
سُتطلق االحت���اد للطيران وح��دة 
املعرض املتنقلة املبتكرة ألول مرة 
في سوق السفر العربي الذي سيقام 
األسبوع القادم في إم��ارة دب��ي، مما 
ي��وف��ر ل��ل��وف��ود جت��رب��ة م��ب��اش��رة مع 
منتجات املقصورات واخلدمات على 

منت الطائرة احلائزة على اجلوائز.
وقد سافرت وحدة العرض املتنقلة 
التي يبلغ طولها 16 متراً ويبلغ وزنها 
ح��وال��ي 22 طناً وقياسها 50 متراً 
مربعاً إلى اإلم��ارات العربية املتحدة 
من أوروب��ا بعد أن قطعت ،00060 
كيلومتر على مدار 18 شهراً انقضت 
ف��ي زي���ارة امل��ع��ارض التجارية في 
كل من سويسرا، وأملانيا، وفرنسا، 
وإيطاليا، واململكة املتحدة، وهولندا، 

وأيرلندا، وبلجيكا وإسبانيا.
كما يستضيف الناقل الوطني لدولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة ع��دداً من 
الضيوف املميزين على املنصة منهم 
عارضة األزي��اء األمريكية الشهيرة 
حليمة ع��دن. ستشارك حليمة عدن 
الصومالية املولد في جلسة أسئلة 
وأجوبة في اجلانب اخلاص باملسرح 
من اجلناح، حيث ستناقش شراكة 
االحت��اد للطيران الناجحة مع عالم 

املوضة.
كما ستشارك العبة هوكي اجلليد 
اإلماراتية، فاطمة العلي، في جلسة 
األسئلة واألجوبة في جناح الشركة. 
ذاعت شهرة فاطمة في العام املاضي 
ع��ن��دم��ا اكتشفها أس���ط���ورة دوري 
ال��ه��وك��ي ال��وط��ن��ي أن إت��ش أل بيتر 
بوندرا الذي كان في معسكر للهوكي 
في أبوظبي. واحتلت قصتها عناوين 
األخبار العاملية عندما نقلتها االحتاد 
للطيران إلى واشنطن العاصمة للقاء 
بأبطالها من العبي الهوكي الوطني 

أن إتش أي.
 وف��ي ه��ذا اخل��ص��وص، أف��اد بيتر 

ب��وم��غ��ارت��ن��ر، ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لالحتاد للطيران، قائالً: »يسرنا أن 
نعرض مرة أخرى منتجات الشركة 
وخدماتها عاملية املستوى وشبكتها 
ال��ع��امل��ي��ة وش��راك��ات��ه��ا التسويقية 
احلائزة على اجلوائز في جناحنا في 
سوق السفر العربي وال��ذي سيضّم 
ه��ذا ال��ع��ام سلسلة م��ن املناقشات 
لألسئلة  والتثقيفية  التفاعلية 
واألج��وب��ة.« وأض��اف قائالً: »يضّم 
س��وق السفر العربي ل��ع��ام 2017 
مستوى آخ��ر من احلماس بالنسبة 
ل��الحت��اد ل��ل��ط��ي��ران ح��ي��ث سيشهد 

احلدث الظهور اإلقليمي األول لوحدة 
املعرض املتنقلة املبتكرة والتي تعتبر 
األول��ى من نوعها في العالم ووحدة 
امل��ع��رض املتنقلة الوحيدة لشركة 
طيران والتي ستضمن أن يكون جناح 
االحت���اد للطيران جدير باملشاهدة 

لوفود سوق السفر العربي.«
 وتشتمل وح��دة املعرض املتنقلة 
ع��ل��ى من���اذج م��ن احل��ج��م الطبيعي 
لكلٍّ من مقصورة »اإلي��وان » املؤلفة 
من ث��الث غ��رف والفريدة من نوعها 
على امتداد قطاع السفر التجاري، 
ومقصورة »مسكن الدرجة األولى« 

وك��ال املقصورتني توفرهما االحت��اد 
للطيران على منت أسطول طائراتها 
من طراز آيرباص  A380، باإلضافة 
إلى مقصورة »جناح الدرجة األولى« 
الذي توفره الشركة على منت طائرتها 

من طراز بوينغ 787.
 ك���م���ا ت���ض���م وح������دة امل���ع���رض 
الترويجي املتنقلة التي مت طالؤها 
بألوان التصميم اخل��اص بالشركة 
وال����ذي يحمل ع��ن��وان »م��ع��ال��م من 
أب��وظ��ب��ي« اس��ت��ودي��و درج���ة رج��ال 
األع��م��ال وامل��ق��اع��د ال��ذك��ي��ة للدرجة 

