الكويت وهولندا توقعان اتفاقية النقل اجلوي في مدينة الهاي
وقعت الكويت وهولندا أمس االربعاء اتفاقية النقل
اجلوي في مدينة الهاي الهولندية.وقام بتوقيع االتفاقية
من اجلانب الكويتي املدير العام للطيران املدني الكويتي
يوسف ال��ف��وزان وم��ن اجلانب الهولندي املدير العام
بوزارة البنية التحتية وادارة املياه يان هندريك.
وق��ال الفوزان في تصريح لوكالة االنباء الكويتية

10

(كونا) ان االتفاقية اجلديدة تضمنت قواعد تشغيل
شركات الطيران الوطنية لدى كال البلدين وتبادل حقوق
النقل وتسهيالت وام��ت��ي��ازات بني البلدين الصديقني
وتعزيز التعاون بينهما في مجال امن وسالمة الطيران
امل��دن��ي مب��ا يحقق امل��رون��ة التشغيلية خل��دم��ة حركة
املسافرين والشحن اجلوي.

واكد ان االتفاقية تأتي ضمن سياسة االدارة العامة
للطيران املدني نحو توثيق العالقات اجلوية الثنائية
م��ع ال���دول الصديقة وف��ت��ح اف���اق ال��ت��ع��اون ف��ي مجال
النقل اجلوي مبا يعزز حركة النقل اجلوي بني البلدين
الصديقني ودع��م سياسة الكويت بربط مطار الكويت
الدولي بأكبر شبكة تشغيلية مع املطارات العاملية.
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السيولة زادت  91.1باملئة لتصل إلى  32.25مليون دينار

مؤشرات البورصة ترتفع جماعي ًا مع تصاعد وتيرة التداوالت
أنهت مؤشرات البورصة جلسة
أم���س األرب���ع���اء ،مُ��رت��ف��ع��ة بشكل
جماعي مع تصاعد وتيرة التداوالت
على وقع عدة عوامل ساهمت في هذا
النشاط.
وصعد املؤشر العام للبوصة عند
اإلغالق بنحو  0.6باملائة ،كما ارتفع
املؤشران الرئيسي واألول بنسبة
 0.02باملائة و 0.59باملائة على
الترتيب.
وزات سيولة ال��ب��ورص��ة 91.1
باملائة لتصل إل��ى  32.25مليون
دينار مقابل  16.88مليون دينار ،
كما ارتفعت أحجام التداول 22.7
باملائة إل��ى  138.51مليون سهم
مقابل  112.91مليون سهم بجلسة
سابقة.
وسجلت م��ؤش��رات  6قطاعات
ارتفاعا ً بصدارة السلع االستهالكية

بنمو نسبته  2.7ب��امل��ائ��ة ،بينما
تراجعت مؤشرات  4قطاعات أخرى
يتصدرها اخل��دم��ات االستهالكية
بانخفاض نسبته  1.32باملائة.
وج���اء س��ه��م «اخل��ل��ي��ج��ي» على
رأس ال��ق��ائ��م��ة اخل��ض��راء لألسهم
امل ُدرجة بنمو اقتربت نسبته من 10
باملائة ،فيما تصدر سهم «مراكز»
القائمة احل��م��راء مُ تراجعاً بنحو
 9.62باملائة.
وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة
بالبورصة بقيمة  7.5مليون دينار
مُرتفعاً  1.16باملائة ،فيما تصدر
س��ه��م «أع���ي���ان ل�ل�إج���ارة» نشاط
الكميات بتداول  11.6مليون سهم
مُرتفعا ً  0.53باملائة.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ً ع��ل��ى ج��ل��س��ة  ،ق��ال
امللل الفني لسوق املال بدار البدر
حُ
وفقا ملوقع «م��ب��اش��ر» ،إن هناك 3

عوامل رئيسية ساهمت في صعود
ال��ب��ورص��ة ال��ي��وم وحت��س��ن حركة
ال���ت���داوالت .وق���ال ال��ب��در إن ع��ودة
أمير الكويت من ال��والي��ات املتحدة
األمريكية بعد إج���راء فحوصات
طبية ناجحة ،كان له مفعول السحر
ع��ل��ى أداء ال��ب��ورص��ة وامل��ؤش��رات
والتداوالت بشكل عام.
وأوض�����ح ال���ب���در أن اس��ت��ق��رار
األوض���اع السياسية بوجود سمو
أمير ال��ب�لاد أعطى حالة م��ن الثقة
وال��ت��ف��اؤل ل���دى ع��م��وم امل��ت��داول�ين
بالبورصة ،وه��و ما نعكس بشكل
إيجابي على السوق.
وأض��اف أن العامل الثاني الذي
دف��ع البورصة للصعود اليوم هو
حالة التفاؤل التي تسود أوس��اط
امل��ت��داول�ين م��ع ق��رب إط�ل�اق صانع
السوق ،وال��ذي أش��ارت إليه بعض

