
اقتصاد alwasat.com.kw3131 األربعاء 5 من جمادى اآلخرة 1439 هـ/ 21 من فبراير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد Wednesday 21th February 2018 - 11 th year - Issue No.3131 12
3 أيام فقط على أن تعرض الحقا مبعرض جنيف الدولي للسيارات ملدة 

2019.. حتط رحالها في معارض »املجموعة العاملية« أستون مارتن فانتج 
كشفت شركة املجموعة العاملية 
األولى للسيارات،الوكالء احلصريني 
لــلــعــالمــة الــبــريــطــانــيــة الــفــاخــرة  
ــن  فــي الــكــويــت، عن  ــارت أســتــون م
ساللة جديدة بالكامل من سيارتها 
الرياضية الفارهة استون مارتن 
فانتج 2019 ،والــتــي تعتبر أولى 
سيارات اجليل الثاني من فانتج التي 
تنتمي لفئة السيارات الرياضية 
الــفــارهــه.والــتــي خضعت لعملية 
تغيير شاملة للتصميم اخلارجي 
والداخلي،وصوال الى التجهيزات 

امليكانيكية.
ــن فانتج  وقـــد كــشــف الــنــقــاب ع
2019  اجلــديــدة كليا،التي جتمع 
بــني الفخامة والــــروح الرياضية 
ـــوة األداء وأنــاقــة التصميم ،  وق
ضمن فعالية تقدمي خاصة لرجال 
الصحافة واإلعالم  وعمالء الشركة 
ومحبي وعشاق أستون مارتن في 
الكويت، استمرت ملــدة ثالثة أيام 
فقط على ان ترسل السيارة الحقا 
لتشارك في معرض جنيف الدولي 
للسيارات،وذلك  مبعرض الشركة 

الرئيسي في منطقة الري.
وبــهــذه املناسبة قــال مدير عام 

ـــراغ، إن فانتج  املجموعة علي ج
ــح الــســيــارات التي  تعتبر مــن اجن
قدمتها أستون مارتن خالل السنوات 
املاضية،لذلك استغرقت الشركة 
وقت طويل لتطوير اجليل الثاني من 
هذه التحفة،حيث انه روعي بعملية 
التطوير ان ال يقل اجلــيــل الثاني 
كفاءة وقوة عن اجليل احلالي. مبينا 

إن  اســم فانتاج يحمل الكثير من 
الذكريات والصور املميزة ملجموعة 
مذهلة مــن الــســيــارات الرياضية 
األصيلة ،حيث بقي على مدار 7 عقود 
ميثل القلب النابض لهوية أستون 

مارتن.
وأشار إلى إن املجموعة حرصت 
ــل  على أن تــكــون الــكــويــت مــن أوائ
الدول بالعالم التي تقدم بها السيارة 
اجلــديــدة لتمنح عمالئها ومحبي 
أستون مارتن في الكويت الفرصة 
ــرب على  للتعرف واالطــــالع عــن ق
فانتج 2019  التي من املؤكد ستحتل 
ــي فــئــة الــســيــارات  مــكــانــة رائــــدة ف
الرياضية الــفــارهــة كونها تتميز 
بلمسات تصميمية فــريــدة غاية 
في اجلمال بجانب مــزج املزيد من 
التكنولوجيا املتقدمة بالسيارة 
اجلديدة. خضعت فانتج 2019 إلى 
عملية تطوير جديدة بالكامل حتمل 
لغة تصميم جريئة ومميزة،متيزت 
مبــالمــح ريــاضــيــة واضــحــة ،حيث 
تظهر بتصميم حديث جّداً، لم يرصد 
من قبل في عالم الواقع، مع مالمح 
خــارقــة تنتظر منها أن تفاجئك 
مبناورة سحرّية ما. إنها ساللة أنيقة 
برياضّيتها التي تظهر عبر خطوط 
انسيابية وواجهة أمامية هجومية 
بـــارزة مــع شبك شــرس التصميم، 
ُيحيط به إطــار من الكربون فايبر 
وغــطــاء مــحــرك منتفخ ومصابيح 
“ليد” ذات تصميم عصري.حيث 
ان املصابيح اجلديدة املميزة متنح  
فانتاج اجلديدة  حضوراً ومظهراً ال 

