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بهدف الترويج للفرص االستثمارية وتبادل البيانات واإلحصائيات التجارية

»غرفة عجمان« توقع مذكرة تفاهم مع مجلس األعمال 
الكويتي لتعزيز التعاون املشترك

وق��ع��ت غ��رف��ة جت����ارة وص��ن��اع��ة 
ع��ج��م��ان أم���س األح���د م��ذك��رة تفاهم 
م��ع مجلس االع��م��ال الكويتي بدبي 
واإلم����ارات الشمالية ب��ه��دف تعزيز 
ال��ت��ع��اون املشترك ب��ني الطرفني مبا 
يخدم مجتمع االعمال من خالل تنفيذ 
فعاليات ول��ق��اءات مشتركة لتبادل 

اخلبرات.
ووق���ع م��ذك��رة التفاهم م��ن جانب 
غرفة عجمان املدير التنفيذي لقطاع 
االستثمار وتنمية االعمال اإلماراتي 
محمد اجلناحي وم��ن جانب مجلس 
االعمال الكويتي رئيسة املجلس ملى 

بورسلي وذلك في مقر غرفة عجمان.
ونصت مذكرة التفاهم على أهمية 
الترويج للفرص االستثمارية وتبادل 
البيانات واالح��ص��ائ��ي��ات التجارية 
وتنظيم املشاريع واملبادرات املشتركة 
خل��دم��ة الطرفني وض���رورة تشجيع 
م��ش��ارك��ة امل��ؤس��س��ات واالف�����راد في 
احملافل واملعارض الدولية التي تنظم 
ف��ي إم���ارة عجمان او دول��ة الكويت. 
وتضمنت م��ذك��رة التفاهم إج���راءات 
لتسهيل وت��ب��ادل ال��زي��ارات والوفود 
التجارية وتنظيم اللقاءات املشتركة 
بحضور رجال ورواد االعمال وبحث 
وم��ن��اق��ش��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات 
للخروج بتوصيات تدعم منو االعمال 

والشراكات الفعالة.
وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
االستثمار وتنمية االعمال لدى )غرفة 
عجمان( محمد اجلناحي في تصريح 
صحفي ع��ق��ب ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة إنها 
ج��اءت لتتوج التعاون “اجلاد” بني 
الطرفني مشيدا ب��دور مجلس االعمال 

الكويتي في تطوير اوج��ه العمل بني 
رواد االعمال اإلماراتيني والكويتيني 
وتفعيل قناة تواصل مباشرة تصب في 

تنمية االستثمارات لدى الطرفني.
وأك��د ان غرفة عجمان تضع ضمن 
أولوياتها تعزيز تعاونها مع كافة 
ال����دول وع��ل��ى رأس��ه��ا دول مجلس 
التعاون اخلليجي وذل��ك بتوجيهات 
ومتابعة من القيادة الرشيدة مثمنا 
ح��زم��ة ال��ت��س��ه��ي��الت وامل���زاي���ا التي 

تقدمها إم���ارة عجمان للمستثمرين 
ورج����ال األع���م���ال م��ن خ���الل ت��راب��ط 
وت��ع��اون مختلف اجل��ه��ات املعنية 
بالشأن االقتصادي.من جانبها أكدت 
رئيس مجلس األعمال الكويتي بدبي 
واإلم�����ارات الشمالية مل��ى بورسلي 
على أهمية م��ذك��رة التفاهم ودوره��ا 
في زي��ادة التعاون القائم بني )غرفة 
عجمان( واملجلس الذي يعنى برعاية 
رواد االعمال الكويتيني الناشطني في 

السوق اإلماراتية. وبينت بورسلي 
أن الطرفني اتفقا على تنفيذ جملة من 
الفعاليات واللقاءات املشتركة بحضور 
رواد أعمال من اجلانبني “ما سيكون 
عامال رئيسياً في التعرف على مختلف 
الفرص االستثمارية املتوفرة في كل 
م��ن الكويت وعجمان”. وأوض��ح��ت 
ان مذكرة التفاهم ستعزز من سرعة 
توفير املعلومات والبحوث اخلاصة 
مبجتمع االعمال وتهيئة البيئة احملفزة 

