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اعلنت  شركة طيران اجلزيرة، عن وصولها إلى 
الهند مع إطالق أربع وجهات جديدة في الربع الرابع 
من عام 2017، بدًءا من حيدر أباد كأول وجهة من 16 
نوفمبر، تليها كوتشي ومومباي وأحمد آباد بحلول 

منتصف شهر ديسمبر.
وقال الرئيس التنفيذي في الشركة، السيد روهيت 
راماشاندران: “إن هذه اخلطوة تأتي كجزء من التزام 
“طيران اجلزيرة” مبواكبة زيادةالطلب على السفر 
بأسعار مخفضة وعدد رحالتلتناسب اجلميع. جدير 
بالذكر أن الهند تعتبر وجهة جتارية وسياحية، 
تتقاسم عالقات وثيقة مع الكويت منذ سنوات عديدة. 
علماً أن الدخول إلى منطقة جديدة هو أمر شيق دائماً 
ألنــه يحمل إمكانات هائلة لقاعدة عمالء الشركة 

املتنامية ويجمع مختلف الثقافات معاً.”
ويعودتاريخ مدينة حيدر أبــاد إلــى ما قبل 400 
سنة، وهي مدينة غنية بالتاريخ والتقاليد القدمية،
ومنأبرزاملعاملاجلديرةبالزيارةمثل قصر شوماهال، 
ومدينةراموجيلإلنتاجالسينيمائي، أكبر ستوديو 
سينيمائي في العالم. وتشهد املدينة تنوعاً واسعاً 
في املطاعم واملتاجر الراقية،وتتمتع مبناطق سياحية 
ــرى مثل”غولكوندا فورت” وهــو مركز جتــاري  أخ

سابق للماس، ومسجد شارمينار، الذي يعود تاريخه 
إلى القرن السادس عشر، ويعرف باملنارات واملآذن 
األربعة. وستقوم “طيران اجلزيرة” بتشغيل رحالت 
ــاد )املــغــادرة 18.40 والقادمة  يومية إلــى حيدر أب
01.35(، مما يجعل من املمكن السفر إلى الهند دون 
إضاعة يوم عمل، كما سيتم اإلعالن عن جداول السفر 

للوجهات األخرى في شبه القارة الهندية قريباً.
وتبدأ األسعار من الكويت إلى حيدر أبــاد من 32 
ديناراً كويتياً وهي متاحة للبيع اآلن إضافة إلى وزن 
األمتعة الذي يبلغ 30 كلغ للدرجة السياحية و 50 كلغ 
لدرجة األعمال. وميكن للعمالءإجراء احلجوزات من 
Jazeeraairways.( خالل املوقع اإللكتروني اجلديد
com(، أو على تطبيق “طيران اجلزيرة” اخلاص 
بالهواتف الذكية، أو من خالل وكالء السفر املنتشرين 
في الكويت. وقد أطلقت “طيران اجلزيرة” مؤخراً 
املــقــصــورة الداخلية الــتــي مت جتديدها فــي كــل من 
الدرجتني االقتصادية واألعمال على أول طائرة من 
أسطولها “A320”، جنباً إلى جنب مع الشعار اجلديد 
والزي الرسمي اجلديد لطاقم الشركة. وسيتم ترقية 
املقصورات لدى الشركة بشكل كامل بحلول نهاية 

العام.

2017 4  وجهات جديدة ابتداًء من نوفمبر 

»طيران اجلزيرة« تقلع إلى الهند هذا املوسم
التقى كبار الشخصيات الرسمية واملصرفية العاملية 

»الوطني« يختتم مشاركته باجتماعات 
صندوق النقد الدولي في واشنطن

اختتم الوفد الرسمي لبنك 
الــكــويــت الــوطــنــي مشاركته 
فــي الفعاليات واالجتماعات 
السنوية لصندوق النقد الدولي 
ــي الــبــنــك  ــظ ــاف ــح ــس م ــل ــج وم
 الدولي الذي أقيم في الفترة ما 
ــر في  ــوب ــت بـــني 9 إلــــى 15 أك
ــات املــتــحــدة األمريكية  ــوالي ال