السياحية.
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شركة االحتاد للطيران تقدم خدمات جديدة

قال تقرير اقتصادي أمس أن بورصة الكويت 
خ��الل األس��ب��وع امل��اض��ي ش��ه��دت أداًء ضعيفاً 
ومتذبذبا دف��ع مبؤشراتها الثالثة إل��ى إنهاء 
تعامالت األس��ب��وع بتسجيل خسائر متباينة، 
حيث تراجع املؤشر السعري بواقع 194.36 
نقطة م��ق��ارن��ة ب��األس��ب��وع قبل امل��اض��ي، فاقدا 
مستوى ال� 7،000 نقطة، وذلك على إثر اشتداد 
وت��ي��رة الضغوط البيعية ال��ت��ي تعرضت لها 
العديد من األسهم املدرجة بهدف جني األرباح، 
خاصة تلك التي متكنت من حتقيق ارتفاعات 
جيدة في الفترة السابقة، بينما ساهمت عمليات 
الشراء التي نفذت على بعض األسهم القيادية 
في متاسك البورصة إلى حد ما.  وقد جاء ذلك في 
ظل استمرار ترقب املتداولون إلفصاح الشركات 
امل��درج��ة ع��ن البيانات املالية للربع األول من 
العام اجلاري، والتي سيبنون عليها توجهاتهم 

االستثمارية في املرحلة املقبلة.
وقال تقرير شركة بيان لالستثمار أن األداء 
ال��ع��ام لبورصة الكويت تأثر خ��الل األسبوع 
املاضي، باألحداث اجليوسياسية التي متر بها 
املنطقة والعالم، وت��زام��ن مع تراجع األس��واق 
املالية واخلليجية، مما دفع باملتداولني إلى اتخاذ 
املزيد من احليطة واحلذر في تعامالتهم وانعكس 
ذلك على معدالت السيولة، التي تراجعت بشكل 
ع���ام خ���الل األس��ب��وع امل��ن��ق��ض��ي؛ ح��ي��ث شهدت 
بورصة الكويت خالل بعض جلسات األسبوع 
موجة عنيفة من الضغوطات البيعية أدت إلى 
تراجعها بشكل ح��اد، في ظل غياب س��وق على 
مستوى عال من التنظيم، وافتقاره إلى صناع 
سوق حقيقيون.  كما أدى انسحاب ما يقارب من 
48 شركة مدرجة منذ بداية العام 2009 وحتى 
تاريخه، إل��ى خسارة السوق ما يقارب 6.34 
مليار د.ك. من قيمته السوقية، باإلضافة إلى 
حوالي 10 شركات مزمع انسحابها من السوق 
في وقت الحق خالل العام 2017، إلى زعزعة ثقة 
املستثمرين في السوق الكويتي، وجعله سوق 
ط��ارد لالستثمار، في الوقت ال��ذي حتتاج فيه 
البالد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، وفتح 
قنوات استثمارية جديدة، لضخ السيولة في 

االقتصاد وحتريك الراكد منها.
وب��ال��ع��ودة إل��ى أداء ب��ورص��ة الكويت خالل 
األسبوع املاضي، فقد تكبدت مؤشراتها الثالثة 
خسائر جماعية متفاوتة، وت��راج��ع��ت جميع 
مستويات التداول مقارنة بإقفاالتها في األسبوع 
قبل املاضي، ال سيما متوسط الكمية املتداولة 
الذي هبط بنسبة %19.35 ليغلق عند مستوى 
289.10 مليون سهم، وذلك بفعل عمليات البيع 
واملضاربات العنيفة التي شهدها السوق والتي 
نفذت على العديد من األسهم القيادية والتشغيلية 
املدرجة.  في املقابل، متكن السوق خالل بعض 
اجل��ل��س��ات اليومية م��ن األس��ب��وع م��ن حتقيق 

االرت��ف��اع بدعم من عمليات ال��ش��راء االنتقائية 
التي شهدتها بعض األسهم س��واء القيادية أو 
الصغيرة، األم��ر ال��ذي حد من خسائر مؤشرات 

