
»أس���������واق امل��������ال« ت����وق����ف إج��������راءات 
االستحواذ االختياري من »عقارات 

الكويت« على »املنتجعات«
أعلنت )هيئة أسواق املال( الكويتية امس  األربعاء عن وقف 
إجراءات عملية اإلستحواذ اإلختياري غير النقدي املقدمة من 
شركة )عقارات الكويت( على جميع أسهم الشركة )الدولية 
للمنتجعات(.وذكرت الهيئة في بيان على املوقع االلكتروني 
لبورصة الكويت انها قامت بهذا اإلج��راء حلني صدور قرار 
الهيئة بشأن مستند ع��رض اإلستحواذ املعدل واملقدم من 
شركة عقارات الكويت بتاريخ 2018/08/14.وقالت ان هذه 
اخلطوة جاءت استنادا إلى أحكام املادة )12-3-3( »تعديل 
عرض االستحواذ« من الفصل الثالث )اإلستحواذ( من الكتاب 
التاسع )االندماج واالستحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة.يذكر أن هيئة أسواق 
املال لكويتية تأسست وفقا للقانون رقم 2010/7 الذي أقره 
مجلس األمة ومبوجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة 
أنشطة األوراق املالية وحتقيق مبدأ الشفافية والعدالة 
والكفاءة.  وتقيم هيئة أسواق املال خالل الفترة املمتدة بني 
السابع والعشرين من شهر أغسطس احلالي واخلامس من 
سبتمبر القادم برنامجاً تدريبياً توعوياً يتناول موضوع« 
اخلدمات اجلديدة عبر بوابة الهيئة االلكترونية« والتي من 

املزمع إطالقها في التاسع من سبتمبر املقبل.
هذا، ويتضمن البرنامج التوعوي الذي ستوجه الدعوات 
حلضور فعالياته لكافة املعنيني بها واجل��ه��ات املشمولة 
برقابتها، خمسة عشرة ورشة عمل توعوية ومبعدل ورشتي 
عمل يومياً، حيث يتوزع البرنامج بني ورشة عمل خارجية 
تستهدف مشاركًة واسعة من املعنيني مبوضوع البرنامج 
كالشركات املرخصة وغير املرخصة وكذلك الشركات املدرجة 
إضافًة إلى مراقبي احلسابات و مكاتب التدقيق الشرعي، تقام 
في قاعة خالد اخلرافي في مقر شركة البورصة يوم األثنني 
املوافق 2018/8/27، وأربعة عشرة ورشة عمل تقام في مقر 
الهيئة خالل الفترة )8/28-2018/9/5( ومبعدل ورشتي 
عمل يومياً وتستهدف اجلهات املرخص لها إضافة ً إلى مراقبي 

احلسابات ومكاتب التدقيق الشرعي.

15 يوما لإلفصاح عن بياناتها  املالية  6 شركات  امهلت 

تعامالتها  تنهي  البورصة 
على انخفاض املؤشر العام 

12.5 نقطة
انهت بورصة الكويت امس  األربعاء جلسة تعامالتها على 
انخفاض املؤشر العام 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5205 نقطة 

بنسبة انخفاض 23ر0 في املئة. 
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 3ر70 مليون سهم متت 
من خالل 4027 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار كويتي 
)نحو 5ر39 مليون دوالر أمريكي(.وانخفض مؤشر السوق 
الرئيسي 6ر23 نقطة ليصل إل��ى مستوى 4903 نقطة 
وبنسبة انخفاض 48ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
2ر53 مليون سهم متت عبر 2058 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 
مليون دينار )نحو 8ر13 مليون دوالر(.كما انخفض مؤشر 
السوق األول 97ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 5372 نقطة 
و بنسبة انخفاض 11ر0 من خ��الل كمية أسهم بلغت 17 
مليون سهم متت عبر 1969 صفقة بقيمة 8ر7 مليون دينار 
)نحو 6ر25 مليون دوالر(. وأعلنت )بورصة الكويت( امس  
األربعاء عن انتهاء الفترة احملددة إلفصاح الشركات املدرجة 
عن البيانات املالية املرحلية. وقالت البورصة الكويتية على 
موقعها اإللكتروني أنه تطبيقا للفقرة )أ( من املادة )18-1( 
من الكتاب الثاني عشر )قواعد االدراج( سيتم وقف التداول 
في أسهم 6 شركات إذا تأخرت عن هذا املوعد بفترة جتاوزت 
خمسة عشر يوما. وأضافت أن الشركات هي )البنك التجاري 
الكويتي( و)العاملية للمدن العقارية( و)الكويتية البحرينية 
للصيرفة الدولية( و)رم��ال الكويت العقارية( و)مشرف 

للتجارة واملقاوالت( و)حيات لالتصاالت(.

