
أنهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
الثالثاء على انخفاض مؤشرها السعري 
4ر25 نقطة ليصل إلى 2ر6232 مستوى 

نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 في املئة.
 ف��ي امل��ق��اب��ل انخفض امل��ؤش��ر ال��وزن��ي 
ليخسر 66ر4 نقطة ليصل إل��ى 7ر394 
نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر1 في املئة 
كما انخفض مؤشر )ك��وي��ت 15( بواقع 
4ر13 قطة ليصل إل��ى 81ر904 نقطة 

بنسبة بلغت 4ر1 في املئة.
 وشهدت اجللسة ت��داول 7ر59 مليون 
سهم متت عبر 2862 صفقة نقدية بقيمة 
9ر14 مليون دينار كويتي )نحو 7ر48 

مليون دوالر أمريكي(.
 وتابع املتعاملون إع��الن موافقة هيئة 
أس��واق امل��ال على جتديد حق بيع 10 في 
امل��ئ��ة م��ن أس��ه��م ش��رك��ة دان���ة ع���الوة على 
إيضاح بخصوص نشاط غير اعتيادي على 
أسهم شركة اجلزيرة وإع��الن تنفيذ بيع 
أوراق مالية ملصلحة حساب إدارة التنفيذ 

في وزارة العدل.
 كما تابع ه��ؤالء إع��الن شركة الكويت 
والشرق األوسط لالستثمار املالي )كميفك( 
ح��ول اج��ت��م��اع جمعية حملة ال��وح��دات 
لصندوق ال��رؤي��ة املقرر في 10 ديسمبر 
امل��ق��ب��ل ع���الوة ع��ل��ى امت���ام عملية ش��راء 
لشخص مطلع على اسهم شركة املركز 

املالي الكويتي.
 وك��ان��ت ش��رك��ات )أم����وال( و)ورق��ي��ة( 

و)امل��رك��ز( و)ال��دي��رة( و)سكب ك( األكثر 
ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ن ك��ان��ت أس��ه��م )بيتك( 
و)وطني( و )اهلي متحد( و)املستثمرون( 

و)زين( األكثر تداوال.
 واستهدفت ضغوط البيع وعمليات 

جني األرب��اح أسهم العديد من الشركات 
في مقدمتها )سينما( و)العقارية( و)دبي 
األولى( و)أجوان( و)املدن( في حن شهدت 
اجللسة ارتفاع أسهم 26 شركة وانخفاض 
أس��ه��م 73 أخ���رى وس��ط ث��ب��ات أس��ه��م 21 

شركة من إجمالي 120 شركة متت املتاجرة 
بها.  واستحوذت حركة مكونات مؤشر 
أسهم )كويت 15( على 3ر19 مليون سهم 
متت عبر 1261 صفقة نقدية بقيمة 11 

مليون دينار )نحو 9ر35 مليون دوالر(.
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14.9 مليون دينار 2862 صفقة بقيمة  59.7  مليون سهم عبر  اجللسة شهدت تداول 

0.41 باملئة  البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض املؤشر السعري 

االثنني املقبل في »فور سيزونز-الكويت «

»الكويتية لالستثمار«  و »كاندريام« 
تنظمان ندوة »عصر الروبوتات«

ت��ن��ظ��م ال���ش���رك���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
لالستثمار- أول شركة استثمارية 
ب��ال��ك��وي��ت وامل��ن��ط��ق��ة- ن��دوت��ه��ا 
السنوية بالتعاون مع مجموعة 
“كاندريام” ل��الس��ت��ث��م��ار، حتت 
عنوان  “عصرالروبوتات” وذلك 
ي��وم االث��ن��ن 27 نوفمبر 2017 
بفندق ف��ور سيزونز-الكويت” 

