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املخاوف أصابت املؤشرات املحلية و اإلقليمية والعاملية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط

 1.12مليار خسائر البورصة األسبوعية مع ضغط «املتحور»
كتب باسم رشاد

ً
واج�ه��ت ال�ب��ورص��ة اي��ام��ا عصيبة خ��الل االس�ب��وع الماضي مع
ف �ق��دان القيمة ال�س��وق�ي��ة ل�ل�ب��ورص��ة  1.128م�ل�ي��ار دي �ن��ار خ��الل
األسبوع ،لتنخفض من  41.913مليار دينار في نهاية األسبوع
الماضي إلى  40.785مليار دينار في جلسة أمس بنسبة تراجع
بلغت  2.68في المئة .واشار محللون الى ان البورصة ستشهد
حالة من الحذر والترقب خالل جلسات االسبوع المقبل ،حتى
تتضح الرؤية الخاصة بالمتحور الجديد.
واكدوا أن تداوالت آخر جلستين في األسبوع الماضي اتسمت
ً
باالستقرار نوعا ما ،وذلك بعد حالة الهلع والذعر التي أصابت
المتداولين من بداية األسبوع ما أدى إلى تراجعات كبيرة على
مستوى المؤشرات والقيمة السوقية ،موضحين أن هذه الحالة
لم تقتصر على السوق المحلي فقط ولكنها أصابت األس��واق
اإلقليمية والعالمية ،إض��اف��ة إل��ى ت��راج��ع أس�ع��ار النفط وذل��ك
ً
تحسبا النخفاض الطلب في الفترة القادمة.
ً
ً
وق��د شهدت م��ؤش��رات البورصة تراجعا كبيرا خ��الل جلسات
األسبوع الماضي نتيجة التداعيات السلبية لتفشي المتحور
ً
ً
الجديد «أوم�ي�ك��رون» على االقتصاد محليا وعالمياُ ،محققة
أعلى وتيرة هبوط في اآلون��ة األخيرة بسبب تجدد المخاوف
م��ن ع ��ودة ش�ب��ح اإلق �ف��االت وت��راج��ع ال�ن�ش��اط االق �ت �ص��ادي م��رة

أخرى .ليتراجع المؤشر العام بنسبة  2.7في المئة وبنحو 192
نقطة من  7128.2نقطة إلى  6936.1نقطة ،كما انخفض مؤشر
السوق األول بنسبة  2.4في المئة وب�  187.3نقطة من 7719.9
نقطة إلى  7532.6نقطة.
كما هبط المؤشر الرئيسي بنسبة  3.5في المئة وب�  209.3نقاط
من  5983.8نقطة إلى  5774.4نقطة ،وسجل مؤشر «رئيسي »50
ً
تراجعا بنسبة  3.5في المئة وبنحو  215.8نقطة من 6162.7
نقطة إلى  5946.8نقطة.
وف�ق��دت القيمة السوقية للبورصة  1.273مليار دي�ن��ار خالل
األسبوع ،لتنخفض من  41.913مليار دينار في نهاية األسبوع
الماضي إلى  40.785مليار دينار في جلسة أمس بنسبة تراجع
بلغت  2.68في المئة ،وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق األول
بنحو  761مليون دينار وبنسبة  2.4في المئة من  31.451مليار
دينار إل��ى  60.69مليار دينار ،وانخفضت القيمة الرأسمالية
للسوق الرئيسي بنسبة  3.5في المئة وبقيمة  366مليون دينار
من  10.461مليارات دينار إلى  10.095مليارات دينار.
ً
ً
وش �ه��دت وت �ي��رة ال� �ت ��داوالت ارت �ف��اع��ا واض� �ح ��ا ،ح�ي��ث ارت�ف�ع��ت
السيولة بنسبة  45.9ف��ي المئة م��ن  276.85مليون دي�ن��ار إلى
 403.92ماليين دينار ،وزادت أحجام التداول بنسبة  21.3في
المئة من  1.525مليار سهم إلى  1.85مليار سهم ،كما صعدت
عدد الصفقات من  61.15ألف صفقة إلى  81.4ألف صفقة.