ال��ص��ح��ف ب��أن��ه س��ي��ك��ون ن��ه��اي��ة
األسبوع اجلاري.
أما العامل الثالث ،من وجهة نظر
البدر ،فيتمثل في عمليات الشراء
االنتقائي التي صاحبت التداوالت
اليوم وخاصة على األسهم القيادية
وبعض األسهم النشطة في السوق
الرئيسي ،في ظل الدخول في مرحلة
اإلع�لان عن النتائج املالية للربع
الثالث .فنياً ،قال البدر إن املؤشر
العام للبورصة الكويتية اخترق
حاجز املقاومة الهام عند مستوى
 5750نقطة وبفارق جيد ،لينتقل
إل��ى اختبار املقاومة التالية عند
 ،5795والتي إن جنح في اختراقها
وانطلق فوق احلاجز املئوي التالي
 5800سيكون مُرشحاً للصعود
إلى مستويات أبعد قد تصل به في
األسبوع امل ُقبل إلى  5870نقطة.

«الكويتية» تشارك املسافرين فرحتهم بعودة صاحب السمو

اجلاسم :عودة ميمونة لقائدنا وحكيمنا ليكمل مسيرة العطاء لكويتنا احلبيبة
مبناسبة ع��ودة صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح االح��م��د اجلابر
الصباح حفظه الله ورع��اه ساملاً إلى
أرض ال��وط��ن م��ن ال���والي���ات املتحدة
األم��ي��رك��ي��ة ،ش��ارك��ت ش��رك��ة اخلطوط
اجلوية الكويتية املسافرين والعاملني
في مبنى الركاب رقم  )T4( 4فرحتهم
باالحتفال بالعودة الغالية على قلوب
جميع املواطنني واملقيمني على أرض
وطننا احلبيب الكويت.
وبهذه املناسبة ،عبّر رئيس مجلس
إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف
عبداحلميد اجلاسم عن سعادته بعودة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه
ساملاً غامناً إل��ى رب��وع وطنه احلبيب
وبني شعبه أهله احملبني الكويت ،وقال:
«ع��اد ال��ي��وم قائدنا وحكيمنا صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه متوجا ً
بالصحة والعافية ،ونحمد الله على هذه
العودة امليمونة لتكمل كويتنا احلبيبة
مسيرة العطاء والبناء واالزده��ار حتت

يوسف اجلاسم

قيادة سموه وسمو ول��ي العهد األمني
الشيخ ن��واف األح��م��د اجل��اب��ر الصباح
حفظهما الله ورعاهما».
وأض��اف يوسف اجلاسم« :يسعدنا
أن تشارك اخلطوط اجلوية الكويتية
املسافرين والعاملني في مبنى الركاب
رق��م  4فرحتهم باالحتفال بهذا اليوم
البهيج ال��ذي ستظل ذك��راه خالدة في
قلوب جموع املواطنني واملقيمني على

الكويتية تقدم هدايا للمسافرين

أرض الوطن».
واخ��ت��ت��م رئ��ي��س م��ج��ل��س االدارة
تصريحه ق��ائ�لاً« :باسمي ونيابة عن
أختي وأخ��وان��ي أع��ض��اء مجلس ادارة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية واالدارة

التنفيذية وجميع العاملني بها نتقدم
بالتهنئة بالسالمة حل��ض��رة صاحب
السمو أميرنا املفدى وللشعب الكويتي
الكرمي ،سائالً الله لوطننا الغالي دوام
العزة والرفعة واألمن واألمان».

«البترول الوطنية» توقع عقدين لشراء  23مركبة إطفاء حديثة

توقيع العقد

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية
أنها وقعت عقدين لشراء  23مركبة إطفاء
حديثة ،األول مع شركة محمد عبدالرحمن
البحر ،وتقوم مبوجبه بتوريد  18مركبة،
وال��ث��ان��ي م��ع ش��رك��ة محمد عبداحملسن
اخلرافي وأوالده ،لتوريد  5مركبات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع،
الناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد

العجمي إن التوقيع جرى في مقر «البترول
الوطنية» باألحمدي ،والتي مثلها الرئيس
التنفيذي وليد خالد البدر ،فيما وقعه عن
شركة البحر رئيسها التنفيذي عبداحملسن
امل��ش��اري ،وع��ن شركة اخل��راف��ي وأوالده
مديرها العام أحمد اخلرافي.
وبهذه املناسبة ،أشار العجمي إلى أن
الشركة شهدت توسعاً كبيرا ً في السنوات

التقييم إلى التوصية بتحديث أسطول
اإلط��ف��اء ال��ت��اب��ع ل��ل��ش��رك��ة ،وض���رورة
تدعيمه مبركبات جديدة ومتطورة ،من
شأنها تعزيز قدرة وكفاءة الشركة على
االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ،
وب��ال��ت��ال��ي م��س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى مواكبة
خطط التطوير ،ومواجهة التحديات
املستقبلية.

