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لفتت إلى أنها جزء ًا ال يتجزأ من نسيج املجتمع الكويتي

«الكويتية» :حريصون على دعم األنشطة التي تشجع الشباب
في إطار سعيها املتواصل لدعم
الشباب واالبداع ،شاركت شركة
اخلطوط اجلوية الكويتية في
دورة املرحوم عبدالله الروضان
الرمضانية لكرة القدم ،وذلك من
خ�لال املشاركة كراعي رئيسي
في الدورة  ،وأتت هذه املشاركة
ضمن فعاليات اخلطوط اجلوية
الكويتية باالحتفال مب��رور 65
عام على تأسيسها والتي أعلن
عن انطالقها في ابريل املاضي.
وبهذا الصدد ،قالت الشركة
في بيان صحافي لها أن رعاية
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
ل�������دورة امل����رح����وم ع��ب��دال��ل��ه
الروضان الرمضانية لكرة القدم
حلرصها ال��ت��ام على املشاركة
ف��ي االن��ش��ط��ة اجل���ادة والهامة
ال��ت��ي ت��دع��م وت��رع��ى وتشجع
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة واالب���داع
واملجتمع بشكل ع��ام ،مشيرة
إلى أن تلك الرعاية تدخل ضمن
اخل��ط��ط ال��ت��ي مت تخصيصها
ل��ف��ع��ال��ي��ات اح��ت��ف��ال ال��ش��رك��ة

مبرور  65عاماً على تأسيسها.
وأضافت الشركة أنها حريصة
ك��ل احل���رص على ال��ت��واج��د في
مثل هذه الفعاليات االجتماعية
ملا فيها دعم للرياضة والشباب
 ،مؤكدة أنها تسعى دائما نحو
املشاركة بشكل مختلف وبشكل
ح��دي��ث ي��ت��زام��ن م��ع التسويق
احلديث والتبادل التجاري فيما
بني اخلطوط اجلوية الكويتية
و اجل��ه��ات األخ���رى س��واء على
مستوى املؤسسات احلكومية
أو مؤسسات القطاع اخلاص أو
حتى جمعيات النفع العام الفتة
في الوقت ذاته إلى أنها ج��زءا ً ال
يتجزأ من نسيج املجتمع الكويتي
كونها ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي للبالد
ودائ��م��اً تشاركهم بأنشطتهم
وفعالياتهم سواء الرياضية أو
الثقافية أو االجتماعية ،مما يؤكد
مجددا ً على ضرورة تواصلها مع
املجتمع سواء من حيث املشاركة
في الفعاليات أو املعارض أو من
خالل وسائل اإلعالم املختلفة.

تركيا تثبت معدل الفائدة
عند مستوى  24باملئة قبيل
انتخابات إسطنبول

قرر البنك املركزي اإلبقاء على معدل الفائدة دون تغيير ،وذلك قبل
االنتخابات احمللية التي ستعقد في مدينة إسطنبول في وقت الحق من
هذا الشهر.
وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن املركزي التركي ،أمس
األربعاء ،أنه قرر تثبيت معدل الفائدة (الريبو ملدة أسبوع واحد)
عند مستوى  24باملئة .ويأتي قرار املركزي التركي هذا االجتماع في
خطوة تتوافق مع توقعات احملللني على نطاق واسع.
ويُبقي املركزي التركي معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند هذا
املستوى منذ اجتماع سبتمبر املاضي.
وذكر صناع السياسة في البنك أن البيانات األخيرة توضح أن
اجتاه إعادة التوازن في االقتصاد ال يزال مستمرا ً ،متوقعني أن يحافظ
عجز احلساب اجلاري على اجتاه حتسنه.
وأرج��ع امل��رك��زي التركي جزئياً الوتيرة البطيئة في النشاط
االقتصادي إلى تشديد األوضاع املالية.
وأشار البنك إلى أن التطورات في ظروف الطلب احمللي وتشديد
السياسة النقدية يدعم إبطاء وتيرة خفض معدالت التضخم.
وقررت جلنة السياسة النقدية احلفاظ على املوقف املتشدد من أجل
احتواء املخاطر التي تهدد أسعار املستهلكني ومن أجل تعزيز عملية
إبطاء معدل التضخم ،وفقا ً للبيان.
وأكد البنوك أنه سيواصل استخدام كافة أدواته املتاحة من أجل
أي بيانات أو
احلفاظ على هدف استقرار األسعار مع اإلشارة إلى أن ّ
معلومات جديدة قد تؤدي ملراجعة اللجنه موقفها.

