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تباين أداء ب��ورص��ة الكويت ف��ي ختام 
جلسة ؛ حيث ارتفع املؤشران العام واألول 
بنسبة 0.10باملئة و0.16باملئة على التوالي، 
في حني تراجع املؤشران الرئيسي و”رئيسي 
50” بنحو 0.09باملئة و0.11باملئة على 

الترتيب.
وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة 
الكويت بنهاية تعامالت نحو 301.87 
مليون سهم، جاءت من خالل تنفيذ 13195 
صفقة، حققت سيولة بنحو 63.03 مليون 

دينار تقريباً.
وسجلت م��ؤش��رات 6 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة السلع االستهالكية بنمو نسبته 
0.84باملئة، ف��ي��م��ا ت��راج��ع 6 ق��ط��اع��ات 
أخ��رى يتصدرها التأمني بانخفاض قدره 
0.34باملئة، واستقر قطاع التكنولوجيا 

وحيداً.

وج��اء سهم “دلقان” على رأس القائمة 
اخلضراء لألسهم املُدرجة بارتفاع نسبته 
9.91باملئة، بينما تصدر سهم “بيان” 
ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء ُم��ت��راج��ع��اً ب��ح��وال��ي 
8.41باملئة. وت��ص��در سهم “أهلي متحد 
- البحرين” نشاط السيولة بالبورصة 
بقيمة 10.46 مليون دينار ُمتراجعاً بنسبة 
0.35باملئة، في حني تصدر سهم “جي إف 
إتش” نشاط الكميات بتداول 79.91 مليون 

سهم مرتفعاً بنحو 0.87باملئة.
قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات االستثمارية بشركة 
“كامكو إنفست”، إن��ه هناك استقرار مع 
نهاية ت����داوالت األس��ب��وع بعد أن تأثرت 
م��ؤش��رات السوق سلباً بتداعيات انتشار 
املتحور اجلديد “أميكرون” مع حالة الذعر 
التي أصابت األس��واق العاملية ومن ضمنها 

أيضاً أس��واق املنطقة، إضافة إل��ى تراجع 
أسعار النفط وذلك حتسباً النخفاض الطلب 

في الفترة القادمة.
وأوض��ح دي��اب في حديثه ل�”مباشر”، 
أن امل��ؤش��ر ال��ع��ام للسوق الكويتي أنهى 
تداوالت شهر نوفمبر على انخفاض بنسبة 
4.5باملئة؛ األمر الذي أدى إلى تراجع ترتيب 
الكويت من حيث املكاسب املسجلة منذ بداية 
ال��ع��ام وحتى آخ��ر نوفمبر مرتبة واح��دة 
لتحتل اآلن املركز الرابع على صعيد أسواق 

املنطقة بنسبة منو بلغت 22.4باملئة.
وبني أنه من املتوقع أن يكون هناك حذر 
وترقب في الفترة املُقبلة حلني ظهور معطيات 
جديدة حول املتحور اجلديد من املنظمات 
الصحية العاملية ومدى فعالية اللقاح ضده، 
علماً بأنه من غير الواضح حتى اآلن ما إذا 
كان هناك تأثير فعلي على االقتصاد العاملي 

أم ه��ي مجرد م��خ��اوف س��ت��زول ف��ي الفترة 
القادمة.

أما في الكويت، فهناك تطمينات حكومية 
م��ن أن ال��وض��ع ال ي��دع��و للقلق ف��ي الوقت 
ال��راه��ن مع تشديد اإلج���راءات االحترازية 
ملنع دخول املتحور إلى البالد، في ظل نسبة 
املتلقني للقاح العالية التي فاقت 80باملئة مع 

فتح األبواب للراغبني بأخذ اجلرعة الثالثة 
)التنشيطية(.

وبحسب دياب؛ ال تزال أساسيات السوق 
محفزة حيث إن البورصة الكويتية اآلن 
على خ��ارط��ة االس��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي نتيجة 
انضمامها إل��ى ع��دة مؤشرات عاملية، فيما 
معاودة احلياة إلى ما كانت عليه قبل جائحة 

كورونا )كوفيد19-( أدت إلى ارتفاع أرباح 
الشركات والبنوك املدرجة في التسعة أشهر 
األول��ى من العام احلالي مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، إضافة إلى استقرار 
أسعار النفط رغم تقلباتها في الفترة املاضية 
وانخفاضها من أعلى مستوياتها املُسجلة إال 
أنها ال تزال أعلى من مستويات عام اجلائحة.

