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اعلنت شركة »تولف افنتس« 
بــالــتــعــاون مــع اجلــهــاز املــركــزي 
ــات، عن  ــوم ــل ــع لــتــكــنــولــوجــيــا امل
تدشني  مؤمتر ومعرض الكويت 
للتكنولوجيا املالية ) فينتك ( ، 
خـالل الفترة من 25 - 26 اكتوبر 
اجلاري  بفندق جي دبليو ماريوت، 
مبشاركة  ورعاية “ ماي فاتورة “ 

حللول الدفع.
وقـــال رئــيــس مجلس االدارة 
في شركة »ماي فاتورة« عبدالله 
الدبوس ، إن الشركة  حترص على 
املشاركة في مثل هذه الفعاليات 
الهادفة ال بــراز دور الشركة في 
حلول الدفع االلكتروني املتنوعة 
ــف مــســتــخــدمــيــهــا مبــدي  ــري ــع وت
سهوله هذه اخلدمة ودرجة االمان 

العالية فيها والبعد عن املخاطر .
ــى بيان   واضــــاف الــدبــوس ف
ــي ان  ان املـــدفـــوعـــات  ــاف ــح ص

االلكترونية بدأت ألغراض التجارة 
االلكترونية واملــدفــوعــات مقابل 
السلع واخلدمات باستعمال أجهزة 
ـــوال ، واالن هــي في  الــهــاتــف اجل
توسع وهي اكثر انتشار في الدول 
املتقدمة التي تتمتع ببنية حتتيه 

متطورة في الشبكة االلكترونية . 
واوضح الدبوس ان املؤمتر له 
أهمية كبرى نظرا لكونة يتطرق 
إلـــى مــواضــيــع وقــضــايــا بالغة 
األهمية على املستوى االقليمي و 
الدولي كأنظمة املدفوعات الدولية 
وحــلــول املــدفــوعــات عبر الهاتف 
النقال والعملة الرقمية ونظام 
التسوية اآلنية اإلجمالية لتسوية 
ــات الــدولــيــة وأبــعــادهــا  ــوع ــدف امل

القانونية .

25  اجلاري بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ينطلق 

 »ماي فاتورة« ترعى مؤمتر الكويت 
للتكنولوجيا املالية

عبدالله الدبوس

مبناسبة يوم املعلم

»التجاري« يرعى حفل تكرمي  املعلمني 
املميزين في محافظة اجلهراء

ــار الترتيبات املسبقة  فــي إط
مــع محافظات الكويت لرعاية 
ودعــــم الــفــعــالــيــات املجتمعية 
املختلفة التي تنظمها محافظات 
الكويت وانطالقاً من مسئوليته 
االجتماعية، قــام البنك برعاية 
حفل تــكــرمي املعلمني املميزين 
في محافظة اجلهراء، والــذي مت 
تنظيمه بحضور الفريق م. فهد 
األمير – محافظ اجلهراء والسادة 
املختارين وقيادات وزارة التربية 
وعدد من املعلمني واملعلمات من 

مدارس احملافظة. 
وتأتي رعاية البنك التجاري 
لهذا احلفل في إطار تعاون البنك 
ورعــايــتــه للعديد مــن األنشطة 
والــفــعــالــيــات املجتمعية التي 
تنظمها محافظات الكويت ومنها 
محافظة اجلــهــراء ، وانــطــالقــا 
من إميانه بأهمية دعــم ورعاية 
الفعاليات التعليمية والتربوية 

في الدولة خاصة عندما تتزامن 
الفعالية مع يوم املعلم الذي يأتي 
تكرمياً  جلهود املعلمني املبذولة 
فــي إعـــالء رســالــة العلم ألبناء 
الوطن وتشجيعاً وحتفيزاً لهم 
على املسئولية الكبيرة امللقاة على 
عاتقهم في تثقيف اجليل اجلديد 

من شباب الكويت.  
وفي ختام احلفل عبر الفريق 
م. فهد األمير  محافظ اجلهراء- 
عن شكره إلدارة البنك التجاري 
على دعمها وتواصلها مع محافظة 
اجلهراء ، مشيداً ببصمة التجاري 
الواضحة فــي مجال املسئولية 
االجتماعية التي تتجسد من خالل 
رعايته ودعمه لكافة الفعاليات 
التي تعود بالنفع على املجتمع 
، ســواء  الصحية أو التعليمية 
أو الثقافية أو التنموية ، وذلك 
بهدف حتقيق األثر اإليجابي الذي 

البنك يحتفي باملعلمنييلمسه املواطن الكويتي.