التضخم في فنزويال يتراجع
أدنى مليون باملئة للمرة األولى
منذ 2018
انخفض معدل التضخم في فنزويال أدنى مستوى مليون باملئة
للمرة األولى منذ  2018وذلك خالل الشهر املاضي.
وأع��ل��ن ال��ك��وجن��رس امل��ع��ارض ف��ي ف��ن��زوي�لا أن م��ؤش��ر أسعار
املستهلكني على مدار إثني عشر شهرا ً زاد بنحو  815.19ألف باملئة
في مايو املاضي ،وهو مستوى أدنى من املسجل في أبريل السابق له
عند  1.3مليون باملئة.
وتابعت البيانات أنه في فترة الـ 5أشهر األولى من العام اجلاري
زادت معدل التضخم في فنزويال بنحو  906ألف باملئة.
وص��رح املشرع الفنزويلي أجنل ألفاردوا أن التباطؤ في معدل
التضخم في فنزويال نتج عن أن النظام املصرفي كان لديه سعة أقل
في اإلقراض“ ،والتي ستتسبب في مزيد من إبطاء االقتصاد املريض
بالفعل” .وأضاف ألفاردوا“ :هم أيضا ً يبطئوا التضخم عبر تصحيح
اقتصادي عظيم”.

ارتفاع مفاجئ في الطلبات على
اآلالت باليابان خالل أبريل
سجلت الطلبات على اآلالت في اليابان ارتفاع مفاجئ في شهر
أبريل املاضي ،مسجلة بذلك ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.
وكشفت بيانات صادرة عن احلكومة اليابانية أمس األربعاء أن
الطلبات األساسية على اآلالت سجلت زي��ادة بنحو  5.2باملئة في
أبريل على أساس شهري ،وهي أكبر وتيرة منذ أكتوبر  ،ومقابل زيادة
بنحو  3.8باملئة في مارس السابق له.
وكانت توقعات احملللني أش��ارت إلى أن الطلبات األساسية على
اآلالت في اليابان ستتراجع بنحو  0.8باملئة.
أما على أساس سنوي فأن الطلبات األساسية على اآلالت سجلت
أول زيادة في  2019خالل شهر أبريل وذلك بنحو  2.5باملئة ،ومقابل
انخفاض بنسبة  0.7باملئة في الشهر السابق له.
وأشارت البيانات إلى أن اإلنفاق على اآلالت خالل الشهر املاضي
ع��ززه اإلن��ف��اق احلكومي بجانب القطاعات غير الصناعية مثل
االتصاالت وخدمات املعلومات والعقارات.

واخ��ت��ت��م��ت ال��ش��رك��ة بيانها
بالتأكيد على سعيها املتواصل
بأن يكون شعار هذه االحتفالية
هو  65عام من الريادة ويحمل
كلمة ( أكيد نقدر) (SURE WE
 ، ) CANحيث أتت هذه الكلمة
تعبيرا ً ع��ن حتقيق اإلجن���ازات
واأله���داف اخل��اص��ة باخلطوط
اجلوية الكويتية والتي تقع على
عاتقها م��ن واق��ع مسؤولياتها
نحو حتقيق التطوير والتقدم
للناقل الوطني والوصول به إلى
مصاف شركات الطيران العاملية.
اجلدير بالذكر ب��أن اخلطوط
اجلوية الكويتية هي راع ِ رئيسي
لدورة املرحوم عبدالله الروضان
لكرة القدم منذ سنوات وحترص
دائ���م���ا ع��ل��ى ال���ت���واج���د ضمن
الشركات املشاركة في هذه الدورة
والتي تأتي لتحقيق سياساتها
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا وبرامجها
للمسؤولية االجتماعية وذل��ك
نحو دعم الشباب والرياضة في
دولة الكويت .

