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 ُتوجت »مجموعة التمدين« ، باجلائزة الذهبية عن 
فئة التمّيز في التصميم والتطوير ملراكز التسوقعن 
»الكوت مول«،أحد جتارب »مشروع الكوت« الستة، 
وذل��ك في حفل توزيع جوائزمجلس مراكز التسوق 
في الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا. وتتولى جلنة 
دولية محايدة تتألف من خبراء عامليني وإقليميني في 
مجاالت تطوير مراكز التسّوق والتسويق والعمليات 
التشغيلية حتكيم هذه اجلوائز واختيار الفائزين مبا 
يضمن تطبيق أفضل املمارسات العاملية حيث تهدف 
هذه اجلوائز الى تكرمي مراكز التسوق األكثر إجنازاً 
ومتيزاً على صعيد اإلبتكار في التصميم والتجزئة 

والتسويق وتعزيز املداخيل التشغيلية الصافية.
وك��رم احلفل ال��ذي أُقيم في فندق »ريتز كارلتون 
مرك�ز دبي املالي العاملي« في أكتوبر املاضي،«الكوت 
م��ول« عن فئة التمّيز في التصميم والتطوير ملراكز 
التسوقلما ميتاز به من الرحابة واإلبداع واإلبتكارمع 
مراعاة الدمج بني األصالة واحلداثة وروح الفخامة 
وال��ت��ي تتناغم م��ع ب��اق��ي أج��زاء«م��ش��روع ال��ك��وت« 
املستوحاة من البيئة البحرية مما يجعله أيقونة في 

عالم مراكز التسوق.
وفي هذا الصدد قال معاذ الرومي، مدير عام إدارة 
التسويقفي »مجموعة التمدين«: »نحن فخورون 
بهذا اإلجن��از وسعداء حلصولنا على ه��ذه اجلائزة 
ال��ت��ي تعتبر مب��ث��اب��ة ت��ك��رمي للمجموعة ول��دول��ة 
الكويت. نعمل دائماًعلى حتقيق رؤية املجموعة من 
خالالالبتكاروالتمّيز في جميع مشاريعناللمحافظة 
على ال��ري��ادة ف��ي مجال تطوير املشاريع املتعددة 
اإلس��ت��خ��دام��ات«. وأض���اف: »ن��اف��س »ال��ك��وت م��ول« 
ع��ن ف��ئ��ة التميز ف��ي التصميم وال��ت��ط��وي��ر مل��راك��ز 
التسوقثمانية مراكز مرشحة من الشرق األوسط لهذه 
اجلائزة،وحصد على هذه اجلائزة بجدارة كونهوجهة 

متكاملة للتسوق والترفيهُتقدم أفضل اخلدمات 
وجت��ارب التسوق إلى املجتمع الكويتي وزوار دولة 

الكويت«.
ُيذكر أن »الكوت مول« هو أحدث جتارب مشروع 
»الكوت«، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في 
دول��ة الكويت،واملتصل مباشرًة بتجارب املشروع 
األخ���رى ب���دءاً م��ن ف��ن��دق »ال��ك��وت روت��ان��ا« وص��والً 
الى«ساحل الكوت« حيث يربط جسر املشاة العلوي 
املكيف بني امل��ول و«س��وق الكوت« ومنه الى »نقعة 

الكوت« و«مرسى الكوت« و«ساحل الكوت«.

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

»مجموعة التمدين« حتصد الذهبية خالل  
حفل جوائز مجلس مراكز التسوق

معاذ الرومي

استثمارات الشركة في مجال التكنولوجيا تأتي بنتائج جيدة

9 أشهر 58.9 مليون دينار أرباحا صافية خالل  »أجيليتي« حتقق 
أعلنت شركة )أجيليتي( امس  األحد حتقيقها 9ر58 مليون 
دينار كويتي )نحو 193 مليون دوالر أمريكي( أرباحا صافية 

خالل األشهر التسعة األولى من العام احلالي.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن نسبة زي��ادة صافي 
األرباح بلغت 7ر19 في املئة مقارنة مع األشهر التسعة األولى 