اقتصاد10 alwasat.com.kw

العربي العالم  في  النمو  مفتاح  هما  اخلاص  القطاع  دور  وتثمني  اجلماعي  احلراك 

ه�شام املن�شاوي

أطلقت »ش��رك��ة السينما الكويتية الوطنية«، 
الشركة ال��رائ��دة والسباقة ف��ي م��ج��ال العرض 
والتوزيع السينمائي ف��ي دولة ال�ك�وي�ت واخلليج 
العربي، العالمة التجارية اجلديدة لصاالت عرض 
»سينسكيب« ف��ي إط��ار استراتيجيتهاالتوسعية 
الرامية إل��ى تعزيز ريادتها ف��ي ال��س��وق الكويتي 
واخل��ل��ي��ج��ي. وج����اء اإلع����الن خ���الل ح��ف��ل تدشني 
»سينسكيبالكوت مول« والتي تستقبل روادها في عيد 

األضحى املبارك. 
ومتثل العالمة التجارية اجلديدة لصاالت عرض 
»سينسكيب« نقلة نوعيةنحو األم��ام تدعمتاريخ 
وإجنازات»شركة السينما الكويتية الوطنية«خالل 
ال��س��ت��ة ع��ق��ودامل��اض��ي��ة ال��ت��ي��ت��ص��درت م��ن خاللها 
ري���ادة مجال صناعة السينما والترفيه ف��ي دول��ة 
الكويتومنطقة اخلليج العربي مؤكدًة التزامها بتقدمي 
أفضل مستوى من اخلدمات واملنتجات لعمالئها في 

السنوات القادمة.
وأشارالسيد خالد عصاماملرزوق مدير تطوير 

األعمال في »شركة السينما الكويتية الوطنية«: أن 
إطالق العالمة التجارية اجلديدة يعكس إستراتيجية 
»شركة السينما الكويتية الوطنية« لتطوير خدمات 
الشركةومواكبة تطور قطاع الترفيه عامليا وخاصة 
من خالل توفير آخر إبتكارات العرض السينمائي 
وأعلى مستويات الرفاهية للمشاهد لتقدمي جتارب 
سينمائية راقيةتزخر باملتعة واإلث��ارة والتشويق. 
وق��ال: »قطعت»شركة السينما الكويتية الوطنية« 
شوطاً طويالً منذ تأسيسها عام 1954، وباتت أفضل 
من ُيقدم اخلدمات الترفيهية عموماً والسينمائية 
حتديداً في املنطقة.خالل األع��وام حافظت الشركة 
على قيمها الثابتة في تقدمي كل ما هو مناسب جلميع 
األذواق واألع��م��ار مع اإلل��ت��زام بالعادات والتقاليد 
في اختيار األف��الم في ص��االت عرضمتفردة بالتقدم 
التقني واملعماري«.  وُتعد »سينسكيبالكوت مو  ل« 
أحدث صاالت عرض »سينسكيب« املنتشرة في أنحاء 
دولة الكويت، وهي إضافة ثرية الىعالم الترفيه في 
»الكوت مول«والواقع ضمن مشروع الكوت في منطقة 
الفحيحيل. توفر »سينسكيبالكوت مول« تسع صاالت 

جديدة كليا حتتضن 1586 مقعداً إضافة إلى مقاعد 
»Premium«املصممة لتوفير أعلى درجات الراحة 
والرفاهية. عالوًة على التصميم االستثنائي،راعت 
»سينسكيب«استخدام أح���دث تقنيات ال��ع��رض 
 »IMAX with Laser« السينمائي متضمنة تقنية
وتقنية العرض الرباعي »4DX«.ولتقدمي خدمة أكثر 
سالسة ولسهولة الدفع، مت وضع 17نقطة بيع وتسع 
أجهزة للدفع اآلل��ي. كماستطلق »سينسكيبالكوت 
مول«قريباً خدمة ألول مرة في دول��ة الكويت تتيح 
للزوارطلب خياراتهم من األطعمة واملشروبات مسبقاً 
عبر اإلنترنت دون عناء الوقوف في طوابير الطلبات 

