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 Steve ف��ي مقر االحت���اد، حيث استضاف امل��رك��ز

Wallace لتقدمي احملاضرة.
وب����دأت ف���دوى دروي����ش – م��دي��ر ال��دع��م الفني 
باالحتاد ومدير املركز بالوكالة احملاضرة بالترحيب 
باحلضور وإبراز دور مركز دراسات االستثمار بعقد 
العديد من البرامج التدريبية واحملاضرات التي تهم 
قطاع االستثمار، كما حتدثت عن الشراكة املتميزة مع 
 CFA Society( جمعية احملللني املاليني بالكويت

Kuwait( والقضايا التي تهتم بها اجلمعية.
 وأضافت درويش بأهمية هذه احملاضرة من حيث 
إيضاح دور االخالقيات املهنية في احلياة العملية 
والتزام كل من الشركات والعاملني بها لتحقيق أكبر 

قدر من الشفافية على كافة األصعدة.
 واستهل احملاضر Steve Wallace احملاضرة 
بالتعريف العام للسلوك املهني واخالقيات العمل 
وعناصره االيجابية لقيام املوظف ب��أداء واجباته 

الوظيفية بأمانة ون��زاه��ة وموضوعية، والعمل 
باستمرار على حتقيق أهداف اجلهة التي يعمل بها، 
وأن تكون ممارسته في حدود الصالحيات املخولة 
له، متجرداً من سوء القصد أو اإلهمال او مخالفة 
ال��ق��ان��ون، أو اإلض���رار باملصلحة العامة لتحقيق 

مصلحة خاصة له أو للغير.
كما تطرق احملاضر في حديثه إلى القيم األساسية 
التي يجب على املوظف أن يعمل في إطارها، وعلى 
مجموعة املبادئ االخالقية التي حتكم سلوكه املهني 
والوظيفي، وذلك عن طريق االستقامة واملوضوعية 

والسرية والكفاءة.
وأوضح احملاضر الفروقات بني االلتزام بالسلوك 
املهني واخالقيات العمل وبني القوانني املفروضة من 
اجلهات الرقابية، حيث أن القانون واض��ح ويجب 
اتباعه وااللتزام به كما وضعته اجلهات الرقابية، 
أما أخالقيات املهنة فهي تنُبع من سلوك العاملني في 

الشركات.
 Steve وف��ى نهاية احمل��اض��رة تطرق احمل��اض��ر
Wallace حل��االت عملية متنوعة ومختلفة عن 

السلوك املهني ومناقشتها مع احلضور.
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في حتديث السلع األسبوعي

ساكسو بنك: أسواق النفط والغاز شهدت أسبوعًا من اجلنون

قال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو 
بنك أول��ي هانسن، لقد كان مؤشر بلومبرج 
للسلع، وال���ذي يتتبع أداء العقود اآلجلة 
لسلّة من السلع الرئيسية في قطاعات الطاقة 
وامل��ع��ادن وال���زراع���ة، متجهاً على مساره 
الصحيح نحو أول ارتفاع أسبوعي له منذ ستة 

أسابيع.
وس��اه��م��ت م��ك��اس��ب ال��ط��اق��ة وامل���ع���ادن - 
الصناعية والثمينة - في تعويض اخلسائر 

التي تكّبدتها السلع الزراعية.
ووصلت أسعار الدوالر إلى أعلى مستوياتها 
منذ 17 شهراً مقابل سلة من العمالت، قبل 
أن تتراجع ج��ّراء بيانات التضخم األمريكية 
اخلافتة، وتصريحات جيروم ب��اول، رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي، التي سلّط فيها 
الضوء على نقاط القوة احلالية التي ميتاز بها 
االقتصاد األمريكي، مرّجحاً إمكانية مواجهة 

رياح معاكسة العام املقبل. 
كما اكتسبت السندات م��زي��داً من الزخم، 
ووصلت عائدات سندات اخلزانة األمريكية 
املستحقة بعد 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها 
منذ ثالثة أسابيع، بينما عاد الضغف ليخّيم 
على أسواق األسهم األمريكية. وجاء ذلك في 
وقت تضّررت به األسهم الرئيسية في قطاع 
التكنولوجيا، وتضاءلت آم��ال التوصل إلى 
صفقة جتارية وشيكة بني الواليات املتحدة 
األمريكية والصني خالل اجتماع دول مجموعة 
العشرين  املرتقب في بوينس آيرس في وقت 

