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أنهت تعامالتها على انخفاض املؤشر العام  92.52نقطة

مزاد اللحظات األخيرة يُقلص خسائر البورصة عند اإلغالق
أنهت مؤشرات البورصة تعامالت أمس
االث��ن�ين متراجعة بشكل جماعي للجلسة
الثانية على التوالي ،حيث هبط املؤشر العام
 1.62باملائة ،وتراجع املؤشران الرئيسي
واألول بنسبة  0.14باملائة و 2.15باملائة
على الترتيب .وزادت سيولة البورصة
 28.7باملائة لتصل إلى  42.98مليون دينار
مقارنة مع  33.4مليون دينار  ،كما ارتفعت
أحجام التداول  42.9باملائة إلى 159.89
مليون سهم مقابل  111.9مليون سهم
بجلسة سابقة .
وسجلت م��ؤش��رات  6قطاعات تراجعاً
بصدارة النفط والغاز بنحو  5.35باملائة،
يليه البنوك ب��واق��ع  2.13باملائة ،بينما
ارتفعت مؤشرات  3قطاعات أخرى يتصدرها
السلع االستهالكية بنمو نسبته 0.76
باملائة.
وج��اء سهم “الهالل” على رأس القائمة
احلمراء لألسهم املدرجة بانخفاض نسبته
 10باملائة ،فيما تصدر سهم “منشآت”
القائمة اخلضراء مرتفعا ً بواقع  9.9باملائة.
وح��ق��ق س��ه��م “بيتك” أن��ش��ط سيولة
ب��ال��ب��ورص��ة بنحو  11.04مليون دينار
لكنه تراجع  3.48باملائة عند اإلغالق ،فيما
تصدر سهم “أهلي متحد  -البحرين” نشاط
الكميات بتداول  39.02مليون سهم متراجعا ً
 5.28باملائة.
وق��ال مستشار التحليل الفني حلركة
أس����واق امل����ال ،ن���واف ال��ع��ون وف��ق��ا ملوقع
“مباشر” ،إن املؤشرات الثالثة للبورصة
الكويتية عجزت ع��ن اخ��ت��راق مقاوماتها
القريبة ومت كسر الدعوم اللحظية القريبة،

وبعد أن مت حتقيق قيعان سعرية جديدة
ع��ن اجللسات املاضية وصلت امل��ؤش��رات
الرئيسية إلى مناطق طلب جيدة حاليا ً.
وأوضح العون أنه كان متوقعاً االرتداد

خ�لال اجللسة لكن ح��دث هبوط كبير في
اللحظات األول��ى من اجللسة إال أن االرت��داد
اللحظي اجليد في املزاد باللحظات األخيرة
قلص اخلسائر نوعا ً ما.

يقدم منتج فندقي جديد للعاصمة سراييفو

«تفوق» تفوز بعقد إدارة
مرافق من «كوا العقارية»

