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الكويت اشترت سندات أميركية بـ ٥٠٠ مليون دوالر في أكتوبر
عالء مجيد

رفعت الكويت حيازتها من سندات اخلزانة االميركية 
خالل شهر اكتوبر املاضي للشهر الثاني على التوالي 
بنســبة ١٫٠٧٪ على اساس شهري مبقدار ٥٠٠ مليون 
دوالر وتأتي هذه الزيادة متاشيا مع اغلب دول اخلليج 
التي رفعت حيازتها من السندات األميركية باعتبارها 
املــالذ اآلمن في ظل تأثير املوجــة الثانية من جائحة 
كورونا التي اثرت على اغلب االقتصادات العاملية. وقد 
استبقت املشتريات الكويتية املكثفة ارتفاع العائد على 
السندات األميركية والتي زادت منذ أكتوبر املاضي حتى 
منتصف ديسمبر بنحو ٢٦٪ بعدما زادت من ٠٫٧٥٪ في 
املتوسط خالل شهر أكتوبر إلى نحو ٠٫٩٥٪ في الوقت 
احلالي. وبحسب البيانات املنشورة على موقع وزارة 
اخلزانة االميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات 
األميركية خالل شهر اكتوبر املاضي ٤٧٫١ مليار دوالر 

مرتفعة عن مستويات ســبتمبر املاضي البالغة ٤٦٫٦ 
مليار دوالر. وعلى اساس سنوي فقد رفعت الكويت 
حيازتها بنسبة ٧٫٥٪ مقارنة مبستوياتها السابقة البالغة 
٤٣٫٨ مليار دوالر في اكتوبر ٢٠١٩. وتنوع الكويت من 
محفظة السندات االميركية ما بني سندات قصيرة االجل 
بقيمة ١٣٫٩٩ مليار دوالر، فيما تبقى النســبة االكبر 
من الســندات طويلة االجل بقيمة ٣٣٫١٢ مليار دوالر.  
وحافظت الكويت على املركز الثاني عربيا بعد السعودية 
التي احتلت املركز االول عربيا باستحواذها على سندات 
أميركية بقيمة ١٣٤٫١ مليار دوالر وحلت اإلمارات ثالثا 
بقيمة ٢٩٫٠٦ مليار دوالر. وتباينت استراتيجية دول 
اخلليج جتاه االستثمار في السندات األميركية، حيث 
انخفضت استثمارات اإلمارات الى ٢٩٫٠٦ مليار دوالر 
مقارنة بـ ٣٣٫١ مليار دوالر في سبتمبر املاضي منها ١٨٫٨ 
مليار دوالر سندات طويلة االجل و١٠٫٢ مليارات دوالر 
سندات قصيرة االجل. كما زادت قطر استثماراتها خالل 

شهر اكتوبر البالغة ٧٫٥٢ مليارات دوالر وجميعها سندات 
طويلة االجل، بينما تراجعت استثمارات عمان لتصل الى 
٦٫٠٩ مليارات دوالر منها ٥٫٥٧ مليارات دوالر طويلة 
االجل و٥١٧ مليون دوالر قصيرة االجل. بينما ارتفعت 
استثمارات البحرين من السندات األميركية لتصل الى 
٩٤٣ مليون دوالر منها ٨٤ مليون دوالر سندات طويلة 
االجل و٨٥٩ مليار دوالر سندات قصيرة االجل. وعلى 
املســتوى العاملي، فقد حافظت اليابان للشهر السابع 
عشر على التوالي على املركز األول باالستحواذ على 
سندات اميركية بقيمة ١٢٦٩٫٢ مليار دوالر منخفضة 
عن مستويات ســبتمبر املاضي البالغة ١٢٧٦٫٢ مليار 
دوالر. كما جاءت الصني في املركز الثاني بعد اليابان 
بـ ١٠٥٤ مليار دوالر منخفضة عن مستويات سبتمبر 
املاضي البالغة ١٠٦١٫٧ مليار دوالر وثالثا جاءت اململكة 
املتحدة بـ ٤٤٢٫٨ مليار دوالر مرتفعة عن مســتويات 

سبتمبر املاضي البالغة ٤٨٢٫٩ مليار دوالر.