- واشنطن.
 والــتــقــى وفــد بنك الكويت 
الوطني الذي ضم كل من رئيس 
مجلس إدارة مجموعة بنك 
الكويت الوطني ناصر مساعد 
الــســايــر، والــرئــيــس التنفيذي 
للمجموعة عصام جاسم الصقر، 
ــرئــيــس التنفيذي  ونـــائـــب ال
للمجموعة شيخة خالد البحر 
باإلضافة إلى عدد من قيادات 
البنك، مبحافظ بنك الكويت 
املركزي الدكتور يوسف الهاشل 
ــك على هامش اجتماعات  وذل

الصندوق.
ــى الـــوفـــد بــكــبــار  ــق ــت ــا ال ــم ك
الـــشـــخـــصـــيـــات الــرســمــيــة 
واملصرفية العاملية وعلى رأسهم 
عدد من رؤساء البنوك العاملية 

ــوك املــركــزيــة  ــن ــب ـــــاء ال ورؤس
االوروبية والعربية إلى جانب 
عـــدد كــبــيــر مــن الشخصيات 
االقتصادية العاملية وصناع 
القرار في الواليات املتحدة التي 

تربطهم صالت وثيقة في بنك 
الكويت الوطني.

 وشارك الوفد في االجتماعات 
السنوية الــتــي ناقشت  أبــرز 
التحديات االقتصادية واملالية 

التي تواجه الصناعة املصرفية، 
ــب تــســلــيــط الــضــوء  ــان ـــى ج إل
على عدد من القضايا اخلاصة 
ــاع املــالــي  ــط ــق بــإصــالحــات ال
العاملي، السيما ما يؤثر منها 

على األسواق الناشئة.
وشملت االجتماعات السنوية 
اجتماعات جلنة التنمية، اللجنة 
ــلــشــؤون النقدية  ــة ل ــي ــدول ال
واملــالــيــة، مجموعة العشرة، 
مجموعة األربعة والعشرين. 
ـــرق اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  ـــط وت
الــنــقــديــة واملــالــيــة إلـــى النظر 
ــي تــطــورات أداء االقــتــصــاد  ف
العاملي واستشراف اجتاهاته 
املستقبلية وأيــضــا مــا يرتبط 
بتطورات أداء األســواق املالية 
الدولية وطبيعة املخاطر التي 
ميكن أن تؤثر على اجتاهات ذلك 
األداء والسياسات التي ينبغي 
انتهاجها لتجنب تداعيات مثل 

تلك املخاطر.
ــت  ــوي ــك ـــرص بــنــك ال ـــح وي
ــي عــلــى حــضــور مثل  ــن ــوط ال
ــالع على  ــإلط ــاءات ل ــق ــل هـــذه ال
آخــر الــتــطــورات العاملية التي 
تشهدها الصناعة املصرفية 
ــول الــعــالــم، ودور  واملــالــيــة ح
البنوك في املنطقة باإلضافة إلى 
حتديات األزمــة املالية العاملية 

وانعكاساتها على دول املنطقة.

البنك يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي

إحدى طائرات اجلزيرة 

أول تطبيق للتعليم املتنقل في منطقة الشرق األوسط 

»دّرسني« يكشف عن التقنيات احلديثة 
»2017 خالل مؤمتر »عرب نت 

 أَعلن القائمون على تطبيق “دّرسني” 
والذي هو أول منصة ذكية في املنطقة تصل 
الطالب مبدرسني مؤهلني في العديد من املواد 
الدراسية عن مشاركتهم في املؤمتر السنوي 
“عرب نت 2017” والــذي يقام في الكويت 
ــك بهدف عــرض دور التكنولوجيا في  وذل

تعزيز التعليم. 
وقد سجل تطبيق “دّرسني” التابع لشركة 
“درس” الرائدة في تقنيات التعليم، ما يزيد 
ــري عبر التطبيق  عــن 100،000 درس أج
في مــواد اللغة العربية واللغة االجنليزية 
والرياضيات خالل الفترة التجريبية التي 
استمرت سنة كاملة. وقــد حقق التطبيق 
ــواً بنسبة ٪50 )ليصل إلــى 150،000  من
درس( منذ اطالقه رسمياً في سبتمر 2017 
مقارنة مبعدل النمو الــذي سجل في الفترة 

التجريبية. 

