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لقد مرت علينا أكثر من حكومة 
كويتية منذ سنوات، وهناك تشكيالت 
لبعض احلكومات جنحت في حتقيق 
برامــج عملها التي هي في مصلحة 
الوطن واملواطن، وضبطت املصروفات 
في حــدود امليزانيــة املعتمدة لها، 
وطورت البلد وأســعدت ســكانها 
وشجعت االستثمار األجنبي، واهتمت 
بتطوير وتنفيذ مشــاريع إسكانية 
وصحية واقتصادية واجتماعية، وذلك 
يرجع إلى حســن االختيار للوزراء 
والقياديني الذيــن كان أداؤهم بكل 
أمانة وصدق وحرصهم على مصلحة 
الوطن واملواطن، ولكن هناك تشكيالت 
حكومية لألسف كانت غير مناسبة 
ولم حتقق الكثير من برامج عملها، 
ولم حتافظ علــى امليزانية املعتمدة 
لها، وفوق هذا مت إحباط الكثير من 
الكفاءات القيادية والعاملني الكويتيني 
الذين كان أداؤهم بأمانة وفي مصلحة 
الوطن واملواطن ألن الفساد والرشوة 
انتشرت بدون محاوالت جادة لتوقيفها 
وإحالة املتنفذين واملفسدين إلى النيابة 
وإصدار أحكام بحقهم ليكونوا قدوة 
لغيرهم وأمثالهم، وتأخرت الكثير من 

املشاريع والقرارات التي تصب في 
مصلحة الوطن واملواطن.

الوزراء  لذلك نصيحتي لرئيس 
الكويتية ٢٠٢٢  القادم في احلكومة 
أن يجتمع مع مستشارين وخبراء 
العام  النفــع  كويتيــني وجمعيات 
واألحزاب ويتشــاور معهم، ويأخذ 
نصيحتهم واقتراحاتهم ويدرسها 
بشــكل جدي بعيدا عــن مصلحة 
بعض املتنفذين واملفسدين، ويتأكد 
من ترشــيحاتهم من خالل السيرة 
املرشــحني  الذاتية وخبرة وكفاءة 

ومقابلتهم شخصيا، ومعرفة أفكارهم 
وتوجهاتهم، وبشرط أن يكون ترشيح 
وزراء لهم خبــرة ومؤهل وأداء له 
عالقة بعمل الوزارة، كما يجب دمج 
بعض اجلهات احلكومية ليكون عددها 
مناسبا لعدد الوزراء، ألن هناك وزارات 
تشرف وتراقب جهات حكومية أخرى 
مثل الهيئات واملؤسسات واملجالس 
والشركات احلكومية، وهذا يكون عبئا 
وحمال على الوزير، إذ ال يستطيع 
متابعتها واإلشــراف عليها، وهناك 
اقتراح بأن يتم جمع كل ما له عالقه 

ببعضه حتت وزارة واحدة، مثل ديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة العامة للقوى 
العاملــة واملجلس األعلى للتخطيط 
يجب أن تكون حتت وزارة واحدة 
التخطيط واملوارد  وتسمى بوزارة 
البشــرية مثل املوجودة في اململكة 
العربية الســعودية ودولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة. كما أقترح عليكم 
مواضيع مهمــة درجت في برنامج 
عمل احلكومات الســابقة ولم تنفذ 
مثل (إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي - 
تطبيق البديل االستراتيجي لسياسة 
الرواتب اجلديــدة - تطوير النظام 
التعليمي وحل مشــكلة مخرجات 
التعليم - تشــجيع ودعم الكويتيني 

للعمل في القطاع اخلاص).
أرجو من احلكومة القادمة وعند 
حاجتهم لدراسات وأبحاث واستشارات 
لهم مشاريع وعمل وتطوير  حتقق 
احلكومة أن يتم االعتماد على كفاءات 
كويتية ذات خبرة مؤهلة، تتسم بسيرة 
ذاتية نظيفة من املتقاعدين الكويتيني، 
ليصبحوا مستشارين للحكومة.. مع 
متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ملا فيه 

مصلحة الوطن واملواطن.

