
فوربس  قائمة  في  الوحيدة  الكويتية  الشركة  »زين«  اخلرافي:  بدر 
أعلنت مجموعة زين أنها الشركة الكويتية الوحيدة 
التي ج��اءت ف��ي قائمة »أف��ض��ل أرب���اب عمل ف��ي العالم 
)World>s Best Employers( ال���ص���ادرة عن 
مجلة األعمال األمريكية فوربس )Forbes(، وشركة 
االت��ص��االت األول���ى ف��ي املنطقة العربية. وأوض��ح��ت 
املجموعة في بيان صحافي أن القائمة العاملية ألفضل 

أرباب عمل ظهر فيها أسماء شركات ومؤسسات خليجية 
وعربية في قطاعات الطاقة والغاز، النقل والطيران، 
املصارف،واالتصاالت والتكنولوجيا، إذ ضمت قائمة 
فوربس 750 شركة متعددة اجلنسيات على مستوى 
العالم، مبينة أنها الشركة الكويتية الوحيدة التي ظهرت 
في هذه القائمة، كما أنها جاءت وفقا للتصنيف العاملي من 

ضمن أفضل أربع شركات في أسواق الشرق األوسط.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في مجموعة زين بدر ناصر اخلرافي » ظهور مجموعة 
زين كشركة كويتية وحيدة في قائمة فوربس ألفضل 
شركات أرباب العمل في العالم،واحتاللها املركز األول 

بني شركات االتصاالت في املنطقة العربية.

»البوم« و »السنبوك« وصلتا الكويت

A330neo إيرباص  طراز  من  طائرتني  أول  تستلم  »الكويتية« 

استلمت ش��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية أول طائرتني من نوع ايرباص  
A330neo وال��ل��ت��ان أط��ل��ق عليهما 
»البوم« و«السنبوك«، حيث وصلتا إلى 
الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة 
م��ن مصنع اي��رب��اص ف��ي مدينة تولوز 
في فرنسا، وك��ان في مقدمة مستقبلي 
الطائرة رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الكابنت/ علي محمد 
ال��دخ��ان يرافقه بعض أع��ض��اء مجلس 
اإلدارة حيث كان على متنها الفريق الفني 
للشركة واملسؤول عن تسلم الطائرتني 

اجلديدتني.
وعلى هامش استقبال الطائرتني، 
ت��ق��دم رئ��ي��س مجلس إدارة اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية الكابنت/ علي محمد 
الدخان بالشكر لشركة ايرباص على 
حسن التعاون املتبادل وال��ذي يعكس 
عمق ال��ع��الق��ات ب��ني اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية وش��رك��ة اي��رب��اص ف��ي مجال 
ال��ط��ي��ران ال��ت��ج��اري وال��ت��ي مت��ت��د إل��ى 
نحو 37 ع��ام��اً منذ ع��ام 1983، مبيناً 
أن اخلطوط اجلوية الكويتية يسرها 
ال��ي��وم اس��ت��الم أول طائرتني م��ن ط��راز 
A330neo والتي أطلق عليهما »البوم« 
و«السنبوك«، وهما تعدان الدفعة االولى 
ضمن 8 ط��ائ��رات م��ن نفس ال��ن��وع  مت 
التعاقد عليها مع شركة ايرباص على أن 
يتم استالمها تباعاً على مدى 5 سنوات 
حسب خطة االس��ت��الم املتفق عليها ان 
شاءالله من خالل العقد املبرم مع مصنع 
االيرباص في سبتمبر 2018، االمر الذي 
يشكل عالمة فارقة ومهمة في مسيرة 

اخلطوط اجلوية الكويتية .
وأض���اف ال��دخ��ان: » يتقدم مجلس 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 

بخالص التهنئة للقيادة السياسية 
احلكيمة وال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ال��وف��ي 
بانضمام هذا النوع اجلديد من الطائرات 
إل��ى أس��ط��ول��ن��ا، ون��ع��ده��م بالعمل بال 
كلل أو ملل على تطوير الطائر األزرق 
مب��ا يسعدهم وي��رض��ي��ه��م، مضيفاً أن 
الكويتية ستستقبل تباعاً ثالثة أنواع 
من الطائرات احلديثة من نوع أيرباص 
 A320neo خالل السنوات القادمة  وهي
و A330neo و A350neo مبا يعزز 
االسطول بأحدث الطائرات ليصل إلى 
35 طائرة حيث كانت ه��ذه الطائرات 
نتاج اتفاقات ومفاوضات فعالة قامت 
بها مجالس االدارات السابقة فلهم كل 
التحية ولعمالئنا الكرام الذين وقفوا  مع 
شركتهم املتطورة دوماً في كل الظروف«.
وذك���ر ال��دخ��ان: »إن إدخ���ال طائرة 