301.87 مليون سهم أحجام التداول الكلية بلغت نحو 

البورصة تتباين عند اإلغالق.. 
واحلذر والترقب سمة املرحلة امُلقبلة
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»أسواق املال«: إيقاف سهم شركة 
جياد القابضة عن التداول 

في إط��ار سعي هيئة أسواق 
املال املتواصل لتوفير احلماية 
جل��م��ه��ور املستثمرين مم��ا قد 
تتعرض له الورقة املالية ألية 
أفعال أو سلوكيات قد تخالف 
القانون رقم )7( لسنة 2010 
ب��ش��أن إن���ش���اء ه��ي��ئ��ة أس���واق 
امل���ال وتنظيم ن��ش��اط األوراق 
امل��ال��ي��ة والئ��ح��ت��ه التنفيذية 
وتعديالتهما، وتأكيداً اللتزامها 
ب��أح��ك��ام ال��ق��ان��ون والئ��ح��ت��ه 
التنفيذية املذكورين، صدر قرار 
مجلس مفوضي هيئة أس��واق 
امل���ال ف��ي اجتماعه رق��م )43( 
لسنة 2021 واملنعقد بتاريخ 
2021/12/01 وال��ق��اض��ي 

بالتالي:
أوالً: إي��ق��اف س��ه��م شركة 
ج��ي��اد ال��ق��اب��ض��ة ع��ن ال��ت��داول 
ف��ي ب��ورص��ة الكويت ل��ألوراق 
املالية إل��ى ح��ني قيام الشركة 
امل��ذك��ورة مبعاجلة املالحظات 
ال������واردة ف���ي ت��ق��ري��ر م��راق��ب 
احلسابات اخل��ارج��ي املتمثلة 
بشكل أساسي بعدم تطبيق قرار 
مجلس التأديب الصادر بتاريخ 
2021/04/01، وتزويد الهيئة 
ببيانات مالية تعكس األثر املالي 
الناجت عن هذا القرار، أو الدعاوي 
القضائية واملطالبات احملتملة 
بخصوص االكتتاب في زي��ادة 
رأس مال “الشركة األم” والذي 
ب��دأ ب��ت��اري��خ 2017/10/01 

وانتهى بتاريخ 2017/10/21 
على أن يتم تزويد الهيئة بتلك 
البيانات املالية في موعد أقصاه 

 .2022/03/31
ثانياً: إلغاء إدراج سهم شركة 
ج��ي��اد ال��ق��اب��ض��ة م��ن ب��ورص��ة 
ال��ك��وي��ت ل����ألوراق امل��ال��ي��ة في 
حال لم تلتزم باستيفاء ما ورد 
ف��ي البند أوالً اع��اله ف��ي موعد 
أقصاه 2022/03/31، وذلك 
استناداً لنص البند رقم )7( و 
)8( من املادة 2-4-1 من الكتاب 
الثاني عشر )ق��واع��د اإلدراج( 
من الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية وتعديالتهما، 
والتي تنص على “للهيئة إلغاء 
إدراج أسهم شركة املساهمة 
املدرجة في البورصة في أي من 

احلاالت التالية:
إذا امتنعت عن تعيني مسؤول 
املطابقة واالل��ت��زام بعد اخطار 
الشركة من قبل الهيئة بوجوب 

تعيينه. إذا انقضت الشركة 
وفقاً ألحكام قانون الشركات. 
إذا استمر وق��ف ت��داول السهم 
ملدة ستة أشهر دون أن تستوفي 
ال��ش��رك��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��الزم��ة 

الستئناف التداول.
إذا مت ان��دم��اج ال��ش��رك��ة مع 
شركة أو شركات أخرى بحيث 
ترتب على ذلك انتهاء الشخصية 
االعتبارية للشركة. إذا توقفت 
الشركة امل��درج��ة ع��ن مباشرة 
نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت 
عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت 
مل��دة تزيد على سنة. في حالة 
االستحواذ العكسي وفقاً للمادة 
)3-10( من الفصل الثالث من 
كتاب االندماج واالستحواذ من 

الالئحة أو قواعد البورصة.
إذا أخ��ل��ت ال��ش��رك��ة ب��أح��د 
ش��روط اإلدراج املبينة في هذه 
الالئحة أو ق��واع��د البورصة. 
إذا رأت الهيئة أن إلغاء اإلدراج 
ضروري حلماية املستثمرين أو 

لتنظيم السوق.”