مرزوق الغامن يكرّم اخلطوط الكويتية

«الدولي لالستشارات االقتصادية»:
الكويتيون األقل إدخار ًا في اخلليج
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ص�����ادر عن
امل��رك��ز ال��دول��ي لالستشارات
االق��ت��ص��ادي��ة ،ال���ذي يتخذ من
الكويت مقرا ً له ،عن أن الكويتيني
هم األقل ادخارا ً في دول اخلليج
العربي ،بينما يتصدر القطريون
قائمة امل��دخ��ري��ن ،خ�لال الربع
األول من العام اجلاري .2019
وأش��ار التقرير ،إل��ى تراجع
نسبة األس���ر الكويتية التي
حتتفظ مب��دخ��رات شهرية إلى
 5في املائة من عدد الكويتيني
ال��ب��ال��غ ع���دده���م  1.4مليون
م��واط��ن ،باملقارنة مع نسبة 7
في املائة خالل الربع األول من
.2018
ورص�����د ال��ت��ق��ري��ر  4دول
خليجية ه��ي ال��ك��وي��ت وقطر
وال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات ،وقد
تصدّر القطريون القائمة بنسبة
 12في املائة من عدد املواطنني،
ثم السعوديون بنسبة  11في
املائة ،واإلم��ارات��ي��ون بنسبة 8
باملائة.
وأرجع انخفاض نسبة األسر
الكويتية التي تعمد إلى احلفاظ
ع��ل��ى م���دخ���رات ش��ه��ري��ة ،إل��ى
“الترفيه الزائد” ،حيث يفضل
عدد كبير من الكويتيني قضاء
العطالت الرسمية خارج البالد،
خاصة ف��ي ال���دول األوروب��ي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى غ��ي��اب ثقافة
االدخ��ار عند القطاع األكبر من

املواطنني.
ولفت إلى أن متوسط االدخار
لألسرة الكويتية بلغ ألف دوالر
شهرياً ،قياساً مبتوسط دخل
شهري يبلغ  10.5آالف دوالر،
م��ا يعني أن متوسط اإلن��ف��اق
الشهري لألسرة يبلغ  9.5آالف
دوالر ،مبا يتجاوز  90باملائة
من الدخل.
وق��ال ن��واف الصانع ،أستاذ
االقتصاد في جامعة الكويت،
إن “عدم وج��ود ثقافة االدخ��ار
في الكويت يرجع إل��ى اعتماد

املواطنني بشكل كبير على سخاء
الدولة ،من خالل دعم القطاعات
االجتماعية الرئيسية من تعليم
وصحة ،ونظام تقاعدي وتوفير
مسكن وغ��ي��ره ،باإلضافة إلى
اطمئنانهم لالستقرار املالي الذي
تتمتع به الدولة ،نظرا ً لثرواتها
النفطية الضخمة ،والتي يستفيد
منها املواطنون بشكل مباشر”.
وأض��اف الصانع “ أنه“ :من
ال��ض��روري االهتمام باالدخار
خ�لال الفترة املقبلة ،ال سيما
في ظل الظروف التي تشهدها

املنطقة من توترات ،مبا يقتضى
وج���ود م��دخ��رات ج��ي��دة تكون
عونا ً عند حدوث أي أزمات”.
وب��دوره ،قال أحمد الهارون،
اخلبير االقتصادي ،إنه البد من
خلق بيئة استثمارية جاذبة،
مشيرا إلى أن عدم وجود قنوات
محلية لالستثمار يتسبب في
ض��ي��اع امل���دخ���رات ،س���واء في
اإلنفاق الزائد أو االستثمار في
أدوات غير آم��ن��ة ،مثل جلوء
البعض في الفترة املاضية إلى
العمالت االفتراضية.

