
أعلنت شركة “تريند مايكرو” )رمزها في 
بورصة طوكيو 4704(، ، عن إطالق حّل نظم 
احلماية من االختراق، والذي تهدف حلماية 
البيئات الصناعية. وق��د ُصمم ه��ذا احل��ّل 
بطريقة متّكن املنشآت الصناعية العاملة في 
دولة الكويت من حماية شبكاتها الصناعية 
الواسعة من التهديدات الرقمية احملتملة، 

وخفض النفقات التشغيلية والرأسمالية.
وتنتقل الكويت، وف��ق رؤيتها الوطنية 
للعام 2030، إلى بناء منظومة اقتصادية 
متنوعة تعتمد في جانب منها على الصناعات 
احمللية، وبناء أنظمة امل��دن الذكية املبتكرة 
ال��ت��ي ت��ض��ّم ف��ي أنحائها شبكات صناعية 
معقدة. وحتتاج الكويت إلى تأمني احلماية 
م��ن ال��ه��ج��م��ات ال��رق��م��ي��ة ل��ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات 
واملجاالت احليوية املتنامية. ومن املتوقع 
أن تصل قيمة سوق األم��ن الرقمي إلنترنت 
األشياء في الشرق األوسط وإفريقيا إلى 3.2 
مليار دوالر بحلول العام 2025، محققة منًوا 
بأربعة أضعاف عن العام 2015، وفًقا ألرقام 

شركة “موردور إنتليجنس”.
وبهذه املناسبة، قال أسعد عرابي املدير 
اإلقليمي لشركة “تريند مايكرو” في اخلليج، 
إن دول��ة الكويت حتتل مكانة مرموقة في 
مجال االبتكار في الصناعات الذكية واملدن 
الذكية، مؤّكًدا أنها بحاجة إلى تأمني شبكات 
إن��ت��رن��ت األش��ي��اء م��ن الهجمات الرقمية، 
وأض���اف: “طورنا احل��ّل “إيدج آي بي إس 
برو” EdgeIPS Pro ليصبح احلّل املثالي 
حلماية الصناعات الذكية في البالد وميّكن 
قادة املدن الذكية واملصانع الذكية من تعزيز 
مستويات احل��م��اي��ة ان��ط��الًق��ا م��ن البيئات 
السحابية، م��ن أج��ل التحكم ف��ي التجزئة 

الشبكية وتنظيمها”.
من جانبه، قال أكيهيكو أوميكاوا النائب 

التنفيذي للرئيس ألمن إنترنت األشياء لدى 
“تريند مايكرو”، رئيس مجلس إدارة “تي 
إكس ون نتويركس”، إن اجلمع بني تقنية 
املعلومات والتقنيات التشغيلية “أمر بالغ 
األهمية للمنشآت واألعمال التجارية”، في 
ظّل ما اعتبره “مشهًدا رقمًيا دائم التغير”. 
 EdgeIPS Pro وأض���اف: “ُتعّد إض��اف��ة
إلى حزمة “تريند مايكرو” األمنية الشاملة 
للمصانع الذكية، إجن���اًزا ب���ارًزا في مجال 
حماية الشبكات الصناعية الواسعة في 
املصانع. ونرى أن سهولة تنفيذ احلّل املالئم 
متاًما لبيئة تقنية املعلومات تسمح للمنشآت 
مبواصلة تشغيل عملياتها كاملعتاد مع جتّنب 
التهديدات اخلطرة”. ب��دوره، أّك��د الدكتور 
تيرنس ليو املدير العام لشركة “تي إكس ون 
نتويركس”، أن االفتقار إلى التجزئة الشبكية 
الهادفة إلى إيقاف انتشار البرمجيات اخلبيثة 
“مشكلة شائعة في مستوى شبكة التحكم 
وحت��ٍد صعب لبيئات نظم الرقابة والتحكم 
الصناعية ألنها تتطلب دعًما أعمق وأوسع 
لبروتوكوالت الشبكات الصناعية”. وقال: 
“يسمح احلّل EdgeIPS Pro للمسؤولني 
عن الشبكة بتنظيم جتزئة الشبكة بحسب 

