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العبدالرزاق : التدريب يقدم النواحي التكنولوجية املرتبطة باألعمال املصرفية

»التجاري« يحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكادميية التجاري

احتفل البنك التجاري بتخريج دفعة 
ــات املصرفية  ــدم جــديــدة مــن موظفي اخل
املقدمة لألفراد عبر القنوات اإللكترونية 
للبنك وكذلك مركز االتصال بعد أن أمتوا 
تدريبهم بنجاح في أكادميية التجاري بفرع 

الفيحاء. 
وبهذه املناسبة تقدمت منى العبدالرزاق 
– مدير عام إدارة املوارد البشرية بالتهنئة 
للمتدربني الذين أمتوا تدريبهم بنجاح في 
مجال خدمة العمالء هاتفياً والكترونياً. 
ونوهت العبدالرزاق إلــى أهمية التدريب 
والــتــطــويــر الــوظــيــفــي بالنسبة ملوظفي 
ــي مــجــال خدمة  الــتــجــاري بشكل عـــام  وف

العمالء بشكل خــاص، مبينة أنه مع تقدم 
النواحي التكنولوجية املرتبطة باألعمال 
املصرفية ، أصبحت  اخلــدمــات املصرفية 
املقدمة عبر اإلنترنت والقنوات اإللكترونية 
وكــذلــك مــراكــز االتــصــال فــي البنوك توفر 
العديد من اخلدمات املصرفية الهامة لقطاع 
عريض من العمالء على مــدار الساعة مبا 
ميكن العمالء مــن إدارة حساباتهم بكل 

سهولة ويسر في كافة األوقات. 
وتابعت العبدالرزاق مبينة أن اخلدمات 
املصرفية املقدمة إلكترونياً أو عن طريق 
مركز االتصال تلبي العديد من متطلبات 
العميل ومنها ،على سبيل املثال ال احلصر، 

إمكانية ايقاف البطاقة املصرفية واإلبالغ عن 
البطاقة املفقودة واحلصول على معلومات 
عــن املــنــتــجــات واخلـــدمـــات الــتــي يوفرها 
التجاري وكذلك أحدث العروض التسويقية 
واحلمالت الترويجية التي يطرحها البنك 
وهو األمر الذي يدفع البنك إلى االستمرار في   
تنظيم مثل هذه البرامج والدورات التدريبية 
ملوظفيه مبــا ميكنهم مــن تلبية متطلبات 
العمالء ومساعدتهم على إجناز معامالتهم 
املصرفية إلكترونيا أو هاتفياً.   واختتمت 
العبدالرزاق مؤكدة حرص البنك التجاري 
الدائم على صقل خبرات موظفيه وإطالعهم 
على أحدث النظم التكنولوجية املتبعة في 

خدمة العمالء، مبا يساهم تنمية قدراتهم 
على التميز واإلبـــداع إميــانــاً من التجاري 
بأهمية تأهيل الشباب الكويتي للعمل 
في القطاع اخلــاص بصفة عامة والقطاع 
املصرفي والبنك التجاري بشكل خاص، 
مشيدة في الوقت ذاته بجهود إدارة البنك في 
االستثمار في الكوادر الوطنية وزيادة نسبة 
املوظفني الكويتيني بالبنك.  وبدورهم أعرب 
املتدربون عن سعادتهم بالتدريب الذي 
حصلوا عليه في أكادميية التجاري مشيدين 
بأساليب التدريب املتطورة التي ساهمت 
بشكل كبير في صقل مهاراتهم في مجال 

خدمة العمالء.

