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يدعم االبتكار وحماية العمالء والنظام المصرفي

الهاشل« :المركزي» يوفر البيئة الرقابية التجريبية لتحقيق التوزان
ي�ست�ضيف بنك الكويت املركزي
االثنني املقبل امل�ؤمتر امل�رصيف
العاملي �صياغة امل�ستقبل» حتت
رعاية �سمو �أمري الكويت ال�شيخ
�صباح الأح��م��د مب�شاركة �أك�ثر
من خم�سة و�أرب��ع�ين م�شاركا من
بينهم �أك�ثر م��ن خم�س وع�رشين
��شرك��ة متخ�ص�صة يف التقنيات
املالية احلديثة لعر�ض قدراتها
يف املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر
وال����ذي ي��ق��ام ب��رع��اي��ة «زي���ن».
وي�ست�ضيف امل�ؤمتر عدد ًا من كبار
امل�س�ؤولني والتنفيذيني من خمتلف
البنوك ال��ك�برى ،للتعرف على
�أحدث مبتكرات التقنيات املالية
التي باتت ت�شكل ع�صب اخلدمات
املالية يف املنطقة.
وقال حمافظ بنك الكويت املركزي
حممد الها�شل« :ن��رح��ب بجميع
امل�شاركني يف املعر�ض من �رشكات
التقنيات املالية من الكويت ودول
جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
ال��ع��رب��ي��ة ،وال��ب��ن��وك املحلية،
و�رشكات االت�صاالت الرائدة على

م�ستوى املنطقة ،حيث ت�شهد
التقنيات املالية �إقبا ًال من قطاعات
عري�ضة من املجتمعات ،فهي تلبي
احتياجات الفئات غري امل�شمولة
باخلدمات امل�رصفية التقليدية،
كما تلبي تطلعات العمالء ،ف�ضال
عن �أن التقنيات املالية احلديثة
ال تغري م�شهد ال�صناعة امل�رصفية
فح�سب ،بل ت�ساهم بقوة يف رفع
�سقف توقعات العمالء باحل�صول
ع��ل��ى خ��دم��ات م�رصفية �سل�سة
وي�سرية ،ولذلك ال غنى للبنوك
امل�رصفية ع��ن تبني التقنيات
املالية احلديثة لتحافظ على
مركزها يف هذا املجال» .و�أ�ضاف
الها�شل« :ومن جانبه ،يوفر بنك
الكويت املركزي البيئة الرقابية
التجريبية يف �إطار عمل رقابي قوي
من �ش�أنه حتقيق التوزان بني دعم
االبتكار من جانب وحماية العمالء
وال��ن��ظ��ام امل����صريف م��ن اجلانب
الآخر ،وي�شارك يف املعر�ض عدد
من ال�رشكات املدرجة يف البيئة
الرقابية التجريبية».

تراجع المؤشر العام في «دبي»
بفعل هبوط أسهم البنوك
�أنهى �سوق دبي املايل تعامالته
�أم�س على انخفا�ض ،تزامنا مع
هبوط قطاعاته القيادية �أبرزها
ال��ب��ن��وك .وم��ع نهاية تعامالت
�أم�س� ،أقفل امل�ؤ�رش العام للبور�صة
على انخفا�ض بن�سبة ،% 0.14مبا
ي��وازي  3.87نقاط،ليغلق عند
م�ستوي  2819.69نقطة .وو�صل
حجم التداول �إلى  310.667ماليني
�سهم ،ب�سيولة قدرها 522.892
مليون درهم ،بعد تداول 3.580
�آالف �صفقة ،مقارنة بجل�سة �أول
من �أم�س .وعلي م�ستوى القيمة
ال�سوقية ،هبطت مب��ق��دار 159
مليون درهم �إيل  370.314مليار
درهم يف نهاية جل�سة �أم�س،مقابل
 370.473مليار درهم خالل جل�سة
�أول �أم�س .وانخف�ض قطاع اخلدمات
بن�سبة  ،% 1.70ث��م ال�سلع
اال�ستهالكية بن�سبة ،% 1.59
وتاله قطاع اال�ستثمار واخلدمات
املالية بن�سبة  ،%1.51ثم البنوك
بن�سبة  ،% 1.40بينما ارتفع
وح��ي��دا قطاع ال��ع��ق��ارات بن�سبة
 .% 2.01وبخ�صو�ص �أداء قياديات
البور�صة ،انخف�ضت �أ�سهم �رشكة
�أرابتك القاب�ضة  ،% 2.40وبنك
دبي الإ�سالمي  ،% 1.89و�رشكة دي

