
امــوظــفــون فــي سبيل غرس  يبذله 

الثقافة امؤسسية،  فــي  امــبــدأ  هــذا 
ثــقــافــة  رســـخـــت   »stc« أن  مــبــيــنــً 
الــشــركــة لــتــكــون مــدفــوعــة بــــاأداء 
عبر التركيز على مبادرات تطوير 
امــوظــفــن وبـــرامـــج امــكــافــآت التي 
تكافئ اموظفن بناًء على أدائهم.

كما لفت إلى أنه تم تعزيز هذا 
الـــنـــوع مـــن الــثــقــافــة فـــي امــؤســســة 
الرقمية  اإستراتيجية  خــال  مــن 
ــتـــي مكنت  »stc«، والـ الــداخــلــيــة لـــــــــ
امــوظــفــن مــن أن يــكــونــوا منتجن 
ــوا فـــــي دعـــــــم بــعــضــهــم  ــمــ ــاهــ ــســ ويــ
البعض، مشيرً إلى أن ثقافة اأداء 

في  ساهمت   »stc« تتبناها  الــتــي 
تنطبق  واضحة  مقاييس  تحديد 
عــلــى امــوظــفــن وربـــطـــت أدوارهـــــم 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ بــــاإســ
للشركة، مــا عــزز اإحــســاس الــذي 
ــــون لــــيــــس فــقــط  ــفـ ــ ــــوظـ يـــمـــتـــلـــكـــه امـ
حــول أدائــهــم ورضــاهــم الوظيفي، 
بــل أيــضــا فــي قــدرتــهــم على تلبية 

 .»stc« احتياجات عماء
وفي ما يتعلق بتمكن وتطوير 
إمــكــانــيــة   »stc« وفـــــرت  ــارات،  ــ ــهـ ــ امـ
الوصول إلى العديد من امنصات 
الـــتـــي تــســاعــد فـــي صــقــل مـــهـــارات 
امـــوظـــفـــن وإعــــــــادة تــأهــيــلــهــم مــن 
اإلكتروني، وبرامج  التعلم  خال 

التطوير والتقييم الخاصة.
ــى أن أحــد  ولـــفـــت الـــحـــمـــاد إلــ
الـــجـــوانـــب الــرئــيــســيــة مــشــاركــة 
اموظفن توفير منصات تعمل 
عــلــى تــطــويــر امــــهــــارات الــفــنــيــة 
وامـــــهـــــارات الــشــخــصــيــة، حــيــث 
يــأتــي ذلـــك كــواحــد مــن الــركــائــز 
ــي إســتــراتــيــجــيــة  اأســــاســــيــــة فــ
ــوارد الــبــشــريــة، مـــع الــتــركــيــز  ــ امــ
ــد  ــزويـ ــلـــى تـ ــــي عـ ــــاسـ بـــشـــكـــل أسـ
اموظفن بفرص مختلفة للنمو 
ــــي لــلــوصــول  ــذاتـ ــ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ والـ

إمكانياتهم الكاملة.

أحمد الحماد

 فترة انتقالية 
 غير متوقعة

قال الحماد: »من الضروري 
أي مؤسسة أن تستثمر في 

موظفيها وتوافر لهم بيئة تتيح 
لهم الوصول إلى إمكاناتهم 
الكاملة«، مضيفً »في أعقاب 

الوباء، شهدنا فترة انتقالية غير 
متوقعة غيرت تمامً طريقة 

ارتباط اموظفن بثقافة 
امنظمة بسبب بروتوكوات 

العمل عن ُبعد، وأثبتت الحدود 
غير الواضحة للتوازن بن العمل 

والحياة الشخصية أنها تمثل 
تحديً للبعض أكثر من البعض 

اآخر«. 
وأفاد بأنه »اآن ومع عودتنا 
التدريجية إلى بروتوكوات 

العمل الطبيعية، يمكننا 
ااستفادة من خبرتنا لتقوية 

ثقافة الشركة ككل والتواصل 
مع موظفينا من خال طرق 

مختلفة أثبتت مرونتها«.