«أسواق املال» :إيقاف سهم «جياد»

التباين سيطر على آخر الجلسات
ً
شهدت مؤشرات البورصة تباينا في
األداء في جلسة أمس ،ليرتفع مؤشرها
ال �ع��ام  0.09ف��ي ال �م �ئ��ة وب �ن �ح��و 6.7
نقاط ،وارتفع السوق األول  0.15في
المئة وب� ً 11.9نقطة ،وسجل المؤشر
الرئيسي تراجعا بنسبة  0.08في المئة
وبنحو  5.1نقاط ،وهبط «رئيسي »50
بنسبة  0.11في المئة وب�  6.6نقاط.

ً
ً
وشهدت وتيرة التداوالت تراجعا كبيرا
مقارنة مع الجلسة السابقة ،لتنخفض
أح� �ج ��ام ال � �ت � ��داول ف ��ي ج �ل �س��ة أم��س
ب�ن�س�ب��ة  22.1ف��ي ال�م�ئ��ة ل�ت�ص��ل إل��ى
 301.8م�ل�ي��ون س�ه��م م�ق��اب��ل 387.8
م �ل �ي��ون س �ه��م ف ��ي ج�ل�س��ة األرب� �ع ��اء،
كما هبطت السيولة بنحو  12.1في
ال�م�ئ��ة ل�ت�ص��ل إل ��ى  63م�ل�ي��ون دي�ن��ار

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم ()43
لسنة  2021والمنعقد بتاريخ  2021/12/01إيقاف سهم شركة
جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت لألوراق المالية
إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة المالحظات الواردة
في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي
بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ ،2021/04/01
وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس األثر المالي الناتج عن هذا
القرار ،أو الدعاوي القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص
االكتتاب في زيادة رأس مال «الشركة األم» والذي بدأ بتاريخ

ب��ال�م�ق��ارن��ة م��ع  71.7م�ل�ي��ون دي �ن��ار،
وتقلصت ال�ص�ف�ق��ات م��ن  15.6أل��ف
صفقة إلى  13.1ألف صفقة ما انعكس
للبورصة في
على القيمة السوقية ً
نهاية جلسة أمس صعودا بقيمة 39
مليون دينار وبنسبة  0.09في المئة،
لترتفع من  40.746مليار دينار إلى
 40.785مليار دينار.

تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي بنسبة  % 5خالل نوفمبر

ِّ
«املركز» :املتحور أطاح بأرباح
األسهم الخليجية
أوض � � ��ح ال� �م ��رك ��ز ال� �م ��ال ��ي ال �ك��وي �ت��ي
«ال �م��رك��ز» ،ف��ي ت�ق��ري��ره ال�ش�ه��ري عن
أداء أسواق األسهم الخليجية لشهر
ن��وف �م �ب��ر  ،2021أن أس � ��واق األس �ه��م
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب � ��دأت ف ��ي ال� �ت ��راج ��ع ب�ع��د
م �ك��اس��ب اس �ت �م ��رت ل �ث �م��ان �ي��ة أش �ه��ر
متتالية ،وذلك بسبب تراجع أسعار
النفط خالل الشهر .وتراجع المؤشر
ال �ع��ام خ ��الل ن��وف�م�ب��ر ب�ن�س�ب��ة ،4.5%
ل�ت�ت��وق��ف م�ك��اس�ب��ه م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع��ام
عند .22.4%
وم��ن ب�ي��ن ال�ق�ط��اع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ك��ان
م� ��ؤش� ��ر ق � �ط� ��اع ال� � �م � ��واد األس ��اس� �ي ��ة
ً
ً
ال�خ��اس��ر األك �ب��ر ،م�س�ج��ال ان�خ�ف��اض��ا
ن� �س� �ب� �ت ��ه  ،10.4%ي � �ل � �ي� ��ه ال � �ق � �ط� ��اع
ال� �ص� �ن ��اع ��ي ب �ن �س �ب��ة  .7%وت� ��راج� ��ع
مؤشر القطاع المصرفي  3.8%خالل
ال �ش �ه��ر .وف ��ي ال �م �ق��اب��ل ،ح �ق��ق ق�ط��اع
ال �ت��أم �ي��ن م �ك��اس��ب ب�ل�غ��ت  7.6%ه��ذا
ال �ش �ه��ر .وم� ��ن ب �ي��ن ش ��رك ��ات ال �س��وق
األول ،ح �ق��ق س �ه��م ب �ن��ك ورب � ��ة أك �ب��ر
مكاسب في نوفمبر بنسبة .0.1%
وع � � �ل� � ��ى ص � �ع � �ي� ��د ال � �م � �ن � �ط � �ق� ��ة ،ل �ف��ت
ت�ق��ري��ر «ال �م��رك��ز» إل��ى ت��راج��ع مؤشر
س �ت��ان��درد آن ��د ب� ��ورز ال �م��رك��ب ل ��دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي (S&P
 )GCCب �ن �س �ب��ة  5%خ� ��الل ن��وف �م �ب��ر.
ون� �ت� �ي� �ج ��ة ت � ��راج � ��ع أس� � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط،
ش �ه��دت أغ �ل��ب األس� � ��واق ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ً
ً
ت ��راج� �ع ��ا الف � �ت ��ا خ � ��الل ال� �ش� �ه ��ر ،ع��دا
سوقي دبي وأبوظبي ،اللذين سجال
مكاسب نسبتها  8.7%و 7.3%على
التوالي بعد اإلصالحات الحكومية.
وت � ��راج � � �ع � ��ت األس � � �ه� � ��م ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة
والقطرية بنسبة  8.1%و 3.2%على

التوالي ،بعد تأثر السوق السعودية
بتراجع أسعار النفط.
وأش � � � ��ار ت� �ق ��ري ��ر «ال � �م� ��رك� ��ز» إل� � ��ى أن
م� �ج� �م ��وع ��ة اإلم� � � � � � ��ارات ل ��الت � �ص ��االت
(اتصاالت) تصدرت أفضل الشركات
ال � �ق � �ي� ��ادي� ��ة ً
أداء ف � ��ي دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي ،بمكاسب بلغت
 24.8%خ ��الل ال �ش �ه��ر ،ت�ل�ي�ه��ا ش��رك��ة
أب��و ظبي الوطنية للطاقة بمكاسب
ق� ��دره� ��ا  .14.6%وج � � ��اء أداء س �ه��م
«ات� � �ص � ��االت» ال � �ق ��وي ب �ع��د ال �ن �ت��ائ��ج
اإلي �ج ��اب �ي ��ة ل �ل��رب��ع ال �ث ��ال ��ث م ��ن ع��ام
 2021م��ن ح �ي��ث اإلي � � ��رادات وات �س��اع
ق� ��اع� ��دة ال� �م� �ش� �ت ��رك� �ي ��ن ،األم � � ��ر ال � ��ذي
ان�ع�ك��س ب�ن�ت��ائ��ج إج�م��ال�ي��ة إي�ج��اب�ي��ة
عن عام  2021بالكامل.
وك��ان��ت وك��ال��ة التصنيف م��ودي��ز قد
توقعت أن تكون الجدارة االئتمانية
ال �س �ي��ادي��ة ل � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي م�س�ت�ق��رة خ ��الل ف �ت��رة 12
إل � ��ى  18ش � �ه� � ً�را ال �م �ق �ب �ل��ة ب ��دع ��م م��ن
أسعار النفط وزي��ادة حجم إنتاجه.
وتبقى س��وق دب��ي م��رن��ة على الرغم
من اضطرابات أس��واق النفط ،حيث
ت�ح�م��س ال�م�س�ت�ث�م��رون ل��إص��الح��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ� �ي ��رة .وك �ش �ف��ت دب��ي