من العام املاضي بواقع 7ر19 فلس للسهم الواحد.
وأضافت أن صافي األرباح في الربع الثالث بلغ 20 مليون 
دينار كويتي )نحو 66 مليون دوالر( بزيادة بلغت نسبتها 

3ر12 في املئة عن الرباع الثالث من العام املاضي.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان 
قوله إن نتائج الربع الثالث »تتسق مع ما حققته )أجيليتي( 
خالل عام 2018 إذ شهدت منوا جيدا لألرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء في أعمالنا اللوجستية 

وعبر مجموعة شركاتنا التابعة«.
وأوض��ح أن استثمارات الشركة في مجال التكنولوجيا 
والبنية التحتية في األسواق الناشئة تأتي بنتائج جيدة ممثلة 
في حتقيق املزيد من اإلنتاجية وتزايد في قاعدة العمالء وتقدمي 

خدمات متنوعة في مناطق جغرافية متعددة.
يذكر أن )أجيليتي( هي شركة لوجيستية عاملية تقدر 
إيراداتها السنوية بنحو 6ر4 مليار دوالر أمريكي وتعد إحدى 
أكبر مزودي خدمات الشحن والتخزين في العالم ومن أكبر 
مالك ومطوري املجمعات التخزينية والصناعية من القطاع 

اخلاص في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.
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»موديز« تؤكد تصنيف »الكويتية لالستثمار« بنظرة مستقرة
أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار عن تثبيت وكالة 
التصنيف االئتماني »موديز«، تصنيف الشركة عند 

الدرجة »Ba2« بنظرة مستقبلية ُمستقرة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، امس  
األحد، إن تأكيد التصنيف يعكس بشكل أساسي وجهة 
نظر »موديز« بأن الوضع االئتماني األساسي للشركة 
ال يزال يعكس منوذج عملها املُربح وقدرتها على تدبير 
أموال بتكلفة ُمنخفضة، ومستوى منخفض من صافي 

الديون إلى حقوق امللكية.
كما يعكس التصنيف وجهة نظر الوكالة بأن الهيئة 
العامة لالستثمار سوف تواصل دعمها ل�«الكويتية« 

طوال فترة إجناز عملية اخلروج من هذا االستثمار.
ونوهت الشركة إل��ى أن تأكيد التصنيف من قبل 
»موديز« عند الدرجة »Ba2« لم يتغير عن التصنيفات 
السابقة منذ نوفمبر عام 2014، وكذلك احلال بالنسبة 

لإلبقاء على النظرة املستقبلية املُستقرة.

وق��ع��ت  ش��رك��ة اإلس��ت��ش��ارات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة » بليف 
نيوترشن » ممثلة مبؤسسها 
فيصل رشاد الشوا على اتفاقية مع  
 ،  NK LOKOMOTIVAنادي
وهو من اندية الدرجة املمتازة في 
مدينة زغرب بجمهورية كرواتيا 
والذي تأهل كذلك  لبطولة أوروبا 
في العام 2016/2015، وذلك 
لتقدمي اإلس��ت��ش��ارات الغذائية 

والرياضية للنادي.
ومت ع��ق��د ه����ذه اإلت��ف��اق��ي��ة  
مل��س��اع��دة الع��ب��ي ال��ف��ري��ق االول 
ل��ل��ن��ادي ب��اإلرت��ق��اء ملستويات 
عالية من االداء بواسطة  مراقبة 
وتنظيم النظام الغذائي لالعبني .
وت�����ع�����د ش�����رك�����ة ب��ل��ي��ف 
نيوتريشن األول��ى من نوعها 
في دولة الكويت في تقدمي هذه 
اخلدمة العاملية جلميع  األندية 
ال��ك��ب��رى ف��ي أوروب����ا والعالم  
واملعروف  ان التغذية الصحية 
تلعب دوراً كبيراً في حتسني 
وتطوير مستوى الالعبني  حتى 
في أدائهم داخل امللعب . وتقوم 
شركة » بليف نيوترشن »من 