ميكن للعني أن تخطئه على الطرقات 
كما تساهم في منحها هوية قوية 
ومتفردة بني مجموعة طرز أستون 

مارتن املتنامية.
وتستمر الفلسفة التصميمية 
املميزة داخل مقصورة  فانتاج، مع 
قمرة الــقــيــادة الرياضية الفارهه 
التي تبتعد كل البعد عن اخلطوط 
الطويلة والدائرية لُتبرز اخلطوط 
ـــدل على  ــي ت ــت احلــــادة املـــركـــزة ال
الطبيعة األكثر قوًة للسيارة. ويعمل 
كل من التصميم ذو الطابع املرتفع 
للمقصورة ووضعية القيادة األكثر 
انخفاضاً على توفير جتربة قيادة 
مميزة، كما تساهم هذه العوامل في 
حتقيق مكاسب مهمة على مستوى 
مساحة الركاب وحتسينات كبيرة 
بالنسبة ملساحة الـــرأس قياساً 
بــالــطــراز الــســابــق. ومت استخدام 
تشكيلة من مفاتيح التبديل الدوارة 
بالنظر إلــى سهولة استخدامها 
وفعاليتها. وباملثل، مت نقل أزرار 
نظام نقل احلركة )PRND( إلى 
تشكيل مثلثي مــن أجـــل تــوزيــع 
ضــوابــط التحكم الرئيسية ضمن 
قطاعات واضحة ومحددة. وعالوًة 
على ذلك، توفر املقصورة الداخلية 
مساحة تخزين كبيرة مع املساحة 
القابلة لالستخدام خلف املقاعد 
ومناطق التخزين الكبيرة ثنائية 

املستوى.
ــا يــخــّص الــقــلــب النابض  ــي م ف
لهذا املولود اجلديد، زّودت  فانتاج 
ــم ثــمــانــي  ــج ــح مبـــحـــرك جـــديـــد ب

ــي الــشــواحــن  ــائ ــن أســطــوانــات وث
التوربينية ، واملصنوع من األملنيوم، 
بسعة 4 ليترات .حيث مت تثبيته 
في موضع منخفض وإعــادتــه إلى 
مؤخرة الهيكل بقدر اإلمكان من أجل 
الوصول إلى مركز اجلاذبية األمثل 
والــتــوزيــع املثالي لــلــوزن بنسبة 
50:50، يقوم هذا احملرك ذو األداء 
والكفاءة املرتفعني بخفض مستوى 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
إلى 245 غرام لكل كيلومتر، ولكنه 
في ذات الوقت يولد 510 أحصنة من 
القوة عند 6000 دورة في الدقيقة 
و685 نيوتن متر بني 5000-2000 

دورة في الدقيقة.
توظف السيارة مجموعًة متطورًة 
من األنظمة اإللكترونية املتكاملة 
لتوفير أقصى قدر ممكن من التحكم 
ومــتــعــة الــقــيــادة. وتــشــتــمــل هــذه 
األنظمة على كل من نظام التحكم 
الديناميكي بالثبات ونظام توجيه 
ـــدوران الديناميكي. ومتيز  عــزم ال
نظام التوجيه الكهربائي القائم على 
السرعة بإمكانية إدارة من 2.4 دورة 
من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار، 
ممــا مينح الــســيــارة مزيجاً رائــعــاً 
من االستجابة السريعة والتحكم 

