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حمد املرزوق: «بيتك» يعيد إعمار املواقع 
احملترقة باملباركية تقديرًا ألهميتها التاريخية

قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) حمد عبداحملســن املرزوق إن «بيتك» 
قد تشرف بالقرار الكرمي من مجلس الوزراء 
باملوافقة علــى مبادرته إلعادة اعمار االجزاء 
احملترقة بسوق املباركية، مقدما الشكر اجلزيل 
الى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، على دعمهم ملبادرة 

«بيتـك» املـــذكورة والتـــي تـــأتي فــي 
اطار التزام البنك مبسؤولياته املجتمعية جتاه 

الكويت.
واكد املرزوق ان «بيتك» سيبذل كل اجلهود 
املمكنة إلعادة اعمار سوق املباركية مبا يرسخ 
الشكل التراثي والقيمة االثرية والتاريخية لهذا 
املعلم املهم، مشددا على انه سيتم تسخير كافة 
االمكانات التي ستظهر هذا املشروع بالشكل 
الذي يليق بالكــــويت ومكانتها وحضارتها 

وتراثها العريق.
ونوه املرزوق بالــدور االيجابي للوزيرة 
د.رنا الفارس وبلدية الكويت واللجنة الوزارية 
املشرفة على متابعة تنفيذ املشاريع التنموية 
الكبرى برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد، في املوافقة على مبادرة «بيتك» 
إلعادة إعمار املواقع املتضررة بحادثة احلريق 

في سوق املباركية.

رئيس مجلس إدارة البنك قدم شكره إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد واحلكومة على قبول مبادرته

حمد املرزوق

«بيتك» سيبذل كل اجلهود املمكنة إلعادة إعمار السوق ليرسخ الشكل التراثي لهذا املعلم

«التجاري» ُيطلق برنامجه التدريبي األول 
ملوظفيه بالتعاون مع «منصة ڤو»

إميانًا من البنك التجاري 
الكويتــي بأهميــة تدريــب 
وتأهيل موظفيــه وإحلاقهم 
بالبرامــج التدريبيــة التــي 
تســهم في تنميــة مهاراتهم 
وصقــل خبراتهــم، أطلــق 
البنــك برنامجــه التدريبــي 
األول ملوظفيه بالتعاون مع 
منصة ڤو، والتي تعتبر أول 
منصة شــبابية متكاملة في 
الكويــت الســتقطاب ودعم 

املواهب الشابة.
هذا، وقد مت إطالق البرنامج 
بحضــور صــادق عبــداهللا، 
مدير قطاع املوارد البشــرية 
في البنك. واستمر البرنامج 
ملدة خمسة أيام حتت عنوان 
«التحدث إلى اجلمهور» و«أنت 
والكاميــرا» حيــث ركز على 
تطوير مهارات املوظفني في 
مجالني، األول يتعلق باإلعالم 
والثاني يهتم بفن اخلطابة، 
حيث تــدرب املوظفون على 
التحدث بطالقــة واحترافية 

أمام الكاميرا واحلضور.
وفي هذا الصدد، قال صادق 
عبدهللا: سعداء بالتعاون مع 
منصة ڤو ألن هــذا التعاون 
يســتفيد منه موظفو البنك 
ويســهم في صقل مواهبهم 
ومهاراتهم فــي فن اخلطابة 

في فن اخلطابة ومتحدث في 
بطولة توستماسترز الدولية، 
ومناير القالف، مقدمة البرامج 
التلفزيونية الكويتية، وذلك 
لتمكني املوظفني من االستفادة 
من خبراتهم امليدانية والعملية 

على أرض الواقع.
مــن جهتها، قالــت ريهام 
التنفيذي  الرئيــس  العيــار 
ملنصــة ڤــو: نحــن نؤمــن 
بأهمية التعاون، والسيما مع 
القطــاع اخلاص. ومن خالل 
هذا البرنامج سنشــهد على 
انطالق مواهب كويتية شابة 
في هذا القطاع، ولذلك يشرفنا 
أن ندعم جهود تطوير موظفي 
البنك التجاري، مؤكدة في هذا 
الصــدد أن منصة ڤو عبارة 

