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ضمن االتفاقية النهائية.
وقــال التقرير إن تــداوالت اجلنيه 
االســترليني شهدت أســبوعا متقلبا، 
وذلك على خلفية معضلة انفصال اململكة 
املتحدة عن االحتــاد األوروبي التي ال 
تنتهي. إذ فقد اجلنيه االسترليني حوالي 
١٫٦٨٪ من قيمته األسبوع املاضي مقارنة 
بأعلى مستوياته التي سجلها االثنني عند 
١٫٣٠٨٣ وصوال إلى ١٫٢٨٦٣ األربعاء. ويأخذ 
املستثمرون واملتداولون حاليا في اعتبارهم 
تقييم فرص انفصال اململكة املتحدة عن 
االحتاد األوروبي من دون اتفاق والزيادة 
األخيرة في حاالت اإلصابة بالڤيروس، إلى 
جانب املخاوف املتعلقة بإمكانية التباطؤ 

االقتصادي.

االحتاد األوروبي على اإلبقاء على السياسة 
املشتركة ملصايد األســماك األوروبية. 
وتتعلق القضية الثانيــة بأحكام تكافؤ 
الفرص، حيث يؤكــد االحتاد األوروبي 
أنــه ال ينبغي ألي جانب أن يكون قادرا 
على تقويض املعايير أو دعم أجزاء من 
االقتصاد بشــكل مفرط يعطيه مبيزة 
تنافسية في الســوق. ما يقابله رفض 
اململكة املتحدة التقيــد بقانون االحتاد 
األوروبي. وأخيــرا، تأتي عقبة االلتزام 
بتنفيذ االتفاقية، أو كيف سيحافظ كال 
اجلانبني على التزاماته. حيث يريد االحتاد 
األوروبي أن يكون قادرا على تعليق أجزاء 
من الصفقة التجارية إذا خالفت اململكة 
املتحدة تعهداتها بشأن االلتزامات الواردة 

لتهديدات ناجتة عن االرتفاع املفاجئ في 
حاالت اإلصابة، وهو األمر الذي قد يتسبب 

في تباطؤ النشاط االقتصادي مجددا. 
انفصال اململكة املتحدة

وذكــر التقرير أن املوعــد النهائي 
املتحــدة عن االحتاد  اململكة  النفصال 
األوروبي الذي حدده بوريس جونسون 

انقضى في ١٥ أكتوبر.
وال تــزال هناك ٣ عقبات رئيســية 
اللمســات األخيرة على  تتعلق بوضع 
صفقة انفصــال اململكــة املتحدة عن 
العقبة األولى  االحتاد األوروبي. تتمثل 
في كيفية حتديد حقوق االحتاد األوروبي 
في مياه الصيد باململكة املتحدة مع إصرار 

للمستثمرين األملان أن املعنويات تراجعت 
في أكتوبر بشدة عن املستويات املتوقعة 
وذلــك في ظل ارتفاع حــاالت اإلصابة 
بڤيروس كوفيد-١٩ وعدم التوصل التفاق 
بشأن انفصال اململكة املتحدة عن االحتاد 
األوروبي واملخاوف املرتبطة بانتخابات 
الرئاسة األميركية، حيث شهد أكبر اقتصاد 
على مستوى أوروبا تراجع ثقة املستثمرين 
إلى ٥٦٫١ نقطة مقابل ٧٧٫٤ في األشــهر 
السابقة، فيما يعد أقل بكثير من التوقعات 
التي كانت تشير إلى تسجيل املؤشر ٧٣٫٠ 
نقطة. وانكمش االقتصاد األملاني ٩٫٧٪ 
خالل الربع الثاني في ظل إغالق النشاط 
االقتصادي خالل ذروة اجلائحة. ويتعرض 
االنتعاش القوي الذي شهده الربع الثالث 