وحــول املشاركة في “عرب نت”، صرح 
مهند معتوق،  املدير العام لشركة “درس”: 
“لقد مت تطوير “درسني” ليكون تطبيقا رائدا 
في مجال التعليم املتنقل في الوطن العربي، 
حيث صمم التطبيق لتقدمي دعم تعليمي فوري 
وتفاعلي يعتمد على االستكشاف كمنهجية 
للتوصل إلى املعرفة وبتكلفة منافسة. حيث 
تستند منهجيتنا التدريسية على نتائج 
بحوث موثقة في مجالي التعلم والتعليم، كما 
وأننا قمنا ببناء فريق متميز من ذوي اخلبرات 
وأسسنا بنية حتتية متكاملة وعالية التكيف 
مما سيمكننا من اإلستجابة السريعة لتوقعات 
املستخدمني املتزايدة، واملستجدات التقنية، 
وجوانب النمو والتوسع املختلفة. نحن فعال 
متفاؤلون مبستقبل “درسني” وبقدرتنا 
على إجـــراء تغييرات إيجابية وكبيرة في 
مجال التدريس اإلكتروني املتنقل.” وأضاف 

معتوق قائال: “يتيح لنا االشتراك في مؤمتر 
“عرب نت 2017” فرصة مثالية للقاء قادة 
أعمال لهم نفس اإلهتمامات مما ميكننا من 
تبادل املمارسات الفضلى معهم ويتيح لنا 
إبـــراز إمكانات تطبيقات وحــلــول تعليمية 
مشابهه لـ”درسني” ومستوى الطلب املتزايد 
عليها.” وأضــاف: “تتمتع الكويت بتاريخ 
حافل من الشركات الناشئة الناجحة التي 
ازدهـــرت في األســـواق اإلقليمية والدولية، 
ونحن في “درسني” نسعى إلى االستمرار 
في التوسع ووصــول التطبيق إلى املزيد من 
الدول في جميع أنحاء العالم. “ من جانبه قال 
عمر املدني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 
في تطبيق “دّرسني”: “يستخدم “دّرسني” 
نهجاً ذكيا فريداً من نوعه لدعم تعليم فئة 
الشباب في منطقة الشرق األوسط وخارجها، 
حيث أن التطبيق يحاكي طــرق وأدوات 

التواصل الذكية الشائعة واملتدوالة بني هذه 
الفئة ويعيد توظيفها ألهداف تعليمية. يقوم 
“درسني” بتلبية إحتياجات هذه الفئة من 
الطالب خلدمات الدعم األكادميي الفوري عبر 
منصة دردشة نصية وبأسلوب تعليمي قائم 
على اإلستكشاف. علينا أن نــدرك أن التعلم 
الذكي، الشخصي واملتنقل هو واقع، وأنه هنا 

ليبقى و يستمر.” 
ــرى، قــال عمر كريستيدس  ومــن جهه أخ
املؤسس والرئيس التنفيذي لـ “عرب نت”: 
“سعى “عرب نت” منذ انطالقته في 2009 
إلى مساعدة القطاع الرقمي وشبكة اإلنترنت 
في العالم العربي على النمو واالزدهار، حيث 
إن منو قطاع التعليم الرقمي يعد األســاس 
إلطالق آفاق جديدة في جميع أنحاء املنطقة، 
ويوفر امكانات هائلة ويخلق فــرص عمل 

تخدم منو االقتصادات الوطنية.” 