أعلنت “تفوق إلدارة العقارات” ،إح��دى
الشركات التابعة لـ”مجموعة ال��ت��زام إلدارة
األصول” عن فوزها بعقد إلدارة امل��راف��ق من
شركة “كوا للتطوير العقاري” .ومبوجب بنود
العقد ،ستقوم الشركة بتوفير مجموعة من
خدمات إدارة املرافق للوحدات التجارية والبيع
بالتجزئة “نسب” و”نوا” في مشروع “كوا
كافناس”.
وس��ت��ت��ض��م��ن اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��وح��دة
التجارية “نسب” خدمات التنظيف ،مبا يشمل
املناطق املشتركة والساللم واملكاتب وصالة
اللياقة البدنية؛ وخدمات الصيانة املتخصصة
التي تشمل حمّامات السباحة وأعمال تنسيق
احل��دائ��ق وال���رّي وحمّامات البخار والسونا؛
وخ��دم��ات األم���ن واحل��م��اي��ة .أم��ا وح���دة البيع
بالتجزئة “نوا” فسيت ّم تزويدها بنفس خدمات
التنظيف املقدمة للوحدة التجارية “نسب”،
باإلضافة إلى خدمات أخرى متخصصة تشمل
مكافحة احلشرات وصيانة قنوات رمي النفايات
واملنظومة البيئية في املبنى.
وتعليقا ً على العقد اجلديد قال محمد الشرف،
رئيس العمليات ف��ي مجموعة ال��ت��زام إلدارة
األصول“ :نحن سعداء بفوزنا بعقد آخر ضمن
مشروع “كوا كانفاس” والذي يأتي في أعقاب
إعالننا مؤخرا ً عن فوزنا بعقد إلدارة مجمّع
ضمن ه��ذا امل��ش��روع م��ن خ�لال ش��رك��ة “ثري
سكستي كوميونيتيز” .وسنواصل العمل على
تلبية املعايير التي تتوقعها شركة “كوا” ،ونحن
على ثقة من أن العقد األخير سيؤدي إلى مزيد من
العالقات املزدهرة مع الشركة مستقبالً”.
من جانبه ،قال مايكل نيكوالس ،مدير عام
شركة “تفوق إلدارة املرافق”“ :نؤمن بقدرتنا
على التأثير بشكل كبير على بيئة العيش
والعمل ف��ي املجمّعات السكنية وك��ذل��ك على

من جانبه ،ي��رى احمللل املالي لألسواق
أح��م��د ج��اس��م القمر ،أن ه��ب��وط البورصة
الكويتية منطقي في تعامالت أمس واليوم،
موضحاً ب��أن البورصة بشكل ع��ام وليس

دائماً ترتفع مع صعود أسعار النفط إذا كان
سبب الصعود اقتصادي ،بينما تنخفض مع
صعود أسعار النفط إذا كان سبب الصعود
سياسيا ً؛ وهو ما حدث اليوم في السوق.

«روتانا» تسجل حضورها في البوسنة والهرسك
مع افتتاح فندق «بوسمال أرجان»

محمد الشرف

شركات ومؤسسات القطاع العام التي نخدمها.
ولدينا شغف كبير لتحقيق أعلى مستويات
رضا العمالء ،وبصفتنا شركة رائ��دة في دولة
اإلم��ارات ،نسعى دائماً إلى احلفاظ على أعلى
املعايير ،كما نتطلع قدماً إلى التعاون مع “كوا
كانفاس” في هذا املشروع وضمان بيئة نظيفة
وآمنة لكافة القاطنني”.
وقال محمد زعل ،الرئيس التنفيذي واملؤسس
لشركة “كوا للتطوير العقاري”“ :نحن سعداء
بتوقيع هذا العقد الهام مع شركة “تفوق إلدارة
املرافق” لثقتنا بأنها ستعزز من مستويات
اخل��دم��ة وال��ص��ي��ان��ة والعمليات التشغيلية
ضمن مشروع “كوا كانفاس” .ويبقى تركيزنا
األساسي منصباً على تعظيم القيمة على املدى
الطويل لكافة امل�ّل�اّ ك م��ن خ�لال ب��رام��ج إدارة
األصول مدى احلياة ،وسنواصل توفير أفضل
اخل��دم��ات م��ن خ�لال االختيار الدقيق مل��زودي
اخلدمات واملقاولني”.