البنك يحتفي بتخرج دفعة جديدة

خالل األسبوع املاضي

130 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية »بيان«: البورصة فقدت 

قال تقرير شركة بيان لالستثمار الصادر 
ــس السبت لقد أنــهــت بــورصــة الكويت  ام
تعامالت األسبوع املاضي، الــذي اقتصرت 
تداوالته على أربــع جلسات فقط، مسجلة 
خسائر جماعية ملؤشراتها الثالثة، فبعد 
األداء اجلــيــد الـــذي قدمته الــبــورصــة في 
األسابيع املاضية وارتفاع مؤشراتها إلى 
مستويات جيدة بدعم من األسهم القيادية 
التي حققت بدورها ارتفاعات واضحة على 
وقع تزايد عمليات الشراء التي استهدفت 
العديد منها، جاء الــدور على عمليات جني 
ـــاح لتلعب دورهـــا فــي التأثير سلباً  األرب
على أداء الــبــورصــة وســحــب مؤشراتها 
إلى املنطقة احلمراء؛ إذ شهد السوق خالل 
األســبــوع املنقضي اجتــاه واضــح مــن قبل 
العديد من املتداولني نحو عمليات البيع 
بهدف جني ثمار االرتفاعات التي حققتها 
أسهمهم فــي األســابــيــع القليلة املاضية، 
وهو األمر الذي جاء بالتزامن مع انخفاض 
معدالت التداول نسبياً مقارنة مع األسبوع 
قبل السابق، حيث تراجع إجمالي السيولة 
ــوع املــاضــي بنسبة  ــب النقدية خــالل األس
بلغت %38.56 ليصل إلى 103.06 مليون 
دينار كويتي مقابل 167.74 مليون دينار 
كويتي في األسبوع الــذي سبقه، فيما بلغ 
إجمالي عدد األسهم املتداولة خالل األسبوع 
السابق حوالي 617.31 مليون سهم، مقابل 
695.72 مليون سهم في األسبوع قبله، أي 

بنسبة تراجع بلغت 11.27%.

القيمة الرأسمالية
هذا وفقدت بورصة الكويت أكثر من 130 
مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية 
خـــالل األســـبـــوع املـــاضـــي، وذلـــك بــعــد أن 
وصلت مع نهايته إلى حوالي 29.35 مليار 
دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.45% 
ــوع قبل السابق  ــب عــن مستواها فــي األس
والذي بلغ 29.48 مليار دينار كويتي؛ فيما 
تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق 
منذ بداية العام اجلــاري لتصل إلى حوالي 
3.94 مليار ديــنــار كويتي بنمو نسبته 
%15.51 باملقارنة مع قيمتها في نهاية عام 
2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. 
)مالحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي على 
أساس متوسط عدد األسهم القائمة بحسب 

آخر بيانات مالية رسمية متوفرة(.
على الصعيد االقتصادي، أعلنت وكالة 
“موديز” للتصنيف االئتماني خالل األسبوع 
املــاضــي عــن تثبيت التصنيف االئتماني 
لدولة الكويت عند املرتبة )AA2( مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلــك إلــى عدة 

عــوامــل إيجابية حتظى بها الــدولــة أهمها 
القدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع 
أسعار النفط، واملستويات املرتفعة لنصيب 
دخل الفرد. وذكــرت الوكالة أن التصنيف 
االئتماني للكويت جــاء مدعوماً باملالية 
العامة الــقــويــة، مــقــدرة حجم املــوجــودات 
األجــنــبــيــة الــتــي تــديــرهــا الهيئة العامة 
لالستثمار بنحو %550 من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وهو ما يغطي ما يقرب من 29 مرة 
إجمالي الدين احلكومي القائم في عام 2016. 
ــك أوضــحــت الــوكــالــة أن حتديات  ــع ذل وم
التصنيف االئتماني للكويت تتلخص في 
االعتماد الكبير جداً على قطاع النفط وضعف 
مــؤشــرات احلوكمة باملقارنة مع نظرائها 
ذوي التصنيف االئتماني املرتفع، مؤكدة 
أن االعتماد شبه الكلي على النفط أدى إلى 
تقلبات واسعة في األداء االقتصادي للدولة، 
موضحة أن احتياطيات النفط والغاز لدى 