ال� �ن� �ق ��اب ع� ��ن خ� �ط ��ط إلدراج ش��رك��ة
المرافق العامة ،هيئة كهرباء ومياه
دب� � ��ي ،ف� ��ي ال � �س� ��وق ،ل �ت �ك ��ون واح � ��دة
م��ن بين  10ك�ي��ان��ات حكومية سيتم
إدراج� �ه ��ا ف��ي األش �ه��ر ال�م�ق�ب�ل��ة .وق��د
أع�ق��ب ت�ل��ك ال�خ�ط��وة ق ��رار بتغييرات
في مجلس إدارة سوق دبي.
وف � ��ي ح �ي��ن ت �ش �ه��د أس � � ��واق األس �ه��م
ال �ع��ال �م �ي��ة ت� �ح ��دي ��ات ب �س �ب��ب ال �ق �ل��ق
م��ن آث� ��ار ال�ت�ض�خ��م وارت� �ف ��اع أس �ع��ار
الفائدة ،إال أن تلك التحديات ازدادت
وط � � � ��أة م � ��ع ظ � �ه� ��ور «أوم � � �ي � � �ك� � ��رون»؛
ال � � �م � � �ت � � �ح� � ��ور ال � � �ج � � ��دي � � ��د ل� � �ف� � �ي � ��روس
ك��وف �ي��د ،-19وال� ��ذي وص�ف�ت��ه منظمة
الصحة العالمية بأنه يحمل مخاطر
ال يستهان بها .وكانت بداية ظهوره
ف��ي ج �ن��وب إف��ري �ق �ي��ا ،وم ��ن ال�م�ت��وق��ع
أن ت�ك��ون ل��ه قابلية أع�ل��ى لالنتشار.
وق ��وب ��ل ان �ت �ش��ار ال �م �ت �ح��ور ال �ج��دي��د
ب �ح��ذر م ��ن ق �ب��ل ال �ع��دي��د م ��ن ال � ��دول،
حيث يمكن أن ي��ؤدي ات�خ��اذ تدابير
ً
اح� � �ت � ��رازي � ��ة ح � �ف� ��اظ� ��ا ع� �ل ��ى ال �ص �ح��ة
العامة إل��ى تأثير سلبي على النمو
االق � �ت � �ص� ��ادي .ون �ت �ي �ج��ة ل� ��ذل ��ك ،ف�ق��د
م��ؤش��ر م ��ورج ��ان س�ت��ان�ل��ي ك��اب�ي�ت��ال
إن �ت �ل �ي �ج �ن��س ( )MSCIوم� ��ؤش� ��رات

األس� �ه ��م األم��ري �ك �ي��ة ( )S&P 500م��ا
ن�س�ب�ت��ه  2.3%و 0.8%ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
خ ��الل ال �ش �ه��ر .وف ��ي وق ��ت س��اب��ق من
الشهر ،حظي جيروم باول بترشيح
الرئيس األمريكي جو بايدن لوالية
ً
ث��ان�ي��ة رئ �ي �س��ا ل�م�ج�ل��س االح�ت�ي��اط��ي
ال� �ف� �ي ��درال ��ي األم� ��ري � �ك� ��ي .وان �خ �ف��ض
م� ��ؤش� ��ر أس � �ه� ��م األس� � � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة
ب �ن �س �ب��ة  4.1%ب �ي �ن �م��ا ظ �ل��ت ال �س��وق
ال�ص�ي�ن�ي��ة ث��اب �ت��ة خ ��الل ال �ش �ه��ر .وم��ا
ت� � ��زال ال� �ت ��وت ��رات ال �م �ت �ص��اع��دة ب�ي��ن
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وال �ص �ي��ن ب�ش��أن
وض��ع ت��اي��وان وال �ن��زاع��ات التجارية
مدعاة للقلق.
وش�ه��دت أس�ع��ار النفط أس��وأ تراجع
شهري خالل العام ،وأغلقت عند 70.6
ً
دوالرا للبرميل ف��ي ن�ه��اي��ة نوفمبر،
بسبب الضغوط من جهتي العرض
وال�ط�ل��ب .وق��د سجل سعر نفط خام
ب��رن��ت أع�ل��ى ت��راج��ع ش�ه��ري ل��ه خ��الل
ال� � �ع � ��ام ب �ن �س �ب��ة ب� �ل� �غ ��ت  16.4%ف��ي
نوفمبر .وك��ان من العوامل السلبية
ف��ي ت��راج��ع ال �ط �ل��ب ان �ت �ش��ار م�ت�ح��ور
كورونا الجديد ،األمر الذي من شأنه
أن يؤثر على النمو االقتصادي .وقد
أع�ل��ن ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن
أن الواليات المتحدة ستضخ النفط
من احتياطي البترول االستراتيجي
ل �ل� �ب ��الد ف� ��ي س� �ع ��ي ل �خ �ف��ض أس� �ع ��ار
ً
ً
رئيسيا
البنزين ،والتي كانت سببا
الرت � � � �ف� � � ��اع ال � �ت � �ض � �خ� ��م ف � � ��ي ال � � �ب � ��الد.
وتتوقع السوق اآلن أن يقوم أعضاء
مجموعة أوبك بلس بخفض اإلنتاج
ب� ��وت � �ي� ��رة أك � �ب� ��ر ل� �ت� �ع ��وي ��ض ف ��ائ ��ض
العرض في السوق.