الستقطاب رواد ج��دد م��ن اجلانبني 
وال��ب��دء في تنمية وتطوير املشاريع 
اخل��اص��ة وت��ك��وي��ن ال��ش��راك��ات فيما 
بينهم.وحضر توقيع مذكرة التفاهم 
كل من مدير إدارة تنمية االعمال في 
)غرفة عجمان( جميلة كاجور واألمني 
العام ملجلس االعمال الكويتي سعد 
الربيعان واألعضاء محمود الرفاعي 
وبدر الصقعبي ممثل املجلس ملتابعة 

تفعيل مذكرة التفاهم.
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جانب من توقيع االتفاقية

شركة األغذية تنسحب من السوق اعتبارا من اليوم

البورصة تستهل جلسة تعامالت األسبوع 
8.55 نقطة على انخفاض املؤشر العام 

استلهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها 
األسبوعية أمس األحد على انخفاض املؤشر 
العام 55ر8 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4788 

نقطة وبنسبة انخفاض 18ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت املؤشر 9ر43 
مليون سهم مت��ت م��ن خ��الل 2270 صفقة 

نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار كويتي.
في م���وازاة ذل��ك انخفض مؤشر السوق 
الرئيسي بواقع 83ر28 نقطة ليصل إلى 
مستوى 5ر4810 نقطة وبنسبة انخفاض 
6ر0 في املئة من خ��الل كمية أسهم بلغت 
10ر32 مليون سهم متت عبر 1464 صفقة 

نقدية بقيمة 13ر3 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق األول بواقع 2ر3 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 4ر4776 نقطة 
بنسبة ارتفاع 07ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 8ر11 مليون سهم متت عبر 

806 صفقات بقيمة 5ر4 مليون دينار. 
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون إف��ص��اح��ا م��ن بنك 
الكويت الوطني بشأن التصنيف االئتماني 
عالوة على إعالن النتائج املالية للصندوق 
اإلستثماري للسندات والصكوك اإلقليمية 
وكذلك انسحاب شركة )أغذية( من السوق 

اعتبارا من اليوم االثنني.
كما ت��اب��ع ه���ؤالء أي��ض��ا اف��ص��اح تأكيد 
اجلدول الزمني الستحقاقات األسهم لشركة 
التجارية العقارية عالوة على إعالن بورصة 
الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة 
وأخ��رى غير مدرجة لصالح حساب إدارة 
التنفيذ في وزارة العدل وكذلك تأكيد جدول 
استحقاق األسهم لعملية زي��ادة رأسمال 

شركة )مينا العقارية(.
كما اه��ت��م بعض املتعاملني بالنتائج 
املالية للربع األول من العام احلالي ألربعة 
ص��ن��ادي��ق ل��ش��رك��ة )امل��رك��ز امل��ال��ي( وه��ي 
صندوق فرصة املالي وصندوق املركز مينا 

االسالمي وصندوق املركز للدخل الثابت 
وصندوق املركز لالستثمار والتطوير.

وك���ان���ت ش���رك���ات )ي���اك���و( و)وث�����اق( 
و)فيوتشر كيد( و)التعمير( األكثر ارتفاعا 
ف��ي ح��ني كانت أسهم )م��ن��ازل( و)أع��ي��ان( 
و)ج��ي��اد( و)ع��ق��ارات ك( األكثر ت��داوال من 
حيث الكمية أم��ا األك��ث��ر انخفاضا فكانت 
)قيوين أ( و)دب��ي األول��ى( و)املصالح ع( 

و)دانة(.
وشهدت اجللسة ارتفاع أسهم 45 شركة 
وانخفاض أسهم 50 أخ��رى في حني كانت 
هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة 

متت املتاجرة بها.
وتطبق شركة )بورصة الكويت( حاليا 
مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت 
أنها ستلغي األوامر القائمة في نظام التداول 
اآلل���ي تعزيزا ل��رؤي��ة الشركة ورسالتها 

وقيمها وخطتها االستراتيجية.
وتتضمن ه��ذه املرحلة تقسيم بورصة 
الكويت إلى ثالث أسواق منها السوق األول 
ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية 
والقيمة السوقية املتوسطة إلى الكبيرة فيما 
تخضع شركاته ملراجعة سنوية ما يترتب 
عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب 
املعايير الفنية على أن تنقل املستبعدة إلى 

السوق الرئيسي أو سوق املزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات 
ذات السيولة اجليدة التي جتعلها ق��ادرة 
على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط 
اإلدراج املعمول بها فيما تخضع مكونات 
السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من 

مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق امل��زادات فهو الشركات التي ال 
تستوفي شروط السوقني األولي والرئيسي 
والسلع ذات السيولة املنخفضة واملتواضعة 

