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13.05 مليون دينار أرباحا  »القابضة املصرية الكويتية« حتقق 
أعلنت الشركة القابضة املصرية الكويتية 
ام��س  األربعاء حتقيقها أرباحا بلغت 05ر13 
مليون دينار كويتي )نحو 06ر43 مليون دوالر 
ام��ري��ك��ي( ف��ي النصف األول م��ن ال��ع��ام 2018 

باملقارنة مع الفترة ذاتها في 2017 حيث بلغت 
7ر10 مليون دينار )نحو 31ر35 مليون دوالر( 
بنسبة زيادة 21 في املئة.وقالت الشركة في بيان 
لها على املوقع اإللكتروني لبورصة الكويت أن 

ربحية السهم في النصف األول من العام 2018 
بلغت 9ر12 فلس باملقارنة مع الفترة ذاتها من 
ع��ام 2017 حيث بلغت 8ر10 فلس وب��زي��ادة 
بلغت 20 في املئة. وعزت الشركة في بيانها الى 

ان السبب الرئيسي الرتفاع صافي الربح يعود 
الى زي��ادة اإلي��رادات التشغيلية بنسبة 29 في 
املئة وزي��ادة صافي األرب��اح التشغيلية بنسبة 

47ر14 في املئة.
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أطلقت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
أولى رحالتها التجارية رقم ku677  املتجهة 
ال��ى مدينة دب��ي ف��ي دول��ة االم���ارات العربية 
املتحدة، وذلك صباح أمس االربعاء في الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل من مبنى الركاب 

.»T4« اجلديد
وك��ان في استقبال وتوديع املسافرين، كالً 
من رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني معالي 
الشيخ سلمان احل��م��ود ال��ص��ب��اح ، ورئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف 
عبداحلميد اجلاسم، والرئيس التنفيذي املهندس 
عبدالله أحمد الشرهان، واالدارة التنفيذية في 
الكويتية و الطيران املدني ، وعدد من اإلعالميني 

واحلضور.

صورة مشرفة
وفي هذا اإلط��ار، أشادرئيس اإلدارة العامة 
للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود بإطالق 
مبنى ال��رك��اب اجل��دي��د »T4« أول��ى الرحالت 
التجارية للخطوط اجلوية الكويتية، معرباً 
عن أمله بأن يكون افتتاح التشغيل من املبني 
نقله نوعية للطيران املدني الكويتي للطيران 
املدني الكويتي وللمسافرين والضيوف القادمني 

واخلدمات املقدمة لهم.
وتوقع احلمود استكمال جميع خدمات املبنى 
اجلديد خ��الل األشهر القادمة خاصة السوق 
احلرة واألسواق واملطاعم وغيرها من اخلدمات 

التي يوفرها املبنى للركاب.
وتقدم احلمود بالشكر جلميع من ساهم في 
اكمال ه��ذا العمل وساعد في اط��الق التشغيل 
اآلمن والناجح للمبنى اجلديد، وق��ال: »نبارك 
للكويت وقيادتنا احلكيمة سيدي صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد أمير البالد حفظه الله 

ورع��اه وول��ي عهده األم��ني سمو الشيخ نواف 
األحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس 
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك الصباح 
واحلكومة الرشيدة على دعمهم إلجناز وبناء 

هذا املشروع املهم وتشغيله في وقت قياسي«.
وذك��ر احلمود أن تشغيل املبنى اجلديد من 
قبل مشغل أجنبي يعتبر جتربة جديدة نتمنى 
جناحها ف��ي ال��ك��وي��ت، مشيراً ال��ى ان الهدف 

منها زي���ادة مستوى األداء واخل��دم��ة املقدمة 
للمسافرين ونقل التكنولوجيا للشباب وحتقيق 
ايرادات غير نفطية لدعم موازنة الدولة، مبيناً 
انه في املستقبل سيتم اطالق مبنى2T والذي 

سيكون املطار الرئيسي لدولة الكويت.
استثمارات كبيرة

ول��ف��ت احل���م���ود ال���ى ان ال���دول���ة ضخت 
استثمارات كبيرة خالل ال� 10 سنوات املاضية 

في مجال الطيران املدني، باالضافة الى خطط 
لضخ املزيد من االستثمارات خ��الل العقدين 
املقبلني، موضحاً ان الكويت تسعى برؤيتها 
اجلديدة ب��أن تكون مركز نشط للنقل اجلوي 

سواء لنقل الركاب او البضائع.
وقال ان التوجه االساسي للطيران املدني في 
املرحلة املقبلة فصل الدور الرقابي التشريعي 
عن ال��دور التشغيلي مشيراً ال��ى ان��ه سيناط 

ال��دور التشغيلي للقطاع اخل��اص س��واء كان 
محلي او دولي.