الكويت ستكفي لنحو 88 عاماً. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن تثبيت التصنيف 
االئتماني للكويت يعد أمراً إيجابياً من حيث 
الشكل، إال أن املضمون لم يكن كذلك، إذ لم 
يستند التصنيف االئتماني املرتفع للكويت 
على قوة اقتصادها أو جاذبيته، إمنا جاء 
ــول املالية التي  نتيجة ارتــفــاع حجم األص
حتصلت عليها الدولة من خالل بيعها مورد 
ــالً أو عــاجــالً وتتسم  طبيعي سينضب آج
أســعــاره بالتقلب، خاصة إذا ما علمنا أن 
العالم يسعى حالياً إلى إيجاد مصادر طاقة 
بديلة حتل محل النفط، األمر الذي قد يهدد 
عــرش هــذه السلعة احليوية ويجعل منها 
سلعة ثانوية وليست أساسية، مما سيدفع 
معه االقتصاد الكويتي، إذا ما استمر على 
االعتماد شبه الكلي على إيـــرادات النفط، 
إلــى املــزيــد مــن التخلف ويضع التصنيف 
االئتماني للدولة على احملك. إن الكثير من 
اآلمال معقودة على قدرة الدولة على االجتاه 
نحو تنويع مــصــادر الــدخــل فــي السنوات 
الــقــادمــة وتــطــويــر االقــتــصــاد الــوطــنــي من 
خالل استغالل الفوائض املالية التي كانت 
حتققها الدولة في إعــادة هيكلة االقتصاد، 
مما سيساهم في حفاظ الكويت على جدارتها 

االئتمانية في املستقبل.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خالل 
األسبوع املاضي، الــذي اقتصرت تداوالته 
على أربع جلسات فقط، فلم تتمكن البورصة 
من مواصلة رحلة الصعود التي استمرت 
أربعة أسابيع متتالية، إذ أنهت مؤشراتها 
الثالثة تــداوالت األسبوع املنقضي مسجلة 
خسائر متباينة على إثر الضغوط البيعية 
وعمليات جني األربــاح التي كانت حاضرة 
في معظم اجللسات اليومية من األسبوع، 
والتي شملت العديد من األسهم القيادية 

والصغيرة أيضاً، السيما األسهم التي حققت 
ارتفاعات متفاوتة في األسابيع السابقة. 

التداوالت اليومية
وعلى صعيد التداوالت اليومية، فقد شهدت 
بورصة الكويت في أولــى جلسات األسبوع 
املنقضي تباين أداء مؤشراتها الثالثة، وسط 
انخفاض نشاط التداول سواء من حيث الكمية 
أو القيمة، السيما األخــيــرة الــتــي تراجعت 
بنهاية اجللسة بنسبة بلغت %34؛ وأنهى 
ـــداوالت اجللسة مسجالً  املــؤشــر السعري ت
خسارة محدودة نتيجة الضغوط البيعية التي 
استهدفت بعض األسهم الصغيرة اخلاملة، 
فيما متكن املؤشرين الوزني وكويت 15 من 
حتقيق االرتفاع بدعم من األداء اإليجابي الذي 
قدمته بعض األسهم القيادية. هــذا وشهدت 
اجللسة التالية تراجع مؤشرات السوق الثالثة 
وإغالقهما في املنطقة احلمراء، وذلك على إثر 
تعرض العديد من األسهم القيادية والصغيرة 
ــى عمليات جني أربـــاح بعد األداء اجليد  إل
الــذي شهدته في اجللسات السابقة، وهو ما 
جاء بالتزامن مع استمرار انخفاض السيولة 
النقدية للسوق والتي تراجعت بأكثر من 25% 