«IFRS احملاسبني»: املعيار احملاسبي «١٦»
يعزز شفافية البيانات املالية للشركات

«ميزان» ُتعني نبيل بن عياد مديرًا ماليًا تنفيذيًا للمجموعة

شددت جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية، في بيان 
صحافي، على أهمية تطبيق 
املعايير الدولية باعتبارها لغة 
قراءة البيانات املالية وحتليلها 
بغرض التسهيل على املمولني 
واملســتثمرين واإلدارة فهمها 
بصورة موحدة وهو األمر الذي 
يضمن شفافيتها للمساهمني 
وكذلك للمستثمرين في مختلف 

القطاعات. 
وفي هذا السياق، أشار عضو 
مجلس إدارة جمعية احملاسبني 
الكويتية عبداهللا  واملراجعني 
العيسى إلى أنه ال ميكن قياس 
الفائــدة من تطبيــق املعايير 
الدولية على ٥٪ من الشركات 
فــي الكويت وذلك مبناســبة 
 IFRS تطبيق املعيــار الدولي
١٦ والذي يتخوف البعض من 

ميــزان  شــركة  أعلنــت 
القابضــة أمــس، وهي إحدى 
أكبر شركات تصنيع وتوزيع 
املنتجات الغذائية واملشروبات 
والرعايــة الصحية والســلع 
منطقــة  فــي  االســتهالكية 
اخلليــج، عــن تعيينها نبيل 
بن عيــاد مديرا ماليا تنفيذيا 
للمجموعــة اعتبارا من اليوم 
١٧ ديسمبر، حامال معه خبرة 
تزيد علــى ٢٠ عاما في مجال 
التخطيط املالي االستراتيجي 
وإدارة العمليات وتطوير أعمال 
الشــركات اإلقليمية في آسيا 
وأفريقيا وأستراليا والشرق 

األوسط.
وقــد انضم بن عيــاد إلى 

يستسيغه البعض، مستدركا 
املعيار الدولــي ١٦، بصورة 
مبســطة، يتعلــق بعقــود 
اإليجــار احملــددة بأكثر من 
١٢ شهر، والتي حصل عليها 
التغيير، حيث وجب االفصاح 
عن االلتــزام االيجاري الذي 

لشركة ميزان القابضة محمد 
جاســم الوزان: «أود أن أتقدم 
بخالــص الشــكر إلــى فارس 
حمامي على ما بذله من وقت 

اجلمعية اقترحت على رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
فــي أغســطس ٢٠٢٠ أهميــة 
إنشــاء وحدة تختص بأعمال 
احملاســبني، وقدمــت فكــرة 
للمقترح والقت استحسانا في 
حال أن الوحدة متول نفسها 
دون احلاجة من الدولة إال انه 
لــم يتم الرد علينا لهذا اليوم 

بهذا اخلصوص. 
وأكد أن معايير احملاسبة 
والتدقيق الدولية هي مرجع 
دولي يتم تطبيقه في البيانات 
املاليــة مــا لم يتعــارض مع 
أحد قوانــني الدولة التجارية 
واملالية وهو التزام على مراقب 
احلسابات في تطبيقه، وعمل 
املراقب هو التأكد من تطبيق 
االدارة لهذه املعايير أو قوانني 

الدولة.