A330neo في أسطول اخلطوط اجلوية 
الكويتية املتنامي سيعزز من مكانتها 
كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران 
اإلقليمي والعاملي، كون الشركة تتابع 
باستمرار متطلبات عمالئها لتقدمي 
أحدث وأفضل اخلدمات، كما حترص على 
توفير كافة سبل الراحة واألمان لركابها 
االعزاء أثناء كل رحلة، إن وصول طائرة 
A330neo يعد استمراراً ملرحلة هامة 
في تطوير اخلدمات املميزة والتي نقدمها 
ملسافرينا االع���زاء على منت رحالتنا ، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى خ��دم��ات النقل اجل��وي 
املختلفة مع اخلطوط اجلوية الكويتية«. 
وت��اب��ع: »ن��ح��رص دائ��م��اً ف��ي اخلطوط 
اجلوية الكويتية على اقتناء أحدث أنواع 
الطائرات من طرازي ايرباص وبوينغ، 
كما أن وصول هاتني الطائرتني سيزيد 

من سعة تشغيل الرحالت ومضاعفة عدد 
الركاب االمر الذي سيعود باملنفعة على 
الشركة، حيث أن الشركة تسعى جاهدة 
وبشكل دائم لتكون على أهبة االستعداد 
لعودة فتح جميع وجهاتها املغلقة من 
وإلى دولة الكويت والتي كانت تشّغل 
إليها ف��ي السابق بعد توقف تشغيل 
الرحالت التجارية ح��ول العالم جراء 
جائحة كورونا )كوفيد 19( واستئناف 
تشغيل الرحالت في االول من أغسطس 
املاضي في دولة الكويت بسعة تشغيل 
تزيد تدريجياً حتى أغسطس 2021 
وبرحالت قليلة، إذ أن أزم��ة )كورونا( 
كانت ومازالت لها بالغ األثر على قطاع 
النقل اجل��وي ال��ت��ج��اري بشكل خاص 
االمر الذي يحتاج إلى وقت ليتعافى هذا 

القطاع من تلك الصدمة التي أصابته«.
 A330neo وبني الدخان: »أن طائرة
متنح العميل العزيز جتربة سفر مريحة 
وشيقة على ط��ائ��رات حديثة ال��ط��راز 
حتتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام 

ترفيهي متنوع«.
واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد 
على سعي اخلطوط اجلوية الكويتية 
املتواصل واملستمر على تقدمي كل ما هو 
جديد ومتطور يواكب قطاع الطيران 
اجل���وي ال��ت��ج��اري ويخضع للمعايير 
العاملية وذلك تلبية لرغبات وطموحات 
العمالء الكرام وتوفير أفضل اخلدمات 
املختلفة لهم، متقدماً بجزيل الشكر 
ووافر االمتنان لكل من ساهم في تطوير 
الناقل الوطني لدولة الكويت ومشيداً 
أيضاً بدور العاملني بالكويتية مبختلف 
قطاعاتهم ملا يقدمونه من جهود مبذولة 
وملموسة في خدمة الوطن خاصة خالل 

الفترة املاضية .
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اإلقليمي الطيران  قطاع  ف��ي  مكانتها  م��ن  سيعزز   A330neo ط��ائ��رة  ادخ���ال  ال��دخ��ان: 

الدخان في كابينة درجة رجال االعمال جولة تفقدية

A330neo طائرة 
تتسع طائرة A330neo بشكل مريح إلى 235 راكب، وتضم 32 مقعداً 
ميكن أن تتحول إلى أسّرة مستوية في درجة رجال األعمال و203 مقعداً 
مريحاً في الدرجة االقتصادية، كما توفر مقصورة شحن واسعة قادرة على 

استيعاب كميات كبيرة من أمتعة املسافرين. 
وتعتبر طائرة ال� A330neo جيالً جديداً بالكامل، حيث جرى تطويرها 
باالستناد إلى مواصفات عائلة A330 األكثر شعبية وتتمتع بالتكنولوجيا 

 .A350 اخلاصة بطراز
 ،»Trent 7000« كما أن الطائرة مزودة مبحركي رولز- رويس من طراز
 ،A350 XWB وأجنحة جديدة مبساحة أكبر وأطراف مستوحاة من عائلة
لتوفر مستويات غير مسبوقة من كفاءة استهالك الوقود أقل بنسبة 25% 
للمقعد الواحد من األجيال السابقة لدى املنافسني، كما جرى جتهيز طائرة 
A330neo مبقصورة »إيرسبيس«، لتوفر جتربة فريدة للمسافرين 

مبساحة شخصية أوسع وأحدث أنظمة الترفيه واالتصال.

