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عمومية «األهلي املتحد» تفّوض مجلس اإلدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية
عقــد البنك األهلــي املتحد 
الســادس والثالثني  االجتماع 
للجمعيــة العامة غير العادية 
واالجتماع الثامن واخلمســني 
العاديــة  العامــة  للجمعيــة 
للمساهمني أمس بنسبة حضور 
٩٠٫٦٧٦٪، حيث وافقت اجلمعية 
العمومية على البنود املدرجة 
على جدول األعمال، واملتضمنة 
انتخاب عضوين مستقلني من 
ذوي اخلبرات القيادية الواسعة 
التدقيــق واملالية  في مجاالت 
وااللتزام، وهما يوسف حسن 
يعقــوب، وجــون جريفتس، 
وذلك التزامــا بتوجيهات بنك 
الكويت املركزي بشأن األعضاء 

املستقلني.
عضويــن  انتخــاب  ومت 
ملجلــس اإلدارة ملــلء املراكــز 
الشــاغرة للفتــرة التكميليــة 
من الــدورة احلالية للمجلس 
والتي ستنتهي في عام ٢٠٢٤، 
بحيــث مت انتخاب ســوفرات 
ســيغال، وجهــاد احلميضي، 
والتــي أصبحــت مبوجب هذا 
االنتخــاب عضو مجلس إدارة 
ورئيسا تنفيذيا للبنك األهلي 
املتحد، وبذلك تكون أول سيدة 

كويتية تشغل هذين املنصبني 
في القطاع املصرفي.

ومت انتخــاب أربعة أعضاء 
احتيــاط ملجلــس اإلدارة وهم 
حسب ترتيب األصوات: أناند 
نارياتان، ونبيل محمود كاظم، 
وهالة حامت صادق، وســميح 

رجب أبوطالب.
ومتت املوافقــة أيضا على 
تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح مرحلية نصف ســنوية 
على السادة املساهمني بالنسب 
التي يقررها مجلــس اإلدارة، 
على أن يكون هذا التوزيع من 

أرباح حقيقيــة وفقا للمبادئ 
احملاســبية املتعــارف عليهــا 
ودون املســاس بــرأس املــال 
املدفــوع للشــركة، وأن يكون 
توزيــع هذه األربــاح مرهونا 
باملوافقة املســبقة من اجلهات 
الرقابية ذات االختصاص، على 

أن يسري هذا التعديل بعد شهر 
قرار تعديل نص املادة ٤٧ من 

النظام األساسي للبنك.
وفي تعليقه على العمومية، 
رحب عضو مجلس إدارة البنك 
االهلي املتحــد جمال الكاظمي 
باألعضاء اجلدد في مجلس إدارة 

البنك، ومتنى لهم التوفيق في 
مهامهم خالل الفترة القادمة من 
الدورة احلالية للمجلس، كما 
أكد لهم تطلعه إلسهاماتهم في 
حتقيــق إســتراتيجية البنك، 
واالرتقاء مبســتوى اخلدمات 

املقدمة لعمالئه.

وقال إن اخلبرات املصرفية 
واملالية الواســعة التي يتمتع 
بها أعضاء مجلس إدارة البنك، 
تدعو للتفاؤل بتحقيق تطلعات 

مساهمي البنك وعمالئه.
الكاظمــي «نحن  وأضــاف 
على ثقة من أننا قادرون على 
حتقيق املزيد من التقدم والنمو 
املســتدام للبنك األهلي املتحد 
بفضل كفاءات وقدرات أعضاء 
مجلس إدارة البنك وثقة ودعم 
الكرام،  مســاهمينا، وعمالئنا 
كما أنتهز هذه الفرصة ألتقدم 
بخالص الشكر لإلدارة التنفيذية 
وجميع املوظفني في البنك على 
إخالصهم وتفانيهم في العمل».
مــن جانبهــا، قالــت جهاد 
احلميضي «أتقدم بخالص الشكر 
واالمتنان ملساهمي البنك على 
منحي ثقتهم الغالية، وأتطلع 
للتعــاون معهــم مبــا يحقــق 
األهداف اإلستراتيجية للبنك، 
وامضي قدما نحو حتقيق القيمة 
املضافة على كل الصعد بشكل 
يعزز ويعظم مصالح املساهمني، 
ويقدم للعمالء جتربة ثرية تليق 
مبكانــة البنك األهلــي املتحد 

الفريدة وتاريخه العريق».