باملقارنة مع جلسة بداية األسبوع. 
أمــا جلسة منتصف األســبــوع، فقد شهدت 
عــودة مــؤشــرات السوق الثالثة إلــى التباين 
مجدداً، إذ متكن املؤشر السعري من حتقيق 
ارتفاعاً محدوداً بدعم من التداوالت اإليجابية 
التي شهدها السوق في اللحظات األخيرة من 
عمر اجللسة، فيما دفعت الضغوط البيعية 
املستمرة على بعض األسهم القيادية بهدف 
ــاح املؤشرين الوزني وكويت 15  جني األرب
إلى إنهاء تداوالت اجللسة في املنطقة احلمراء. 
هذا وشهدت البورصة في اجللسة األخيرة من 
األسبوع موجة بيع عنيفة شملت العديد من 
األسهم وعلى رأسها األسهم القيادية، ما أدى 
إلــى فقدان مؤشراتها الوزنية لكل مكاسبها 
األسبوعية، وفاقم من خسائر املؤشر السعري، 
لتنهي البورصة بذلك تعامالتها األسبوعية 

على تراجع شمل جميع مؤشراتها. 
وأقفل املؤشر السعري مع نهاية األسبوع 
املاضي عند مستوى 6،849.11 نقطة، مسجالً 
تراجعا نسبته %0.94 عن مستوى إغالقه 
في األسبوع قبل املاضي، فيما سجل املؤشر 
الوزني تراجعاً نسبته %0.50 بعد أن أغلق 
عند مستوى 439.13 نقطة، وأقــفــل مؤشر 
كــويــت 15 عند مستوى 1،021.60 نقطة 
بانخفاض نسبته %0.53 عــن إغــالقــه في 
األسبوع قبل املاضي. أمــا على صعيد األداء 
السنوي ملؤشرات السوق الثالثة، فمع نهاية 
األسبوع املاضي سجل املؤشر السعري ارتفاعاً 
عن مستوى إغالقه في نهاية العام املنقضي 

بنسبة بلغت %19.15، بينما بلغت نسبة 
منو املؤشر الوزني منذ بداية العام اجلاري 
%15.53، ووصــلــت نسبة مكاسب مؤشر 
كويت 15 إلى %15.43، مقارنة مع مستوى 

إغالقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت 
لألوراق املالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية 
األسبوع املاضي، فيما ارتفع مؤشري قطاعني 
اثنني مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية 
دون تغيير. هـــذا  وجـــاء قــطــاع اخلــدمــات 
االستهالكية في مقدمة القطاعات التي سجلت 
انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 967.45 
نقطة مسجاًل خــســارة نسبتها 5.75%. 
تبعه قطاع التكنولوجيا في املركز الثاني 
مع تراجع مؤشره بنسبة %4.18 بعد أن 
أغــلــق عند 577.01 نقطة. فــي حــني شغل 
قطاع التأمني املرتبة الثالثة، حيث أغلق 
مؤشره متراجعاً بنسبة %2.55 عند مستوى 
1،124.60 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، 
فكان قطاع البنوك الــذي أغلق مؤشره عند 
977.02 نقطة مسجاًل خــســارة نسبتها 
%0.06. من جهة أخرى، أنهى مؤشر قطاع 
اخلدمات املالية تــداوالت األسبوع املاضي 
مسجاًل ارتفاعاً نسبته %0.77 وذلــك بعد 
ـــداوالت األســبــوع عند 703.92  أن أنهى ت
نقطة، فيما منــا مــؤشــر قــطــاع االتــصــاالت 
ـــداوالت األسبوع  بنسبة %0.12 منهياً ت
عند 620.16 نقطة. شغل قطاع اخلدمات 
املالية املركز األول جلهة حجم التداول خالل 
األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم املتداولة  
للقطاع 217.61 مليون سهم تقريباً شكلت 
%35.25 من إجمالي تداوالت السوق، فيما 
شغل قطاع العقار املرتبة الثانية، إذ مت تداول 
نحو 212.89 مليون سهم للقطاع أي ما 
نسبته %34.49 من إجمالي تداوالت السوق. 
أمــا املرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع 
البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداوالته إلى 
السوق %17.43 بعد أن وصل إلى 107.57 

مليون سهم.
أمــا جلهة قيمة الــتــداول، فقد شغل قطاع 
البنوك املرتبة األولــى، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداوالته إلى السوق %36.53 بقيمة إجمالية 
بلغت 37.65 مليون د.ك. تقريباً، وجــاء 
قطاع اخلدمات املالية في املرتبة الثانية، 
حيث بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 
%19.78 وبقيمة إجمالية بلغت 20.39 
مليون د.ك. تقريباً. أما املرتبة الثالثة فشغلها 
قطاع العقار، إذ بلغت قيمة األسهم املتداولة 
للقطاع 16.13 مليون د.ك. شكلت 15.65% 

من إجمالي تداوالت السوق.

