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مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

صدر تقرير من خبير االستشراف توماس فري مؤخراً 
والذي ترجمه ونشره سليمان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة استشراف املستقبل أبوظبي وتضمن دراسة وافية 
وحتليلية عن ماهية وظائف املستقبل التي سوف يحتاجها 
سوق العمل بعد 11 سنة من اآلن يعني الفرص الوظيفية البنائنا 
واحفادنا في املستقبل اذا تخرجوا بتخصصات دراسية تتطلبها 
هذه الوظائف. مثال ُكتب لبعض القطاعات والتخصصات املهنية 
أن تتوارى بعيًدا عن األنظار، وُسمح لتخصصات جديدة أن 
ترى النور بحلول العــام 2040. وإذ ال ميكننا قط إنكار ما 
أحدثته التكنولوجيا من استحواذ على معظم الوظائف التي 
كانت موجودة منذ عقدين من الزمان، إال أن التكنولوجيا في 
املقابل قد أسفرت عن ظهور العديد من القطاعات والتخصصات 
التي لم تكن موجودة حتى عهد قريب، التي فتحت بدورها آفاًقا 
جديــدة وواعدة في عالم األعمال.  إننا في عام 2040 نعيش 
عاملًا جديًدا، مفعماً باإلثارة، تنفتح فيه آفاق جديدة للتوظيف 
واملهن املرتبطة بالروبوتات ولهذا الوظائف املطلوبة لها هي 
صيانة الروبوتاتـ  مراقبة الروبوتاتـ  تقنيو تشغيل الروبوتات 
ـ موردو الروبوتات ـ مبرمجو الروبوتات ـ خبراء واجهات 
وجتارب املستخدمني اخلاصة بالروبوتاتـ  استشاريون في 
مراعاة أخالقيات بناء الروبوتات. ـ مطورو األعمال اخلاصة 
بالروبوتات ـ جــّراح التّجميل للّروبوتات ـ مطورو مهارات 
التواصــل للروبوتاتـ  وكالء الســفر للروبوتاتـ  منظمو 
عروض وفعاليــات للروبوتات. باتت املدن واحلكومات أقدر 
على حتقيق أقصى استفادة من مختلف البيانات املتاحة ومدى 
أهمية حاجتها إلى جمع هذه البيانات وحتليلها فازداد الطلب 
على املتخصصني في علوم البيانات ووظائفها هي ـ علماء 
بيانات ـ محققون في مجال البيانات ـ مستخرجو بيانات ـ 
محللو بياناتـ  مراقبو بياناتـ  اخصائيون في اجلانب القيمي 
أو األخالقي حلفظ البيانات واســتخدامها ـ وكالء االئتمان 
اخلاص بالبيانات ـ وسطاء بيانات.  انتشار أجهزة الطائرات 
بدون طيار التي باتت حتلق في اجلو بأعداد هائلة ومتزايدة 
بعد أن تناقصت تكلفتها بدرجة مذهلة أسهم في توافر مئات 
اآلالف من فرص العمل، التي سيتم إيجادها ملراقبة احلموالت 
املنقولة واألنظمة املسيرة آليًّا وتنظيم حركة املرور اجلوية لتلك 
الطائرات ووظائفها هي: موظفو مركز قيادة الطائرات بدون 
طيارـ  مهندسو النظم الطائرةـ  الطاقم األرضي للتاكسي الطائر 
بدون طيارـ  صيانة الطائرات بدون طيار وتصليحهاـ  فرق 
العمل اخلاصة باألمن اجلويـ  مصممو الطائرات بدون طيار 
ـ مبرمجو الطائرات بدون طيارـ  مشغلو أجهزة االستشعارـ  
وكالء مبيعات للطائرات بدون طيار. وظائف للصحة الشخصية 
من اخصائيني وممرضني ووظائف أنظمة الذكاء االصطناعي 
املعزِّزة للبشرـ  املوظفون املستقِلّون من مدربني ومحاسبني 
وغيرهم ووظائف النقل ذاتي القيادة من موظفي مركز القيادة 
وفنيني ومحللني وغيرهم ووظائف تكنولوجيا البلوكتشني 
من مهندسني ومصممني ومحللني وغيرهم ووظائف الطباعة 
الثالثية االبعاد من مصممني وفنيني ومهندســني ومطورين 
وغيرهم ووظائف لطب اجلينومي من باحثني وفنيني ومهندسني 
وغيرهم ووظائف تكنولوجيا األشياء من اخصائيني ومهندسني 
ومطورين وغيرهم ووظائف أنظمة التعلم الذكي من مصممني 
ومطورين ومهندســني وغيرهم واخلالصة يتضح أن أغلب 
الوظائف تخصصاتها في التكنولوجيا وبهذا علينا من اآلن 
معرفة ما هي التخصصات الدراسية الالزمة لهذه الوظائف 
ويتم ادراجها ضمن املقررات الدراسية للجامعات والكليات.