شاركت جمعية إجناز الكويتية في النسخة الثانية 
لـ مؤمتر “عرب نت الكويت”،  بصفتها  “ شريك داعم”، 
والتي أقيمت فعالياته يومي  17 و18 أكتوبر 2017، 
حتت رعاية معالي وزيــر التجارة والصناعة ووزيــر 

الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان. 
تعتبر عرب نت شركة رائــدة في مجال الفعاليات، 
ــاث، تسلط الــضــوء على املشاريع  ــح واإلعــــالم، واألب
الرقمية وريـــادة األعــمــال في منطقة الشرق األوســط 
وشمال افريقيا، من خالل إقامة فعاليات سنوية في كل 
من بيروت والرياض ودبي والكويت. كما تقوم عرب نت 
بنشر أخبار ودراســات حتليلية تخص القطاع الرقمي 
عبر بوابتها اإللكترونية وكذلك مطبوعتها ربع السنوية، 
كما تقوم بإصدار تقارير بحثية حول الصناعة الرقمية 

في املنطقة.
وقد شارك في املؤمتر ما يزيد عن 30 شركة من أنحاء 
املنطقة والعالم، تفاعل ممثليها مع احلضور فيما يخص 
أحدث االجتاهات، والتطبيقات، والتقنيات املتداولة على 
الساحة. كما ضم املؤمتر أيضاً مسابقتي حتدي األفكار 
الناشئة وماراثون األفكار، باإلضافة إلى معرض التقنية 

للمشاركني.

وتأتي مشاركة جمعية إجنــاز الكويتية في املؤمتر 
من منطلق حرصها الدائم على التواجد في الفعاليات 
واملبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب الكويتي، وتعزيز 
ثقافة التطوع وخدمة املجتمع من خالل شراكات فاعله 
بني كل من قطاع األعمال مبختلف مجاالته، واستقطاب 
املدربني واملرشدين املتطوعني من شركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص، من أجل حتقيق مهمة اجناز املتمثلة في “ 

متكني الشباب لتحقيق طموحاتهم نحو اقتصاد أفضل.”
ساهمت جمعية إجناز الكويتية في تعليم ما ال يقل 
عن 54،336  طالب وطالبة منذ بداية نشأتها في العام 
2005. وبفضل أكثر مــن 4،859  متطوع مــن 129 
مؤسسة تعليمية، عملت  اجلمعية  جاهدًة على تعزيز 
ثقافة العمل التطوعي في املجتمع، من خــالل تعاون 
الشركات ومؤسسات القطاع اخلاص في سبيل توفير 
املتطوعني مــن ذوي اخلــبــرة الــذيــن يقدمون خالصة 
خبراتهم املهنية في مجاالت الثقافة املالية، واالقتصاد، 
والريادة وإدارة األعمال لتدريب الطلبة من خالل برامج 
ــاز. هــذا، وتواصل اجلمعية تقدمي أحــدث البرامج  إجن
التعليمية لطلبة الكويت بهدف املساهمة في بناء مستقبل 

أفضل وأكثر ازدهاراً.