الحق من هذا الشهر.
كما استأنف قطاع الطاقة استقطاب معظم 
االهتمام بالنظر إلى احلركات املتطرفة التي 
شهدتها أسعار النفط اخلام والغاز الطبيعي. 
وأث��ارت أسابيع من بيع النفط اخل��ام ما بدا 
وكأنه استسالم نهائي للشراء يوم الثالثاء، 
عندما خسر خ��ام غ��رب تكساس الوسيط 
وبرنت %7، وهو أكبر انخفاض يشهده في 
يوم واحد منذ ثالث سنوات. وفي اليوم التالي، 
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20 
باملائة قبل العثور على البائعني. ومع اقتراب 
عطلة نهاية األسبوع، متت استعادة بعض 

اخلسائر واملكاسب في كليهما.
وب��ق��ي��ادة ال��س��ل��ع اخل��ف��ي��ف��ة، انخفضت 

ال��ت��داوالت ف��ي القطاع ال��زراع��ي وس��ط قوة 
ال��دوالر، والسيما مقابل اجلنيه االسترليني 
الذي تسبب في وضع الكاكاو حتت الضغط. 
وبشكل عام، ما زالت العوامل األساسية على 
املدى القصير ضعيفة مع قوة الدوالر؛ ويؤثر 
العرض الكبير على أسعار العديد من السلع 

الغذائية الرئيسية.
الغاز الطبيعي  

أدى االرتفاع الثابت ألسعار الغاز الطبيعي 
منذ بداية الشهر إلى اضطراب رئيسي يوم 
األربعاء عندما بلغ عقد الشهر األمامي العاجل 
ف��ي إح���دى مراحله ح��وال��ي 5 دوالر/امل����دة، 
بزيادة %50 قياساً بالشهر الذي سبق العثور 
على البائعني. وازداد ارتفاع األسعار نتيجة 
الطقس ال��ب��ارد غير املتوقع في ه��ذا االوقت 
من العام في شمال ش��رق ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية، والذي أدى إلى ارتفاع املخاوف على 
املدى القصير حول تقدم اإلنتاج نظراً لتجمد 

فوهات اآلبار، وانخفاض املخزونات.
وأدى اإلنتاج القياسي طيلة عام، والطلب 
القياسي من املستهلكني احملليني وارتفاع حجم 
ال��ص��ادرات، إل��ى دف��ع املخزونات نحو أدنى 
مستوياتها املوسمية منذ 15 عاماً، وذلك قبل 
موسم االنسحابات الذي سينطلق في غضون 

األسبوعني املقبلني. 
وم��ع ذل��ك، وكما أش��رن��ا ف��ي توقعاتنا في 
منتصف األسبوع، كان مثل هذا االرتفاع في 
األسعار عرضة خلطر االنعكاس جزئياً على 
األقل بناًء على موعد حدوث االرتفاع باكراً في 
فصل الشتاء. وأظهرت التقارير األسبوعية 
حلجم املخزونات زيادة طفيفة عن التوقعات، 

ورّجحت التنبؤات اجلوية أن تكون الفترة 
القادمة معتدلة البرودة، مما ساهم في إثارة 
أكبر تراجع في يوم واحد منذ عام 1990 على 

األقل.
كما بّينت التطورات هذا األسبوع أن سوق 
الغاز الطبيعي في الواليات املتحدة األمريكية 
مقبلة على خوض أربعة شهور من التقلبات، 
مع برودة محتملة تتجاوز معدالتها املعتادة 
ف��ي فصل ال��ش��ت��اء، مم��ا يبقي التركيز على 

انخفاض مستوى املخزونات.
النفط اخلام 

تسارعت وتيرة هبوط أسعار النفط اخلام، 
وجنمت عنها جولة نهائية محتملة من حالة 
البيع حتت تأثير الذعر الثالثاء املاضي، تقرير 
أسواق النفط الشهري الصادر عن أوبك عندما 
مت تأكيد خشية املضاربني على االرتفاع من 
وقوعه: زيادة اإلنتاج من الدول غير األعضاء 
في أوبك، السيما الواليات املتحدة األمريكية 
وروسيا، وتراجع الطلب على نفط أوبك في 
ظل اضطراب األس��واق الناجم عن مؤشرات 
تباطؤ منو الطلب في عام 2019. يضاف إلى 
ذل��ك التأثير املخّفض للعقوبات األمريكية 
ضد قدرة إيران على التصدير، بعد أن منحت 
واشنطن بشكل غير متوقع إعفاءات لبعض 