مقاصد العمل”.

alwasat.com.kw

6 باملئة »سيرفس هيرو«: معدل الرضا العام ينخفض بنسبة 
كشفت نتائج النسخة الثانية من استطالع الرأي 
الوطني حول “استجابة الكويت جلائحة كورونا”، 
وال��ذي أجرته سيرفس هيرو، الشركة املسؤولة عن 
إدارة املؤشر الوحيد احملايد في املنطقة لقياس رضا 
العمالء والتي تتخذ من الكويت مقراً لها، أن اجلمهور 
في الكويت كان أقل رضا عن خدمات القطاعني العام 
واخلاص خالل املرحلتني الثانية والثالثة من اجلهود 

الوطنية إلدارة جائحة كورونا، مقارنة بتلك اجلهود في 
املرحلة األولى. وقد مت اليوم اإلعالن عن نتائج النسخة 
الثانية من االستطالع التي مت تنفيذها بالتعاون مع 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

ومركز الكويت للسياسات العامة التابع له.
وميثل هذا التقرير دعوة لنمط جديد من التفكير لبناء 
األمل والثقة واالستمرارية، حيث يشكل قاعدة ملجموعة 

شاملة من االقتراحات ملساعدة القطاع احلكومي على 
تعزيز رض��ا املواطنني واملقيمني خ��الل تفشي الوباء 
وتقدمي أفضل الوسائل والسبل إلدارة األزمات املشابهة 
التي قد حتصل في املستقبل، حيث مت وض��ع بعض 
التوصيات من خالل ممارسات ناجحة ملواجهة الوباء 
نفذت في دول أخ��رى مثل أملانيا ونيوزيلندا وكوريا 

اجلنوبية وسنغافورا وأستراليا وكندا.
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املاجد : عودة احلياة إلى طبيعتها تزيد التفاؤل بتحقيق نتائج أفضل

70 مليون دينار  »بوبيان« يحقق 
أرباحًا تشغيلية 

أعلن بنك بوبيان عن حتقيقه أرباحاً تشغيلية 
بنهاية سبتمبر 2020 بلغت حوالي 70 مليون 
دينار على الرغم من الظروف التى مرت بها الكويت 
بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد 
والتى اجتاحت العالم خالل األشهر املاضية وأدت 

إلى آثار سلبية على االقتصادين  العاملي واحمللي .
وواص���ل البنك سياسته التحوطية بتجنيب 
مخصصات بقيمة 46 مليون دينار كويتي لينهى 
هذه الفترة من العام بصافى ربح قدره 23.2 مليون 
دينار كويتي. وق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب 
املاجد تعليقا على ذلك “ على الرغم من الظروف 
التى مررنا بها خالل العام احلالي فإنه ميكن اعتبار 
الربع الثالث أفضل من الربع الثاني كونه شهد 
عودة تدريجية ملعظم مناحي احلياة اليومية مع 

استعادة القطاعات االقتصادية لعافيتها تدريجيا .
وأكد أنه مع استمرار عودة احلياة إلى طبيعتها 
– مع اتخاذ االحتياطات الصحية املطلوبة – فإن 
التفاؤل لدى اجلميع يتزايد وهو ما ينعكس إيجابياً 

على حركة االقتصاد احمللي مبختلف قطاعاته .
وأض��اف “ رغم ذلك كان من الضرورى جتنيب 
مخصصات حتوطية إضافية لدعم املركز املالى 
للبنك وزي���ادة ال��ق��درة على مواجهة التداعيات 
املستقبلية ألزمة كورنا احلالية وهو أمر طبيعي 
نتيجة األزم��ة التى رمبا تعتبر األول��ى من نوعها 

