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ف���ق���ط األخ�������ي�������رة  األرب������������ع  اجل�����ل�����س�����ات  خ��������ال  دي������ن������ار  م�����ل�����ي�����ون   89 م������ن  ي������ق������رب  م������ا  ت�����ك�����ب�����دت  ال������ب������ورص������ة 

وسط آمال كبيرة بتنشيط تداوالت السوق وزيادة معدالت السيولة

بيان لاستثمار: البورصة تشهد حالة ترقب لنتائج الربع األول

ب����رم����ي����ل ال����ن����ف����ط ال���ك���وي���ت���ي 
68.92 دوالر ينخفض ل� 

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا في تداوالت 
يوم أمس األول اجلمعة ليبلغ 92ر68 دوالر أمريكي مقابل 
42ر69 دوالر للبرميل في تداوالت يوم أمس األول اخلميس 

وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط أمس لتنهي 

األسبوع على مكاسب تزيد على 1 في املئة.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 
28 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 06ر74 دوالر 
في حني ارتفع سعر برميل نفط خام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 7 سنتات ليصل إلــى مستوى 40ر68 

دوالر.

حجم االستثمارات العقارية هناك يشهد تزايدا 
ملحوظا منذ بداية العام

»القصور احلديثة« تتوقع منو حركة 
امل���ب���ي���ع���ات ف����ي أم����س����ت����ردام وروت��������ردام 

وماستريخت و أرنهيم الهولندية  

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة القصور احلديثة 
العقارية وفرعها شركة آب تــاون كويت محمد فتحي أن 
السوق العقاري الهولندي يعد من األســواق الناجحة في 
العالم، الفتاً إلى أن هولندا بها اسواقاً كثيرة تشهد حركة 
انتعاشية خالل العامني املاضيني أبرزهم في مدن أمستردام، 

روتردام، ماستريخت، أرنهيم.
وتوقع فتحي في بيان صحافي، أن تشهد حركة املبيعات 
في أغلب مدن هولندا ارتفاعاً ملحوظاً خالل العام 2018، 
مشيرا إلى أن حجم االستثمارات الكويتية هناكتتزايد بشكل 

ملحوظ.
وأكد فتحي أن هولندا تعتبر من االسواق العاملية الكبيرة 
والتي تضم كثيرا من املستثمرين واملشترين الدوليني، فقد 
شهدت مدينة أمستردام انتعاشاً اقتصادياً وعقارًيا أسرع 
من بقيمة أجزاء البالد، حيث ترتفع األسعار العقارية بشكل 

مستمر. 
وأضاف »هناك طلب دائم في أمستردام، وأن املستثمرين 
الدوليني وخصوصا الكويتيني مييلون إلــى اإلستقرار 
ــدارس و  في األماكن التي توجد بها الشركات العاملية وامل
أماكن الترفيه ، مثل أمستردام وغيرها من املــدن رائعة، 
فضال عن مدن أخرى تتمتع بالهدوء والطبيعه اخلالبه مثل 

ماستريخت وأرنهيم وروتردام«.
وأشـــار فتحي إلــى أن املشترين اخلليجيني وحتديدا 
الكويتيني مييلون إلــى القنوات املائية واملبانياحلديثة 
في مدن هولندا، الفتا إلى أن حجم االستثمار العقاري في 

أمستردام يتزايد يوما بعد اآلخر. 
وأكــد فتحي أن ما مييز اإلستثمار في مــدن هولندا هو 
اإلهتمام احلكومي بهذا القطاع احليوي، الفتا إلى أن جميع 
الضمانات من وثائق وتوثيقها التي يحصل عليها املستثمر 
العقاري في هولندا تساهم وبشكل كبير على ضــرورة 
االستثمار في هذا القطاع احليوي وعدم التخارج منه إال بعد 

حتقيق أرباحاً مرضية.
وتابع »أغلب من قام بشراء عقار في هولندا ال يرغب في 
بيع عقاره، حيث أن جميع اإلستثمارات العقارية في هولندا 
تعتبر مالزاً آمناً ومقصداً سياحياً لكل من قام بالشراء هناك«. 
وأكد فتحي أن املستثمر الكويتي دائماً يرغب في شراء العقار 
الهولندي من أجل السياحة واالستمتاع باجلواألوروبي 
الفريد من نوعه، الفتاً إلــى أن قطاع الشاليهات هو أكثر 

القطاعات بيوعاً خالل العام 2017.
وبني فتحي أن املجموعة تسعى وبكل قوة الي زيادة حجم 
استثماراتها في السوق الهولندي بسبب احلركة اإلنتعاشية 
في شراء العقار خالل 2018، الفتاً إلى أن املجموعة تسعى 
إلى اإلنتقال من شركة تسويقية للمشاريع العقارية إلى 

شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان عدة.
وأكــد على أن املجموعة جنحت خالل العامني املاضيني 
بتسويق 7 مشاريع مــا يــدل على قــوة الــســوق العقاري 
الهولندي، الفتا إلى أن املجموعة تسوق حاليا 4 مشاريع في 
هولندا ما بني بيوت وشقق وشاليهات تناسب املواصفات 

ومتطلبات املستثمر الكويتي.
واختتم فتحي قائال »املستثمر العقاري الكويتي يقوم 
بشراء العقارات األوروبية التي تناسبه، معتبرا أن العقار 
الهولندي من أفضل األســواق األوروبية الناجحة عقارياً 

وسياحياً«.

نيسان تستغني عن مئات الوظائف 
في مصنعها باململكة املتحدة

قال مصدر لرويترز أمس األول إن شركة نيسان لصناعة 
السيارات استغنت عن مئات الوظائف في مصنعها في 
ساندرالند، أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا، بينما تسعى 
للتغلب على تراجع في الطلب على السيارات التي تعمل 

بالديزل في أرجاء أوروبا.
وتصنع نيسان سيارتيها قشقاي وجــوك في املصنع 
الواقع في شمال شرق اجنلترا لكن املبيعات في بريطانيا، 
ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا، هبطت 35 باملئة منذ 
بداية العام احلالي، وهو هبوط أسوأ بكثير من مجمل الطلب 

في القطاع الذي انخفض 12 باملئة.

الكويت احتلت املرتبة األخيرة بني دول مجلس التعاون اخلليجي من حيث كفاءة اإلنفاق احلكومي

قال تقرير اقتصادي أن بورصة الكويت شهدت 
تباين إغــالقــات مؤشراتها الثالثة على املستوى 
ــى منذ البدء بنظام تقسيم  األسبوعي للمرة األول
ــوق اجلــديــد، حــيــث أنــهــى املــؤشــريــن الــعــام  ــس ال
ــي، والــذي  ــاض ــوع امل ــب والــرئــيــســي تــــداوالت األس
اقتصرت تــداوالتــه على أربــع جلسات فقط، على 
خسائر لألسبوع الثالث على التوالي، وهو ما جاء 
نتيجة استمرار تغلب الضغوط البيعية، التي 
شملت العديد من األسهم في مختلف القطاعات، 
على عمليات الــشــراء التي كانت حــاضــرة خالل 
جلسات األسبوع، السيما األسهم املدرجة في السوق 

الرئيسي؛ فيما متكن مؤشر السوق األول من حتقيق 
منــو أسبوعي للمرة األولـــى مستفيداً مــن القوى 
الشرائية التي شملت بعض األسهم القيادية، سواء 
تلك التي أعلنت عن نتائج فصلية إيجابية، أو التي 
متوقع أن تفصح عن نتائج جيدة لفترة الربع األول 
من العام اجلــاري. وشهد السوق هذا األداء في ظل 
استمرار انخفاض السيولة النقدية ودورانها حول 
مستوى الـ10 مليون دينار فقط، وهو األمــر الذي 
يأتي وسط غياب احملفزات اإليجابية التي من شأنها 
أن تسهم في تعزيز تــداوالت السوق وجذب املزيد 
من السيولة. وأنهى مؤشر السوق األول تداوالت 

األســبــوع املنقضي على ارتــفــاع نسبته 0.16%، 
فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة نسبتها 
%0.51، فيما بلغت نسبة خسارة مؤشر السوق 

العام بنهاية األسبوع 0.09%. 
وذكر تقرير شركة بيان لالستثمار أن البورصة 
تشهد حالة عامة مــن الترقب لنتائج الشركات 
املدرجة فيها عن فترة الربع األول من العام اجلاري، 
وسط آمال كثيرة بأن تساهم هذه النتائج في تنشيط 
تــداوالت السوق وزيــادة معدالت السيولة النقدية 

التي تشهد مستويات متدنية منذ فترة طويلة. 
وتكبدت البورصة ما يقرب من 89 مليون دينار 

كويتي خالل اجللسات األربــع األخيرة فقط، حيث 
وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية األسبوع املاضي 
إلى 26.48 مليار د.ك.، أي بتراجع نسبته 0.33% 
عن مستواها في األسبوع قبل السابق، والذي بلغ 
آنذاك 26.57 مليار د.ك.؛ وبذلك قد وصلت خسارة 
البورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق 
اجلديد في األول من الشهر اجلاري إلى حوالي 1.37 
مليار د.ك.، وبتراجع نسبته %4.93. )مالحظة: يتم 
احتساب القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم 

القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة(.

