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امللحم: «أسواق املال» أجنزت ٨٤٪
من استراتيجيتها احلالية

أطلقت هيئة أسواق املال العدد التاسع 
من مجلتها التوعوية اإللكترونية، والذي 
يتضمن كما اإلصدارات السابقة العديد 
مــن الزوايا متنوعــة املوضوعات بني 
قضايا توعوية استثمارية وقانونية، 
إضافة إلى أخبار الهيئة وفعالياتها خالل 
فترة اإلصدار املمتدة بني شهري يونيو 

وأغسطس من العام احلالي.
وقد تناول العدد في زاوية االفتتاح 
لرئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد 
امللحــم، عرضا ألبرز إجنازات الهيئة 
املتحققة خالل السنوات األربع املاضية، 
والتــي متثــل الفتــرة املنقضية من 
اإلســتراتيجية احلالية، حيث بلغت 
نسبة اإلجناز ٨٤٪، باإلضافة الى أبرز 
التوجهات التنموية للهيئة للسنوات 
القليلــة القادمــة والتــي تعمل على 
تضمينها في إستراتيجيتها لألعوام 
(٢٠٢٣-٢٠٢٤/٢٠٢٦-٢٠٢٧)، والتــي 
من أبرزها توجهات التحول الرقمي، 
وتعزيز الشــمول املالي واالستدامة، 
وتبني التقنيــات احلديثة، وحتفيز 
االبتكار في مجال عمل الهيئة الرقابي 
واإلشرافي، وتطوير الصناعة املالية 
اإلسالمية مبا يعزز دور الهيئة على 
صعيد حتقيق رؤية الكويت التنموية.
أمــا زاويــة «عبــق الريــادة» فقــد 
اســتعرضت ســيرة املرحوم جاســم 
اخلرافــي احلاضــر دائما فــي الذاكرة 
السياســية  بإجنازاتــه  الكويتيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة واألعمال 

اخليرية بطبيعة احلال.
كمــا تناولت زاوية «حــدث العدد» 

والتــي خصصــت ملوضوعــني حظيا 
باهتمــام خاص فــي اآلونــة األخيرة، 
أولهما موضوع اختيار هيئة أســواق 
املال الكويتية وميثلها مثنى عبدالوهاب 
الصالح رئيس قطاع األسواق لعضوية 
مجلس إدارة املنظمة الدولية (عضوية 
مؤسسية) ممثال للجنة األسواق النامية 
والناشئة (GEMC)، وذلك ملدة سنتني 

اعتبارا من العام احلالي.
أما ثانيهما جائزة املســتثمر الذكي 
اخلليجــي ومتطلبات االشــتراك فيها 
واملتــاح جلميع مواطني ومقيمي دول 
مجلس التعاون واملستمر حتى أواخر 

سبتمبر احلالي.
وقد كان الفتــا تخصيص اإلصدار 
لزاويتي «رأي ورؤية» و«حوار العدد» 
لشخصيتني حتظيان مبتابعة واسعة 
النطاق في املجال االقتصادي، هما على 
التوالي: السيد سالم الهطالني الباحث 
والكاتــب االقتصادي، املهتم بالشــأن 
االقتصادي وأســواق املــال، حيث قدم 
نصائحه التي متثــل خالصة جتربته 
ومعرفته الشخصية، سواء للباحثني 
عــن الثراء الســريع أو للمســتثمرين 
املؤسســني في أســواق املال، ود.بالل 
الصنديد املستشار القانوني لعديد من 
اجلهــات احلكومية واخلاصة، وعضو 
مركز الدراســات الدستورية واإلدارية 
في جامعة مونبلييه، حيث تطرق في 
حواره جلوانــب مختلفة تتصل بدور 
الهيئة واســتقالليتها، إضافة إلى أبرز 
قضايا الساعة السياسية واالقتصادية 

اإلقليمية منها والدولية.

هذا، وقد مت تخصيص زاوية «ملف 
العــدد» ملوضوعــني اثنــني: التقريــر 
الســنوي الرابع لتقييــم أداء حتقيق 
األهداف اإلســتراتيجية للسنة املالية 
األخيــرة (٢٠٢١ /٢٠٢٢)، والتقريــر 
الســنوي احلادي عشــر للهيئة لذات 
الســنة املاليــة، حيث قــدم التقريران 
عرضا موســعا ألبرز إجنازات الهيئة 
سواء على صعيد إستراتيجيتها احلالية 
(٢٠١٨ /٢٠٢٣)، أو على صعيد الســنة 