عمر املدني مهند معتوق

ــال املــديــر الــعــام للمؤسسة العامة للتأمينات  ق
االجتماعية حمد احلميضي امــس  االثنني إن صافي 
أرباح املؤسسة خالل السنة املالية )2017-2016( 
بلغ نحو 5ر1 مليار دينار كويتي )نحو 9ر4 مليار 

دوالر أمريكي(.
ــد احلميضي فــي لقاء مــع صحيفة )الشاهد(  وأك
الكويتية اليوم االثنني أن )التأمينات( تلتزم احليطة 
واحلذر جتاه األموال املستثمرة وتتبع في هذا الشأن 
سياسة حتفظية تهدف إلى احلفاظ على هذه األموال 
مع حتقيق العائد املناسب بأكثر ضمان ممكن وتوفير 
املستوى املطلوب من السيولة. وأضاف أن املؤسسة 
حتتفل هذا العام مبرور أربعني عاما على بدء العمل 
بنظام التأمينات االجتماعية الفتا إلى أن هذا النظام 

شهد تطورا كبيرا في أحكامه وتنوعا في خدماته 
وأنشطته إذ احتل مكانة مميزة بني األنظمة التي تعنى 
بتوفير األمن االجتماعي واالستقرار االقتصادي. وذكر 
أن عدد أصحاب املعاشات التقاعدية واملستحقني عنهم 
بلغ في نهاية السنة املالية )2016-2017( نحو 
214 ألفا فيما بلغ عدد املؤمن عليهم في السنة ذاتها 
نحو 341 ألف شخص شامال املدنيني العاملني في كل 
القطاعات وكذلك العاملني حلسابهم اخلاص. وبني أن 
املؤسسة جتري فحصا اكتواريا باستمرار لصناديقها 
االستثمارية بغية الوقوف على حقيقة مراكزها املالية 
حيث يتم قياس قيمة األصول وااللتزامات احلالية وفي 
في حال زيادة األصول عن االلتزامات يوجد فائض وفي 

حال زيادة االلتزامات عن األصول يحدث العجز.

1.5 مليار دينار  »التأمينات«: حققنا 
أرباحا صافية في »2017-2016«

أعلنت شركة Ooredoo عن 
انطالق حملتها للتوعية بسرطان 
الثدي حتت عنوان “15 دقيقة” 
والتي تبني للنساء بأن مدة الفحص 
ال يستغرق اال ربع ساعة ويأتي 
مبنافع كثيرة. هذه احلملة تسلط 
الــضــوء على أهمية الفحوصات 
املنتظمة للنساء لللكشف املبكر 
عن املــرض، الــذي يعد أكثر انواع 
السرطان شيوعاًبني النساء في 
الكويت. تأتي هذه احلملة امتداداً 
اللتزام الشركة بدعم ومتكني املرأة. 
سوف تقدم Ooredooبالتعاون 
من مستشفى السيف خصم 30% 
لغاية نهاية العام على فحوصات 

سرطان الثدي السنوية. 
تعليقا على هذه املبادرة، يقول 
مدير أول إدارة اإلتصال املؤسسي 
لدى شركة Ooredoo الكويت، 
 Ooredoo”:مــجــبــل األيــــــــــوب
تؤمن بأهمية التوعية ضد مرض 
ســرطــان الــثــدي ودعــم املــبــادرات 
التي تأتي ضمن هذا اإلطار، و أيضاً 

تسعىوراء إثراء حياة املرأة بشكل 
عــام حيث أن املـــرأة تشكل جــزءا 
اساسيا مــن املجتمع”. وأضافة 
األيـــوب: “نفتخر بالتعاون مع 
مستشفى السيف والتي تعتبر من 
أهم املستشفيات في الكويت لتقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية املــزودة 
بأحدث التقنيات للنساء ويسرنا 
التعاون مع العديد من املؤسسات 
والوجهات التي تدعم مجتمعنا”. 