والتى منر بها في العصر احلديث “. 
وبالنسبة للنتائج املالية قال املاجد أن البنك قد 
حقق معدالت منو مرتفعة مدعوماً بالزيادة فى عدد 
عمالء البنك فى الكويت باإلضافة إلى االستحواذ 
على بنك لندن والشرق األوسط  خالل الربع األول 
من العام احلالى حيث ارتفعت األص��ول املجمعة 
ملجموعة بنك بوبيان حتى نهاية سبتمبر من العام 
احلالي إل��ى 6.3 مليار دينار كويتي بنسبة منو 
تصل إلى %25 فى حني بلغت ودائع العمالء5.1 
مليار دينار كويتى بنسبة منو تصل إل��ى 24%  
فيما بلغت محفظة التمويل 4.6 مليار دينار كويتى 
بنسبة من��و تصل إل��ى %28 وبلغت اإلي���رادات 

التشغيلية 123 مليون دي��ن��ار كويتي بنسبة 
منوتصل إلى 13%. 

 من ناحية أخ��رى قال املاجد إن الشهر احلالي 
شهد ب��داي��ة مبشرة م��ن خ��الل قيام بنك بوبيان 
باملساهمة حتت مظلة شريحة التمويل اإلسالمية 
ضمن إتفاقية تسهيالت إئتمانية مشتركة بقيمة 
1 مليار دينار كويتي بقيادة بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي لتمويل مؤسسة البترول 
الكويتية حيث بلغت حصة مساهمة بوبيان 60 
مليون دينار كويتي. يذكر أن بنك بوبيان جنح 
إقليماً وع��امل��ي��اً مطلع ال��ع��ام احل��ال��ي ف��ي تغطية 
االكتتاب في أول إصدار صكوك أولية غير مضمونة 
حتت مظلة برنامج الصكوك مبجموع طلبات يناهز 
4.6 مليار دوالر أي 6 أضعاف املبلغ املستهدف 
) 750 مليون دوالر ( تقريبا والتى مت ادراجها 
في بورصة إيرلندا. وخالل الربع األول من العام 
احلالي أعلن بنك بوبيان عن استحواذه على أسهم 
إضافية ف��ى بنك ل��ن��دن وال��ش��رق األوس���ط متثل 
%45.25 تقريباً ، ليصبح اإلجمالي بعد إضافة 
األسهم اململوكة ملجموعة بنك بوبيان 71.08% 
تقريباً من األسهم العادية امل��ص��درة لبنك لندن 

والشرق األوسط.

البورصة تواصل النزيف لثالث جلسة على التوالي
واصلت بورصة الكويت تراجعها 
لثالث جلسة على التوالي، حيث هبط 
املؤشر العام %1.69 بنهاية تعامالت 
أمس  االثنني، وانخفض السوق األول 
%1.97، وتراجع املؤشران الرئيسي 
و”رئيسي 50” ب��ن��س��ب��ة 0.86% 

و%1.09 على الترتيب.
وتباينت حركة التداوالت بالبورصة 
، حيث ارتفعت السيولة %35.4 لتصل 
إلى 67.74 مليون دينار مقابل 50.05 
مليون دينار ، بينما تراجعت الكميات 
%2.7 لتصل إلى 233.62 مليون سهم 
مقابل 240.2 مليون سهم بجلسة 

سابقة.
وسجلت مؤشرات 11 قطاعاً هبوطاً 
ب��ص��دارة ال��ب��ن��وك بانخفاض نسبته 
%2.08، فيما خلت قائمة االرتفاعات 
م��ن تسجيل أي م��ن قطاعات السوق 

صعوداً.
وجاء سهم “املال” على رأس القائمة 
احل��م��راء لألسهم املُ��درج��ة بانخفاض 
نسبته %8.05، بينما ت��ص��در سهم 
“أسس” القائمة اخل��ض��راء ُمرتفعاً 

بنحو 4.65%.

وت��ص��در سهم “الكويت الوطني” 
نشاط التداوالت على كافة املستويات 
بكميات بلغت 26.23 مليون سهم 

بقيمة 22.27 مليون دينار، ليتراجع 
السهم عند اإلغالق %2.41، بالتزامن 
مع إعالن البنك اليوم عن بياناته املالية 

للتسعة أشهر والتي أظهرت انخفاض 
األرب����اح بنحو %44.2 على أس��اس 

سنوي.

