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يبحث تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين

الحجرف يترأس اجتماع اللجنة

الكويتية اليونانية في أثينا غداً
وال�صحة وال��ث��ق��اف��ة وال��ط�يران
قالت وزارة املالية �إن االجتماع
املدين.
التح�ضريي للدورة الأولى للجنة
وم��ث��ل اجل���ان���ب ال��ك��وي��ت��ي يف
الوزارية الكويتية  -اليونانية
االجتماع الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون
امل�شرتكة للتعاون االقت�صادي
االقت�صادية نبيل العبداجلليل
والفني الذي انطلقت �أعماله �أم�س
يف ح�ين مثل اجل��ان��ب اليوناين
يف العا�صمة اليونانية �أثينا
املدير العام للعالقات الثنائية
بحث تعزيز التعاون الثنائي بني
االقت�صادية يف وزارة اخلارجية
البلدين.
اليونانية ال�سفرية كون�ستانتينا
و�أ���ض��اف��ت «امل��ال��ي��ة» يف بيان
�أثينا�سادو مب�شاركة عدد كبري من
�أن االجتماع التح�ضريي الذي
امل�س�ؤولني يف البلدين.
�سي�ستمر يومني ناق�ش الكثري
وذك���رت «امل��ال��ي��ة» �أن الوزير
من جماالت التعاون التي تعزز
نايف احلجرف �سيرت�أ�س االجتماع
�أوا��ص�ر ال��ت��ع��اون الثنائي بني
الوزاري للجنة الوزارية الكويتية
البلدين ال�سيما املتعلقة بالتعاون
• نايف احلجرف
اليونانية الذي �سيعقد غد يف �أثينا
االقت�صادي واملايل واال�ستثماري
والتجاري وال�صناعي .و�أو�ضحت �أن االجتماع تطرق يف حني �سيمثل اجلانب اليوناين يف االجتماع وزيرة
�إلى تعزيز التعاون بني غرفتي التجارة وال�صناعة يف الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية والأوروبية والتنموية
البلدين وكذلك التعاون يف جمال ال�سياحة والإعالم �سيا �أناغنو�ستوبولو.

عوائد سندات الخزانة األميركية

تتعافى من أدنى مستوى منذ يناير
�صعدت عوائد �سندات اخلزانة
الأمريكية لأجل � 10سنوات خالل
ت��ع��ام�لات �أم�����س لتتعافى من
�أدن��ى م�ستوى م�سجل منذ يناير
املا�ضي.وكانت عوائد �سندات
اخلزانة ت�أثرت �سلب ًا بالأم�س يف
�أعقاب بيانات الت�ضخم ليرتاجع
العائد على الديون احلكومية
لآج��ل � 10سنوات دون م�ستوى
 %2.6للمرة الأولى منذ  4يناير

املا�ضي .وبح�سب البيانات ،ف�إن
الت�ضخم ال�سنوي يف الواليات
املتحدة �سجل �أدن��ى م�ستوى يف
نحو عامني ون�صف خ�لال �شهر
فرباير املا�ضي .وتعزز قراءة
الت�ضخم بالإ�ضافة �إلى بيانات
مبيعات التجزئة الأمريكية خالل
يناير املخيبة ل�ل�آم��ال ،حجة
بنك االحتياطي الفيدرايل لبقاء
معدالت الفائدة منخف�ضة لفرتة

ارتفاع اإلنتاج الصناعي
في منطقة اليورو

�أطول .وكان املركزي الأمريكي
قرر وقف زيادة معدالت الفائدة
يف ال��ف�ترة ال��راه��ن��ة م��ع ترقب
ال��ب��ي��ان��ات االق��ت�����ص��ادي��ة و�سط
خماوف ب�ش�أن �أن يلقي التباط�ؤ
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي بظالله
على اقت�صاد الواليات املتحدة.
وارتفع العائد على ديون احلكومة
الأمريكية لآجل � 10سنوات �إلى
.%2.621

اقتصاد
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يعتبر المعدل األعلى في  6أشهر