ميزان القابضة، متطلعني إلى 
أن يضيف قيمة كبيرة للمرحلة 
املقبلــة من النمو والتوســع 

اإلقليمي للشركة».
جديــر بالذكــر أن نبيــل 
بــن عياد حاصــل على درجة 
املاجستير في اإلدارة واحملاسبة 
من معهد الدراسات التجارية 
املتقدمة فــي تونس، ودبلوم 
فــي االستشــارات الضريبية 
القانونية مــن جامعة اإلدارة 
في تونس، كما أنه حصل على 
شهادة إدارة التغيير من مدرسة 
فرانكفورت للتمويل واإلدارة 
في أملانيا، وعمل مستشارا في 
برنامج البنك الدولي للتنمية 

في آسيا وأفريقيا.

يفوق ١٢ شــهرا ورأســملته 
واستهالكه طول فترة العقد، 
ما يساهم في وضوح البيانات 
املالية على مستقبل التزامات 
املنشأة جتاه الغير ويعطي 
قراءة أكثر واقعية لاللتزامات 
املســتقبلية علــى املنشــأة 
وحتليلها بصوره أكثر دقة 
وشفافية. وحول دور جمعية 
احملاســبني واملراجعــني في 
تنظيم املهنة، بني العيسىى 
أن اجلمعيــة تقدمت في عام 
٢٠١٩ إلى رئيس الوزراء في 
حينها اقتراح إلنشــاء هيئة 
احملاسبني القانونيني لتنظم 
أعمال املهنة وقوانينها وعمل 
الدراسات واألبحاث اخلاصة 
بأعمال املهنة وتطويرها ولم 

جتد استحسانا في وقتها. 
وأشــار العيســى الــى أن 

وجهد في خدمة شركة ميزان 
القابضــة ومســاهميها خالل 
األعوام األربعة املاضية، وعلى 
ما أضافه من قيمة ومساعدته 
احلثيثة للشركة خالل رحلة 
إدراجهــا فــي ســوق الكويت 
لــألوراق املاليــة فــي يونيو 
٢٠١٥، متمنني له كل التوفيق 
في حياته املهنية ومســاعيه 

املستقبلية».
وأضاف الوزان: «بالنيابة 
عــن جميــع أعضــاء مجلس 
اإلداري  والفريــق  اإلدارة 
وجميــع العاملني في شــركة 
ميزان القابضة، أود أن أرحب 
بانضمام نبيل بــن عياد إلى 
الفريــق التنفيــذي ملجموعة 

اجلمعية أشارت إلى وجود لبس في مفهومه وأهميته لدى بعض الشركات

يتمتع بخبرة مالية واستثمارية متنوعة

عبداهللا العيسى

نبيل بن عياد

تطبيقه. وأوضح أن الواليات 
املتحدة تطبق شــيئا شــبيها 
باملعاييــر احملاســبة الدولية 
 GAAP general accepted»
accounting principles»، وهي 
طريقــة عــرض مختلفة قليال 
الدولية  عن معايير احملاسبة 
IFRS، مبينــا أن هنــاك جلانا 
مشتركة بني اجلانبني لتقليل 
االختالفات وتوحيدها والتي 
شــهدت تضاؤال في السنوات 

العشر األخيرة. 
«IFRS املعيار الدولي «١٦ 

إلــى  العيســى  وتطــرق 
املعيــار احملاســبي الدولــي 
IFRS ١٦، والــذي اعتبــره 
حديث الســاعة، حيث أشار 
إلى أن املعيار - لألســف لم 
يتم استيعابه حتى اآلن- ولم 

ميــزان في ٢٠١٩ حيث شــغل 
مؤخــرا منصب املديــر املالي 
للمجموعة. وهو يتمتع بخبرة 
ماليــة واســتثمارية متنوعة 
تشمل عمليات االكتتاب األولي، 
عمليات الدمج واالســتحواذ، 
معادلــة الضرائــب، وخطط 
حتســني األداء ورفع الكفاءة 
التشــغيلية. وبهذا يتعني بن 
عياد خلفا لفارس حمامي الذي 
مت تعيينــه في منصب املدير 
املالي للمجموعة في أغسطس 
٢٠١٦ والذي كان له دور أساسي 
في النمو والتوســع اإلقليمي 