الدقيق والسهل.
ويعتبر هيكل السيارة مبثابة 
نسخة مــطــورة عــن أحـــدث أجيال 
ــذي  ــوم املـــربـــوط ال ــي ــن هــيــاكــل األمل
ظهر ألول مــرة فــي ســيــارة دي بي 
11، بالرغم مــن أن حــوالــي 70% 
من مكونات الهيكل تعتبر جديدًة 
متاماً في سيارة فانتاج. وكانت قيم 
التوازن والقوة والصالبة والكفاءة 
ــات  ــوي ــن حــيــث الــــوزن متــثــل أول م
التصميم اجلديد للسيارة، متاماً 
كما هــو احلـــال مــع جـــودة التحكم 
بالسيارة واالتساق العالي. وتتمثل 
أبــــرز خــصــائــص الــهــيــكــل اجلــديــد 
بالهيكل الــثــانــوي اخللفي املثبت 
بقوة لتعزيز الشعور باالرتباط 
املباشر بالنسبة للسائق، وإطارات 
بيريللي بي زيرو اجلديدة التي مت 
تطويرها خصيصاً لسيارة فانتاج 
اجلــديــدة، إلــى جانب أحــدث أجيال 
نظام التخميد التكيفي الذي يوظف 
تكنولوجيا ســكــاي هـــوك ويــقــدم 
خيارات ألمنــاط القيادة الرياضية 
والقيادة الرياضية املعززة والقيادة 

على حلبات السباق.

الورع : برنامج الزيارة اشتمل على تعريفهم مبعلومات  حول االدخار وأهميته

»التجاري«  يحتفل باألعياد الوطنية 
مع طالب وطالبات مدرسة الرجاء

تزامنا مع االحتفاالت باألعياد الوطنية، استقبل 
فريق العالقات العامة طالبات وطلبة مدرستي  
الرجاء البنات والبنني التابعتني إلدارة التربية 
اخلاصة ،  بهدف مشاركة أســرة البنك التجاري 
احتفاالت ذكرى اليوم الوطني السابع واخلمسني 
ويوم التحرير السابع والعشرين لدولة الكويت. 
وذلــك بحضور كل من رئيس مجلس اإلدارة على 
املــوســى ونــائــب الــرئــيــس الــشــيــخ/ احــمــد دعيج 
الصباح ، ورئيس اجلهاز التنفيذي الهام محفوظ  

واإلدارة التنفيذية وموظفي البنك 
في هذا اإلطــار، قالت مساعد املدير العامـ  إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة أماني الورع “ندرك في 
البنك التجاري الكويتي أهمية االحتفال مبثل هذه 
املناسبات الوطنية ونؤمن بضرورة  التواصل مع 
فئات املجتمع كافة عند االحتفال بهذه املناسبات 
الوطنية ومشاركتها فرحة االحتفاالت خاصة عندما 
يرتبط األمر بأجيال املستقبل وذوي االحتياجات 
اخلاصة”.  وتابعت أماني الورع مبينة أن  استقبال 
البنك للطالبات و الطلبة إمنا جاء ليعبر عن حرص 
الــتــجــاري على مشاركتهم االحــتــفــاالت باألعياد 
واملناسبات الوطنية التي تعزز روح االنتماء للوطن 

مبا يغرز في نفوسهم مشاعر الشموخ بأوطانهم.   
وكشفت أمــانــي الـــورع برنامج زيـــارة الطلبة 
للفرع الرئيسي اشتمل على تعريفهم مبعلومات  
توعوية وتثقيفية بسيطة حول االدخــار وأهميته 

ملستقبلهم وكذلك اخلدمات واملعامالت املصرفية 
التي يقدمها الــتــجــاري لعمالئه، بــاإلضــافــة إلى 
العروض الترويجية واخلدمات املختلفة األخرى 
التي يقدمها البنك ومنها بالطبع حسابي األول 
وحساب الشباب املصممني خصيصاً لفئة الصغار 