محمد فتحي

ارتفعت أسعار النفط أمس األول اجلمعة 
لتستقر بعد هبوط في وقت سابق من اجللسة 
أثارته انتقادات من الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب لــدور أوبــك في دفع األسعار العاملية 

للخام إلى الصعود.
وأنهت عقود خــام القياس العاملي مزيج 
برنت جلسة الــتــداول مرتفعة 28 سنتا، أو 
0.4 باملئة، لتبلغ عند التسوية 74.06 دوالر 
ــام القياس  للبرميل بينما أغلقت عــقــود خ

األمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 7 
سنتات إلى 68.40 دوالر للبرميل.

واتهم ترامب يوم اجلمعة منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( برفع أسعار النفط 
”على نحو مصطنع“ بعد أكثر من عام على 
اتفاق بني أوبــك واملنتجني املستقلني قلص 

مخزونات اخلام العاملية.
وأثـــارت انــتــقــادات تــرامــب ردود فعل من 
الدول املنتجة للنفط مع تراجع أسعار اخلام 

عقب تعليقاته. وكتب ترامب في تغريدة على 
تويتر يقول ”يبدو أن أوبــك تعيد الكّرة من 
جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في 
كل مكان، مبا في ذلك السفن احململة عن آخرها 
في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو 

مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبوال“.
وردا على تغريدة ترامب، قال األمني العام 
ألوبك محمد باركيندو إن املنظمة ليس لديها 
مستوى مستهدف لألسعار، لكنها تعمل على 

إعادة االستقرار إلى أسواق النفط.
وفي وقت سابق هذا األسبوع سجل برنت 
واخلـــام األمــريــكــي أعــلــى مستوياتهما منذ 
نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 74.75 
دوالر و69.56 دوالر للبرميل على الترتيب، 
مدعومني باملخاطر اجليوسياسية وتقلص 

وفرة املعروض في األسواق.
وينهي اخلامان القياسيان كالهما األسبوع 

على مكاسب تزيد عن 1 في املئة.

تصريحات الرئيس األميركي أثارت ردود أفعال الدول املنتجة

النفط يتعافى بعد هبوط أثاره انتقاد ترامب ألوبك

صورة جماعية
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مبعرض الصني الدولي للسياحة والسفر

رتاج للضيافة والفنادق تسوق للسياحة احلال

جانب من املعرض

بــحــضــور ســعــادة الــســيــد ســلــطــان بــن ساملني 
املنصوري، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصني 
الشعبية، والسيد حسن اإلبراهيم، القائم بأعمال 
رئيس الهيئة العامة للسياحة ، شاركت شركة رتاج 
للضيافة والفنادق ضمن وفد الهيئة العامة السياحة 
القطرية بالنسخة الرابعة عشرة ملعرض  الصني 
الدولي للسياحة كاحد الشركات الرائدة في مجال 
الضيافة واخلدمات الفندقية على مستوى الشرق 
االوسط  ، والذي انطلقت اعماله في  16 ابريل املاضي  
وانتهت في 18من ذات الشهر ويتبعه ملتقى شركات 
السياحة الكبرى في مدينتي  شنغاهاي وغوانزو ، 
وذلك ضمن وفد يضم 12 ممثال عن قطاع السياحة 

والضيافة القطري. 
ــي املدير  وتعليقا على املشاركة قــال محمد رام
االقليمي الدارة املبيعات ان دول شرق اسيا وعلى 
رأسها الصني تعد وجهة سياحية مفضلة لدى السياح 
الــعــرب واخلليجيني، مشيرا الــى ان شركة رتــاج 
وضمن رسالتها واهدافها في نشر ثقافة السياحة 
احلــالل في تلك املناطق وقعت مؤخرا عقود الدارة 
وتشغيل مجموعة كبيرة من الفنادق في تلك الدول مع 
مجموعة تاج هنا التايالندية ،وهو ما يحقق التواجد 
الدولي للشركة الى جانب انه يحقق رؤية دولة قطر 
وتطلعاتها في التواجد بتلك الــدول واالستفادة من 

خبراتها في مجاالت االستثمار السياحي 

واشــار محمد رامــي الى ان املشاركة في املعرض 
الدولي السياحي بالصني فرصة لالتقاء بالعديد من 
الشركات العاملية واالستفادة من خبراتها ،وهو ما 
حترص عليه شركة رتاج للضيافة والفنادق ،والتي 
اصبحت ذات مكانة عاملية في هذا القطاع وخدماتها 
محل تقدير من قبل اجلميع ســواء العرب الباحثني 
عن الضيافة االصيلة احلالل او االجانب الراغبني في 