للشركة.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 

«األهلي»: حزمة مطورة من مزايا السفر حلاملي «ڤيزا إنفينيت»
في إطار التزامه املســتمر 
عمالئــه  جتربــة  بتحســني 
املصرفية، أعلن البنك األهلي 
الكويتي أمس عن طرح حزمة 
جديــدة مطــورة مــن املنافع 
احلصرية حلملة بطاقة ائتمان 
ڤيزا إنفينيت من خالل شراكته 
االســتراتيجية مــع «بيــرل 

.Pearl Assist «أسيست
بالتزامــن مع إعــادة فتح 
املجــال اجلوي أمــام رحالت 
العمــالء  وبــدء  الطيــران 
بالتخطيط لرحالتهم، أصبح 
بإمكان حاملي بطاقات ائتمان 
فيزا إنفينيت من البنك األهلي 
الكويتي االستفادة من خدمتني 
جديدتني وحصريتني أضيفتا 
إلــى البطاقة، وهمــا، التأمني 
العائلــي لتكاليــف ڤيــروس 
كورونا املستجد أثناء السفر، 

الشــخصية واملزيــد غيرها. 
ومن خــالل خاصيــة احلجز 
املسبق لألماكن املتاحة في قاعة 
اللؤلؤة عن طريق خدمة «بيرل 
أسيســت» من البنــك األهلي 
الكويتــي، ســيتمكن العمالء 
من جتنب االنتظار عن طريق 
احلجز املسبق ألماكنهم عندما 

بالعديد من املنافع احلصرية 
التي من ضمنها ميزة الدخول 
مجانا لشــخصني إلى صاالت 
االنتظــار املتوفــرة فــي أكثر 
من ١٠٠٠ مطار حــول العالم، 
وكذلــك احلصــول على تأمني 
مجاني أثناء السفر عند القيام 
بشراء تذاكر السفر باستخدام 
البطاقة. ومن خالل استخدام 
خاصيــة Tap ‹n› Go وميــزة 
الدفع اآلمن «Secure Pay» من 
البنك األهلي الكويتي، سيحظى 
حاملو بطاقة ڤيزا إنفينيت من 
البنك األهلي الكويتي بإمكانية 
إجراء معامالت الدفع بشــكل 
أســرع وأكثر أمانــا، في حني 
سيكون مبقدورهم في الوقت 
ذاته كسب حتى ٦ أميال مقابل 
كل دينار كويتي واحد ينفقونه 

أثناء السفر.

يتم تأكيد مواعيد رحالتهم.
كما توفر البطاقة حلامليها 
خدمة االســتقبال واملساعدة 
(Meet and Assist) املجانيــة 
عنــد الوصــول واملغادرة عن 
طريــق مطار الكويت الدولي، 
فــي املبنــى رقــم ١ واملبنــى 
رقــم ٥، باإلضافــة إلى خدمة 
تســليم االمتعة املتوفرة لهم 
مجانا عند الوصول إلى مطار 
الكويــت الدولي - املبنى رقم 
١. ولالســتفادة مــن خدمــات 
«بيــرل أسيســت»، ال يتطلب 
األمر من العمالء سوى زيارة 
https://.abk. املوقع اإللكتروني
pearlassist.com وإدخال رقم 
البطاقة املدنيــة اخلاص بهم 

واختيار اخلدمة املطلوبة.
وباإلضافة لذلك، مت تزويد 
بطاقــة ڤيزا إنفينيت مســبقا 

واحلجز املســبق لألماكن في 
قاعة اللؤلؤة مبطار الكويت. 
وتشمل مزايا التأمني العائلي 
لتكاليــف ڤيــروس كورونــا 
املستجد أثناء السفر، تغطية 
التأمني الصحي وتكاليف العالج 
في اخلارج وعالج األسنان في 
احلــاالت الطارئــة واحلوادث 