 %6.5نمواً في طلب المسافرين على الرحالت الجوية
ك�شف االحت����اد ال����دويل للنقل
اجلوي «�إياتا» عن نتائج حركة
امل�سافرين الدوليني ل�شهر يناير
 ،2019والتي �شهدت ارتفاع ًا يف
الطلب «الذي ُيقدر بح�سب �إيرادات
ال��رك��اب لكل كيلومرت» بن�سبة
 %6.5باملقارنة مع الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي ،لت�سجل بذلك
معدل منو يف �ستة �أ�شهر.
�أ��سرع
ّ
وحققت ال�سعة «التي تُ قدر بعدد
املقاعد املتاحة لكل كيلومرت»
منو ًا بن�سبة  %6.4وارتفع عامل
احلمولة بواقع  0.1نقطة مئوية
لي�صل �إلى  .%79.6وبهذا ال�صدد،
قال �ألك�ساندر دو جونياك ،املدير
العام والرئي�س التنفيذي لـالحتاد
ال��دويل للنقل اجل��وي« :ب��د�أ عام
 2019ب�صورة �إيجابية ،حيث

متا�شى طلب ال��رك��اب مع اخلط
العامل توجهات الأعوام الع�رشة
املا�ضية� .إال �أن ال�سوق تظهر
م�ؤ�رشات متفاوتة يف ظل ت�ضا�ؤل
الثقة بالن�شاط ال��ت��ج��اري يف
االقت�صادات املتقدمة ويف البلدان
النامية ب�صورة �أدق و�أو�ضح».
و�شهد �شهر يناير زيادة يف معدل
الطلب العاملي على الرحالت
اجلوية بن�سبة  %6.0مقارنة مع
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي،
ما يعك�س ارتفاع ًا يف معدل النمو
ال�سنوي امل�سجل خ�لال �شهر
دي�سمرب املا�ضي والبالغ .%5.3
و�شهدت جميع املناطق العاملية
منو ًا يف حركة امل�سافرين ،مع
ت�صدر ال�سوق الأوروب��ي لل�شهر
ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل ،كما

• �ألك�ساندر دو جونياك

ازدادت ال�سعة الإجمالية بن�سبة
 ،%5.8وارتفع عامل احلمولة
بواقع  0.2نقطة مئوية لي�صل

�إل��ى  .%79.8و�سجلت �رشكات
ال��ط�يران الأوروب���ي���ة يف �شهر
يناير ارتفاع ًا يف معدل حركة
امل�سافرين العاملية بن�سبة
 %7.7باملقارنة مع الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي ،لتنخف�ض عن
معدل النمو ال�سنوي امل�سجل
خ�لال �شهر دي�سمرب ال��ذي بلغ
 .%8.6ويعك�س ه��ذا املعدل
غالب ًا حالة عدم اليقني ب�ش�أن
الو�ضع االقت�صادي يف املنطقة،
ال�سيما ال�شكوك واالفتقار �إلى
الو�ضوح فيما يتعلق مب�س�ألة
خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد
الأوروب���ي .كما ازدادت ال�سعة
بن�سبة  ،%8.8وت��راج��ع عامل
احلمولة مبقدار  0.9نقطة مئوية
�إلى .%80.3

شركات الشرق األوسط سجلت معدالت النمو األضعف
حققت �رشكات الطريان يف منطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ زي��ادة يف معدل حركة
امل�سافرين بن�سبة  %7.1مقارنةً ب�شهر
يناير  ،2018لت�سجل بذلك من��و ًا قوي ًا
عن معدل النمو ال�سنوي امل�سجل خالل
�شهر دي�سمرب املا�ضي والبالغ .%5.0
كما ازدادت ال�سعة بن�سبة  ،%5.1وارتفع
عامل احلمولة بواقع  1.5نقطة مئوية �إلى
 ،%81.7وهي ثاين �أعلى ن�سبة بني خمتلف
املناطق العاملية.
وي�ستند هذا النمو الإقليمي ال�سليم �إلى
ارتفاع م�ستوى الإيرادات والزيادة يف �أعداد
الرحالت املبا�رشة التي تربط بني املدن

املختلفة .و�سجلت �رشكات ال��ط�يران يف
منطقة ال�رشق الأو�سط معدل النمو الأ�ضعف
بني خمتلف املناطق ،حيث ارتفع معدل
الطلب بن�سبة  %1.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب�شهر يناير
 .2018وعلى الرغم من ذل��ك ،يعترب هذا
النمو ال�ضعيف حت�سن ًا مقارنةً بانخفا�ض
م��ع��دل ح��رك��ة ال��رك��اب امل�سجل يف �شهر
دي�سمرب املا�ضي والذي بلغ .%0.1
كما ازدادت ال�سعة بن�سبة  %3.2بينما
انخف�ض عامل احلمولة بواقع  1.3نقطة
مئوية ليبلغ  .%75.6كما �شهدت �رشكات
الطريان يف �أمريكا ال�شمالية ارتفاع ًا يف
معدل حركة امل�سافرين بن�سبة  %4.7مقارنةً