في أكاديميته بحضور اإدارة التنفيذية للبنك

»الوطني« يستقبل متدربي الدفعة 25

ــــت  ــــويـ ــكـ ــ ــل بـــــنـــــك الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة الـــخـــامـــســـة  ــعــ ــدفــ ــنــــي الــ الــــوطــ
والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن امــــوظــــفــــن 
السنوي  برنامجه  فــي  الــجــدد 
»أكـــاديـــمـــيـــة الـــوطـــنـــي«، وذلـــك 
ضمن إستراتيجية البنك التي 
تــهــدف اســتــقــطــاب وتــوظــيــف 
الوطنية  والـــكـــفـــاءات  ــكـــوادر  الـ
الــشــبــاب الكويتي  امــمــيــزة مــن 
التخرج، والعمل على  حديثي 
تــطــويــرهــم وصــقــل مــهــاراتــهــم 
مضافة  قيمة  يصبحوا  حتى 
ــقـــطـــاع امــــصــــرفــــي. وحـــضـــر  ــلـ لـ
حفل استقبال امتدربن الجدد 
»الوطني- لـ التنفيذي  الرئيس 

الكويت« صاح الفليج، ونائب 
»الوطني- لـ التنفيذي  الرئيس 

الـــكـــويـــت« ســلــيــمــان امـــــــرزوق، 
ــام امــــــوارد الــبــشــريــة  ومـــديـــر عــ
مجموعة بنك الكويت الوطني 
عــمــاد الــعــبــانــي، ومـــديـــر عــام 
امصرفية  الخدمات  مجموعة 

الــشــخــصــيــة مــحــمــد الــعــثــمــان، 
ومدير عام مجموعة الخدمات 
امــصــرفــيــة لــلــشــركــات امــحــلــيــة 
أحـــــمـــــد بــــــورســــــلــــــي، ورئــــيــــس 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــلـــيـــات مــحــمــد 
مديرين  إلــى  إضافة  الخرافي، 
تـــنـــفـــيـــذيـــن ومـــــســـــؤولـــــن فــي 
إدارة التدريب والتطوير إدارة 

الكفاءات وتطوير القيادات.
ــبــــرنــــامــــج مــــــدة 4  ويـــمـــتـــد الــ
تــدريــب 14  أشــهــر يتم خالها 
مــوظــفــً عــلــى مختلف جــوانــب 
التفكير  مثل  امصرفي،  العمل 
التصميمي، تعزيز اإنتاجية، 
الــــــــتــــــــدريــــــــب عــــــلــــــى اإبـــــــــــــــداع 
واابــتــكــار، وتــوجــهــات رقمية 
فـــي امـــجـــال امــصــرفــي، إضــافــة 
ــى امــــــواضــــــيــــــع امــــصــــرفــــيــــة  إلـــــــ
لكل  الكامل  والفهم  اأساسية 
ــات فــي  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ اأقــــــســــــام وامـ
»الوطني« في امراحل ااخيرة 
يتناوب  حيث  ااكاديمية،  من 

امـــــــشـــــــاركـــــــون بــــــــامــــــــرور عـــلـــى 
مختلف اإدارات من أجل فهم 
القطاع امصرفي بشكل أفضل.

إعداد قيادات
ــالـــت  ــذه امــــنــــاســــبــــة، قـ ــ ــهــ ــ وبــ
مديرة إدارة امواهب والتطوير 
البشرية مجموعة  امـــوارد  فــي 
ــقـــر:  »الـــــوطـــــنـــــي« نــــجــــاء الـــصـ
»يــعــكــس بـــرنـــامـــج )أكــاديــمــيــة 
الـــوطـــنـــي( حــــرص الــبــنــك على 
إعداد قيادات مصرفية وطنية 
ــدث  ــ ــة وفـــــــق أحــ ــلــ ــؤهــ ــة مــ ــ ــابـ ــ شـ
ــر الـــعـــامـــيـــة  ــيــ ــايــ ــعــ وأفـــــضـــــل امــ
ــه لــتــحــقــيــق  ــتــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ وإســ
والــتــزامــً  امــســتــدامــة،  التنمية 
ــــدوره الــوطــنــي ومــســؤولــيــتــه  بـ
ــــع«. [وأكــــــــــدت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ تـــــجـــــاه امـ
يــعــد  الــــبــــرنــــامــــج  أن  ــر  ــقــ الــــصــ
نــوعــه على مستوى  مــن  اأول 
ــاع الـــــخـــــاص بـــالـــكـــويـــت  ــطــ ــقــ الــ
فــي مــجــال الــتــدريــب والتأهيل 