أع��ل��ن��ت روت��ان��ا وف���ي خ��ط��وة تسلط
الضوء على خططها التوسعية الطموحة
على الصعيد العاملي ،عن االفتتاح الرسمي
لفندق “بوسمال أرجان من روتانا” ،أول
فنادق املجموعة في البوسنة والهرسك.
وتعليقاً ع��ل��ى االف��ت��ت��اح ،ق���ال غ��اي
هاتشينسون ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
في روتانا“ :مما ال شك فيه أن افتتاح فندق
’بوسمال أرج��ان من روتانا‘ سيساهم
بشكل فعَّ ال في تنويع املنتجات الفندقية
املتاحة في سراييفو ،حيث أنه يقدم منطاً
ج��دي��دا ً م��ن ال��وح��دات الفندقية ف��ي هذه
املدينة الفريدة .نحن في روتانا ملتزمون
وس��ن��س��اه��م ف��ي دف���ع عجلة من��و قطاع
السياحة املزدهر في البوسنة والهرسك،
كما يسعدنا أن يكون لنا دور محوري
ف��ي رحلة تطوير ه��ذا ال��س��وق احليوي
من خالل سياستنا املتمثلة في توظيف
وتدريب وتطوير املواهب احمللية لتقدمي
جتربة ضيافة عاملية تتسم بوضع ملسة
شخصية مميزة من وحي املكان”.
ومن جانبه ،قال أسعد أسعد ،الرئيس
التنفيذي للشؤون املالية في مجموعة
شركات آل ثاني“ :يسعدنا أن نتعاون مع
روتانا لتشغيل هذا الفندق املميز اجلديد
في قلب سراييفو .ك��ان أم��را ً طبيعياً أن
يقع اختيارنا على هذه الشركة املرموقة،
ال سيما مع السمعة الراقية التي تتمتع
بها في مجال إدارة الفنادق ،والتي تلتزم

بأقصى معايير اجلودة الفندقية العاملية،
ملساعدتنا على تقدمي هذا املفهوم اجلديد
للبوسنة والهرسك ،ونحن نتطلع إلى
العمل ع��ن كثب لتوفير جت��رب��ة جتعل
ضيوفنا ال��ك��رام ي��ش��ع��رون ب��احل��ف��اوة
وال���دفء امل��ن��زل��ي ،وال��ت��ي م��ن شأنها أن
تساعد في تعزيز مكانة املدينة كوجهة

بارزة على خارطة السياحة”.
تشتهر سراييفو بكونها واح���دة من
أسرع مراكز األعمال منوا ً في املنطقة ،كما
باتت تعرف بوصفها من أبرز الوجهات
السياحية ال��واع��دة .وك��ان��ت املدينة قد
استقطبت خ�لال ال��ع��ام  2018م��ا يزيد
ع��ن نصف مليون زائ���ر ،م��ا ميثل زي��ادة

«الياقوت» :شراكة عاملية مع « بلسبيري» تركز على قطاعات النفط واالستحواذ
سعياً منها لتعزيز دوره��ا في بيئة
األع��م��ال وت��ع��زي��ز دوره����ا ف��ي خدمة
املستثمرين في مجاالت النفط والغاز
واالستحواذ والعمل على حل القضايا
العالقة بشكل يواكب التطورات العاملية
وتوسيع القاعدة القانونية احمللية
واالقليمية والعاملية ،وقعت مجموعة
الياقوت القانونية اتفاقية شراكة مع
شركة “بلسبيري” األميركية التي
تعد من بني أكبر  5مكاتب للمحاماة في
الواليات املتحدة األميركية.
وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ص����رّح رئ��ي��س
مجموعة الياقوت خليفة حامد الياقوت
إن تلك ال��ش��راك��ة متثل أح��د األه���داف
االستراتيجية التي تسعى من خاللها
املجموعة لتعزيز دوره���ا ف��ي بيئة
األعمال ومجاالت القانون والتحكيم
ال��ت��ج��اري وال��ف��ص��ل ف���ي ال��ن��زاع��ات
االقتصادية والتجارية ،والتي تتناولها
القضايا املتنوعة داخل وخارج الكويت،
مع االستفادة من ال��ق��درات القانونية
العاملية لشركة بيلسبري كونها متتلك
قاعدة واسعة من العمالء في الشركات
الكبرى داخل وخارج الواليات املتحدة
األميركية عن طريق مكاتبها التي تقع
في ( نيويورك ،لوس اجنلوس ،ميامي،
هيوسنت  ،واشنطن دي سي ،فيرجينا،
سان دييغو ،سان فرانسيسكو ،بكني،
ش��ان��غ��ه��اي ،ه��ون��غ ك��ون��غ وطوكيو)
باإلضافة إلى أكثر من  ١٦مكتب تابع
للشركة مبختلف الدول والتي ستساهم
بشكل فعال في توفير خبرات متميزة
ورائدة باملجال القانوني.
وأض��اف الياقوت في بيان صحافي

