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الخاصة بركاب الدرجتين «األولى» و«رجال األعمال»

«الكويتية» افتتحت قاعة «المباركية» في مبنى الـ «»T4

• الشيخ سلمان احلمود خالل افتتاح القاعة

د���ش��ن��ت ��شرك��ة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية قاعة «املباركية» اخلا�صة
بركاب الدرجتني «الأولى» و«رجال
الأعمال» يف مبنى الركاب اجلديد الـ
« »T4يوم اخلمي�س املا�ضي.
وافتتح القاعة رئي�س الإدارة العامة
ل��ل��ط�يران امل���دين ال�شيخ �سلمان
احل��م��ود ،ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة
اخلطوط اجلوية الكويتية يو�سف
عبداحلميد اجلا�سم ،وبح�ضور مدير
عام الإدارة العامة للطريان املدين
يو�سف الفوزان ،والرئي�س التنفيذي
يف اخلطوط اجلوية الكويتية عبدالله
ال�رشهان وعدد من قيادات «الطريان
امل����دين» و«ال��ك��وي��ت��ي��ة» ،وتخلل
االفتتاح جولة يف �أن��ح��اء القاعة
للتعرف على اخلدمات املتوفراة
واملتنوعة فيها.
وقت قيا�سي
وع��ل��ى ه��ام�����ش االف��ت��ت��اح� ،أع���رب
رئي�س االدارة ال��ع��ام��ة للطريان
امل��دين ال�شيخ �سلمان احلمود عن
خال�ص �شكره وتقديره للعاملني

• جانب من االفتتاح

• الحمود :مبنى الركاب الجديد يليق باسم «الكويتية» وخدماتها المتنوعة
• الجاسم :نتطلع إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات وخدمة العمالء والتشغيل سيبدأ قريب ًا جداً
يف اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية،
وعلى ر�أ�سهم الأخ العزيز يو�سف
اجلا�سم رئي�س جمل�س ادارة اخلطوط
اجلوية الكويتية ،على اجلهود التي
بذلوها يف �رسعة �إع���داد واجن��از
قاعة «املباركية» و�أي�ض ًا التجهيز
للت�شغيل من مبنى الركاب اجلديد
« »T4ك�رصح ح�ضاري مميز يليق
با�سم «الكويتية» النطالق رحالتها
من خالله وذل��ك عرب وقت قيا�سي
مميز ،متمني ًا لهم دوام النجاح
وال��ت��وف��ي��ق يف ا�ستكمال م�سرية
النهو�ض بالطائر الأزرق جمدد ًا كما
اعتاد �أن يراه الكويتيون.
وقال احلمود ان قاعة «املباركية» مت

�إعدادها وت�صميمها وتخطيطها ب�شكل
مميز وجذاب لتوفر الراحة التامة
للم�سافرين من خاللها عرب تقدمي
جميع اخلدمات التي حتتاجها تلك
ال�رشيحة من امل�سافرين ،م�شريا
�إلى �أن هذه القاعة هي املرفق الأول
من مرافق املبنى اجلديد الذي يتم
افتتاحه وبانتظار ا�ستكمال باقي
امل��راف��ق واخل��دم��ات املختلفة يف
املبنى قريب ًا جد ًا ،ومنها املطاعم
واملقاهي وحمالت الت�سوق وكل ما
يحتاجه امل�سافر قبل �صعوده على
منت الطائرة.
و�أع��رب احلمود عن �أمله ب�أن يكون
مبنى الركاب اجلديد عام ً
ال داعم ًا

وم�ساند ًا قوي ًا للناقل الوطني لدولة
الكويت ،الأمر الذي يجعلها تظهر
ب�صورة م�رشفة كما عهدناها و�سط
�رشكات الطريان يف املنطقة.
وط���ال���ب احل���م���ود ال��ع��ام��ل�ين يف
«الكويتية» ب�رضورة بذل املزيد من
اجلهد والت�ألق لي�ستمروا يف تقدمي
اخلدمة املرجوة منهم يف �صناعة
الطريان امل��دين بالكويت والنقل
اجلوي ب�شكل عام.
كفاءة عالية
من جانبه ،هن�أ رئي�س جمل�س �إدارة
اخلطوط اجلوية الكويتية يو�سف
اجلا�سم احل�ضور على افتتاح قاعة