لتوفير األجهزة الطبية لغير القادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية

«اخلليج» يجدد التزامه جتاه «الهالل األحمر» في «املاراثون »642
أعلن بنك اخلليج عن جتديد التزامه
مع جمعية الهالل األحمر الكويتي ،للمرة
الثانية ،في توفير األجهزة الطبية لغير
ال��ق��ادري��ن على دف��ع تكاليف الرعاية
الصحية ف��ي الكويت ل»م��اراث��ون بنك
اخلليج .»642
وسيتم استخدام ه��ذا الدعم من قبل
جمعية ال��ه�لال األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي في
توفير األج��ه��زة الطبية مثل :دعامات
القلب وأجهزة القوقعة وسماعات األذن
والكراسي املتحركة الكهربائية إلى جانب
بطاريات القلب.
وح��ول ذل��ك ق��ال مساعد املدير العام
لالتصاالت اخلارجية في بنك اخلليج،
السيد أحمد األم��ي��ر« :جن��دد ه��ذا العام
تعاونا مع جمعية الهالل األحمر الكويتي
دعمًا جلهودها الكبيرة في توفير الرعاية
الصحية للمرضى غير القادرين على
حتمل تكاليفها .نفخر بتنظيم «ماراثون

قياديو اخلليج مع الهالل األحمر

بنك اخلليج  »642ال��ذي أصبح عالمة
فارقة في الفعاليات الرياضية العائلية،
ويزيد فخرنا أن يكون لهذه الفعالية
م���ردود إيجابي على احملتاجني .ندعو
اجلميع للمشاركة ف��ي امل��ارث��ون لدعم

جمعية الهالل األحمر الكويتي.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في
جمعية ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي ،أن��ور
احل��س��اوي« :نعتمد في جمعية الهالل
األحمر الكويتي على مبادرات املسؤولية

«بوبيان» يطلق حملة CLICK
مرتني لعمالئه من الشباب
استمرارا ً ملواكبة متطلبات عمالئه من شريحة
ال��ش��ب��اب ،أع��ل��ن بنك ب��وب��ي��ان ع��ن إط�ل�اق حملة
 CLICKمرتني اخل��اص��ة بالشباب م��ن عمالء
حساب الشباب اجل��دد واحلاليني والتي تهدف
إلى منح قيمة إضافية لشريحة حساب الشباب
ُصمَّم خصيصا بالعديد من املزايا التي
 CLICKامل َ
تناسب شريحة الشباب وتتماشى مع تطلعاتهم
واحتياجاتهم اليومية.
وقال مدير أول إدارة التسويق في بنك بوبيان
حمد حاجي «نحن في بوبيان نركّ ز دائما على
مواكبة كل امل��ج��االت التي تهم شريحة الشباب
ال��ي��وم مثل ال��ت��ط��ورات التكنولوجية العصرية
واالهتمامات اجلديدة التي تشكّل توجهات جيل
الشباب احلالي».
وأوض��ح حاجي أن حملة  CLICKمرتني تُعد
حملة شبابية خاصة بالعمالء احلاليني واجلدد
حلساب  ،CLICKيكون العميل مؤهل خاللها
للمشاركة في احلملة عن طريق تسجيل بياناته
الشخصية عبر املوقع اإللكتروني باإلضافة إلى
تسجيل بيانات شخص آخر من اختياره لدخول
السحب أسبوعي واحل��ص��ول على فرصة لربح
هديتني من بنك بوبيان.
وفيما يخص تفاصيل التأهل لدخول السحب،
ن��وّ ه حاجي أن جميع عمالء  CLICKمؤهلون
للحصول على فرصة واحدة فقط لدخول السحب
باالضافة الى الشخص املسجل من قبلهم والذي
ال يشترط ان يكون من عمالء بوبيان لكن يشترط
ان يكون طالباً في جامعة الكويت أو اي مؤسسة
من مؤسسات التعليم ويتراوح عمره بني  15الى
 25سنة.

حمد حاجي

وأوضح حاجي أن السحب سوف يقام أسبوعيا ً
ويتم اإلع�لان عن  5رابحني من عمالء CLICK
عن طريق حساب بنك بوبيان على االنستغرام
باالضافة إلى أصدقائهم الـ  5اللذين مت ترشيحهم
ليصل العدد اإلجمالي للرابحني إلى  10فائزين
أسبوعيا ً ،يحصلون خاللها على قسيمة هدايا تصل
إلى  200دينار.
من ناحية أخ��رى قال حاجي أن الفترة املقبلة
سوف تشهد طرح املزيد من املنتجات واخلدمات
التي تستهدف الشباب خاصة في مجال خدمات
البنك املصرفية التكنولوجية والتي يعتبر بنك
بوبيان رائدا فيها في السوق احمللي.