الدول من بينها أكبر املشترين في العالم. 
بلغت نسبة انخفاض أس��ع��ار خ��ام غرب 
ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط بنسبة %7، و6.6% 
بالنسبة خلام برنت، ليشكل ذلك أسوأ خسائر 
يتكّبدها ه��ذان املعياران الرئيسيان في يوم 
واحد منذ ثالث سنوات. وبدا األمر كما لو أنه 
حركة استسالم كالسيكية للمضاربني على 

ارتفاع األسعار، بعد أسابيع من عمليات البيع 
املكثفة. وهذا ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت 
السوق قد جت��اوزت االجت��اه الهبوطي، متاماً 
كما فعل خام برنت في االجتاه الصعودي في 
بداية أكتوبر عندما وصلت أسعار برميله إلى 
87 دوالر. ومن وجهة نظرنا، نعتقد أن ذلك 

يعتمد على املالحظات التالية:
من املرّجح أن تبدأ مخزونات النفط اخلام 
بالتراجع قريباً مبجرد عودة نشاط املصافي 

العاملية بعد استكمال أعمال الصيانة.
وق��د تالعبت ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
باململكة العربية ال��س��ع��ودي��ة فيما يخص 
إي��ران، مما أثار غضب السعوديني؛ وجهلعم 
يتدارسون اآلن مع أصدقائهم تخفيض اإلنتاج 

مبقدار 1.4 مليون برميل يومياً )رويترز(.
وسارع املضاربون لتقليص صافي مراكزهم 
طويلة األجل بشكل حاد؛ وجاء ذلك في جزء 
منه نظراً الرتفاع املراكز قصيرة األجل. ومن 
ش��أن انتعاش األس��ع��ار التسبب ف��ي جتديد 

الشراء والتغطية القصيرة.
وتتسم العديد م��ن املصافي مبحدودية 
استخدام النفط الصخري األمريكي اخلفيف 
جداً مقارنة بالنوعيات األثقل من نفط الشرق 
األوس��ط. وسيؤدي تراجع كميات النفط من 
ال��ش��رق األوس���ط إل��ى زي���ادة تكاليف ن��واجت 
التقطير املتوسطة مثل وقود الطائرات ووقود 
التدفئة وال��دي��زل. وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن 
ال��دي��زل )ULSD( يشهد ت���داوالت في أعلى 
مستوياتها منذ عدة سنوات مقارنة بالبنزين 

.)RBOB(
وج��اء انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 

%20 م��ن��ذ مطلع أك��ت��وب��ر ك��إغ��اث��ة كبيرة 
للمستهلكني في األسواق الناشئة ممن يعانون 
بالفعل جراء ارتفاع أسعار ال��دوالر، وارتفاع 
مستويات الديون املقومة بالدوالر، وارتفاع 

تكاليف التمويل املعنية.
 ويعجز العديد من منتجي النفط عن حتمل 
الركود الذي شهده في أوائل أكتوبر. وعلى هذا 
األساس، ميكننا أن نتوقع توجه كل من أوبك 
وروسيا نحو زيادة محاوالتهما لكبح هبوط 
األسعار وتوجيه أسعار النفط اخل��ام نحو 
األعلى. وفيما استندت موازنتها لعام 2019 
على سعر النفط 40 دوالر للبرميل، ستكون 
روسيا مقتنعة بسعر خام برنت عند 70 دوالر 
للبرميل، في حني ستسعى اململكة العربية 
السعودية للحصول على سعر أقرب إلى 80 

دوالر للبرميل.
وعلى املدى القصير، ميكن أن ترتد أسعار 
النفط اخل��ام مجدداً نحو 73 دوالر للبرميل 
)بحركة عكسية %38.2 وفقاً للرسم البياني( 

وحتى أكثر من ذلك قبل نهاية العام.
متكن الذهب من وض��ع مسافة بني سعره 
احل��ال��ي وع��ت��ب��ة 1200 دوالر ل��أون��ص��ة، 
وهو مستوى دعم مت اختباره في مناسبات 
قليلة خ��الل األسبوع املاضي. ورمب��ا ارتبط 
االن��ت��ع��اش امل��ت��زام��ن م��ع انخفاض كبير في 