لضمان سرعة الدخول إلى الصالة.
وأض��اف امل���رزوق: » خّصصت»شركة السينما 
الكويتية ال��وط��ن��ي��ة«اس��ت��ث��م��ارات كبيرة ل��زي��ادة 
ع��دد ص��االت ال��ع��رض ال��ى م��ا يزيد عن105صالة 
عرض سينمائي مع حلول عام 2022تغطي جميع 
مناطق دول��ة الكويت ومت��ت��از جميعها بتصاميم 
وتقنيات تضمن جتربة سينمائية مبتكرة تتجاوز 
توقعات مرتاديها. بدعم كفاءات وخبرات كوادرنا 

واستثماراتنا في أحدث تقنيات العرض السينمائي، 
نحن على يقني باحملافظة على ريادة قطاع  صناعة 
السينما وال��ت��رف��ي��ه ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت واخلليج 

العربي«. 
وت��أك��ي��داً ملكانة الشركة كالوجهة الترفيهية 
األمثل في دول��ة الكويت، يتم حالياً إع��ادة تطوير 
ب��ع��ض ص���االت ع���رض »سينسكيب« الرئيسية 
وت��زوي��ده��ا ب��أح��دث التقنيات املرئية واملسموعة 
كصالة’دولبيسينما‘ املجهزةبتقنية الليزر’دولبي 
فيجن‘ و تقنية الصوت احمليطي’دولبي أمتوس‘ 
املُنتظر افتتاحها في الربع األخير من العام اجلاري 
في مول 360. كما تعكف الشركة حالياً على إعادة 
ت��ط��وي��ر »سينسكيب األف��ن��ي��وز« و »سينسكيب 
املهلب«باالضافة الى مشاريعها املختلفة اجلديدة التي 
مازالت قيد االنشاء مثل صاالت عرض »سينسكيب« 
في مشروع العاصمة التجاري في مدينة الكويت و3 
صاالت عرض في سوق الكوت التي ستحمل عالمة 
جتارية جديدة ضمن عائلة »شركة السينما الكويتية 

الوطنية«.

تستقبل روادها في عيد األضحى املبارك 

» السينما الكويتية الوطنية«تكشف عن عالمة »سينسكيب«

الكويت حلت اخلامسة عربيًا مبؤشر التنافسية 
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جانب من احلضور

 حّلت دولة الكويت في املركز الرابع 
عربياً في تقرير التنافسية في العالم 
العربيلعام 2018 الذي نشره املنتدى 
االق��ت��ص��ادي العاملي ومجموعة البنك 
الدولي أمس )األربعاء 14 أغسطس(. 
ووج��د التقرير، وال��ذي تعتمد نتائجه 
على دراسات تقرير التنافسية العاملي، 
والصادر أيضاً عن املنتدى االقتصادي 
العاملي بأن الكويت تعاني من تدهور 
في بيئة االقتصاد الكلي بسبب انخفاض 
أسعار النفط والغاز، وكنتيجة للعجز 
ال����ذي ض���رب ال���ت���وازن االق��ت��ص��ادي 
عام2016 )من فائض %1.2إلى عجز 
بنسبة %3.6من ال��ن��اجت اإلج��م��ال��ي 

احمللي(، وزيادة الديون على الكويت. 
ويجد التقرير بأنه لتتمكن الكويت من 
مواجهة التحديات التي تفرضها أسعار 
النفط املتدنية والتي ال تنفك تنخفض، 
سيتعني عليها ت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا على 
االبتكار من خالل االستثمار في التعليم 
العالي والتدريب وتعزيز الشمولية 
والفعالية في سوق العمل بشكل يتيح 

لها االستفادة من رأس امل��ال البشري 
الذي متتلكه وبأفضل طريقة. 

أم��ا عربياً فخلص التقرير إل��ى أن 
على ال��دول العربية التحضير لسياق 
اقتصادي جديد، حيث أن��ه على الرغم 
من موجة كبيرة من التحسينات غير 
املسبوقة في اجلاهزية التكنولوجية، 
يواصل العالم العربي نضاله من أجل 
االبتكار وخلق ف��رص واسعة النطاق 
لشبابه. حيث لن يكفي االستثمار الذي 
تقوده احلكومة لوحده لتوجيه طاقات 
املجتمع نحو زي��ادة م��ب��ادرات القطاع 
اخلاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف 
ذات إنتاجية أك��ث��ر، وزي����ادة احل��راك 

االجتماعي. 
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن الفجوة 
في التنافسية ما بني اقتصادات دول 
مجلس التعاون اخلليجي واالقتصادات 
األخرى في املنطقة، ال سيما تلك املتأثرة 
بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت 
في العقد األخير. وعلى الرغم من ذلك، 
توجد أوجه تشابه بني هذه االقتصادات، 

خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط 
في السنوات القليلة املاضية، ما اضطر، 
حتى أك��ث��ر ال��ب��ل��دان ث���راًء ف��ي املنطقة 
العربية، إل��ى التشكيك ف��ي مناذجها 

االجتماعية واالقتصادية. 
ومن امللحوظ في مختلف دول املنطقة 
أن التحصيل العلمي العالي، ال يعني 
بالضرورة فرص أفضل، بل على العكس 
في بعض األحيان، حيث جند أنه كّلما 
زاد مستوى التحصيل العلمي، كّلما 
زاد احتمال بقاء الفرد عاطالً عن العمل. 
ع���الوًة على ذل���ك، ف��إن امل���وارد املالية 
وفرص التمويل ن��ادراً ما يتم توزيعها 
خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات 
الكبيرة والراسخة، وذلك على الرغم من 
إمكانية البنوك على التمويل. وأخيراً فإن 
النظام القانوني املعقد يحد من الوصول 
إلى امل��وارد املغلقة وُيصّعب املبادرات 
اخلاصة بشكل كبير. وعليه فإن العديد 
من بلدان املنطقة حت��اول إيجاد حلول 
جديدة للحواجز التي كانت قائمة في 

السابق أمام قدرتها التنافسية.

تعليقاً على نتائج التقرير، قال فيليب 
ل��و ه��وروال��رئ��ي��س التنفيذي ملؤسسة 
التمويل الدولية: »نأمل أن يحفز تقرير 
التنافسية في العالم العربي لعام 2018 
مناقشات تخلص بإصالحات حكومية 
متعددة ُتطلق العنان ملشاريع الشباب 

وريادة األعمال في املنطقة.«
وأضاف: »يجب علينا تسريع التقدم 
ن��ح��و من����وذج اق��ت��ص��ادي م��ب��ن��ي على 
االبتكار، يساهم في خلق وظائف منتجة 

وفرص واسعة االنتشار«.
أم���ا م��ي��ري��ك دوس����ك، ن��ائ��ب رئيس 
ال��ش��ؤون اجليوسياسية واإلقليمية 
في املنتدى االقتصادي العاملي، فعّلق 
ق��ائ��اًل: »يتكيف العالم م��ع التغيرات 
التكنولوجية غ��ي��ر امل��س��ب��وق��ة، وم��ع 
التغيرات في توزيع الدخل واحلاجة إلى 
مسارات أكثر استدامة للنمو االقتصادي. 
وعليه، ف��إن التنويع وري���ادة األعمال 
أمرين أساسيني في خلق الفرص للشباب 
العربي وإعداد بالدهم للثورة الصناعية 

الرابعة«.

املاضي العقد  مدى  على  التحتية  البنى  في  االستثمارات  من  العديد  نفذت  العربية  احلكومات 

4.5 مليون دينار أرباحا صافية  »مركز سلطان« يحقق 
أعلنت شركة مركز سلطان الكويتي امس  
األربعاء حتقيقها أرباحا بلغلت 582ر4 مليون 
دينار كويتي )نحو 15 مليون دوالر أمريكي( 
في النصف األول من ع��ام 2018 بربحية 1ر8 
فلس للسهم ال��واح��د مقارنة ب323ر1 )نحو 
3ر4 مليون دوالر( بربحية 3ر2 للسهم لذات 
الفترة من 2017.وقالت الشركة في بيان لها على 
املوقع االكتروني لبورصة الكويت أن اجمالي 
حقوق املساهمني بلغ 9ر5 )نحو 4ر19 مليون 
دوالر( لفترة األشهر الستة املنتهية في 30 يونيو 

2018 مقارنة ب1ر7 مليون دينار )نحو 3ر23 
مليون دوالر( للفترة ذاتها من 2017.وأضافت 
أن اجمالي امل��وج��ودات بلغ 265 مليون دينار 
)6ر872 مليون دوالر( في ع��ام 2018 مقارنة 
ب 6ر274 مليون دينار )نحو 8ر903 مليون 
دوالر(لنفس الفترة من 2017 في حني أن اجمالي 
املطلبوبات بلغ 9ر258 مليون دي��ن��ار )نحو 
5ر852 مليون دوالر( للنصف األول من 2018 
مقارنة ب 267 مليون دينار )نحو 9ر878 مليون 
دوالر( ل��ذات الفترة من 2017.يذكر أن )مركز 

سلطان( تأسست عام 1980 وادرج��ت في سوق 
الكويت لألوراق املالية )البورصة( عام 1997 من 
أغراضها إنشاء األسواق املركزية وما حتتاجه من 
استراحات ومطاعم واستيراد وتوريد وتسويق 
امل��واد االستهالكية واستثمار األم��وال الفائضة 
في محافظ مالية ت��دار من قبل مؤسسات مالية 
مختصة صناعة امل��واد الغذائية االستثمار في 
العالمات التجارية تشغيل األس���واق املركزية 
للبيع بالتجزئة واملطاعم وخ��دم��ات األغ��ذي��ة و 

غيرها. 