َّ
ّ
«وربة» توج الفائزين في سحب «الحصالة» واملكافآت الطالبية

أع �ل��ن ب �ن��ك ورب � ��ة ع ��ن ف ��ائ ��زي س �ح��وب��ات «»Bloom
األسبوعية ،وهو الحساب الخاص بالشباب الذين
ت� �ت ��راوح أع �م��اره��م م��ا ب �ي��ن  15إل ��ى  25س �ن��ة .حيث
ً
ً
يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال
ال� �ع ��ام ع �ل��ى ج �م �ي��ع ع �م��الء ش��ري �ح��ة  Bloomوم�م��ن
لديهم حصالة رقمية س��اري��ة ط��وال الشهر األسبق
ل�ل�س�ح��ب ،وي�ت��م ال�س�ح��ب ب�ح�ض��ور ممثل ع��ن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي بنك ورب��ة لتتويج 5
رابحين ب �  100د.ك لكل منهم .كما يقوم بنك ورب��ة
في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل سحب
خاص لعمالء  Bloomممن قاموا بتحويل المكافأة
الطالبية التي يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة
لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ  200د.ك .لكل منهم.
ك �م��ا ي �ب ��ارك ب �ن��ك ورب� ��ة ل �ف��ائ��زي س �ح��ب «ال�ح�ص��ال��ة
ال��رق �م �ي��ة األس � �ب ��وع ��ي» ل �ع �م��الء  Bloomال �خ��ام��س
والثالثين لهذا العام وه��م كل م��ن :خالد فهد سالم
العجمي ،غ��دي��ر ع��زم��ي أح�م��د عبد ال ��رزاق ،عبد الله

إسماعيل علي األنصاري ،خالد عمرو أحمد أسعد
عوض ،غالية جاسم محمد الظفيري.
ك �م��ا ي �ب ��ارك ب �ن��ك ورب� ��ة ل �ف��ائ��زي س �ح��ب «ال �م �ك��آف��ات
الطالبية الشهري» لعمالء  Bloomالتاسع لهذا العام
وه��م ك��ل م��ن :عبد ال�ل��ه حسين عبد ال�ل��ه ع�ن��ان ،ثريا
عايد أحمد الشمري ،حصة صالح محمد العسالوي،
ميثاء عجران ضويحي الهاجري ،مريم أحمد محمد