والشباب  . 
وعن الفعاليات األخــرى التي تضمنها برنامج 
الزيارة قالت أماني الورع أن البنك احتفى بالطلبة 
والطالبات في احلديقة املجاورة ملبناه الرئيسي التي 
ازدانــت بأعالم الكويت، حيث  مت دعوتهم اللتقاط 
الصور التذكارية حاملني علم الكويت، وتناول 
بعض املأكوالت الشعبية واحللوى التقليدية  التي 
مت إعدادها خصيصا لهذه املناسبة  بحضور  اإلدارة 

العليا وفريق اإلدارة التنفيذية وموظفي البنك  . 
ـــا  مدرستي  ــارة،  تقدمت إدارت ــزي وفــي ختام ال
الــرجــاء بنني وبــنــات التابعتني إلدارة التربية 
اخلاصة   بالشكر والتقدير إلى إدارة البنك التجاري 
على استضافتهم لطلبة املدرسة ومشاركتهم أسرة 
البنك التجاري االحتفالية باألعياد الوطنية والتي 
أدخلت البهجة والفرح لقلوب الطلبة والطالبات، 
وأتــاحــت لهم فرصة التعبير عن حسهم الوطني 
مشيدين في الوقت ذاتــه بجهود البنك التجاري 
في مجال املسئولية االجتماعية وبرامجه املكرسة 
خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة ومتمنني للبنك 

املزيد من التقدم واالزدهار.  

جانب من الزيارة

تصميم جريء ومميز

»2035 بعد مشاركتهم في املنتدى االقتصادي حتت شعار »رؤية الكويت لعام 

خبراء بلجيكيون يؤكدون حرصهم على توطيد التعاون االقتصادي مع الكويت 
اكــد العديد من اخلــبــراء البلجيكيني في 
مجال االستثمار واملال حرصهم على توطيد 
وتعزيز التعاون االقتصادي واملالي مع دولة 

الكويت.
 جاء ذلك في تصريحات متفرقة لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( بعد مشاركتهم في 
منتدى الكويت االقتصادي حتت شعار )رؤية 
الكويت لعام 2035( الذي بدأت فعالياته في 

العاصمة بروكسل اول امس االثنني.
 وقـــال اخلبير البلجيكي فــي االقتصاد 
والتمويل اإلسالمي البروفيسور لورانت 
مارلير ان »الترويج في بلجيكا هو الترويج 
في جميع انحاء اوروبـــا الن بروكسل هي 

عاصمة اوروبا«.
 واضاف ان املنتدى يتيح الفرصة ملعرفة 
وجهة النظر الكويتية ومعرفة قدراتهم 
االقتصادية اذ ان املنتدى ضم متحدثني من 

ذوي الكفاءات العالية«.
 واثنى مارلير وهو رئيس منظمة اهلية 
متخصصة في تقدمي االستشارات القانونية 
بــشــأن التمويل االســالمــي على اخلــطــوات 
الكويتية في سبيل حتقيق رؤية الكويت لعام 

.2035
 من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي ملنظمة 
)فيتو ميدل ايست( وهي منظمة رائــدة في 
اوروبا لالبحاث والتكنولوجيا ارناود الست 
ان املنتدى االقتصادي هو مبثابة تعريف 

ومقدمة لدولة الكويت ورؤيتها لعام 2035.
 واوضــح ان املنتدى يعكس مدى طموح 
دولة الكويت ومثابرتها قائال »عملنا ينشط 
بــدول اخلليج واننا نتطلع لالستثمار في 

مجال فعالية الطاقة«.
ـــرب املــســتــشــار االقــتــصــادي   بــــدوره اع
والثقافي بسفارة بلجيكا في الكويت سام 

سيرفايس عــن سعادته ان هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر في الكويت اختارت بلجيكا 
ــو االول في  لعقد املنتدى االقــتــصــادي وه

اوروبا.
 وبني ان عقد املنتدى هو اخلطوة االولى 
لتعميق التعاون االقتصادي مؤكدا السعي 
املشترك الى تعزيز التعاون االقتصادي من 
خــالل اتاحة الفرصة للشركات الكويتية 
الــرائــدة والكبيرة للتعاون مــع الشركات 