بالعام املا�ضي ،حيث حققت حت�سن ًا طفيف ًا
مقارنة باملعدل امل�سجل يف ال�شهر ال�سابق
والذي بلغ  ،%3.7يف حني ارتفعت ال�سعة
بن�سبة  ،%3.5وزاد عامل احلمولة مبقدار
 1.0نقطة مئوية لي�صل �إلى .%80.6
ويحظى معدل الطلب هذا بدعم قوي من
الأو�ضاع االقت�صادية القوية ن�سبي ًا والتي
معدل بطالة منخف�ض وعززت
�أ�سفرت عن
ّ
م�ستوى الإن��ف��اق اال�ستهالكي.وحققت
�رشكات الطريان يف �أمريكا الالتينية خالل
�شهر يناير ارتفاع ًا يف معدالت حركة
امل�سافرين بن�سبة  %5.8مقارنة ب�شهر
يناير .2018

إعادة إعمار العراق على طاولة رجال األعمال في فيينا

ارتفع الإنتاج ال�صناعي يف منطقة اليورو خالل يناير على �أ�سا�س �شهري
وب�أكرث من توقعات املحللني ،وذلك مع حت�سن �أداء كافة القطاعات.
وك�شفت بيانات �صادرة عن «يورو�ستيت»� ،أن الإنتاج ال�صناعي يف
منطقة اليورو زاد بنحو  %1.4يف يناير املا�ضي على �أ�سا�س �شهري،
مقابل هبوط بنحو  %0.9يف دي�سمرب ال�سابق له .وكانت توقعات
املحللني �أ�شارت �إلى �أن الإنتاج ال�صناعي داخل منطقة اليورو �سريتفع
بن�سبة  .%1وعلى �أ�سا�س �سنوي ،ارتفع الإنتاج ال�صناعي داخل منطقة
اليورو بن�سبة  %1.1يف يناير املا�ضي مقارنة بالفرتة املقارنة من
 .2018و�أظهرت البيانات �أن قطاع �إنتاج الطاقة �سجل زيادة بنحو
 %2.4بعد تراجع بنحو  %0.6يف دي�سمرب ،كما زاد �إنتاج ال�سلع
الر�أ�سمالية بن�سبة  ،%0.9مقابل هبوط بنحو  %1.1يف ال�شهر الأخري
من � .2018أما �إنتاج ال�سلع الو�سيطة فارتفع بن�سبة  ،%0.2وهي
وترية �أقل من امل�سجلة يف دي�سمرب عند .%0.3

أميركا تأمل في التوصل

التفاق مع الصين خالل أسابيع

• جانب من االجتماع

نظمت غرفة التجارة العربية النم�ساوية بالتعاون مع �سفارة جمهورية
العراق يف النم�سا وجمعية املهند�سني النم�ساوية منتدى هو الأول من
نوعه بح�ضور �سبعني من اخلرباء واملهند�سني ورجال الأعمال وامل�س�ؤولني
احلكوميني من النم�سا والعراق بالإ�ضافة �إل��ى عدد من الربملانيني
واخلرباء من �أوروبا وكندا وممثلني عن الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
«يونيدو» ملناق�شة �أهم اجلوانب الهند�سية واالقت�صادية التي ت�ساعد يف
برنامج �إعادة �إعمار املو�صل و�سبل �ضمان امل�شاركة الفعالة من اجلانب
النم�ساوي يف م�شاريع �إعادة �إعمار مدينة املو�صل من خالل و�ضع خطط
وا�ضحة مع اجلانب العراقي.
وافتتح املنتدى ريت�شارد �شينتز رئي�س غرفة التجارة العربية النم�ساوية
ونائب رئي�س غرفة االقت�صاد االحتادية النم�ساوية بكلمة ترحيبية
بال�ضيوف عرف خاللها على �أهمية عقد اجتماع الطاولة امل�ستديرة
والأهداف املرجوة عرب اال�ستفادة من اخلربات والطاقات املتاحة.
بدوره قال �أمني عام غرفة التجارة العربية النم�ساوية املهند�س م�رض
اخلوجة �أن فكرة عقد اجتماع الطاولة امل�ستديرة لإعادة �إعمار مدينة
املو�صل جاءت بعد �سل�سلة من اللقاءات واالجتماعات وامل�ؤمترات الدولية
املعنية بال�ش�أن العراقي و�أن ح�ضور لفيف من الربملانيني الأوروبيني
وممثلني من القطاعات العامة واخلا�صة من قارات خمتلفة يعك�س االهتمام
الدويل البالغ يف �إعادة �إعمار مدينة املو�صل العراقية بعد �أزاحة تنظيم
داع�ش الأرهابي منها.