عبداهللا الناصر: «برقان» سيواصل التطور وحتقيق النمو املستدام
عقد بنــك برقان اجتماع 
جمعيته العمومية السنوي 
الســابع واخلمســني يــوم 
األربعــاء املاضي فــي برج 
كيبكو، وذلك بحضور نصاب 
بنسبة ٨٥٫١٣٨٪، حيث متت 
املوافقة خالل االجتماع على 
جميــع البنود املدرجة على 
جدول أعمال اجلمعية، مبا في 
ذلك انتخاب أعضاء مجلس 
للــدورة اجلديــدة  اإلدارة 
التــي متتــد مــن ٢٠٢٢ إلى 
٢٠٢٤. والتزامــا بتوجيهات 
بنك الكويت املركزي بشأن 
األعضاء املستقلني، انتخب 
املســاهمون خمسة أعضاء 
مســتقلني يتميزون بخبرة 

قيادية واسعة.
اإلدارة  وأعلــن مجلــس 
اجلديد عقب اجتماعه األول 
عن انتخاب الشيخ عبداهللا 

املاضية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
رئيــس مجلــس إدارة بنك 
برقان الشيخ عبداهللا ناصر 
صباح األحمــد: «نحن على 

مجلــس إدارة بنــك برقــان 
ورئيــس اجلهــاز التنفيذي 
للمجموعة مســعود حيات: 
«نرحــب برئيــس مجلــس 
اإلدارة واألعضــاء اجلــدد، 
ونتمنــى لهــم التوفيق في 
مهامهم خالل الدورة اجلديدة. 
وبالدعم املتوقع من مجلس 
اإلدارة سنواصل تنفيذ خطط 
البنك واستراتيجيته بنجاح. 
ومــع هذه الــدورة اجلديدة 
ملجلس اإلدارة، سنستمر في 
االلتزام مبسارنا االستراتيجي 
والتركيــز أكثر على تنويع 
خدماتنا، وتوسيع مجموعة 
منتجاتنا، وتسريع استثمارنا 
في االبتكار والتحول الرقمي».

وفيما يلي أعضاء مجلس 
إدارة بنك برقان املنتخبون 
لفترة الثالث سنوات القادمة 

هم:

ثقة بأننا سنتمكن مع كفاءات 
وقــدرات أعضــاء املجلــس 
وثقة مساهمينا الكرام، من 
االســتمرار في التقدم ببنك 
برقــان نحو مزيد من النمو 

املستدام والتطور والتميز».
وأضاف: «أود أن أتوجه 
بهذه املناسبة بالشكر لإلدارة 
التنفيذية لبنك برقان وجميع 
تفانيهــم  علــى  موظفيــه 

ومثابرتهم التي عززت املكانة 
الرائدة التــي يحتلها البنك 
بــني املؤسســات املالية في 

الكويت».
بدوره، قال نائب رئيس 

٭ الرئيس: الشيخ عبداهللا 
ناصر صباح األحمد الصباح 
٭ نائب الرئيس: مســعود 

محمود جوهر حيات
٭ عضو: دولة الرئيس عبد 

الكرمي عالوي الكباريتي
٭ عضــو: عبــداهللا محمــد 

الشارخ 
٭ عضــو: فيصــل منصور 

صرخوه
٭ عضو: مازن عصام حوا

٭ عضو مستقل: فؤاد حسني 
دوجالس

٭ عضــو مســتقل: فيصل 
محمد الرضوان 

٭ عضــو مســتقل: د.أماني 
خالد بورسلي

٭ عضــو مســتقل: صقــر 
عبداهللا الشرهان

٭ عضو مســتقل: ميشــيل 
أنطون عقاد

البنك عقد اجتماع اجلمعية العمومية.. وانتخب مجلس إدارة جديداً حتى ٢٠٢٤

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية مسعود حيات ورائد الهقهق خالل اجتماع اجلمعية العمومية لبنك برقان

ناصر صباح األحمد رئيسا 
جديــدا لــه خلفــا للرئيس 
السابق ماجد العجيل الذي 
تــرأس مجلــس إدارة بنــك 
برقــان على مدى الـ ١٢ عاما 

«وربة»: ٥ فائزين بسحب «احلصالة» األسبوعي

أعلــن بنك وربة عن فائزي ســحوبات 
«Bloom» األسبوعية، وهو احلساب اخلاص 
بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني ١٥ و 
٢٥ سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا 
كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عمالء 
شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية 
سارية طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم 
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة وموظفي بنك وربة لتتويج ٥ 

رابحني بـ ١٠٠ دينار لكل منهم.
كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء 
مــن بداية كل شــهر، بعمل ســحب خاص 
لعمالء Bloom ممن قاموا بتحويل املكافأة 
الطالبية التي يتســلمونها من الدولة إلى 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا مببلغ 

٢٠٠ دينار لكل منهم.
كمــا يبــارك بنك وربة لفائزي ســحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
وهم كل من: عمر فادي قاسم الصمد، ونورا 
رعد أحمد الهزاع، وأسماء عبداهللا عوض 
املطيري، وأحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج، 

