
أنهت املؤشرات الكويتية تعامالت 
أمس االثنني على تباين، للجلسة الثالثة 
على التوالي، وسط حتسن ملموس في 
مستويات السيولة وخاصة بالسوق 

الرئيسي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي عند 
اإلغالق بنحو 0.52 باملائة، فيما تراجع 
املؤشران العام واألول بنسبة 0.43 و 

0.75 باملائة على الترتيب.
وزادت س��ي��ول��ة ال��ب��ورص��ة 14.6 
ب��امل��ائ��ة ل��ت��ص��ل إل���ى 44.28 مليون 
دي��ن��ار مقابل 38.64 مليون دي��ن��ار ، 
فيما تراجعت أح��ج��ام ال��ت��داول 15.6 
باملائة إلى 201.03 مليون سهم مقابل 

238.64 مليون سهم باجللسة.
وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة الرعاية الصحية بنسبة 1.07 
ب��امل��ائ��ة، فيما ت��راج��ع��ت م��ؤش��رات 6 
قطاعات أخ��رى يتصدرها االتصاالت 

بنحو 0.91 باملائة.
وج���اء سهم “العي��د” على رأس 
القائمة اخلضراء بنمو نسبته 9.82 
باملائة، فيما تصدر سهم “ري��م” القائمة 

احلمراء بانخفاض قدره 18.3 باملائة.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 9.1 مليون دينار 
ُمتراجعاً 1.27 باملائة، فيما تصدر 
سهم “أعيان لإلجارة” نشاط الكميات 
ب��ت��داول 41.67 مليون سهم ُمرتفعاً 

1.29 باملائة.
وان��ه��ت ال��ب��ورص��ة تعامالتها على 
انخفاض امل��ؤش��ر ال��ع��ام 1ر26 نقطة 
ليبلغ مستوى 4ر6102 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 43ر0 في املئة.
وب��ل��غ��ت ك��م��ي��ات ت����داوالت امل��ؤش��ر 
02ر201 مليون سهم متت من خالل 
7394 صفقة نقدية بقيمة 2ر44 مليون 
دينار كويتي )نحو 28ر150 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي 
41ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 4879 
نقطة بنسبة 52ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 3ر121 مليون سهم 
مت��ت عبر 3702 صفقة نقدية بقيمة 
2ر9 مليون دينار )نحو 28ر31 مليون 

دوالر(.

كما انخفض مؤشر ال��س��وق األول 
8ر50 ن��ق��ط��ة ل��ي��ص��ل إل���ى مستوى 
2ر6724 نقطة بنسبة 75ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 6ر79 مليون 
سهم متت عبر 3692 صفقة بقيمة 35 

مليون دينار )نحو 119 مليون دوالر(.
وكانت شركات )العيد( و)رم��ال( 
و)ال���دي���رة( و)م���واش���ي( و)ال��س��الم( 
األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ني ك��ان��ت أسهم 
)أعيان( و)خليج ب( و)أهلي متحد( 
و)ص��ن��اع��ات( و)بيتك( األكثر ت��داوال 
بينما كانت شركات )رمي( و)سنرجي( 
و)الهالل( و)منشآت( و)املعامل( األكثر 

انخفاضا.
وتابع املتعاملون ايضاحني منفصلني 
م���ن ش��رك��ت��ي )األم�����ان ل��الس��ت��ث��م��ار( 
و)االمن���اء العقارية( بشأن ال��ت��داول 
غير االعتيادي على أسهمهما واملوافقة 
على جت��دي��د ح��ق ش���راء أو بيع أسهم 
الشركة )الوطنية للتنظيف( فضال عن 
اعالن )بورصة الكويت( عن تنفيذ بيع 
أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة 

ملصلحة وزارة العدل.