نشاط التداول االسبوعي

أعلنت زيــن الشركة الــرائــدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن شراكة مجتمعية 
مــع مستشفى الــســالم الــدولــي، والــتــي سيتعاون 
مبوجبها الطرفان على املساهمة في تعزيز الوعي 
الصحي في املجتمع، وذلك من خالل مجموعة من 
احلمالت الهادفة لنشر الثقافة الصحية بأحدث 

الوسائل والطرق للوقاية من األمراض وتفاديها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أّنه مت توقيع 
مذكرة التفاهم بحضور كل من املدير التنفيذي 
لــلــعــالقــات واالتـــصـــاالت فــي زيـــن الــكــويــت وليد 
اخلشتي، والرئيس التنفيذي ملستشفى السالم 
الــدولــي د. أميــن املــطــوع، باإلضافة إلــى مجموعة 
من املسؤولني من الشركتني، حيث ستفتح املجال 
للتعاون بشكل دوري بــني الــطــرفــان للمساهمة 
فــي حتقيق أهدافهما االستراتيجية املشتركة، 
والتي تتمثل في املساهمة في رفع مستوى الوعي 
الصحي في الكويت.  وقال املدير التنفيذي للعالقات 
واالتــصــاالت فــي زيــن الكويت وليد اخلشتي في 
تعليقه “ تأتي هذه اخلطوة حتت مظلّة استراتيجية 
زيــن للمسؤولية االجتماعية واالســتــدامــة، وذلك 
اجتــاه القطاع الصّحي، والتي نهدف من خاللها 
إلى تعزيز التعاون املشترك مع مختلف اجلهات 
الصحية الرائدة في الكويت، سواًء احلكومية منها 
أو اخلاصة، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كافة 
الفئات العمرية في املجتمع “.  وأضاف اخلشتي “ 
ّسد هذه االتفاقية روح التعاون بني مؤسسات  جتجُ
القطاع اخلاص، وهي امتداد للعديد من الشراكات 
التي تستمر زيــن في عقدها مع مختلف اجلهات 
في املجتمع مبا يخدم أهدافها االستراتيجية، وهي 
خــطــوة مــن الــشــركــة لــدعــم املــمــارســة الصحيحة 
ــراض وتفاديها “.  وقــال الرئيس  للوقاية من األم
التنفيذي ملستشفى السالم الدولي د. أمين املطوع 
علّقاً “ إن االتفاقية التي مت توقيعها بني مستشفى  مجُ
ــدولــي وزيـــن تتيح الــفــرصــة للتعاون  الــســالم ال
املــشــتــرك فــي نشر التوعية الصحية للوصول 
ألكبر شريحة من املجتمع الكويتي، ويأتي هذا 