السوق الثالثة على املستوى األسبوعي.
هذا ومير السوق حالياً بفترة ترقب لنتائج 
الشركات امل��درج��ة ع��ن ال��رب��ع األول م��ن العام 
اجل��اري، والتي ب��دأت بوادرها في الظهور بعد 
إع��الن بعض الشركات والبنوك عن بياناتها 
املالية، وسط تفاؤل بأن تأتي هذه النتائج ضمن 

النطاق اإليجابي.
وع��ل��ى صعيد ال��ت��داوالت اليومية للسوق 
خالل األسبوع املاضي، فقد استهلت مؤشراته 
الثالثة أول��ى جلسات األسبوع مسجلة تباينا 
جلهةإغالقاتها، حيث خسر امل��ؤش��ر السعري 
حوالي 38.71 نقطة ليتراجع عن مستوى ال� 
7،000 نقطة السابق، وذل��ك نتيجة الضغوط 
البيعية على األسهم الصغيرة املدرجة في معظم 
قطاعات السوق، في حني لقي املؤشرين الوزني 
وك��وي��ت 15 دعما نسبيا م��ن عمليات الشراء 
واملضاربة السريعة على بعض األسهم القيادية، 

وسط تراجع عام في نشاط التداول.   
بينما سجلت مؤشرات السوق الثالثة خسائر 
واضحة في اجللسة التالية، حيث أدت عمليات 
البيع وجنى األرب���اح التي طالت العديد من 
األسهم القيادية والضغوط البيعية على األسهم 

الرخيصة، إلى تراجع مؤشرات السوق الثالثة 
لتسجل خسائر متباينة بنهاية اجللسة وذلك 
وس��ط استمرار تراجع قيمة ال��ت��داول للجلسة 

الثانية على التوالي خالل األسبوع.
أما في جلستي الثالثاء واألربعاء، فقد انزلقت 
م��ؤش��رات ال��س��وق الثالثة لتغلق ف��ي املنطقة 
احلمراء، بعد تسجيلها خسائر واضحة، ال سيما 
املؤشر السعري الذي تراجع بواقع 96.70 نقطة 
ف��ي جلسة ي��وم األرب��ع��اء، ليقفل عند مستوى 
6،788.03 نقطة.  كما لم يفلح أي من املؤشرين 
الوزني أو كويت 15 من حتقيق أي مكاسب في 
ذات اجللستني، مم��ا زاد م��ن خسائرهما التي 
سجالها على م��دى ث��الث جلسات متتالية من 
األسبوع.  هذا وقد شهد السوق في جلسة يوم 
اخلميس عودة مؤشراته الثالثة إلى التباين مرة 
أخ��رى، حيث متكن املؤشر السعري من عكس 
اجتاهه وحتقيق االرتفاع، معوضا بذلك بعضا 
من  خسائره األسبوعية، في حني تابع كال من 
املؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل اخلسائر، 

لينهيا تداوالت األسبوع ضمن املنطقة احلمراء. 
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في 
نهاية األسبوع املاضي إلى 27.11 مليار د.ك. 
بانخفاض نسبته %1.23 مقارنة مع مستواها 
ف��ي األس��ب��وع قبل السابق، حيث بلغت آن��ذاك 
27.45 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد 

ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق بنسبة بلغت %6.71 عن قيمتها في نهاية 

عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
وأقفل املؤشر السعري مع نهاية األسبوع 
املاضي عند مستوى 6،813.53 نقطة، مسجالً 
انخفاضا نسبته %2.77 عن مستوى إغالقه في 
األسبوع قبل املاضي، كما سجل املؤشر الوزني 
تراجعا نسبته %1.81 بعد أن أغ��ل��ق عند 
مستوى 408.87 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 
15 عند مستوى 923.34 نقطة، بخسارة 
نسبتها %2.09 عن إغالقه في األسبوع قبل 
امل��اض��ي.  ه��ذا وق��د شهد ال��س��وق تراجعا في 
املتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 
%2.69 ليصل إلى 26.67 مليون د.ك. تقريبا، 
في حني سجل متوسط كمية التداول انخفاضا 
نسبته %19.35، ليبلغ 289.10 مليون سهم 

تقريبا.
وعلى صعيد األداء السنوي ملؤشرات السوق 
الثالثة، فمع نهاية األس��ب��وع امل��اض��ي سجل 
املؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغالقه في 
نهاية العام املنقضي بنسبة بلغت 18.54%، 
بينما بلغت نسبة منو املؤشر الوزني منذ بداية 
العام اجلاري %7.57، ووصلت نسبة مكاسب 
م��ؤش��ر ك��وي��ت 15 إل��ى %4.33، مقارنة مع 