اتصال بني ترامب وأردوغان.. 
يقفز بالليرة التركية

النفط يهبط بفعل
مخاوف حرب التجارة

رويتــرز: انخفضت أســعار النفط خــال تداوالت أمس 
حيث طغى شح املعروض في سوق اخلام وتنامي التوترات 
السياسية في الشــرق األوسط على املخاوف بشأن تباطؤ 
االقتصاد العاملي بسبب احلرب التجارية بني الواليات املتحدة 

والصني.
وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 68.86 
دوالرا للبرميل، منخفضة 5٩ سنتا أو ٠.٩% مقارنة باإلغاق 

السابق.
وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط األميركي ١٢ 
سنتا أو ٠.٢% إلى 58.٩٣ دوالرا للبرميل، إذ تلقت الدعم من 

توقعات انخفاض املخزونات األميركية.
وقالت »برنشــتاين إنرجي« في مذكرة:»تصاعد احلرب 
التجارية بني الواليات املتحدة والصني ميثل تهديدا ألسواق 

النفط«.
وقالت برنشتاين إنه في ظل »تصور حدوث حرب جتارية 
شاملة« فإن الطلب العاملي على النفط سينمو ٠.7% هذا العام 
مقارنة بـ ٢٠١8، مبا يقل عن نصف التقييمات احلالية تقريبا.
وبســبب ضعف الطلب، قالت برنشــتاين إن أي صعود 
في أســواق النفط ســيظل محــدودا على الرغم من الشــح 

النسبي لإلمدادات.
وصعد ديبلوماســي صيني كبيــر احلرب الكامية ضد 
الواليات املتحدة أمس عبر وصف أفعال واشــنطن مبا قال 

إنه »إرهاب اقتصادي مكشوف«.

رويتــرز: قفزت الليــرة التركية نحــو ١.5% أمس بفعل 
توقعات بتحسن العاقات مع الواليات املتحدة بعد اتصال 
هاتفي بني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره 
األميركــي دونالد ترامب حدد من خاله أواخر يونيو لعقد 
اجتماع ومناقشت شراء أنقرة ألنظمة إس-4٠٠ الصاروخية 

الدفاعية من روسيا.
وبلغت العملة التركية 5.٩٣٠٠ ليرة للدوالر، لتصعد بنحو 
١.4% مقارنة مع مستوى إغاق األربعاء املاضي البالغ ٠١55.6.

وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.٩٢٠٠ ليرة 
للدوالر وهو أقوى مستوياتها منذ ٢5 أبريل.

وفقــدت العملة التركية نحــو ١4% من قيمتها منذ بداية 
العام ألسباب من بينها تنامي خاف بني أنقرة وواشنطن.
واتفــق الزعيمان على اللقاء علــى هامش قمة مجموعة 

العشرين في اليابان في نهاية الشهر املقبل.

»هواوي« تطالب القضاء األميركي
بإبطال قرار حظر استخدام معداتها

أعلنت شركة هواوي عن تقدميها طلبا للقضاء األميركي 
إلبطال تشريع »متسلط« مينع الوكاالت الفيدرالية األميركية 
من شراء منتجاتها، كجزء من عملية الطعن في دستورية 
القسم 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019، 
كما دعت احلكومة األميركية إلى وقف حملتها التي تفرضها 
الدولة ضد شركة هواوي ألنها لن توفر األمن السيبراني.

