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 االربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ 

 النفط الكويتي ينخفض لـ ٦٠ دوالراً للبرميل 
 انخفض سعر برميل النفط الكويتي ٤٨ سنتا ليبلغ ٦٠٫٠٩ 
دوالرا للبرميل مقابل ٦٠٫٥٧ دوالرا للبرميل، أي بتراجع 
نسبته ٠٫٨٪، وذلك وفقا آلخر بيانات معلنة من مؤسسة 
البترول الكويتية. 

 أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول في أسهم ٢٥ 
شركة، اعتبارا من اليوم االربعاء ١٥ نوفمبر اجلاري، حلني 
ورود بياناتها املالية. ومن أبرز الشركات املهددة باإليقاف، 
وفقا إلفصاح البورصة أمس، كل من: االستشارات املالية 

الدولية «إيفا»، الدولية للمنتجعات، األرجان وأسمنت 
اخلليج وإدارة. كما تشمل القائمة شركات أخرى مثل: 
املعادن والصناعات التحويلية، رابطة الكويت واخلليج 

للنقل، كي جي إل لوجستيك. ومن بني الشركات املهددة 
باإليقاف توجد شركات موقوفة من األساس وهي: مركز 

سلطان، مشرف، حيات لالتصاالت وياكو الطبية. 

 حققت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت، أرباحا 
لألشهر التسعة  األولى من العام احلالي ١٫٩ مليون 

دينار، مقابل أرباح بنحو ١٫١ مليون دينار لنفس الفترة 
في العام املاضي، بارتفاع نسبته ٧٤٪.

  وقالت الشركة في البيان إن منو أرباح الفترة يعود إلى 
زيادة مجمل الربح اخلاص مبشروعات الشركة األم 

(الكويت) مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاضي.
  كانت أرباح الشركة ارتفعت ٣٧٨٪ في النصف األول من 
العام احلالي، لتصل إلى ١٫٠٥ مليون دينار، مقابل أرباح 

بنحو ٢١٩ ألف دينار للنصف األول من العام املاضي. 

 أظهرت البيانات املالية لشركة التعمير لالستثمار 
العقاري، حتقيق خسائر لألشهر التسعة األولى من 

العام احلالي ٢٠٤ آالف دينار، مقابل خسائر بنحو ٤٤٨ 
ألف دينار لنفس الفترة في العام املاضي، بتراجع في 

اخلسائر نسبته ٥٤٪.
  وقالت الشركة في البيان إن تراجع خسائر الفترة 

يعود إلى انخفاض اخلسائر املتحققة من إعادة تقييم 
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

اخلسارة، حيث بلغت خسائر إعادة التقييم ٦٩ ألف 
دينار. 

 أظهرت البيانات املالية لشركة التقدم التكنولوجي، حتقيق منو 
الفت في ارباح الشركة لالشهر التسعة أشهر من العام احلالي، 

إذ بلغت أرباحها ٥٫٤ ماليني دينار، مقابل أرباح بنحو ٣٫٨ 
ماليني دينار لنفس الفترة في العام املاضي، بارتفاع نسبته 

٣٩٪. وقالت الشركة في البيان إن منو أرباح الفترة يعود إلى 
عائدات أعلى متنوعة تتألف من املستهلكات ومحاليل وقطع 

الغيار واملتضمن إجمالي ربح أعلى.
  كانت أرباح الشركة ارتفعت ١٩٫٥٪ في النصف األول من العام 

احلالي، لتصل إلى ٣٫١ ماليني دينار، مقابل أرباح بنحو ٢٫٥ 
مليون دينار للنصف األول من العام املاضي. 

 «التقدم» تربح ٥٫٤ ماليني دينار  «التعمير» تقلص خسائرها بـ ٥٤٪  ٧٤ ٪ منواً في أرباح «املشتركة»   ٢٥ شركة مهددة باإليقاف 
 أخبار البورصة 

 البنك طرح ٣٤ إصداراً منذ بداية ٢٠١٧ جميعها لسداد استحقاقات 

 «املركزي» يصدر سندات لتنظيم السيولة 
بقيمة ١٦٠ مليون دينار 

 مصطفى صالح
  

  أصدر بنك الكويت املركزي 
أمس ســندات وتــورق مقابل 
لتنظيــم الســيولة بالقطــاع 
املصرفــي بقيمــة ١٦٠ مليون 
دينار ألجل ٣ أشهر بعائد يصل 
إلى ١٫٧٥٪، وبتغطية تخطت ١٠ 
مرات حجــم اإلصدار، على ان 
يستحق ســداد تلك السندات 