املالية األخيرة.
وكان الفتــا مــا تضمنتــه الزاوية 
بشــأن قيام الهيئة تكريســا ملقومات 
الشــفافية لديها، وفي سابقة قد تكون 
األولى من نوعها بني اجلهات اإلشرافية 
والرقابية احمللية، بوضع مؤشرات األداء 
التشغيلية ألعمالها الرئيسية، وإجراء 
تقييم لتلك املؤشــرات لعام ٢٠٢١. كما 
تصدر مشــروع الهيئــة لتطوير آلية 
املشــاركة في اجلمعيات العامة زاوية 

«آفاق وتوجهات».
وعلــى صعيــد آخــر، فقــد كانــت 
موضوعــات: أزمــة جنــون التوليب، 
والركــود التضخمــي، والفــوارق بني 
هبوط مؤشرات أسواق املال وحركات 
تصحيحها، والعجــز االكتواري، أبرز 
مــا جاء فــي الزاوية التوعويــة، فيما 
تناولت زاويــة «األخبار االقتصادية» 
عرضا لألزمات التي يواجهها االقتصاد 
العاملي حاليا وآفاقه املتوقعة مستقبال، 
والتضخم املهدد لالقتصادات األوروبية، 
وتبعات التغيرات املناخية، إضافة إلى 

أخبار أخرى متنوعة.

خالل كلمته االفتتاحية بالعدد التاسع من مجلة الهيئة التوعوية اإللكترونية

د. أحمد امللحم

«الكويتية» جاهزة للتحليق بأجواء كأس العالم
أعلنت شــركة اخلطوط 
عــن  الكويتيــة  اجلويــة 
اســتعداداتها  مواصلــة 
للحدث األكبر واألبرز كأس 
العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ في 
دولــة قطر، حيث ســيقوم 
الطائــر األزرق بتشــغيل 
رحــالت يوميــة مباشــرة 
لنقــل املشــجعني الراغبني 
بحضور املباريات والعودة 
بذات اليوم إلى أرض الوطن 
ليحظى املشجعون بتجربة 
استثنائية ومختلفة وجديدة 

من نوعها.
وفي هــذا الصــدد، قال 
الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة م.معن 
مشــاركة  «إن  رزوقــي: 
الكويتيــة في هــذا احلدث 
العاملــي يعد فرصة ممتازة 
إلبــراز خدماتنــا املتميــزة 
لعمالئنا، فقد بدأنا التحضير 

العالــم فــي الدوحة، حيث 
الكويتية بتشغيل  ستقوم 
١٣ رحلــة يوميــا بداية من 
البطولــة وتقــل  انطــالق 
تدريجيا مع تأهل ووصول 
الفرق املشاركة الى األدوار 
االقصائية، كما أن زيادة عدد 
الرحالت أو نقصانها يعتمد 
على العرض والطلب من قبل 

اجلمهور».
وأضاف رزوقي: «توفر 
باقــات متميزة  الكويتيــة 
لعمالئها األعزاء عبر حزمة 
سفر اســتثنائية من خالل 
مكتب (الكويتية للعطالت) 
تشمل تذكرة املباراة وتذكرة 
الســفر على منت اخلطوط 
اجلوية الكويتية وبأسعار 
تبدأ من ٢٠٠ دينار بحسب 
الدرجات على منت الرحلة أو 
درجات ملعب املباراة، وتزيد 
بالطبع مع اختالف الدرجات، 

كما نؤكد أن اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة تضمن لعمالئها 
حجز تذاكر السفر واملباراة 
بنسبة ١٠٠٪ فنحن املوزع 
املضمون في الكويت لتذاكر 

املباراة».
وبــني رزوقي قائال: «إن 
اجراء عملية احلجز بسيطة 
جــدا، فما على املشــجع إال 
االتصال على مركز االتصال 
١٧١ لطلب حجز تذكرة املباراة 
وتذكرة السفر أو من خالل 
زيارة مكتــب العطالت في 
برج راكان الواقع في مدينة 
الكويت أو من خالل زيارة 
موقــع أو تطبيق الشــركة 
االلكترونــي والدخول على 
رابط التسجيل في تطبيق 
البيانــات  ومــلء  (هيــا) 
اخلاصة به ليتيح له حضور 
املباريات، وذلك بعد شرائه 

لتذكرة املباراة».