البلجيكية.
 وقال املسؤول البلجيكي ان بالده تتطلع 
للقيام مبهام اقتصادية في الكويت واتاحة 

الفرص للشركات البلجيكية لالستثمار فيها.
 على صعيد متصل اوضــح مسؤول في 
مؤسسة )بروكسل انفيست اند اكسبورت( 
كريستان بريديل ان املنتدى يعد فرصة 
حقيقية للشركات البلجيكية من اجل التعرف 
على دولة الكويت وهو اول خطوة حقيقية 

لالستثمار بالسوق الكويتي.
 واكــد نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

االئــتــمــان البلجيكية )كــريــديــنــدو( نبيل 
جيجاكلي اهمية قيام احلكومة الكويتية 
ــات قــويــة لــضــمــان حماية  ــزام ــت بــاتــخــاذ ال
االستثمار اخلــارجــي اضافة الــى االنفتاح 

االقتصادي.
ــذب الكثير من  ـــح ان املــنــتــدى ج  واوض
االشخاص واملسؤولني الرفيعي املستوى 
ما يدل ان بلجيكا تعد حليف قوي وتتمتع 

باقتصاد منفتح.
 ونظم منتدى الكويت االقتصادي حتت 
شعار )رؤيـــة الكويت لعام 2035(الذي 
استمر ليوم واحــد غرفة التجارة العربية 
البلجيكية اللوكسمبورغية بالتعاون مع 
سفارة الكويت في بروكسل وهيئة تشجيع 

االستثمار املباشر في الكويت.
 ويهدف املنتدى الذي عقد مبشاركة عدد 
كبير من املستثمرين البلجيكيني والعرب 
الى عرض الفرص االستثمارية والتجارية 
الكبيرة املتاحة للشركات البلجيكية في 

دولة.

2018 كشفت عن استعدادات احملطة ملوسم صيف 

»شمال الزور« : قطاع احملطات بالكهرباء 
12 فبراير أجرى زيارًة ناجحًة في 

صّرحت شركة شمال الزور األولى لبناء وتنفيذ 
وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الــزور الشمالية 
املرحلة األولى ش.م.ك، عن أّن قطاع محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه في وزارة الكهرباء واملاء 
قد أجرى زيارًة ميدانيًة ناجحًة في 12 فبراير كشفت 
عن استعدادات محطة الزور الشمالية ملوسم صيف 

.2018
وقــد متت هــذه الــزيــارة ضمن برنامج الصيانة 
السنوي الذي تقوم به وزارة الكهرباء واملــاء حتت 
إشراف كل من م. فؤاد العون، الوكيل املساعد لقطاع 
تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير 
املياه و م. أمين احلجي، مدير إدارة مشروعات القطاع 
اخلاص، الذين كان باستقبالهم الرئيس التنفيذي في 

شركة شمال الزور األولى، أندرو بول فرين.
ــزور األولــى  وانطالقاً من رؤيــة شركة شمال ال
لالستثمار فــي الــكــوادر الوطنية وحرصها على 
تزويدهم بالتدريب العملي املتمّيز، اجتمع العون مع 
الكوادر الكويتية من املهندسني والفنيني العاملني في 
الشركة واطلع على خطط التدريب والتأهيل املقدمة 
لهم لتمكينهم من تشغيل وصيانة احملطة وليكونوا 

قادرين على إدارتها على أكمل وجه.
وكشفت اجلولة امليدانية عن أّن محطة الــزور 
الشمالية األولى لتوليد الطاقة وحتلية املياه تعمل 
بشكل ممتاز وسليم، وتتمّتع بكامل جاهزيتها 

وفاعليتها، وهي على أمت االستعداد الستقبال موسم 
صيف 2018.