قياسا آلليات العرض والطلب املطبقة. )

11 مليون دينار 4 آالف متر مربع وبتكلفة نحو  مبساحة مبان تصل إلى 

»مدن األهلية« توقع مع مجموعة املخيال عقد 
وإدارة أكبر مجمع مطاعم باجلهراء

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة م���دن األهلية 
ال��ع��ق��اري��ة ع��ن ت��وق��ي��ع ع��ق��د مع 
مجموعة املخيال لتصميم وإنشاء 
وت��س��وي��ق وإدارة أك��ب��ر مجمع 
للمطاعم ف��ي منطقة اجل��ه��راء، 
واملتوقع أن تبلغ قيمته اإلجمالية 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء أع���م���ال ال��ت��ط��وي��ر 

والتسويق نحو 11 مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
م��دن األهلية العقارية عمر جنم 
في بيان صحفي بهذه املناسبة أن 
املجمع اجلديد سيقام على مساحة 
ارض تبلغ ألف متر مربع تقريبا 
ومب��س��اح��ة م��ب��ان ت��ق��در بنحو 4 
آالف متر مربع وتبلغ املساحات 
التأجيرية اإلجمالية للمجمع ما 
يقرب من 3500 متر مربع موزعة 
على 4 ط��واب��ق تشمل ال��س��رداب 

واألرضي واألول والثاني.
وأوض������ح جن���م أن » م���دن« 
تستهدف إجن��از امل��ش��روع خالل 
12 ش��ه��را م��ن اآلن على أن يتم 
االفتتاح التجريبي في النصف 
ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام 2019 وان 
يتم االفتتاح النهائي في الربع 
الثالث من العام 2019 خصوصا 

م��ع ان��ت��ه��اء ال��ش��رك��ة م��ن أع��م��ال 
التصاميم بالتعاون مع مكتب دار 
الكويت للهندسة لالستشارات 
الهندسية ال��ت��اب��ع لشركة مدن 

األهلية العقارية.
إقبال كبير

وأض����اف أن »م����دن« تتوقع 
إقباال كبيرا من قبل املستثمرين 
وامل��س��ت��أج��ري��ن، وخ��ص��وص��ا من 

شركات املطاعم العاملية الشهيرة 
على امل��ش��روع لكونه يعد أول 
مشروع متخصص من نوعه في 
تلك املنطقة احل��ي��وي��ة وموجه 
خلدمة شريحة سكانية ضخمة 
وذات ق���درات ش��رائ��ي��ة مرتفعة 
وحتتاج إلى املزيد من اخلدمات 
ف����ي ض�����وء م���ح���دودي���ة ح��ج��م 
املساحات التجارية املتاحة رغم 

الزيادة الكبيرة في عدد السكان 
بعد إنشاء مدن جديدة فيها أبرزها 

سعد العبد الله وجابر األحمد.
وأش����ار جن��م إل���ى أن املجمع 
اجل���دي���د س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه وف��ق 
أسلوب معماري حديث ومبتكر 
يناسب نشاط املطاعم وطبيعة 
املنطقة ويتناسب بشكل كبير 
م��ع احتياجات ش��رك��ات املطاعم 

العاملية التي ابدى عدد كبير منها 
رغبته املبدئية لالستثمار في 
املنطقة التي تشهد طلبا متزايدا 

على مثل هذا النوع من اخلدمات.
ورج��ح جنم أن يصبح املجمع 
وجهة رئيسية في منطقة اجلهراء 
ال��ت��ي تضم نحو نصف مليون 
نسمة منهم %55 مواطنني ونحو 
%40 ع��رب وال��ب��اق��ي جنسيات 
أخرى وسيشكل واجهة رئيسية 
بفضل التنوع املتوقع للعالمات 
التجارية املستثمرة فيه وكونه 
في قلب املنطقة التجارية ومنطقة 
اخلدمات الرئيسية. باإلضافة إلى 
توافر اخلدمات املكملة للمشروع 
كمواقف السيارات وخدمات األمن 
واحل��راس��ة والصيانة والنظافة 

وغيرها.
وأوض���ح جن��م أن عقد مجمع 
املطاعم يعد العقد الثاني للشركة 
مع مجموعة املخيال بعد جناحها 
قبل عامني ف��ي إن��ش��اء وتسويق 
وإدارة مجمع املخيال التجاري 
في نفس املنطقة وحتقيق إشغال 
بنسبة %100 وجني عوائد تفوق 

املعدالت السائدة في السوق.