ــــذي تم  لــلــكــوادر الــوطــنــيــة، والـ
تصميمه وفق أفضل التقنيات 
الــتــدريــبــيــة لــتــزويــد امــشــاركــن 
بـــــــــامـــــــــهـــــــــارات الـــــــتـــــــي تـــغـــطـــي 
في  امهمة  اأساسية  امجاات 
 عن 

ً
الــقــطــاع امــصــرفــي، مــعــربــة

ثــقــتــهــا فــــي نـــجـــاح امـــشـــاركـــن 
ــة بــــــأن يـــصـــبـــحـــوا كــــــوادر  ــافــ كــ
مــصــرفــيــة قــــــادرة عــلــى تحمل 
امسؤولية بفضل ما يتمتعون 
به من مؤهات ومــهــارات وما 

يبذلونه من جهود. 
ودعــــــت الـــصـــقـــر امـــشـــاركـــن 
في  التفاني  إلــى  البرنامج  في 
العمل من أجل التميز والتفوق 
الـــــــذي ســيــمــهــد لـــهـــم الـــطـــريـــق 
لــتــحــقــيــق الــــتــــرقــــي الــوظــيــفــي 
ــنــــاصــــب الـــقـــيـــاديـــة،  ــلـــد امــ وتـــقـ
افتً إلى أن »الوطني« يشجع 
مــوظــفــيــه كــافــة عــلــى مــواصــلــة 
تـــنـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر مـــهـــاراتـــهـــم 

وصقل خبراتهم. 

الفليج وامرزوق والعباني والعثمان وبورسلي والخرافي ومسؤولون في »الوطني« مع امتدربننجاء الصقر

 17.7 مليار 
دوار إسكان 

اإماراتين
 في 20 عامً

ــيــــس  اعـــــتـــــمـــــد نــــــائــــــب رئــ
الدولة رئيس وزراء اإمارات 
الشيخ محمد  دبــي  وحــاكــم 
بن راشد آل مكتوم برنامج 
بميزانية  امواطنن  إسكان 
65 مليار درهم )17.7 مليار 
عـــامـــً  لـــلـــعـــشـــريـــن  دوار( 

امقبلة.
من جانبه، توقع مصرف 
امـــركـــزي أن ينمو  اإمـــــارات 
امئة  بــاده 2.1 في  اقتصاد 
هذا العام و4.2 في امئة في 
الــبــاد من  2022 مــع تعافي 
التباطؤ الناجم عن كورونا.

ولــفــت إلـــى تحسن ســوق 
الثاني،  الربع  في  العقارات 
فــي  اأســـــــعـــــــار  ســـجـــلـــت  إذ 
أبــــوظــــبــــي زيــــــــــــادات لـــلـــربـــع 
وهي  الــتــوالــي،  على  الثاني 
ــرة اأولــــــــى الــــتــــي تــحــقــق  امـــــ
فــيــهــا ذلــــك مــنــذ أكـــثـــر مـــن 5 

سنوات.
اأوراق  هــيــئــة  ــــت  ــعـ ــ ـ

ّ
ووق

امــالــيــة والــســلــع بـــاإمـــارات 
اتفاقية مع سلطة مركز دبي 
الــتــجــاري الــعــامــي  لتنظيم 
وإدراج  وإصــــــــــــــــدار  طـــــــــرح 
وتــــــــداول اأصـــــــول امــشــفــرة 
ومــــزاولــــة اأنـــشـــطـــة امــالــيــة 
امــتــعــلــقــة بـــهـــا فــــي امــنــطــقــة 
الحرة التابعة لسلطة مركز 

دبي التجاري العامي.