26.1 نقطة أنهت تعامالتها على انخفاض املؤشر العام 

مؤشرات البورصة  تتباين عند اإلغالق.. والسيولة تتزايد بالسوق الرئيسي

»سياحة الشارقة« تنظم دورات 
تدريبية لـ »متكني املرأة«

أعلنت هيئة اإلمناء التجاري 
وال��س��ي��اح��ي ب��ال��ش��ارق��ة عن 
مواعيد الدورات التدريبية التي 
تنظمها كجزء من مبادرة “متكني 
املرأة” التي مت اإلع���الن عنها 
بالتعاون م��ع “مؤسسة مناء 
لالرتقاء باملرأة” خالل “القمة 
العاملية للتمكني االقتصادي 
للمرأة” التي عقدت في الشارقة 
عام 2017، حيث سيتم تنظيم 
ال����دورات التدريبية للدفعة 
األول��ى والثانية من املرشحني 
في الفترة من 7 إلى 11  يوليو 
اجلاري ومن 13 إلى 17 أكتوبر 
2019. وتسعى الهيئة  من خالل 
إطالق برنامج تعليمي يدعو إلى 
املساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة اقتصادياً مبا يتماشى مع 
الهدف اخلامس من أهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة، إلى 
املساهمة في دع��م جهود دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في هذا 
اإلط��ار وذل��ك لتحقيق التوازن 

بني اجلنسني.
وتشمل مبادرة متكني املرأة 

التي أطلقتها الهيئة، التدريب 
السياحي وتعزيز املساواة بني 
اجلنسني من خ��الل العديد من 
امل��ب��ادرات املجتمعية، وتهدف 
إل��ى إع���داد النساء املشاركات 
باملهارات وامل��ع��ارف املطلوبة 
لتلبية احتياجات القطاع، وذلك 
عبر تولي املناصب واألدوار 
الفاعلة في مجاالت السياحة 

والسفر والضيافة. 
و ق��ال خ��ال��د  امل��دف��ع، رئيس 
ه���ي���ئ���ة اإلمن��������اء ال���ت���ج���اري 
والسياحي بالشارقة: “يعّد 
االستثمار في متكني امل��رأة من 
أه���م األول���وي���ات ال��ت��ي ت��س��ّرع 
عملية حتقيق التنمية املستدامة، 
في حني تشكل شراكتنا مع القمة 
العاملية للتمكني االقتصادي 
للمرأة وال��ت��ي تساهم بدورها 
ف��ي إح���داث تغيير إيجابي في 
املجتمع، إض��اف��ة ه��ام��ة ضمن 
مسيرتنا الريادية في هذا املجال. 
ويسعدنا أن نتقدم بجزيل 
ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان لصاحب 
ال���س���م���و ال���ش���ي���خ ال���دك���ت���ور 

سلطان ب��ن محمد القاسمي، 
ع��ض��و امل��ج��ل��س األع��ل��ى حاكم 
الشارقة وحرمه سمو الشيخة 
ج��واه��ر بنت محمد القاسمي، 
رئيسة “مؤسسة مناء لالرتقاء 
باملرأة” على دعمهما الكامل 
لتمكني امل���رأة وتعزيز دوره��ا 
ف��ي إم���ارة الشارقة خصوصاً 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

عموماً.
 وك��ل��ن��ا ث��ق��ة ب���أن اجل��ه��ود 
اجل��ب��ارة ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا مع 
م��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
ستثمر قريباً وبشكل إيجابي، 
في ظل توّلي امل��رأة اإلماراتية 
م��ن��اص��ب ق��ي��ادي��ة ت��س��اه��م في 
تطوير املجتمع والفرد والقطاع 

املؤسسي”. 
وك��ج��زء م��ن امل��ب��ادرة، قامت 
الهيئة بوضع هدفني رئيسني 
لها، يشمالن تعزيز التعليم 
وال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر املهني 
ل���ل���م���رأة، ف��ق��د مت تخصيص 
برنامج تدريبي متكامل لتمكني 
امل������رأة، ب��ت��ح��دي��د امل��ت��ط��ل��ب��ات 

التعليمية ل�40 ام��رأة إماراتية 
من اخلريجني اجلدد. 

