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املستشار الكويتي

متكني الكفاءات الوطنية 
في «احلكومة» و«اخلاص»
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د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

الذي  الوطنية  الكفاءات  مؤمتر متكني 
عقد فــي ١٤ و١٥ أكتوبر ٢٠١٤ متخضت 
عنــه مجموعة توصيــات مهمة من قبل 
أطباء ومتخصصني ذوي خبرة، ومجموعة 
مقترحات وآراء تعالج مشاكل وموضوعات 
تهم الشباب الكويتي في مراحل الدراسة 
اجلامعية، كما تهم الكويتيني العاملني في 
احلكومة والقطاع اخلاص التي تهدف كلها 
إلى متكينهم وأن يكونوا ذوي أداء وكفاءة 
عاليني مبا يخدم الوطن ويرفع من شأنه.

التوصيــات التي جــاءت في املؤمتر 
نوجزها للتذكيــر واملتابعة من احلكومة 

ومجلس األمة القادمني، كانت كالتالي:
٭ توصيف وتوحيد املسميات الوظيفية 
وجداول الرواتب وما يترتب عليهما من 
آثار وكذلك نظم تقييم األداء بجميع اجلهات 
احلكومية والتابعة للدولة وهذا ما يسمى 

بالبديل االستراتيجي.
٭ إدخــال التعديالت الالزمة على قانون 
القياديني  اخلدمة املدنية مبا ينظم تعيني 
وفق نظام متكامل لشروط شغل الوظائف 
القيادية في الدولة ويســتند إلى قاعدة 
البيانات الواردة من بنك املعلومات اخلاص 

باملرشحني لتلك الوظائف.
٭ ضرورة وضع اســتراتيجية تعليمية 
ديناميكية تتوافق مع متطلبات خطة التنمية 

ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل 
فضال عن العمل على إنشاء هيئة لقياس 
مدى تطبيق معاييــر اجلودة العاملية في 
اجلهات احلكومية والتابعة للدولة والقطاع 

اخلاص.
٭ دعم مقترح «مربع الشباب» املقدم من 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي سابقاً والعمل على تذليل جميع 

العقبات التي تواجه تنفيذ املقترح.
٭ وضع آلية وضوابط لضمان توظيف 
العمالة الوطنية وتدريبها في املشــاريع 
التنموية واملنظمات الدولية التي تســهم 
فيها الكويت والتأكد من االلتزام بتنفيذها.
وأنا واثق مــن أن هذه التوصيات قد 
وصلت إلى احلكومة ومجلس األمة سابقا 
ولكن أين هي من التطبيق؟ وهل هناك من 
يتابعهــا للوصول إلى مرحلة متقدمة في 
وضع اخلطــوات التنفيذية لها بعد جمع 
تفاصيل وبيانات كل توصية ومناقشتها 
في اللجان املتخصصة مبجلسي الوزراء 
واألمة؟ أمتنى أن نرى كلها أو بعضها على 
األقل قد أقر في دور االنعقاد املقبل ملجلس 
األمة حتى تكون هناك مصداقية للمؤمترات 
وثقة فيما يخرج منها من توصيات، وأن 
ما قدمه األطباء املتخصصون من أوراق 

عمل في املؤمترات لم يذهب عبثاً.

٤٣٢ ألف دينار أرباح 
«يوباك» بالربع الثاني

أعلنت شــركة املشــاريع املتحدة للخدمــات اجلوية 
(يوبــاك)، عــن نتائجهــا املالية للربع الثانــي من العام 
احلالي، حيث بلغت إيرادات الشركة ٢٫٤٤ مليون دينار 
بالربع الثاني، بزيادة ٣٦٫٨٪ مقارنة بذات الفترة من ٢٠٢١.
كما بلــغ صافي األربــاح اخلاصة مبســاهمي يوباك 
مبلغا وقدره ٤٣٢ ألف دينار، مبا يعادل ربحية للســهم 
مقدارها ١٫١٤ فلس للسهم الواحد، وبتراجع قدره ٤٩٫٢٪ 
مقارنــة بــذات الفترة مــن ٢٠٢١، ويعــزي تراجع أرباح 
الشــركة بالربع الثاني إلى تســلم مبالــغ مترصدة لدى 
اإلدارة العامة للطيران املدني خالل ذات الفترة من ٢٠٢١ 
بقيمة  مليوني دينار تنفيذا للتسوية املبرمة آنذاك بشأن 
الرسوم املستحقة ليوباك عن بعض اخلدمات املقدمة في 