عــن منصة لصقــل املواهب 
الكويتية في جميع القطاعات 
بهدف تعزيز إمكانات الشباب 
وتأمني مستقبلهم. وأضافت 
انه من خــالل هذه املبادرات 
سنساعد في إعداد جيل قادم 
من املواهــب املهنية املؤهلة 

تأهيال عاليا.
البرنامــج  وفــي نهايــة 
التدريبــي عبر املشــاركون 
عــن مــدى اســتفادتهم مــن 
هذه الــدورة علــى الصعيد 
الشــخصي واملهنــي، وفــي 
اخلتــام قام صــادق عبداهللا 
ووزع  املوظفــني  بتكــرمي 
الشــهادات عليهم وشكرهم 
على التزامهم بأوقات البرنامج 

التدريبي.

صورة جماعية للمتدربني املشاركني في البرنامج

وعنــد التحــدث للجمهــور، 
خاصــة عنــد التواصــل مع 
العمــالء عبــر العديــد مــن 
الوسائل املرئية واملسموعة 
التواصــل  مواقــع  علــى 
االجتماعي املختلفة، منوها 
في هذا الصــدد بأن املدربني 
املخضرمني واحملترفني الذين 
أشــرفوا علــى البرنامج قد 
ساعدوا املوظفني على تطوير 
قدراتهم ضمن منصة شبابية 

حاضنة للمواهب. 
وبدعم من البنك التجاري، 
استعانت منصة ڤو مبدربني 
محترفني محليني وإقليميني 
البرنامــج  للمشــاركة فــي 
محمــد  مثــل  التدريبــي 
القحطاني، بطل سعودي دولي 

أسعار العطالت وتذاكر الطيران
تقفز ألعلى مستوياتها منذ ٥ سنوات

ســجلت أســعار تذاكــر 
الطيران ورحالت العطالت في 
األسابيع والشــهور األخيرة 
ارتفاعا قياســيا مع تالشــي 
املخاوف من ڤيروس «كورونا» 
وعــودة احلياة إلى طبيعتها 
فــي أغلب الــدول بعد عامني 
من اإلغالقات التي تسبب بها 

الوباء.
وتوقعت شركة متخصصة 
مبراقبة حركة أسعار رحالت 
الطيران وتذاكر السفر، أن على 
الراغبــني بقضــاء عطلة قبل 
نهاية العام احلالي أن يتوقعوا 
مزيدا من االرتفاع في األسعار 
التي ستصل إلى أعلى مستوى 
لها منذ خمس سنوات. ونقل 
تقرير نشرته شبكة «سي إن 
بي سي» األميركية، واطلعت 
عليــه «العربية.نــت» عــن 
شركة «هوبر» الكندية قولها، 
إن الرحــالت اجلوية لقضاء 
العطالت ســتكون األغلى في 
خمس سنوات، وذلك بسبب 
أن «الطلــب القــوي والقدرة 
احملدودة ســيبقيان األسعار 

مرتفعة».
أن  الشــركة  وأضافــت 

متوسطها ٤٦٣ دوالرا أميركيا، 
بينما ارتفعت أســعار تذاكر 
الرحالت الدولية بنسبة ٢٦٪ 
لتصــل إلى ١٣٠٠ دوالر، وفقا 

لبيانات «هوبر».
الســفر  ويوصــي خبراء 
باملرونة والســفر خارج أيام 
الســفر األكثــر ازدحاما، لكن 
مؤسس موقع السفر املعروف 
(Cranky Flier) ومدير شركة 
طيران سابق بريت سنايدر، 
يحذر من صعوبة العثور على 
أســعار رخيصة في أي يوم 
في موسم العطالت لهذا العام 

