
استقبل بنك الكويت الوطني 
الطلبة الفائزين ف��ي برنامج 
»كن« لريادة األعمال االجتماعية 
ال��ذي أطلقته مؤسسة لوياك 
التطوعية  للعام الثاني على 
التوالي، بالتعاون مع جامعة 
»ب��اب��س��ون«. وق��د التقت نائب 
ال��رئ��ي��س التنفيذي ملجموعة 
بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي شيخة 
البحر بالطلبة يرافقهم نائب 
رئيس مجلس إدارة لوياك فاديا 
امل���رزوق وعضو مجلس إدارة 

لوياك فتوح الداللي .
 وق��ام الطلبة بتقدمي شرح 
مفصل ع��ن مشروعهم الفائز 
ح��ول إع��ادة التدوير وحتدثوا 
عن جتربتهم في البرنامج الذي 
تخلله جلسات تدريب ونقاشات 
ومحاضرات ورح��ات ميدانية 
وورش عمل مختلفة ركزت على 
نشأة وتعزيز نظام بيئي ريادي 

في الكويت. 
وأش������ادت ال��ب��ح��ر بجهود 
ال����ط����اب وش��ج��ع��ت��ه��م ع��ل��ى 
االستمرار بتطوير مشروعهم 

وأع��رب��ت ع��ن اع��ت��زازه��ا بوعي 
ه���ذا اجل��ي��ل م��ن الطلبة جت��اه 
ق��ض��اي��ا ك���ب���رى م��ث��ل ال��ش��أن 
البيئي وحتليهم باملسؤولية 
االجتماعية إل��ى جانب الوعي 
الفكري والنضج العلمي وروح 

االبتكار القوية وامللهمة.
وجتدر االشارة إلى أن البنك 
الوطني قدم رعايته للبرنامج 
في إطار الشراكة االستراتيجية 
م���ع ل���وي���اك وح���رص���ه على 
توفير الدعم للشباب. وتتمثل 

مشاركة بنك الكويت الوطني 
ف��ي ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج م��ن خ��ال 
تقدمي رعايته وكمشاركة في 
اللجنة التحكيمية والتوجيهية 
للمتدربني، حيث قدم املشورة 
والتدريب للمشاركني إلى جانب 
دوره ف��ي اخ��ت��ي��ار امل��ش��اري��ع 
واملبادرات الفائزة.  وقد شارك 
قياديني من بنك الكويت الوطني 
ف��ي ه��ذا البرنامج إل��ى جانب 
خبراء وري��ادي��ني وممثلني عن 
كبرى الشركات واملؤسسات 

احمللية واالقليمية بهدف تقدمي 
اخل���ب���رة وامل���ش���ورة ال��ازم��ة 
ل��ل��م��ش��اري��ع امل��ت��ن��اف��س��ة. وق��د 
ش��ارك في البرنامج الطالبات 
والطلبة م��ن أع��م��ار ت��راوح��ت 
بني 12 و16 عاماً وقد خضعوا 
ل����دورات تدريبية على أي��دي 
مشرفني ومدربني محترفني من 
ذوي خبرة في برامج الريادة 
املجتمعية، كما ش��ارك��وا في 
عدد من احللقات النقاشية مع 

املختصني،
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بقيمة  س��ن��دات  ي��ص��در  »امل���رك���زي« 
160 مليون دينار

أعلن بنك الكويت امل��رك��زي بأنه 
قد مت تخصيص آخر إصدار لسندات 
وتّورق البنك املركزي بقيمة إجمالية 

بلغت )160( مليون دينار كويتي 
ألج���ل )3( ش��ه��ور ومب��ع��دل عائد 

.)2.750%(
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أولت هيئة أسواق املال منذ سنوات تأسيسها 
األول��ى- كثيراً من االهتمام واحل��رص على أداء 
دوره���ا ف��ي تنمية امل��ج��ت��م��ع،وذل��ك ان��ط��اق��اً من 

مسؤوليتها االجتماعية. 
فعلى الصعيد التشريعي نص القانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أس��واق املال 
وتنظيم نشاط األوراق املالية على أن »توعية 
اجلمهور بنشاط األوراق املالية » أح��د أه��داف 
الهيئة الرئيسية، وقد رأت الهيئة أن اجلمهور 
املستهدف ال يقتصر على املعنيني واملهتمني 
بأنشطة األوراق املاليةفحسب بل يتخطى هذه 