ويركز البرنامج على ترسيخ 
املساواة بني اجلنسني من خالل 
ط���رح سلسلة م��ن امل���ب���ادرات 
والبرامج النوعية، مقّدماً “خطة 
م��س��ار وظيفي” ت��ه��دف إل��ى 
دعم جناحات امل��رأة اإلماراتية 
وتعزيز مكانتها ف��ي القطاع 

السياحي.

خالد املدفع

مستثمرون بتابعون التداوالت 

»حياة ريجنسي الكوت مول«
يفتتح مركز املؤمترات واحلفالت 

اف��ت��ت��ح ف���ن���دق “حياة 
ريجنسي الكوت مول”، مركز 
املؤمترات واحلفالت ليكون 
مبثابة إض��اف��ة ج��دي��دة إلى 
الفندق ينفرد بها “مشروع 
الكوت”، أكبر واجهة بحرية 
للتسوق والترفيه في جنوب 

دولة الكويت.
يشغل م��رك��ز امل��ؤمت��رات 
واحلفالت األح��دث في دولة 
ال��ك��وي��ت م��س��اح��ة ت��زي��د عن 
3700 متر م��رب��ع، ويعتبر 
املركز امتداداً وإضافة ثرية 
ل��ف��ن��دق “حياة ريجنسي 
الكوت مول”. وقد جاءت هذه 
التوسعة استجابة للطلب 

املتزايد الستقبال الفعاليات واملؤمترات احمللية والعاملية في املنطقة. 
وفي هذا الصدد قال محمد عبد احلميد املرزوق، الرئيس التنفيذي 
لقطاع التجزئة والضيافة في “مجموعة التمدين”،: “إن التوسعة 
اجلديدة لفندق “حياة ريجنسي الكوت مول” جاءت إستجابة لرؤية 
“مجموعة التمدين” بإستمرارية تطوير “مشروع الكوت” ليكون 
الوجهة املفضلة ل��دى زوار املنطقة اجلنوبية واملناطق املجاورة 
بهدف الترفيه واألعمال”، وأضاف: “ ُيعد املركز إضافة جديدة لقطاع 
األعمال وخاصة في منطقة جنوب دول��ة الكويت التي تشهد طلباً 
متزايداً، حيث يوفر املركز مرافق متطورة ستلبي احتياجات الشركات 
إلقامة املؤمترات واملعارض والفعاليات املختلفة. أما بالنسبة لألفراد، 
فُيتيح لهم املركز االحتفال بجميع مناسباتهم اخلاصة بخدمات ذات 

معاييرعاملية، ورفاهية مطلقة”.

محمد املرزوق

13.8 مليون  »التجارة«: إنفاق 
دينار على املواد التموينية 

واإلنشائية في يونيو
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس  االثنني 
ان قيمة االنفاق على دعم املواد التموينية واإلنشائية بلغ 
8ر13 مليون دينار كويتي حوالي )2ر45 مليون دوالر 

امريكي( خالل الشهر املاضي.  
 واضافت ال���وزارة في بيان صحافي أن إجمالي ما مت 
انفاقه على امل��واد الغذائية التي تشمل امل��واد االساسية 
اضافة الى حليب ومغذيات االطفال بلغ 13ر7 مليون دينار 
)حوالي 3ر23 مليون دوالر( مبينة انها أكثر املواد املدعومة 

تكلفة خالل الفترة املشمولة باإلحصائية.   
واوضحت ان ما مت انفاقه على دع��م حليب ومغذيات 
االطفال بأنواعها املختلفة ق��در بحوالي 346 ال��ف دينار 
حوالي )1ر1 مليون دوالر( انفقت على 24 صنفا من تلك 
املواد في حني بلغ دعم املواد االنشائية حوالي 6ر6 مليون 

دينار نحو )6ر21 مليون دوالر(.  
يذكر ان عدد املسجلني في كشوف ادارة التموين وفق آخر 
احصائيات وزارة التجارة بلغ حوالي 89ر2 مليون فرد 
من مستفيدي البطاقة التموينية بينما بلغ عدد البطاقات 
التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 189ر233 الف بطاقة.