وأوضح أن من ضمن التصورات أيضاً اشراك 
شركات عاملية في مشاريع قادمة والتي تعتبر 
جزء من الرؤية التي تسعى اليها الكويت، الفتاً 
الى ان حتقيق رؤي��ة 2035 لن تتأتى الى من 
خالل نافذة جوية نشطة وفعالة تلبي خطط 

الدولة وبرامجها التنموية.

خطة حصيفة
من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية ي��وس��ف اجل��اس��م التهنئة 
لصاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه 
وسمو ولي عهده األمني حفظه الله ورعاه وسمو 
رئيس مجلس ال���وزراء واحلكومة والشعب 
الكويتي بتشغيل أول رحلة جت��اري��ة ملبنى 
الركاب اجلديد »T4« متجهة ال��ى دب��ي وذلك 
بعد الرحلة التدشينية التسويقية الى مملكة 
البحرين. واض��اف ان هذه الرحلة متت ضمن 
خطة حصيفة وضعت بالتنسيق مع الطيران 
امل��دن��ي الكويتي والكويتية وم��ن قبل شركة 
انشن الكورية املكلفة ب��إدارة ال� »T4«، مشيراً 
ال��ى ان التشغيل سيكون تدريجي متصاعد، 
حيث بجانب تلك الرحلة سيتم اطالق رحلتني 
الثانية الساعة 9.15 صباحاً والثالثة الساعة 
3 عصراً وكليتاهما متجهة الى دبي كالرحلة 
االولى، ومن ثم يوم اخلميس 4 رحالت وتستمر 
4 رحالت يومياً حتى يوم 20 اجلاري حلني تقّيم 

شركة انشن قابلية املبنى للزيادة.
وأك��د اجل��اس��م ان الكويتية ج��اه��زة ف��ي أي 
وقت ألي عدد من الرحالت حسبما يتم االيضاح 
من قبل »انشن« والطيران املدني ال��ى ان يتم 
استكمال التشغيل اليومي االعتيادي للرحالت 
وه��و 92 رحلة يومية. واض���اف: »ن��أم��ل من 
خالل املبنى اجلديد أن نحقق أهدافنا حيث اننا 
نواجه منافسة شديدة في عالم الطيران والنقل 
 »T4« �اجلوي«. يذكر ان مبنى الركاب اجلديد ال
دشن برعاية وحضور صاحب السمو امير البالد 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح حفظه الله 
ورعاهوسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم 4 يوليو 

.2018

احلمود واجلاسم وّدعا املغادرين

»الكويتية« تطلق أولى رحالتها التجارية إلى دبي من مبناها اجلديد

»التجاري« يحقق أرباحًا 
54.1 مليون دينار  تشغيلية قدرها 

زائرات في املعرض
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– البناء الناشئ« حتت عنوان » املساحات احلضرية اإلنسيابية 

األڤنيوز يعرض املجسم اإلبداعي »الفراغ املصفى« 
بالتعاون مع اجلمعية املعمارية البريطانية

ه�شام املن�شاوي

اس��ت��ض��اف األڤ��ن��ي��وز ب��رن��ام��ج ج��ام��ع��ة »االحت���اد 
املعماري« البريطانية في زيارتها السنوية للكويت، 
حتت عنوان »املساحات احلضرية االنسيابية – البناء 
الناشئ‘» ، وذلك بالتعاون مع كل من جامعة الكويت 
– كلية الهندسة املعمارية واملكتب العربي – أكبر 
الدور االستشارية الكويتية الرائدة في مجال العمارة 
والتخطيط والهندسة في املنطقة، حيث يستقطب هذا 
البرنامج عدد من طالب الهندسة املعمارية واألكادمييني 
واملصممني احملترفني في ورشة عمل لتخطيط وتصميم 