أن مجاالت حيوية مثل قطاعي النفط
والغاز وقضايا االستحواذ باتت تشكل
أهم القضايا التي تواجه بيئة األعمال
داخ��ل الكويت وخ��ارج��ه��ا ،وال��ت��ي من
املتوقع أن تسهم بشكل كبير في تطوير
وحتسني بيئة األعمال الكويتية بسبب
اخلبرات القانونية العاملية التي تتمتع
بها الشركات األميركية وغيرها العاملية
وال��ت��ي ستسهم ف��ي ح��ل الكثير من
القضايا العالقة التي تهم املستثمرين
والعاملني في بيئة األعمال الكويتية.
وق���ال إن ت��ل��ك ال��ش��راك��ة النوعية
والشراكات مع مكاتب كبرى متخصصة
في مجال القانون ستعزز خبراتها من
دور وأداء مجموعة الياقوت في تقدمي
استشارات ق��ادرة على حل العديد من
اإلشكاليات االقتصادية التي تواجه
الشركات في القطاع اخلاص والقطاع
العام ،مضيفا ً ان االشكاليات التي تتعلق
بقطاعات أهمها النفط والغاز والطاقة
واالندماج واالستحواذ والتحكيم خارج
الكويت تعد أح��د أه��م األس��ب��اب التي
دفعت املجموعة إليجاد شريك مناسب
لها خارج دولة الكويت للتعاون معه
لتقدمي أفضل املمارسات القانونية.
وذكر الياقوت أن تلك الشراكة متثل
نقلة نوعية ملجموعة الياقوت كونها
س��ت��ؤدي إل��ى متكني املجموعة بشكل
مباشر من خدمة عمالءها من الشركات
واألفراد ممن ميلك أي تعامالت جتارية
واستثمارية أو أي عمل قانوني من
مختلف ال��والي��ات املتحدة األميركية
واململكة املتحدة بريطانيا والصني
وال��ي��اب��ان وغ��ي��ره��ا م��ن ال����دول ،التي

وانهت بورصة الكويت تعامالتها على
انخفاض املؤشر العام 52ر 92نقطة ليبلغ
مستوى 79ر 5632نقطة بنسبة انخفاض
بلغت 62ر 1في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 8ر159
مليون سهم مت��ت م��ن خ�لال  7285صفقة
نقدية بقيمة 9ر 42مليون دي��ن��ار كويتي
(نحو  141مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 71ر6
نقطة ليصل إلى مستوى 82ر 4726نقطة
بنسبة 14ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 4ر 67مليون سهم متت عبر 2357
صفقة نقدية بقيمة خمسة ماليني دينار
(نحو 4ر 16مليون دوالر).
كما انخفض مؤشر السوق األول 9ر133
نقطة ليصل إلى مستوى 57ر 6100نقطة
بنسبة 15ر 2في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 3ر 92مليون سهم متت عبر 4928
صفقة بقيمة 9ر 37مليون دي��ن��ار (نحو
7ر 124مليون دوالر).
وك��ان��ت ش��رك��ات (م��ن��ش��ات) و(اسمنت
خ��ل��ي��ج) و(ي��ون��ي��ك��اب) و(ق��اب��ض��ة م ك)
و(املساكن) األكثر ارتفاعا في حني كانت
أسهم (اه��ل��ي متحد) و(بيتك) و(ارزان)
و(اع���ي���ان) و(خ��ل��ي��ج ب) األك��ث��ر ت���داوال
وشركات (الهالل) و(بترولية) و(مراكز)
و(العقارية) و(السورية) األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون افصاح معلومات جوهرية
لشركة (يونيكاب) بشأن حصولها على
موافقة بنك محلي على تسهيالت ائتمانية
حدها االقصى  20مليون دينار (نحو 8ر65
مليون دوالر).