العنزي: وجهتان مفضلتان لدى الكويتيني 

»الكويتية« تعيد إطالق رحالتها 
إلى روما وميالن

أطلقت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
أولى رحالتها التجارية املجدولة إلى مدينتي 
روما وميالن في ايطاليا، حيث سيتم تشغيل 
رحلتني في االس��ب��وع إل��ى مدينة روم��ا خالل 
أيام االربعاء واجلمعة اعتباراً من 1 ديسمبر 
2021، كما سيتم تشغيل رحلتني في االسبوع 
إلى مدينة ميالن خالل أيام اخلميس والسبت 

اعتباراً من 2 ديسبمر 2021.
هذا وقد شهدت إط��الق الرحلة االول��ى الى 
كل من مدنتي روم��ا وميالن سهولة تامة في 
انهاء اجراءات السفر للمسافرين الكرام وتلبية 
طلباتهم على أكمل وجه حيث أثنوا املسافرين 
على موظفي اخلطوط اجلوية الكويتية  ملا 
يبذلونه من جهودهم ملموسة في اخلدمات 
املقدمة لهم منذ دخولهم إل��ى ب��واب��ات مبنى 
الركاب رق��م 4 وم��روره��م على منطقة ال��وزن 
وحتى وصولهم إلى بوابة الصعود وتقدمي 
أفضل خدمة لهم على منت ط��ائ��رات الشركة 
اضافة إلى حرص اخلطوط اجلوية الكويتية 
على انضباط مواعيدها ف��ي اق��الع رحالتها 
ووصولها كما أبدوا ارتياحهم الختيار طائرات 
اخلطوط اجلوية الكويتية ناقالً لوجهتهم بعد 

ايقاف التشغيل لبعض وجهاتهم املفضلة.
وفي هذا الشأن، قال مدير دائ��رة العالقات 
العامة واإلع��الم فايز العنزي: “يأتي إع��ادة 
إط��الق وجهتي روم��ا وميالن في إط��ار خطة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية االستراتيجية 
للعودة للتشغيل املعتاد وف��ي إط��ار تقدمي 
خيارات أكثر لعمالئها الكرام، حيث أن وجهتي 

روما وميالن تعدان من الوجهات املهمة للغاية 
لدى عمالء الشركة الكرام ولكثرة االقبال عليهما 
من قبل مسافرينا االعزاء الذين يفضلون السفر 
على منت طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 
لوجهاتهم املفضلة، ومل��ا مت��ت��ازان به هاتان 
الوجهتان من تاريخ عريق وثقافات وحضارات 
مختلفة باالضافة إلى االماكن السياحية املليئة 

بالبرامج املتنوعة”. 
وأض���اف العنزي: “إن اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية تسعى بشكل دؤوب ومتواصل 
خلدمة عمالئها الكرام وتوفير كافة سبل الراحة 
لهم أثناء سفرهم على منت طائراتها اضافة إلى 
تقدمي خدماتها ملسافريها االعزاء بشكل متكامل 
وتذليل كافة العقبات امامهم بداية من حجز 
تذاكر السفر م��روراً بدخول مبنى الركاب رقم 
4 وانهاء اجراءات السفر وصوالً إلى الصعود 

على الطائرة لالستمتاع بسفر مريح وآمن”.
وذك��ر العنزي: “بإمكان العمالء الكرام 
حجز ت��ذاك��ر السفر م��ن ع��دة ق��ن��وات مختلفة 
تتيحها اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية بداية 
من زي��ارة مكاتب الشركة في مجمع االفنيوز 
ومجمع ال���وزارات ومكتب الفروانية ومبنى 
الركاب رقم 4 التي توفر العديد من اخلدمات 
منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها 
وإلغائها وتلقي كافة االستفسارات والشكاوي 
واملالحظات من العمالء والعمل على مساعدتهم 
أو عبر االتصال بخدمة اخلط الساخن 171 أو 
من خالل حتميل التطبيق االلكتروني أو زيارة 

املوقع االلكتروني للخطوط اجلوية الكويتية. 