وقال املسؤول القانوني في الشركة سونغ ليوبينغ، إن 
حظر استخدام هواوي لألمن السيبراني كذريعة لن يفعل 
شيئا جلعل الشبكات أكثر أمانا، مشيرا الى أنها توفر شعورا 
زائفا باألمان، وتشتت االنتباه عن التحديات احلقيقية التي 
نواجهها. ولفت ســوجن إلى إن اإلدارة األميركية لم تقدم 
أي دليل يظهر أن هواوي متثل تهديدا لألمن. ليس هناك 

ال سالح وال دخان، إمنا مجرد افتراضات.
وفي تفاصيل شكواها، تذكر هواوي بأن القسم 889 
من NDAA لعــام 2019 مييز هواوي باالســم وال مينع 
الوكاالت احلكومية األميركية فقط من شراء معدات وخدمات 
هواوي فحسب، بل مينعهم أيضا من التعاقد مع املنح أو 
القروض أو منحها ألطراف ثالثة الذين يشترون املعدات 
أو اخلدمات من هواوي - حتى لو لم يكن هناك أي تأثير 
أو اتصال بحكومة الواليات املتحدة. ومينع هذا القانون 

األميركي الذي صدر العــام املاضي، الوكاالت الفيدرالية 
من شراء معدات وخدمات هواوي أو التعامل مع شركات 

أخرى من زبائنه.
وتناول سونغ أيضا إدراج هواوي على الالئحة األميركية 
للشركات من قبل وزارة التجارة األميركية قبل أسبوعني، 
مؤكدا أن هذا األمر يعتبر سابقة خطيرة، وقال إن النظام 
القضائي هو امللجأ األخير لتحقيق العدالة، وهواوي لديها 

ثقة باستقاللية ونزاهة القضاء األميركي.
من جانبه، قال غلني ناغر كبير محامي شركة هواوي 
في هذه القضية، إن القســم 889 من NDAA لعام 2019 
ينتهك قانــون Attainder، واإلجراءات القانونية الواجبة، 
وشروط صياغة الدستور في الواليات املتحدة. وبالتالي 
فإن القضية هي »مســألة قانونية« بحتة حيث ال توجد 
وقائــع محل خالف، ما يبرر طلب إصــدار حكم عاجل 

لتسريع العملية.
وتؤمن هواوي بــأن حظرها في الواليات املتحدة لن 
يســاعد في جعل الشــبكات أكثر أمانا، وتتوقع الشركة 
الصينية من الواليات املتحدة اتباع النهج الصحيح واعتماد 
تدابير صادقة وفعالة لتعزيز األمن الســيبراني للجميع، 

إذا كان الهدف احلقيقي للحكومة األميركية هو األمن.

»KIB« يصدر صكوكاً بـ 300 مليون دوالر
قال رئيــس مجلس إدارة 
بنك KIB الشيخ محمد جراح 
الصباح إنه انعكاسا للنتائج 
املتميــزة والنجاحــات التــي 
حققهــا بنك الكويــت الدولي 
)KIB( في الســنوات األخيرة 
وملتانة مركــزه املالي، ونظرا 
للجدارة االئتمانية التي يتمتع 
بها، وتطبيقا الستراتيجيته 
التوسعية املدروسة واحلاجة 
إلى استمراريتها، وحفاظا على 
معدالت مناسبة ملعيار كفاية 
رأس املال، فقد قرر البنك إصدار 
صكوك ضمن الشريحة األولى 
اإلضافية Additional Tier١ من 

قاعدة رأس املال.
 KIB وأضاف اجلراح »قام
منذ بداية العام احلالي بدراسة 
إصدار صكوك ضمن الشريحة 
األولى لقاعدة رأس املال، حيث 
متت املوافقة على اإلصدار من 
قبــل اجلمعية العامة العادية 
للمســاهمني، باإلضافــة إلــى 
احلصول على موافقة اجلهات 
الرقابية املختصة«. وفي يوم 
األربعــاء ٢٩ اجلــاري، حقق 
KIB جناحا كبيرا في تغطية 
االكتتاب في الصكوك الدائمة 
والتي تندرج ضمن الشريحة 
األولى اإلضافية حسب معيار 
كفاية رأس املال )بازل ٣( والتي 
قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 
٣٠٠ مليون دوالر مبعدل ربح 
ســنوي 5.6٢5%، حيث القى 
ذلــك اإلصــدار إقبــاال ضخما 
مــن املســتثمرين وقــد بلــغ 
احلد األقصى للمشاركات مبا 
يقارب الـ 4.6 مليارات دوالر، 
أي مبــا ميثل ١5 ضعف حجم 
الصكــوك املصــدرة. وتقوم 
هــذه الصكــوك الدائمــة غير 
القابلة لاسترداد قبل انقضاء 
الســنوات اخلمس األولى من 
تاريخ إصدارهــا، واملتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسامية، 
وفقا ملبدأ »املضاربة« الشرعي 