التعاون ثقًة بأن زين من الشركات الرائدة في تقدمي 
اخلدمات املستدامة واملبتكرة التي تخدم مجاالت 
املسؤولية االجتماعية، مما يعزز التواصل التوعوي 
بــني املستشفى ومراجعيه وبينه وبــني القاعدة 
اجلماهيرية للحمالت التوعوية “.  وأضاف املطوع 
“ ستعمل هذه االتفاقية على ترسيخ دور املستشفى 
كمؤسسة طبية رائدة في الدور االجتماعي، والدفع 
نحو املزيد من املبادرات التوعوية الهادفة بالتعاون 
مع املستثمر الرئيسي للمستشفى )بيت التمويل 
الكويتي(، وإيــصــال رسالتهما بصورة عصرية 
وأكثر تفاعلية “.  وبينت زين أن االتفاقية ستحدد 
أطر التعاون التي سيعمل من خاللها الطرفان على 
حتقيق أهدافهما االستراتيجية في رفــع التوعية 
الصحية، وذلك من خالل تنظيم احلمالت التوعوية 
املشتركة، والتي تضم حمالت التواصل االجتماعي، 
واحلمالت املوسمية كحملة التوعية بسرطان الثدي، 
والتعريف بــاألمــراض األكثر شيوعاً في املجتمع 
الكويتي وطرق تفاديها كمرض السكري وغيرها من 
األمراض، باإلضافة لتنظيم مجموعة من الفعاليات 
التوعوية احلصرية ملوظفي زين بهدف زيادة الوعي 
الصحي لديهم.  وأشارت الشركة إلى أن تبّنيها ملثل 
هذه املبادرات ما هو إال ترجمة فعلية الستراتيجيتها 
فــي مــجــال املــســؤولــيــة االجتماعية واالســتــدامــة 
وخاصة في القطاع الصحي، حيث قامت بتكثيف 
حمالتها في اآلونة األخيرة لنشر الثقافة الصحية 
في املجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من 

مختلف األمراض والتوعية بطرق تفاديها. 
وبصفتها شركة االتصاالت الرائدة في الكويت، 
فإن زين مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب 
ــراده من خالل تنظيم ودعم  في خدمة املجتمع وأف
املبادرات الصحية القيمة مثل حمالت التبرع بالدم 
وحملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها لتشجيع 
أفــراد املجتمع على االرتقاء بأسلوب حياتهم عن 
طريق دعم الفعاليات والنشاطات الصحية، وهو 
ترجمة فعلية الستراتيجيتها في مجال املسؤولية 

االجتماعية

الشراكة تهدف إلى حتقيق مجموعة من األهداف اإلستراتيجية املستدامة

»زين«  تتعاون مع » السالم الدولي«  
لنشر الثقافة الصحية

اخلشتي واملطوع يتوسطان مسؤولي الشركتني

قــالــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
اخلطوط اجلوية التركية بدأت 
محادثات مع ايرباص لشراء ما 
يصل إلــى 40 طــائــرة مــن طــراز 
A350 بقيمة 12.4 مليار دوالر 
وفقا لألسعار املعلنة وذلك بعد 
ساعات من إبرامها صفقة مماثلة 
مع بوينج األمريكية املنافسة 

اليرباص.
وفــي إعــالن تزامن مع زيــارة 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــان إلــى الــواليــات املتحدة 
للمشاركة في اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، قالت بوينج يوم 
اخلميس إن اخلــطــوط التركية 
تــعــتــزم شــــراء 40 طــائــرة من 
طــراز 787-9 درميالينر بقيمة 
11 مليار دوالر وفقا لألسعار 

املعلنة.
ـــادر إنـــه بعد  ـــص وقـــالـــت امل

ســـاعـــات مـــن اإلعــــــالن طلبت 
اخلطوط اجلوية التركية أسعار 
ما يصل إلى 40 طائرة عريضة 
 .“900-A350”البدن من طراز
واخلطوط التركية إحدى أسرع 
الناقالت اجلوية منوا في العالم 
وعــادة ما حتافظ على أسطول 

متوازن.
وقــال متحدث باسم ايرباص 
”ال نعلق نهائيا على محادثات 
قــد نــخــوضــهــا أو ال نخوضها 
مــع زبائننا“. ولــم يتسن على 
الفور احلصول على تعليق من 

اخلطوط اجلوية التركية.