«املباركية» يف مبنى الركاب اجلديد
 ،T4معترب ًا �أن افتتاح املباركية يعد
باكورة �إطالقات املبنى اجلديد،
م�شيد ًا يف ال��وق��ت ذات��ه باجلهود
املبذولة من عاملي «الكويتية» يف
�رسعة اع��داد واجن��از وتنفيذ تلك
القاعة بكفاءة عالية ووقت ق�صري
لتقدمي م�ستوى متميز من اخلدمات
التي تليق بركاب الدرجتني «الأولى»
و«رجال الأعمال».
وعب اجلا�سم عن �سعادته بافتتاح
رّ
قاعة «املباركية» بح�ضور رئي�س
االدارة العامة للطريان املدين
ال�شيخ �سلمان احلمود ال��ذي قدم
له ول�سائر القيادات والعاملني يف

الطريان امل��دين ال�شكر والتقدير
لدعمهم امل�ستمر وتعاونهم امللمو�س
مبين ًا ان افتتاح قاعة املباركية
�سيتبعه قريب ًا افتتاح القاعة الثانية
املخ�ص�صة كذلك لركاب الدرجتني
«االول��ى» و«رج��ال الأعمال» والتي
�أطلق عليها «بيان» ،بالدور الأول
من املبنى.
وقال اجلا�سم« :نتطلع جميع ًا الى
بدء عمليات ت�شغيل مبنى الركاب
اجلديد كما وعدنا عمالءنا من قبل،
حيث �ستكون الإنطالقة االول��ى يف
تاريخ  8اغ�سط�س املقبل ،وما يليها
بالتدريج ال��ى ان ت�ستكمل جميع
خ��دم��ات املبنى اجل��دي��د لت�شغيل

جميع الرحالت يف امل�ستقبل».
وذكر اجلا�سم �أن «الكويتية» �ستعمل
جاهدة كما هي خلدمة ركابها �سواء
يف مبنى الركاب اجلديد �أو يف �أي
حمطة م��ن حمطاتها اخلارجية،
مو�ضح ًا �أن دور ال�رشكة ال يقت�رص
فقط على النقل بل خدمة وتلبية
كافة احتياجات العمالء� ،سواء
بتعدد وجهات ال�سفر �أو تقدمي خدمة
مميزة وم��رن��ة قبل و�أث��ن��اء وبعد
ال�سفر حتى يكون ممتع ًا على منت
طائراتها.
وا�ستذكر اجلا�سم ت��اري��خ اطالق
القاعة ،وال��ذي يتزامن مع ذكری
ت��اري��خ ال��غ��زو ال��ع��راق��ي الغا�شم
على بلدنا الكويت ليكون دلي ً
ال
على نهو�ض «الكويتية» من جديد
وتعافيها مم��ا تعر�ضت ل��ه من
تخريب ودمار و�رسقات لأ�سطولها
وبنيتها التحتية وهي التي كانت
وبكل ب�سالة جتوب عوا�صم العامل
املختلفة خالل فرتة االحتالل الظامل
رافعة علم الكويت ،م�ساهمة يف ن�رش
ق�ضيتها العادلة.

تتيح لعمالئه مزايا وتسهيالت حصرية
«الكويتية» تبرم صفقة
بيع واستئجار طائرة
من «أالفكو»
وق���ع���ت ��ش�رك���ة اخل��ط��وط
اجلوية الكويتية مع �رشكة
«�أالف���ك���و» ل��ت��م��وي��ل ��شراء
وت�أجري الطائرات �صفقة بيع
وا�ستئجار ط��ائ��رة م��ن نوع
 300ER-B777وذل��ك ملدة
 12عاماً.
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة
��شرك��ة اخل���ط���وط اجل��وي��ة
الكويتية يو�سف اجلا�سم:
�إن هذه ال�صفقة تعترب �ضمن
ا�سرتاتيجية ال�رشكة لإعادة
هيكلة �أ�سطولها وتطويره
وال�سعي نحو تقدمي �أف�ضل
اخلدمات لعمالئها ،م�شري ًا
الى �أن ال�صفقة تعد الثانية
من نوعها مع �رشكة �أالفكو
حيث �إن الكويتية تعاقدت
معها لبيع وا���س��ت��ئ��ج��ار 4
طائرات من النوع نف�سه يف
وقت �سابق ،بالإ�ضافة الى
ال�صفقة احلالية .
و�أ�ضاف اجلا�سم �أن هذا النوع
م��ن ال�صفقات �سيعزز من
تناف�سية ال�رشكة يف ال�سوقني
املحلية واالقليمية ،وذلك