ارتفاع أسعار الذهب بأعلى
وتيرة في أسبوعين

قال املمثل التجاري الأمريكي
روب���رت اليتهايزر� ،إن��ه ي�أمل
ب���أن تكون ال��والي��ات املتحدة
وال�صني يف الأ�سابيع الأخ�يرة
من املحادثات الرامية للتو�صل
�إل��ى اتفاق من �ش�أنه �أن يخفف
حدة احلرب التجارية بني �أكرب
اقت�صادين يف العامل.
وذك��ر «اليتهايزر» خالل جل�سة
ا�ستماع للجنة ال�ش�ؤون املالية
مبجل�س ال�شيوخ «ن�أمل �أن نكون
يف الأ�سابيع الأخرية للتو�صل �إلى
اتفاق» ،لكنه حذر من �أن هناك
م�شكالت ال تزال قائمة.
و�أ���ض��اف «�إذا مل يتم ح��ل هذه
امل�����س��ائ��ل ل�صالح ال��والي��ات

امل��ت��ح��دة ،ف��ل��ن نتو�صل �إل��ى
ات��ف��اق» .وق���ال كليت ويلم�س
م�ست�شار البيت الأبي�ض للتجارة،
�إن م�����س ��ؤويل �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب مل ي�ضعوا
�أي خطط جديدة لإر�سال فريق �إلى
ال�صني لإجراء حمادثات جتارية
مبا�رشة ،لكن املفاو�ضني حققوا
تقدما ،وكانت تقارير �إخبارية
قد �أعلنت �أنه من املنتظر عقد قمة
بني الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب ونظريه ال�صيني �شي جني
بينغ بوالية فلوريدا  27مار�س
احلايل للتباحث حول الق�ضايا
وامللفات االقت�صادية ال�شائكة
واخلالفية بني البلدين.

نيكي يهبط جراء ضعف
طلبيات اآلالت

�أغلق امل�ؤ�رش نيكي القيا�سي منخف�ض ًا يف بور�صة طوكيو للأوراق
املالية �أم�س �إذ دفعت الطلبيات ال�ضعيفة على الآالت �أ�سهم ال�رشكات
امل�صنعة وامل�صدرة لها للهبوط ،فيما �أقبل امل�ستثمرون القلقون
من ان�سحاب بريطانيا من االحتاد الأوروبي على جني الأرباح.
كما كان �أداء الأ�سهم املالية ،التي ت�ستفيد من ارتفاع العائدات،
�ضعيفا مع تراجع العائد على ال�سندات الأمريكية حتت �ضغط
بيانات الت�ضخم ال�ضعيفة ،ما يدعم التوقعات ب�أن يبقي جمل�س
االحتياطي االحتادي «البنك املركزي الأمريكي» �أ�سعار الفائدة
دون تغيري العام احلايل .وانخف�ض امل�ؤ�رش نيكي  %1ليغلق عند
 21290.24نقطة ،بعدما ارتفع .%1.8

ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب خالل
تعامالت �أم�����س وذل��ك عند �أعلى
م�ستوى يف �أ�سبوعني ،مع تنامي
اال�ضطرابات ال�سيا�سية وقبيل �إعالن
بيانات اقت�صادية وارت��ف��ع �سعر
العقود الآجلة للذهب ت�سليم �أبريل
بنحو � %0.5إلى  1304.90دوالر ًا
للأوقية.
كما زاد �سعر الت�سليم الفوري للمعدن
الأ�صفر بن�سبة  %0.2عند 1304.48
دوالر ًا للأوقية ،وذلك بعد �أن �سجل
م�ستوى  1305.69دوالر ًا للأوقية يف
وقت �سابق من اجلل�سة وهو �أعلى
م�ستوى منذ  1مار�س املا�ضي.