احلدود. 
أما على صعيد التطبيق فقد حرصت الهيئة على 
تقدمي منوذج لتكون أول امللتزمني بتطبيق مختلف 
توجهاتها، وذل��ك من خ��ال سعيها ومبادرتها 
بتطبيق قواعد احلوكمة التي تتضمن بدورها دعماً 
للدور االجتماعي للشركات-واعتبار املسؤولية 

االجتماعية قاعدة رئيسية من تلك القواعد.
ك��م��ا أن��ه��ا جعلت م��ن »ال��ن��ه��وض مبستوى 
الثقافة املالية واالستثمارية والقانونية املتعلقة 
بأسواق املال لدى كافة فئات املجتمع« أحد أدوات 
التنمية املستدامة وأح��د أه��داف استراتيجيتها 
احلاليةواملستقبلية وحددت عدة مبادرات لتحقيق 
ه��ذا الهدف،كتوعية فئات املجتمع بأساسيات 
االستثمار وتعزيز الثقافة املالية لدى النشء عبر 
البرامج املتعددة، ومبشاركة جهاٍت مختلفة من 

وزاراٍت ومؤسساٍت وهيئاٍت حكومية وأهلية.
واستيفاءلاستحقاقات التشريعية وحتقيقاً 
للتوجهات االستراتيجية آنفة الذكر، فقد عمدت 
الهيئة إلى تبني برامج وفعاليات تتخطى حدود 
املستهدفني بأنشطتها من مستثمرين ومرخص 
لهم، وفق منهجية مغايرة ألدوار اجلهات الرقابية 
عادًة،لتصب ُجَل اهتمامهانحو مستثمري الغدمبا 

ي��ت��واف��ق ومتطلبات س��وق العمل ويسهم في 
إصاحه ورف��ده بالكفاءات املؤهلة ويتفق مع 
ال��ت��وج��ه��ات احلكومية ،إض��اف��ة إل��ى االهتمام 
مبختلف الفئات والشرائح املجتمعية مبا يعزز 
دور األس��رة ويرتقي مبستوى توعيتها املالية، 
ولعل املشروع الوطني لتعزيز الثقافة املالية 
والبرنامج التدريبي للكويتيني حديثي التخرج 

ميثان أبرز تلك البرامج. 
ف���امل���ش���روع ال���وط���ن���ي ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة 
املاليةُيعدمشروعاً استراتيجياً  يهدف لتأسيس 
ثقافة مالية يفتقدها واقعنا احمللي و يساعد 
على احل��د من تدني التوعية املالية املجتمعية 
ف��ي واقعنا، كما يساعد ف��ي التأسيس ألجيال 
استثمارية واعيةمتّد س��وق العمل باخلبرات 
ال��ازم��ةوص��والً إل��ى توعية شاملة للجمهور، 
السيما في املجال التعليمي مبراحله املختلفة بدءاً 
باملتوسطة وانتهاًء مبرحلة التعليم اجلامعي، 
واملشروع ميتد لسنواٍت ويستلزم تنفيذه مشاركة 
جهاٍت وطنية متعددة، متتد مراحله األول��ى بني 
عامي )2020-2017(، وتستهدف تأهيل آالف 
الطلبة في املراحل التعليمية املختلفة املتوسطة 

والثانوية عبر برامج متخصصةتتنوع وفقاً 
للشريحة املستهدفة، بعضها يتم بالتعاون مع 
جهات وطنية كجمعية إجناز الكويتية، وأخرى 
من املنتظر تنفيذها بالتعاون مع جهاٍت وطنية 
أخرى يجري اإلعداد لها حالياً،ويتولى مهام تنفيذ 
فعالياته متطوعون من الهيئة، كما يستهدف 
على الصعيد اجلامعي حتقيق التوعية املطلوبة 
في مختلف القضايا ذات الصلة بأنشطة األوراق 
املالية لدى تخصصات مختلفة و عبر برامج عدة 
وص���والً العتمادمقررات دراس��ي��ة خاصة بتلك 
األنشطة وبتشريعات الهيئة في بعض الكليات 

واجلامعات.
وجتدر اإلشارة إلى أن الهيئة قد أنهت مؤخراً 
تنفيذ أولى مراحل هذا البرنامج والتي امتدت على 
مدار أربعة فصوٍل دراسية نتج عنها تنفيذ )192( 
ورش��ة عمل توعوية في املرحلتني التعليميتني 
املتوسطة والثانوية، نفذها )46( متطوعاً من 
الهيئة في )48( مدرسة توزعت بني محافظات 
دولة الكويت واستهدفت توعية )2216( طالباً 
وطالبة، كما مت على الصعيد اجلامعي تنفيذ )11( 

محاضرة جامعية في كليات متعددة.