»املركزي« يخصص إصدار 
240 مليون  سندات وتورق ب 

3 أشهر دينار ألجل 
أعلن بنك الكويت املركزي أمس االثنني تخصيص إصدار 
سندات وت��ورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار 

كويتي )نحو 792 مليون دوالر أمريكي(.
وقال )املركزي( في بيان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
إن أجل اإلصدار ثالثة أشهر مبعدل عائد ثالثة في املئة.وكان 
آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت املركزي في الثامن 

من يوليو اجلاري بنفس القيمة والجل ستة اشهر.

أول شركة اتصاالت في الكويت حتصد هذه الشهادة املرموقة 

Uptime العاملية »زين« حتصد شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات من مؤسسة 
أعلنت زين عن حصولها على شهادة 
 )M&O( إدارة وتشغيل مركز البيانات
م��ن مؤسسة Uptime العاملية التي 
ُتعتبر الوجهة األولى العتماد وتطبيق 
معايير مراكز البيانات في العالم، لتكون 
بذلك أول شركة اتصاالت في الكويت 
والثالثة على مستوى املنطقة التي 

حتصد هذه الشهادة املرموقة.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن 
حصولها على هذا االعتراف من إحدى 
أكبر املنّظمات االستشارية حول العالم 
أتى ليوّثق ريادتها والتزامها بتبّني أعلى 
املواصفات واملعايير العاملية في مركزها 
للبيانات، وهو األمر الذي ينعكس بشكل 
رئيسي على ج��ودة وك��ف��اءة اخلدمات 
التي ُتقّدمها لقطاع األعمال في السوق 

الكويتي. 
وبينت زي��ن أن حصولها على هذه 
الشهادة يجعلها شركة االتصاالت األولى 
على مستوى السوق الكويتي والثالثة 
على مستوى املنطقة التي حتصل على 
هذه الشهادة املرموقة، وهو اإلجناز الذي 
سيقوم بتعزيز مكانة الشركة في قطاع 

األعمال، وإثبات أن مركز بيانات زين هو 
األكثر كفاءًة واألكثر استدامًة في السوق 
مبا يتماشى مع استراتيجيتها للتحّول 
الرقمي ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى متكني قطاع 

أعمال أكثر كفاءة. 
وأوضحت الشركة أن شهادة إدارة 

وتشغيل مركز البيانات )M&O( - التي 
تعتمدها مؤسسة Uptime العاملية في 
أكثر من 1000 مركز بيانات حول العالم 
- تشهد ب��أن مركز بيانات زي��ن ُيطّبق 
أعلى املواصفات العاملية فيما يخص 
دقة وثبات اخلدمة املُقّدمة والتمّيز في 

تشغيلها، حيث مت تقييم مركز زين بناًء 
على مجموعة م��ن األس���س واملعايير 
التي تشمل نوعية اخلدمات التي ُيقّدمها 
مركز البيانات، ومدى جهوزية وحداثة 
امل��ع��ّدات املُستخدمة، وق��لّ��ة املخاطر، 
وقّلة إمكانية حدوث األخطاء البشرية، 

وال���وق���ت املُ��ن��خ��ف��ض ل��ت��وّق��ف النظام 
)downtime(، وك��ف��اءة التشغيل، 
وغيرها من املعايير.  وأك��دت زين أنها 
تّتبع إج��راءات صارمة في تطبيق كافة 
املعايير العاملية في كل ما يخص مجاالت 
عملياتها، فقد حصلت زي��ن الكويت 
أيضاً على شهادات اآلي��زو )ISO( في 
مجاالت اجلودة )9001:2015( والبيئة 
)14001:2015( وأم���ن املعلومات 
)27001:2013(، وه��ي ال��ش��ه��ادات 
التي تؤكد التزام الشركة بكافة املعايير 