م. معن رزوقي

لهــذا احلــدث منــذ أكتوبر 
٢٠٢١ وأطلقنا أولى حمالتنا 
الترويجية والتسويقية في 
فبراير ٢٠٢٢ إلى أن وقعنا 
االتفاقيــة مــع اخلطــوط 
اجلوية القطريــة في مايو 
٢٠٢٢، والتي تتيح للكويتية 
نقل املشجعني بشكل يومي 
حلضــور مباريــات كأس 

«هواوي» تطلق جهازي احلاسوب احملمول
«MateBook D 16»و «MateBook 16s»

أول  هــواوي  أطلقــت 
حاســوب محمول مقاس 16
HUA-» بوصة، وذلك باسم

WEI MateBook 16s»، وهــو 
حاســوب محمــول احترافي 
قــوي باأللــوان احلقيقيــة، 
HUA-» باإلضافة الى إطالق

WEI MateBook D 16» وهــو 
حاسوب محمول مدمج وعالي 
األداء. ويوفر اجلهازان شاشة 
عرض رائعة وغامرة، وقوة 
هائلة، وميزات اجلهاز الفائق 
املستقبلية وغيرها الكثير ما 
يجعلها مثالية للمستهلكني 
الذيــن يحتاجــون إلى جهاز 
قوي إلطالق العنان إلبداعهم 
وإجناز العمل دون عناء، كما 
أنها تلبي احتياجات مجموعة 
مختلفة من املستخدمني، مع 
HUAWEI Mate-» توفر بيع

محتوى فعال.
ويتميــز هذا احلاســوب 
بشاشــة عــرض كاملــة من 
HUAWEI Full-» هــواوي 

View» جميلة وغامرة مقاس 
16 بوصة مع نسبة شاشة إلى 
هيكل تبلغ 90 ٪ونسبة عرض 
إلى ارتفاع جديدة تبلغ 16:10، 
مقارنة مع نسبة العرض إلى 

االرتفاع التقليدية 9: 16.
HUA-» كما يوفر حاسوب

WEI MateBook D 16» عرضا 
أوسع مع نســبة عرض إلى 
ارتفاع تبلغ 16:10، ما يسمح 
للمستخدمني بزيادة اإلنتاجية 
عنــد العمــل مــع صفحــات 
الويب واملخططات والبيانات 
واملستندات املكتوبة، باإلضافة 
إلى جتربة ترفيهية ممتازة. 
ويتم تشــغيل حاســوب 
HUAWEI MateBook D 16

احملمول بواسطة اجليل الثاني 
Intel® عشــر من معاجلــات

Core H-SeriesTM إلــى مــا 
يصل إلى i7-12700H19، و

TDP (قوة التصميم احلراري) 
تصل إلــى 40 واط، وذاكرة 
وصــول عشــوائي مزدوجة 

القناة وعالية السرعة.

Book 16s» بسعر أعلى.
HUA-» ويتميز حاسوب

WEI MateBook 16s» احملمول 
بشاشة ملس عالية الدقة تبلغ 
2.5 ألف مع نسبة شاشة إلى 
جســم عالية تبلغ 90 ٪ إلى 
جانب نسبة عرض إلى ارتفاع 
تبلغ 3:2، متنح هذه الشاشة 
مســاحة عرض أكبر إلنشاء 

بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد األخير عن الوضع في 
الكويت واالصالح والتغيير الالزم في 
املرحلــة املقبلة، ملا فيه مصلحة الوطن 
واملواطن، وخاصة بعد حل مجلس األمة 
وتعيني سمو الشيخ أحمد النواف رئيسا 
للوزراء، بدأ سموه بإصدار قرارات متهد 
الطريق للرقابة واإلشراف على انتخابات 
مجلس األمة، وعلى اداء اجلهاز احلكومي 

والقضاء على الفساد.
وهذه في احلقيقــة خطوة إيجابية 
وتسعد أهل الكويت وحتافظ على أمن 
واستقرار البالد، وإن شاء اهللا نرى عن 
قريب حلوال لكثير من هذه املشــاكل 
والظواهر السلبية التي أثرت على البلد 

وأهله.
لذلك هذه اخلطــوات واالصالحات 
حتتاج الــى فريق عمــل ذي كفاءات 
وطنية مخلصة وسيرتها الذاتية نظيفة 
من املتقاعدين من جميع التخصصات 
التي تقوم بدراسة وحتليل  واخلبرات 
وتقــدمي االستشــارة واالقتراحــات 
والتوصيــات التي تتعلق بالسياســة 

واخلطوات اجلديــدة والتوجهات التي 
يقرهــا رئيس مجلس الوزراء ســمو 
النواف فــي مواضيع  الشــيخ أحمد 
الفســاد واالصالحات وحل املشــاكل 
ومتابعة اجلهاز احلكومي من حيث االداء 
التنظيمي والتضخم والبطالة  والهيكل 
وخدمة املراجعني وتسهيل االجراءات في 
تخليص املعامالت ومتابعة املصروفات 
وااليرادات حسب القانون واالجراءات 
املالية واملشروعات واخلطط في األجهزة 
احلكومية، وكل هذه املهام تكون بيد هذا 
الفريق الذي اختاره رئيس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف الذي يشرف عليه 
مباشرة حتى يتأكد من أن جميع اخلطط 
واالصالحات والقرارات التي مت اعتمادها 
من مجلس الوزراء بدأت بالتطبيق، وهناك 
من يتابع أداء األجهزة احلكومية ويقدم 
تقريرا عنها لسموه ملعرفة مدى جدية 
واهتمام املســؤولني والقياديني بتنفيذ 
هذه التوجيهات، ونرى ان هناك إيجابيات 
وكثيرا من املشاكل السابقة قد مت حلها، 
وأن املواطن راض ومرتاح بهذه التطبيقات 
واالجــراءات اإلصالحية، وخاصة بعد 