انتخاب أعضاء ملجلس اإلدارة مللء املراكز الشاغرة للفترة التكميلية من الدورة احلالية

جهاد احلميضي وجمال الكاظمي خالل العموميةجهاد احلميضي

جهاد احلميضي تصبح أول سيدة كويتية تتولى منصبي عضو مجلس إدارة ورئيسة تنفيذية بالقطاع املصرفي

«القطرية» تتيح ملسافريها فرصة
االستمتاع برحالت استثنائية إلى أوروبا

«بوينغ» تقدم طائرات بالوقود املستدام بحلول ٢٠٣٠

«أسواق املال»: قرارات مجلس التأديب متاحة باملوقع اإللكتروني
أعلنت هيئة أسواق املال عن تضمني 
كل من صفحتــي القانون والالئحة 
التنفيذيــة في موقعهــا اإللكتروني 
مبجموعة من املبادئ املســتخلصة 
من قرارات مجلس التأديب املرتبطة 
مبواد القانــون والالئحة، موضحة 
ان هــذه اخلطوة تأتــي انطالقا من 
دور الهيئة بتوعية اجلمهور بنشاط 
األوراق املاليــة واملنافــع واملخاطر 

وااللتزامــات املرتبطة باالســتثمار 
فــي األوراق املالية، ولتوفير النظم 
املالئمة حلمايــة املتعاملني والعمل 
على احلد من املمارسات غير املالئمة 
وغيــر القانونية وغيــر العادلة في 

نشاط األوراق املالية.
وجاءت هذه اإلضافة متوافقة ملا 
جاء به املشــرع مــن أهداف بغرض 
التوعية ولتتيح من خاللها جلمهور 

املتعاملني في نشاط األوراق املالية 
واملتخصصــني والباحثني، وجميع 
املخاطبني بأحكام القانون رقم ٧ لسنة 
٢٠١٠ والئحته التنفيذية وتعديالتهما، 
االطالع على املبادئ التي استقر عليها 
مجلس التأديب في الهيئة، ونشير 
إلــى أن تلك املبادئ قد ال حتوي كل 
ما صدر عن مجلس التأديب، لذلك ال 
بد أيضا من االطالع على التحديثات 

التي تطرأ على الالئحــة التنفيذية 
والقــرارات والتعاميم الصادرة عن 
الهيئة لتجنب الوقوع في أي مخالفة.
وختاما، فإن هيئة أســواق املال 
تود التأكيد على حرصها الدائم على 
االرتقاء مبستوى آلية تقدمي اخلدمة 
وتبسيط إجراءاتها، وذلك وفق أفضل 
املمارسات العاملية، تيسيرا وتسهيال 

لذوي الشأن.

تشــهد اخلطــوط اجلوية 
القطريــة زيــادة فــي الطلب 
على السفر خالل فترة العيد 
القادمة  والعطلــة الصيفيــة 
عبر شبكة وجهاتها العاملية، 
وذلك مقارنة بنســبة الطلب 
على السفر في العام املاضي. 
وبهذه املناســبة، يسر الناقل 
القطري إتاحة أفضل العروض 
الترويجية واخلصومات التي 
تصــل إلى ٢٠٪ إلــى وجهات 
مختارة علــى الدرجة األولى 
ودرجة رجال األعمال والدرجة 
السياحية، لتمكن املسافرين من 
االستمتاع وزيارة واستكشاف 
وجهاتها األوروبية هذا الصيف.

سيستمر العرض الترويجي 
ملــدة ١٠ أيام، مــن اآلن إلى ٦ 
يوليو للسفر حتى ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢، وميكن حجز التذاكر عبر 
موقع اخلطوط اجلوية القطرية 
 qatarairways.com اإللكتروني
أو عبر مكاتب اخلطوط اجلوية 
القطريــة أو مــن خالل وكالء 

سفركم املفضلني.