قاعة البدع “أ”.
وبهذه املناسبة أوض��ح مساعد 
مدير أول االستثمارات اخلارجية 
بالشركة الكويتية لالستثمار 
عبدالله أب��و القاسم ف��ي تصريح 
صحافي، اهتمام الشركة وتركيزها 
على مناقشة ق��ط��اع تكنولوجيا 
الروبوتات وذل��ك نظرا ملا يشهده 
القطاع من منو كبير خالل العامن 
األخ��ري��ن، متوقعا أن ت��ؤدي ثورة 
الروبوتات إلى خلق ثروات هائلة 
في املستقبل املنظور كما كان عليه 

احلال خالل الثورات الصناعية.
وأكد أبو القاسم حرص الكويتية 
لالستثمار على إطالع مستثمريها 
ومساهميها وعمالئها باملستجدات 

التي تطرأ على املشهد االقتصادي 
اإلقليمي والعاملي، السيما القطاعات 
واألنشطة االستثمارية الناشئة 
وال��ت��ي ت��ت��ن��ام��ى س��ن��وي��ا أب��رزه��ا 
“تكنولوجيا الروبوتات” حيث 
يؤكد اخلبراء على أهمية االستثمار 

فيها ملا حتققه من عوائد جيدة.
وقال إن االستثمار في هذا القطاع 
م��ه��م ألن���ه املستقبل ع��ل��ى جميع 
االص��ع��دة و القطاعات املرتبطة 
باالنسان، مضيفا “مع استمرار 
التكنولوجيا احلديثة و الروبوتات 
امل��ت��ط��ورة ف��ي إح����داث ث���ورة في 
عمليات التصنيع والتواصل، فإنها 
جاهزة لتغيير الطريقة التي نعيش 
بها وذل��ك مبساعدتنا ف��ي إج��راء 
بعض األع��م��ال وال��وظ��ائ��ف التي 
سيتم االستغناء عن جهود االنسان 
بها، كما أنها بدأت باقتحام حياتنا 

االجتماعية من جميع النواحي”.

عبدالله أبو القاسم

جانب من تداوالت البورصة
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بواقع  رحالت يومية للدوحة  

»اخلطوط الوطنية« تطلق أولى رحالتها إلى 
23 نوفمبر اجلاري الدوحة و اإلسكندرية 

استأنفت شركة اخلطوط اجلوية الوطنية، أحدث 
شركة طيران كويتية، أنها ستطلق رحالتها املباشرة 
إلى العاصمة القطرية الدوحة و مدينة اإلسكندرية 
في مصر  في الثالث والعشرون من نوفمبر املقبل، 
بواقع 6 رحالت في األسبوع للوجهة اإلسكندرية و 
رحلة يومية في األسبوع لوجهة الدوحة من وإلى 

مطار الكويت الدولي.
 وبهذه املناسبة علقت مديرة العالقات العامة 
واإلع��الم في اخلطوط الوطنية السيدة لنا الرشيد 
بقولها “ سعداء ج��دا بإفتتاح وجهاتنا اجلديدة 
الدوحة واإلسكندرية ونعدكم بإفتتاح وجهات أكثر 
في القريب العاجل” ولفتت الرشيد الى ان اخلطوط 
الوطنية تسعى لتقدمي أفضل اخلدمات بأقل تكلفة 

ممكنة وتقدميها بأسعار مناسبة جلميع شرائح 
املسافرين، وأنها ستقدم أسعارا وعروضا مميزة 
للمسافرين من وإل��ى ال��دوح��ة واإلسكندرية بعد 

إطالق الرحالت في نوفمبر املقبل. 
وتتخذ اخل��ط��وط الوطنية م��ن م��ط��ار الكويت 
الدولي مركزا لعملياتها التجارية وتؤمن في الوقت 
احلالي الربط املباشر مع 11 وجهة منذ إطالق 
أول��ى رحالتها في 11 يوليو املاضي إلى تبليسي 
ثم سراييفو وباكو والبحرين و النجف وسوهاج 
واألق��ص��ر واإلسكندرية  مبصر وب��ي��روت وأخيرا 
كامتاندو والدوحة، ومتضي “الوطنية” قدما في 
افتتاح العديد من اخلطوط اجلديدة خالل املرحلة 

املقبلة.