واملواصفات العاملية في هذه املجاالت. 
وبينت الشركة أن حصولها على 
مثل هذه االعتمادات العاملية يشهد لها 
بجهودها في تطبيق سياسات وإجراءات 
فعالة في جميع عملياتها، وتأكيد أن 
أنظمتها وعملياتها ُمطابقة ألفضل 
املعايير املعتمدة عاملياً، فتطبيقها لهذه 
املعايير وااللتزام اجل��اد بها يبرز مدى 
حرصها على ت��ق��دمي اخل��دم��ات األكثر 
كفاءة لقطاع األعمال وتطويرها بالشكل 
الذي يتالءم مع استراتيجيتها للتحول 

الرقمي.  

إميان الروضان مع فريق عمل الشركة
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»سفن« توقع عقدًا مع »العمليات 
9 ماليني دينار املشتركة« بـ 

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
عن توقيع عقد بقيمة 9.04 مليون دينار مع العمليات 

املشتركة - الوفرة.
وقالت “سفن” في بيان للبورصة الكويتية أمس  االثنني، 
إن العقد مدته 5 سنوات، ويتعلق بتقدمي خدمات مساندة 
عامة. وأوضحت أن العقد سيترتب عليه حتقيق أرب��اح 
تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات املالية للشركة لعام 
2019 - 2024. كانت أرباح “سفن” ارتفعت 41 باملائة في 
الربع األول من العام اجلاري، لتصل إلى 2.65 مليون دينار، 
مقابل أرباح بقيمة 1.88 مليون دينار للفترة املماثلة بالعام 
املاضي. وأنهى سهم الشركة جلسة اليوم بالبورصة ُمرتفعاً 
0.26 باملائة عند سعر 393 فلساً، وذلك بتداول 127.5 ألف 

سهم بقيمة 50 ألف دينار.

»Ooredoo« تواصل
حصد اجلوائز تقديرًا إلسهاماتها 

في مجاالت التحول الرقمي 
واصلت مجموعة Ooredoo حصد اجلوائز العاملية 
تقديراً إلسهاماتها ودورها الفاعل في متكني التحول الرقمي 
 5G  في الدول التي تتواجد بها حول العالم. ففي حفل جوائز
Worldالذي أقيم مؤخراً في لندن ومت خالله عرض أحدث 
 Ooredoo االبتكارات في مجال االتصاالت، فازت مجموعة

بجائزة “أفضل مشروع حتول رقمي لشركة اتصاالت”.
وت��ق��دي��راً ل��ري��ادة Ooredoo واب��ت��ك��اره��ا ف��ي مجال 
تقنيات وشبكات 5G،  مت اختيار Ooredoo قطر ضمن 
القائمة النهائية املرشحة للفوز لكل من جائزة “أفضل 
 5G 5” ضمن حفل ج��وائ��زG إط���الق جت���اري ف��ي م��ج��ال
World، وج��ائ��زة “استراتيجية 5G األكثر ابتكاراً” 
ضمن حفل جوائز Leading Lights.  وتسعى شركات 
االت��ص��االت للتحول الرقمي في عملياتها وحتفيز النمو 
من خالل االعتماد على مصادر إي��رادات جديدة. كما أصبح 
فهم املنظومة الرقمية واالجتاهات الناشئة فيها أمًرا مهماً 
للغاية بالنسبة لشركات االتصاالت التي تتطلع إلى النجاح 

واالستفادة من الفرص الرقمية املتاحة. 
وحرصت Ooredoo على دعم خطط أعمالها الرقمية 

داخلًيا وخارجًيا. 