الكويت في  شخص  ألف   400 من  ألكثر  ُبعد  عن  آمنة  تعليمية  جتربة  »مايكروسوفت«: 
أعلنت وزارة التربية في خطوة إلثراء 
وتعزيز منظومة بيئة التعلم الذكي 
بشكل آم��ن داخ��ل ال��دول��ة ع��ن تعاونها 
مع مايكروسوفت من خالل متكني أكثر 
من 400،000 معلم وطالب باستخدام 
 Microsoft’‘ “’’Office 365 و 
Teams’’ ف��ي جميع أن��ح��اء الكويت. 
حيث ستتيح املؤسسات التعليمية لكل 
من الطالب واملعلمني إمكانية االستفادة 
من ابتكارات وتقنيات مايكروسوفت 
داخل فصولهم الدراسية عبر اإلنترنت 
للتواصل وامل��ش��ارك��ة والتعلم بشكل 

أفضل ضمن بيئة رقمية آمنة.
وتعليقاً على هذا التعاون ، صرح عالء 
الدين كرمي املدير العام ملايكروسوفت 
الكويت قائالً “تتولي احلكومة الكويتية 
أهمية كبيرة جت��اه اس��ت��م��رار العملية 
التعليمية ع��ب��ر االس��ت��ع��ان��ة بالتعلم 
اإلل��ك��ت��رون��ي. م��ع ضمان وض��ع مسألة 

الصحة ال��ع��ام��ة أي��ض��اً ف��ي أع��ل��ى هرم 
أولوياتها ، وق��د اعتمدت ال��دول��ة بهذا 
الشأن حلواًل وأدوات ذكية وامنة من أجل 
تشجيع االلتزام املستمر بالتعلم والتطور 

، ونحن نعمل على دف��ع عجلة أه��داف 
الدولة في مجال التعليم من خالل متكني 
املعلمني وال��ط��الب ب���األدوات املبتكرة. 
وأود التنويه بأن هذا النهج يتميز بأعلى 
معايير األم��ان على مستوى املؤسسات 
مبا يضمن لها حتقيق اشتراطات االمتثال 
التي تتيح أفضل الطرق اآلمنة لتقدمي 

مناهج شاملة عن ُبعد “.
 Microsoft  واجل��دي��ر بالذكر أن
Teams ، ي��وف��ر للفصول ال��دراس��ي��ة 
االفتراضية القدرة على اجراء احملادثات 
وأداء الواجبات والتعامل مع احملتوى 
والتطبيقات ك��ل ذل��ك حت��ت ظ��ل منصة 
واح��دة ميكن الوصول إليها بسهولة ، 
مما ميّكن املعلمني من إنشاء بيئات تعلم 
نابضة باحليوية ومدعومة بكل سمات 

األمان واخلصوصية.
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك يتم ضمان جتربة 
املعلم والطالب من خالل توفير إمكانات 

مثل إدارة الهوية ؛ واملصادقة متعددة 
ال��ع��وام��ل ؛ وم���ي���زات إدارة األج��ه��زة 
والتطبيقات احملمولة ، وصالحيات 
ال��وص��ول امل��ش��روط ، ف��ض��الً ع��ن مزايا 

حماية املعلومات.
 Microsoft وم��ع ما متتلكه منصة
Teams م��ن ق��درة كبيرة على إنشاء 
فصول دراسية تعاونية، ترتبط املنصة 
أيضاً مبجتمعات التعلم الذكي لالرتقاء 
ب��خ��دم��ات املنصة إل��ى م��ا ه��و أب��ع��د من 
البقاء كتطبيق مؤمترات فيديو، وعلى 
النحو ال��ذي تكون فيه املنصة تطبيقاً 
َمعنياً برفع مستوى اإلنتاجية ومدعوم 
 Office 365 ���باإلمكانيات الكاملة ل
لتمكني ال��ط��الب م��ن حتقيق امل��زي��د من 
اإلجن��ازات. حيث ان املنصة تعمل وفقاً 
ألعلى 17 معيار عاملي مبا في ذلك نظام  
HIPPA، مب��ا يتماشى م��ع اللوائح 

والُنُظم املعّقدة للبيئة احلديثة.