ألن شركات الطيران حسنت 
سيطرتها على عدد املقاعد التي 

تبيعها.
وقال سنايدر: «اخلطوط 
اجلوية في وضع أفضل بكثير 
اآلن، ألنهم يسافرون بعدد أقل 
بكثير من الرحالت عندما تكون 

أرخص».
ويقــول تقرير «ســي إن 
بــي ســي»، إن هنــاك العديد 
من العوامل التي ساهمت في 
إحداث فوضى الســفر خالل 
الصيــف، مــن بينهــا نقص 
الطائــرات واملوظفني وتراكم 
التدريــب، وهذا ســيحد من 
قدرة الطيران في املســتقبل، 
وسيعني أيضا أنه من املرجح 
أن تظل األسعار مرتفعة، على 
الرغم من أنها جتاوزت بالفعل 
مستويات الذروة لهذا العام.

وأوصى كبير االقتصاديني 
في «هوبــر»، هايلــي بيرج، 
بحجز رحالت السفر لعطالت 
نهاية العام في موعد أقصاه 
منتصف أكتوبــر، وقال: «إذا 
رأيت سعرا جيدا، حتى السعر 
الذي يبدو معقوال بالنســبة 
لك، فإننا نوصيك باحلجز».

مع تالشي املخاوف من «كورونا» وعودة احلياة إلى طبيعتها في أغلب الدول

متوســط سعر السفر احمللي 
في الواليات املتحدة للرحالت 
خــالل عيد الشــكر، هو ٣٥٠

دوالرا، فيمــا يبلغ متوســط 
قيمة تذاكر الرحالت الدولية 
ذهابــا وإيابــا ٧٩٥ دوالرا، 
وكالهما ميثل زيادة بنســبة 
٢٢٪ مقارنة مبا كانت عليه في 
العام ٢٠١٩، أي قبل اجلائحة.

أما تذاكر السفر ذهابا وإيابا 
خــالل عطلة عيــد امليالد في 
نهاية الســنة، أغلــى مبقدار 
الثلث تقريبا مما كانت عليه 
فــي العــام ٢٠١٩، حيث يبلغ 

عمومية «القرين لصناعة الكيماويات» 
تقر االندماج عن طريق الضم مع «كيبكو»

القريــن  أعلنــت شــركة 
لصناعة الكيماويات البترولية 
(القرين) عن موافقة اجلمعية 
العاديــة فــي  العامــة غيــر 
اجتماعها الذي عقد أمس على 
مشــروع االندماج عن طريق 
الضــم مع شــركة مشــاريع 
القابضــة «كيبكو»،  الكويت 
القرين  بحيث تكون شــركة 
هي الشركة املندمجة، وشركة 
مشاريع الكويت هي الشركة 

الدامجة.
الشــركة في  وأوضحــت 
بيان صحافي أن هذه املوافقة 
تأتي على خلفية اتفاق كل من 
الشركتني خالل يونيو املاضي 
على معدل مبادلة بواقع ٢٫٢٤

سهم من أسهم «كيبكو» مقابل 
كل ســهم من «القرين»، بعد 
أخــذ موافقــة هيئة أســواق 

مجلس إدارة شــركة القرين 
سعدون علي: «لطاملا حرص 
مجلــس إدارة القريــن عبــر 
خططه التوسعية بالسنوات 
املاضية على تنويع وتعزيز 
عوامــل أداء املجموعــة مبــا 
يخدم صالح املساهمني، وهو 

بالتحديد ما نسعى إلى حتقيقه 
عبر هذه اخلطوة التي ستسهم 
في خلق أحــد أكبر الكيانات 
االستثمارية القابضة واملدرجة 
في منطقة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا».
من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
الشــيخ صبــاح  التنفيــذي 
محمــد عبدالعزيــز: «حتظى 
الشــركتان محــل االندمــاج 
مبجموعة متنوعة ومتميزة 
مــن االســتثمارات بشــتى 
القطاعــات املختلفة، وهو ما 
سيسهم بشكل كبير في تعزيز 
الكيان اجلديد، ومينحه  أداء 
الالزمــة للتصــدي  املرونــة 
ملختلف املتغيرات والتحديات 
االقتصادية والعاملية التي قد 

تواجه الشركة مستقبال».