خ��الل  تقدمي اخل��دم��ة العلمية 
الصحيحة للتغذية  ومراقبة 
جميع اع��ض��اء اجل��س��م خ��الل 
وبعد عمل النظام الغذائي الكامل 
لالعبني ل��ل��وص��ول ال��ى وضع  
اجلسم واالداء في أفضل حاالته 
. وتعتبر ه��ذه خ��ط��وة كبيرة 

ل��ش��رك��ة  »ب��ل��ي��ف نيوترشن« 
وللكويت بأن تبدأ شركة كويتية 
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ألح���د أكبر 
األندية في أوروب��ا والتي ميكن 
ألندية الكويت اتباعها لإلرتقاء 
مبستوى الالعبني والرياضة 

في البالد.

»بليف نيوترشن« الكويتية توقع  
اتفاقَا مع »ان كي« 

مقر شركة أجيليتي

اجتماع عمومية سابق للشركة الكويتية لالستثمار

للسنة الثالثة على التوالي

Ooredoo ترعى ملتقى مبادرات الشباب التطوعية
قامت Ooredoo الكويت برعاية ملتقى 
م��ب��ادرات الشباب التطوعية واإلنسانية 
ال��ت��ي ينظمها امل��ؤمت��ر اإلع��الم��ي العربي 
للعام الثالث على التوالي، وذلك في مؤمتر 
 JW أق��ي��م ي��وم السبت امل��اض��ي ف��ي ف��ن��دق
Marriot مبدينة الكويت. ويهدف املؤمتر 
إل��ى تكرمي امل��ب��ادرات الشبابية التطوعية 
واالنسانية من بني أكثر من 300 مشروعا 
شبابيا تطوعيا وإنسانيا من مختلف الدول 
العربية، ومت دع��وة قرابة 60 مبادرة من 
اخلارج للمشاركة. تأتي هذه الرعاية اتساقا 
مع سياسة Ooredoo املبنية على االهتمام 

والتواصل والتحدي.
تأتي فكرة انشاء امللتقى استلهاماً من 
احل���راك ال��ع��ام ال��ذي ي��ق��وده الشباب على 
أصعدة كافة وامللتقى يهتم بتقييم املبادرات 
الشبابية الغير ربحية في مجاالت وميادين 
مختلفة، وتعمل على منح الشباب قوة 
دافعة للمزيد من التقدم والعطاء والتميز 
واالب���داع. وش��ارك في احلفل ال��ذي تنظمه 
امللتقى العربي اإلع��الم��ي ب���إدارة السيد 
ماضي اخلميس ممثلي من جامعة ال��دول 
العربية،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
املعهد العربي للتخطيط، وزارة االع��الم، 

وزارة ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب،  الهيئة 
العامة للشباب، واجلمعية الكويتية لإلعالم 

واالتصال. 
وفي كلمة ألقاها خالل امللتقىأكد الرئيس 
التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الشيخ 
محمد بن عبدالله آل ثاني على التزام الشركة 

بدعم الشباب في مختلف املجاالت، وعلى 
رأسهامجال التطوع وهو املجال الذي تبنته 
الشركة منذ ما يقارب ٥ سنوات عند إطالقها 
برنامجها التطوعي »ن��ع��ني ون��ع��اون«. 
وأكد آل ثاني قائالً: »إننا نفخر في احلقيقة 
مبشاركتنا سنويا في دعم الشباب وتعزيز 

مبادئ العمل التطوعي واملبادرات اإلنسانية 
في املجنمع وذلك من خالل هذه الفعاليات، 
التي بال شك تعد منصة رئيسية يلتقي فيها 
خيرة شبابنا الذي نفتخر بهم وبقدراتهم. 
ومن منطلق حرصنا على هذه الفئة التي ال 
زالت تشكل نسبة ال يستهان بها في املجتمع 
الكويتي، وإميانا مببادئنا واستراتيجيتنا 
املتعلقة باملسؤولية املجتمعية حرصنا هذا 
العام أن نتواجد في هذا امللتقى الذي يشهد 
مشاركة فرق تطوعية ومبادرات شبابية 