وخالل الزيارة امليدانية، قال الرئيس التنفيذي في 
شركة شمال الزور األولى، السيد/ أندرو بول فرين: 
ــي سرورنا إطــالع الوفد الزائر على  ــه ملن دواع »إّن
استعداداتنا في احملطة ملوسم الصيف الذي يرتفع 
فيه الطلب على الطاقة واملــيــاه. فمنُذ بــدء احملطة 
أعمالها التجارية في نوفمبر 2016، وهــي تعمل 
بكامل طاقتها وتدعم بالفعل إنتاج شبكة الكهرباء 

الوطنية وتوّفر للوزارة الطاقة الالزمة.«
تشارك محطة الــزور الشمالية األولــى في قطاع 
الطاقة كأول محطة مستقلة لتوليد الطاقة وحتلية 
املــيــاه فــي الــكــويــت، وتسهم احملطة الــيــوم بطاقة 
إنتاجية تصل إلى 1،539 ميغاواط من الكهرباء مبا 
يعادل %10 من احتياج الطاقة في الكويت و107 
مليون جالون من املياه يومياً مبا يعادل %20 من 

احتياج املاء للكويت.
ــزور الشمالية  ومــن اجلدير بالذكر أّن محطة ال
األولى لتوليد الطاقة وحتلية املياه قد بدأت أعمالها 
التجارية في نوفمبر 2016، وهي املرحلة األولى من 
خطة عمل تهدف من خاللها الوزارة إلى تلبية ارتفاع 
الطلب املرتقب من خالل رفع القدرة اإلنتاجية للطاقة 
في الكويت في السنوات املقبلة إلى 25 جيغاواط 

بحلول عام 2025.

»اخلطوط التركية« تبدأ رحالتها 
52 وجهة  إلى فريتاون ليصل عدد وجهاتها  في أفريقيا إلى 

أعلنت اخلطوط اجلوية التركية، أكثر 
شركة طيران تغطي وجهات في أفريقيا، 
عن خطوة هامة في إطار توسيع حضورها 
ــى  ــي مـــن خــــالل إطــــالق رحــــالت إل ــامل ــع ال
فــريــتــاون عاصمة ســيــرالــيــون.إلــى جانب 
شبكتها احلالية التي تخدم كــل مــن أكــرا، 
والغـــوس، وباماكو، وكــونــاكــري، وداكــار، 
ــو،ودواال، ويــاونــدي،  ــون ــوت وأبــيــدجــان، وك
وجنامينا، وأوغـــادوغـــو، ونــيــامــي، وكيب 
تاون، وجوهانسبرغ وغيرها من الوجهات 
في القارة األفريقية، فقد أصبح عدد الوجهات 
التي تغطيها اخلطوط اجلوية التركية من 
خــالل خطها اجلــديــد إلــى فريتاون إلــى 52 

وجهة في أفريقيا.
واعتباراً من 24 فبراير، ستقوم اخلطوط 

اجلوية التركية بتسيير رحلتني إلى فريتاون 
أسبوعياً أيام الثالثاء والسبت. 

وستوفر هــذه اخلــدمــات صلة بــني مطار 
أتاتورك الدولي في إسطنبول ومطار لوجني 
الدولي في فريتاون عبر مطار واغادوغو. 
وستوفر رحلة العودة أيضا وصــوال كبيرا 
للركاب املغادرين من سيراليون إلــى أهم 
الوجهات العاملية مثل لندن، ودبي، وباريس، 
ــورت، ومــســقــط، وكــوبــنــهــاغــن،  ــف ــك ــران وف
واســتــوكــهــولــم، وبـــروكـــســـل، وبـــرلـــني، 
وأمستردام، وفيينا، وأسمرة، وهامبورغ، 
وتل أبيب، ودوســلــدورف، وميالنو، وأكثر 
من ذلــك بكثير عن طريق اخلطوط اجلوية 
التركية، شركة الطيران التي تغطي وجهات 

أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم. 