»الشال«: انخفاض سيولة سوق العقار
252.5 مليون دينار  في سبتمبر  إلى 

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر 
ع��ن س��وق العقار احمللي – سبتمبر 
2020 : تشير آخر البيانات املتوفرة 
ف��ي وزارة ال��ع��دل -إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق- )بعد استبعاد 
كل من النشاط احلرفي ونظام الشريط 
الساحلي( إل��ى انخفاض في سيولة 
سوق العقار في سبتمبر 2020 مقارنة 
بسيول��ة أغسط��س 2020، حي��ث 
بلغ��ت جمل��ة قيم�ة ت��داوالت العقود 
والوكاالت لشهر سبتمبر نحو 252.5 
مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى 
مبا نسبته 6-% عن مستوى سيولة 
شهر أغسطس 2020 البالغة نحو 
268.7 ملي�ون دين�ار كويت�ي، وكذل�ك 
أدنى مبا نسبته %23.2- مقارنة مع 
سيولة سبتمبر 2019 عندما بلغت 
السيولة آن��ذاك نحو 328.9 مليون 

دينار كويتي.
 وتوزعت ت��داوالت سبتمبر ما بني 
نحو 247.9 مليون دي��ن��ار كويتي 
عقوداً، ونحو 4.5 مليون دينار كويتي 
وكاالت. وبلغ عدد الصفقات العقارية 
لهذا الشهر 693 صفقة، توزعت ما بني 
660 عقوداً و33 وك��االت. وحصدت 
م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي أع��ل��ى ع���دد من 
الصفقات ب� 389 صفقة وممثلة بنحو 
%56.1 م��ن إجمالي ع��دد الصفقات 
العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير 
ب� 87 صفقة ومتثل نحو %12.6، في 
ح��ني حظيت محافظة اجل��ه��راء على 
أدن��ى ع��دد من الصفقات ب� 24 صفقة 

ممثلة بنحو 3.5%.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن 
اخل���اص نحو 180.7 مليون دينار 
كويتي مرتفعة قلياًل بنحو0.03% 
مقارنة مع أغسطس عندما بلغت نحو 
180.6 مليون دينار كويتي، وارتفعت 
نسبة مساهمتها إل��ى نحو 71.6% 
من جملة قيمة تداوالت العقار مقارنة 
مب��ا نسبته %67.2 ف��ي أغسطس. 
وبلغ املعدل الشهري لقيمة ت��داوالت 
السكن اخل��اص خ��الل آخ��ر 12 شهراً 

نحو 103 مليون دينار كويتي، أي أن 
قيمة تداوالت سبتمبر 2020 أعلى مبا 
نسبته %75.4 مقارنة باملعدل. فيما 
انخفض ع��دد الصفقات لهذا النشاط 
إلى 628 صفقة مقارنة ب� 762 صفقة 
في أغسطس، وبذلك بلغ معدل قيمة 
ال��ص��ف��ق��ة ال���واح���دة ل��ن��ش��اط السكن 
اخل��اص نحو 288 ألف دينار كويتي 
مقارنة بنحو 237 ألف دينار كويتي 
ف��ي أغ��س��ط��س، أي ب��ارت��ف��اع بحدود 

.24.1%
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن 
االس��ت��ث��م��اري ن��ح��و 52.1 ملي���ون 
دين���ار كويت��ي أي بانخف��اض بنح��و 
%21.1- مقارنة بالشهر السابق 
)أغسطس 2020( ح��ني بلغت نحو 
66 مليون دينار كويتي، وانخفضت 
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 
%20.6 مقارنة مبا نسبته %24.6 في 
أغسطس. وبلغ املعدل الشهري لقيمة 
ت���داوالت نشاط السكن االستثماري 