البدر راثيًا املطير: شخصية فذة اتسمت 
بالهدوء والتواضع وحسن اإلدارة

الياقوت: عالج القصور التشريعي في بعض 
القوانني يعزز جذب االستثمارات األجنبية

أّبــن الرئيــس التنفيذي 
الوطنية  البتــرول  لشــركة 
الكويتية وليد البدر، املغفور 
له بــإذن اهللا، أحمد املطير، 
مســتذكرا دور الفقيد خالل 
توليه منصب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في 
الشركة من عام ١٩٧١ إلى ١٩٩٨، 
حيث شهدت خاللها الشركة 
والقطــاع النفطي الكثير من 
التي  التطورات والنجاحات 

كان للفقيد دور بارز فيها.
وفي كلمة وجهها للعاملني 
في «البترول الوطنية» خالل 
رثاء الفقيد، قال البدر: «كما 
كان يعمــل بصمــت طــوال 
ســنوات حياته، فقــد رحل 
العــم الفاضل أحمــد املطير 
عن دنيانــا الفانية بصمت، 
ليلقى ربه تاركا وراءه سيرة 
حســنة، ومواقــف وأعمــاال 
ســتظل محفورة في السجل 
البترول  التاريخي لشــركة 
الوطنية الكويتية، والقطاع 
النفطي الكويتي، وفي ذاكرة 
جميع من عاصروه، وأولئك 
الذيــن تتلمذوا علــى يديه، 
واستفادوا من خالصة جتاربه 

وخبراته».
وأضــاف: «تولــى الفقيد 
رئاسة مجلس إدارة (البترول 
الوطنية) خــالل الفترة من 

عــام ١٩٧١ حتــى ١٩٩٨، وهي 
فترة طويلة، شهدت حتوالت 
وإجنازات كثيرة، كما ال شك 
فــي أنهــا مــرت مبنعطفات 
تاريخية، وواجهت العديد من 
املصاعــب والتحديات، التي 
تعامل معهــا الفقيد بحرص 
ودراية وحنكــة، مكنته من 
جتاوزهــا بنجــاح، وقيادة 
الشــركة نحو التوســع في 
مشاريعها، وترسيخ دعائمها، 

وتعزيز مكانتها».
وذكــر: «لعــل مــن أهــم 
احملطــات التاريخيــة املهمة 
في تلك املرحلــة كان تأميم 
الشركة في عام ١٩٧٥، لتنتقل 
بالكامــل حلكومة  ملكيتهــا 
الكويت، كما أصبحت مصفاتا 
مينــاء األحمــدي ومينــاء 

عبــداهللا ومصنــع إســالة 
الغاز ضمن أمالك الشــركة، 
لتضاف جميعها إلى مصفاة 

الشعبية».
واستطرد بالقول: «لم تكن 
هذه سوى حملة سريعة ملجموعة 
من األحداث والتطورات التي 
شهدتها شــركتنا حتت قيادة 
هذه الشــخصية الفــذة، التي 
اتســمت بالهــدوء والتواضع 
وحســن اإلدارة، فأصبحــت 
بصفاتهــا وعطاءاتهــا جــزءا 
مهمــا وعالمــة مضيئة، ليس 
في تاريخ «البترول الوطنية» 
فحسب، بل في تاريخ القطاع 
النفطي الكويتي، الذي أسهم 
الراحل في تطويره ونقله إلى 
مراتب متقدمة على املستويني 

اإلقليمي والعاملي».