قفزة بأسعار تذاكر الطيران في الكويت
تشهد الكويت حالياً موسم
سفر مزدحماً بشكل كبير ،حيث
ب��دأ امل��واط��ن��ون واملقيمون في
التجهيز لرحالتهم الصيفية
خ��ارج البالد ،وه��و ما أدى إلى
ارت��ف��اع أسعار تذاكر الطيران
جلميع ال��وج��ه��ات الرئيسية
خالل موسم العطالت الصيفي
بشكل مبالغ فيه.
وح��س��ب تقرير ع��ن أسعار
ت��ذاك��ر ال��ط��ي��ران ف��ي الكويت،
صادر عن شركة مباشر العاملة
في مجال ح��ج��وزات الطيران،
فإن تذاكر الطيران قفزت بنحو
 200%خالل العطلة الصيفية
لهذا ال��ع��ام مقارنة م��ع املوسم
امل��اض��ي ،وه��و م��ا يفوق حاجة
الكثيرين ممن يرغبون بالسفر
لقضاء عطالتهم في اخلارج.
ويوضح التقرير ،أن هناك
عوامل كثيرة ساهمت في هذا
االرت���ف���اع اجل��ن��ون��ي بأسعار
التذاكر خالل هذا العام ،أبرزها
التوترات السياسية في املنطقة،
واس��ت��غ�لال ش��رك��ات الطيران
الضطرار الوافدين إلى احلجز
للسفر إلى بلدانهم.
وح��ول أب��رز الوجهات التي
اس��ت��ح��وذت ع��ل��ى احل��ج��وزات
خ�لال الصيف ،يشير التقرير
إل���ى أن ل��ب��ن��ان وم��ص��ر ودب��ي
بالصدارة ،حيث ارتفعت أسعار
التذاكر إلى هذه البلدان بنسبة
 ،150%فيما كانت االرتفاعات
اجل��ن��ون��ي��ة ب���األس���ع���ار إل��ى
الوجهات األوروبية ،مثل تركيا
ولندن وجورجيا ،بنسب تصل
إلى .200%
ويقول التقرير إنه على الرغم
من االرتفاعات ،إال أن احلجوزات
على الرحالت املتوجهة إلى هذه
الدول ،تعتبر كاملة العدد ،حيث

مسافرون في مطار الكويت

تخطت نسبة املقاعد احملجوزة
ال���������ـ .95%وب���ح���س���ب رص���د
للتقرير ،تبني أن متوسط سعر
ت��ذك��رة السفر م��ن الكويت إلى
لندن ،على منت الدرجة العادية
بشركات عدة تراوح بني 3500
إلى  4000دوالر ،مقابل ما بني
 1000و 1500دوالر في األيام
العادية.
وقال سالم الكندري ،مدير عام
شركة الصفاة للسياحة والسفر،
إن األس��ع��ار مشتعلة بسبب
كثرة الطلب وقلة املعروض من
املقاعد بشركات الطيران ،وهو
ما أدى إلى استغالل الشركات
ومضاعفة األسعار بشكل مبالغ
فيه وغير مسبوق.
ويضيف“ :عدد التذاكر غير
ك���اف خ�ل�ال امل��وس��م احل��ال��ي،
مقارنة بأعداد املسافرين ،وهو ما
دفع عددا كبيرا منهم إلى اللجوء