ــأن النساء هم  وشـــددة االيـــوب ب
أخواتنا وامهاتنا وبناتنا ويشكلون 
%50 من املجتمع وأهم من ذلك هم 
األقــرب لقلوبنا”.  تعتبر الشاشة 
على واجهة املقر الرئيسي لشركة 
Ooredoo والكائنة في مدينة 
الكويت من أكثر الشاشات تطورا 
في الكويت وتستخدم لالعالن عن 
العديد من االتشطة املختلفة طوال 
الــعــام. مت تغيير لــون املبنى الى 
اللون الـــوردي تضامنا مع شهر 

التوعية بسرطان الثدي.
قدمت Ooredoo اعالنا خاص 
لبرامج التواصل االجتماعي عن 
احلملة مبشاركة مقدمة البرامج 
ــي والــنــاشــطــة  ــان ــوغ ــل ــة ال ــص ح
االجتماعية بشاير الشيباني. 
ــــدى بــســاطــة  يــظــهــر االعــــــالن م
وقــصــر فــتــرة الــفــحــص السنوي 
لسرطان الثدي وسيعرض على 
جميع قنوات التواصل االجتماعي 
اخلاصة ب Ooredoo وهم تويتر 

واليوتيوب واالنستجرام.

30 باملئة على فحص سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى السيف خصم  

Ooredoo تطلق حملتها للتوعية 
بسرطان الثدي

مجبل االيوب

قال   كبير استراتيجي األسواق 
في FXTM حسني السيد أنه بعد 
حالة من الرالي ألكثر من 4 أسابيع، 
تعّرض الدوالر للضغوط األسبوع 
املاضي حيث تراجع مقابل معظم 
العمالت األساسية األخـــرى، مما 
ــني إلــى  ــداول ــت ــن امل دفـــع الــعــديــد م
التساؤل ما إذا كان االجتاه الصاعد 
املسّجل مؤخراً في الدوالر قد انتهى 

أم ال.
ـــر أســـعـــار  ـــؤش ورغــــــم أن م
املستهلكني قــد ارتــفــع %0.5 في 
سبتمبر ، وهي الزيادة األكبر من 
ثمانية أشهر، إال أن بعد استبعاد 
ــذاء والــطــاقــة، مؤشر  ــغ أســعــار ال
أســعــار املستهلكني األســاســي لم 
ـــادة طفيفة بنسبة  يسجل إال زي
%0.1 مّما يدل على عدم وجود أي 
ضغوط تضّخمية في أكبر اقتصاد 
في العالم. وعــالوة على ذلك، فإن 
مبيعات التجزئة قفزت %1.6 في 
سبتمبر وهــي القفزة األكــبــر منذ 

مارس 2015، ولكن عند استبعاد 
ــارات والــبــنــزيــن  ــي ــس مــبــيــعــات ال
واخلدمات الغذائية ومواد البناء، 
فــإن مبيعات التجزئة األساسية 
ــادة  كما تسّمى لــم تسّجل إال زي
بنسبة %0.4. وقد كانتخيبة األمل 
ملموسة في أسواق الدخل الثابت 
حيث تراجعت عوائد سند العشر 
سنوات بواقع 5 نقاط أساس يوم 

اجلمعة. ومــع ذلــك فــإن احتماالت 
رفــع الــفــائــدة للمرة الثالثة في 
ديسمبر ظلت عند %80 بحسب 

.)CME’s FedWatch(
ومبا أن رفع الفائدة في ديسمبر 
بــات شبه محتسب بالكامل، فإن 
احملرك األساسي للدوالر سيظل هو 
التوقعات على املدى الطويل. كما أن 
احتماالت رفع الفائدة لثالث مّرات 
في 2018 كما يشير جدول النقاط 
اخلاص بالفدرالي بعيدة متاماً عن 
توقعات األســـواق التي ال تنتظر 
إال رفعاً واحــداً. واخلطر األساسي 
الذي يواجه الدوالر هو من سيقود 
الفدرالي بعد مغادرة يلني ملنصبها. 
فلكي يسيطر ثيران الــدوالر، فإنه 
بحاجة إلى بيانات اقتصادية قوية، 
وخاصةبياناتاألجور وتوقعات 
التضخم. وإذا ظل هذان املقياسان 
ضعيفني خــالل الــربــع األخــيــر من 
العام، أعتقد بأن الدوالر سيتعرض 

لضغوط هبوطية إضافية.