في ١٣ فبراير ٢٠١٨. 
  ويتزامن هذا اإلصدار اجلديد 
مع استحقاق لسندات بقيمة ١٠٠ 
مليون دينار، كان البنك املركزي 
قــد أصدرها في ١٥ أغســطس 
املاضي، ألجل ٣ أشهر وبعائد 
بلغ ١٫٧٥٪. وبذلك يصل إجمالي 
ســندات بنك الكويت املركزي 
والتورق املقابل التي صدرت 
لتنظيــم الســيولة بالقطــاع 
املصرفي منذ بداية العام الى ٦٫٩ 
مليارات دينار، وهي متراجعة 
بنحو ٥٠٠ مليون دينار وبنسبة 
٧٪ باملقارنة مع الفترة نفسها 
من ٢٠١٦، حيث بلغت وقتذاك 

٧٫٤ مليارات دينار.
  فيما يبلغ حجم الســندات 
املســتحق ســدادها منذ بداية 
٢٠١٧ حتى ١٤ نوفمبر اجلاري 
٧٫١ مليارات دينار بفارق ٢٢٥ 
مليون دينــار، وهو ما يعني 
أن هــذا الفــارق قد مت ســداده 
مــن قبل بنك الكويت املركزي 
وليس بســندات مماثلة. ومن 
املالحظ، أن جميــع إصدارات 
تنظيــم الســيولة منــذ بداية 

العام كانت لسداد استحقاقات 
لســندات مماثلة، حيث اصدر 
«املركزي» ٣٤ اصدار ســندات 
وتورق تزامنــت جميعها مع 
استحقاق لســندات في نفس 
الفترة. ويتزامن ذلك، مع ازمة 
اسعار النفط التي تعاني منها 
دول املنطقة، والتي فرضت معها 
تباطؤا في البيئة التشغيلية 
ممــا ادى الــى ضغــوط على 
منو االئتمان وسيولة القطاع 
املصرفي الكويتي. وقد أصدر 
البنــك املركزي مــا قيمته ٢٫٧ 
مليــار دينار ســندات ألجل ٦ 
أشــهر منذ بداية ٢٠١٧ ووصل 
متوسط العائد عليها الى ١٫٦٦٪، 
يقابلها سندات مستحق سدادها 
بقيمة ٢٫٥ مليار دينار بالفترة 
نفســها. فيما أصدر ســندات 
وتــورق مقابل ألجل ٣ أشــهر 

منذ بداية العام بقيمة ٤ مليارات 
دينار مبتوســط عائد ١٫٥٥٪، 
يقابلها سندات مستحق سدادها 
بقيمــة ٤٫٥ مليارات دينار في 
الفترة نفسها.  وكانت البنوك 
الكويتية قد رفعت الفائدة على 
الودائع ألجل بالدينار بنسب 
متفاوتة تراوحــت بني ٠٫١٢٥ 
و٠٫٢٥٪، وذلــك فــي خطــوة 
الحقة على تثبيت بنك الكويت 
املركزي ســعر اخلصــم عند 
مستوى ٢٫٧٥٪. جدير بالذكر، 
أن البنك املركزي يطرح سندات 
محلية للبنوك العاملة بالقطاع 
املصرفــي الكويتــي لتنظيــم 
السيولة لســحب ما يزيد من 
الســيولة في السوق أو ضخ 
سيولة إضافية باسترداد تلك 
الســندات مــن البنــوك ودفع 

قيمتها بعد خصم العائد. 

 اإلصدار اجلديد 
يتزامن 

  مع استحقاق 
بقيمة ١٠٠ مليون 

دينار 

 الطائرات الجديدة ذات كفاءة عالية باستهالك الوقود 

 «اخلطوط الوطنية» 
  تضيف ٢٥ طائرة إيرباص ألسطولها 

الذهبي   وقعت الصقــر 
للطيران، املزود احلصري 
لطائرات اخلطوط الوطنية 
الكويتية، مذكرة تفاهم مع 
شــركة إيرباص لشراء ٢٥ 
.A٣٢٠neo طائرة من طراز

  وقــد مت التوقيــع على 
مذكرة التفاهم في معرض 
دبي للطيران من قبل رئيس 
مجلس إدارة الصقر الذهبي 
للطيران د.حمد التويجري، 
التنفيـــــذي  والرئيـــــس 
للعمليات العمالء في شركة 
إيرباص للطائرات التجارية 
جون ليهي، بحضور رئيس 
إدارة اخلطــوط  مجلــس 
الوطنيــة علــي  اجلويــة 

الفوزان.
  وتدير اخلطوط اجلوية 
التي اســتأنفت  الوطنيــة 
عملياتهــا في يوليو ٢٠١٧، 
حاليا أسطوال من طائرتني 
من طراز A٣٢٠ceo تخدم عدة 
وجهات في الشرق األوسط 
وأوروبــا من مقر عملياتها 
فــي الكويــت. وسيســاهم 
 A٣٢٠neo أسطول طائرات
الرؤية االســتراتيجية  في 
للشــركة لتصبــح شــركة 
الطيران األســرع منوا في 