ع�بر التو�سع يف عملياتها
و�إ�����ض����اف����ة رح���ل��ات ال���ى
وجهات جديدة ومتنوعة يف
امل�ستقبل.
وذكر �أن ال�رشكة ت�سعى دائم ًا
الى تلبية احتياجات عمالئها
م��ن امل��واط��ن�ين واملقيمني
وت�ضع �ضمن �أول اهتماماتها
و�أول��وي��ات��ه��ا راح���ة ور�ضا
العمالء،كما �أ�شار اجلا�سم
�إلى �أن الكويتية تركز حاليا
على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
لعمالئها ،وخ�صو�صا بعد
تخ�صي�ص ال��دول��ة م�شكورة
مبنى ال��رك��اب  ٤ال�ستخدام
خا�ص بالناقل الوطني فقط،
الأم��ر الذي يعطي الكويتية
�أريحية يف تقدمي خدماتها
وت�شغيل رحالتها بال�شكل
الأف�ضل .
وختم اجلا�سم قائال« :اننا
ن�سعى دوم��ا لتمييز عمالء
الكويتية باخلدمات �سواء من
خالل اخلدمات الرتفيهية على
الطائرة �أو توفري كافة �سبل
الراحة باختالف �أنواعها».

المال :بدء إنتاج الغاز

من مشروع المرحلة « 9ب»
بغرب الدلتا في أكتوبر
قال وزير البرتول امل�رصي
ط���ارق امل�لا �أم�����س �إن���ه من
املزمع بدء الإنتاج من �أول
بئرين مب����شروع املرحلة
التا�سعة «ب» يف منطقة
غرب الدلتا باملياه العميقة
بالبحر امل��ت��و���س��ط خالل
الن�صف الأول م��ن �أكتوبر
املقبل.
و�أ���ض��اف ال��وزي��ر يف بيان
�صحايف �أن الإن��ت��اج الكلي
م��ن امل����شروع �سيبلغ نحو
 400مليون قدم مكعبة من
الغاز وثالثة �آالف برميل
من املكثفات يوميا بحلول
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن 2019
مع االنتهاء من حفر بقية
الآب��ار يف امل�رشوع وعددها
ثماين �آبار �إنتاجية وبئرين

ا�ستك�شافيتني.
وتدير �رشكة ر�شيد للبرتول،
اململوكة للهيئة امل�رصية
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب�ترول بن�سبة
 %50ول�شل بن�سبة %25
وبرتونا�س املاليزية ،%25
العمل يف منطقة غرب الدلتا
بالبحر املتو�سط.
كانت الوزارة قالت يف وقت
�سابق �إن التكلفة الإجمالية
للم�رشوع تبلغ  807ماليني
دوالر.
وت�سعى م�رص لأن ت�صبح
م��رك��ز ًا �إق��ل��ي��م��ي� ًا لتجارة
الطاقة بعد اكت�شافات غاز
كبرية من املتوقع �أن متكنها
من حتقيق االكتفاء الذاتي
من الغاز الطبيعي بنهاية
.2018

«بيتك» يوقع اتفاقية تعاون مع «ريماس»
وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك»
اتفاقية تعاون مع �رشكة «رميا�س»
العقارية يقدم من خاللها مزايا
وح��ل��و ً
ال متويلية لعمالئهما
امل�شرتكني الراغبني يف احل�صول
ع��ل��ى مت��وي��ل ل����شراء ع��ق��ار من
ال�رشكة املتخ�ص�صة يف جمال
التطوير العقاري واالن�شاءات،
وذلك �ضمن جهود «بيتك» خلدمة
عمالئه ودع��م ق��درات ال�رشكات
الوطنية العاملة يف ال�سوق،
وتو�سيع دوره يف جمال التمويل
العقاري وح�صته ال�سوقية ك�أحد
�أكرب و�أهم اجلهات العاملة يف هذا
املجال.وقال املدير التنفيذي
للمنتجات التمويلية للأفراد يف
«بيتك» عادل الر�شود يف ت�رصيح
�صحايف عقب توقيع االتفاقية مع
املدير التنفيذي ل�رشكة رميا�س
العاملية العقارية منار العطاري:
ان��ه مب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة �سيقوم
«بيتك» بتوفري اخلدمات واحللول
التمويلية املنا�سبة لعمالئة
الراغبني ب�رشاء وح��دات �سكنية
من خالل م�شاريع �رشكة رميا�س
ال��ع��ق��اري��ة ،بح�سب ال�ضوابط
الإئتمانية اخلا�صة به وال�سيا�سة
البيعية اخلا�صة ،وبحد �أق�صى