إنسانية من الكويت ومن اخلليج العربي.«
وعلى صعيد املسؤولية االجتماعية، 
أكد آل ثاني أن Ooredoo الكويت فخورة 
بكونها من الشركات السباقة في محال 
 Ooredoo التطوع، وأض��اف: »نحن في
جربنا همة الشباب وحماسهم في العمل 
التطوعي وفي العديد من املجاالت األخرى، 
ونحن على يقني أنهم ق��ادرون على العطاء 
وه���م ف��ق��ط ب��ح��اج��ة ل��ل��دع��م والتشجيع، 
نحن مستمرون ف��ي دعمنا للشباب في 
مختلف القطاعات وامل��ج��االت وذل���ك عن 
طريق استراتيجيتنا اخلاصة باملسؤولية 
االجتماعية ألننا نؤمن ب��أن مستقبل هذا 

الوطن يبنى على سواعدهم.«

جانب من توقيع االتفاق

أظهرت البيانات املالية للشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك( ارتفاع أرباح الربع الثالث 
من العام اجل��اري بنسبة 121% 

على أساس سنوي.
وب��ح��س��ب ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة 
للبورصة الكويتية، امس  األحد، 
بلغت أرب��اح الفترة 122.7 ألف 
دينار )404 آالف دوالر(، مقابل 
أرب���اح بقيمة 55.5 أل��ف دينار 
)183 ألف دوالر( للربع الثالث من 

عام 2017.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 
260.37 أل��ف دي��ن��ار بالتسعة 
أشهر األول��ى من العام اجل��اري، 
مقابل أرباح 299.5 ألف دينار في 
الفترة املماثلة من العام املاضي، 

بانخفاض نسبته 13%.
وق��ال��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان، إن 
انخفاض أرباح التسعة أشهر يعود 
إلى تراجع إي��رادات االستثمارات 

ورس��وم إدارة األص���ول، وهبوط 
إي��رادات التأجير، فضالً عن زيادة 
حصة املجموعة في خسائر أعمال 
شركات زميلة مقارنة ب�الفترة 

السابقة.

وك��ان��ت أرب���اح الشركة نصف 
السنوية انخفضت بنسبة 43.6% 
إلى 137.6 ألف دينار، مقابل أرباح 
243.9 أل��ف دي��ن��ار ف��ي النصف 

األول من العام املاضي.

ارتفاع أرباح »كفيك« الكويتية
121 باملئة في الربع الثالث  

مقر كفيك

Ooredoo جماعية أمام ركن 

أرباح »البحرينية الكويتية« تنخفض 
1.6 باملئة  بالربع الثالث

أظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة 
للشركة البحرينية الكويتية 
للتأمني )BKIC(، امل��درج��ة 
ببورصتي الكويت والبحرين، 
انخفاض أرباح الربع الثالث من 
العام اجل��اري %1.6، مقارنة 
ب��أرب��اح ال��ف��ت��رة نفسها لعام 

.2017
وب��ح��س��ب ب���ي���ان ال��ش��رك��ة 
للبورصة، ام��س  األح��د، بلغت 

أرباح الفترة نحو 1.16 مليون 
دينار بحريني، مقابل ربح قدره 
1.18 مليون دي��ن��ار بحريني 

للربع الثالث بالعام املاضي.
وخ��الل فترة التسعة األشهر 
األول��ى من العام اجل��اري، بلفت 
األرب��اح إلى 2.9 مليون دينار ، 
مقابل نحو 2.37 مليون دينار 
بحريني بالفترة املماثلة من عام 

.2017

وعلى مستوى األرباح نصفية 
للفترة األول��ى من ع��ام 2018، 
بلغت األرباح 1.7 مليون دينار، 
مقارنة ب�نحو 1.2 مليون دينار 

بالفترة نفسها من عام 2017.
وع��ن األرب��اح السنوية لعام 
2017،  بلغت نحو 2.6 مليون 
دينار بحريني، مقابل نحو 2.9 
مليون دينار بحريني في عام 