أصــدرت شــركة بوينــغ 
تقريــر االســتدامة الســنوي 
الذي يتضمن معايير رئيسية 
لقيــاس التقدم فيمــا يتعلق 
بأولويــات الشــركة، مبا في 
ذلك سالمة املوظفني وسالمة 
األنشطة الفضائية واملساواة 
والتنوع والشــمول وتسريع 
التنميــة املســتدامة  عمليــة 
واالبتكار والتقنيات النظيفة 
واملســؤولية املجتمعية. إلى 
ذلك، يســلط التقرير الضوء 
على إجنازات الشركة املتعلقة 
باالســتدامة خالل عام ٢٠٢١، 
إضافة إلى رؤيتها ملســتقبل 
الطيــران وجهودها في مجال 
البيئة واحلوكمة ومسؤوليتها 
املجتمعيــة مبا يتماشــى مع 

معايير االستدامة العاملية.
وبهذه املناسبة، قال كريس 
رميوند، رئيس االستدامة في 
شــركة بوينج: يسرنا إصدار 
تقرير االستدامة الثاني اخلاص 
بشركة بوينغ، والذي يتمحور 
حول مجموعة تقارير أصدرتها 
الشــركة في وقت ســابق من 

حمد الدولي.
كما ســيحظى املسافرون 
بفرصــة االســتمتاع بجمــع 
واســترداد نقاط املكافآت من 
آفيوس، عملة املكافآت اجلديدة 
لبرنامج الوالء التابع للناقلة 
القطرية، األمر الذي من شأنه 
إتاحــة املزيد من الفرص أمام 

جتارية قــادرة على الطيران 
بالوقــود املســتدام بنســبة 
العــام ٢٠٣٠،  ١٠٠٪ بحلــول 
وتدعم بوينغ قطاع الطيران 
التجــاري بتحقيــق صافــي 
انبعاثات كربونية يصل إلى 
صفر لعمليات الطيران املدني 
العاملية بحلول العام ٢٠٥٠، كما 

حصلوا عليه في السابق، مع 
مواصلة االستفادة من فرص 
استرداد نقاط املكافآت املتاحة 

أمامهم حاليا.
وحصدت اخلطوط اجلوية 
القطرية جائزة «أفضل شركة 
طيران في العالم» ضمن جوائز 
سكاي تراكس العاملية ٢٠٢١، 
إلى جانــب الفوز بـ ٥ جوائز 
أخــرى، وهــي: «أفضل درجة 
رجــال أعمــال فــي العالــم»، 
و«أفضل صالة لدرجة رجال 
األعمال في العالم»، و«أفضل 
مقعد على درجة رجال األعمال 
في العالم»، و«أفضل خدمات 
طعام على درجة رجال األعمال 
في العالم»، و«أفضل شــركة 
طيران في الشــرق األوسط». 
وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة 
قطر شركات الطيران العاملية 
بعد الفــوز بجائــزة األفضل 
في العالم للمرة السادسة في 
تاريخها في إجناز غير مسبوق 
في أعوام (٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٥ 

و٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢١).

بالتعاون مع شــركات رائدة 
في مختلف القطاعات لتسريع 
تطوير تقنيات جديدة لتقليل 
االنبعاثــات ومواصلة إحراز 
التقــدم مــن خــالل مشــروع 

.Wisk الشركة املشترك
زيــادة  بوينــغ  حققــت 
فــي التمكــني العــام للمــرأة 
العام  واألقليات العرقية منذ 
٢٠٢٠ وجنحت بتقليل تعرض 
العالية  املوظفــني للمخاطــر 
واإلصابات اخلطيرة بنســبة 
٢٧٪ في العام ٢٠٢١، كما ان ٩٠٪ 
من موظفي بوينغ أشاروا إلى 
أن مديريهم يدعمون الرفاهية 
لدى املوظفني، وأنفقت بوينغ 
أكثر من أربعة مليارات دوالر 
فــي تعامالتها مــع املوردين 
الناشئني واملتنوعني والتزمت 
بقواعد سلوك املوردين وقدمت 
مبــادرة البحــث واإلفصــاح 
واالســتماع إللهام الناس كي 
يبلغوا عن مخاوفهم املتعلقة 
بالسالمة أو اجلودة، من خالل 
االســتماع إليهــم ومعاملتهم 

بإنصاف عند اإلفصاح.