انضمام فواز القناعي
لـ»أسيكو املجموعة« في 

منصب الرئيس التنفيذي
مت����اش����ي����اً م�����ع خ��ط��ط��ه��ا 
االستراتيجية لتعزيز فريقها 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���ك���وادر وم��واه��ب 
قيادية وطنية، أعلنت “أسيكو 
املجموعة” مؤخراً عن انضمام 
فواز ماجد القناعي لفريق إدارتها 
العليا وتعيينه ف��ي منصب 
الرئيس التنفيذي، حيث يتمتع 
بخبرة مهنية ط��وي��ل��ة، وذل��ك 
في كل من املجاالت الصناعية 

واإلنشائية والعقارية وغيرها.
وق���د ج���اء ت��ع��ي��ني القناعي 
ك��رئ��ي��س تنفيذي للمجموعة 
للمساهمة في تطوير وهيكلة 
استراتيجيات تشغيلية ومالية 
ت��س��اه��م ف���ي رف���ع اإلن��ت��اج��ي��ة 

وحتقيق املزيد من الربحية على 
مستوى كل قطاعات املجموعة.

فواز القناعي

طاقم الكويتية 5 رابحني في سحب  »وربة«:   
 35 »احلصالة« األسبوعي الـ 

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات “Bloom “ األسبوعية ، وهو 
احلساب اخلاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني 15 إلى 25 
سنة.  حيث يجري البنك سحب أسبوعي كل يوم أربعاء طوال العام 
على جميع عمالء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج  5 رابحني ب� 100 
د.ك لكل منهم.  كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل 
شهر، بعمل سحب خاص لعمالء Bloom ممن قاموا بتحويل املكافأة 
الطالبية التي يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحني 

شهريا مببلغ 200 د.ك. لكل منهم.
كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب “احلصالة الرقمية األسبوعي” 
لعمالء Bloom اخلامس والثالثني لهذا العام وهم كل م��ن:  خالد 
فهد سالم العجمي، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق، عبد الله إسماعيل 
علي األنصاري، خالد عمرو أحمد أسعد عوض، غالية جاسم محمد 

الظفيري.
كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب “املكآفات الطالبية الشهري” 
لعمالء Bloom التاسع لهذا العام وهم كل من:  عبد الله حسني عبد 
الله عنان، ثريا عايد أحمد الشمري، حصة صالح محمد العسالوي، 
ميثاء ع��ج��ران ضويحي ال��ه��اج��ري، م��رمي أحمد محمد احلجيالن 
 ”Bloom“ العازمي. واجلدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عمالء
بتجربة مصرفية رقمية ف��ري��دة م��ن نوعها ترتقي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي 
خ��اص واألول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في املنطقة 
بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي، األكثر 
استخداماً من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار األلوان 

خصيصاً للشباب.

233.9 مليون دينار احتياطي الكويت لدى »النقد الدولي« في سبتمبر
تراجع االحتياطي النقدي للكويت 
لدى صندوق النقد الدولي خالل شهر 
سبتمبر امل��اض��ي ليصل إل��ى مستوى 
233.9 مليون دينار متراجعاً من 236.3 
مليون دينار خالل شهر أغسطس املاضي 
ومب��ق��دار 2.4 مليون دي��ن��ار وبنسبة 
1باملئة؛ وذل���ك بحسب ب��ي��ان��ات بنك 

الكويت املركزي لشهر سبتمبر 2021.
على الصعيد ال��س��ن��وي، زاد حجم 
االحتياطيات الكويتية امل��ودع��ة لدى 
صندوق النقد الدولي بنهاية سبتمبر 
املاضي بنسبة 8.9باملئة، بقيمة 19.1 
مليون دي��ن��ار، م��ق��ارن��ة مبستوياتها 
البالغة 214.8 مليون دينار بنهاية 

سبتمبر من عام 2020.
ويتكون وضع االحتياطي في صندوق 
النقد الدولي من شريحة االحتياطي؛ 
أي مبالغ العمالت األجنبية التي يجوز 

للبلد العضو سحبها من صندوق النقد 
الدولي خالل مهلة وجيزة، ومديونية 
على ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي )مبوجب 