اخلطوط التركية تدرس طلب شراء طائرات إيرباص

احدى طائرات اخلطوط التركية

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع 
مع إقبال املستثمرين على شراء األصول اآلمنة وسط 

تصاعد التوتر بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية.
وقـــالـــت بــيــوجنــيــاجن إنــهــا قـــد تــخــتــبــر قنبلة 
هيدروجينية في احمليط الهاديء بعدما هدد الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية.
وبــحــلــول الــســاعــة 1829 بــتــوقــيــت جرينتش 
زاد الذهب في املعامالت الفورية 0.36 باملئة إلى 
1295.71 دوالر لألوقية )األونصة(، بعدما بلغ أدنى 
مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دوالر 
لألوقية في اجللسة السابقة. وعلى الرغم من املكاسب 

التي حققها املعدن األصفر خالل يوم اجلمعة، يتجه 
الذهب صوب اختتام األسبوع على انخفاض نسبته 
1.5 باملئة في املعامالت الفورية، وهو أكبر تراجع منذ 
أوائل يوليو متوز. وزاد املعدن األصفر 2.70 دوالر، 
أو ما يعادل 0.21 باملئة، في تسوية العقود األمريكية 
اآلجلة تسليم ديسمبر كانون األول إلى 1297.50 

دوالر لألوقية.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، لم تسجل الفضة 
تغيرا يذكر وظلت عند 16.95 دوالر لألوقية بينما 
هبط البالتني 0.86 باملئة إلى 927.50 دوالرا لألوقية. 

واملعدنان يتجهان صوب ثاني تراجع أسبوعي.

الذهب يرتفع مع زيادة اإلقبال وسط توترات كوريا الشمالية

اداء مؤشرات السوق

س��ه��م م���ل���ي���ون   617.31 ح����وال����ي  ب���ل���غ���ت  ال����س����اب����ق   األس�����ب�����وع  خ������الل  امل����ت����داول����ة  األس����ه����م 
دي�����ن�����ار م�����ل�����ي�����ار   3.94 إل���������ى  اجل��������������اري  ال�������ع�������ام  ب�������داي�������ة  م�����ن�����ذ  ت����ق����ل����ص����ت  ال�����رأس�����م�����ال�����ي�����ة  ال����ق����ي����م����ة  م�����ك�����اس�����ب 

أعلنت »طيران اجلزيرة«، عن أقوى عروضها هذا 
املوسم ويشمل خصماً بصل إلى 50 % على 100 
ألف تذكرة، ويأتي هذه العرض الضخم ضمن أكبر 
حمالتها الترويجية منذ إنشائها عام 2004، ويهدف 

إلى توفير أعلى مستوى من اخلدمة للعمالء.
ويــبــدأ الــعــرض االستثنائي الــيــوم لينتهي في 

منتصف ليل السبت املوافق 30 سبتمبر 2017.
ــذه املــنــاســبــة أعـــرب الــرئــيــس التنفيذي  ــه وب
لطيران اجلــزيــرة، السيد روهيت رامــاشــانــدران، 
عن فخرهبإطالق “طيران اجلزيرة” لهذه احلملة 
الترويجية التي تقدم من خاللها أسعاراً مخفضة 
لم توفرها للعمالء من قبل، مؤكداً أن احلملة تعكس 
مــوقــع الشركة فــي صـــدارة قــطــاع خــدمــات النقل 

والطيران منخفض التكلفة للمسافرين في الكويت.
وتتراوح أسعار التذاكر بوجهة واحدة بني 17 
و18 و29 و23 ديناراً كويتياً، إلى وجهات مختلفة 
تضم البحرين ودبــي والقاهرة وإسطنبول على 
التوالي،على أن تكون الرحلة من الكويت في أي 

وقت حتى شهر مارس 2018.
وميكن للعمالء التمّتع بهذا العرض احلصري 
عبر إجراء احلجوزات من خالل املوقع اإللكتروني 
اجلديد )Jazeeraairways.com(، أو على تطبيق 
“طيران اجلزيرة” اخلــاص بالهواتف الذكية، 
أو من خالل وكــالء السفر املنتشرين في الكويت.
ودعت “طيران اجلزيرة” املسافرين إلى اإلسراع 

واالستفادة من هذه الفرصة االستثنائية.

2004 ضمن أكبر حمالتها الترويجية منذ انطالقها في 

طيران اجلزيرة توّفر خصومات غير 
100 ألف تذكرة سفر مسبوقة على 