�إك�س بي �إنرتتينمينت�س ،%1.88
و��شرك��ة دب��ي لال�ستثمار،وبنك
الإم����ارات دب��ي الوطني بن�سبة
 ،1.56و  % 1.13علي التوايل.
علي اجلانب الآخر،ا�ستقر �سهم
�رشكة داماك العقارية م�ستقر دون
تغيري،بينما ارتفع وحيدا �سهم
�رشكة �إعمار العقارية بن�سبة
 .% 2.54وهبط � 22سهم ًا وجاء
يف �صدارتهم �سهم �رشكة املدينة
للتمويل واال���س��ت��ث��م��ار بن�سبة
� %5.63إيل �سعر  0.20درهم،
بينما ارتفعت ت�سعة �أ�سهم كان
يف مقدمتهم �سهم جمموعة ال�سالم
ال��ق��اب�����ض��ة امل���درج���ة �أ�سهمها
يف ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت و���س��وق
دب���ي امل����ايل بن�سبة %4.42
�إل��ى �سعر  0.45دره���م .وكان
ال�سهم الأك�ثر ت��داوال م��ن حيث
الأحجام �سهم جمموعة جي �إف
�إت�ش املالية املدرجة �أ�سهمها
يف �سوق دب��ي املايل،بور�صة
ال��ب��ح��ري��ن،وب��ور���ص��ة الكويت
بعد ت���داول  107.271ماليني
�سهم،فيما ك��ان الأن�����ش��ط على
م�ستوى ال�سيولة �سهم �رشكة
�إعمار العقارية ب�سيولة قدرها
 109.183ماليني درهم.

فائض الحساب الجاري لمنطقة
اليورو يرتفع ليسجل  21ملياراً
ارتفع فائ�ض احل�ساب اجلاري يف منطقة اليورو خالل �شهر يوليو املا�ضي
ب�أكرث من توقعات املحللني ،وك�شفت بيانات �صادرة عن البنك املركزي
الأوروبي� ،أم�س� ،أن احل�ساب اجلاري ملنطقة اليورو �سجل  21مليار
يورو خالل �شهر يوليو املا�ضي وهو م�ستوى �أعلى من  18مليار يورو
امل�سجل يف ال�شهر ال�سابق له ،وكانت تقديرات املحللني ت�شري �إلى �أن
فائ�ض احل�ساب اجلاري �سوف يرتفع �إلى  20.3مليار يورو خالل �شهر
يوليو .وخالل فرتة � 12شهر ًا املنتهية يف يوليو املا�ضي ،بلغ فائ�ض
احل�ساب اجلاري ن�سبة �إلى الناجت املحلي الإجمايل ملنطقة اليورو بلغ
 317مليار يورو �أو ما يعادل  % 2.7ومقارنة مع فائ�ض بنحو % 3.3
يف الفرتة املماثلة املنتهية يف يوليو  .2018وبح�سب البيانات ،ف�إن
فائ�ض امليزان ال�سلعي واخلدمي بلغ  26مليار يورو وملياري يورو على
الرتتيب خالل �شهر يوليو املا�ضي وهو نف�س الفائ�ض امل�سجل يف يونيو
ال�سابق له والبالغ  25مليار يورو و 3مليارات يورو على التوايل.