«برقان» يكرم املوظفني والفروع املتميزة
للربع الثاني والثالث من عام 2019

لقطة جماعية

القليلة املاضية ،وهو ما وضعها مبواجهة
حت��دي��ات ج��دي��دة لضمان االس��ت��م��رار في
تأمني سالمة موظفيها واحملافظة على
منشآتها.
ونوه في هذا الصدد إلى أن دائرة األمن
واإلطفاء في الشركة أجرت تقييما شامال
لقدراتها وللمتطلبات التي تكفل أداءها
ملهامها على الوجه األمثل ،وقد خلص هذا

جوائز أسبوعية خلمس عمالء

االجتماعية م��ن اجل��ه��ات املختلفة في
القطاع اخلاص .ونسعد لكوننا املستفيد
سنويًا من «ماراثون بنك اخلليج »642
الذي يساهم في مساعينا بشكل مباشر
أيضا عبر
عبر التبرع ،وبشكل غير مباشر ً
حث الناس على ممارسة الرياضة واتباع
أسلوب حياة صحي .نشكر بنك اخلليج
على جهودهم املتواصلة وتنظيمهم لهذه
الفعالية التي تزيد جناحً ا كل عام».
خالل العام املاضي ،حقق «ماراثون
بنك اخلليج  »642جناحاً غير مسبوق،
حيث شهد حضور أكثر من  7500مشارك
من أكثر من  66جنسية .ويدعو البنك
اجلمهور لالنضمام واملشاركة في سباق
هذا العام ،وهو سباق الطريق الوحيد في
دولة الكويت الذي يحظى باعتماد االحتاد
ال��دول��ي لسباقات امل��اراث��ون وسباقات
املسافات واالحتاد الدولي أللعاب القوى،
الذي سينطلق يوم  16نوفمبر املقبل.

أقام بنك برقان مؤخرا ً حفله
ال��رب��ع س��ن��وي ل��ت��ك��رمي أفضل
الفروع واملوظفني املتميزين في
كل من :الفروع ،مركز االتصال،
إدارة املبيعات املباشرة وأجهزة
نقاط البيع وذلك للربع الثاني
والثالث من عام  ،2019وقد مت
تكرمي «أفضل ف��روع» و»أفضل
موظف ف��ي خدمة العمالء « و
«أفضل موظف مبيعات» في برج
احلمراء .يقام هذا احلفل بشكل
دوري تقديرا ً جلهود املوظفني
وأدائ��ه��م وال��ت��زام��ه��م مبعايير
اجل��ودة وحرصهم على تقدمي
أفضل خدمة لعمالء البنك.
وحضر احلفل الذي أقيم في
جراند سينماز في برج احلمراء
ك��ب��ار م����دراء ال��ب��ن��ك وال��ف��روع
وامل��وظ��ف�ين امل��ت��م��ي��زي��ن ،حيث
ق��ام ن��اص��ر القيسي – رئيس
املجموعة املصرفية الشخصية
في بنك برقان ،باإلشادة بأداء
املوظفني وج��ه��وده��م وهنأهم
على تلقيهم الشهادات التقديرية
وشجعهم على احملافظة على
ه���ذا امل��س��ت��وى واجل�����ودة في
أداء ال��ع��م��ل إلرض����اء العمالء
وتسهيل جتربتهم املصرفية.
وأوضح ناصر القيسي أن األداء
ال
املتميز للموظفني ك��ان دلي ً
على االستثمار املستمر للبنك
ف��ي ال��ت��دري��ب والتطوير لدعم
العمليات املصرفية الناجحة.
وف���ي خ��ت��ام ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي
استمتع املوظفني مبشاهدة فيلم
في جراند سينماز.

تكرمي املوظفني

البنك يحتفي مبوظفيه

وجت��در اإلش���ارة ب��أن إدارة
ش���ؤون ال��ع��م�لاء ف��ي البنك قد
تبنت أه��داف��اً ل�لاس��ت��م��رار في
االرت��ق��اء ف��ي ال��ع��م��ل ،وتقدمي
خ���دم���ات ذات ج����ودة عالية
متاشياً مع استراتيجية البنك
التي ترتكز على رضا العمالء.

كما تستمر إدارة شؤون العمالء
ف��ي إي��ج��اد م��ب��ادرات حتفيزية
لتشجيع امل��وظ��ف�ين وتطوير
أدائ��ه��م وتعزيز االل��ت��زام نحو
أه������داف ال��ب��ن��ك وس��ي��اس��ت��ه
امل��ص��رف��ي��ة ف���ي ت��واص��ل��ه مع
عمالئه.