FXTM: رالي الدوالر يتوقف .. 
والنفط يرتفع

حسني السيد

خالل مشاركتها في معرض ومؤمتر الكويت للنفط والغاز

»زين« تستعرض أحدث خدماتها 
في حلول قطاع األعمال 

ــن عــن ُمشاركتها في  أعلنت زي
الــدورة الثالثة من معرض ومؤمتر 
الكويت للنفط والغاز KOGS الذي 
ُتنّظمه جمعية مهندسي البترول في 
أرض املعارض الدولية مبشرف في 
الفترة من 15 – 18 أكتوبر اجلاري 
حتــت رعــايــة سمو رئــيــس مجلس 
ــوزراء الشيخ جابر مبارك احلمد  ال

الصباح. 
ــي بيان  وأوضـــحـــت الــشــركــة ف
صحافي أن حفل االفتتاح قد شهد 
حــضــور الــعــديــد مــن الشخصيات 
رفيعة املستوى، في مقدمتها مُمثل 
سمو رئيس مجلس الــوزراء معالي 
وزير النفط ووزيــر الكهرباء واملاء 
عصام املرزوق، والرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية ورئيس 
املؤمتر نــزار العدساني، والرئيس 
ــن الكويت إميــان  التنفيذي فــي زي
الـــروضـــان، والــرئــيــس التنفيذي 
لألعمال واحللول في زين الكويت 
حمد املرزوق، باإلضافة ملجموعة من 
القيادات واخلبراء واملُتخصصني في 

قطاعات النفط والغاز والطاقة. 
ــن أن ُمشاركتها في  وبينت زي
فعاليات الـــدورة الثالثة مــن هذا 
املؤمتر يؤكد حرصها على املشاركة 
الفّعالة في مختلف األنشطة احمللية 
واإلقليمية التي تصب في مصلحة 

الــشــأن احملــّلــي وتنمية االقتصاد 
الوطني، وخاصًة كونها إحدى أكبر 
الشركات الوطنية الرائدة في القطاع 

اخلاص الكويتي.
وأضــافــت الشركة أنها انتهزت 
فرصة تواجدها في املعرض لتوفير 

اإلنــتــرنــت عــالــي السرعة لتغطية 
جميع مرافق املعرض، والذي يستفيد 
منه أكثر من 5000 زائر وُمنّظم على 
مدار ثالثة أيام، خاصًة وأن عمليات 
نقل البيانات واستخدامات شبكة 
االنترنت املختلفة التي سيكون رّواد 

املعرض باحلاجة لها تعتمد على 
خدمة االتــصــاالت فائقة السرعة، 
ــــأت زيـــن أن ُتــقــّدمــهــا مجاناً  وارت
وبكفاءة عالية على مدار فترة تنظيم 

املعرض. 
وأشارت زين إلى أنها قامت أيضاً 
بتخصيص جــنــاح خــاص لتقدمي 
خدمات وحلول “زين أعمال” لعمالء 
الهيئات والــشــركــات مــن اجلهات 
املـُــشـــاركـــة فـــي املـــعـــرض، والــتــي 
تتضّمن خدمة M2M )آلة إلى آلة( 
التي توّفر حلول إرســال واستقبال 
البيانات وإدارة النظم املركزية، 
ــر مجموعة مــن االبــتــكــارات  ــوّف وت
اجلديدة لقطاع النفط والغاز على 
ـــك ملراقبة  وجـــه اخلــصــوص، وذل
ومتابعة وتشخيص أداء وسالمة 
أصول النفط والغاز من خالل أجهزة 
االستشعار املتصلة بشبكة الكهرباء، 
والتي ُتقّدم تقارير فورية ُتساهم في 
ــدوث أي انقطاع فــي التيار  منع ح
الكهربائي مما يزيد من قدرة حتمل 

الشبكة ويخفض تكاليف العمل. 

عصام املرزوق في جناح زين