• حممد الها�شل

وي�شكل معر�ض التقنيات املالية،
فر�صة لكل من �رشكات التقنيات
املالية النا�شئة والعريقة على
ح��د ���س��واء للتوا�صل م��ع �صناع
ال�سيا�سات والقيادات احلكومية
وكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني يف
قطاع اخلدمات املالية.
وتعر�ض �رشكات التقنيات املالية

انخفاض بورصة
قطر  %1.2بضغط
من  6قطاعات
هبطت ب��ور���ص��ة ق��ط��ر خالل
تداوالت �أم�س ،ب�ضغط تراجع
 6ق��ط��اع��ات ،وج���اءت �أ�سهم
البنوك واخل��دم��ات املالية
ك�أبرز القطاعات املرتاجعة،
وذل����ك ب��ع��د �إع��ل��ان م�رصف
قطر امل��رك��زي خف�ض معدل
الفائدة  % 25جتاوب ًا مع قرار
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي.
وح�سب بيان للمركزي القطري
�أم�������س ،مت تخفي�ض معدل
الفائدة على الإقرا�ض لت�صل
�إلى  % 4.5نقطة �أ�سا�س ،مع
تخفي�ض الفائدة على الإيداع
و�إعادة ال�رشاء بواقع % 2.25
لكل منهما.
وت���رب���ط ال�����دول اخلليجية
عمالتها بالدوالر ما يحد من
فر�ص تلك ال��دول يف التمتع
ب�سيا�سات نقدية م�ستقلة،
فيما ظلت الكويت هي الدولة
اخلليجية الوحيدة التي تربط
عملتها ب�سلة م��ن العمالت.
وك��ان��ت امل���رة الأول����ى التي
خف�ض فيها املركزي القطري
�أ�سعار الفائدة يف �أغ�سط�س
ال�سابق� ،إذ مت خف�ض �سعر
فائدة الإقرا�ض  25نقطة �أ�سا�س
�إلى .% 4.75
و ه��ب��ط امل�����ؤ���ش�ر ال��ع��ام
بن�سبة  % 1.20عند النقطة
 ،10423.39ليفقد  120نقطة
عن م�ستويات �أول �أم�س.
و�سجلت ال��ت��داوالت يف ذلك
ال��ت��وق��ي��ت  301.29مليون
ري��ال ،وزعت على  97مليون
���س��ه��م ،بتنفيذ � 7.68آالف
�صفقة .و�شهدت التعامالت
تراجع قطاعات االت�صاالت،
وال��ع��ق��ارات ،وال�صناعة،
والبنوك واخلدمات املالية،
والنقل والب�ضائع ،فيما ارتفع
الت�أمني وحيد ًا .وهبط قطاع
البنوك واخل��دم��ات املالية
 ،% 0.78مت�أثر ًا برتاجع 11
�سهم ًا من �أ�صل � 13سهم ًا مدرجة
بالقطاع.

تمثل المنتجات الزراعية  % 36بواقع  85مليون ًا

البرازيل :حجم التبادل التجاري
مع الكويت بلغ  23مليون دوالر
�أعلنت وزي��رة الزراعة والرثوة
احليوانية والإم���دادات الغذائية
الربازيلية ترييزا كري�ستينا ديا�س
�أن حجم التبادل التجاري بني
بالدها والكويت بلغ  239مليون
دوالر متثل املنتجات الزراعية
منها % 36بواقع  85مليونا.
وقالت ديا�س خالل لقائها �أول
ام�س مع ممثلي و�سائل الإع�لام
الكويتية على هام�ش زيارتها
�إلى البالد �إن هذه الزيارة تنطلق
من «الرغبة يف لقاء الأ�صدقاء
الكويتيني مبا�رشة» وتر�سيخ
العالقات االقت�صادية والتجارية
بني البلدين ال�صديقني وتو�سيعها
خ�صو�صا �أن عالقات ال�صداقة
واملحبة الكويتية الربازيلية ذات
تاريخ بعيد وطويل.
وك�شفت ع��ن اتفاقية حمتملة
مع ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية لتمويل م�رشوع زراعي
بقيمة  50مليون دوالر وامل�رشوع
قيد البحث حاليا مع ال�صندوق
لتمويل �صغار امل��زارع�ين يف
املنطقة ال�شمالية ال�رشقية من
ال�برازي��ل وتدعمه ت�سع �سال�سل
�إنتاجية بهدف احل��د من الفقر
ه��ن��اك .و�أو���ض��ح��ت �أن احلكومة
الربازيلية �ستكون �رشيكا م�ساهما
يف هذا امل�رشوع بتمويل م�شاريع
الري والطاقة الكهربائية ودفع
فوائد القر�ض الذي ت�أمل الربازيل
احل�صول عليه من ال�صندوق.