الكويت.
  وفــي هذا الســياق، قال 
علــي الفوزان: «نتطلع إلى 
رفــع مســتوى أســطولنا 
وزيادة كفاءته، لذا ستقدم 
عائلــة A٣٢٠neo لعمالئنا 

أكثــر املقصورات راحة في 
األجواء مع مقاعد واســعة 
١٨ بوصــة دون  بقيــاس 
املقايضة في ربحية وكفاءة 
عملياتنا، وســتمكننا هذه 
الطلبية من توسيع أسطولنا 
ودعم استراتيجيتنا للنمو 
فيما نواصل خدمة عمالئنا 

على أكمل وجه».
  وقال جون ليهي: «هذه 
الطلبيــة لـــ ٢٥ طائرة من 
عائلــة A٣٢٠neo تؤكد ثقة 
املشــغلني في جميع أنحاء 
العالم بهذه الطائرة، حيث 
إن الكفاءة التشغيلية لهذه 
التــي  الطائــرة والراحــة 
توفرهــا للمســافرين على 
متنها جتعلها اخليار األمثل 
لتوسيع أســطول الشركة 

ودعم خططها للنمو».
  وتتميــز عائلة طائرات 
بتقنياتهــــــــا   A٣٢٠neo
احلديثــة مبا في ذلك خيار 
احملرك اجلديد واإلضافات 
على األجنحــة التي تدعى 
«شاركلتس» التي تعمل على 
احلد من اســتهالك الوقود 
بنســبة ١٥٪ وستزداد هذه 
النســبة لتصــل إلــى ٢٠٪ 

بحلول ٢٠٢٠.
  كما تعــد عائلة طائرات 
إيربــاص A٣٢٠neo األكثر 
مبيعا عامليا بني طائرات املمر 
الواحد بحصة سوقية تصل 
الــى ٦٠٪، وتلقت إيرباص 
أكثر من ٥٫٢ آالف طلبية لهذا 
الطراز من قبل ٩٥ مشــغال 

منذ إطالقه في ٢٠١٠. 

 د.حمد التويجري وجون ليهي وعلي الفوزان خالل توقيع االتفاقية  

 الفوزان: الطلبية 
ستدعم إستراتيجيتنا 

للنمو والتوسع 
بأسطولنا 

  
  الطائرات اجلديدة 
تتميز مبقصورات 

واسعة ورحبة 

 تستهدف توفير اإلمكانات الغذائية والصحية 
واألمنية للمواطنني واملقيمني 
  

  «التجارة» أعدت خطة لتأمني األمن الغذائي 
منذ بداية األزمة اخلليجية
 

 تنظيم اإلجراءات 
املتبعة ملنع حدوث 

أي ارتباك ورفع كفاءة 
القيادات والعاملني على 

إدارة األزمات 

 محمود فاروق 
  

  على وقع التوترات السياسية التي تعصف 
باملنطقة من ناحية والكوارث البيئية من ناحية 
اخرى، بــدأت احلكومــة الكويتية (تصريف 
األعمال) بالتحرك نحو وضع خطة استراتيجية 
ملواجهــة أي طارئ له انعكاســات وآثار على 

البالد.
  وفيما طالب نواب مبجلس األمة الكويتي 
من خالل اسئلة برملانية بوضع خطة طوارئ 
اقتصادية تشمل جميع قطاعات الدولة ملواجهة 
االزمات، قالت مصادر حكومية لـ «األنباء» ان 
احلكومة أعدت خطة طوارئ ثالثية شــكلت 
من قبل وزارات الدولة ملواجهة اي مستجدات 

تطرأ على الوضع.
  واضافت املصادر ان وزارة التجارة اعدت 
خطة لتأمني االمــن الغذائي منذ بداية االزمة 
اخلليجية، فيما رفعت وزارتا الصحة والداخلية 
درجة االستعداد االولى ملواجهة أي ازمات خالل 
االيام املقبلة. وطمأن وزير التجارة والصناعة، 
خالد الروضان، املواطنني بجاهزية كل اجلهات 
احلكومية للطوارئ خاصة في الظروف احمليطة 

باملنطقة والتطورات املتسارعة.
  وقال الوزير الروضان في رده على متابعيه 
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر»، إنه 
مت وضع خطة حكومية شاملة ال تقتصر على 
التجارة فحســب، بــل كل اجلهات احلكومية 
املرتبطة باألمن الغذائي والصحي مستعدة.