قال املدير الشــريك في مجموعة الياقوت 
والفوزان القانونية والشــريك االستراتيجي 
لشــبكة ليكسيس نكســيس العاملية خليفة 
الياقــوت إن جائحــة «كورونا» كانت ســببا 
رئيســيا في توقــف عدد كبير من األنشــطة 
والفعاليات االقتصادية ليس على مســتوى 
الكويــت فحســب، وإمنا على مســتوى دول 
مجلس التعــاون اخلليجي والعالم. وأضاف 
الياقــوت فــي كلمتــه االفتتاحيــة لفعاليات 
املنتــدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد 
عبر الـ «أونالين»، بحضور كوكبة من خبراء 
القانون محليا ودوليا، أن تلك االســتمرارية 
مبعث اعتــزاز ملجموعة الياقــوت والفوزان 
القانونية في ظل بيئة تعاني قصورا في بعض 
التشريعات القانونية والتي تعد ضرورة جلذب 

االستثمارات األجنبية في الكويت.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ليكسيس نيكسيس العاملية غيوم دوروبيكس 
إلى أن انعقاد املنتدى في نسخته الرابعة لهذا 
العــام رغم حتديات «كورونــا» يعني الكثير 
من األمور املهمة بالنســبة لنا ولشركائنا في 
الكويت، حيث نستهدف التواجد معهم واإلسهام 
بشكل فعال في القضايا التي يتم طرحها في 

مثل تلك املنتديات.
بــدوره، قال األمــني العام ملركــز الكويت 
للتحكيــم التجاري في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت د.أنس التورة إن قانون اإلفالس من 
القوانني املهمة التي صدرت مؤخرا وانتظره 
أصحاب الشركات واملستثمرون طويال، مشيرا 
الــى أن القانــون الســابق كان ضعيفا وغير 
قادر على مواكبة التطورات االقتصادية التي 
شهدتها الكويت في السنوات القليلة املاضية.

من جهته، قال املؤســس والشريك ملكتب 
احملامــاة د.فيصل الفهد وشــركاه، إن قانون 
اإلفالس الســابق لــم يلب معاجلــة حقيقية 
للشــركات، مضيفا ان القانون جاء في وقته 
ويتميــز بأنه متدرج بني التســوية الوقائية 

وإعادة الهيكلة وأخيرا إعالن اإلفالس.
بدوره، رأى املستشــار القانوني في بنك 
بوبيان د.فايــز الكنــدري أن قانون اإلفالس 
انتظره الكثيرون من الشركات والبنوك العاملة 
في السوق طويال. بدوره، أشار احملامي عبداهللا 
البكر إلى األهمية الكبيرة للثورة التكنولوجية 
التي واكبت ڤيروس كورونا وتأثيرها الواسع 
والكبير على القوانني التجارية واالستثمارية 
والتي شــهدت تطورات كبيرة بفضل الثورة 
التكنولوجية التي شهدتها دول العالم في عقد 

االتفاقيات التجارية واالستثمارية.
من جانبه، لفت األستاذ املساعد في كلية 
القانون جامعة الكويت د.أنور الفزيع إلى أن 
وســائل الدفع االلكتروني شهدت الكثير من 

التطورات بسبب تداعيات «كورونا».
وتطرقــت احللقــة الثالثــة مــن املنتدى 
للتعديــالت املطلوبــة علــى قانــون املرئــي 
واملســموع والتي أدارها األســتاذ في جامعة 
الكويت د.يوسف الياقوت، الذي أشار إلى أن 
كل القوانــني والتشــريعات العاملية أكدت أن 
حرية التعبير هو حق أساسي وأصيل في كل 
احلقوق املمنوحة لألفراد في كل دول العالم، 
مســتدركا بالقول إن من بــني التحديات التي 
تواجه حريــة التعبير هــو صعوبة تعريف 

حرية التعبير والقيود املفروضة عليه.
في حني أكد أستاذ القانون في كلية القانون 
بجامعة الكويت د.محمد الفيلي ضرورة وضع 
تشــريع عام ينظم حرية التعبير وأال يكون 
التشريع بعالج حاالت معينة بتفاصيلها وإمنا 
يكون هنــاك قانون عام ينظم حرية التعبير 
كــون أي مجتمع دميوقراطي بحاجة إلى تلك 
احلرية والتي بدونها ســتضعف قدرة الفرد 
على املبادرة. من جانبه، قال د.خليفة احلميدة 
انــه يجب إعادة النظر فــي القوانني اخلاصة 
املرتبطة باحلق في التعبير ملعاناتها في الكثير 
مــن موادها من الفوضوية والعمل على جمع 

تلك التعديالت في قانون واحد.