وفاطمة خالد احلجيالن. وفي هذا السياق، 
أكــد مديــر إدارة أول الفــروع واخلدمات 
املصرفيــة اخلاصة في بنك وربة عبداهللا 
الشــعيل، أن البنك يقــدم مكافأة تقديرية 
للطــالب املتفوقني واحلاصلني على معدل 
فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ 
٥٠ دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج 
الوالء «املخبة» املتوافرة على تطبيق بنك 
وربة، باإلضافة إلى إصدار وجتديد مجاني 
لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 
٣٪ بحد استرجاع شهري بقيمة ١٥٠ دينارا 

على هيئة نقاط في «املخبة».
وأوضح الشعيل أن هناك برنامج مكافآت 
من شــركائه خاصا بتقدمي خدمات لعمالء 
«Bloom» باإلضافــة إلــى خصــم إضافــي 
وحصــري لهــم، كما أشــار إلــى أن مزايا 
«Bloom» متتد خارج النطاق املصرفي بهدف 
 Bloom Community بناء مجتمع للشــباب
جتاه تعزيز املسؤولية االجتماعية من خالل 
مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف 

الطاقات الشبابية لالبتكار.

عبداهللا الشعيل

  WATCH FIT ساعة هواوي ٢
اجلديدة ُتبهر اجلميع

أعلنت شــركة هواوي 
مؤخرا عــن إصدار أحدث 
 WATCH ســاعاتها الذكية
٢ FIT ضمــن مجموعتهــا 
اجلديــدة مــن األجهــزة 
وســهلة  العصريــة 
االســتخدام. وال شــك في 
أن هذه الســاعة اجلديدة 
ســتبهر محبــي منتجات 
هــواوي ملا متتــاز به من 
شاشة عرض كاملة كبيرة 
مقاس ١٫٧٤ بوصة ومكاملات 
البلوتوث والرد الســريع 
علــى الرســائل النصيــة 
وبطاريــة تــدوم ملــدة ١٠ 
أيام والعديد من املزايا ذات 
الصلة بالصحة واللياقة 

البدنية.
 WATCH وتتيح ساعة
احلالــة  مراقبــة   FIT ٢
الصحيــة الشــاملة مثــل 
مراقبة معدل تشــبع الدم 
باألكسجني ومعدل نبض 
القلــب والنــوم واإلجهاد 
ومراقبة التنفس ملساعدة 
املســتخدم على تتبع أي 
تغيرات جســدية في كل 
األوقات، وفي الوقت نفسه، 
 Huawei يتيــح تطبيــق
Health App علــى الهاتف 
الذكي من هواوي حتديث 
بيانــات املراقبة الصحية 
بشــكل فوري، مما ميكن 

املســتخدم مــن مراقبــة صحته اجلســدية 
والنفسية في كافة األوقات.

وتوفر ساعة ٢ WATCH FIT عدد ٩٧ مترينا 
رياضيا مختلفا مثل اجلري وركوب الدراجة 
الهوائية والسباحة والقفز على احلبل وما 
إلى ذلك. كما أنها تتضمن التمارين الشائعة 
حاليا مثل تدريبات رفــع األثقال والرقص 
وألعاب الكرة والرياضات املائية والرياضات 

املخصصة حملبي املغامرات.
ومتتاز ساعة  ٢ WATCH FIT بقدرتها على 
تشغيل املوســيقى في وضع عدم االتصال 
بشــبكة اإلنترنت، حيث ميكنكم االستماع 
إلى املوســيقى مباشرة من ساعتكم الذكية 

أثناء ممارســة الرياضة واختيار مجموعة 
حصرية من املوسيقى اخللفية أثناء اجلري.

وتأخذ ســاعة ٢ WATCH FIT هذا املزيج 
املثالي من الشكل اخلالي من العيوب والوظيفة 
االستثنائية إلى مستوى جديد متاما، وهي 
متوافقــة مع أجهزة هــواوي باإلضافة إلى 

أجهزة Android وiOS األخرى.
الساعة الذكية متوافرة في إصدارين - 
اإلصدار النشط (Active Edition) واإلصدار 
الكالسيكي (Classic Edition) اجلديد، أحدث 
ساعة ذكية من هواوي متوافرة في الكويت 
بســعر يبتدأ من ٤٦٫٩٠٠ دينارا على موقع 
هواوي الرسمي وجتار التجزئة احملددين.