جمعية إجناز الكويتية  شريك داعم  
لـ مؤمتر »عرب نت الكويت«

_ ليلى املطيري والشيخة الزين الصباح وسارة العبيد وعليا ابو الفتح

من »بيكر هيوز التابعة جلنرال إلكتريك«

»نفط الكويت« حتقق أداًء غير مسبوق 
باستخدامها أول مثقاب حفر ذكي 

حققت “شركة “نفط الكويت” أعلى معدل اختراق على 
اإلطـــالق فــي حقل شــمــال الكويت باستخداممثقاب احلفر 
TerrAdapt التكيفي مع نظام AutoTrakeXpress الذي 
طورته “بيكر هيوز التابعة جلنرال إلكتريك” ويجري تطبيقه 
للمرة األولى على مستوى منطقة الشرق األوسط. ويعتبر حقل 
الشمال من املناطق صعبة التنقيب بفعل مستويات االهتزاز 
التي تؤثر على عمليات احلفر وقد تؤدي إلى تعطيل اآلليات 

وبالتالي توقف العمليات التشغيلية.
وساهم استخدام هذه التقنية املبتكرة في خفض االهتزازات 
الناجمة عن عمليات احلفر بنسبة تتجاوز %33 مقارنة 
باحللول املستخدمة سابقاً، بالتزامن مع زيادة معدل االختراق 
بنسبة %42 مقارنة باملعدالت املسجلة فــي احلقل ذاتــه. 
وباإلضافة إلى ذلك، متكنت “نفط الكويت” من توفير 19 ساعة 
حفر في منطقة إنتاج واحدة، لتتمكن الشركة من تسليمها قبل 

يوم من املوعد احملدد ودون أي هدر في الوقت. 
 IVوبهذه املناسبة، قــال وليد الصفار قائد فريق احلفر
في “شركة نفط الكويت”: “نسعى دوماً للبحث عن تقنيات 
مبتكرة متكننا من حتقيق أداء أفضل وكفاءة تشغيلية أكبر 
في عمليات احلفر. وانطالقاً من مكانتها كأحد أبرز شركائنا 
على املدى الطويل، فإن ’بيكر هيوز التابعة جلنرال إلكتريك‘ 
تدرك متطلباتنا جيداً؛ وقد استخدمنا معاً أول مثقاب حفر ذكي 
في عمليات حقل الشمال ذات الطبيعة اجليولوجية الصعبة، 

وكانت النتائج استثنائية مع إجناز أداء غير مسبوق على كافة 
املستويات. وقد ساعدنا ذلك على تسريع عمليات احلقل وبدء 

اإلنتاج قبل املوعد الزمني احملدد”. 

بهذه املناسبة قال صالح غلوم، كبير مهندسي احلفر في 
“شركة نفط الكويت”: “ميثل هذا اإلجنــاز نقلة نوعية في 
أدائنا على كافة املستويات، وسنعمل على االستفادة من هذه 
التقنية الذكية في حتقيق جناحات جديدة. وال شك بأن تعزيز 
الكفاءة هو من أهم مؤشرات األداء، ونحن في ’شركة نفط 
الكويت‘ حريصون على حتقيق أعلى معايير التميز في شتى 
املجاالت، وكلنا ثقة بأن تقنية TerrAdapt ستمثل رافــداً 
قوياً جلهودنا على هذا الصعيد. وبعد جناح استخدام املثقاب 
الذكي في حقول الشمال، فإننا نتطلع قدماً إلى استعماله في 
مناطق أخرى يعتبر التنقيب فيها عملية صعبة وال سيما في 
احلقول الغربية من الدولةفي الكويت”. من جانبه قال سفيان 
كنون، املدير اإلقليمي لدى شركة “بيكر هيوز التابعة جلنرال 
إلكتريك” في شمال اخلليج وتركيا: “منذ توريد أول آلة 
توربينية لدعم قطاع النفط والغاز فيالكويت قبل نحو أربعني 
عاماً، كّنا شريكاً ملتزماً بتطوير تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة 
التشغيلية. ويعتبر مثقاب حفر TerrAdapt اجلديد من 
االبتكارات الرائدة التي ستساهم في إرساء معايير جديدة في 
القطاع؛ ومع إطالقه ألول مرة إقليمياً في الكويت، فإننا نؤكد 
تركيزنا على تطوير تقنيات مبتكرة ذكية تساعد على حتقيق 
مستويات أفضل من املوثوقية واألداء. كما يشكل هذا املثقاب 
مثاالًعلى التكنولوجيا العاملية التي يديرهافريق عمل محلي 

ملتزم لتحقيق نتائج استثنائية”. 