مطار الكويت الدولي.
وتعليقا على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية 
لشركة يوباك نادية عقيل: «لقد شهدنا تقدما ملحوظا في 
نتائج الربع الثاني، وهذا يتماشى مع توقعاتنا السابقة 
لهذه الفترة. وقد شــهدت عمليات مطار الكويت الدولي 
حتسنا ملموسا على مختلف املستويات، وذلك مدفوعا 
باإلقبال املتزايد على رحالت السفر خالل موسم الصيف 
احلالي. نحن ســعداء بعودة الرحالت اجلوية تدريجيا 
إلى سابق عهدها قبل جائحة ڤيروس كورونا، ونتطلع 

ألن يكون هذا العام إيجابيا على كل األصعدة».

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» األسبوعي
قــام البنك األهلي املتحــد يوم األربعاء 
املاضي بإجراء السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلســالمي، حســاب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي 
ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر اإلنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عــن حصــول ١٠ من 
العمــالء على ١٠٠٠ دينار لــكل منهم وهم: 
طالل مشــعل حمود، ياسني مهلهل صخي، 
عبدالعزيز جاســم الصراف، عيسى محمد 
شبالق، عبداهللا سالم العلي، يوسف قمبر 
الصقعبي، أحمد عماد الشمري، حميد فازع 
الرشيدي، علي أحمد سعادت، عبداهللا فارس 

اجلوير.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، حيث 
يحظى الرابحون بجائزة شهرية بقيمة ١٠٠ 
ألف دينار باإلضافة إلى ١٠ جوائز أسبوعية 
بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. وتبقى اجلوائز 
ربع السنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء.

علما أن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة 
من الســحوبات كافة هي ١٠٠ دينار، تؤهل 
العميــل للحصول علــى فرصتني لدخول 
الســحب والتي تزيد حتــى ٣٠٠٠٠ فرصة 
في الســحب باإلضافة الــى احلصول على 
أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل ٥٠ دينارا 
في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة 
في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده 
ملدة ١٥ يوما على األقل قبل تاريخ السحب، 
وكلما زادت مدة االحتفاظ تزيد فرص دخول 

السحب لكل ٥٠ دينارا.

٢٫٤٣ مليون دينار أرباح «املركز» في النصف األول

أعلنت شركة املركز املالي الكويتي عن نتائجها 
املاليــة للنصف األول مــن ٢٠٢٢ واملنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيث بلــغ إجمالي اإليرادات ٩٫٨٨ 
ماليــني دينار، مقارنة بإجمالي بلغ ١٩٫٠٦ مليون 
دينار بالنصف األول من ٢٠٢١، بتراجع نســبته 
٤٨٪ على أساس سنوي، متأثرا بتراجع أداء أسواق 
األســهم اخلليجية والعاملية خــالل الربع الثاني 

من ٢٠٢٢.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن صافي 
ربح املساهمني بلغ نحو ٢٫٤٣ مليون دينار، مقارنة 
بإجمالي بلغ ١٠٫٤١ ماليني دينار في النصف األول 
من ٢٠٢١، فيما بلغت ربحية السهم ٥ فلوس للسهم 

الواحد حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
وفــي هذا الســياق، قال رئيــس مجلس إدارة 
الشركة ضرار الغامن: «في النصف األول من ٢٠٢٢، 
تأثرت نتائج املركز املالية سلبا بسبب التحديات 
االقتصادية نتيجة اســتمرار احلرب الروسية- 
األوكرانية، والتضخم الذي جنم عن تأثر سلسلة 
اإلمــداد الدولــي، وارتفاع أســعار النفط والغاز، 
ما ســاهم في تراجع ثقة املستثمرين وانخفاض 
مؤشرات األوراق املالية عامليا، ورفع البنوك املركزية 
 «S&P ألسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر «٥٠٠
بنســبة ٢٢٪ بالنصف األول، كما تراجع مؤشــر 
 «Barclays US Aggregate Bond Index» السندات

بنسبة ١٠٫٣٥٪».
وأضاف الغامن أن أســواق األســهم الكويتية 
واخلليجيــة تأثــرت بذلك، حيث تراجع مؤشــر 
األســهم اخلليجية S&P GCC بنسبة ١٢٫٩٦٪ في 
الربع الثاني من العام ٢٠٢٢، وكان التراجع على 

نطاق واسع عبر القطاعات واملؤشرات.