الوزان: «سيركيوالر لألعمال» بيئة مثالية لدعم املبادرين
«ســيركيوالر جروب»، هو 
مشــروع واعد أسسه ٤ شباب 
جمعهم الشغف بعالم األعمال 
واإلصرار علــى ابتكار خدمات 
متكاملة فــي اطار اســتثنائي 
ومرن لدعم أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة واملبادرين 
الشباب ودفعهم لتطوير أعمالهم 
واالرتقاء بها الى مستويات أعلى.
وتشــكل قصة سيركيوالر 
جروب ومركــز أعمالها املتميز 
عالمة فارقة في إدارة وتطوير 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
باعتباره أول مركز أعمال ذكي 
في الكويت يرويها لنا املؤسس 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
مجموعــة ســيركيوالر راشــد 
الوزان، واملؤسسة واملديرة املالية 
لشــركة مجموعة سيركيوالر 

عائشة مهلهل املضف.
وفــي هــذا الســياق، يقول 
املؤســس والرئيس التنفيذي 
لشــركة مجموعة سيركيوالر 
راشــد الوزان: «اهتمامي بعالم 
األعمال وإنشاء املشاريع وادارتها 
اكتسبته من والدي في عام ٢٠١٠، 
حيث كنت على مشارف االلتحاق 
باجلامعة ورغبت في دراســة 
الطب اال أن أسرتي وخصوصا 
والدي عارضني وطلب مني أن 
ألتحق بكلية أخرى تؤهلي الدارة 
أعمال عائلتي التجارية، وبالفعل 
التحقت بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا وواصلت العمل 
مع والدي فــي ذات الوقت، في 
عام ٢٠١٦ أسســت عمال خاصا 
بي مع عدد من أصدقائي وكان 
شــركة للتجارة عبر األونالين 
وجنح املشــروع بشــكل الفت 
ثم تخارجــت منه بعد عام من 
تشــغيله، وتفرغــت ملتابعــة 
دراستي وعملي مع الوالد ملدة 

تسعة أشهر».
وأضاف انه في صيف ٢٠١٧ 
ســافرت مع عدد من أصدقائي 
الشــباب الى الواليات املتحدة 
األميركية وتعرفت معهم على 
مجموعة من الشباب األميركيني 
الــذي أسســوا مجموعة أعمال 
خاصــة يتم مــن خاللها تقدمي 
الدعم تبادل اخلبرات في عالم 
اإلدارة وتأسيس املشاريع لكافة 
األعضاء فيها، أعجبتني الفكرة 
كثيرا وقررت أن أطورها بطريقة 

معينة لتطبيقها في الكويت.
واستطرد بالقول: «بعد أشهر 
من عودتي للوطن حدثت صديقي 
في اجلامعة عبدالعزيز النصار 
عنها واستشــرته فــي إمكانية 
تطبيقهــا فــي الكويــت حيث 
كان وقتها نائب رئيس جامعة 

التجارة والصناعة إضافة الى 
تنظيــم العديد مــن الفعاليات 

لألعضاء.
ولفت الــوزان الى أنه وكل 
املؤسســني لشــركة مجموعة 
«ســيركيوالر» يؤمنــون بــأن 
األفكار خالــدة وال تقدر بثمن، 
لذلك يحرصون على ابتكار أفكار 
وحلــول عملية تواكب العصر 
وتتناغم مع احتياجات العمالء 
وتدعم توجهاتهم، مؤكدا على 
ان مجمع «سيركيوالر لألعمال» 
يعد بيئــة مثالية ومســتدامة 
تعزز النمو املتواصل واالزدهار 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 

التي تعمل في اطاره.
وعن التحديات التي واجهت 
راشــد الوزان واملؤسسني معه 
للمشــروع، يقول أصعب حتد 
واجهناه في تأســيس مشروع 
مجموعــة ســيركيوالر متثــل 
فــي املوازنــة بني تقدمي ســعر 
تنافسي للخدمات التي نقدمها 
للمســتأجرين والعمالء لدينا 
بجودة عالية ومستوى ال يقارن 
ألننا كشركة خاصة نسعى للربح 
لكننا في الوقت ذاته نسعى الى 
توفير دعم فاعل للمشروعات 
الصغيرة واملتوســطة ونهتم 
بتطوير املشروع ومن ميلكه. 