أسعار البيتكوين، بتطورات أخرى. 
وس��اه��م خ���روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد 
األوروب��ي وع��دم اليقني السياسي في اململكة 
املتحدة، إلى جانب زيادة التركيز على احلرب 
التجارية قبل االجتماع املرتقب في وقت الحق 
من هذا الشهر بني ترامب وشي جني بينغ، في 

توفير نوع من دعم املالذ اآلمن. ويضاف إلى 
ذلك جتدد ضعف أس��واق األسهم وانخفاض 
عائدات السندات رداً على بيانات التضخم 
األمريكية اخلافتة وتصريحات جيروم باول، 
رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي، التي 
سلّط فيها الضوء على نقاط القوة احلالية التي 
ميتاز بها االقتصاد األمريكي، مرّجحاً إمكانية 

مواجهة رياح معاكسة العام املقبل. 
وف��ي الوقت ال��راه��ن، تبقى أسعار الذهب 
محدودة النطاق وعاجزة عن حتديد مسار 
جديد نحو االرت��ف��اع. وليتحقق ذل��ك، نحن 
بحاجة إل��ى رؤي��ة واح��د أو أكثر من األم��ور 
التالية: حدث جيوسياسي، أو ضعف الدوالر، 
أو حتول حذر في السياسة املالية األمريكية 
أو عمليات بيع رئيسية وطويلة األمد لأسهم. 
وتبقى املقاومة عند 1240 دوالر لأونصة، 
فيما قد تؤدي العودة إلى أقل من 1200 دوالر 
لأونصة إل��ى تعريض األس��ع��ار مل��زي��د من 

الضعف على املدى القصير.
وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، جن��ح��ت ال��ف��ض��ة في 
التعافي من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات 
بعد العثور على مشترين عند أقل من 13.94 
دوالر ل��أون��ص��ة، وه���و أدن���ى م��س��ت��وى في 
سبتمبر. وبغض النظر عن تراجع أسعار 
ال��دوالر وارت��داد أسعار الذهب، حصل املعدن 
شبه الثمني على بعض الراحة نتيجة ارتداد 
أسعار املعادن الصناعية. وجاء ذلك استجابة 
للبيانات الصينية التي أظهرت انتعاشاً في 
استثمارات اإلنتاج الصناعي والبنية التحتية. 

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب في املستقبل. 
وم��ع ذل���ك، ال ت���زال الفضة رخيصة من 
الناحية التاريخية حيث أثار آخر ضعف حركة 
أخرى نحو االرتفاع في معدل أسعار الذهب 
إلى الفضة، والذي وصل في هذا األسبوع إلى 
86 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة 
من الذهب، ليكون أعلى مستوى منذ 25 عاماً. 
وخ��الل هذا اإلط��ار الزمني، مت ت��داول الفضة 
فوق 83 في ثالث مناسبات سابقة فقط: مارس 
2016، وأك��ت��وب��ر 2008، وم���ارس 1995. 
وأدت هذه الذرى جميعاً إلى انكماش النسبة 
في الشهور التالية بنسبة تتراوح بني 23% 

و30%. 
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تفخر الشركة األولى للوقود أن عمليات محطات الوقود 
التابعة لها قدمت خدماتها للعمالء أثناء موجة األمطار التي 

شهدتها البالد.
هذا وقد عملت جميع محطات الشركة على أكمل وجه 
خلدمة عمالئها باستثناء ثالث محطات فقط أغلقت لفترات 
م��ح��دودة ألم��ر خ��ارج ع��ن ارادت��ه��ا بسبب إنقطاع التيار 

الكهربائي عنها أو جتمع املياه بالطرق املؤدية إلى احملطة.
وباحلديث عن هذا املوضوع، صرحم. ع��ادل العوضي 
– الرئيس التنفيذي لشركة األولى للوقود – نفخر بأن جميع 
محطات الشركة كانت على جهوزية عالية وحتضير ملواجهة 
أي من هذه الظروف متبعني أعلى معايير األمن والسالمة 

للعمالء الكرام والعاملني في محطات الوقود.
وأض��اف بهذا الصدد نتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير 
والعرفان لفريق العمل لدى األولى للوقود وخاصة العاملني 
باحملطات وكافة اجلهات احلكومية التي قدمت يد العون 
ومنها مؤسسة البترول الكويتية، شركة البترول الوطنية 
الكويتية،وزارة األشغال وزارة الداخلية، اإلطفاء، و وزارة 

الكهرباء واملاء.