املستوفي ألركانه الشرعية.
وأوضح انه مت ترتيب هذا 
اإلصدار بعناية وبجهود مبذولة 

بحصيلــة إصــدار الصكــوك 
والتي تعــد األولى من نوعها 
التي يصدرها KIB في أسواق 

رأس املال الدولية.
وأضاف بوخمسني: أود أن 
أعبر عن تقديري وامتناني ملا 
قدمته اجلهات الرقابية متمثلة 
في بنك الكويت املركزي وهيئة 
أسواق املال، من دعم مستمر 
للبنــك إلصــدار الصكــوك، 
والــذي متثــل فــي املوافقات 
الرقابية الازمة وتوجيهاتها 
بهذا اخلصــوص، كما أود أن 
أثمن اجلهود املبذولة من كافة 
األطراف املشاركة من املنسقني 

الكويت املركزي، وبناء على 
القواعــد الصــادرة عن هيئة 
املال، لتكون متاحة  أســواق 
للتداول في السوق الثانوية 
بعد إصدارها وســيتم إدراج 
هذه الصكوك في سوق األوراق 
 Euronext( املاليــة في إيرلندا
Dublin(، وتضيــف الصكوك 
 KIB مصدرا جديدا لرأســمال
ومبا ينوع مصادر رأس املال 
ويدعم قاعدته التمويلية، حيث 
ســتخصص املبالغ احملصلة 
عــن تلــك الصكــوك لدعــم 
اســتراتيجية التوســع التي 
يتبناها KIB ولتعزيز قاعدة 

واملتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسامية، سيساعد البنك في 
احلفاظ على توازن حصيف 
بــني املكونــات املختلفة من 
رأسماله، ليستمر في تعزيز 
منوه. عاوة على ذلك، فإن 
طرح هــذه الصكوك يعتبر 
خطــوة مهمــة فــي ســبيل 
تعميــق دور وأهمية منتج 
الصكــوك كإحــدى األدوات 
الرئيسية للعمليات املصرفية 
اإلسامية، حيث تقوم هذه 
الصكوك على مبدأ املضاربة، 
والتــي تســتطيع أن توفــر 
الــازم للحكومات  التمويل 

العامليــني واملديرين العامليني 
ووكاء االكتتاب الرئيســيني 
واملدير املشارك. والشكر أيضا 
موصول للعديد من املستثمرين 
في الكويت وخارجها، ولفريق 
العمل في البنك، الذي عمل على 
حتقيــق هذا اإلجناز في فترة 

زمنية قياسية.
واشار بوخمسني إلى انه 
»مت إصدار هذه الصكوك كأداة 
رأســمالية متقدمة حتتســب 
األولــى  الشــريحة  ضمــن 
اإلضافيــة مــن قاعــدة رأس 
املال بحسب معيار كفاية رأس 
املال )بازل ٣( وتعليمات بنك 

رأسمال البنك وفقا ملتطلبات 
»بازل ٣«.

الطلــب  أن  إلــى  ولفــت 
التي  الكبيــر على الصكــوك 
أصدرها البنــك يعكس الثقة 
القطــاع  فــي قــوة ومتانــة 
الكويتــي بصفــة  املصرفــي 
عامة، وبالعمليات املصرفية 
اإلســامية وبـــ KIB بصفــة 

خاصة«.
واوضــح ان هذا اإلصدار 
غيــر  الدائمــة  للصكــوك 
قبــل  لاســترداد  القابلــة 
الســنوات اخلمس  انقضاء 
األولى من تاريخ إصدارها، 

والشــركات، حيث أصبحت 
أداة الصكوك جزءا مهمًا في 

سوق التمويل العاملي.
وختــم بوخمســني قائــا 
»يعتبــر الطلــب الكبير على 
 KIB الصكــوك التــي طرحها
وتأكيــدا  واضحــة  إشــارة 
علــى الثقــة التــي أوالها كل 
الدوليــني  مــن املســتثمرين 
واإلقليميني في اســتراتيجية 
KIB باإلضافة إلى متيز أدائه 
املالي املستدام، وسيدعم هذا 
اإلصدار خطة منــو وتطوير 
أعمال البنك للسنوات القادمة 

بأفضل تكلفة رأسمالية«.