نهج منضبط
وفي ظل هذا املشهد الديناميكي والتعافي الذي 
شــهدته األسواق في شــهر يوليو، قال الغامن إن 
«املركز» ظل ملتزما باحلفاظ على نهجه املنضبط 
في إدارة األصول واملخاطر، وسيواصل تعزيز أداء 
منتجاتنا وفقا ملتطلبات كل شريحة من العمالء 
بهدف تعزيز جتربتهم، إلى جانب حتسني خدمات 

إدارة األصول بشكل عام.
أما فيما يتعلق بنتائج النصف األول من العام 
٢٠٢٢، فقد سجل املركز إجمالي إيرادات (باستثناء 
الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ ٨٫٠٥ 
ماليني دينار، بارتفاع نســبته ٥٫٨٪ على أساس 
ســنوي، وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع أتعاب 
وعموالت اإلدارة بنسبة ٢٠٫٣٪ إلى ٦ ماليني دينار، 
مقارنــة بـ ٤٫٩٩ ماليني دينار فــي النصف األول 

من ٢٠٢١. 
وبلغ صافي إيرادات تأجير ١٫٨٥ مليون دينار، 
مقارنة بـ ١٫٧٢ مليون دينار في النصف األول من 
العام املاضي، بارتفاع نســبته ٧٫٣٪ على أساس 
سنوي، مدفوعا بالتحسن التدريجي في مستويات 

اإلشغال في احملافظ العقارية الرئيسية.
وأوضح أن الشــركة حافظت على مستويات 
جيدة من السيولة بنسبة ١٤٫٠٨٪ وصافي الدين إلى 
حقوق امللكية مبقدار ٠٫٤٠ ضعف، وبلغت األصول 
حتت اإلدارة ١٫١٦ مليار دينار حتى نهاية يونيو 

٢٠٢٢، بارتفاع نسبته ١٢٪ على أساس سنوي.
وقــد مت تكــرمي «املركز» بجائــزة أفضل بنك 
استثماري في الكويت من جلوبال فاينانس لعام 
٢٠٢٢، والــذي يعكس قــدرة «املركز» على تلبية 
متطلبات عمالئه االستثمارية في ظل بيئة تنافسية 

متطورة.

١٢ ٪ ارتفاعاً بإجمالي األصول حتت اإلدارة إلى ١٫١٦ مليار دينار

ضرار الغامن

هواوي ٢ FreeBuds Pro سماعات أذن 
السلكية فائقة ملكاملات صوتية نقية

 FreeBuds أعلنت هواوي مؤخرا عن سماعات
٢ Pro اجلديــدة كليا في الكويت، وتشــمل جميع 
امليزات التي تبحث عنها في سماعات أذن ستيريو 
 True Wireless Stereo (TWS) الســلكية حقيقيــة
بجودة صوت مذهلــة، وخاصية إلغاء الضجيج 

الرائعة، وصوت واضح جدا واملزيد.
وتتميز ٢ FreeBuds Pro بنظام صوت فريد من 
نوعه مبحرك صوت مزدوج لصوت حقيقي فائق 
Ultra-hearing True Sound Dual Driver والذي يتكون 
من وحدتي صوت قويتني مدمجتني، باإلضافة الى 
Digital Dual- التقنية الرقمية العكسية املزدوجة

crossover لتوفير جودة صوت عالية.
وتعتبر ٢ FreeBuds Pro هي أول سماعات أذن 
ستيريو السلكية حقيقية تستخدم مشغل غشاء 
مستوي Planar Diaphragm جلودة صوت رائعة 
عبر نطاق تردد واسع ويتم دمج هذا الغشاء فقط 
في السماعات الرائدة ما يساعدها في حتقيق صوت 
مسطح وخفيف أكثر دقة مع صوت تريبل وصوت 

مرتفع فوق ٩KHz هرتز واضح مع دقة عالية.
وبالنســبة خلاصية إلغاء الضجيج النشطة، 
تعتمد السماعة اجلديدة على ثالثة ميكروفونات 
حساســة للغايــة اللتقــاط األصــوات احمليطــة 