احدى طائرات اخلطوط الوطنية

»أعيان أوتو« تطرح حملتها اجلديدة  
حتت شعار »صفقة نهاية العام«

 
طرحت شركة أعيان أوتو حملتها اجلديدة حتت شعار “صفقة نهاية 
العام من أعيان”. وأوضحت الشركة في تصريح لها بأن هذه احلملة 
اخلاصة بالسيارات املستعملة تعتبر من أقوى احلمالت على مدار العام 
وهي تهدف إلى تقدمي أقصى درجات املرونة واملزايا للعمالء لتلبي جميع 

االحتياجات للعمالء حتت سقف واحد.
وبينت أعيان أوت��و أنها حرصت على أن تشمل احلملة ع��دداً كبيراً 
م��ن امل��ودي��الت احلديثة وذل���ك إلرض���اء ك��اف��ة األذواق وتلبية جميع 
احتياجاتعمالئها، حيث يشمل العرض موديالت ف��ورد ادج،  وف��ورد 
اكسبلورر،  وهوندا اكورد،  ونيسان التيما،  وشيفروليه امباال،  نيسان 
ب��ات��رول، نيسان باثفندر، وشيفروليه ت��اه��و، ط���وارق،  كيا ك��ادن��زا،  
ميتسوبيشي النسر، وجي ام سي يوكن.وأضافت الشركة أنه مبوجب هذه 
احلملة يستطيع العمالء شراء إحدى السيارات املستعملة من التشكيلة 
الكبيرة من السيارات باالقساط وبدون دفعة مقدمة بالتعاون مع شركة 
املال العاملية للتمويل.  وبينت أعيان أوتو أن هذه احلملة تشمل العديد 
من املزايا التشجيعية للعمالء، حيث يحصل العميل على كوبون تبديل 4 
اطارات مجاناًإضافة إلى كوبون مشتريات بقيمة 50 د.ك من لولو هايبر. 
مشيرة إلى أن احلملة ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر في معارض 
الشركة املنتشرة في كافة مناطق الكويت ) معرض الري – معرض أسواق 
القرين – معرض األحمدي – معرض اجلهراء ومعرض املهبولة( أو عبر 

االتصال على مركز االتصال 1880066.
ودعت الشركة العمالء الكرام إلى زيارة معارضها املنتشرة في مناطق 
ال��ري واملهبولة واألح��م��دي واجل��ه��راء وأس���واق القرين، لالطالع على 
تفاصيل العرض واملوديالت املتوفرة من السيارات املستعملة احلديثة 
املتوفرة بأسعار منافسة، وهي في معظمها من السيارات املستردة من 
عقود التأجير التشغيلي وذات استخدام خفيف، وجزء منها مازال حتت 
كفالة الوكالة. علماً بأن سيارات أعيان املستعملة حتصل على عناية 
الشركة املميزة، من صيانة دورية وجتهيز حتت اشراف الشركة وعلى 
أيدي فنين وأخصائين في مراكز الصيانة اخلاصة بالشركة، قبل طرحها 

للبيع في معارض الشركة املختلفة. 

»كامكو« ترعى حفل توزيع شهادات 
CFA العاشر احمللل املالي املعتمد 

أعلنت شركة كامكو لالستثمار، إحدى كبرى الشركات االستثمارية 
الرائدة في املنطقة من حيث حجم األصول امل��دارة، عن رعايتها الذهبية 
حلفل توزيع شهادات احمللل املالي املعتمد العاشر “CFA” للعام 2017، 
الذي اقيم بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد فيصل صرخوه وعدد 

من مسؤولي الشركة.
تعكس رعاية كامكو لهذا احلدث، التزام الشركة بدعم قطاع التعليم 
وال��ك��وادر احلاصلة على شهادة التحليل امل��ال��ي، حيث تسعى كامكو 
باستمرار لدعم موظفيها في سعيهم للحصول على تلك املؤهالت التي 
ترتبط مبجال عملها كشركة متخصصة في قطاع االستثمار، األمر الذي 
يعكس سياستها القائمة على االهتمام ورعاية موظفيها الذين يتميزون 
بالديناميكية واإلب��داع والذين لديهم الدافع لتعزيز املعايير املهنية في 