املســافرين لالســتفادة مــن 
العروض واالبتكارات املذهلة 
عند اســترداد وإنفــاق نقاط 

أفيوس. 
وعالوة على ذلك، سيتمكن 
أعضاء نــادي االمتياز التابع 
للخطوط اجلوية القطرية، من 
االحتفاظ برصيد املكافآت الذي 

انضمت شركة بوينغ إلى وكالة 
«ناسا» و«داربا» الختبار خزان 
الوقود املبرد اخلالي بســعة 
تصل إلــى ١٦ ألف غالون من 

الهيدروجني السائل.
وعقــدت بوينغ شــراكات 
متعــددة بهــدف دفــع عجلة 
التحول إلــى الطاقة املتجددة 

من خالل عروض وخصومات تصل إلى ٢٠٪ على التذاكر

كريس رميوند

العــرض  وبفضــل هــذا 
املذهل، ســيتمكن  الترويجي 
املســافرون من جتربة رحلة 
إلــى وجهاتهــم  اســتثنائية 
املفضلة في أوروبا، على منت 
أفضل شركة طيران في العالم، 
اخلطوط اجلوية القطرية، عبر 
أفضل مطار في العالم، مطار 

هذا العام، هــذا التقرير يبرز 
مساهمتنا وجهودنا اجلماعية 
في مجــال البيئــة واملجتمع 
واحلوكمة في أعمالنا والعالم 
أجمــع، وهــذا التقرير يعتبر 
خطوة مهمــة لتأكيد التزامنا 
بالتواصل بشفافية مع جميع 
أصحاب املصلحــة، وحتميل 
أنفسنا املسؤولية بينما نساهم 
في حماية عاملنا بأمان وبشكل 

مستدام.
تلتزم بوينغ بتقدمي طائرات 

«املركزي» يزود البنوك 
بأوراق نقدية جديدة

انتهاء مهلة «املركزي» لتقدمي
طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكويت

(كونا): انتهت أمس املهلة التي حددها بنك 
الكويــت املركزي الســتقبال طلبات تأســيس 
بنوك رقمية في الكويت والتي شهدت إقباال من 
الشركات احمللية العاملة في قطاعات االتصاالت 
واالســتثمار والتمويل واللوجستي. وتقدمت 
شــركتا اتصاالت محليتــان بطلبي إضافة الى 
طلب لشركة استثمارية وأخرى تعمل باخلدمات 
اللوجستية فضال عن شــركة تعمل في مجال 
التمويل حسبما أظهرته إفصاحات موقع بورصة 
الكويت خالل املهلة احملددة. وأعلنت مجموعة 
(زين) لالتصاالت دخولها في شــراكة مع بنك 
بوبيان ومجموعة من املســتثمرين لتأســيس 
حتالف بهدف التقدم بطلب تأسيس بنك رقمي 
لدى (املركزي) في حني أعلنت شركتا الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة (Ooredoo) واملنار للتمويل 

واإلجارة امس االول أن مجلسي إدارتهما وافقا على 
التقدم بطلبني منفصلني لتأسيس بنكني رقميني. 
كما قالت الشركة الكويتية لالستثمار في وقت 
سابق إن مجلس إدارتها وافق على التقدم بطلب 
مماثل لتأسيس بنك رقمي مع حتالف مجموعة من 
املستثمرين فيما كانت باكورة اإلعالنات لشركة 
أجيليتي (املخازن العمومية سابقا) التي أعلنت 
عــن طلبها من املركزي رخصة لتأســيس بنك 
رقمي في الكويت. وأعلن (املركزي) نهاية يناير 
املاضي عن فتح الباب الستقبال طلبات تأسيس 
بنوك جديــدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من 
خالل رخصة مصرفية عامة على أن تنتهي مهلة 
استقبال الطلبات في ٣٠ يونيو، مؤكدا تقدميه 
الدعــم والتوجيه للمتقدمني لشــرح متطلبات 

التأسيس والرد على االستفسارات.