زيادة قيمة حزمة التحفيز عن مســتوى 
١٫٦ تريليــون دوالر، في حني تصل قيمة 
العرض املبدئي للدميقراطيني ٢٫٢ تريليون 
دوالر. إال انــه خالل األيام األخيرة، رفع 
ترامب قيمة عرضه إلى ١٫٨ تريليون دوالر، 
وذلك على الرغم مــن أن مجلس النواب 
اخلاضع لسيطرة احلزب الدميوقراطي من 
غير املرجح أن يقبل أي صفقة بقيمة تقل 
عن ٢ تريليون دوالر. ووصفت بيلوسي 
العرض األخير بأنه «غير كاف» وادعت أن 
هذا االقتراح «وصل إلى خطوة واحدة إلى 

األمام وخطوتني إلى الوراء».
تراجع معنويات املستثمرين

ووفقا للتقرير، كشف استطالع رأي 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني 
إن أسعار املستهلكني واملنتجني في الواليات 
املتحدة ارتفعت خالل سبتمبر على الرغم 
من اجتاه التضخم الكلي نحو التباطؤ، إذ 
ارتفعت أسعار املستهلكني ٠٫٢٪ فيما يعزى 
بصفة رئيســية لتزايد أسعار السيارات 

بنسبة ٦٫٧٪.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار املنتجني 
٠٫٤٪ الشهر املاضي بعد منوها بنسبة ٠٫٣٪ 
في أغسطس، لتشهد بذلك أول مكاسبها 
املسجلة على أســاس سنوي منذ مارس 

املاضي، وفقا لوزارة العمل األميركية.
وأضــاف التقرير انه وعلى الرغم من 
التوريد،  تراجع حدة اضطرابات سالسل 
إال أن ضعــف الطلــب والصعوبات التي 
تشهدها سوق العمل قد ساهما في احلد 
من ارتفاع األســعار. وفي الوقت احلالي، 
يعتمد ٢٥٫٥ مليون شخص على األقل على 
إعانات البطالة. ومؤخرا، حول االحتياطي 
الفيدرالي تركيزه جتاه سوق العمل املتعثر 
واجته نحو تبني نهج مرن ملعدل التضخم 
املستهدف. وبالنظر إلى مقياس التضخم 
املفضل لدى بنك االحتياطي الفيدرالي، نلحظ 
ارتفاع مؤشر أسعار اإلنفاق االستهالكي 
الشخصي األساسي بنسبة ١٫٦٪ خالل فترة 
االثني عشر شهرا املنتهية في أغسطس.

وأشار التقرير الى انه مع اقتراب موعد 
انتخابات الرئاسة األميركية بدأت املخاوف 
تساور املستثمرين. وخالل األسابيع القليلة 
املاضية، انتعشت األسهم والعمالت على أمل 
إقرار حزمة التحفيز املالي قبيل االنتخابات. 
إال أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
رفضت مرارا اقتراح الرئيس ترامب فيما 
يتعلق ببرنامج التحفيز املالي والذي وصفته 
بأنه «غير مناسب على اإلطالق»، بينما أعرب 
وزير اخلزانة ستيفن منوتشني األسبوع 
املاضي عن صعوبة إقرار حزمة التحفيز قبل 
االنتخابات. وقد رفض الرئيس األميركي 

٢٥٫٥٢٥٫٥ مليون شخص يعتمدون على إعانة البطالة في الواليات املتحدة مليون شخص يعتمدون على إعانة البطالة في الواليات املتحدة

ملاذا يعتبر «آيفون ١١» اخليار األفضل للشراء؟
ال تزال املقارنة بــني هاتف آيفون ١٢ 
اجلديد وما ســبقه من هواتف، وحتديدا 
هاتف آيفون ١١، مستمرة، السيما في ما 

يتعلق باملميزات والسعر والقوة.
وأشــار موقع «تيك رادار» في تقرير 
مفصل إلى أن هاتف آيفون ١١ الذي أطلقته 
شــركة آبل عام ٢٠١٩، أفضل من هاتف 

آيفون ١٢ الذي أطلقته الشركة قبل أيام.
واستند املوقع في ذلك إلى مجموعة من 

العوامل نستعرض هنا أبرزها:
السعر

وفر على نفسك بعض املال، فمع وصول 
آيفون ١٢ لألسواق، انخفض سعر آيفون 
١١ (٢٠٠ دوالر) علــى األقل، وقد أصبح 
سعر األخير سعة ٦٤ غيغابايت اآلن ٥٩٩ 
دوالرا، مقارنة مــع الهاتف اجلديد الذي 