.2016

استمرار مجلس االحتياط الفيدرالي  على مساره فيما تواجه األسواق العاملية ضغطا
ق��ال تقريرب البنك الوطني الصادر عن 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االمريكية وانتخابات 
منتصف املدة املتوقعة بشكل كبير ، لقد كانت 
نتائج انتخابات منتصف امل��دة متماشية 
مع توقعات األس��واق، إذ أفرزت انقساما في 
الكونغرس الثالثاء امل��اض��ي.  فقد استعاد 
الدميوقراطيون غالبية املقاعد في مجلس 
النواب للمرة األول��ى منذ 2010، فيما رفع 
اجلمهوريون غالبيتهم في مجلس الشيوخ، 
ل��ي��ع��ززوا ب��ذل��ك سيطرتهم.  وب��ال��رغ��م من 
تقاعد العديد من األعضاء اجلمهوريني في 
الكونغرس، ادعى ترامب أن حزبه قد »تفوق 

أداء بشكل كبير على السوابق التاريخية«.
  وقد ارتفع عدد الناخبني من أقل من 20 
مليونا في 2014 إل��ى 35 مليونا، وكانت 
املعركة االنتخابية حامية، إذ وصفت احلمالت 

بأنها األغلى في تاريخ أميركا.
أما وقد استحوذ الدميوقراطيون اآلن على 
الكونغرس - ومعه القدرة على االستدعاء 
للشهادة – فإن النتيجة األكثر احتماال هي 
ج��م��ود ت��ش��ري��ع��ي.  ووع���د ت��رام��ب »بوضع 
يشابه احلرب« إذا استخدم الدميوقراطيون 
سيطرتهم ع��ل��ى مجلس ال��ن��واب ملالحقة 
أوض��اع��ه املالية الشخصية أو سياساته 
الرئاسية.  وبالرغم من أن مجلس الشيوخ 
ذا الغالبية اجل��م��ه��وري��ة س��ي��دع��م ج��دول 
أعمال ترامب بخصوص التجارة والشؤون 
اخلارجية، فإن ترامب سيواجه على األرجح 
مقاومة في مجلس النواب بشأن التخفيضات 
الضريبية، وبرنامج أوباما للرعاية الصحية، 
ورفع القيود واإلنفاق الدفاعي.  وسيسيطر 
ال��دمي��وق��راط��ي��ون بشكل رس��م��ي ف��ي يناير 
2019، األم���ر ال���ذي سيعّقد على األرج��ح 
أمورا على جدول أعمال الرئيس في السنتني 
القادمتني.  فقد يجد ترامب أن بعض وعوده 
االنتخابية األساس، مثل اجلدار احلدودي مع 

املكسيك، هي اآلن في دائرة اخلطر.  وسيواجه 
أيضا على األرجح العديد من التحقيقات حول 
أم���وره املالية الشخصية وس��وء تصرفه، 
كما وعد به احل��زب الدميوقراطي.  ولم تبد 
األسواق ردة فعل قوية على هذه النتائج، إذ 
أن الدوالر ارتفع بشكل طفيف بنسبة %0.4 

فقط منذ يوم االنتخابات.
أبقى مجلس االحتياط الفدرالي أسعار 
الفائدة على حالها ي��وم اخلميس عند 2 - 
2.25%، كما توقعت األسواق بشكل واسع.  
ومع النمو االقتصادي الكبير وارتفاع الرسوم 
اجلمركية وزي���ادة األج���ور، سيبقى البنك 
املركزي غالبا في مساره لرفع أسعار الفائدة 
ف��ي ديسمبر.  وق��د سجل االقتصاد ربعني 
متواليني من النمو على أساس سنوي أعلى 
بكثير من 3%، وازداد منو األج��ور بأسرع 
وتيرة له في ما يقارب عشر سنوات، والبطالة 
حاليا عند مستويات متدنية قياسيا.  وأفادت 
بيانات العمل األميركية القوية بأن الرواتب 
غير ال��زراع��ي��ة ارتفعت مب��ق��دار 250،000 
وظيفة، وب���أن م��ع��دل دخ��ل الساعة ارتفع 