أم��ا البرنامج التدريبي للكويتيني حديثي 
التخرج، فتستهدفالهيئة من خاله املساهمة 
في تأهيل الكوادر الوطنية لدخول سوقالعمل 
من خال تطوير مهاراتهم، ومتكينهم من امتاك 
مقومات املشاركة في تنفيذ البرامج التنموية 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��درج ف��ي إط���ار سياسات 
التحول املنشود إلى مركٍز مالي وجتاري إقليمي. 
يستقطب هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون 
م��ع مؤسسات تدريبية رائ���دة، املتميزين من 
حديثي التخرج في تخصصات متعلقة بأسواق 
امل��ال: “كالتمويلواالقتصادواحملاسبة وإدارة 
األعمال وكذلك الرياضيات املالية إضافًة للقانون 
وغيرها«، وذل��ك وف��ق آلية معتمدة من الهيئة 
لقبول املتقدمني واختيارهم وتقييم أدائ��ه��م. 
ويخضع املتدربون لبرامج مكثفة وعلى مراحل، 
بعضها داخل دولة الكويت تشمل برامج نظرية 
للمهارات العامة، وب��رام��ج أخ��رى تخصصية، 
إضافًة إلى برامج التدريب امليدانية في عدة مواقع 
كهيئة أس���واق امل���ال  وش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت 
لألوراق املالية والشركة الكويتية للمقاصة، أما 
بعضها اآلخ��ر فيخصص للتدريب خ��ارج دولة 
الكويت ب���دءاً م��ن البرنامج األول املنفذ خال 
 Security السنة املالية 2014/2013 مبؤسسة
 Industry Development Corporation
وهي ال��ذراع التدريبية ملفوضية األوراق املالية 
في ماليزيا ورائدة التعليم و التدريب في مجاالت 
أسواق املال في دول جنوب شرق آسيا.  وتضمن 
 Business البرنامج الثاني تدريباً خارجياً في
School IE- مدريد خال الفترة من 29 فبراير 
إل��ى 22 إبريل 2016.  أم��ا البرنامجني الثالث 
والرابع كان التدريب اخلارجي لهما في جامعة 
ه��ارف��ارد العريقة في والي��ة بوسطن األمريكية 

وذلك  للعامني 2017 و 2018 على التوالي.  

تواصل سعيها ومبادرتها بتطبيق قواعد احلوكمة

»أسواق املال«:  برامج متكاملة ضمن املسؤولية االجتماعية

أنهت بورصة الكويت تعامات أم��س  االثنني 
على ارتفاع املؤشر العام 9ر2 نقطة ليبلغ مستوى 
5ر5162 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 7ر97 مليون 
سهم مت��ت م��ن خ��ال 4457 صفقة نقدية بقيمة 
9ر20 مليون دينار كويتي )نحو 97ر68 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر17 نقطة 
ليصل إل��ى مستوى 19ر4726 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 37ر0 في املئة من خال كمية أسهم بلغت 
3ر61 مليون سهم متت عبر 2110 صفقات نقدية 
بقيمة 2ر4 مليون دينار )نحو 86ر13 مليون 

دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 8ر4 نقطة 
ليصل إل��ى مستوى 14ر5402 نقطة وبنسبة 
انخفاض 09ر0 في املئة من خال كمية أسهم بلغت 
3ر36 مليون سهم متت عبر 2347 صفقة بقيمة 

6ر16 مليون دينار )نحو 78ر54 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ش��رك��ات )أسمنت اب��ي��ض( و)أرك���ان( 

و)اكتتاب( و)جتاري( و)منازل( األكثر ارتفاعا في 
حني كانت أسهم )بوبيان د ق( و)زي��ن( و)بيتك( 
و)وط��ن��ي( و)أع��ي��ان( األك��ث��ر ت���داوال أم��ا األكثر 
انخفاضا فكانت )سنام( و)صلبوخ( و)اخلليجي( 