أكبر  خ��ام��س  ال��ك��وي��ت��ي��ون 
مشتر للعقارات التركية 

اظهرت بيانات احصائية تركية امس  االربعاء ان الكويتيني 
ج���اؤوا ف��ي امل��رت��ب��ة اخل��ام��س��ة بعد ال��ع��راق��ي��ني واالي��ران��ي��ني 
والسعوديني والروس من حيث شراء االجانب للعقارات بتركيا 
في يوليو املاضي.واوضحت البيانات التي اصدرتها مؤسسة 
االحصاء التركية ان املواطنني الكويتيني اشتروا 171 عقارا 
في يوليو املاضي ليحتلوا املرتبة اخلامسة بعد العراقيني 
الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 584 عقارا في حني جاء 
االيرانيون ثانيا بشراء 321 عقارا ثم السعوديون بشراء 211 

عقارا والروس بشراء 173 عقارا.
واشارت البيانات الى ان العدد االجمالي ملبيعات العقارات 
لألجانب ف��ي تركيا خ��الل يوليو امل��اض��ي بلغ 2858 عقارا 
مسجال ارتفاعا بنسبة 6ر65 في املئة مقارنة بالشهر ذاته 
من العام املاضي.وبينت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر املدن 
التركية بيعا للعقارات لألجانب في يوليو املاضي اذ بلغ عدد 
العقارات املبيعة 956 عقارا تلتها )أنطاليا( بعدد 641 عقارا 
ثم )بورصة( ب 176 عقارا و)ياالوا( ب 167 عقارا و)سقاريا( 
ب 132 عقارا.وفيما يتعلق مببيعات العقارات في تركيا بشكل 
عام اشارت البيانات الى انها سجلت ايضا ارتفاعا خالل يوليو 
املاضي بنسبة 9ر6 في املئة مقارنة بالشهر ذات��ه من العام 
املاضي اذ مت بيع 123878 عقارا في جميع انحاء تركيا.وذكرت 
البيانات ان اسطنبول جاءت باملرتبة االولى بني املدن التركية 
االكثر بيعا للعقارات في يوليو املاضي اذ بلغت مبيعاتها 
19503 عقارات تلتها أنقرة بعدد 12119 عقارا ثم )ازمير( 
بعدد 6322 عقارا فيما حلت مدينة )أرده��ان( أسفل القائمة 

مببيعاتها البالغة ستة عقارات.

الرابعة الصناعية  الثورة  عن  الناجتة  للتحوالت  املنطقة  وإعداد  الشباب  فرص   زيادة 

)تصوير: محمد صابر(  الفنان طارق العلي بني املتواجدين 

برج التجارية ينظم  حملة » خذ وقتًا من مشاغل احلياة، إلنقاذ حياة« للتبرع بالدم
حت��ت ش��ع��ار » نحن نهتم« نظمت 
ال��ش��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ق��اري��ة حملة 
للتبرع بالدم في برج التجارية القائم 
في قلب العاصمة، وذل��ك انطالقاً من 

مسؤوليتها اإلجتماعية.
وقد تكللت حملة التبرع بالدم حتت 
عنوان » خذ وقتاً من مشاغل احلياة، 
إلن��ق��اذ ح��ي��اة« التي مت تنظيمها يوم 
االرب��ع��اء املوافق 15 اغسطس 2018 
بالنجاح الباهر مبشاركة ع��دد كبير 
من موظفي الشركة التجارية العقارية  
باإلضافة الى عدد كبير من املستأجرين 

وموظفي وزوار ال��ب��رج وتبرعاتهم 
التي اسهمت بدعم احتياجات بنك الدم 

املركزي.
وق��د ص��رح فريق إدارة التسويق 
واالتصال في الشركة أن هذه احلملة يتم 
تنظيمها سنويا في مختلف العقارات 
التابعة للشركة التجارية العقارية 
حت��ت منطلق تعزيز م��ب��ادئ حوكمة 
الشركات وتعزيز م��ب��ادئ التواصل 
والتراحم في املجتمع وتسليط الضْوء 
على أهمية التبرع بالدم ملا يسهم في 

حملة التبرع بالدمانقاذ حياة العديد من املرضى.