شعار شركة نفط الكويت

خــــطــــوة تــــدعــــم »شـــــركـــــة نـــفـــط الــــكــــويــــت« فـــــي خـــفـــض ســـــاعـــــات احلــــفــــر وزيـــــــــــادة كـــــفـــــاءة الـــعـــمـــلـــيـــات

»بــيــكــر هـــيـــوز« تـــعـــرض حــلــولــهــا املـــتـــطـــورة خــــال »مـــؤمتـــر ومـــعـــرض الــكــويــت الــثــالــث لــلــنــفــط والـــغـــاز«

صادرات النفط اخلام الكويتي 
 11.9 للصني ترتفع بنسبة 

باملئة خال سبتمبر
اظهرت بيانات حكومية صينية امس  الثالثاء ان صادرات النفط 
اخلام الكويتي للصني ارتفعت في شهر سبتمبر املاضي بنسبة 9ر11 
في املئة مقارنة بالعام املاضي لتصل الى 01ر37 مليون طن اي 05ر9 

مليون برميل يوميا.
وذكرت البيانات الصادرة عن االدارة العامة للجمارك الصينية ان 
واردات الصني من النفط منت في شهر سبتمبر املاضي بنسبة 6ر12 
في املئة على اساس يومي مقارنة بشهر اغسطس لتصل الى 04ر8 

مليون برميل يوميا.
واضافت ان واردات ثاني اكبر مستهلك للنفط اخلام في الفترة من 
يناير الى سبتمبر من العام احلالي ارتفعت بنسبة 6ر12 في املئة 

مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 لتبلغ 54ر8 مليون برميل يوميا.
وكانت الصني بدأت في عام 2015 عملية اصالح في قطاع الطاقة 
سمحت مبوجبها للمصافي احمللية املستقلة املعروفة ب)مصافي ابريق 

الشاي( باستيراد النفط اخلام.
وتتميز املصافي احمللية املستقلة بطاقة انتاجية صغيرة نسبيا 

تتراوح بني 20 ألف برميل يوميا الى 100 ألف برميل يوميا.

ثامر النصف رئيسًا تنفيذيًا 
لـ »الساحل«

كشفت  شركة الساحل للتنمية 
واالستثمار )الساحل( أن مجلس 
اإلدارة قــرر تعيني ثــامــر نبيل 

النصف رئيساً تنفيذياً للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها 
على موقع البورصة، أن تعيني 
النصف جــاء بعد موافقة هيئة 
ـــواق املـــال على الطلب وفقاً  أس
للقواعد املتبعة في هــذا الشأن، 
الفتة إلــى أنــه لن يترتب أي أثر 
مالي عليها بعد قرار التعيني الذي 
مت اتــخــاذه في اجللسة األخيرة 

ثامر نبيل النصفملجلس اإلدارة.

استقبلت زين الشركة الرائدة 
ــدمي خــدمــات االتــصــاالت  ــق فــي ت
املتنقلة في الكويت أبطال املنتخب 
ــات املــائــيــة في  ــدراج ــل الــوطــنــي ل
مطار الكويت الدولي، وذلــك بعد 
حتقيقهم إجنـــازاً تاريخياً وغير 
مسبوق على املــســتــوى العربي 
ُمتمّثاًل بـ 13 ميدالية في بطولة 
الــعــالــم لــلــدراجــات املــائــيــة التي 
ــات  ــوالي ــي ال اخــُتــتــمــت مــؤخــراً ف
املتحدة األميركية، وذلك في إطار 
رعــايــتــهــا الــرئــيــســيــة للمنتخب 