  وكان مغردون مواطنون قد وجهوا سؤاال 
عبر موقع تويتر عن كفاية املخزون الغذائي 
في الكويت للمرحلة املقبلة، وماذا لو تعطلت 
السفن والطائرات نتيجة التطورات املتسارعة 

في الشرق األوسط؟
  وأوضحت املصــادر احلكومية ان الهدف 
مــن خطــة الطــوارئ احلكومية هــو توفير 
اإلمكانات الغذائيــة والصحية واالمنية لدى 
املواطنني واملقيمني للتحكم والتقليل من اآلثار 

املترتبة عند حدوث أي كارثة، فضال عن تنظيم 
االجراءات املتبعة في مثل هذه االحداث الصعبة 
بكل قطاعات الدولة منعا حلدوث أي ارتباك 
ولرفــع كفاءة العاملني على ادارة االزمات في 
وقتها بغرض االستجابة السريعة واملناسبة 
حلجم الكارثة ونوعها كرد فعل أولي وحتديد 

مسؤولية كل جهة حكومية. 
  وذكرت املصادر ان اخلطة احلكومية ترتكز 

على ٣ مستويات هي:
  املســتوى األول: يجرى التعامل معها كما 
التعامــل مــع احلاالت الطارئــة اليومية، وال 
تستدعي استنفار خدمات قطاعات الدولة أو 

إبالغ جلنة الطوارئ املركزية.
  املســتوى الثانــي: يتــم حتديــد القــدرة 
االســتيعابية للســيطرة علــى الكارثة مكان 
وجودهــا والعمل على تزويــد وتوفير مواد 
غذائية للمواطنني واملقيمني للقاطنني حولها 
والعمل على سيطرة جميع عناصرها مبشاركة 

كل اجلهات وقطاعات الدولة. 
  املستوى الثالث: وهي الدرجة التي يستدعى 
فيها جميع القيادات للوقوف على حجم االضرار 
وكيفية معاجلتها حسب جدول زمني محدد 

تضعه السلطات في حينها. 
  وفي موازاة ذلك، يرى اخلبير االستراتيجي 

فــي ادارة االزمــات احمد الرويعــي ان هناك 
ضرورة ان تكون هناك خطة طوارئ ليست 
على مستوى البالد فحسب، بل على مستوى 
مجلس دول التعاون، مؤكدا ان الكويت ليست 
مبنأى عن دول اخلليج في مواجهة االخطار 
القادمــة، خاصــة مع وجــود اتفاقيات امنية 
مشتركة على هذا الصعيد، لذلك ال بد ان تتكامل 
الكويت مع دول مجلس التعاون لتكون هناك 
خطة شاملة حلماية دول ومواطني املجلس.

  ويضيف الرويعي خالل حديثه لـ «األنباء» 
اننا على ثقة كبيرة باالستعدادات احلكومية 
على هذا الصعيد، لكن هذا األمر ال يكفي، وال 
بد مــن ان يلمس املواطنون واملقيمون خطة 
الطوارئ على ارض الواقع، لذلك ال بد أن تعلن 
احلكومة بشكل رســمي عن خطتها ملواجهة 
الكــوارث للجميع. من ناحيــة اخرى، يقول 
الدكتور سالم عوض استاذ االقتصاد والعلوم 
السياسية خالل حديثه لـ «األنباء»: ال نريد أن 
نستبق االحداث، فهناك ضرورة لوجود خطة 
طوارئ محكمة ملواجهة االوضاع الدامية في 

املنطقة على أن تكون اخلطة واقعية.
  ودعا إلى ضرورة إنشاء فريق الطوارئ 
احلكومــي، مؤكــدا أن احلكومــة متلــك كل 
اإلمكانات املادية واملعنوية الكفيلة بتجنيب 
البــالد اي مخاطر قد حتدث، مبينا ان هناك 
ضرورة بــأن يلمس اجلميــع تنفيذ خطط 
الطــوارئ احلكوميــة في البــالد من جميع 
اجلهات الغذائية والصحية واالمنية. وتتبوأ 
الكويت املركز األول في املنطقة العربية والـ 
٢٦ عامليا في مؤشر األمن الغذائي لعام ٢٠١٧، 
وفق ما أظهره املؤشر السنوي لألمن الغذائي 
العاملي لوحدة «إيكونوميست انتليجنس» 

لألبحاث. 
  وأضــاف أن الكويت احتلت أيضا املركز 
األول في املؤشر ذاته عام ٢٠١٤ (حازت الكويت 
املرتبة األولى عربيا والـ ٢٨ عامليا من حيث 

قدرتها على توفير األمن الغذائي). 

 خطة حكومية ثالثية ملواجهة األزمات والطوارئ 
ذ من خالل مشاركة جميع قطاعات الدولة   تنفَّ