مساواتهم أمام القانون دون واسطة وال 
تدخل من مسؤولني وقياديني وأعضاء 

مجلس األمة.
لذلــك أقترح مبا أنــه يوجد حاليا 
جهــاز متابعــة األداء احلكومي الذي 
صدر مبرســوم رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٠٧

ويشرف على أعماله سمو رئيس مجلس 
الــوزراء، إعادة هيكلته وحتديث املهام 
واالختصاصات ليحقق التوجهات اجلديدة 
واالصالحات التي ســمعناها من سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وحتت 
إشراف ورئاســة رئيس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف ويكون أكثر فعالية 
في الفترة املقبلة ونرى نتائج ايجابية 
وفعلية مت تطبيقها بعد إبداء مالحظاته 
واقتراحاته بأداء اجلهاز احلكومي، وأن 
يشكل جلنة أو فريق عمل من املتقاعدين 
ذوي الكفاءات واخلبرات وسيرتهم الذاتية 
نظيفة وميثلون أنفسهم وليس حزبهم ملا 
فيه خير وصالح للوطن واملواطن وعملهم 
هو تقدمي الدراسة واالستشارة واالقتراح 
والتوصيات الالزمة لتحقيق اإلصالحات 

والتطوير لبلدنا احلبيب الكويت.

املستشار الكويتي

رقابة ومتابعة

أداء اجلهاز احلكومي

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

«املتحد» يعلن رابحي
سحب «احلصاد» األسبوعي

قام البنك األهلي 
املتحد يوم األربعاء 
املوافق ٣١ أغسطس 
بإجــراء  اجلــاري 
السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد 
اإلســالمي، حساب 
السحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول في 
الكويت والذي ينفرد 

بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبســط وأســهل برنامج 
ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب عبر االنترنت بكل 

سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأسفر السحب عن حصول ١٠ من العمالء على ١٠٠٠

دينار لكل منهم وهم:
حسن علي حسن خاجة، ومساعد سالم أحمد البرجس، 
وسلوى عبداهللا محمد الداحس، وسارة محمد إسماعيل 
مندكار، ومنذر أحمد محمد امليلم، ومحمد أحمد الســيد 
النمروطي، وعبداحلكيم إبراهيم مبارك السماعيل، وامتياز 
علــي كاجزى امداد علــي كاجزى، وخالد يوســف خالد 

القبندي، وخالد علي حسني الطحيني.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في باقته اجلديدة 
مجموعة أوسع من املزايا، حيث يحظى الرابحون من عمالء 
املتحد بجائزة شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة 

إلى ١٠ جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة.

٢٫٢ مليار دوالر إيرادات 
«إيكويت» بالنصف األول

أعلنت مجموعة إيكويت، 
عن نتائجها املالية للنصف 
٢٠٢٢، حيــث  مــن  األول 
حققت إيــرادات بلغت ٢٫٢
مليار دوالر، مقارنة بـ ٢٫٠٤
الفترة  مليار دوالر بنفس 
من ٢٠٢١، كما سجلت صافي 
دخل بعد احتساب الضرائب 
بلغ ٥٣٧ مليون دوالر، في 
حــني بلغــت األربــاح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك ما قيمته ٨٥٥

مليون دوالر، مقارنة مببلغ 
٥٤٣ مليون دوالر و٨٦٩ مليون دوالر على التوالي خالل نفس 
الفترة من العام املاضي. وتعليقا على النتائج، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة إيكويت ناصر الدوسري: «يعكس أداؤنا 
اإليجابــي متانة ومرونة أعمالنا، فضال عن اجلهود املتميزة 
التــي يبذلها فريق إيكويت للحفاظ على ســالمة كافة أفراد 
الفريق واملجتمعات التي نعمل فيها». وأضاف: «على الرغم 
من حتديات الســوق احلالية إال أننا نواصل حتديد جوانب 
القوة األساســية واالســتفادة منها. كما أن املركز التنافسي 
الرائد ألصــول إيكويت العاملية، وقدراتنــا العاملية متعددة 
املصــادر متكننا مــن العمل بأقصى طاقــة وتوفير منتجات 

عالية اجلودة للعمالء في جميع أنحاء العالم».

ناصر الدوسري