لسبعة أعوام ُمتتالية. 
وأوضــحــت الــشــركــة فــي بيان 
صحافي أنــهــا شــاركــت فــي حفل 
االســتــقــبــال الـــذي أقــيــم فــي قاعة 
التشريفات مبطار الكويت الدولي، 
والذي حضره املدير العام للهيئة 
ــة د.  ــاب ــاإلن الــعــامــة لــلــريــاضــة ب
ــس مجلس  ــي حــمــود فليطح ورئ
إدارة النادي البحري اللواء فهد 

الفهد وعدد من الهيئات والشركات 
الداعمة للمنتخب وفــي مقدمتهم 
زين، حيث أكدت الشركة أن ثقتها 
كبيرة في كفاءات الشباب الكويتي 
القادرة على حتقيق التميز والتفوق 

في كافة امليادين واملجاالت. 
وأشــــارت زيــن إلــى أن أبطال 
املــنــتــخــب قــد قــدمــوا مستويات 
عالية ورفعوا اسم الكويت عالياً 
مـــن خـــالل حتــقــيــقــهــم مجموعة 
ـــازات التاريخية وغير  مــن اإلجن
املسبوقة على املستوى العربي، 
حيث حقق املنتخب 3 ميداليات 
ذهبية و4 ميداليات فّضية و6 
ميداليات برونزية، باإلضافة إلى 
مجموعة من األلــقــاب الشخصية 
ــئــات األعــلــى احــتــرافــيــًة  ــف فــي ال
 ،Expertو Pro Open ــي وه
مبينة أن هذه الرعاية تؤكد على 
ـــرص الــشــركــة عــلــى تشجيع  ح
الطاقات والكفاءات الوطنية في 

شتى املجاالت وخصوصاً قطاع 
الرياضة والشباب. 

وأعــربــت الشركة عــن فخرها 
باإلجنازات الكبيرة التي يحققها 
املنتخب على املستوى الرياضي 
ــاً بــعــد عــــام، حيث  ــام الـــدولـــي ع
ــي تشجيع اجلــهــود  ستستمر ف
والطاقات التي تسهم في رفع اسم 
الرياضة الكويتية والرياضيني 
الكويتيني في شتى املجاالت على 
الصعيدين احمللي والعاملي. يذكر 
أن منتخب الكويت للدراجات املائية 
قد مت تشكيله واعتماده رسمياً 
من قبل النادي البحري الرياضي 
ــك لتمثيل الكويت  الكويتي، وذل
فــي جميع الــبــطــوالت اإلقليمية 
والعاملية، حيث قد أحــرز أبطال 
ـــازات  املنتخب الــعــديــد مــن اإلجن
خالل مشاركاتهم السابقة في عدد 
من أكبر البطوالت العاملية أبرزها 

بطولة العالم للدراجات املائية.

الشركة الراعي الرئيسي للمنتخب للسنة السابعة على التوالي

»زين« حتتفي بأبطال امُلنتخب الوطني 
للدراجات املائية

فريق زين أثناء استقبال أبطال املُنتخب في قاعة التشريفات

قـــال كــبــيــر استراتيجي 
 FXTM األســـــــــواق فــــي
حسني السيد أنــه “منذ يوم 
االنتخابات في 8 نوفمبر ، 
ارتفعت البورصة أكثر من 
%25، بينما وصلت البطالة 
إلى أدنى مستوى لها في 17 
عاماً، والشركات تعود إلى 

أميركا”. دونالد ترامب
بالفعل. فقد ارتفع مؤشر 
داو جونز الصناعي املجمع 
ومؤشر )S&P 500( بأكثر من 
%25 و%20 على التوالي 
منذ 8 نوفمبر. والرئيس 
ترامب ينسب الفضل في ذلك 
إلى نفسه، وال أحد يستطيع 
لومه ألن االساسيات ال تبّرر 