واختتم الوزان قصة جناح 
شركته باإلشارة الى ما وصل اليه 
مركز سيركيوالر لألعمال حيث 
مت تأجير املكاتب التي يحتويها 

ســيركيوالر في فتــرة جائحة 
كورونا وما بعدها بفضل توفيره 
للخدمــات واحللــول املبتكرة 
بأســعار تنافســية باالستناد 
الى معايير محددة ودراســات 
دقيقة تناسب طبيعة ومتغيرات 

السوق الكويتي.
وأوضحــت في حديثها عن 
املشروع أن آليات العمل واحللول 
التجارية املبتكرة التي يقدمها 
مركز «سيركيوالر» لألعمال تقلل 
املصاريف التشغيلية واإلدارية 
للمشــاريع بنسبة تتراوح بني 
٥٠ و ٧٠٪ موضحــة توفيــر 
أشكال متنوعة من االستثمارات 
لعمالء «مجموعة سيركيوالر» 
تنقســم الى مجموعتني أوالها 
االستثمارات املباشرة وتشمل 
امكانيــة اســتغالل مســاحات 
العمــل املتاحة فــي املجمع من 
مكاتــب وعــرض املنتجات في 
احملالت، واستديوهات تصوير 
وتســجيالت صوتية وإذاعية، 
وثانيا االستثمارات غير املباشرة 
والتي تقدمها الشركات التابعة 
ملجموعة سيركيوالر، وتركز في 
مجملها علــى اخلدمات الفنية 
التي يحتاجها كل مشروع مثل 
االستشارات املالية واحملاسبية 
وبرمجيــات  والقانونيــة، 
املعلومــات،  تكنولوجيــا 
والتسويق التقليدي والرقمي 

على حد سواء.

بالكامــل والتي يبلغ عددها ٣٥ 
مكتبا، تعمل جميعها بأسلوب 
خاص يجمع مــا بني اخلدمات 
الرقميــة والتقليديــة ليحقــق 
الكفاءة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪، 
كاشفا عن التوسع محليا بأفكار 
أخرى تدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة والتوسع إقليميا 
بتأســيس مجمع ســيركيوالر 
لالعمــال فــي عــدد مــن الدول 

اخلليجية.
بدورها، أعربت املؤسســة 
واملديرة املالية لشركة مجموعة 
ســيركيوالر عائشــة مهلهــل 
املضف عن سعادتها باملشاركة 
في تأســيس شــركة مجموعة 
ســيركيوالر رغــم مواجهتهــا 
لصعوبة بالغة في بداية العمل 
ترتبط بطبيعتها كأنثى وميل 
البعــض للتعامل مــع الرجال 
في أمور اإلدارة اال انها تغلبت 
عليهــا بالصبر واثبــات الذات 
لتؤكــد قدرة املرأة على العطاء 
واالجناز واإلدارة املؤثرة في أي 
موقع تتواله وهو ما تعلمته من 

أسرتها ومحيطها العائلة.
مركــز  إن  وأضافــت 
«سيركيوالر» لألعمال، يشكل 
عالمة كويتيــة فارقة، في دعم 
قطــاع املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وهو ككيان يستهدف 
مشاركة املبادرين الشباب في 
رحلــة جناحهم ومســاعدتهم 
على التطور، مشيرة الى متيز 

املؤسس والرئيس التنفيذي للشركة يروي لـ «األنباء» قصة جناح مشروعه وكيف بدأ وإلى أين وصل

راشد الوزان وعائشة مهلهل املضفعائشة مهلهل املضفراشد الوزان

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ولديه خبرة مميزة في تأسيس 
وادارة املنظمات والهيئات ذات 
الطابــع النفعي غيــر الربحي، 
واقتنع بالفكرة وتوجهنا للبحث 
عن شــركاء آخريــن لتنفيذها 
وتأسيســها وبالفعل انضمت 
الينا زميلتنا في اجلامعة عائشة 
املضف وشــريك آخر واتخذنا 
اخلطــوات الفعلية لتأســيس 
منظمــة ســيركيوالر لألعمال، 
واخترنا اســم «ســيركيوالر» 
كتعبير عن الدائرة وأن املنظمة 
هــي دائرة مــن املجتمع كما أن 
الشكل الدائري يعكس التواصل 

والتكامل واالستمرارية».
وتابــع: «ركزنا فــي أعمال 
املنظمة على شــقني أساسيني 
األول لالرشاد والثاني للتوعية 
ويتم حتقيقهما من خالل ست 
إدارات متخصصة يستفيد من 
خدماتها كل عضو ينضم الينا 
برســوم رمزية وهــي اإلدارية 
املالية، احملاســبية، التسويق، 
املــوارد البشــرية، اخلدمــات 
التكنولوجية، وأخيرا العالقات 

العامة».
وأوضــح أنه خــالل الفترة 
التشغيلية ملنظمة سيركيوالر 
لالعمال من عام ٢٠١٧ حتى عام 
٢٠١٩ جتاوز عدد األعضاء الذين 
انضموا الينا ١٠٠ عضو، ونفذنا 
أكثر من سيمينار وورش تدريبية 
ألعضاء املنظمة بالتعاون غرفة 

املستشار الكويتي
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