وذكرت �أن لقاءاتها مع م�س�ؤويل
الهيئة العامة للزراعة والرثوة
ال�سمكية والهيئة العامة للغذاء
والتغذية الكويتيتني متت خاللها
املوافقة على ال�سماح ر�سميا
با�سترياد الع�سل الربازيلي ومت
التباحث ب�ش�أن ال�سماح با�سترياد
حل��وم الأب��ق��ار الربازيلية وهذه
املباحثات قطعت �شوطا كبريا
جدا ويتوقع �أن يتم الأمر قريبا
مب��ج��رد االن��ت��ه��اء م��ن �إ�شكالية
ب�سيطة جدا تخ�ص ترجمة بع�ض
اجلمل يف �شهادة اال�سترياد .وبينت
ديا�س �أن اجتماعاتها املتنوعة
مع م�س�ؤويل هيئتي «الزراعة»
و«الغذاء» تناولت �أي�ضا مو�ضوع
ا�سترياد الأ�سماك التي و�صفته ب�أنه
معقد بع�ض ال�شيء ب�سبب بع�ض
القوانني الربازيلية �آملة حل هذه
امل�س�ألة من اجلانب الربازيلي
يف غ�ضون الأ�شهر القليلة املقبلة
وفتح ال�سوق للتبادل التجاري يف
جمال الأ�سماك بني البلدين.
و�أ�شارت �إلى �أن وزارة الزراعة
الربازيلية بحثت يف زيارة �سابقة
قبل �سنوات م�س�ألة «اال�ستزراع
ال�سمكي» مع اجلهات املعنية يف
الكويت ومت تقدمي اخلربة التقنية
ال�برازي��ل��ي��ة ب��ه��ذا اخل�صو�ص
لتلبية حاجات ال�سوق واحلد
من ا�ستنزاف امل��وارد الطبيعية
بالتعاون مع الوكالة الربازيلية
للأبحاث احليوانية والزراعية

ال��ت��ي و���ض��ع��ت حت���ت ت�رصف
اجلانب الكويتي وبالتعاون مع
معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وردا على �س�ؤال عن مدى التزام
امل�سالخ الربازيلية التي تورد
منتجاتها احليوانية ب�أحكام
الذبح طبقا لل�رشيعة اال�سالمية
�أفادت ب�أن ذلك يقع حتت م�س�ؤولية
م�ؤ�س�سات �إ�سالمية متخ�ص�صة يف
الربازيل ت�صدر �شهادات خا�صة
ومعتمدة للم�سالخ التي تطبق
«الذبح احلالل».
وقالت ديا�س �إن هذه امل�ؤ�س�سات
تتولى تدريب وتثقيف موظفي
امل�سالخ ب�أحكام الذبح وكيفيته
الفتة �إل��ى �أن ذل��ك ال يقع �ضمن
اخت�صا�صات وزارة ال��زراع��ة
مبا�رشة لكنها حتتفظ بعالقات
طيبة ومميزة مع هذه امل�ؤ�س�سات
وتقدم لها كل �سبل التعاون.
ووردا على ���س���ؤال ع��ن حرائق
غابات الأمازون املطرية ذكرت �أن
الربازيل �إحدى �أكرث الدول التي
تعمل بجدية للحفاظ على البيئة
بدليل �إقرار الربملان الربازيلي
قوانني وعقوبات حازمة و�صارمة
�ضد كل من يرتكب جرائم قطع �أو
حرق متعمد للغابات م�ستطردة
�أن هناك ح��رائ��ق �سنوية لي�س
فقط يف الغابات الأمازونية بل
على م�ستوى العامل حتدث ب�سبب
مو�سم اجلفاف والميكن التحكم
بذلك.