املستويات احلالية.
ــت املـــؤشـــرات  ــل فــقــد وص
األميركية الثالثة الرئيسية 
إلــى مستوى قياسي جديد 
الــبــارحــة لكن املستثمرين 
ــوا مــعــتــاديــن عــلــى هــذه  ــات ب
ـــم تــعــد األرقــــام  احلــالــة ول
القياسية تذكر في عناوين 
األخبار. وبالنسبة ملن كانوا 
ينتظرون حصول تصحيح 
لــيــشــتــروا عــنــد االنــخــفــاض 
فإن الفرصة قد فاتتهم. وقد 
فشل التهديد بحرب نووية، 
ــدة،  ــائ ــف ـــع ال ــات رف ــع ــوق وت
واألعـــاصـــيـــر، والــهــجــمــات 
ــداث  اإلرهــابــيــة كلها فــي إح
تـــراجـــع فـــي األســــــواق عن 

املستويات القياسية.
لقد اضطر استراتيجيو 
ـــــم إلـــــــى تـــعـــديـــل  ـــــه األس
مستهدفاتهم لنهاية العام 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــؤشـــرات 
األمــيــركــيــة على الــرغــم من 

ــود مــبــررات مقنعة  عــدم وج
لذلك. كما باتت التقوميات 
كبيرة جّداً وبشكل ال يصّدق، 
ــإن املستثمرين  ــك ف ــع ذل وم
ال يشعرون بالقلق على ما 

يبدو.
فمكرر الربحية املستقبلي 
 S&P( لـ 12 شهراً في مؤشر
500( ارتــفــع فــوق 18 هذا 
األســبــوع للمرة األولــى منذ 
أواســط العام 2002. ورغم 
ــّررات الربحية تظل  ــك أن م
ــررات املستقبلية  ــك دون امل
التي بلغت الذروة عند 24.4 
خالل حقبة فقاعة االنترنت، 
إال أنها ال تزال أعلى من املعدل 
الوسطي لعشر سنوات أو 
عشرين سنة واللذين يبلغان 
14.1 و16 على التوالي. 
وهذا يعني بأّن املستثمرين 
يدفعون أمـــواالً أكثر مقابل 

احلصول على قيمة أقل.
ويبدو لي بــأّن املضاربة 
واجلــشــع هما احملـــّرك الــذي 

ــذي الـــســـوق الــصــاعــدة  ــغ ي
احلالية وهذا قد يكون مؤشراً 
عــلــى املــراحــل األخــيــرة في 
السوق املّتجهة نحو األعلى. 
ولكن ليس من احلكمة البيع 
والــســوق فــي حالة صعود؛ 
فاملضاربة قد تستمر في دفع 
األسهم نحو األعلى وخاصة 
ــاءت أربـــاح الشركات  إذا ج
مفاجئة وسجلت ارتفاعاً. 
وال أحد يعلم متى سيحصل 
التصحيح احلـــاد أو متى 
ــدأ الـــســـوق الــهــابــطــة  ــب ــت س
ــذي سيسّبب حصول  ومــا ال
ــن شبه املستحيل  ذلـــك. وم
تقريباً التنبؤ باإلطار الزمني 
الــذي ستسير السوق وفقه. 
ولكن بالنسبة للمستثمرين 
الذين يرغبون باالستمرار 
فــي االســتــثــمــار فــي السوق 
ــإن  الـــصـــاعـــدة احلـــالـــيـــة، ف
نصيحتي لهم هي أن يشتروا 
بــعــض احلــمــايــة. فمؤشر 
 CBOE‘s( الــتــقــلــبــات
 Volatility Index
VIX((( يتداول حالياً عند 
أقــل مــن 10 )%29.5- منذ 
بداية العام( وهذا يعني بأن 
ــارات رخيصة  ــي أســعــار اخل
نــســبــيــاً. ويــتــمــثــل اجلــانــب 
السلبي في شراء عقد خيارات 
)put option( في انتهاء 
مّدته، وفي خسارة املستثمر 
ــة، ولكن  ــوع ــدف لــلــعــالوة امل
مبا أّن هناك حالة من شبه 
اجلنون تسيطر، فإن املكاسب 
ــن شـــراء عقود  املتحققة م
 )put option( ــارات ــي خ
أكبر من املخاطر التي تنطوي 

عليها عملية الشراء.

FXTM: األرقام القياسية 
لم تعد مبّررة

حسني السيد