يبلغ سعره ٧٩٩ دوالرا.
وقالت «آبل» إن آيفون ١٢ جاء بتصميم 

جديــد، لكنه فــي احلقيقة ال 
يختلف في الشــكل 

كثيرا عن آيفون 
.١١

اجليل اخلامس

رغم أن هاتــف آيفون ١٢ يدعم تقنية 
اجليل اخلامس من شبكات اإلنترنت فائقة 
الســرعة، فإن هذه امليــزة قد ال تتوافر 
للكثيرين في العالم، حيث إن البنية التحتية 

لهذه الشبكات لم تكتمل بعد.
التحديثات

ما دام أن حتديثــات هاتف آيفون ١١ 
ستكون متاحة إلى سنوات مقبلة، ما يضمن 
بقاءه آمنا، مع تلقي ميزات جديدة مع مرور 
السنني، فعليك التفكير مرتني قبل شراء 

هاتف آيفون ١٢.
الكاميرا

ركزت شركة آبل في هاتف آيفون ١٢ 
على حتسني قدرات الكاميرا، لكن خبراء 
التكنولوجيا يعتبرون هذه التحســينات 
غير ضرورة لكثير من املستخدمني، 
وان كاميرا هاتف آيفون 
الغرض  ١١ تؤدي 

وأكثر.

«البترول الوطنية»: متديد العمل مبحطتي
«جابر األحمد» ومزارع العبدلي لـ ٢٤ ساعة

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، 
في بيان صحافي، عن متديد ساعات العمل 
في محطتي تعبئة الوقود رقم ١٤٦ الكائنة 
في قطعة N١ مبدينة جابر األحمد، ورقم ١٣٠ 
الكائنة في مزارع العبدلي، لتعمل احملطتني 
اعتبارا من أمس على مدار الساعة، عوضا 

عن نظام العمل السابق، والبالغ ١٦ ساعة 
يوميا. واضافت الشــركة أن هذه اخلطوة 
تأتي اســتجابة من الشــركة لرغبة أهالي 
املنطقتني، وحرصا منها على تقدمي أفضل 
مستويات اخلدمة لعمالء محطات الوقود 

التابعة لها في مختلف مناطق البالد.

بوخمسني: ٥٣٪ زيادة في أرباح «الدولي للتأمني التكافلي»
مجلــس  رئيــس  قــال 
إدارة شركة الدولي للتأمني 
التكافلي د.أسامة بوخمسني 
ان الشــركة متكنت في عام 
٢٠١٩ مــن حتقــق األهــداف 
واإلستراتيجيات املرسومة 
في مزاولة نشاطها التكافلي 
بالرغم من الضغوطات املالية 
العاملية وتأثيرها على السوق 

احمللي.
وأضاف بوخمسني، خالل 
العمومية  انعقاد اجلمعيــة 
للشركة، أن «الدولي للتأمني 
التكافلــي» اســتطاعت على 
الرغم من كل الظروف تنويع 
وتوزيع استثماراتها وإدارة 
املخاطر املرتبطة بأنشطتها 
بصورة ســليمة، فضال عن 
تقــدمي مروحة من اخلدمات 
املتنوعــة ضمن أنشــطتها 
التأمينيــة والتــي تغطــي 
احتياجــات مختلف العمالء 

واملشتركني.
واكد أن أداء الشركة كان 
جيدا فيما يخص استثماراتها 

ثابتة نحو االزدهار متخطية 
اإلطــار احمللي وصــوال إلى 
العاملية في املستقبل القريب 
وذلك بتكافل جهود مجلس 
التنفيذيــة  اإلدارة واإلدارة 
املتمثلة بالرئيس التنفيذي 
وفريــق العمل من املوظفني 

املخلصني الكفوئني.