الحجيالن ال�ع��ازم��ي .والجدير بالذكر أن بنك ورب��ة
م �ي��ز ش��ري �ح��ة ع �م��الء « »Bloomب�ت�ج��رب��ة م�ص��رف�ي��ة
رق �م �ي ��ة ف� ��ري� ��دة م� ��ن ن ��وع �ه ��ا ت ��رت �ق ��ي ل �ط �م��وح��ات �ه��م
وتوجهاتهم التي تعتبرة رك�ي��زة التطور م��ن خالل
تطبيق مصرفي خ��اص واألول م��ن ن��وع��ه ليس في
الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها ،مستوحى
م��ن تطبيقات وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ،األكثر
ً
اس �ت �خ��دام��ا م ��ن ح �ي��ث ت�ص�م�ي��م وال ��واج� �ه ��ة وط ��رق
ً
التصفح واختيار األلوان خصيصا للشباب.
ومن جانب آخر ،يقدم البنك مكافأة تقديرية للطالب
المتفوقين والحاصلين على م�ع��دل فصلي  3.5أو
ً
أكثر من أص��ل  4نقاط بمبلغ  50دي�ن��ارا ت��ودع على
هيئة نقاط ف��ي برنامج ال��والء «المخبة» المتوفرة
ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق ب �ن��ك ورب � � ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى إص� ��دار
وتجديد مجاني لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة
اس �ت��رج��اع  %3ب�ح��د اس �ت��رج��اع ش�ه��ري بقيمة 150
ً
دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».

 2017/10/01وانتهى بتاريخ  2017/10/21على أن يتم تزويد
الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه .2022/03/31
وقالت الهيئة انه سيتم إلغاء إدراج سهم شركة جياد القابضة
من بورصة الكويت ًلألوراق المالية في حال لم تلتزم باستيفاء
ما ورد في ًالبند أوال اعاله في موعد أقصاه ،2022/03/31
وذلك استنادا لنص البند رقم ( )7و( )8من المادة  1-4-2من
الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما.

القناعي رئيسًا تنفيذيًا
لـ«أسيكو املجموعة»
ً
تماشيا مع خططها االستراتيجية لتعزيز
فريقها التنفيذي ب�ك��وادر وم��واه��ب قيادية
وط � �ن � �ي ��ة ،أع� �ل� �ن ��ت «أس � �ي � �ك ��و ال �م �ج �م��وع��ة»
ً
م��ؤخ��را ع��ن ان �ض �م��ام ف ��واز م��اج��د القناعي
لفريق إدارتها العليا وتعيينه في منصب
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،ح �ي��ث ي�ت�م�ت��ع ب�خ�ب��رة
مهنية طويلة ،وذل��ك ف��ي ك��ل م��ن المجاالت
الصناعية واإلنشائية والعقارية وغيرها.
ً
ً
وق��د ج��اء تعيين القناعي رئ�ي�س��ا تنفيذيا
للمجموعة للمساهمة في تطوير وهيكلة
استراتيجيات تشغيلية ومالية تسهم في
رفع اإلنتاجية وتحقيق المزيد من الربحية
على مستوى كل قطاعات المجموعة.

