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للتداول السهم  وإعادة  »جياد«  ضد  إجراءات  تتخذ  املال«  »أسواق 
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أعلنت هيئة أسواق املال الكويتية عن رصد ُمخالفات 
جسيمة خالل زيادة رأسمال شركة جياد القابضة، مع 
إحالة تلك املُخالفات ملجلس التأديب والتقدم ببالغ لنيابة 

سوق املال ضد الشركة وُمدقق احلسابات.
وبحسب بيان الهيئة على موقع البورصة الكويتية 
أمس  األربعاء، مت حظر تعامل املُطلعني وكبار املساهمني 
ــدور قـــرارات »التأديب«  على سهم »جــيــاد«؛ حلــني ص

و«النيابة«.
كما تقرر إعادة سهم »جياد« للتداول ببورصة الكويت 

اعتباراً من يوم الثالثاء املُقبل املوافق 26 نوفمبر 2019.
ُيشار إلى أن ُمدقق احلسابات اخلاص بشركة »جياد« 
هو علي عبدالرحمن احلساوي )مكتب رودل الشرق 

األوسط - برقان - محاسبون عامليون(.
كانت بــورصــة الكويت أعلنت فــي نهاية أغسطس 

املاضي، عن إيقاف أسهم »جياد« عن التداول، بــدءاً من 
يوم 29 من ذات الشهر؛ بناًء على قرار هيئة أسواق املال 

الكويتية.
وتقدمت »جياد« في مطلع سبتمبر املاضي، بتظلم إلى 
جلنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق املال الكويتية 
حول مسألة إيقاف أسهم الشركة عن التداول ببورصة 

الكويت.

أكــدت اللجنة االقتصادية املشتركة بني 
بلجيكا والكويت في ختام أعمال أول اجتماع 
لها العزم على تعزيز التعاون والعالقات 

االقتصادية بني البلدين.
ووصفت املديرة العامة لقطاع الشؤون 
الثنائية في اخلارجية البلجيكية السفيرة 
أنيك فان كالستر نتائج االجتماع الذي اختتم 

بأنها كانت »مثمرة للغاية«.
وقالت فان كالستر التي ترأست اجلانب 
البلجيكي في أعمال اللجنة املشتركة لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان »هناك بالفعل 
مجاال لزيادة عالقتنا االقتصادية« مشيرة 
إلــى أن اجلانبني أعربا عن ارتياحهما إزاء 

نتائج االجتماع.
وأوضحت »لقد كان اجتماعا ناجحا ألن 
كال الطرفني من خالل وفديهما الكبيرين كانا 
قادرين على استعراض الفرص باإلضافة 
أيضا إلــى التحديات التي يواجهانها في 

العمل معا«.
وأضافت »لقد حصلنا على بعض األفكار 
اجلديدة حول كيفية العمل معا بشكل أفضل 
وقد قررنا بالفعل أن نلتقي مرة أخرى العام 

املقبل لتطوير تعاوننا«.
ومــن جانبه وصــف سفير الكويت لدى 
بلجيكا ورئــيــس بعثتيها لــدى االحتــاد 
االوروبـــي وحلف شمال األطلسي )ناتو( 
جاسم البديوي االجتماع بأنه »تاريخي« 
موضحا أنــه يــهــدف إلــى »ضــع األســاس 
ــال  ــج ــاون مــســتــقــبــلــي مــثــمــر فـــي امل ــع ــت ل

االقتصادي بني بلجيكا والكويت«.
وقــال ل)كــونــا( »لقد أجرينا مناقشات 
مفتوحة وشفافة ومثمرة للغاية حيث 
حتدثنا عــن االمــكــانــيــات املــتــاحــة أمامنا 
والتحديات التي يتعني أن نتغلب عليها 

لرفع هذه العالقة االقتصادية إلى مستوى 
أعلى«.

وأوضــح »هناك العديد من الفرص التي 
تقدمها الكويت للشركات البلجيكية.. فنحن 
ــة رائــدة في العديد من اجلــوانــب وكنا  دول

بحاجة إلى شرح ذلك للجانب البلجيكي.. 
وقد مت ذلك في املناقشات«.