الياقوت والدجاني في مقر بلسبيري عقب توقيع االتفاقية

تتواجد بها مكاتب شركة “بلسبيري”
للمحاماة وغيرها من الدول التي متتلك
فيها الشركة املوقعة على االتفاقية
عمال ًء في مختلف املجاالت.
بدورها ،قالت الشريك في شركة “
بيلسبري” للمحاماة (نيويورك ،لندن)
ومدير املشاريع العاملية احملامية منى
الدجاني أن تلك الشراكة تعد قيمة
مضافة ملجموعة الياقوت القانونية

م��ن ناحية اخل��ب��رات والتخصصات
واالس��ت��ع��ان��ة ب��اخل��ب��راء القانونيني
،موضحا ان تلك االتفاقية تعتبر األولى
من نوعها مع مكتب محاماة من دول
اخلليج وذل���ك م��ن أج��ل ح��ل القضايا
العالقة في العديد من القضايا الشائكة
التي تهم املستثمرين والعاملني داخل
الكويت وخارجها وكذلك ملتابعة جميع
أعمالنا القانونية مع الشركات الكويتية

عن طريق مجموعة الياقوت القانونية.
وأضافت الدجاني أن الشراكة بني
مجموعة الياقوت القانونية وشركة
“بليسبري” ستفتح مجاالً واسعاً أمام
مجموعة الياقوت القانونية ليكون
ممثالً لعمالء الشركة في دولة الكويت
مبختلف امل��ج��االت وال��ت��ي تتنوع بني
الطاقة وعمليات االستحواذ وايضاً
ملعرفة مصادر القانون الكويتي لقضايا
التحكيم وملساعدتنا بها ،مضيفة أن
شركة “ بيلسبري” للمحاماة لديها
مجموعة كبيرة من العمالء من كبرى
ال��ش��رك��ات األم��ي��رك��ي��ة ف���ي مختلف
املجاالت.
ولفتت إلى أن الشراكة متثل نقلة
نوعية ملجموعة الياقوت ومجموعة
“بليسبري” ك��ون��ه��ا س��ت��ع��زز من
أداء وق��وة املجموعتني ف��ي املجاالت
االقتصادية والقانونية التي من شأنها
تعزيز بيئة األع��م��ال الكويتية داخل
ال��ك��وي��ت وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ولندن
والصني واليابان كون الشركة متلك
أف��رعً ��ا ف��ي ه��ذه ال���دول خاصة ف��ي ظل
ت��ط��ور ال��ك��وي��ت وت��وس��ع مشاريعها
االس��ت��ث��م��اري��ة ل��ل��ش��رك��ات مبختلف
القطاعات والعديد من املجاالت ذات
الطبيعة االقتصادية ،وعلى رأسها
قضايا الطاقة واالندماج وغيرها من
القضايا التي سيكون إيجاد احللول
القانونية لها من بني الطرق املطلوبة
لتحقيق التطور في أداء بيئة األعمال
ومبا يعود بالنفع على األداء االقتصادي
لكل من مجموعة الياقوت القانونية
وشركة بلسبيري األميركية.

بنسبة  18.8%مقارنة بالعام .2017
َ��ض�� َل م��ا ي��ق��رب م��ن  90%م��ن ه��ؤالء
وف َ
اإلقامة في الفنادق ،مع ك��ون غالبيتهم
م��ن دول اخل��ل��ي��ج وت��رك��ي��ا وك��روات��ي��ا
وال��ص�ين وسلوفينيا وأملانيا وصربيا
وال��والي��ات املتحدة األمريكية وإيطاليا.
وتُعَ د مدينة سراييفو موطناً لفن العمارة
العريق ،وهي تتميز بتاريخ غني ،حيث
تعود مدينة باسكارسييا القدمية إلى
اإلمبراطورية العثمانية التركية .وميكن
للزوار استكشاف طيف واسع من املتاجر
واملتاحف وأم��اك��ن لتناول الطعام ،إلى
ج��ان��ب ن��اف��ورة امل��ي��اه العذبة الشهيرة
“سيبيلج”.
كما ق��ال ماركو كوريكا ،املدير العام
لفندق “بوسمال أرج���ان م��ن روتانا”:
“يسعدنا أن نقوم بإطالق ه��ذا الفندق
املعاصر هنا في قلب سراييفو ،أحد أكثر
ال��وج��ه��ات ال��س��اح��رة ف��ي ش��ب��ه ج��زي��رة
البلقان .يترقب فريقنا بشغف الترحيب
باملسافرين م��ن جميع أن��ح��اء العالم،
واملساعدة في ضمان أن تكون إقامتهم
في هذه املدينة النابضة باحلياة جتربة
فريدة لتبقى منقوشة في الذاكرة .ونحن
إذ نتطلع إلى الوفاء بوعد روتانا بتوفير
أوق��ات مميزة لضيوفنا ،وأن نضع فندق
’بوسمال أرجان من روتانا‘ على خارطة
مشهد الضيافة ك��أح��د أف��ض��ل خ��ي��ارات
اإلقامة في البوسنة والهرسك”.