و)يونيكاب( و)كويتية(.
وت��اب��ع املتعاملون إي��ض��اح��ا ب��ش��أن ال��ت��داول 
غير االع��ت��ي��ادي علي أسهم الشركة )الكويتية 
لاستثمار( وإف��ص��اح من شركة )بيت األوراق 
املالية( بشأن إعادة التصنيف احملاسبي لاستثمار 
في شركة )األمان لاستثمار( عاوة على إفصاح 
معلومات جوهرية من شركة )الصناعات الهندسية 

الثقيلة وبناء السفن( بشأن شركة تابعة.
كما تابع هؤالء إيضاحا من بنك الكويت الوطني 
بشأن التداول غير االعتيادي على سهمه وإفصاح 
معلومات جوهرية م��ن )نابيسكو( بشأن عقد 
خدمات التسميت واخلدمات املساندة لعمليات حفر 
وإصاح اآلبار عاوة على إعان بورصة الكويت 
عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة ملصلحة 

حساب وزارة العدل.

4457 صفقة 97.7 مليون سهم متت عبر  كميات تداوالت املؤشر بلغت 

2.9 نقطة البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

»الوطني« يستقبل الطلبة الفائزين
  في برنامج »كن« لريادة األعمال االجتماعية 

الطلبة الفائزون في برنامج »كن«

205.8باملئة تغطية االكتتاب بنسبة 

» وربة« يعلن إمتام إجراءات 
زيادة رأسماله بقيمة 
185.2 مليون دينار

 أعلن بنك ورب��ة إمت��ام 
إج���راءات التخصيص في 
زي����ادة رأس��م��ال��ه وال��ت��ي 
بلغت نسبة التغطية به 
%205.8، بقيمة إجمالية 
ق���دره���ا 185.2 م��ل��ي��ون 
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي. م��ش��ي��راً 
إل��ى أن االكتتاب قد أغلق 
ب��ت��اري��خ 9 ديسمبر إث��ر 
تغطية مساهمي البنك 
لكامل األس��ه��م املطروحة 
والبالغة 500 مليون سهم 
بسعر180 فلس للسهم، 
م��ن��ه��ا 100 ف��ل��س قيمة 
اسمية و80 فلس ع��اوة 
إص��دار،ل��ي��ص��ب��ح اجمالي 
قيمة ال��ط��رح 90 مليون 

دينار )50 مليون قيمة اسمية 
+ 40 مليون ع��اوة إص��دار(، حيث بلغت نسبة تخصيص فائض االكتتاب 
في أسهم الطرح املتبقية بعد تخصيص حق األولوية نسبة %27.2. وقد مت 
حتديد تاريخ إرجاع املبالغ الفائضة من االكتتاب ليكون يوم األحد 23 ديسمبر 
2018، أي خال خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص. و اجلدير بالذكر أن 
االكتتاب في زيادة رأس مال بنك وربة قد فاق كافة التوقعات حيث شهد إقباالً 

منقطع النظيرمن قبل املساهمني.
وإذ توجه شاهني حمد الغامن، الرئيس التنفيذي لبنك وربة بأسمى عبارات 
الشكر الى كافة مساهمي البنك على الثقة التي أولوها نحو بنك ورب��ة، فقد 
أك��دب��أن زي��ادة رأس امل��ال س��وف تشكل القاعدة الصلبة لتحقيق املزيد من 
التوسعات االستثمارية في قطاعات اقتصادية حيوية مثل: قطاع الطيران 
والنفط والغاز، ومتويل املشاريع الوطنية واإلقليمية الضخمة مبا يؤمن 
عائداً مجزياً للمساهمني. وأوضح كذلك بأن هذه الزيادة في رأس املال سوف 
تساهمفي ضخ املزيد من االستثمارات لتنمية ودعم قطاع الشركات ، إلى جانب 
تطوير البنية التحتية الرقمية للبنك وذلك التزاماً بخطته التنموية اخلمسية 

واملستمرة حتى عام 2021م.
وختم الغامن قائا: »نشكر الله عزه وجل على االكتتاب املتميز بزيادة رأس 
امل��ال، ونعد مساهمينا بأن نكون دائما عند مستوى تطلعاتهم وأن نقدم لهم 

فرصا استثمارية واعدة ذات عوائد مجزية ومستدامة في أسواق صاعدة«.