2019 في النصف األول من 

112 مليار دوالر قيمة صفقات االندماج واالستحواذ بالشرق األوسط 
أص�����درت “ريفينتيف”، ال��وح��دة 
الرسمية لألعمال املالية واملخاطر في 
“تومسون رويترز”، تقريرها حول 
االستثمار املصرفي في منطقة الشرق 
األوس��ط خ��الل النصف األول من العام 
اجلاري. ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم 
اخل��دم��ات املصرفية االستثمارية في 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا 504.8 
مليار دوالر أميركي خالل النصف األول 
من 2019، أي أقل بنسبة 12.7 باملئة من 
قيمة الرسوم املسجلة خالل نفس الفترة 

من 2018.
وب��ل��غ إج��م��ال��ي رس���وم االك��ت��ت��اب في 
أسواق الدين 147.6 مليون دوالر أميركي 
بانخفاض نسبته 21 باملئة على أساس 

سنوي، مرتفعة بنسبة 1.7 في املئة، إال 
أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في 
املنطقة منذ ب��دء احتساب البيانات في 
عام 2000. وانخفضت رسوم اصدارات 
األسهم بنسبة 64.8 باملئة لتصل إلى 24 
مليون دوالر أميركي، وهو أدنى مستوى 

في 10 سنوات.
أم�����ا رس������وم ع��م��ل��ي��ات االن����دم����اج 
واالس��ت��ح��واذ امل��ن��ج��زة فبلغت 207.4 
مليون دوالر أميركي خ��الل أول ستة 
شهور من العام اجلاري، بارتفاع نسبته 
232 باملئة عن النصف األول من العام 
2018، وه��ي ثاني أعلى مستوى في 
ت��اري��خ��ه��ا. وس��ج��ل��ت رس���وم ال��ق��روض 
املجمعة 125.8 مليون دوالر، بانخفاض 

نسبته 58.4 باملئة على أساس سنوي.
أم��ا رس��وم إص���دارات الديون فشكلت 
نحو 29.2 باملئة م��ن إج��م��ال��ي رس��وم 
اخل��دم��ات املصرفية االستثمارية في 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا، وهي 
ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001. 
أم��ا رس���وم ال��ق��روض املجمعة فشكلت 
24.9 ب��امل��ئ��ة. ف��ي امل��ق��اب��ل، ف��إن حصة 
الرسوم االستشارية لصفقات االندماج 
واالستحواذ املنجزة فارتفعت إلى أعلى 
مستوى ل��ه��ا، لتشكل 41.1 باملئة من 
إجمالي ال��رس��وم. كما شكلت عموالت 
إصدارات األسهم 4.8 باملئة فقط، لتسجل 

أدنى مستوى في 10 سنوات.
واس���ت���ح���وذ ب��ن��ك “أتش أس بي 

سي” على معظم ال��رس��وم املصرفية 
االستثمارية في منطقة الشرق األوسط 
شمال أفريقيا خ��الل النصف األول من 
2019، أي م��ا مجموعه 65.8 مليون 
دوالر أميركي بحصة تبلغ 13 باملئة من 
إجمالي الرسوم. فيما يتعلق بعمليات 
االن���دم���اج واالس���ت���ح���واذ، بلغت قيمة 
صفقات االن��دم��اج واالس��ت��ح��واذ املعلنة 
ال��ت��ي تتضمن م��ش��ارك��ات م��ن ال��ش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا 112 مليار دوالر 
أم��ي��رك��ي خ��الل النصف األول م��ن عام 
2019، أي بزيادة 231 باملئة عن القيمة 
املسجلة خالل الفترة نفسها من 2018، 
وهو أعلى مستوى لها في تاريخها. وقاد 
ه��ذا االرت��ف��اع اس��ت��خ��واذ شركة أرامكو 

ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ح��ص��ة أغلبية تبلغ 
%70 في الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )س��اب��ك(، ف��ي صفقة خاصة 

بلغت قيمتها 69.1 مليار دوالر أمريكي.
وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت 
منطقة الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا 
وقيمة الصفقات البينية أو احمللية أعلى 
مستوى لها، حيث ارتفعت إلى 101.2 
مليار دوالر و86.1 مليار دوالر، بارتفاع 
نسبته 375 باملئة و699 في املئة على 

التوالي.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، س��ج��ل��ت صفقات 
االندماج واالستحواذ الواردة في منطقة 
ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا أعلى 

مستوى في تاريخها.