خمتلف منتجاتها م��ن التمويل
اجلماعي ،ال��ذك��اء ال�صناعي،
قواعد �سل�سلة البيانات ،ال�صريفة
الرقمية ،املدفوعات واملحافظ
الرقمية ،مناذج «�أع��رف عميلك»
الإل��ك�ترون��ي��ة ،الت�أمني و�إدارة
العقارات ،حيث دعي عديد من
�رشكات التقنيات املالية من دولة
الكويت ومملكة البحرين و�سلطنة
عمان وقطر ،والإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ،وغريها من الدول
الأخرى.
و�إل��ى جانب �رشكات التقنيات
املالية� ،سيكون لكل البنوك
املحلية ح�ضور ملمو�س لعر�ض
م�سريتها نحو التحول الرقمي
وخ��دم��ات��ه��ا امل��ب��ت��ك��رة احلالية
وامل�ستقبلية� ،إلى جانب �رشكتي
ات�صاالت رائدتني باملنطقة هما
��شرك��ة «زي���ن» و��شرك��ة «فيفا»،
ل��ع��ر���ض م��ب��ادرات��ه��م��ا يف جمال
التقنيات امل��ال��ي��ة يف املنطقة
العربية ،بالإ�ضافة �إلى بنك الكويت

امل���رك���زي ،وم���ؤ���س�����س��ة الكويت
للتقدم العلمي التي �ستعر�ض ما
تقدمه من درا�سات وبرامج تدريبية
يف هذا املجال .ويبعث وجود كل
هذه امل�ؤ�س�سات وال�رشكات حتت
�سقف واحد مع اجلهات الت�رشيعية
بر�سالة وا�ضحة ب�أن الوقت قد حان
لأن تعمل كل الأطراف املعنية مع ًا
على �صياغة امل�ستقبل .وف�ض ً
ال عن
معر�ض التقنيات املالية ،يزخر
جدول �أعمال امل�ؤمتر مبو�ضوعات
عالية الأهمية يف �صياغة وت�شكيل
ال�صناعة امل�رصفية العاملية
يف امل�ستقبل ،و���س��وف يتحدث
خ�ب�راء ال�صناعة ويف مقدمتهم
�صناع ال�سيا�سات وامل�س�ؤولون
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون يف ال��ب��ن��وك عن
التحديات االقت�صادية واالجتماعية
التي تواجه القطاع امل�رصيف،
والفر�ص واملخاطر التي ت�شكلها
االب��ت��ك��ارات التقنية ،م��ع و�ضع
ر�ؤية لنمو القطاع وازدهاره ودعم
التنمية االقت�صادية امل�ستدامة على
نحو �أف�ضل.