ات��ف��اق��ي��ة ق���رض( ف��ي ح��س��اب امل���وارد 
ال��ع��ام��ة، وت��ك��ون حت��ت ت��ص��رف البلد 
العضو مبا في ذلك إق��راض البلد املبلغ 

لصندوق النقد الدولي مبوجب االتفاقات 
العامة لالقتراض، واالتفاقات اجلديدة 
لالقتراض، واملطالبات على الصندوق 
احملررة بحقوق السحب اخلاصة تعتبر 

مطالبات بالعملة األجنبية.
وارتفع حجم حقوق السحب اخلاصة 
بنسبة ك��ب��ي��رة خ���الل ش��ه��ر سبتمبر 
املاضي حيث بلغ 1366.6 مليون دينار 
مقارنة ب� 573.4 مليون دينار خالل 
شهر أغسطس ب��زي��ادة ق��دره��ا 793.2 
مليون دينار وبنسبة 138باملئة وهي 
أص���ول احتياطية دول��ي��ة استحدثها 
صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي 
م��ك��م��ل ل���ألص���ول االح��ت��ي��اط��ي��ة ل��دى 
البلدان األعضاء في الصندوق، ويوزع 
الصندوق حقوق السحب اخلاصة بني 
أعضائه على أساس نسب حصصهم في 

الصندوق.

طيران اجلزيرة تطلق أول خطوطها 
بني كازاخستان والكويت

 تواصل طيران اجل��زي��رة توسعها مع عودة 
حركة السفر إل��ى طبيعته، حيث أطلقت أول��ى 
رحالتها إلى أكبر مدن كازاخستان، أملاتي، إذ ُيعد 
ه��ذا اخل��ط األول ال��ذي يتم تشغيله بني الكويت 
وكازاخستان ويدعم الطلب املتزايد على الوجهات 
السياحية اجلديدة وكذلك الفرص التجارية بني 

البلدين.
وتعليقاً على هذا اخلط اجلديد، قال الرئيس 
التنفيذي ل��ش��رك��ة ط��ي��ران اجل���زي���رة، روه��ي��ت 
راماشاندران: “تطلق طيران اجلزيرة من جديد 
وجهة فريدة ومميزة ال تتوفر لها خطوط رحالت 
مباشرة ومتنح املسافرين املزيد من اخليارات 
والقيمة لالستمتاع باألنشطة العديدة التي توفرها 
كازاخستان مع طبيعتها اخلالبة وثقافتها الغنية 

واقتصادها املتقّدم.” 
ومن جهته، رّحب س�فير جمهورية كازاخستان 
لدى البالد، عظمات بيرديباي، بافتتاح هذا اخلط 
املباشر، وشّدد على أنه سيساهم في تعزيز وتوطيد 
العالقات االقتصادية والتجارية والسياسية بني 

البلدين. 
وتخدم طيران اجل��زي��رة مدينة أملاتي بواقع 

رحلتني أسبوعية، تغادر الكويت يومي األربعاء 
واألح����د.  تغطي وك��ازاخ��س��ت��ان م��س��اح��ة 2.7 
مليون كيلومتر مربع، وه��ي تاسع أكبر منطقة 
في العالم ووجهة فريدة ملجموعة واسعة من 
األنشطة السياحية مثل املغامرات وجتربة الطعام 
والرياضات بأنواعها وكذلك السياحة البيئية 
والثقافية. وت��ع��د ال��دول��ة أي��ض��اً وج��ه��ة مثالية 
للعائالت حيث تتوفر فيها أنشطة ترفيهية ذات 
طابع خاص تستهدف األطفال على وجه التحديد. 
كما توفر كازاخستان فرصاً واعدة في القطاعات 
التجارة والصناعية بفضل اقتصادها القوي القائم 
على النفط. على املسافرين احلرص على مراجعة 
واالمتثال بلوائح السفر احمللية اخلاصة بحالة 
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قبل احلجز. وّقعت طيران اجل��زي��رة ه��ذا الشهر 
مذكرة تفاهم مع املصنع إيرباص لشراء عشرين 
طائرة من طراز A320neo وثمانية طائرات من 
طراز A321neo باإلضافة إلى خيار شراء خمس 
طائرات إضافية. وتبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 
3.3 مليار دوالر بحسب األسعار املعلن عنها، فيما 

ال تزال تفاصيل الصفقة الفعلية غير معلن عنها.

إطالق أولى الرحالت إلى أملاتي