سعدون علي

املال وجهاز حماية املنافســة 
بحســب اإلجراءات واللوائح 
املنظمة، علما بأن اســتكمال 
اجــراءات مشــروع االندماج 
متوقع االنتهاء منها قبل نهاية 

العام احلالي.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 

الشيخ صباح محمد عبدالعزيز

الطلب على فنادق لندن األعلى منذ
«أوملبياد ٢٠١٢».. وسعر الليلة يقفز ٣٠٠٪

ســجلت أســعار الفنادق 
في لندن ارتفاعا قياسيا في 
األيــام القليلة التي تســبق 
جنازة امللكة الراحلة إليزابيث 
الثانيــة، واملقــرر أن تتــم 
مراسمها يوم االثنني املقبل.

أماكن  وزادت حجــوزات 
اإلقامة في لندن، حيث يخطط 
الكثير من األشخاص القادمني 
من أماكن أخرى في بريطانيا 
وحــول العالــم للتوجه إلى 
العاصمــة حلضــور جنازة 
إليزابيث الثانية، حسبما أورد 
تقرير جلريدة «الغارديان» 
البريطانيــة، اطلعــت عليه 

«العربية.نت».
وقالت الصحيفة إن أسعار 

وأبلغــت الفنــادق علــى 
تصنيفاتهــا  اختــالف 
ومستوياتها عن زيادة حادة 
في الطلب على الغرف، حيث 
قــال أحــد خبراء الســفر إن 

«الطلــب على مــكان لإلقامة 
بلــغ أعلــى مســتوياته منذ 
وتشــهد   .«٢٠١٢ أوملبيــاد 
لندن إقباال كبيرا ســواء من 
املشــيعني األفراد أو الوفود 
األجنبية التي حتاول تأمني 
حجز جماعي، فيما يبدو أن 
بعض إدارات الفنادق رفعت 
أسعارها بشكل كبير، بحسب 

الصحيفة.
ومــن املتوقع أن يســافر 
مئات اآلالف من األشخاص إلى 
لندن اعتبارا من يوم األربعاء 
لتقدمي واجب العزاء في امللكة 
الراحلة التي سيكون جثمانها 
في لندن ملدة أربعة أيام قبل 

جنازتها يوم ١٩ سبتمبر.

خالل األيام القليلة التي تسبق جنازة امللكة إليزابيث الثانية املقررة يوم اإلثنني املقبل

اإلقامــة في بعــض الفنادق 
مبدينة لندن ارتفعت بأكثر 
من ٣٠٠٪، مع الزيادة احلادة 
في احلجوزات والطلب على 

الغرف الفندقية.

«املركز»: ١١٫٩ مليار دوالر قيمة أكبر ٥ صفقات اندماج واستحواذ باخلليج
كشف تقرير إدارة اخلدمات املصرفية 
املالي  املركز  االستثمارية في شــركة 
الكويتي «املركز» أن صندوق سي دي 
بي كيو الكندي تصــدر أكبر صفقات 
االندماج واالستحواذ في دول اخلليج 
خالل النصف األول من ٢٠٢٢، حيث سلط 
التقرير الضوء على الصفقة التي تبلغ 
قيمتها ٥ مليارات دوالر والتي أعلنت 
عنها الشركة الكندية وتعتزم مبوجبها 
االستحواذ على ٢٢٪ من األصول الرئيسية 
ملوانئ دبي العاملية، وتشمل هذه األصول 
امليناء واملنطقة احلرة بجبل علي ومنطقة 