نمو حركة النقل الجوي بنسبة  ٪4.3سنوي ًا

«إيرباص» :العالم بحاجة إلى  39ألف طائرة
خالل العشرين عام ًا المقبلة
�أ���ص��درت �رشكة �إي��رب��ا���ص تقرير «توقعات
ال�سوق العاملية  2038-2019وال��ذي ي�شري
�إلى توقعات بنمو �أ�ساطيل طائرات امل�سافرين
وال�شحن يف العامل لأكرث من ال�ضعف ،لت�صل
�إلى نحو � 48ألف طائرة جديدة بحلول عام
 ،2038مقارنة مع نحو � 23ألف طائرة اليوم.
وي�أتي هذا النمو بالتوازي مع التوقعات بنمو
حركة النقل اجلوي بن�سبة � ٪4.3سنوي ًا ،الأمر
الذي يتطلب توظيف � 550ألف طيار جديد و640
�ألف خبري تقني.
وي�شري التقرير �إلى �أن  680.47طائرة متوقع
ت�شغليها بحلول العام  ،2038حيث �سيكون
 210.39طائرة منها جديدة ،و  8.470طائرة
ُم�ستخدمة حالي ًا .هذا وتلعب �رشكة �إيربا�ص
دور ًا حموري ًا يف عملية �إزال��ة الكربون ب�شكل
تدريجي م��ن ق��ط��اع النقل اجل���وي وحتقيق
احلياد الكربوين الكامل بحلول عام  ،2020مع
اال�ستمرار بنقل امل�سافرين عرب طائراتها �إلى
خمتلف الوجهات حول العامل ،وذلك من خالل
امل�ساهمة يف حتديث �أ�ساطيل �رشكات الطريان
عرب تزويدها ب�أحدث جيلٍ من الطائرات عالية
الكفاءة يف ا�ستهالك الوقود مثل الطائرات من
عائالت  A220و A320neoو A330neoو
.A350
وتلتزم �إيربا�ص يف �ضوء التطور املت�سارع
اليوم لتقنيات ال��ط��ائ��رات ،بتب�سيط فئات
طائراتها بهدف الرتكيز ب�شكلٍ �أك�بر على
الطاقة اال�ستيعابية واملدى الت�شغيلي ونوع

املهام .فعلى �سبيل املثال ،يندرج طراز A321
ق�صرية املدى �ضمن فئات الطائرات �صغرية
احلجم ،بينما مُيكن ت�صنيف طراز A321LR
�أو � A321XLRضمن فئة الطائرات متو�سطة
احلجم ذات مدى ت�شغيلي طويل .وبينما يعد
ال�سوق الرئي�سي لـ طائرات � A330ضمن فئة
احلجم املتو�سط ،م��ن املتوقع �أن توا�صل
�رشكات الطريان ت�شغيل هذا الطراز �ضمن فئة
الطائرات الكبرية جنب ًا �إلى جنب مع عائلة
طائرات .XWB A350
وت�ؤكد الفئات اجلديدة احلاجة �إلى ت�صنيع
وت�شغيل  39.210طائرة م�سافرين و�شحن
جديدة ،مبا ي�شمل  29.720طائرة �صغرية
احلجم و 5.370طائرة متو�سطة احلجم ،و4120
طائرة كبرية ،وذل��ك وفق ًا لتقرير «توقعات
ال�سوق العاملية  .»2038-2019ومن بني هذه
الطائرات� ،سيتم ا�ستخدام  25.000طائرة بهدف
تو�سيع الأ�ساطيل احلالية ،بينما �سيتم �إ�ضافة
 14.210طائرة ال�ستبدال ال��ط��رازات القدمية
ٍ
كفاءة فائقة.
بنماذج �أحدث وذات
هذا و�شهدت حركة النقل اجلوي منو ًا ب�أكرث من
ال�ضعف منذ عام  ،2000بف�ضل مرونة القطاع
وقدرته على مواجهة ال�صدمات االقت�صادية .كما
يوا�صل قطاع النقل اجلوي لعب دورٍ رئي�سي يف
الربط بني املراكز ال�سكانية الكربى ،ال�سيما
�سجل �أعلى معدالت
يف الأ�سواق النا�شئة التي تُ ّ
ال�سفر عاملي ًا ،لأن معدل التكاليف والأ�سعار
وطبيعة املناطق اجلغرافية جتعل من امل�ستحيل