»بوينغ« تفوز بعقد دعم لوجستي 
مع الكويت ب�92 مليون دوالر

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية عن فوز شركة »بوينغ« بعقد قيمته 92 مليون 
دوالر لتقدمي الدعم اللوجستي املتكامل حلكومة الكويت، وذلك في إطارة برنامج 

املبيعات العسكرية اخلارجية.
وبحسب موقع »ديفينس وورلد« املختص باألخبار العسكرية، فإن الدعم 
F/( وعدد 6 طائرات من طراز ،)F/A-18E( املُقدم لعدد 22 طائرة من طراز

.)A-18F Super Hornet
وتعتبر الطائرات املُتعاقد عليها من الطائرات ذات احملركني والقادرة على 

العمل كطائرات متعددة األغراض.
وذكرت وزارة الدفاع األمريكية أنه من املتوقع أن يكتمل العمل بالعقد املُشار 

إليه بحلول ديسمبر 2020.

»العقارات املتحدة« ترفع حصتها 
%99.8 في رأسمال تابعة إلى 

أعلنت شركة العقارات املتحدة عن زيادة نسبة ملكيتها في شركة املباني 
املتحدة، التابعة للمجموعة، من %98 إلى %99.8 عبر زيادة رأسمال الشركة 

التابعة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، امس  االثنني، إن »املباني« قد 
انتهت من إجراءات زيادة رأسمالها املدفوع مبقدار 7.5 مليون دينار مت دفعها 

نقداً عن طريق شركة العقارات املتحدة.
وأوضحت العقارات املتحدة أن رأسمال الشركة التابعة بعد الزيادة ارتفع 
إلى 10 مايني دينار، وهو ما ترتب عليه زيادة حصة الشركة في التابعة من 

%98 إلى 99.8%.
وأفادت الشركة بأن األثر املالي لزيادة حصتها في الشركة التابعة سوف 
تظهر في البيانات املالية للعقارات املتحدة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

.2018

»نابيسكو« تفوز بعقد من »العمليات 
املشتركة« ب�49 مليون دوالر

تسلَّمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( خطاب إسناد 
مباشر لعقد خدمات التسميت واخلدمات املساندة لعمليات حفر وإصاح اآلبار 
للعمليات املشتركة )الشركة الكويتية لنفط اخلليج وشركة شيفرون العربية 

السعودية(.
وقالت »نابيسكو« في بيان للبورصة الكويتية، امس  االثنني، إن العقد بقيمة 
15 مليون دينار )49.4 مليون دوالر(، وملدة 5 سنوات، على أن يبدأ العمل بهذا 

العقد ابتداًء من 16 ديسمبر 2018.
وأوضحت الشركة في البيان، أنه من املتوقع أن يكون هامش الربح لهذا 
العقد نحو %10 )مبا ُيعادل 1.5 مليون دينار(، حيث يعتمد ذلك على ظروف 

تنفيذ العقد وسير العمل في العمليات املشتركة.
كانت »نابيسكو« أعلنت نهاية نوفمبر املاضي، عن تأهيلها من قبل شركة 
نفط الكويت؛ للقيام بعمليات التحفيز الهيدروليكي ملكامن النفط على أعماق 

تصل إلى أكثر من 15 ألف قدم حتت سطح األرض.

ت���اب���ع���ة ل����� »س����ف����ن« حت�����وز أق���ل 
األسعار مبناقصة ل�  »األشغال« 

ب�22.3 مليون دينار
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن أن شركة 
اخلليج لإلنشاءات واألعمال البحرية واملقاوالت العامة، التابعة 
للمجموعة، ح��ازت على أقل األسعار في مناقصة ل��وزارة األشغال 

العامة بالكويت بقيمة 22.33 مليون دينار.
وقالت »سفن« في بيان للبورصة الكويتية، أم��س  االثنني، إن 
املناقصة خاصة مبشروع ميناء مبارك الكبير، املرحلة األولى، اجلزء 
)1B3( مشروع إنشاء وإجناز وصيانة طريق ربط املرحلة األولى من 

ميناء بالطريق احلالي في جزيرة بوبيان لصالح »األشغال«.
وأوضحت الشركة أن األثر املالي للمناقصة سوف يتم حتديد أثره 
على املركز املالي للشركة بعد تسلم كتاب الترسية من اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة.