املجال املالي واالستثماري.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي لقطاع املوارد في كامكو السيد 
فاروق العومي، “بالنيابة عن شركة كامكو، اود ان أهنئ جميع اخلريجن 
من الذين أكملوا البرنامج بنجاح. فنحن نرى أن القيمة التي تضيفها 
املؤسسات املعروفة مثل مؤسسة احمللل املالي املعتمدCFAملوظفينا مهمة 

جداً نظراً للفائدة التي تعود على الشركة وايضاً على املجتمع بشكل عام”.

انطالقًا من دورها في مجال الرقابة على نشاط األوراق املالية

»أسواق املال« توقع مذكرة تفاهم بشأن 
التنسيق بني وزارة التجارة والصناعة

وقعت هيئة أسواق املال امس  الثالثاء املوافق 
21 نوفمبر 2017 على م��ذك��رة تفاهم بشأن 
التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، 
حيث مثل جانب ال����وزارة معالي خالد ناصر 
عبدالله الروضان - وزير التجارة والصناعة، 
وم��ث��ل الهيئة د. ن��اي��ف ف��الح م��ب��ارك احلجرف 
– رئيس مجلس مفوضي هيئة أس���واق امل��ال 

– املدير التنفيذي .
وذلك انطالقاً من دور هيئة أسواق املال بوجه 
خ��اص ف��ي مجال الرقابة على نشاط األوراق 
املالية تنظيماً وترخيصاً ونشاطاً وعلى كافة 
املتعاملن في هذا املجال مبا فيها الشركات وذلك 
على النحو املنظم بالقانون رقم )7( لسنة 2010 
بشأن إنشاء هيئة أس��واق امل��ال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية والئحته التنفيذية و تعديالتهما ، 
وفي إطار تنظيم مباشرة االختصاصات املوكلة 
إلى وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة 
على الشركات العاملة في دولة الكويت بوجه عام 
تأسيساً وتسجيالً وتنظيماً وترخيصاً على النحو 
املنظم بالقانون رقم )1( لسنة 2016 بإصدار 

قانون الشركات والئحته التنفيذية.
وإزاء ما قرره املشرع من دور الوزارة في مجال 
اإلشراف والرقابة على الشركات بوجه عام وما 
كفله في الوقت ذات��ه من خصوصية واستقالل 
ل��دور الهيئة في هذا املجال باإلشراف والرقابة 
على الشركات العاملة في نشاط األوراق املالية 
بوجه خاص وما نتج عن ذلك من تداخل بعض 
االختصاصات في مجاالت العمل املشتركة بينهما 
وعلى سند من أحكام امل��ادة )1-2( من الكتاب 
الثاني )هيئة أسواق املال( من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديالتهما والتي 
دع��ت إل��ى توقيع م��ذك��رات تفاهم ب��ن اجلهات 
الرقابية لتفادي ازدواج��ي��ة ال��رق��اب��ة، وسعياً 
من الطرفن لتنسيق التعاون في هذه املجاالت 
وص��والً لتحقيق االنسجام والتكامل في آليات 
العمل وإج��راءات��ه بن أجهزة الدولة و تخفيفاً 
لألعباء اإلجرائية على جمهور املتعاملن في هذا 
املجال، وحتقيقاً لرقابة فاعلة وضماناً إلجناز 
األع��م��ال على أكمل وج��ه ومب��ا يكفل الوضوح 

والشفافية واالنضباط.