املغفور له بإذن اهللا أحمد املطير

خليفة الياقوت

وليد البدر

املشاركون خالل فعاليات املنتدى

«املتحد» يعلن الرابحني بـ «احلصاد» األسبوعي
مــع االلتــزام التــام بكافة اإلرشــادات 
الوقائية مــن اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلــي املتحد يوم أمس بإجراء الســحب 
األسبوعي على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حساب السحب على اجلوائز اإلسالمي األول 
في الكويت واحلاصل على «جائزة أفضل 
برنامج ادخار فى الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيســت املرموقة، وذلك 
نظرا للعديد من املميزات التى ينفرد بها، 
حيــث يقدم لعمالئه أكبــر عدد من فرص 
الفوز على مدار العام من خالل ما يزيد على 
٨٠٠ جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم 
حياة اآلالف من الرابحني من سعداء احلظ.
وأســفر الســحب عن حصول ٢٠ فائزا 
علــى ١٠٠٠ دينار لكل منهــم، وهم: محمد 
سليمان البصيري، ومجبل عبداهللا العازمي، 
وعــارف عبدالرحمــن جــودة، وغضبان 
خيراهللا محمد، ومحبوبة عباس الصفار، 
وأحمد عبد احملسن العمر، وفهد عبدالرحمن 
السميط، وعثمان محمد القاطي، وعبدالرزاق 
مشاى الشمري، وعايشة الصفار، وعبداهللا 
رياض الرباح، ورمي عبدالواحد زمان، ونوير 
صلبــى املطيري، ورمضان ســعيد كوتة، 
وعمروعبداملنعم عاشــور، وصالح جزاء 
احلربي، وهيا ســعيد محمد، عبدالوهاب 

عبــداهللا الوزان، وماكني ميشــال ريبيلو، 
ونبيل خليفه العجيل.

واجلدير بالذكر، أن سحوبات احلصاد 
تتضمن العديد من اجلوائز التي من بينها 
جائــزة قيمتها ١٠٠ ألــف دينار في كل من 
العيديــن. وتبقى اجلائزة الربع ســنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى ٢٠ جائزة 
أسبوعية بقيمة ألف دينار كويتي لكل رابح. 

«بتكوين» تخترق ٢٠ ألف دوالر للمرة األولى
رويترز: كسرت بتكوين حاجز العشرين 
ألف دوالر للمرة األولى أمس، مسجلة أعلى 

مستوياتها على اإلطالق.
وقفزت العملة املشفرة ٤٫٥٪ إلى ٢٠ ألفا 
و٤٤٠ دوالرا، لتبلغ مكاسبها أكثر من ١٧٠٪ 
هذا العام، مدعومة بطلب من مســتثمرين 
كبار جتتذبهم فرص الكســب السريع وما 
يتردد عن مقاومة العملة للتضخم وتوقعات 

أن تصبح أداة دفع رائجة.
وشــهدت موجة صعود بتكوين تدفقا 
ضخما للعملة إلى أميركا الشمالية من شرق 

آســيا، يغذيه تهافت عليها من مستثمرين 
أميركيــني كبار كانت بواعــث قلق رقابية 

تثنيهم من قبل.
ويتزامــن صعود بتكويــن، التي يراها 
بعض املســتثمرين مالذا آمنا محتمال، مع 
تراجع الســعر الفوري للذهب في األشهر 

األخيرة.
وكان غموض ســوق العمالت املشفرة 
يثني بعض املســتثمرين، مثــل صناديق 
التحوط واحلسابات العائلية، لكن تشديد 

الرقابة ساعد في تهدئة تلك املخاوف.