الصناعات الوطنية.
ووفقا لتقرير «املركز»، شهد السوق 
اخلليجي إبــرام ١٠٥ صفقــة اندماج 
النصف األول من  واســتحواذ خالل 
٢٠٢٢، مما يعني منوا بنسبة ٢٥٪ مقارنة 
بالنصف األول من ٢٠٢١، وباســتثناء 
الشــركات القطرية املستهدفة، سجلت 
بقية األسواق منوا متزايدا على أساس 

سنوي، وقد بلغت قيمة اكبر ٥ صفقات 
صفقات اندماج واســتحواذ من حيث 
القيمة املعلنة خالل النصف األول نحو 

١١٫٩ مليار دوالر.
أكبر  ثاني  السالم  وسجل مصرف 
صفقة من خالل االستحواذ على األعمال 
املصرفيــة لألفراد لبنــك اإلثمار إلى 
جانب محفظة مــن الصكوك الصادرة 
عن حكومة البحرين وإجمالي حصتي 
املجموعة (غير مباشرة) في بنك البحرين 
والكويت، ومجموعة سوليدرتي القابضة، 

وماستركارد وشركة بينيفيت. 
وقد قام الطرفــان بصياغة اتفاقية 
ملزمة يحصل مبوجبها مصرف السالم 
على األصول املذكورة أعاله مقابل إجمالي 
٢٫٢ مليار دوالر، كما أعلنت شركة احتاد 
اتصاالت (موبايلي) أنها تلقت خطابا من 
مجموعة اإلمارات لالتصاالت (إي آند) 
أعربت فيه عن اهتمامها باحلصول على 
حصة إضافية في موبايلي مقابل ١٢٫٥

دوالرا أمريكيا للسهم. وفي حال جناحه، 
فإن (إي آند) ســترفع حصتها من ٢٨٪ 
إلى ٥٠٪ باإلضافة إلى ســهم واحد عن 
طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة 

بقيمة تبلغ ٢٫١ مليار دوالر. 
كما أبرم صندوق االستثمارات العامة 
صفقة بقيمة ١٫٥ مليار دوالر استحوذ 
مبوجبها على ١٧٪ (٦٢٥ مليون سهم) في 
شركة اململكة القابضة، بقيمة ٢٫٤ دوالر 
للسهم الواحد، ومت االستحواذ على هذه 
احلصة من صاحب السمو امللكي األمير 
الوليد بن طالل آل سعود، الذي خفض 

بعد ذلك حصته إلى ٧٨٪. 
وأخيرا، فإن شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة (طاقة) في صدد االستحواذ على 
حصص في شركة أبوظبي لطاقة املستقبل 
(مصدر) من شــركة مبادلة لالستثمار 

بقيمة إجمالية تبلغ ١٫٣ مليار دوالر. 
وتنــص االتفاقيــة امللزمة على أن 

تســتحوذ أدنوك على حصة ٢٤٪ في 
أعمال مصدر املتجــددة، وأن حتصل 
(طاقة) على ٤٣٪ من حصة الشركة، فيما 
حتتفظ «مبادلة» بحصة ٣٣٪ في األعمال. 
إضافة لذلك، ستســتحوذ أدنوك على 
٤٣٪ من مشروع الهيدروجني األخضر 
املشترك اجلديد لشركة مصدر، بينما 
ستحتفظ مبادلة وطاقة بنسبة ٣٣٪ و٢٤٪ 

على التوالي.
مت تنفيذ غالبية الصفقات املغلقة خالل 
النصف األول من عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ من 
قبل شــركات من دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ومن إجمالي عدد الصفقات 
التي أغلقت خالل النصف األول من عام 
٢٠٢٢، استحوذ املستثمرون اخلليجيون 
على ٦٩٪، فيما نال املستثمرون األجانب 

ما نسبته ٢٧٪. 

خالل النصف األول من ٢٠٢٢.. وأكبر صفقة استحواذ صندوق «سي دي بي كيو» الكندي على ٢٢٪ من أصول «موانئ دبي»
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