وفد الكهرباء مع الكوادر الكويتية في زيارة حملطة الزور

احدى طائرات اخلطوط التركية

سام سيرفايسلورانت مارلير

انظمة الكترونية متكاملة

FXTM: التركيز ينصب على مبيعات سندات 
اخلزانة األميركية بعد تعافي الدوالر

قال كبير استراتيجي األسواق في FXTM حسني 
السيد لقد سّجلت األسهم اآلسيوية استراحة حلالة 
التعافي يوم الثالثاء بعد حصول تراجع في أوروبا 
يوم أمس واحتمال تسجيل افتتاحية حمراء في األسهم 
ــودة املتداولني إلــى مكاتبهم عقب  األميركية بعد ع
عطلة نهاية أسبوع طويلة. وقاد مؤشر نيكاي 225 
الياباني اخلسائر وتراجع بأكثر من %1 حيث شملت 
التراجعات جميع القطاعات باستثناء املرافق اخلدمية. 
وفي هذه األثناء، استعاد مؤشر هانغ سانغ الكوري 
اجلنوبي خسائره املبكرة ليغلق مرتفعاً بشكل طفيف 
في أول يوم للتداوالت في سنة الكلب. وظلت أسواق 
الصني مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية وسوف 

تعود إلى العمل يوم اخلميس.
وارتــدت العملة اخلضراء صعوداً مقابل العمالت 

الرئيسية األخــرى، بعد أن كانت قد تعّرضت لضربة 
قوية األسبوع املاضي، إذ ارتفع مؤشر الدوالر 1.2% 
عن أدنى مستوى في ثالثة أعوام سّجل يوم 16 فبراير. 
ومبا أّن األســواق األميركية كانت مغلقة أمس بسبب 
عطلة يوم الرئيس، ولم تصدر بيانات جديدة، فإنه 
لم يكن هناك من محّفز للرالي في الــدوالر. وقد عانى 
املتداولون مؤخراً في العثور على ارتباط معقول بني 
أسواق الدخل الثابت وأسواق العمالت مبا أّن الدوالر 
لم يكن يتجاوب مع الفوارق في العوائد. ولكن بات 
من الواضح بأّن التراجع في األسهم قد أصبح مؤشراً 
إيجابياً بالنسبة للعملة األميركية والعكس صحيح. 
وعلى األرجح أن تصمد هذه العالقة على املدى القصير، 
مبا أن شهية املخاطرة ال تزال تدعم التخارج من الدوالر 

األميركي باجتاه العمالت الرئيسية األخرى.

احتفل »أكثر« في فبراير 

VIVA تطلق عرض 
 »VIVA Box My  «
31 دينار  ابتداًء من 

مبناسبة األعياد 
الوطنية

أطلقت شركة االتصاالت الكويتية 
 ”My VIVA Box“ عرض ،VIVA
املميز ضمن مجموعة عــروض شهر 
فبراير التي أطلقتها مؤخراً تزامناً 
مع االحتفال بالعيد الوطني وعيد 

التحرير، ابتداًء من 31 د.ك.
ويعتبر هذا العرض اإلصدار األول 
لسلسلة من اإلصــدارات تتناسب مع 
كافة املناسبات. وهي عبارة عن باقة 
متكاملة تقدم للعمالء ثالث شرائح 
)دفــع آجل ومشاركة إنترنت وباقة 
املشاركة للعائلة(، راوتــر مجاني 
وأجهزة ذكية وأجهزة ألعاب، تضيف 
ــرح واحلماس  للعمالء املزيد من امل
مع أهلهم وأصدقائهم خالل االحتفال 

باألعياد الوطنية.
ومبناسبة حلول العيد الوطني 
وعيد التحرير، تقدم شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA من مقام حضرة 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح وولــي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
وحكومة الكويت وشعبها، أسمى 
ــات التهنئة والتبريكات سائلني  آي
املولى عز وجل أن يعيد هذه األعياد 
املــجــيــدة وأن تنعم دولـــة الكويت 

إزدهاراً وعمراناً ورقياً.