ــادي  ــص ــت ـــال املــســتــشــار االق ـــــدوره ق وب
والتجاري بسفارة بلجيكا لدى الكويت سام 
سيرفايس إن االجتماع ســار »بشكل جيد 

للغاية«.
وأضــاف »لقد سعدنا بالترحيب بالوفد 
الكويتي الكبير الذي ضم مؤسسات مختلفة.. 
لقد قدموا عرضا ثريا«.وأشار إلى أن اجلانب 
البلجيكي استعرض ثالث قصص من النجاح 

في قطاعي الصحة واملوانئ في الكويت فضال 
عن أن هناك تعاونا جيدا بني ميناء أنتويرب 

ومؤسسة املوانئ بالكويت.
وقال ل)كونا( إن »مثل هذه االجتماعات 
محورية بالنسبة لعالقاتنا« مشيرا إلى أن 

وفدا من غرفة جتارة الكويت يتوقع أن يزور 
بلجيكا العام املقبل »ونأمل أن تثمر عن طرح 

الكثير من فرص األعمال ».
ولفت سيرفيس إلى أن اجلانب البلجيكي 
سينظم في نهاية العام املقبل زيــارة لبعثة 

جتارية جديدة إلى الكويت تركز على قطاع 
الترفيه.

مت تقسيم اجتماع اللجنة املشتركة الذي 
استمر يوما واحـــدا إلــى جلستني تناولت 
احــداهــمــا الــوضــع االقــتــصــادي فــي بلجيكا 

والكويت والفرص االقتصادية املتاحة.
ــن احلـــوار  وركــــزت اجلــلــســة الــثــانــيــة م
االقتصادي على قصص النجاح والصعوبات 
والــتــعــاون املستقبلي بــني البلدين.وقالت 
مساعدة وزير اخلارجية الكويتي للشؤون 
االقتصادية آمــال احلمد التي ترأست الوفد 
الكويتي »لــدى الكويت العديد من قصص 
الــنــجــاح مــع مختلف دول الــعــالــم ولكنها 
تختلف باختالف البيئة االقتصادية واملرافق 

والفرص االستثمارية«.
ــدوره أشــار احمللل في وكالة التجارة  وب
اخلارجية البلجيكية دينيس غيسبريشتس 
إلى أن الصادرات البلجيكية إلى الكويت في 
األشهر الستة األولــى من عام 2019 بلغت 
حــوالــي 125 مليون يـــورو )138 مليون 

دوالر( بزيادة قدرها 2ر8 باملئة.
كما لفت إلى أن قيمة الــواردات البلجيكية 
من الكويت بلغت 2ر21 مليون يورو )8ر23 
مليون دوالر( بزيادة قدرها 8ر57 باملئة في 

نفس الفترة.
شـــارك فــي اجــتــمــاع اللجنة املشتركة 
ممثلون عن 11 هيئة كويتية بينها )كيو 
ايـــت( ومؤسسة املــوانــئ وهيئة تشجيع 
االستثمار املباشر واملجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.
واستعرض أعضاء الوفد أمــام اجلانب 
البلجيكي اخلطوات الرئيسية التي اتخذتها 
ــال وفــرص  ــم الــكــويــت لتحسني بيئة األع
االستثمار في ظل خطة التنمية الوطنية 

بحلول كويت 2035.
وشارك ممثلون من سبع هيئات ووكاالت 
ــرح الــفــرص واإلمــكــانــيــات  بلجيكية فــي ط
املتاحة للشركات البلجيكية ملمارسة األعمال 

التجارية في الكويت.

املشاركون في اجتماعات اللجنة املشتركة

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد الصباح 
رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف عبداحلميد اجلاسم ، مبناسبة احتفال 
الكويتية مبرور 65 عام على تأسيسها ، حيث 
قدم لسموه هدية تذكارية بهذه املناسبة معبرا 
له عن امتنان رئيس و أعضاء مجلس إدارة 
الكويتية على الــدعــم املعنوي الــذي تتلقاه 
اخلطوط اجلوية الكويتية من سموه ، وفي 
هذا اإلطار قال اجلاسم : تشرفنا مبقابلة سمو 
الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح و أعربنا له 
عن خالص تقديرنا و امتناننا على ما نلتمسه 

من دعم معنوي و أشاد سموه بالتطور امللحوظ 
للناقل الوطني و مشاركته للكويتية فرحة 

االحتفال .
هـــذا ومتــنــى ســمــو الــشــيــخ نــاصــر احملمد 
األحمد  الصباح للخطوط اجلوية الكويتية 
برئاسة يوسف عبداحلميد اجلاسم دوام التقدم 
والنجاح في خدمة قطاع النقل اجلوي لدولة 
الكويت ومبا يسهم بتعزيز التوجهات التنموية 
في البالد وفًقا لرؤى القيادة السياسية وعلى 
رأسها حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى 

وسمو ولي عهده األمني حفظهما الله ورعاهما.