الدوالر األميركي يرتفع أمام 
0.300 الدينار إلى 

ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي أمس 
االحد إلى مستوى 300ر0 دينار في حني انخفض اليورو إلى 368ر0 

دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اخلميس املاضي.
وق���ال بنك الكويت امل��رك��زي ف��ي نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني تراجع إلى مستوى 
420ر0 دينار والفرنك السويسري عند 307ر0 دينار وبقي الني 

الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الواليات املتحدة ارتفع ال��دوالر األمريكي إلى أعلى مستوى 
في أسبوعني مقابل سلة عمالت يوم اجلمعة عالوة على صعود عوائد 
السندات األمريكية في حني انخفض اجلنيه االسترليني في أعقاب 
بيانات اقتصادية مخيبة لآلمال كما هبط اليورو إلى أدنى مستوياته 
في أسبوعني مقابل الدوالر وسجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين.

مجمع املطاعم

بهدف تعزيز سبل التعاون البّناء

»جنرال إلكتريك للطاقة« تنظم يومًا 
مفتوحًا جلامعات كويتية

استضافت شركة »ج��ن��رال إلكتريك للطاقة«، 
 ،)GE( امل��درج��ة ف��ي ب��ورص��ة ن��ي��وي��ورك ب��ال��رم��ز
مجموعة من نخبة ممثلي برامج الهندسة امليكانيكية 
والكهربائية في أب��رز اجلامعات بالكويت، مبا في 
ذلك عمداء كليات ورؤس��اء أقسام وكبار األساتذة 
وآخ��ري��ن، وذل��ك ف��ي ي��وم مفتوح أقيم ف��ي “مركز 
جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت”. وهدفت 
الفعالية إلى استكشاف سبل التعاون، مبا في ذلك 
برامج التدريب العملي للطالب الذين يدرسون في 
قطاعي الهندسة والطاقة، وكذلك ف��رص التدريب 
الداخلي للشباب الكويتي في “مركز جنرال إلكتريك 

للتكنولوجيا في الكويت”.
وحضر الفعالية ممثلون عن جامعة الكويت، 
و«الكلية األسترالية في الكويت«، وجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، و«ك��ل��ي��ة اجلونكوين«، 
و«املعهد العالي للطاقة«، وغيرها. وأطلع الفريق 
الرئيسي في »مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا 
في الكويت« احلضور على أب��رز اجلوانب املتعلقة 
باملركز، واصطحبهم في جولة حول مراكزه الثالثة 
وه��ي م��رك��ز ال��ت��دري��ب، وم��رك��ز األدوات، وامل��رك��ز 
الهندسي. كما اّطلع الزوار على عروض توضيحية 
مفصلة حول مختلف برامج التدريب التي تقام في 
املركز، والتي تشمل دورات تدريبية للخريجني اجلدد 
من أجل إعدادهم ملمارسة مهنة الهندسة امليدانية 
في قطاع الطاقة، وفرص التدريب للمهنيني اجلدد 
واملتمرسني ف��ي قطاع الطاقة ف��ي م��ج��االت أنظمة 
التحكم، والتوربينات الغازية، وتوربينات البخار، 

واملولِّدات، وغير ذلك.
وبهذه املناسبة، قال خالد البنا، مدير »مركز جنرال 
إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت«: »تؤكد فعالية 
اليوم املفتوح في ’مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا 
في الكويت‘ على التزامنا بالتعاون مع املؤسسات 
الرائدة في الدولة من أجل دعم جيل جديد من املواهب 

التقنية احمللية، وذلك عبر رفع سوية الوعي واملعرفة 
لديهم بآخر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة. 
وتتمتع ’جنرال إلكتريك‘ بحضور قوي في الكويت، 
ومن خالل هذه الفعالية نسلط الضوء على الفرص 
التي توفرها شركتنا، مثل دورات التطوير املهني، 
والتدريب الداخلي، واملشاريع البحثية، وغيرها من 
األنشطة التي من شأنها أن تساعد في إعداد املواهب 