• عادل الرشود ومسؤولو «بيتك» مع مسؤولة «رمياس»

 70.000دينار ،وبفرتة �سداد ت�صل
الى � 15سنة.
و�أك��د الر�شود ان االتفاقية تعزز
جهود «بيتك» امل�ستمرة لبناء
عالقات ا�سرتاتيجية ممتدة مع
ال�رشكات العاملة يف جمال التطوير
ال��ع��ق��اري وال��ب��ن��اء والت�شييد،
وتقدمي �أف�ضل املنتجات التمويلية
املميزة امل�شمولة بت�سهيالت
�شاملة وعرو�ض ح�رصية لعمالئه،

مما ي�ساهم يف دفع حركة االقت�صاد،
وتنويع منتجات التمويل املق�سط
لبناء امل�سكن اخلا�ص ،مبا يعزز
مكانة «بيتك» وريادته يف تقدمي
خدمات متويلية مميزة .
و�أ���ض��اف «�سنعمل لتوفري حلول
متويلية للعمالء ال��راغ��ب�ين يف
بناء وت�شطيب وحداتهم ال�سكنية
للمحافظة على ح�صتنا ال�سوقية
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ،وت���وف�ي�ر حلول

 1.15مليار دوالر أرباح «إيكويت»

خالل النصف األول من العام الحالي
ك�شفت جم��م��وع��ة اي��ك��وي��ت عن
نتائجها املالية للربع الثاين
من العام  2018التي تعترب �أف�ضل
نتائج رب��ع �سنوية يف تاريخ
املجموعة.
وبلغت الأرباح ال�صافية ملجموعة
ايكويت للربع الثاين من العام
 2018ما قيمته  427مليون دوالر
�أم�يرك��ي ،بارتفاع بن�سبة %75
مقارنة بنف�س الفرتة من العام
.2017وبلغ جم��م��وع العوائد
 1.26مليار امريكي للربع الثاين
من العام  ،2018بارتفاع بن�سبة
 %37.5مقارنة بالربع الثاين من
العام .2017
وو�صلت الأرب���اح قبل احت�ساب
ال��ف��وائ��د وال����ضرائ��ب والإه�ل�اك
واال���س��ت��ه�لاك  570مليون دوالر
ام�يرك��ي ،م��ق��ارن��ة مببلغ 383
مليون دوالر امريكي للربع للثاين
من العام  ،2017بارتفاع بن�سبة
.48.7
وخالل الن�صف الأول من العام،
حققت جمموعة ايكويت نتائج

• راميش راماجندران
قيا�سية بلغت  1.15مليار دوالر
امريكي من ناحية الأرب���اح قبل
احت�ساب ال��ف��وائ��د وال�رضائب
والإه�ل�اك واال�ستهالك ،بارتفاع
بن�سبة  %34مقارنة بنف�س الفرتة
من العام املا�ضي .وبلغت الأرباح
ال�صافية للن�صف الأول من العام
 2018ما قيمته  862مليون دوالر
ام�يرك��ي ،بارتفاع بن�سبة %56

مقارنة بالن�صف الأول من العام
.2017
وقال الرئي�س التنفيذي اليكويت
رامي�ش راماجندران« :ا�ستطاعت
ايكويت حتقيق نتائج �أف�ضل خالل
الربع الثاين من العام 2018
ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الإيثيلني
جاليكول يف خمتلف �أنحاء العامل،
�إ�ضافة �إل��ى الأ�سعار الإيجابية
يف ق��ط��اع��ات ال��ب��ويل �إيثيلني
وترييفثاالت البويل �إيثيلني .وقد
متكنا من اال�ستفادة من ارتفاع
قيمة ه��ذه املبيعات م��ن خالل
موا�صلة التميز من ناحية الكفاءة
العالية يف العمليات الت�شغيلية
يف الربع الثاين ،فال�سالمة يف
العمليات ال�صناعية ما زالت متثل
�أولوية ق�صوى لنا يف جميع �أنحاء
الكرة الأر�ضية .وقد متكن موظفو
ايكويت من حتقيق نتائج مبهرة
خالل الربع الأول عرب اال�ستفادة
من عوامل النمو بف�ضل اال�ستحواذ
على �أم �إي جلوبال� ،إ�ضافة �إلى
تقنني النفقات».