لديها  التعــاون اخلليجي  دول مجلس 
مجالس شورى وليس مجلس أمة، واألمور 
ماشية عندهم وليست هناك خالفات ومشاكل 
تعطل مصالح البلد ومواطنيهم ولم نسمع عن 
الفساد منتشرا لديهم، ومشاريعهم وتطوير 
بلدهم متقدمة ومنفذة، ولكن الكويت الدولة 
الوحيدة بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي لديها مجلس أمة بداية تأسيسه بأعضائه، 
كان هناك توافق وإجنازات تصب في مصلحة 

الوطن واملواطن.
ولكن في السنوات األخيرة عندما انتشر 
الفساد في بلدنا احلبيب، وزادت اخلالفات 
واملشاكل بني مجلس األمة واحلكومة، تعطلت 

مصالح الوطن واملواطن.
ولهذا قرر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظه اهللا ورعــاه، بتكليف من 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بقبول استقالة احلكومة وحل مجلس األمة، 
وذلك إلعادة تشــكيل حكومة ومجلس أمة 
أعضاؤها يهتمون ويريدون مصلحة الوطن 
واملواطن، ويكونون متوافقني ومتعاونني في 
حل املشــاكل التي تعطل مشاريع وتطوير 
البلد، وتنفيذ القوانني التي تسهم في منح 
واســتفادة املواطنني من خدمات إسكانية 
وصحية واجتماعية ومعيشية وتبدأ الكويت 
في استعادة شعارها واسمها السابق الكويت 
درة ولؤلؤة اخلليج العربي، وحتى ال تدخل 
في صراعات وخالفات سياســية وطائفية 

تدمر أمن واستقرار دولتنا احلبيبة الكويت.
لذلك، اقترح على احلكومة تغيير أو تعديل 
نظام وإجــراءات انتخابات أعضاء مجلس 
األمــة اذا رأت فيه مصلحة للبلد وحتى ال 
ترجــع اخلالفات واملشــاكل بني احلكومة 
ومجلس األمة، كما كانت سابقا وتؤثر على 
أمن واستقرار كويتنا احلبيبة، ونصيحتي 
للشعب الكويتي بأن يضعوا مصلحة بلده 
وأمنه واستقراره واحلفاظ على ماله العام 
عند اختيارهم أعضاء ملجلس األمة، ويبتعدوا 
عن الطائفية والقبليــة واحلزبية ويفكروا 
مبستقبل عائلتكم وأوالدكم في بلد اخلير 

وليس الفساد والرشوة.
األمة  الى أعضــاء مجلس  ونصيحتي 
القادم ٢٠٢٢ بأن تتعظوا وتأخذوا دروســا 
سابقة ملجلس األمة السابق وأن يكون هناك 
تعاون وتفاهم مع احلكومة وإجناز الكثير من 
األمور التي تعطلت ودرجت في برامج عمل 
احلكومة ملا فيها مصلحة للبلد واملواطنني 
ومنها مشــاريع وقوانني تخص اإلسكان 
والصحة والتعليم واالقتصاد وميزانية الدولة، 
وكذلك اهتموا بالكفاءات الكويتية ذوي اخلبرة 
واملؤهل الذين لديهم االستعداد والقدرة على 
تقدمي الدراســات واألبحاث واالستشارات 
التي تهم الوطن واملواطنني وتعاقدوا معهم 
كمستشارين لكم في املجلس وخاصة من 
املتقاعدين الكويتيني، وبالتوفيق والنجاح إن 

شاء اهللا ملا فيه خير للبالد والعباد.

أعلــن بنــك الكويت املركــزي االنتهاء 
مــن عملية تزويد جميــع البنوك احمللية 

بأوراق جديدة مــن النقد الكويتي مبختلف 
الفئات، وذلك لتلبيــة احتياجات املواطنني 

واملقيمني مــن النقد اجلديد مبناســبة قرب 
حلول عيد األضحى املبارك. وأوضح البنك أنه 
على الراغبني فــي احلصول على أوراق جديدة 

مــن النقد الكويتي مراجعة فروعهم املصرفية التي 
مت حتديدها من جانب البنــوك املتعامل معها، وذلك 

خالل ساعات العمل الرسمية.
وإذ يهنئ بنك الكويت املركزي كافة املواطنني واملقيمني 

بهــذه املناســبة، فإنه يدعو اهللا أن يعيدهــا على الكويت وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

مبناسبة عيد األضحى املبارك

املستشار الكويتي

نصيحة واقتراح ملجلس 
األمة الكويتي ٢٠٢٢

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

أصدرت تقرير االستدامة لعام ٢٠٢٢

حتتوي على مجموعة من املبادئ املستخلصة 