أثناء موجة األمطار التي شهدتها البالد

»األولى للوقود«: إغالق ثالث محطات فقط لظروف خارجة عن إرادتنا

جانب من احملاضرة

»احتاد الشركات«: التزام الشركات 
باألخالقيات املهنية يحقق الشفافية

احدى محطات األولى للوقود

العمالت من  سلة  مقابل  شهرًا   17 منذ  مستوياتها  أعلى  إلى  وصلت  الدوالر  أسعار 
أسابيع ثالثة  منذ  مستوياتها  أدنى  بلغت  املستحقة  األميركية  اخلزانة  سندات  عائدات 

رئ���ي���س���ي« »اض�����ط�����راب  ف�����ي   ت���س���ب���ب  ال���ش���ه���ر  ب����داي����ة  م���ن���ذ  ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال����غ����از  ألس����ع����ار  ال���ث���اب���ت  االرت�����ف�����اع 

في مبناها الرئيسي بالتعاون مع مجموعة صيدليات املطوع

»Ooredoo« نظمت حملة »صحتكم تهمنا« مبناسبة اليوم العاملي ملرض السكري
نظمت Ooredoo حملة »صحتكم تهمنا« مبناسبة اليوم 
العاملي مل��رض السكريبالتعاون مع مجموعة صيدليات 
املطوع، في مبادرة تؤكد على إلتزامها ومسؤوليتها نحو 
 Ooredoo توعية موظفيها مبرض السكري. وقد خصصت
عيادة لفحص مستوى السكر والضغط من فبل فريق طبي 
متخصص  في املقر الرئيسي مبدينة الكويت، والقت املبادرة 

تفاعالً كبيراً من قبل موظفي الشركة، 
وف��ي تعليق له على ه��ذه احلملة، ق��ال مدير أول إدارة 
اإلتصال املؤسسي لدى شركةOoredoo الكويت، مجبل 
األيوب: »ال يوجد شعور يضاهي املساهمة الفاعلة في تغيير 
حياة اآلخرين، ونحن نؤمن أن التوعية مبرض السكري مهم 
للغاية من حيث الوقاية من املرض وطرق املعاجلة الفعالة. 

وم��ن ه��ذا املنطلق ج��اء التعاون مع مجموعة صيدليات 
املطوع لتنظيم هذه احلملة السنوية التي تساهم في إنقاذ 
حياة الكثيرين«.يذكر بأن مرض السكري هو سبب رئيسي 
لالصابة بأمراض القلب والسكنة الدماغية  والفشل الكلوي 
والعمى وبتر األطراف السفلية ومن املتوقع  أن يصل عدد 

املصابني بداء السكري الى 522 مليون في عام 2030. 
واجلدير بالذكر إّن السكري هو مرٌض مزمن، يؤثر في 
ق��درة جسم اإلنسان على استخدام الطاقة امل��وج��ودة في 
الطعام. ويحدث النوع األول للسكري عندما ال يتمكن 
البنكرياس من إنتاج كمية كافية من اإلنسولني، إذ ُيضطر 
املرضى الستعمال حقن اإلنسولني طوال حياتهم. أما في 
النوع الثاني للسكري، فيفرز فيه جسم اإلنسان كميًة كافيًة 

من اإلنسولني في املعتاد، لكن اخلاليا ال تستطيع استخدامها 
بكفاءة لوجود ما يشبه املقاومة من اخلاليا للهرمون وعليه 
يجب على املريض تناول العالج املناسب ويجب أن يقلل 

وزنه وميارس الرياضة ويعدل منط حياته.
تعتبر مجموعة صيدليات املطوع واحدة من الصيدليات 
ال��رائ��دة ف��ي ال��ك��وي��ت، وال��ت��ي ت���دار م��ن قبل ش��رك��ة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية .صيدليات املطوع لها أكثر 
من 25 فرع موزعة في جميع محافظات الكويت املكونه من 
فريق من الصيادلة املتخصصني و املتوافرين على مدار 
الساعة 7 أي��ام في األسبوع . لديهم قسم خدمة العمالء 
مكون من صيادلة متخصصني جاهزين لإلجابة على أي 

استفسارات.