اللجوء لبدائل �أخرى لل�سفر والتنقل.
وي�ساهم اليوم نحو ربع التعداد ال�سكاين �ضمن
املناطق احل�رضية حول العامل ب�أكرث من ربع
الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،ونظر ًا لأن
ذلك ميثل حمرك ًا رئي�سي ًا للنمو ،حيث ت�شري
التوقعات �إل��ى �أن «م��دن الطريان ال�ضخمة»
�ستوا�صل دعم �شبكة الطريان العاملية ،كما �أن
امل�ساهمة يف عمليات تطوير التقنيات اجلديدة
يف جمال كفاءة ا�ستهالك الوقود �ست�سهم ب�شكل
كبري يف زيادة الطلب على ا�ستبدال الطائرات
احلالية الأقل كفاءة.
من جانبه ،ق��ال كري�ستيان �شريير املدير
التنفيذي التجاري يف �إيربا�ص ورئي�س �رشكة
�إيربا�ص العاملية« :يعك�س النمو يف حركة
النقل اجل��وي ال��ذي يقدر حالي ًا بن�سبة %4
�سنوي ًا الطبيعة املرنة لقطاع الطريان وقدرته
على مواجهة ال�صدمات االقت�صادية ق�صرية الأجل
واال�ضطرابات اجليو�سيا�سية .ومن املعروف
�أن تنامي حركة النقل اجلوي ميثل دلي ًال على
ازدهار اقت�صادات الدول� ،إذ تزداد احلاجة لنقل
النا�س والب�ضائع �إلى خمتلف الوجهات حول
العامل».
و�أ�ضاف �شريير« :ي�سهم قطاع الطريان التجاري
يف تعزيز من��و ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل
العاملي ،بالإ�ضافة �إل��ى توفري  65مليون
وظيفة وفر�صة عمل حول العامل ،مما يدل على
املنافع الهائلة التي جتلبها �أعمالنا �إلى جميع
املجتمعات ومراكز التجارة العاملية».

«هواوي» تكشف عن منظومة حوسبية جديدة
في مجال الذكاء الصناعي
ك�شفت �رشكة «هواوي» ال�صينية عن منظومة
خ��وادم حو�سبية جديدة يف جم��ال الذكاء
ال�صناعي اطلقت عليها ا�سم «اطل�س »900
من �ش�أنها توفري �إمكانات جديدة يف جماالت
البحث العلمي املختلفة واالبتكار التجاري.
ج��اء ذل��ك على ل�سان نائب رئي�س جمل�س
�إدارة ال�رشكة كني هو �ضمن فعاليات م�ؤمتر
«هواوي كونكت  »2019الذي يعقد يف مدينة
�شنغهاي بعنوان «التحول ال��ذك��ي» خالل
الفرتة من  18الى � 20سبتمرب احلايل وذلك
لالعالن عن ا�سرتاتيجية ال�رشكة وم�شاريعها
و�رشاكاتها امل�ستقبلية.
وق��ال هو ان «اطل�س  »900ا��سرع جمموعة
تدريب على الذكاء ال�صناعي يف العامل م�شريا
�إلى �أنها ت�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية ال�رشكة
يف �سوق احلو�سبة حيث قامت بتطوير هذه
املنظومة خالل العقد املا�ضي .و�أ�ضاف �أن
�سوق احلو�سبة «�ضخم» وتبلغ قيمته �أكرث
من تريليوين دوالر �أمريكي م�ؤكدا موا�صلة
«هواوي» اال�ستثمار يف هذا ال�سوق من خالل
ا�سرتاتيجية تركز على �أربعة جماالت رئي�سية
هي الهند�سة املعمارية وانظمة املعاجلات
واحلفاظ على حدود العمل ا�ضافة الى بناء
نظام بيئي مفتوح.
وذكر ان �رشكة «هواوي» اطلقت العام املا�ضي
معاجلات مبتكرة لتوفري امدادات ثابتة من
طاقة احلو�سبة بتكلفة اقل حتت ا�سم «دافن�شي»
م�شريا �إلى �أن لديها �أي�ضا جمموعة كاملة
من املعاجلات للأغرا�ض العامة والأجهزة