الشابة لتبوء أدوار مهمة في هذا القطاع مستقبالً«.  
ومت افتتاح “مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا 
في الكويت” عام 2016، وهو أول منشأة من نوعها 
تطلقها الشركة خارج الواليات املتحدة، ويقدم املركز 
خدماته للعمالء حول الشرق األوسط وأفريقيا ضمن 
3 مجاالت رئيسية هي التدريب واألدوات والهندسة. 
وتبلغ مساحة املركز 9 آالف كم مربع، مت تخصيص 
ثلثها إلق��ام��ة منطقة مخصصة للتدريب والتي 
تستوعب أكثر من 900 متدرب سنوياً. وباعتباره 
م��رك��زاً لعمليات التصليح، يساعد املركز لعمالء 
“جنرال إلكتريك” في الكويت والدول املجاورة على 
تقليل الوقت الالزم للشحن بنسبة تصل إلى 90% 

تقريباً، والتكلفة املادية بنحو 10%.
ويضم املركز أيضاً أول مختبر الكتشاف األخطاء 
وإصالحها ومحاكاتها في الشرق األوسط وأفريقيا 
من أجل إيجاد احللول في أربعة مجاالت تكنولوجية 
فائقة األهمية ه��ي: حتليل األعطال وتقييم امل��واد، 
واختبار الزيوت والوقود، ومحاكاه أنظمة التحكم، 
واملراقبة والتشخيص. وضمن إطار التزامها بتطوير 
املهارات املهنية للشباب الكويتي، قدمت “جنرال 
إلكتريك” للطالب واخلريجني الشباب، من خالل 
جامعة الكويت و”الكلية األسترالية في الكويت” 
و”الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية”، 
فرصاً للتدريب الداخلي في “مركز جنرال إلكتريك 
للتكنولوجيا في الكويت” لتزويدهم بخبرة عملية 

مباشرة في قطاع الطاقة.

جانب من الزيارة

11 أكتوبر املقبل اعتبارا من 

فالي دبي تطلق رحالت مباشرة إلى هيلسنكي
اعلنت ف��الي دب��ي عزمها تشغيل رح���الت مباشرة الى 

العاصمة الفنلندية هيلسنكي اعتبارا من 11 اكتوبر املقبل. 
وجاء اعالن الناقلة على هامش مشاركتها في سوق السفر 
العربي لتكون بذلك اول ناقلة وطنية تخدم فنلندا برحالت 
يومية مباشرة بني مطار دبي الدولي ومطار هلسنكي فانتا 
الدولي. وبهذه املناسبة قال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي 
للعمليات التجارية في فالي دبي” فالي دبي ستكون اول ناقلة 
وطنية توفر رحالت مباشرة الى العاصمة الفنلندية، نحن 
ملتزمون بفتح املزيد من الوجهات اجلديدة في االس��واق غير 

املخدومة لنوفر بذلك خيارات سفر أكثر من دبي الى العالم«.

يعد سوق السفر العربي أكبر معرض من نوعه في الشرق 
االوسط ويقام خالل هذا العام خالل الفترة من 22-25 ابريل 
2018. تشارك فالي دبي في هذا احلدث للمرة الثامنة على 
التوالي حيث تعرض احدث منتجاتها وخدماتها مبا فيها املقاعد 
اجلديدة لدرجتي رجال االعمال والسياحية على منت طائراتها 
من طراز بوينغ 737 ماكس 8. وقال جيهون ايفندي نائيس 
رئيس اول للعمليات التجارية في ف��الي دب��ي “ هيلسنكي 
هي الوجهة العاشرة التي نطلقها هذا العام لنوفر مزيدا من 
الوجهات اجلديدة ملسافرينا عبر شبكة وجهاتها العاملية”.” 
نحن واثقون ان خدماتنا النوعية ومستويات الراجة املتوفرة 

على منت طائراتنا اجلديدة مع املقاعد التي تتحول الى سرير 
كامل على درجة رجال االعمال ستجعل من الرحلة بني دبي 

وهيلسنكي خيارا مفضال للمسافرين«.
ولتوفير مزيد من ال��راح��ة للمسافرين ستشغل الناقلة 
على اخل��ط اجلديد طائرتها اجلديدة بوينغ 737 ماكس 8 
التي توفر مستويات راحة عالية بفضل مقاعد درجة رجال 
االع��م��ال التي تتحول ال��ى سرير كامل فضال عن املساحات 
الرحبة واخلصوصية التي تتيح لهم النوم خالل الرحلة. كما 
ان مسافري الدرجة السياحية وبفضل مقاعدها اجلديدة من 

ريكارو مصممة لتوفير مساحات مريحة تتيح للمسافرين 
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