ائتمانية مبتكرة ومنا�سبة ،تلبي
احتياجاتهم مبختلف �رشائحهم»،
معربا عن ثقته يف قدرة اجلانبني
على خدمة عمالئهما امل�شرتكني
مبجموعة متنوعة م��ن املزايا
والت�سهيالت ،وتقديره الكبري
ل��ل��ت��ع��اون م���ع ��شرك��ة رمي��ا���س
العقارية.
وقال �إن االتفاقية �سيتم ترجمتها
خ�لال الفرتة املقبلة يف برامج

وحمالت ت�سويقية تخدم عمالء
«بيتك» و«رميا�س» ،وتقدم لهم
م��زاي��ا وت�����س��ه��ي�لات ح�رصية،
حيث يتميز «بيتك» بالتعاون
مع �رشكائه يف تقدمي مثل هذه
الربامج واحلمالت الت�سويقية
التي ت�ساهم ف��ى حتقيق رواج
ف��ى ال�����س��وق وزي����ادة مبيعات
ال�رشكات ،وحتقيق احتياجات
العمالء ب�أف�ضل م�ستوى ممكن من
جودة اخلدمة.
وبح�سب االتفاقية ف���إن �رشكة
رميا�س العقارية تقدم خ�صما
خا�صا وح�رصيا بن�سبة « »%5من
ثمن الوحدة العقارية املبيعة،
مع كوبون م�شرتيات لتجهيزات
ال�شقة �أو الوحدة العقارية بقيمة
 1000دينار «الف دينار» ،علما
بان العقارات حمل االتفاقية يتم
ت�سليمها يف حد �أق�صى � 24شهر ًا
من تاريخ البيع ،ويتم ت�سليم
الوحدة العقارية حمل االتفاقيه
«ا�ستالم مفتاح» طبق ًا لل�رشوط
الفنية املقبولة واملتفق عليها
مكتملة البناء وم��ع��دة لل�سكن
الفوري ،مع �ضمان وكفالة العديد
من التجهيزات والأعمال الأ�سا�سية
والتكفل بعمليات ال�صيانة.

عمان واإلمارات أعلنتا

أسعار الوقود لشهر أغسطس
�أعلنت كل من عمان والإمارات
وقطر �أ�سعار البنزين والديزل
ل�شهر �أغ�سط�س احلايل ،حيث
قامت الإم��ارات بخف�ض �سعر
الديزل ورف��ع �سعر البنزين
بنوعيه «املمتاز والعادي»
مقارنة ب�شهر يوليو املا�ضي.
ف��ي��م��ا ق��ام��ت ق��ط��ر وع��م��ان
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أ���س��ع��ار

البنزين ال��ع��ادي واملمتاز
والديزل نف�سها مقارنة ب�شهر
يوليو املا�ضي.
وبالنظر �إلى الأ�سعار املعلنة
حافظت الإم���ارات على �أعلى
�أ�سعار بنزين يف دول اخلليج
ت��ل��ت��ه��ا ع��م��ان يف املرتبة
الثانية ثم قطر ثم ال�سعودية
والبحرين فالكويت.

سعر برميل النفط الكويتي

ينخفض ليبلغ  70.69دوالراً
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 83سنتا يف تداوالت �أول
�أم�س ليبلغ  70.69دوالر ًا امريكي ًا مقابل  71.52دوالر ًا للربميل
يف تداوالت الأربعاء املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س بعد �صدور
تقرير ي�شري �إلى �أن خمزونات اخلام املحلية الأمريكية �ستنخف�ض
قريب ًا من جديد بعد زيادة مفاجئة الأ�سبوع املا�ضي.
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج برنت 1.06
دوالر لي�صل عند الت�سوية �إلى م�ستوى  73.45دوالر ًا يف حني
ارتفع �سعر برميل النفط اخلام االمريكي  1.30دوالر لي�صل �إلى
م�ستوى  68.96دوالر ًا.