مستوى إغالقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات

سجل اثنني من قطاعات بورصة الكويت 
فقط من��واً ملؤشراتهما في األسبوع املاضي، 
في حني سجلت مؤشرات القطاعات العشرة 
الباقية تراجعاً بنهاية األس��ب��وع، وتصدر 
قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت 
من��واً، وذل��ك بعد أن أنهى مؤشره تعامالت 
األسبوع على ارتفاع نسبته %3.39، مغلقاً 
عند مستوى 1،013.29 نقطة، تبعه في 
املرتبة الثانية قطاع الصناعية، والذي أغلق 
م��ؤش��ره م��ع نهاية األس��ب��وع عند مستوى 

1،763.29 نقطة، بارتفاع نسبته 1.44%.
من ناحية أخ��رى، تصدر قطاع الرعاية 
الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، 
حيث انخفض م��ؤش��ره بنسبة 12.26% 
منهياً ت���داوالت األس��ب��وع عند 1،336.68 
نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا ال��ذي أقفل 
مؤشره عند 718.15 نقطة مسجالً خسارة 
بنسبة %7.18، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي 
انخفض مؤشره بنسبة بلغت %5.72 مقفالً 
عند 993.21 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً 
فكان قطاع اخل��دم��ات االستهالكية وال��ذي 
أغلق مؤشره عند 937.50 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.89%. 

تداوالت القطاعات

شغل قطاع العقار املركز األول جلهة حجم 
ال��ت��داول خ��الل األس��ب��وع امل��اض��ي، إذ بلغ عدد 
األسهم املتداولة  للقطاع 684.91 مليون سهم 
تقريباً شكلت %47.38 من إجمالي ت��داوالت 
السوق، فيما شغل قطاع اخلدمات املالية املرتبة 
الثانية، إذ مت تداول نحو 457.95 مليون سهم 
للقطاع أي م��ا نسبته %31.68 م��ن إجمالي 
ت��داوالت السوق، أما املرتبة الثالثة فكانت من 
نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم 
ت��داوالت��ه إل��ى ال��س��وق %8.75 بعد أن وصل 
عدد أسهمه املتداولة إلى 126.52 مليون سهم 

تقريباً.
أما جلهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار 
املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى 
السوق %34.32 بقيمة إجمالية بلغت 45.76 
مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع اخلدمات املالية 
ف��ي املرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق %26.89 وبقيمة إجمالية 
بلغت 35.85 مليون د.ك. تقريباً، أما املرتبة 
الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة 
األسهم املتداولة للقطاع 27.63 مليون د.ك. 
شكلت حوالي %20.72 من إجمالي ت��داوالت 

السوق.

على إثر اشتداد وتيرة الضغوط البيعية بهدف جني األرباح

البورصة شهدت أداء ضعيفا األسبوع املاضي

ت�����������رام�����������ب ي����خ����ط����ط 
إلصدار إعالن بشأن 
إص����������������الح ض�����ري�����ب�����ي 

األربعاء املقبل

ق��ال الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب أمس 
األول اجلمعة إنه سيصدر إعالنا بشأن إصالح 

ضريبي كبير األسبوع القادم.
جاء ذلك خالل توقيع الرئيس األمريكي أوامر 
تنفيذية تدعو إلى مراجعة بعض التشريعات 
املالية التي تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق 

باراك أوباما.
وق��ال ترامب مبقر وزارة اخلزانة »سيكون 
لدينا إعالن كبير يوم األربعاء يتعلق باإلصالح 
الضريبي. ب��دأت العملية قبل فترة طويلة لكن 

اإلصالح سيبدأ يوم األربعاء.«

دونالد ترامب

يوفر للوفود جتربة فريدة من نوعها بشأن مبنتجات املقصورات وخدماتها

االحتاد للطيران ُتطلق معرضًا 
متنقاًل ُمْبَتَكرًا في سوق السفر العربي

49.17 دوالر سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ل� 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتا في 
ت��داوالت امس األول اجلمعة ليبلغ 17ر49 دوالر 
أمريكي مقابل 56ر49 دوالر للبرميل في تداوالت 
اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

وف��ي االس��واق العاملية انخفضت أسعار النفط 
أمس بفعل جتدد الشكوك في أن تؤدي زيادة اإلنتاج 
األمريكي وارتفاع املخزونات إلى تقويض محاوالت 
منظمة ال��دول املصدرة للبترول )أوب��ك( لتقليص 
تخمة املعروض من اخل��ام في األس��واق العاملية. 