«مهرجان »ON.DXB
ينطلق في دبي نوفمبر 2019

متاشياً مع رؤي��ة صاحب السمو الشيخ محمد بن راش��د آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي،
رعاه الله ،في ترسيخ مكانة دبي كمركز إعالمي رائد ووجهة أولى
للمبدعني في املنطقة ،كشفت “مدينة دبي لإلعالم” بالتعاون
مع “جلنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي” ،عن انطالق
مهرجان ON.DXB؛ امل ُلتقَى اإلقليمي لتطوير احملتوى واإلعالم
اجلديد في دبي شهر نوفمبر املقبل ،في أحدث إضافة للفعاليات
اإلبداعية الدولية املتخصصة التي تعزز دور اإلم��ارة كمحور
رئيس من محاور صناعة اإلعالم وتطوير احملتوى في املنطقة.
وتشير آخ��ر ال��دراس��ات التي أجرتها مدينة دب��ي لإلعالم
بالتعاون مع مجموعة من الشركاء وهي “نظرة على اإلعالم
العربي” إل��ى أن اإلع�ل�ام الرقمي ميثل القطاع األس���رع من��وا ً
في املنطقة ومبعدل منو وصل إلى  17%خالل الفترة املمتدة
بني عامي  2014و 2018وذل��ك نظرا ً الرتفاع معدالت انتشار
اإلنترنت ومنو مواقع التواصل االجتماعي والهواتف الذكية في
منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا .وقد توزعت احلصص
األكبر في نسبة النمو بواقع  29%لقطاع األلعاب االلكترونية
و 23%للنشر و 12%ملشاهدة الفيديو على االنترنت ،ما يجعلها
احملركات الثالثة األولى لنمو السوق الرقمي اإلقليمي.
وب��ه��ذه املناسبة ،ق��ال م��اج��د ال��س��وي��دي ،م��دي��ر ع��ام مدينة
دب��ي لإلعالم “يأتي إط�لاق  ON.DXBبالتزامن مع اختيار
دب��ي عاصمة لإلعالم العربي لعام  ،2020ليؤكد أهمية دبي
االستراتيجية في االرتقاء بواقع هذه الصناعات املترابطة على
املستوى اإلقليمي والعاملي ،وذل��ك من خ�لال بنيتها التحتية
املتطورة وبيئة األع��م��ال احمل��ف��زة ل�لإع�لام واالب��ت��ك��ار وري��ادة
األعمال”.
وأوض��ح جمال الشريف من جلنة دبي لإلنتاج التلفزيوني
والسينمائي ،قائالً“ :يشكّل  ON.DXBفرصة مثالية للتعريف
مبا تقدمه دب��ي للمنطقة والعالم في املجاالت اإلعالمية ،فقد
حتولت دب��ي إل��ى وجهة مفضلة لشركات اإلنتاج السينمائي
العاملية ،ومقصد إلنتاج العديد من األفالم والبرامج واحملتوى
التفاعلي واإلعالنات وذلك بفضل العديد من املقومات التي تتمتع
بها اإلمارة مبا في ذلك البيئة التشريعية احملفزة لإلبداع واالبتكار
وسهولة ممارسة األعمال”.