ناصر احملمد: نشهد تطورًا 
ملحوظًا في »الكويتية«

في ختام أعمال أول اجتماع مشترك بني البلدين

بلجيكا والكويت تؤكدان تعزيز التعاون االقتصادي

استقبل علي محمد ثنيان الغامن 
رئيس غرفة جتــارة وصناعة الكويت 
أمــس االربــعــاء غسان اخلــوجــة  املمثل 
املقيم ود. رياض الفرس  مدير العمليات 
من البنك الدولي في دولة الكويت ، حيث 
حضر اللقاء كل من ربــاح عبدالرحمن 
الرباح  املدير الــعــام،                  وماجد بدر 

جمال الدين – مستشار الغرفة.
ــذا اللقاء فــي إطـــار تسليم  ويــأتــي ه
البنك الدولي بنسخة من »تقرير البدء 
باألعمال 2020« للغرفة ، حيث أعرب 
علي الغامن عن ارتياحه من النتائج التي 
حققتها الكويت في هــذا الشأن والتي 
تتلخص بتمركز الكويت للمرة األولى 
ــدول العشر األكثر حتسناً في  ضمن ال
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
لعام 2020 من أصل 190 دولة، مشيراً  
إلى الدور الكبير الذي لعبه البنك الدولي 
في اعــداد هــذا التقرير واالســتــفــادة من 
خبراته، كما أشاد باجلهود الكبيرة التي 
بذلتها هيئة تشجيع االستثمار املباشر. 
وأضاف أن املرحلة املقبلة تتطلب جهوداً 

مضاعفة حتى تتقدم دولة الكويت بشكل 
أكــبــر، مــشــدداً على أهمية تفعيل دور 
القطاع اخلاص بشكل فعلي في العملية 
التنموية والتنوع االقتصادي كما نوه 

أيضاً الى أهمية تطوير النظام التعليمي 
فــي الــبــالد، مــؤكــداً أن الطريق ال يــزال 
طوياًل وأن التحدي ما زال شاقاً، إذ ال 
نزال بحاجة إلى أقصى درجات التعاون 

في إطــار املنهج املوضوعي واحلماس 
الوطني.

ــدوره أشــاد غسان خوجة بجهود  وب
الغرفة وتعاونها املتناهي مــع البنك 
الدولي من خالل اللجنة الدائمة لتحسني 
بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في دولة 
الكويت في سبيل اعــداد هــذا التقرير، 
مؤكداً أن هــذا العمل املشترك وتضافر 
اجلهود يعد مثاالً يحتذى به، وقد قدم 
شكره للغرفة على استضافتها مللتقى 
ــول اصـــالح بيئة  الــكــويــت االقليمي ح
االعمال في الدول العربية الذي سينعقد 
مبــقــرهــا بــتــاريــخ 9 ديــســمــبــر 2019 
مبشاركة عربية رفيعة املستوى والتي 
سيتم من خاللها عرض ما توصلت إليه 
الــدول العربية من حتسن في حتسني 
بيئة األعمال. ومن جانب آخر أشار أنه 
جار العمل اآلن مع حكومة دولة الكويت 
على مايسمى بإطار الشراكة الوطنية 
مع البنك الدولي خالل الـ 5 أعوام القادمة 
وهي مبنية على خطة التنمية الوطنية 
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»غرفة التجارة«: أهمية تفعيل دور القطاع 
اخلاص في العملية التنموية

الغامن مستقبال وفد البنك الدولي

جانب من االستقبال
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التضخم  إرتفاع  »اإلحصاء«: 
املاضي أكتوبر  باملئة   1.5 احمللي 

اظــهــرت بــيــانــات االدارة املــركــزيــة لالحصاء 
ــــام القياسية الســعــار  الكويتية ارتــفــاع االرق
املستهلكني )التضخم( بالكويت بنسبة 5ر1 باملئة 
في اكتوبر املاضي مقارنة بالشهر ذاتــه من عام 