ماجد القناعي

«الجزيرة» أطلقت أول خط لها
بني كازاخستان والكويت

ت ��واص ��ل ط �ي ��ران ال �ج��زي��رة ت��وس�ع �ه��ا مع
ع ��ودة ح��رك��ة ال�س�ف��ر إل��ى طبيعته ،حيث
أط�ل�ق��ت م �س��اء ي ��وم األرب� �ع ��اء  1ديسمبر
أولى رحالتها إلى أكبر مدن كازاخستان،
أل �م��ات��ي ،إذ ُي �ع��د ه ��ذا ال �خ��ط األول ال��ذي
يتم تشغيله بين الكويت وكازاخستان
وي��دع��م ال�ط�ل��ب ال�م�ت��زاي��د ع�ل��ى ال��وج�ه��ات
ال �س �ي��اح �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة وك� ��ذل� ��ك ال �ف ��رص
التجارية بين البلدين.
ً
وت� �ع� �ل� �ي� �ق ��ا ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال � �خ� ��ط ال� �ج ��دي ��د،
ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة ط �ي��ران
ال�ج��زي��رة ،روه�ي��ت رام��اش��ان��دران« :تطلق
ط�ي��ران ال�ج��زي��رة م��ن جديد وجهة فريدة
وم �م �ي��زة ال ت �ت��واف��ر ل�ه��ا خ �ط��وط رح��الت
م�ب��اش��رة وتمنح المسافرين ال�م��زي��د من
الخيارات والقيمة لالستمتاع باألنشطة
ال�ك�ث�ي��رة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ك��ازاخ �س �ت��ان مع
ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ال �خ ��الب ��ة وث �ق��اف �ت �ه��ا ال�غ�ن�ي��ة
ّ
المتقدم».
واقتصادها
ومن جهتهّ ،
رحب س�فير كازاخستان لدى
البالد ،عظمات بيرديباي ،بافتتاح هذا
الخط المباشر ،وش� ّ�دد على أنه سيسهم
في تعزيز وتوطيد العالقات االقتصادية
والتجارية والسياسية بين البلدين.
وت �خ��دم ط �ي��ران ال �ج��زي��رة م��دي�ن��ة ألماتي
بواقع رحلتين أسبوعية ،تغادر الكويت
يومي األربعاء واألحد.
وك � ��ازاخ� � �س� � �ت � ��ان م � �س ��اح ��ة  2.7م �ل �ي��ون
كيلومتر مربع ،وهي تاسع أكبر منطقة
ف ��ي ال �ع ��ال ��م ووج� �ه ��ة ف ��ري ��دة ل�م�ج�م��وع��ة

واس� �ع ��ة م ��ن األن �ش �ط ��ة ال �س �ي��اح �ي��ة م�ث��ل
المغامرات وتجربة الطعام والرياضات
ب ��أن ��واع� �ه ��ا وك� ��ذل� ��ك ال �س �ي ��اح ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة
ً
وال �ث �ق��اف �ي��ة .وت �ع��د ال ��دول ��ة أي �ض��ا وج�ه��ة
م �ث��ال �ي��ة ل �ل �ع��ائ��الت ح �ي��ث ت �ت��وف��ر ف�ي�ه��ا
أن� �ش� �ط ��ة ت ��رف �ي �ه �ي ��ة ذات ط� ��اب� ��ع خ ��اص
ت�س�ت�ه��دف األط �ف��ال ع�ل��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د.
ً
كما توفر كازاخستان ف��رص��ا واع��دة في
ال�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع�ي��ة بفضل
اقتصادها القوي القائم على النفط.
على المسافرين ال�ح��رص على مراجعة
واالم � �ت � �ث� ��ال ب� �ل ��وائ ��ح ال� �س� �ف ��ر ال �م �ح �ل �ي��ة
ال �خ��اص��ة ب�ح��ال��ة ال�ت�ط�ع�ي��م ض��د ف�ي��روس
كوفيد -19وفحص  PCRقبل الحجز.
وق ��د وق �ع��ت ط �ي��ران ال �ج��زي��رة خ ��الل ه��ذا
ال� �ش� �ه ��ر م � ��ذك � ��رة ت� �ف ��اه ��م م � ��ع ال �م �ص �ن��ع
إي��رب��اص لشراء عشرين طائرة من طراز
 A320neoوث �م��ان��ي ط ��ائ ��رات م ��ن ط ��راز
 A321neoب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى خ �ي ��ار ش ��راء
خ �م��س ط ��ائ ��رات إض��اف �ي��ة .وت �ب �ل��غ قيمة
الصفقة م��ا يزيد ع��ن  3.3مليارات دوالر
بحسب األس �ع��ار المعلن ع�ن�ه��ا ،فيما ال
تزال تفاصيل الصفقة الفعلية غير معلن
ع�ن�ه��ا .وت�ش�غ��ل ط �ي��ران ال �ج��زي��رة رح��الت
تجارية ورح��الت شحن ج��وي من مبنى
رك � ��اب ال �ج ��زي ��رة  T5ف ��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت
ال ��دول ��ي ،ح �ي��ث ت �خ��دم ال �ش��رك��ة أك �ث��ر من
 45وج�ه��ة ذات الطلب ال�ع��ال��ي للسياحة
واألع � �م� ��ال ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وآس �ي��ا
وأفريقيا وأوروبا.