للمساهمني عن ٢٠١٩.
واختتـــــم بوخمسيــن 
تصريحــــه بالتأكـــيـــد ان 
الـــــدولي للتأمــني  شــركة 
 (KIB Takaful) التكافلـــــي
بعملها اجلاد املتكاتف تسير 
بخطوات حثيثة نحو االهداف 
املرســومة، وتتقــدم بخطى 

جتاه تقلبات السوق.
النتائج  وعلــى صعيــد 
املالية للمساهمني لعام ٢٠١٩، 
اشــار بوخمسني ان الشركة 
حققت زيــادة فــي أرباحها 
بنحو ٥٣٪ عن العام السابق، 
وبناء عليه متت املوافقة على 
توزيــع نســبة ٥٪ كأرباح 

من خالل تطبيق إستراتيجية 
العائد املرتفع بأقل املخاطر 
حيث قامت خالل ٢٠١٩ بتوزيع 
استثماراتها من خالل العقار 
بعائد ٧٫٥٪ سنويا، باإلضافة 
إلى الصكوك بعائد ٤٪، وذلك 
انطالقا من مبدأ احملافظة على 
حقوق املساهمني بأقل مخاطر 

املوافقة على توزيع ٥٪ كأرباح للمساهمني عن ٢٠١٩

د.أسامة بوخمسني

«ميامي إنترناشيونال» أحد استثمارات «أرزان» 
في الواليات املتحدة تطلق رابع بورصاتها

أعلنت شركة مجموعة أرزان 
املالية للتمويل واالستثمار أن 
شركة «ميامي انترناشيونال 
تســاهم  والتــي  هولدنــغ» 
مجموعة أرزان فيها، ومقرها 
الواليات املتحدة األميركية، قد 
اطلقــت أول بورصة تقليدية 
 MIAX تابعة لها لتداول األسهم

.PEARL EQUITIES
البورصــة  وتأتــي هــذه 
استكماال لبورصات خيارات 
الثــالث  األســهم األميركيــة 
احلاليــة التي متلكهــا ميامي 
انترناشــيونال، حتت مسمى 
 ،MIAX EXCHANGE GROUP
 ،MIAX OPTIONS وهــي: 
 MIAXو  ،MIAX PEARLو

.EMERLAD
ووفقا للتقرير الصادر عن 
 Burton-Taylor International
Consulting، فقد نفذت بورصات 
مايكــس الثالث في ســبتمبر 
املاضي أكثر من ٨٦٫٧ مليون 
عقد خيارات أسهم، مبتوسط 
حجــم تداول بلــغ أكثر من ٤ 
ماليــني عقــد. وتبلــغ حصة 
بورصات مايكس من ســوق 
التداول األميركية نسبة تفوق 
١٣٪. كما احتلت املركز اخلامس 

PEARL EQUITIES فــي ظــل 
الظــروف الصعبــة التي متر 
بها األســواق بســبب جائحة 

كورونا وتداعياتها».
وأضــاف «لقــد شــاهدنا 
بورصات مايكس عبر السنوات 
املاضيــة تنمــو وتتطور من 
مجــرد فكرة إلــى واقع، ومن 
الصفر إلى مجموعة بورصات 
تستحوذ على ١٣٪ من حصة 
سوق التداول األميركية. ونحن 
أيضا سعداء اليوم باستثمارنا 

انترناشيونال هولدنغ، توماس 
غاالغــر: «نحــن متحمســون 
لنتائج اليوم األول من التداول 
ونتوجــه بالشــكر ملوظفينا 
وعمالئنا من الشركات الذين 
انضموا إلينا في هذا اليوم». 
وتابع: «من خالل العمل املتميز 
الــذي قمنا به فــي بورصات 
الســنوات  األوبشــن خــالل 
املاضية، وقدرتنــا الواضحة 
علــى إدارة مبــادرات التداول 
املعقدة، بنينا مستوى من الثقة 
مع املجتمع التجاري يشــكل 
حجر األســاس للنجاح الذي 
 MIAX PEARL» نتوقعــه فــي
EQUITES». وأضــاف غاالغر: 
تختلــف البورصــة اجلديدة 
عن منصات مجموعة مايكس 
بإتاحتها الفرصة للمستثمرين 
بتداول وشراء األسهم ومتلكها 
فورا وبشــكل مباشر بعكس 
بورصــات تــداول االوبشــن 
الثالث اململوكــة للمجموعة. 
 MIAX PEARL» وتتنافــس 
EQUITIES» مــع ١٤ بورصــة 
حالية لألســهم فــي الواليات 
املتحدة والتــي يعمل العديد 
منها ضمــن منــاذج متعددة 

للسوق.