ضمن الشريحة األولى اإلضافية لقاعدة رأس املال.. ومبعدل ربح سنوي 5.625 %

رائد جواد بوخمسني ومحمد السقا في لقطة جماعية مع املنسقني العامليني واملديرين الرئيسيني املشاركني في اإلصدار رائد جواد بوخمسني

من قبل مجموعة من األطراف 
املشاركة ومنهم سيتي جروب، 
وبنك ستاندرد تشارترد اللذين 
كانا املنظمني الدوليني، في حني 
قام كل من بنك دبي اإلسامي 
وبنــك أبوظبــي األول وبيتك 
كابيتال وشــركة كامكو بدور 
املدير العاملي ووكيل االكتتاب 
الرئيســي، وقام بنك بوبيان 
بــدور املديــر املشــارك، كمــا 
التســويقية  لقيــت اجلولــة 
 KIB للصكوك والتــي قام بها
واستمرت على مدى أسبوع، 
إقباال واهتماما كبيرا من قبل 
املســتثمرين من ٢6 دولة في 
هذا اإلصدار، وبتوزيع نهائي 
نســبته 5١% للمســتثمرين 
الدوليني و4٩% للمستثمرين 

اإلقليميني.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي لـــ KIB رائد جواد 
بوخمســني: ان طــرح هــذه 
الصكــوك يؤكــد أن الكويــت 
تتمتع باملقومات الازمة جلذب 
املستثمرين الدوليني للدخول 
للسوق الكويتي، وإننا سعداء 

4.6 مليارات دوالر احلد األقصى للمشاركات.. 
متثل 15 ضعف حجم الصكوك املصدرة

الصكوك وزعت بشكل نهائي بنسبة %51 
للمستثمرين الدوليني و49% لإلقليميني

»التجاري« يشارك في رعاية دورة 
محافظة األحمدي األولى لكرة قدم الصاالت

في ســياق الترتيبات املســبقة مع 
محافظــات الكويت وضمــن برنامجه 
املميز لشــهر رمضان املبارك، شــارك 
البنك التجاري في رعاية دورة محافظة 
األحمدي األولى لكرة قدم الصاالت التي 
نظمتها محافظة األحمدي خال الفترة 
مــن 8 إلى ١6 رمضان بنادي الســاحل 
الرياضي، وذلك بحضور الشيخ فواز 
اخلالــد ـ محافظ األحمدي، وقد جاءت 
هذه الرعاية في إطار الترتيبات املسبقة 
لرعاية األنشطة والفعاليات املجتمعية 
التي تنظمها محافظات الكويت ومنها 
محافظة األحمدي وكذلك ضمن برنامج 
»التجــاري« االجتماعــي خال شــهر 

رمضان الفضيل.

وقد عبر الشيخ فواز الصباح عن 
شــكره اجلزيل للبنــك التجاري على 
رعايته لهذه البطولة والتي تضاف إلى 
سجل البنك املضيء في مجال املسؤولية 
االجتماعية وجهوده املستمرة لتحقيق 
التنمية االجتماعية املســتدامة بدعمه 
ورعايته للفعاليات الرياضية والثقافية 
والتربوية وغيرها من الفعاليات األخرى 
التي تنظمها مؤسسات املجتمع املدني.
بدورها، قالت نائــب املدير العام ـ 
قطــاع التواصل املؤسســي في البنك 
التجــاري ـ أماني الورع »لقد ســعدنا 
مبشــاركتنا في رعاية دورة محافظة 
األحمــدي األولى لكرة قــدم الصاالت 
الرمضانية، حيث شهدت هذه البطولة 

فعاليات حماسية وحضورا جماهيريا 
وتنافسا بني الفرق املشاركة«.

وأضافــت ان البنك التجاري يولي 
أهمية كبيرة لدعم ورعاية الفعاليات 
املجتمعية والرياضية بل ويشجع جميع 
فئات املجتمع على ممارســة الرياضة 
مبختلــف أنواعهــا في إطــار التوعية 
بأهمية الرياضة خللق مجتمع صحي 

خال من األمراض.
وفي ختام البطولة مت تكرمي البنك 
التجاري الكويتي تقديرا لدوه الفعال 
في رعاية مثل هذه الفعاليات املجتمعية 
ولــدوره الرائد في مجال املســؤولية 
االجتماعيــة املكرســة خلدمــة فئــات 

املجتمع كافة.

الشيخ فواز اخلالد في لقطة جماعية مع املشاركني في دورة محافظة األحمدي األولى لكرة قدم الصاالت