للسفر عبر الترانزيت للوصول
إلى الوجهة املطلوبة ،للحصول
على مقاعد بأسعار مخفضة عن
السفر املباشر للوجهة”.
ويقول إن اخلارطة السياحية
ف���ي ال��ك��وي��ت ت��غ��ي��رت بشكل
كبير خ�لال العامني املاضيني،
مع ظهور وجهات جديدة ،مثل
بلدان شرق أوروبا التي أصبح
امل��واط��ن��ون ي��ف��ض��ل��ون قضاء
عطالتهم فيها ،مثل جورجيا
وال��ب��وس��ن��ة ،ف��ي ظ��ل انخفاض
أس��ع��ار اإلق��ام��ة فيها ومتتعها
بطبيعة مميزة ،مشيرا إل��ى أن
األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة تلعب
دورا كبيرا في ترتيب أولويات
السائح ال��ذي يبحث دائما عن
أفضل األسعار وأحسن وسائل
الراحة املتاحة في تلك الدول.
وح���ذر ن��ائ��ب رئ��ي��س احت��اد
مكاتب السياحة والسفر الكويتي

م��ح��م��د امل��ط��ي��ري م��ن امل��ك��ات��ب
وامل��واق��ع التي تستغل حاجة
املسافرين ألس��ع��ار مخفضة،
وتقوم بالنصب عليهم وإيهامهم
بأنها تقدم لهم تذاكر مخفضة،
مشيرا ً إل��ى أن أس��ع��ار التذاكر
م��وح��دة وث��اب��ت��ة م��ن ش��رك��ات
الطيران .وأض��اف املطيري أن
االحتاد رصد أخيرا ممارسات قد
تضر بحرية املنافسة في سوق
السفر والسياحة ،بني كل مكاتب
وش��رك��ات السفر والسياحة،
وال��ت��ي تتمثل ف��ي ق��ي��ام بعض
م��ك��ات��ب ال��س��ف��ر وال��س��ي��اح��ة
وامل��واق��ع التابعة لها بتقدمي
خدماتها من حجز وبيع تذاكر
السفر والسياحة وغيرها بأقل
من سعر الكلفة الفعلية ،ما أضر
باملكاتب األخرى ،ويُخل بحرية
املنافسة بني جميع مكاتب السفر
والسياحة.

«ستاربكس» :أطلقناها العديد
من املشروبات املميزة ببداية
موسم الصيف
اعلنت شركة ستاربكس بدأت رحلة مشروبات املميزة مع
إطالق مشروب فرابتشينو البارد .وكانت الفكرة من إطالقه،
جذب عشاق املشروبات اخلالية من القهوة كزبائن جدد ممن
يبحثون عن مشروب بارد في ذروة الصيف!
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،قالت رن��ا شاهني امل��دي��رة اإلقليمية
لالتصاالت واملسؤولية االجتماعية في ستاربكس الشرق
األوسط“ :أصبحت مشروبات الفرابتشينو منذ أن أطلقناها
من املشروبات املفضلة لدى الزبائن الذين يحبون االحتفال
ببداية موسم الصيف مع ه��ذا امل��ش��روب اللذيذ واملميز.
ويسعدنا أن نشهد عودة سمورز فرابتشينو إلى قائمتنا
الصيفية ،إلى جانب مشروبني جديدين من الشاي املثلج
لتكون خيارات مثالية ستروي عطشنا في األيام احلارة.
ونلتزم في ستاربكس بتقدمي مشروبات جديدة ومبتكرة
لتلبية األذواق واملتطلبات املتغيرة باستمرار”.
وقدمت ستاربكس الحقاً مشروباتها التي لقيت إعجاب
كبير وه��ي :فرابتشينو الكراميل وفرابوتشينو كرمي
وفرابوتشينو الي��ت .وتقدم ستاربكس اليوم مشروبات
الفرابتشينو في جميع أنحاء العالم وتوفر أكثر من  36ألف
خلطة من املشروبات.
ستُعيد ستاربكس احتفاالً مبوسم الصيف مشروب
سمورز فرابتشينو بنا ًء على طلب األغلبية .استوحي
امل��ش��روب من جتربة التخييم وحتميص السمورز فوق
النار ،وميزِج سمورز فرابتشينو ،الكرمية املخفوقة الغنية
باملارشميلو مع صلصة الشوكوالته باحلليب ومزيج من
كرمية الفانيال والقهوة واحلليب والثلج .وكلمسة أخيرة،
يضاف عليه املزيد من الكرمية املخفوقة الغنية باملارشميلو
وقطع صغيرة من بسكويت غراهام.