في فريق من اصحاب املشاريع 
احلقيقية ممن أظهروا للسوق 
قدرتهم علــى انشــاء وادارة 
بورصــات لتــداول االســهم 
وتوفير خدمــة عمالء مميزة 

في الوقت ذاته».
واختتــم زينــل تصريحه 
بالقــول: نعمل في أرزان على 
تنويع مصادر الدخل، والتوسع 
في قاعــدة العمــالء، وزيادة 
اخلدمات املالية واالستثمارية 
عمــالء  متطلبــات  لتلبيــة 

املجموعة وحتقيق أهدافهم.
وكانــت شــركة ميامــي 
انترناشيونال قد أعلنت الشهر 
املاضي عن انتهائها من صفقة 
حقوق ملكية مع شركات رائدة 
 MIAX للتداول عبــر بورصة
PEARL EQUITIES. ومتنــح 
الصفقة املشــاركني احلق في 
االســتثمار في شــركة ميامي 
انترناشــيونال مقابــل الدفع 
املسبق لرسوم بعض املعامالت 
شريطة حتقيق سيولة تداول 
متفــق عليهــا، ومت عرض ٢٢ 
وحدة واالكتتاب فيها بالكامل.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
التنفيــذي لشــركة ميامــي 

استكماالً لبورصات خيارات األسهم األميركية الثالث اململوكة للشركة

جاسم زينل

عشــر عامليا مــن حيث حجم 
الصفقــات املنفذة فــي قائمة 
أفضل خمسني بورصة خالل 
الربع األول من ٢٠٢٠، متفوقة 
على بورصة اليابان، وهونغ 

كونغ وسنغافورة.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة أرزان املالية 
جاسم زينل «سعداء باستثمارنا 
فــي ميامــي انترناشــيونال، 
 MIAX بورصــة  وباطــالق 

اقتصاد منطقة اليورو قد يتعثر جراء املوجة الثانية من اجلائحة وفرض قيود جديدةارتفاع أسعار املستهلكني واملنتجني بأميركا في سبتمبر.. والتضخم ال يزال ضعيفًا

آفاق إيجابية لنمو االقتصاد الصيني 
قال تقرير «الوطني» إن البيانات الصادرة مؤخرا من الصني تشير 
إلى التحســن املطرد من تداعيات اجلائحــة، وذلك بفضل قوة جهود 
التحفيز احلكومي، إذ منت القروض املصرفية اجلديدة أكثر مما كان 
متوقعا ومنح املقرضون تسهيالت ائتمانية جديدة بقيمة ١٫٩ تريليون 
يــوان (٢٨٢٫٣ مليار دوالر) وفقا لبيانات بنك الشــعب الصيني التي 
تكشف عن تخطي القروض املستويات املتوقعة بعدما ارتفعت بنسبة 
٤٨٫٤٪ مقارنة مبستويات شهر أغسطس. وأصدر محافظ بنك الشعب 
الصيني يي جاجن تصريحات األســبوع املاضي تشير إلى أن الصني 
ستواصل العمل بسياسة نقدية «طبيعية» ألطول فترة ممكنة، وستعمل 
على تشــجيع زيادة معقولة في دخل األسر ومدخراتها. وقد أظهرت 
الصني منوا ملحوظا في الواردات والصادرات في سبتمبر مبا يتماشى 
مع اإلقبال القوي الذي شهدته قروض الشركات. وفي الوقت ذاته، من 
املتوقع أن يتحســن الناجت احمللي اإلجمالي عن فترة الربع الثالث من 
العام احلالي بعد تسجيل منو ١١٫٥٪ في الربع الثاني وانكماش ١٠٪ في 

الربع األول من العام.

نحـو  ثابتـة  بخطـى  تتقـدم  الشـركة 
االزدهـار متخطيـة اإلطـار احمللـي 
القريب باملسـتقبل  العاملية  إلى  وصوًال 