»ويليامز سونوما«تطرح مجموعة »أيرين لودر« اجلديدة
أطلقت “ويليامز سونوما”، العالمة التجارية 
ال��رائ��دة ف��ي املنتجات الغذائية الفاخرة واألدوات 
املنزلية ذات اجل��ودة العالية،منتجات حصرية من 
مجموعة”أيرين لودر هوم”لدى محّلها في األفنيوز، 

الكويت. 
وقد تأسست عالمة “أرين” على يد أرين لودر التي 
متتلك خبرة تصل إلى نحو عقدين من الزمن في العمل 
في عالمة “إستي لودر” الشهيرة التي أسستها جّدتها، 
والتي أحدث ثورّة في عالم اجلمال واملوضة. وتركز 
العالمة على مبدأ أساسي بأن احلياة اجليدةوالسعيدة 
يجب أن تتسمبالسهولة والراحة، وهو ما انعكس على 
املجموعة اجلديدة التي أطلقتها بالتعاون مع “ويليامز 
سونوما”،وذلكمن خالل تصاميم مستوحاة من منزل 

عائلتها”بالم بيتش” الشهير. 
وس����واء تسوقالزبائنألنفسهم أو لعائالتهم 
أو ألص��دق��ائ��ه��م، حت��رص ك��ل م��ن عالمتي “أيرين” 
و”ويليامز سونوما” على تلبية جميع احتياجاتهم، 

وه��و ما تؤكده ه��ذه املجموعةالتي تلبي متطلباتهم 
بطريقٍة استثنائية. 

وتضم مجموعة”أيرين لودر” تصاميم مستلهمة 
من منزل العائلة الشهير في مدينة “بالم بيتش”. 
ويغلب عليهاشغف أي��ري��ن بالتسلية والترفيه.
وتشملطاولة وقطع مائدة مميزة، مبا في ذلك صحون 
باللونان األب��ي��ض واألزرق مستوحاة م��ن اخل��زف 
املصقول، وأدوات مائدة خزفية وأواني زجاجية وقطع 
متميزة للمائدة، إضافًة إلى وسائد خارجية.  وجاءت 
قطعالديكور املنزلي مزينة بنقشاتاألزهار وزخارف 
مستوحاة من الشواطئ، ومنسوجات طبيعية مثل 
الرافيا والكتان بألوان الباستيل الفاحتة مع إضافات 
باللون الذهبي. كما تضمنت املجموعةوسائد، وفرش 
وأغطية السرير، وأوان���ي امل��زروع��ات مع رسومات 
ي��دوي��ة، وق��ط��ع منحوتة، إل��ى ج��ان��ب قطع معدنية 
مزخرفة، وأخ��رى من اخل��زف، وأعمال فنية، وثريات 

مجموعة”أيرين لودر” اجلديدةومصابيح طاولة مع ملسات حصرية.  

بحسب استطالع »أڤايا« لتجارب العمالء في قطاع الضيافة

دراسة: املسافرون في اخلليج يتطلعون ملناخ رقمي أوسع في الفنادق والوجهات السياحية
أظهراستطالع جديدأجرته شركة “أڤايا”، تصاعد 
استخدام مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي 
ل��ألدوات الرقمية لغرض تعزيز جتاربهم املعنية 
باإلقامة الفندقية. وكشف اإلستطالع بأن 89% 
من مواطني اخلليج يستخدمون تطبيقات الهواتف 
الذكية اخل��اص��ة بالفنادق ألداء ع��دد م��ن املهام 
املرتبطة بإقامتهم، في حن أكد مايزيد عن 25% 
من املشاركيناستخدامهم لنفس التطبيقات من أجل 

حجز غرفهم الفندقية.
وشمل االستطالع ال��ذي أج��ري بالتعاون مع 
مؤسسة “يوجوف” YouGov أكثر من 1،200 فرد 
من دول مجلس التعاون اخلليجي بهدف التعرف 
على توجهات امل��واط��ن اخلليجي ف��ي ظ��ل العالم 