بنسبة 0.2%، ليصل االرت��ف��اع السنوي 
لألجور إلى 3.1%.  ويسجل الرقم من سنة 

ألخرى أعلى ارتفاع منذ أبريل 2009.
لقد إرت��ف��ع م��ؤش��ر أس��ع��ار املنتج ألعلى 
درجاته الشهرية منذ 2012، متنامياً الى 
%0.6 في أكتوبر طبقاً إلحصائيات إدارة 
ال��ع��م��ل. تتعبت ال��ب��ي��ان��ات زي����ادة مب��ق��دار 
%0.2 في سبتمبر وبدرجة تفوق توقعات 
ال��س��وق مب��راح��ل وال��ت��ي تبلع %0.2. ولقد 
أسند اإلرت��ف��اع بشكل رئيسي ال��ى قفزة في 
أسعار خدمات التبادل التجاري واجلازولني، 
فيما تستمر حرب التسعيرة اجلمركية مع 
الصني في إثارة القلق بسبب تعطيل سلسلة 
العرض. تؤيد البيانات كذلك خطة اإلحتياطي 

الفيدرالية لرفع نسب الفوائد تدريجياً.
ويبقى السؤال ما إذا كان هناك مجال كاف 
لسوق الوظائف األميركية باالرتفاع دون 
خلق تضخم م��ف��رط.   وأف��ادت وزارة العمل 
األميركية بأن التضخم السنوي في أميركا 
تراجع من 2.7% في أغسطس إلى 2.3% في 
سبتمبر.  ومع اقتراب التضخم من النسبة 

املستهدفة البالغة 2%، أوضح البنك املركزي 
أن املزيد من رفع أسعار الفائدة يبقى متوقعا 
مع حتويل السياسة إل��ى سياسة حيادية.  
وفي جتاهل واضح النتقاد ترامب املتواصل، 
أص��ّر جيروم ب��اول على أن البنك املركزي 
»خ���ارج العملية السياسية« وسيستمر 
مبحاولة القيام مبا هو في مصلحة االقتصاد. 
إحتفظ ال���دوالر مبكاسبه، مبؤشر إرتفاع 

%0.2 عند 96.884.
أما بالنسبة للسلع، فقد تراجعت أسعار 
النفط الشهر املاضي مع تراجع أسعار اخلام 
األميركي عند اإلغالق يوم اخلميس.  وتشكل 
إع��ادة ف��رض إدارة ترامب كافة العقوبات 
التي رفعت سابقا ضمن االتفاق النووي مع 
إي��ران ال��ذي مت التوصل إليه في عهد أوباما 
ع��ام 2015، ضغطا على ال��س��وق النفطي.  
فقد أوق��ف��ت ح��وال��ي 20 دول��ة ش��راء النفط، 
وتراجعت الصادرات بحوالي مليون برميل 
يوميا.  ولكن إدارة ترامب منحت استثناءات 
مؤقتة بال إطار زمني لثماني دول، من ضمنها 
بعض من أكبر الشركاء التجاريني إلي��ران، 
الصني والهند. وخفف هذا القرار من وطأة 
الضربة، إذ أف��ادت إدارة معلومات الطاقة 
األميركية بأن اإلنتاج النفطي األميركي يتوقع 
أن يرتفع من 11.8 مليون برميل إلى 12.1 
مليونا يوميا في 2019.  وارتفعت مخزونات 
النفط اخلام احمللي بأكبر قدر لها منذ يونيو 
لتصل إلى 432 مليون برميل.  وشهد متوسط 
خ��ام غ��رب تكساس تراجعا ح��ادا من أعلى 
مستوى له في أرب��ع سنوات عند $76 إلى 
$60.56 يوم اخلميس.  وتراجع خام برنت 

بنسبة 1.9% إلى 70.69 للبرميل.
 ولقد أثر اإلنخفاض في أسعار النفط بشدة 
على سوق األسهم، وذلك حيث أن S&P 500 قد 
إنخفض ب��درج��ة %0.9 وتبعه داو جونز 

الصناعي عند 0.8%.
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