وخوارزمية محسنة إللغاء الضوضاء. وتساعد على 
اختيار أفضل وضع إللغاء الضجيج لتوفر جتربة 
استماع مريحة حتى أثناء الرحالت اجلوية، كما تزيل 
تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية 
٢٫٠ ضوضاء محرك الطائرات الصاخبة، ما يتيح 
للمستخدمني احلصول على رحلة هادئة ومريحة 

مع منحنى إلغاء ضوضاء الطائرات احلصري.
وتعمل تقنية إلغاء ضجيج املكاملات الصوتية 
النقية اجلديدة فــي ٢ FreeBuds Pro على توفير 
مكاملات واضحة وهادئة، حيث إنها حتتوي على ٤ 
ميكروفونات هجينة للمكاملات بنظام إلغاء الضجيج 
باإلضافة إلى خوارزمية إلغاء ضوضاء الشــبكة 
العصبيــة العميقة احلصرية مــن هواوي والتي 
تعمل على التقاط األصوات البشــرية بدقة أثناء 
تصفية الضوضاء حيث ســيتمكن املستخدمون 
من االستمتاع بتجربة مكاملات واضحة جدا حتى 

في ظروف البيئة الصاخبة.
وتأتي ٢ FreeBuds Pro بتصميم صغير ولكنها 
قوية ومجهزة بعمر بطارية طويل. وعند تفعيل 
خاصية إلغاء الضجيج النشطة ANC ميكنك التمتع 
بتجربة استماع ملدة تصل إلى ٤ ساعات تشغيل 

وملدة ١٨ ساعة مع علبة الشحن.

«وربة» ينظم سحبي «السنبلة» 
األسبوعي و«احلصالة»

أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
وذلــك بحضــور ممثــل عن 
وزارة التجــارة والصناعــة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينــار وهم: عبداهللا ســالم 
وســمي العازمي، محمد فهد 

عبداهللا العجمي، جاســم عبداهللا عثمان اخلالدي، دالل 
صالح إبراهيم الشعبان، بندر محسن شريدة املطيري، 
أحمد علي أحمد ملك، فهد زهير عبداحملسن الزامل، طارق 
عبدالستار عبدالنبي بهبهاني، مشاري عبدالهادي محمد 

الشمري، فالح منصور فهيد العجمي.
وبالنسبة لفائزي سحب «احلصالة الرقمية األسبوعي» 
لعمــالء Bloom، فهم: تركي فهــد حمود املطيري، صادق 
عبداحملســن إبراهيم السلمان، دانة فايز فالح العازمي، 
مها محمد علي الهاجري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي.

وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة 
املجموعة املصرفية لألفــراد: يتطلب وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات الســنبلة األســبوعية والسحوبات 
الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة 
مقابل كل ١٠ دنانير في احلســاب، والفرص حتتســب 
علــى حســب أدنى رصيد في احلســاب خالل الشــهر. 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر كامل في 
احلساب للتأهل للســحب األسبوعي، وشهران كامالن 
للســحوبات الكبرى الحتساب الفرص. هذا، وال توجد 
قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع 

زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

«النفط» شاركت في االجتماع الرابع 
للجنة البترول والغاز بدول اخلليج

عقدت جلنة البترول والغاز لدول مجلس 
التعــاون بدول اخلليــج العربي االجتماع 
الرابع للجنة في الثامن من أغسطس ٢٠٢٢، 
وذلك عبر تقنيه االتصال املرئي، وشاركت 
وزارة النفط فــي االجتماع عبر فريق من 
برنامج الشــؤون الفنيــة وإدارة العالقات 
العامه لتمثيل الكويت، وذلك برئاسة مديرة 
العالقات العامة واإلعالم في وزارة النفط 
الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح.

وقالــت وزارة النفط في بيان صحافي، 
إن االجتماع الرابع للجنة البترول والغاز 
لدول املجلس، عقد برئاســة فريد العسلي 
املستشار بوزارة الطاقة في اململكة العربية 

السعودية (دولة الرئاسة).
وتشــكل فريق وزارة النفــط من مدير 
إدارة احلفــر واإلنتــاج فهــد عبدالرحمــن 
الهولي، ومدير إدارة االستكشاف والتطوير 
أحمد إبراهيم العيســى، وكبير مهندســني 
اختصاصيني - إدارة البيئة والسالمة منى 
عبداهللا ملك، ومهندس اختصاصي بترول- 
إدارة البيئة والسالمة رزان الدعيج، وكبير 
مهندسني اختصاصيني كيمياء - إدارة البيئة 