خ��الل 12 ش��ه��راً نحو 55.8 مليون 
دي��ن��ار كويتي، أي أن قيمة ت��داوالت 
شهر سبتمبر أدنى مبا نسبته 6.7%- 
مقارنة مبعدل 12 شهراً. وارتفع عدد 
صفقاته إلى 59 صفقة مقارنة ب� 56 
صفقة في أغسطس، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
االس��ت��ث��م��اري نحو 882 أل��ف دينار 
كويتي مقارنة بنحو 1.18 مليون 
دين��ار كويت��ي ف�ي أغسط�س، أي 

بانخف�اض بح�دود 25.1%-.
وانخفضت قيمة ت��داوالت النشاط 
ال��ت��ج��اري إل��ى نحو 17.5 ملي��ون 
دين��ار كويت��ي، أي انخفض��ت بنح��و 
%14.3- مقارنة مع نحو 20.5 مليون 
دينار كويتي في أغسطس. وانخفضت 
مساهمته في قيمة التداوالت العقارية 
إلى نحو %7 مقارنة مبا نسبته 7.6% 
في أغسطس. وبلغ معدل قيمة تداوالت 
النشاط التجاري خالل 12 شهراً نحو 
36.9 مليون دي��ن��ار كويتي، أي أن 

قيم��ة ت�داوالت شه�ر سبتمب�ر 2020 
أدن�ى بنح�و %52.4- عن متوسط 
آخ��ر 12 شهراً. وبلغ ع��دد صفقاته 4 
صفقات مقارنة ب� 8 صفقات ألغسطس، 
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 
لسبتمبر نحو 4.4 مليون دينار كويتي 
مقارنة مبعدل أغسطس والبالغ نحو 
2.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع 

بحدود 71.5%.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر 
سبتمبر 2020 مبثيلتها للشهر نفسه 
من السنة الفائتة )سبتمبر 2019( 
نالحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 
328.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 
252.5 مليون دينار كويتي، أي مبا 
نسبته %23.2- كما أسلفنا. وشمل 
االنخفاض سيولة النشاط التجاري 
بنسبة %76.9- ون��ش��اط السكن 
االستثماري بنسبة %49.5-، بينما 
ارتفعت سيولة شاط السكن اخلاص 

بنسبة 23.4%. 

لتسجيل احلضور واالنصراف اليومي للموظفني

الصباح: »النفط« أول وزارة تطبق 
نظام بصمة الوجه اإللكتروني 

قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور منر فهد 
املالك الصباح أن وزارة النفط تعتبر أول وزارة 
في الكويت طبقت نظام بصمة الوجه اإللكتروني 
لتسجيل احلضور واالنصراف اليومي للموظفني، 
وذلك ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي الكامل 

الذي مت إطالقه في شهر فبراير 2020.
وذك��ر الشيخ الدكتور من��ر فهد امل��ال��ك الصباح 
ف��ي ب��ي��ان صحافي ص���ادر م��ن وزارة ال��ن��ف��ط، أن 
“النفط” كانت سباقة في تطبيق نظام بصمة الوجه 
اإللكتروني بواسطة أجهزة الهاتف احملمول محلياً، 
وقامت ال��وزارة باالعتماد عليه منذ انتشار جائحة 
كورونا في البالد ووقف نظام بصمة األصبع ضمن 
التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية التي قامت 
بها ال��وزارة للحفاظ على الصحة والسالمة املهنية 

للموظفني.
وأوض���ح أن وزارة النفط عملت خ��الل الفترة 
امل��اض��ي��ة على تطوير ش��ام��ل خلدماتها الرقمية 
الداخلية وذلك لتسهيل وتسريع اخلدمات املقدمة في 
الوزارة ورفع كفاءتها واحلد من التدخل البشري في 
املعامالت، مشيرا إلى أن بصمة الوجه اإللكترونية 
مخزنة ضمن قواعد البيانات للتعرف على املوظفني 
ومرتبطة بنظام املوارد البشرية، ما يسهم في سهولة 
تخزين وع��رض بيانات احل��ض��ور واالن��ص��راف ، 
واستخراج التقارير اليومية من خالل نظام املوارد 
البشرية، والتي ترصد مدى التزام املوظفني بأوقات 

الدوام ويتم التدقيق عليها بكل سهولة ويسر.
وأكد الشيخ الدكتور منر فهد املالك الصباح على 
أن نظام بصمة الوجه اإللكتروني ذو فعالية عالية 

في تسجيل احلضور واالنصراف اليومي للموظفني 
ويتم في مدة ال تزيد على ثانيتني، فضال أنه ذو كفاءة 
وفعالية ملنع انتشار فيروس كورونا او أي امراض 
اخرى حيث ال يحتاج إلى اللمس والتعقيم املستمر 
بعد االستعمال، كما ه��و احل��ال ف��ي جهاز بصمة 