»احتاد الشركات« ينظم ورشة عمل 
»RSM« حول االستدامة بالتعاون

عادل املاجد

األسبوعي الدانة  بسحب  رابحني   5 »اخلليج«: 
أج��رى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي عن 
الفترة م��ن  18 – 22 أكتوبر 2020، وأع��ل��ن عن 
أسماء الفائزين اخلمسة الذين حصل كل منهم على 
1،000 دينار كويتي، وهم: محمد خليفه محمد املال 
ومصطفى سيد حسن الزلزله وحميد مسلم علي 
املشموم وفضيله حسني أحمد عبدالسالم وعبدالرضا 

سيد حسن املوسوي .
ه��ذا وق��د أعلن بنك اخلليج عن أن الدانة كبرت، 
وإن اجلائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي ستكون 
1،500،000 دينار كويتي، وسيعقد السحب في 

تاريخ 14 يناير 2021.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها في 
احلساب، باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.

كما ي��وف��ر ح��س��اب ال��دان��ة العديد م��ن اخل��دم��ات 
املتميزة لعمالئه منها خدمة “بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري” التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود 
في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة “احلاسبة” 
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف 
��ن ع��م��الء ال��دان��ة م��ن احتساب  ال��ذك��ي��ة، وال��ت��ي مت��ِكّ
فرصهم للفوز في سحوبات الدانة األسبوعية، ربع 
السنوية والسنوية. عالوة على ذلك، حساب الدانة 
هو احلساب الوحيد الذي يكافئ العمالء على والئهم 
لبنك اخلليج، حيث مينحهم فرص الوالء، وهي عبارة 
عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في السنة 
السابقة والتي تضاف إلى العام املقبل كمكافأة له على 
والئه. وكذلك مت إضافة جميع الفرص التي استحقها 
العميل  في آخر عام 2019 إلى عام 2020 ويتكرر 
ذلك في عام 2021 مع األعوام التالية. تطبق الشروط 

واألحكام. 

الكشف عن أول نظام من نوعه حلماية القطاعات الصناعية في الكويت

»تريند مايكرو«: رؤية الكويت الوطنية 
2035 تعزز قطاع الصناعة احمللي 

أسعد عرابي

عالء الدين كرمي

متاشياً مع جهود احتاد شركات االستثمار 
)UIC( وRSM الكويت املستمر في تقدمي 
ال��دع��م وال��وع��ي لكافة العاملني ف��ي شركات 
االستثمار فيما يخص تنمية األسواق، واالهتمام 
املستمر لتبني ودع��م املمارسات املستدامة، 
نظم مركز دراس���ات االستثمار ل��دى االحت��اد 
وبالتعاون م��ع RSM الكويت ورش��ة عمل 
حول االستدامة يوم االثنني 19 أكتوبر 2020 
 Microsoft باستخدام منصة مايكروسوفت

.Teams
ركزت ورشة العمل على تأثيرات االستدامة 
الرئيسية وأدوات التكامل ب��ني مم��ارس��ات 
االس��ت��دام��ة والنهج االستراتيجي للشركات 
وخاصة أهمية االستدامة في قطاع االستثمار 

والعائد املرجو منه.
ق��دم ال��ورش��ة ك��رمي أب��و عيد - شريك قسم 
االستدامة في RSM الكويت. وقد كان الهدف 
األس��اس��ي ل��ورش��ة العمل ه��و بناء االع��ت��راف 
املؤسسي واملجتمعي في األعمال املستدامة من 
خالل دراس��ة أفضل املمارسات، باإلضافة إلى 

القيمة املضافة للمساهمني على املدى الطويل، 
وقد مت إلقاء الضوء خالل ورش��ة العمل على 