دراجي :االنضمام لليورو يحفز
حتسني أداء املؤسسات االقتصادية
قال رئيس البنك املركزي األوروب��ي إن االنضمام لعملة
اليورو ساهم في حتسني جودة املؤسسات املالية في الدول
األعضاء بشرق أوروبا ،وأن الدول التي لم تنضم تشهد أدا ًء
أكثر تباينا ً.
وأض���اف م��اري��و دراج���ي أم���ام املستمعني ف��ي مؤمتر
بفرانكفورت ،أم��س األرب��ع��اء ،أن حتقيق مزيد من النمو
املتوازن هو التحدي الرئيسي في القارة ،قائالً“ :والذي
سيكون ممكناً فقط إذا حتسنت احلوكمة واملؤسسات
املالية”.
وت��اب��ع دراج���ي“ :الدول التي انضمت لعملة اليورو
استمرت في حتسني جودة املؤسسات املالية وذلك بسبب
عملية االن��ض��م��ام ،وف��ي دول االحت���اد األوروب���ي األخ��رى
فإن جهود حتسني جودة املؤسسات املالية أصبحت أكثر
اضطرابا ً في السنوات األخيرة”.
وأك��د رئيس املركزي األوروب���ي على نصيب الفرد من
الناجت احمللي داخل ال��دول املنضمة حديثاً لالحتاد وصل
إلى  70باملئة من املتوسط في املنطقة ،مضيفا ً أن الدول التي
تبنت اليورو أيضاً متكنت من النمو أسرع لتصل إلى 80
باملئة تقريبا ً من متوسط االحتاد”.
وتابع دراج���ي“ :دول ش��رق ووس��ط أوروب���ا أصبحت
معرضة بشكل غير متناسب للصدمات ال��دول��ي��ة مثل
تعريفات السيارات والتي تبلغ ما يقرب من  30باملئة من
الصادرات الصناعية”.

اإلسترليني يرتفع قرب أعلى
مستوى في  3أسابيع
صعد اجلنيه اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي خالل
تعامالت أمس األربعاء ،ليكون بالقرب من أعلى مستوى في
نحو  3أسابيع.
وتلقت العملة البريطانية الدعم من تعليقات من حزب
العمل املعارض في البالد بأنه سيسعى إلدخ��ال تشريع
برملاني ملنع البريكست بدون صفقة.
ويتخوف املستثمرين م��ن أن يضع رئ��ي��س ال���وزراء
البريطاني اجلديد البالد على مسار اخل��روج من عضوية
االحتاد األوروبي بدون اتفاق.
لكن حزب العمل سيناقش اقتراحا ً في البرملان البريطاني
ي��وم  25يونيو اجل��اري من أج��ل منح املشرعني الفرصة
إلدخال تشريع مينع البريكست بدون اتفاق.
وبحلول الساعة  10:38صباحاً بتوقيت جرينتش،
ارتفعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها األمريكية بنحو
 0.2باملئة ليصل إلى  1.2751دوالر.
وتعتبر عملة بريطانيا بذلك قرب أعلى مستوى مسجل
في  3أسابيع عند  1.2763دوالر.
كما زاد اجلنيه اإلسترليني أمام اليورو بأكثر من 0.2
باملئة ،ليتراجع اليورو إلى  0.8879إسترليني.