وانخفض سعر برميل نفط خ��ام القياس العاملي 
مزيج برنت 03ر1 دوالر ليصل عند التسوية الى 
مستوى 96ر51 دوالر كما انخفض سعر برميل 
اخل��ام األمريكي 09ر1 دوالر ليصل ال��ى مستوى 

62ر49 دوالر.

اتفق وزراء مالية الدول االعضاء في مجموعة 
العشرين )ج��ي 20( أم��س األول اجلمعة على 
اهمية جعل االقتصاد العاملي اكثر انفتاحا من 

اجل تعزيز النمو.
وقال وزير املالية األملاني فولفغانغ شويبله 
للصحفيني عقب انتهاء اجتماع وزراء مالية 
ال��دول االعضاء في )ج��ي 20( »ان اجل��و العام 
للمناقشات التي متت هو االتفاق على السير في 
طريق حترير التجارة الن ذل��ك افضل طريقة 

لتحقيق النمو العاملي«.
واضاف »يجب علينا املضي قدما في هذا االمر 

واال سنرى املزيد من السياسات احلمائية«.
واوضح وزير املالية االملاني »ان السياسات 
احلمائية ستضر باالقتصاد العاملي واالقتصادات 

القلقة ايضا«.
وقد عقد هذا االجتماع على هامش االجتماعات 

الربيعية مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وزراء مالية دول مجموعة 
20 يؤكدون أهمية جعل  ال� 

االقتصاد العاملي أكثر انفتاحا

م�����ص�����ر: »ال������ت������ج������اري ال������دول������ي« 
بطاقات  اس��ت��خ��دام  ح��دود  يلغي 
االئتمان في املشتريات باخلارج

قال البنك التجاري الدولي مصر أمس األول 
اجلمعة إنه ألغى حدود استخدام بطاقات االئتمان 

في املشتريات خارج البالد.
وقال أكبر بنك خاص في مصر في رسالة نصية 
لعمالئه »مت إلغاء حدود االستخدام خارج البالد 
حيث ميكنك اآلن استخدام كامل احلد االئتماني.. 

في املشتريات باخلارج.«
وكان التجاري الدولي أعاد في ديسمبر كانون 
األول السحب ببطاقات اخل��ص��م للحسابات 
بالعملة احمللية خارج مصر بعد أن كان أوقفها في 
سبتمبر أيلول من العام املاضي بسبب نقص شديد 

في السيولة الدوالرية بالبالد وقتها.
ورف���ع البنك آن���ذاك ح��دي السحب وال��ش��راء 
ألص��ح��اب احلسابات باجلنيه امل��ص��ري جلميع 
البطاقات االئتمانية لكنه أبقى على حدود السحب 
والشراء ألصحاب احلسابات بالدوالر لبطاقات 

اخلصم املباشر.
واجته عدد من البنوك العامة واخلاصة العاملة 
في البالد خالل األشهر األخيرة من العام املاضي 
إل��ى تخفيض احل��د األقصى الستخدام بطاقات 
اخلصم واالئتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة 
شهدتها البالد قبل أن يحرر البنك املركزي سعر 

الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

األميركية  اخل��زان��ة  وزارة 
من  موبيل«  »إكسون  متنع 

احلفر في البحر األسود
قال وزير اخلزانة االمريكي ستيف منوشني أمس 
األول اجلمعة انه رفض منح شركة )إكسون موبيل( 
عمالق النفط األمريكية تصاريح باحلفر في مواقع 
بالبحر االس��ود تنتهك العقوبات املفروضة على 
روسيا. وكان الرئيس االمريكي السابق باراك أوباما 
قد فرض هذه العقوبات على روسيا لقيامها بضم 

شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وقال الوزير األمريكي في بيان مقتضب »بالتشاور 
مع الرئيس دونالد ترامب لن تقدم وزارة اخلزانة 
تنازالت للشركات االمريكية مبا فيها )اكسون( تتيح 
لها احلفر في أماكن محظورة مبوجب العقوبات 

الروسية احلالية«.
ووفقا لتقرير نشر ألول مرة في صحيفة )وول 
ستريت جورنال( في وقت سابق من هذا األسبوع 
طلبت )إكسون( منحها تنازالت للعمل في مشروع 
حفر مشترك م��ع ش��رك��ة )روس��ن��ي��ف��ت( الروسية 

العمالقة للنفط.