احملاور التالية:
نظرة عامة عن االستدامة وأط��ر االستدامة 
ومحركات االستدامة ونتائجها و املؤشرات 
 )ESG( البيئية واالج��ت��م��اع��ي��ة واحل��وك��م��ة
واملقيمون الرئيسيون و م��ؤش��رات بورصة 
الكويت لالستدامة و ESG وعناصر أوسع 
في نهج االستدامة الشاملة / ESG و أفضل 
املمارسات العاملية - البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات
ومن طرفها بينت فدوى درويش – نائب أمني 
عام االحت��اد ومدير مركز دراس��ات االستثمار 
بالوكالة، أن هذه الورشة أتت تزامنا مع ترقية 
بورصة الكويت إلى MSCI، وهذا سيعمل على 
دخول استثمارات خارجية للكويت، وبالتالي 
هذه الشركات األجنبية تتطلع للمساهمة في 
شركات محلية تأخذ مببدأ االستدامة، لذا أتت 
ورشتنا هذه لتلقي الضوء على أهم املبادىء 

واملؤشرات املعمول بها في تقارير االستدامة.

رحللات  تطلق  »اجللللزيلللرة« 
إلى مسقط اعتبارًا 

2020 2 نوفمبر  من 

أعلنت ط��ي��ران اجل��زي��رة ع��ن إط��الق رح��الت مباشرة بني 
الكويت والعاصمة الُعمانية مسقط،وذلك اعتباراً من 2 نوفمبر 

2020 بواقع رحلة ذهاباً وعودة أسبوعياً كل أمس إثنني.
بهذه الرحالت اجلديدة، تخدم طيران اجلزيرة املسافرين 
املتوجهني إلى مسقط وُعمان عامًة حيث ميكنهم االستمتاع 
بالتاريخ والثقافة الغنية التي تشتهر بها السلطنة، وكذلك 
أسواق مسقط ومعاملها التاريخية واحلصون القدمية واملتاحف 
ومطاعم املأكوالت البحرية على الشواطئ إذ تقع العاصمة بني 

اجلبال واحمليطات وتتميز بطابعهاالفريد واملضياف للزوار.
وتعليقاً على إط��الق خط الرحالت اجلديد، ق��ال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجل��زي��رة، روهيت رام��اش��ان��دران: 
“يسعدنا أن نعيد تسيير رحالتنا من جديد إلى مسقط وأن 
نقّدم لعمالئنا وجهات سياحية جديدة ومميزة لعمالئنا في 
الكويت حيث حتظى مسقط وُعمان بشعبية كبيرة لديهم. 
وُيعد هذا اخلط الثالث الذي نقوم بإطالقه في ظل استمرار 
القيود التي فرضتها جائحة كوفيد19-، وهو ما يشّدد على 
التقّدمالتشغيلي ال��ذي نلتزم به في طيران اجلزيرة لعودة 

عملياتنا تدريجياً.”

98.4 باملئة خال تسعة أشهر خسائر »أبيار« تتراجع 
أظهرت البيانات املالية لشركة أبيار 
للتطوير العقاري تراجع خسائر الشركة 
في التسعة أشهر األولى من العام اجلاري 

بنسبة %98.4 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج ال��ش��رك��ة للبورصة 
أمس االثنني، بلغت اخلسائر خالل الفترة 
75.608 ألف دينار )248.27 ألف دوالر(، 
مقابل خسائر بقيمة 4.595 مليون دينار 
)15.09 مليون دوالر( بالتسعة أشهر 

األولى من عام 2019.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن 
تراجع اخلسائر خالل فترات املقارنة يعود 

إلى ربح استبعاد استثمار في شركة زميلة، 
وخسائر انخفاض قيمة العملة.

وحققت الشركة خسائر بقيمة 35.687 
أل��ف دي��ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن العام 
اجلاري، باملقارنة مع خسائر بنحو 3.196 
مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019، 

بتراجع نسبته 98.9%.
كانت خسائر الشركة تراجعت 97.1% 
خ��الل النصف األول م��ن ال��ع��ام اجل��اري، 
لتصل إلى 40 ألف دينار، مقابل خسائر 
بقيمة 1.4 مليون دينار لنفس الفترة من 

اجتماع سابق للشركةعام 2019.