االستمتاع بالراحة والهدوء 
وحول آلية املشاركة اوضح املدير االقليمي الدارة 
املبيعات بشركة رتاج للضيافة والفنادق  ان الهيئة 
ــرت جناح كبير في  العامة للسياحة القطرية وف
املعرض يضم جميع الشركات القطرية املشاركة 
،حيث سيتم من خالله إلتقاء وفود الشركات القطرية 
ومــن ضمنها وفــد شركة رتــاج بالشركات العاملية 
وتعريفها بالسياحة القطرية ومقوماتها ومكانتها 
على املستوى العاملي ،مؤكدا ان النموذج الذي تقدمه 
ـــاج  يعد االفــضــل على مستوى الشرق  شــركــة رت
االوسط ملالئمته لتطلعات العائالت واالفراد في ذات 

الوقت .
ولفت محمد رامــي الى ان افتتاح  الهيئة العامة 
للسياحة في سبتمبر املاضي لثالثة مكاتب متثيلية 
لها في كل من بكني، وشنغهاي، وغــوانــزو، وذلك 
بعد حصولها على صفة »وجهة سياحية معتمدة« 
للسائحني الصينيني، من خالل االتفاق الذي أبرمته 

الهيئة مع اإلدارة الوطنية للسياحة في الصني، يعد 
خطوة كبيرة ومتميزة من قبل الهيئة ،موضحا ان 
اهمية تلك اخلطوة تكمن في ان  السوق الصينية  
تعتبر حاليا هي أكبر ســوق مصدرة للسياحة في 
العالم حيث بلغ عدد املسافرين الصينيني 135 مليون 
مسافر انفقوا حوالي 261 مليار دوالر في 2016، 

وهو ما يدلل على اهمية تلك اخلطوة .
ومن جانبه قال مصطفى عبد الباقي مدير ادارة 
االيــرادات واحلجوزات ان مجموعة رتاج تهدف من 
خالل شركة رتاج للضيافة والفنادق لفتح اسواق 
سياحية جديدة تعزز مكانتها املشهود لها بها حاليا 
على املستوى االقليمي والدولي وخاصة في الصني 
ودول شرق اسيا ،مشيرا الى ان السوق الصيني يعد 

احد الوجهات السياحية الواعدة اجلديدة والغنية 
واشــار مصطفى عبد الباقي الى ان املشاركة مع 
الوفود القطرية والهيئة العامة للسياحة تعد خطوة 
للتعريف مبا تقدمة شركة رتاج للضيافة والفنادق 
من  خدمات متميزة وتعريف رواد وصناع السياحة 
في تلك الدول باسلوب الضيافة احلالل الذي تفتقده 

هذه الدول 
واضــاف ان وفد شركة رتاج سيعمل على تنظيم 
لقاءات مع العديد من الشركات العاملية من خالل 
جناح هيئة السياحة القطرية للتعريف بالشركة 
وخدماتها الى جانب بحث التعاون واملشاركة مع 

الشركات املتاحة مبا يحقق تطلعات مجموعة رتاج 
التوسعية في تلك املنطقة 

واعــرب  مدير ادارة االيـــرادات واحلــجــوزات عن 
شكره للهيئة العامة للسياحة القطرية جلهودها 
الترويجية وبرامجها املتميزة سواء على املستوى 
احمللي او الدولي ،مشيرا الى انها وضمن  جهودها  
الترويجية املستمرة في الصني، أطلقت في بدايات 
هــذا الــعــام، حملة ترويجية على موقع سي تريب 
االلكتروني، وهو املوقع الرائد في السوق الصينية 
والذي يستخدمه أغلبية املسافرين الصينيني حلجز 
الفنادق، ورحالت الطيران، واجلوالت السياحية، كما 
عقدت  شراكات مع أهم 5 شركات سياحية في الصني، 
باإلضافة إلى تنظيم رحلة حلوالي 20 خبيرا سياحيا 
صينيا، لتعريفهم على قطر خالل الربع األول من 
2018،وهو ما سيكون له اثــار جيدة على القطاع 

السياحي والفندقي على املستوى احمللي .
واشــادت شركة رتــاج للضيافة والفنادق بجهو 
الهيئة العامة للسياحة ملا توفره من دعم للقطاع 
على املستوى احمللي والدولي ،مشيرة الى ان تلك 
اجلهود جعلت من دولــة قطر وجهة سياحة سواء 
للمهرجانات او للمؤمترات او للسياحة التقليدية 
،معربة عــن شكرها للقائمني على الهيئة لثقتهم 
الغالية بالشركة وحرصهم على مشاركتها في جميع 

انشتطتها سواء احمللية او العاملية
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