وخ�لال تلك الفرتة ا�ستقر م�ؤ�رش
الدوالر الرئي�سي الذي يقي�س �أداء
العملة �أمام  6عمالت رئي�سية عند
م�ستوى  .96.978وتورطت اململكة
املتحدة يف م���أزق �سيا�سي جديد
عقب ت�صويت الأغلبية الربملانية
�أم�����س �ضد ت��ع��دي�لات الربيك�ست
عند � 391صوت ًا ،يف مقابل 242
�صوت ًا م�ؤيد ًا للتعديالت .وبعد تلك
التطورات الأخ�يرة ،فلم يبق �أمام
بريطانيا �سوى خيارين الأول تنفيذ
مغادرة الكتلة بدون �صفقة �أما الآخر
ف�سيتمثل يف الت�صويت على متديد
موعد الربيك�ست.

بلغت  15ألف عملية بحث

انخفاض عمليات البحث عبر اإلنترنت عن «بيتكوين» في اإلمارات
�أ�شار بحث �أجرته م�ؤخر ًا من�صة الت�سويق الرقمي
عدة جوائز يف هذا املجال،
 SEMrushاحلائزة على ّ
�إلى � ّأن االهتمام بعمليات البحث عرب الإنرتنت عن
العمالت الرقمية امل�شفرة يف الإم���ارات العربية
املتحدة يرتبط عن كثب بتقلبات �أ�سعار الأ�صول
الرقمية.
ونوهت الدرا�سة العاملية �إلى � ّأن عمليات البحث عرب
ّ
الإنرتنت يف الإمارات العربية املتحدة قد توافقت
مع الأ�سواق الأخرى وعك�ست االجتاهات العاملية
الإجمالية املتمثلة يف تراجع االهتمام بالعمالت
الرقمية امل�شفرة يف �أعقاب ارتفاع �أ�سعار �رصف
عملة البيتكوين �إلى م�ستويات قيا�سية يف دي�سمرب
من عام .2017
ويف ال�شهر ذاته ،ارتفعت معدالت عمليات البحث
عرب الإنرتنت عن عملة البيتكوين لتتجاوز الأربعني
مليون عملية بحث ،قبل �أن تنخف�ض خالل الأ�شهر
الثمانية التالية ملعدل و�سطي يبلغ خم�سة ماليني
عملية بحث على م�ستوى العامل .وتعليق ًا على ذلك،
قال �آدم زي��دان ،مدير االت�صاالت امل�ؤ�س�سية لدى
من�صة  SEMrushيف منطقة ال�رشق الأو�سط« :كانت
العالقة بني معدالت عمليات البحث عن العمالت

الرقمية امل�شفرة عرب الإنرتنت و�أ�سعار �رصف عملة
البيتكوين على م�ستوى العامل قوية للغاية يف
�أوائل عام  ،2018غري � ّأن هذه العالقة باتت �أ�ضعف
وي�شري تقرير SEMrush
بكثري يف يومنا احلايل»ُ .
�أي�ض ًا �إلى ارتفاع ن�سب عمليات البحث عن العمالت
امل�شفرة عرب الإنرتنت يف الإمارات العربية املتحدة
يف دي�سمرب لعام  .2017ومتا�شي ًا مع االجتاهات
العاملية �أي�ض ًا ،انخف�ضت ن�سب عمليات البحث
عرب الإنرتنت يف الإم��ارات العربية املتحدة منذ
ذلك التاريخ ،لتبقى مت�أخرة يف الوقت الراهن عن
معدالت عمليات البحث ال�شهرية عرب الإنرتنت عن
م�صطلحات مالية جتارية تقليدية �أو عامة كم�صطلح
«�سوق الأوراق املالية» .كما �سلّط تقرير SEMrush
ال�ضوء على � ّأن عمليات البحث عن عملة عرب الريبل
يف الإم���ارات العربية املتحدة ت�أتي يف املرتبة
الثانية بعد عمليات البحث عن البيتكوين.
جدير بالذكر � ّأن معدالت البحث عن عملة البيتكوين
عرب الإنرتنت يف الإمارات العربية املتحدة انخف�ضت
من � 100ألف عملية بحث �شهري ًا خالل فرتة االرتفاع
يف �أ�سعار ال�رصف يف �أوائ��ل عام  2018لت�صل �إلى
م�ستواها احلايل عند � 15ألف عملية بحث �شهرية.