الرقمي املتنامي الذي تعيشه املنطقة. 
وتفصيالً حول نتائج املشاركن الذين اختاروا 
اإلنترنت وسيلة حلجز غرفهم الفندقية، فقد حاز 
استخدام منافذ وكالء السفر الرقمية وسيلة للحجز 
على املرتبة األولى بنسبة %39، كما أكد %37 من 
املشاركن استخدامهم للموقع اإللكتروني اخلاص 
بالفندق، في حن أتت تطبيقات الهواتف الذكية 
اخلاصة بالفنادق نفسها في املرتبة الثالثة من 
حيث االستخدام لغرض احلجز وبنسبة 27%. 
ومن جانب أخر، فمازالت مراكز اإلتصال والتواصل 

عبر اإلمييل إحدى الطرق املفضلة التي يستخدمها 
مواطني املنطقة حلجز ال��غ��رف، حيث نالت كلتا 

الوسيلتن على نسبة %20 كلعلىحدى. 
وع��ن س���ؤال امل��ش��ارك��ن ف��ي اإلس��ت��ط��الع حول 
العوامل امل��ؤث��رة على تقييم اإلق��ام��ة، فقد تصدر 
عامل سرعة تسجيل ال��دخ��ول ضمن الفنادق في 
املرتبة األول��ى من حيث األول��وي��ة بنسبة 31%، 
تاله عامل سهولة استخدام التطبيق وعدم تعقيده 
ف��ي امل��رت��ب��ة الثانيةبنسبة %15، حيث رك��زت 
محاور هذا اجلانبحول الوصول إلى مرافق الترفيه 
كالنوادي الرياضية واملسابح واملطاعم وخدمات 
الرعاية باألطفال. هذا وتتجه دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلى إنعاش دور قطاع السياحة ليكون 
أح��د األدوات املسهمة ف��ي تعزيز استراتيجيات 
التنويع االقتصادي، كما يرى خبراء هذا املجال بأن 
هذا التوجه يجب أن يتماشى مع تطلعات العميل 
الرقمية عبر تبني حلول ترتقي بتجاربه إلى 

مستويات متقدمة. 
وت��ؤك��د نتائج االستطالع على ض���رورة قيام 
الفنادق بتوفير جتارب عمالء متقدمة وعصرية ملا 
قد يتسبب اإلخالل بهذا العامل من فقدان احلصص 
السوقية وتدني امل��وارد املالية.حيث أع��رب 44% 
من املشاركن في اإلستطالع عن عدم استعدادهم 

إعطاء الفندق فرصة ثانية في حال تدني مستوى 
اخلدمات. وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، حيث أكد 
%34 من املشاركن نيتهم التعبير عن امتعاضهم عن 
مستويات اخلدمة عبرمشاركة مراجعاتهم السلبية 
في إحدى مواقع التوصيات املعنية بالفنادق،في 
حن اكتفى %37 باإلشارة إلى نيتهم رفع شكوى 

لإلدارة. 
وفي معرضت عليقه على نتائج الدراسة، قال 
فريدريك سبتي، نائب رئيس حلول قطاع الضيافة 
ف��ي “أڤايا”:”يعتبر ع��ام��ل توفير جت���ارب إقامة 
متقدمة وعصرية من أهم العوامل املساعدة على 
متكن الفنادق والوجهات السياحية من اكتساب 
ميزات تنافسية حصرية وخاصًة أن هذا العامل 
ميس احمل��رك الرئيسي لقطاع السياحة واملتمثل 
بالعميل. ويوماً بعد يوم يتوقع منا العميل أن نطور 
له جتربة عصرية مواكبة لتطلعاته املتنامية والتي 
برأيه من الواجب أن نقوم بتوفيرها ل��ه. وب��رأي 
اخلاص، فإن الفجوة القائمة بن التجارب الرقمية 
والتجارب التقليدية تطرح للفنادق فرص هائلة 
داعمة ملكانتها في السوق، وقد ملسنا بعضها في 
هذه الدراسة. فاملسافرين يتطلعون أكثر خليارات 
رقمية متكاملة وبسيطة تنمحهم قدرة الوصول إلى 

رسم بياني توضيحياخلدماتواملعلومات”.