• كني هو

وال�شا�شات الذكية .و�أو���ض��ح ان ال�رشكة
�ست�ستثمر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة
نحو 5ر 1مليار دوالر لبناء نظام بيئي مفتوح
من خالل اع��داد برامج تطوير خا�صة تقوم
على دعم خم�سة ماليني مطور ومتكني �رشكاء
ال�رشكة حول العامل من تطوير جيل جديد
من التطبيقات واحللول الذكية .واعرب عن
اعتقاده ان احلو�سبة الإح�صائية �ستم�سي خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة امل�سار الرئي�سي
يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت اذ

ا�سعار العمالت �أمام الدينار
الدوالر ي�ستقر �أمام
الدينار عند  303فلو�س
واليورو ينخف�ض الى
305

�سعر ال�رصف
مقابل الدينار
الكويتي «فل�س/
وحدة»

ن�سبة التغيري« ٪العملة
مقابل الدينار»

دوالر امريكي

303.70

0.00

يورو

335.148

-0.27

جنية �إ�سرتليني

378.851

-0.08

ين ياباين

2.8157

0.31

فرنك �سوي�رسي

304.767

-0.28

ريال �سعودي

81.095

0.00

درهم �إماراتي

82.696

0.00

ريال قطري

83.434

0.00

دينار بحريني

807.713

0.00

ريال عماين

78.857

0.00

�ست�شكل احلو�سبة الذكية �أكرث من  % 80من
�إجمايل الطاقة امل�ستخدمة يف جميع �أنحاء
العامل.
وت�شارك الكويت يف امل�ؤمتر بوفد يرت�أ�سه
رئي�س الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات املهند�س �سامل االذينة وي�ضم كال
من �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة وليد القالف
و�سعود الزيد واحمد �إبراهيم ا�ضافة الى
القن�صل العام للكويت يف مدينة �شنغهاي
م�شعل ال�شمايل.

الدوالر يستقر أمام الدينار عند  303فلوس
واليورو ينخفض الى 305
ا�ستقر �سعر ��صرف ال��دوالر
م��ق��اب��ل ال��دي��ن��ار �أم�����س عند
م�ستوى  0.303دينار يف حني
انخف�ض ال��ي��ورو ال��ى 0.335
دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف
�أول �أم�س .وقال بنك الكويت
املركزي يف ن�رشته اليومية
على موقعه الإل��ك�تروين �إن
�سعر �رصف اجلنيه اال�سرتليني
انخف�ض ال��ى م�ستوى 0.378
دي��ن��ار كما انخف�ض الفرنك
ال�سوي�رسي الى م�ستوى 0.304
دينار وظل الني الياباين عند
م�ستوى  0.002دي��ن��ار دون
تغيري.
وهبط ال��دوالر �أم��ام العمالت
الرئي�سية خالل تعامالت �أم�س،

م��ع تباين وا���ض��ح يف موقف
�صناع ال�سيا�سة النقدية داخل
بنك االحتياطي الفيدرايل،
وقبيل �إعالن بيانات اقت�صادية.
وعلى الرغم �أن بنك االحتياطي
الفيدرايل قرر �أول �أم�س خف�ض
معدل الفائدة مبقدار  25نقطة
�أ���س��ا���س لت�صل �إل���ى م�ستوى
ي�تراوح بني � % 1.75إل��ى 2
 ،%ف���إن � 7أع�ضاء يف جمل�س
االحتياطي الفيدرايل وافقوا
على خف�ض الفائدة مبقدار 25
نقطة �أ�سا�س ،يف حني عار�ض
ع�ضوان القرار مف�ضلني تثبيت
الفائدة دون تغيري ،بينما
ر�أي ثالث خف�ض الفائدة بنحو
.% 0.50