والسالمة هديل درويش العرادي.
وذكرت الوزارة أن االجتماع أقر جميع 
بنود جدول األعمال، حيث مت اســتعراض 
محضــر االجتماع الثالــث للجنة البترول 
والغاز لدول املجلس، واستعراض مقترحات 
الكويــت حــول جلنة املختصــني باإلعالم 
البترولــي، حيث مت االتفاق على تشــكيل 
فريق عمل مصغر لدراسة مقترحات الكويت، 
ومناقشة التحضير مللتقى اإلعالم البترولي 
اخلامس من حيث موعد االجتماع والدولة 
املســتضيفة، وقد مت االتفاق على أن تقوم 
األمانة العامة مبخاطبة الدول األعضاء إلبداء 

رأيها بشأن حتديد مكان وموعد امللتقى.
كما ناقــش االجتماع حتديث ومراجعة 
االســتراتيجية اخلاصــة بلجنــة البترول 
والغــاز لدول املجلــس، وذلك بناء على ما 
ورد في اخلطة اخلمسية، وقرر املجتمعون 
بأن تقوم لكويت بتحديث االســتراتيجية 
ومن ثم إرســالها إلى األمانة العامه لتقوم 
بدورها بالتعميم على دول األعضاء إلبداء 
مرئياتهم على التحديثات املدخلة عليها، ومت 
استعراض نتائج التعاون بني األمانة العامة 
ملجلس التعاون واململكة العربية السعودية 
(دولة الرئاسة)، حيث مت استعراض نتائج 
التعاون بني األمانة العامه واململكة العربية 
السعودية لنتائج االجتماع الذي عقد بني 
املختصني في ١٠ أبريل املاضي مبقر األمانة 
العامــة والذي تضمــن التأكيد على أهميه 
التركيز على القواعد الرئيسية للعمل في 
مجــال الطاقة والتغيــر املناخي وهي أمن 

الطاقة والتنمية االقتصادية والتغير املناخي.
كما مت التنســيق إلعداد ورشة عمل في 
مجال التعاون بني دول املجلس لدعم جهود 
منطقة الشرق األوسط في حتقيق مبادرة 
الشــرق األوســط األخضر، وإعداد تقرير 
لدول مجلس التعاون لتفعيل ما ورد بإعالن 
الرياض في هذا املجال لتبنيه خالل القمة 
املقبلة، على أن يتم االنتهاء منه في بداية 
شهر سبتمبر ٢٠٢٢، ذلك لرفعة إلى جلنة 
التعاون البترولي بدول املجلس، وتشكيل 
فريق عمل داخلي بني األمانة العامة ووزارة 
الطاقة في اململكة العربية السعودية لغرض 
العمل على اإلعداد والتنسيق لورش العمل 

التي متت مناقشتها.
ومت اســتعراض التحضيــرات اجلارية 
لعقد ورشــة عمل بعنوان «طــرق تعزيز 
تكامــل العمل االقتصادي في مجال الطاقة 
والتغير املناخــي) املزمع عقدها يومي ٢٢ 
و٢٣ اجلاري في مقر األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في الرياض، 
فضال عن اســتعراض نتائــج وتوصيات 
احلوار املشترك بني االحتاد األوروبي ودول 
مجلس التعاون اخلليجي في مواضيع الطاقة 
واملنــاخ، حيث مت عقد احلــوار في ١٠ و١١ 

مايو املاضي.
وأشــارت وزارة النفــط إلى أن الكويت 
قدمت ورقتني اســتعرضت فيهما منجزات 
مشــروع الوقــود البيئــي، والــذي قامت 
بتقدميه مهندس اختصاصي بترول إدارة 
البيئــة والســالمة رزان الدعيج، ومقترح 
بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات 
والتكنولوجيــا، تتيــح مشــاركة األفــكار 
واإلبداعــات والتحديات وأهم املمارســات 
الصناعيــة في صناعة النفــط والغاز بني 

دول املجلس.

تقدمي مقترح بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات والتكنولوجيا

الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح

ضـرار الغـامن: «املركـز» ظل ملتزمـًا باحلفـاظ على نهجـه املنضبـط إلدارة األصـول واملخاطر

سـنواصل تعزيـز أداء منتجاتنا وفقـًا ملتطلبات كل شـريحة من العمـالء بهدف تعزيـز جتربتهم