»التجاري«:  خصم خاص لعمالء 
اخلدمات املصرفية الشخصية

أعلن البنك التجاري عن تقدمي خصم خاص مقداره  %10 لعماء 
اخلدمات املصرفية الشخصية وذلك عند تسوقهم لدى » الدي��راخ » 
واملتواجد في مجمع األفنيوز برستيج  ومجمع أمنية الساملية، علماً 

بأن هذا اخلصم ساري حتى 30 سبتمبر 2019.
و أش��ار البنك ف��ي بيان ل��ه إل��ى أن اخلصومات تأتي ف��ي إط��ار 
سعيه لتوفير أفضل اخلدمات املصرفية لكل شرائح العماء، مبيناً 
أن«الدي��راخ » يعد واح��دا من القائل الرائدين املوثوق فى جودتهم 
فى عالم صناعة الشوكوالته  حيث يعتبر من األماكن التي حافظت 
على الشوكوالتة واملخبوزات السويسرية عالية اجل��ودة منذ عام  
1962وذلك ملنتجاتهم الفاخرة والفريدة من نوعها والتي تباع اليوم 
ب� 60 فرع فى سويسرا وأملانيا باإلضافة إلى وكائها في الشرق 

األوسط وآسيا.
ومن املعروف أن البنك التجاري الكويتي يسعى دوما إلى التعاون 
مع العديد من متاجر التجزئة وأماكن الترفيه والتسوق ملكافأة 
عمائه وتقدمي أفضل اخلصومات لهم عند تسوقهم، بل ويولي عناية 
خاصة لعماء اخلدمات املصرفية الشخصية ويسعى دائماً إلى تلبية 

توقعاتهم لتحقيق الرضا التام لهم.

جانب من تداوالت البورصة

شاهني الغامن

27 مليون دينار تابعة لعربي القابضة تفوز مبناقصة ب� 
أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة ع��ن ترسية 
مناقصة بقيمة 27.21 مليون دينار )89.5 مليون دوالر( 
على شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا التابعة واململوكة 

للمجموعة بنسبة 73%.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
االثنني، أن املناقصة لصالح الشركة الكويتية للصناعات 

البترولية املتكاملة، ومدتها 5 سنوات.
وبحسب البيان، سوف تقوم »عربي للطاقة« باخلدمات 
الهندسية وشراء واإلنشاءات االحتياطية ملشروع مصفاة 

الزور، موضوع املناقصة.
ُيشار إلى أن عربي القابضة لم ُتفصح عن األثر املالي 

للمناقصة سالفة الذكر على البيانات املالية للشركة.

املاضي بنوفمبر  باملطار  الركاب  حركة  زيادة  املئة  في   2 املدني«:  »الطيران 
قالت اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتية أم��س  االثنني إن حركة الركاب 
في مطار الكويت ال��دول��ي شهدت زي��ادة 
بنسبة 2 ف��ي امل��ئ��ة خ��ال شهر نوفمبر 
املاضي بإجمالي 1055965 راكبا مقابل 
1037398 راك��ب��ا ف��ي الفترة ذات��ه��ا من 
2017. وأوضح نائب املدير العام لشؤون 
سامة الطيران والنقل اجل��وي ومركز 

تنسيق نظم السامة عماد اجل��ل��وي في 
اإلدارة لوكالة األنباء الكويتية )كونا( أن 
حركة الركاب القادمني بلغت 537162 
راكبا في نوفمبر املاضي مقابل 519376 
راك��ب��ا ف��ي ذات الفترة م��ن 2017. وبني 
اجللوي أن حركة الركاب املغادرين بلغت 
518803 ركاب في نوفمبر املاضي مقابل 
518022 راكبا خ��ال الشهر نفسه من 

ال��ع��ام امل��اض��ي.وذك��ر أن إجمالي حركة 
الطائرات التي مت تشغيلها من وإلى مطار 
الكويت ال��دول��ي خ��ال نوفمبر املاضي 
وصل إلى 9221 رحلة مقابل 9292 رحلة 
في ذات الفترة من 2017 مبينا أن عدد 
الرحات التجارية القادمة واملغادرة بلغ 
نحو 8601 رحلة مقابل 8886 رحلة في 

نوفمبر 2017.