2018 وذلك على اساس سنوي.
وقالت )االحــصــاء( في نشرتها الشهرية عن 
االرقام القياسية السعار املستهلكني الصادرة أمس 
االربعاء ان معدل التضخم في الكويت استقر في 

اكتوبر املاضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق.
واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة االولى 
)االغذية واملشروبات( انخفضت في اكتوبر املاضي 
09ر0 في املئة في حني ارتفعت اسعار )السجائر 

والتبغ( على اساس شهري بنحو 08ر0 املئة.
واوضحت ان مؤشر االرقام القياسية للمجموعة 

الثالثة )الكساء وامللبوسات( ارتفع في شهر اكتوبر 
املاضي استقر على اساس شهري في حني انخفضت 
اسعار مجموعة )خدمات املسكن( بنسبة 86ر0 في 

املئة على اساس سنوي.
وذكرت ان معدل التضخم في املجموعة اخلامسة 
)مــفــروشــات منزلية وصــيــانــة( اســتــقــرت على 
اساس شهري في حني انخفضت اسعار املجموعة 
السادسة )الصحة( بنسبة 9ر0 في املئة في وقت 
شهدت اسعار املجموعة السابعة )النقل( استقرارا.

وبينت ان اسعار املجموعة الثامنة )االتصاالت( 
انخفضت بنسبة 09ر0 في املئة في حني ارتفع 
معدل التضخم في املجموعة التاسعة )الترفيه 
والثقافة( بنسبة 18ر0 في املئة واستقرت اسعار 

املجموعة العاشرة )التعليم(.

البورصة تغلق عند أعلى
3 أشهر  مستوى خالل 

واصلت املؤشرات الكويتية االرتفاع، أمس  
األربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي لتصل 

إلى أعلى مستوياتها خالل 3 أشهر.
وصعد املؤشر العام للبورصة الكويتية عند 
اإلغالق بنسبة 0.1 باملائة، كما ارتفع املؤشران 
األول والرئيسي 0.05 باملائة و0.24 باملائة على 

الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة 28 باملائة إلى 
25.48 مليون دينار مقابل 35.38 مليون دينار 
، كما انخفضت أحجام التداول 6.7 باملائة إلى 

162 مليون سهم مقابل 173.55 مليون سهم 
بجلسة سابقة .

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بقيادة 
االتــصــاالت بنمو نسبته 0.56 باملائة، فيما 
تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا 

بانخفاض قدره 6.98 باملائة.
ــــان« على رأس القائمة  وجـــاء سهم »أرج
اخلضراء لألسهم املدرجة بنمو نسبته 12.37 
بــاملــائــة، بينما تصدر سهم »الــــراي« القائمة 

احلمراء متراجعاً بنحو 9.55 باملائة.

ب���امل���ئ���ة   13.5 ال������ي������اب������ان: 
التجاري  بالفائض  ت��راج��ع��ًا 

مع الكويت في أكتوبر
أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس األربعاء أن الفائض 
التجاري مع الكويت تراجع في أكتوبر املاضي بنسبة 5ر13 
باملئة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي ليصل إلى 4ر41 

مليار ين ياباني )382 مليون دوالر(.
وعــزت البيانات التي أصدرتها وزارة املالية اليابانية في 
تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للمرة األولى 

خالل شهرين إلى التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغم البيانات اجلديدة فإن التقرير أكد أن الكويت حافظت 
على تسجيل فائض جتاري مع اليابان ملدة 11 عاما وتسعة أشهر 
مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش 

كبير.
وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من الكويت 
تراجع بنسبة 1ر5 باملئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر62 
مليار ين ياباني )576 مليون دوالر( في أول انخفاض خالل 

شهرين.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت قفزت بنسبة 4ر17 
باملئة لتصل إلى 21 مليار ين ياباني )194 مليون دوالر( لتسجل 

أول زيادة منذ ثمانية أشهر.
وانخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق األوسط 
خالل أكتوبر بنسبة 8ر37 باملئة ليصل إلى 2ر434 مليار ين 
ياباني )اربعة مليارات دوالر( متأثرا بهبوط واردات اليابان 
من املنطقة بنسبة 9ر27 باملئة مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق.