اإلصبع.
وأش��ار إل��ى أن وزارة النفط  تسعى دائ��م��اً إلى 
جعل بيئة العمل صحية وآمنة للموظفني ملواصلة 
سير العمل بأفضل ص��ورة ممكنة، بإيجاد حلول 
ناجحة ألي حت��دي��ات، م��ن خ��الل تعزيز االبتكار 
والتطور التكنولوجي والتقني، واالرتقاء باألنظمة 
اإللكترونية عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية 

احلديثة واملتطورة.

الشيخ منر فهد الصباح

»البترول الوطنية« تفتتح محطة وقود 
جديدة في مدينة سعد العبدالله

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية محطة 
جديدة لتعبئة ال��وق��ود في مدينة سعد العبدالله 
السكنية، قطعة 8، وهي احملطة الثانية التي تقوم 
الشركة بتشغيلها في هذه املدينة خالل العام اجلاري.
وذك��رت الشركة في بيان صحفي أن افتتاح هذه 
احملطة التي حتمل الرقم 131، يأتي في إطار خطة 
الشركة إلنشاء 18 محطة وقود جديدة في مختلف 
مناطق البالد، وذلك كدفعة أولى ضمن خطة بعيدة 
امل��دى متتد حتى العام 2030، تتضمن إنشاء 100 
محطة، تواكب بها الشركة التوسع العمراني في 
ال��دول��ة، وتلبي احتياجات السكان، وخ��اص��ة في 

املناطق املنشأة حديثا.
وأوضحت الشركة أن��ه مت حتى اآلن افتتاح 13 
محطة، ب��واق��ع خمس محطات ف��ي مدينة صباح 
األح��م��د السكنية، وأرب���ع ف��ي مدينة جابر األحمد 

السكنية،واثنتينفي مدينة سعد العبدالله، وواحدة 
في كل من شمال غرب الصليبيخات، ومزارع العبدلي.

وأش��ارت��إل��ى أن احملطة اجلديدةتتميز بتصميم 
ع��ص��ري، وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة 
الشمسية متكنها من إنتاج طاقة نظيفة توفر 30 في 
املئة من حاجة احملطة للكهرباء، كما حتتوي على 
وحدة السترجاع البخار، تعمل على التقاط األبخرة 
أثناء ملء خزان السيارة بالوقود، ثم تكثيفها وإعادتها 

إلى اخلزان، مما يساهم في احملافظة على البيئة.
وتتوفر في احملطة خدمات إضافية، مثل السوق 
امل��رك��زي املصغر، وجهاز السحب اآلل��ي، واملصلى 
وخدمات غسيل وصيانة السيارات، ونقاط تعبئة 
املياه وال��ه��واء، كما تتيح احملطة ل��رواده��ا تسديد 
قيمة استهالكهم من الوقود عبر تقنيات وتطبيقات 

إلكترونية متطورة وسهلة االستخدام.

»KIB« يوقع 
اتفاقية جديدة مع 

الشركة الكويتية 
الستيراد السيارات

أعلن بنك الكويت الدولي 
»KIB« عن توقيعه اتفاقية 
جديدة بالتعاون مع الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات، 
ال��وك��ي��ل املعتمد ل��س��ي��ارات 
م����ازدا ف��ي ال��ك��وي��ت، وذل��ك 
في إط��ار حرصه على تقدمي 
أف��ض��ل احل��ل��ول التمويلية 
وال���ع���روض امل��م��ي��زة ال��ت��ي 
تناسب احتياجات عمالئه 
الذين يرغبون بشراء سيارة 

جديدة.
ولقد مت توقيع االتفاقية 
بحضور املدير العام للخدمات 
 ،»KIB« املصرفية لألفراد في
عثمان توفيقي، إل��ى جانب 
م��دي��ر إدارة ال��س��ي��ارات في 
البنك، علي احلبابي، بينما 
م���ّث���ل ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
الستيراد السيارات الرئيس 
التنفيذي للشركة، يوسف 
الشايع، واملدير العام، اشيش 
ت��ان��دون. وتعليقاً على هذا 
ال��ت��ع��اون، ق��ال امل��دي��ر العام 
للخدمات املصرفية لألفراد 
ف��ي البنك، عثمان توفيقي: 
»يسعى »KIB« خالل الفترة 

األخيرة.