وبناء مجسم معماري فني وعرضه في األڤنيوز.
وج��اءت هذه الرعاية نتيجة اهتمام شركة املباني 
بالتصاميم املعمارية الفنية املبدعة، وسعيها دائما 
إلى تشجيع وتبني املبادرات الشبابية، وتأكيدا على 
نهج املسؤولية االجتماعية التي تتبعها، وحرصها 
على التأثير اإليجابي على املجتمع وتطويره من خالل 
النشاطات والفعاليات الثقافّية والتنموّية املختلفة، 
من حيث توفير جميع الوسائل التي متكن املجتمع 
من االبتكار والتميز. وبينت شركة املباني بأن مجمع 
األڤنيوز يعد واح��دا من أكبر وأب��رز املعالم والوجهات 
السياحية العاملية واألكثر تنافسا في املنطقة، لذلك 
فهي تدعم -من خالل مشروع األڤنيوز- صورتها العامة 
بأنها »املكان األفضل« مع » الوجهة األكثر استدامة ». 
حيث تهدف املباني من خالل هذا االجتاه لتصبح رائدة 
إقليمياً في مبادىء االستدامة، حيث جتسد في هذه 
املبادرة اجلزئية املتعلقة باملكان األفضل للمجتمع، 

والذي يتمثل من خالل سلسلة من فعاليات املشاركة 
االجتماعية بالتعاون مع شركاء آخرين. وتشمل هذه 
املبادرات الرعاية الصحية، الثقافية، التوعية والبيئية. 
فقد قام فريق جامعة »االحت��اد املعماري«، بتنظيم 
ورش��ة عمل أكادميية في نسختها الثالثة ملدة عشرة 
أي��ام بحثوا فيها املنهجيات احلسابية للتصاميم 
املعمارية ذات السياقات احمل��ددة، حيث أنتجت هذه 
الورشةتصميم مركب ملجسمأسموه »الفراغ املصفى«، 
وال���ذي ي��ع��رض حاليا ف��ي منطقة غ��ران��د ب���الزا في 
األڤنيوزللجمهور في الفترة من 13 إلى 25 أغسطس 
2018.وفي تصريح من املهندس املعماري سليمان 
العثمان، عضو فريق جامعة ‘االحتاد املعماري‘ قال: 
»تضمن برنامج الزيارة لهذا العام أجندة بحثية شملت 
سلسلة من الندوات واحملاضرات وورشة عمل، والتي 
استضافها مركز ‘بروميناد‘ الثقافي، حيث مت مناقشة 
تقنيات التصميم املعماري القائمة على إدخال معلومات 
ميكنها أن تنتج هندسة معمارية تراعي اخلصائص 
الثقافية واالجتماعية واملناخية لبيئتها، ووفقا لتلك 
الدراسات قام املشتركون في احللقة بتصنيع جناح 
خاص بإنشاءات متداخلة حتت اسم ‘الفراغ املصفى‘، 
وهو هيكل جتريبي ومبتكر يستكشف إمكانات تعيني 
منهجيات التصميم والتصنيع الرقمي في الهندسة 
املعمارية، فعلى سبيل املثال، بدال من استخدام عناصر 
منفصلة إلنشاء هيكل أو واجهة معمارية أو للتظليل 
وما إلى ذلك، فإن املجسم يهدف إلى إظهار كيفية دمج 
هذه الوظائف من خالل عمليات رقمية دقيقة متعلقة 
بأمناط متقاربة للعناصر املختلفة، كما يهدف املجسم 

إلى استعراض كيفية تطبيق حلول معمارية متعلقة 
بإبراز مساحات مختلفة ذات طابع تصميمي معاصر«.

كما أفاد املهندس طارق شعيب، الرئيس التنفيذي 
للمكتب العربي – ال��راع��ي البالتيني للبرنامج - 
قائال: » تأتي رعايتنا ملثل هذه الفعاليات التثقيفية 
والهادفة ضمن برنامج املكتب العربي التعليمي 
الرائد للمسؤولية االجتماعية، بحيث تتفق األجندة 
البحثية حللقة عمل ‘البناء الناشئ‘ مع توجهاتنا 
التصميمية التي تعتمد على استكشاف وتبنى 
أح��دث املمارسات للهندسة املعمارية والتخطيط، 
وباختالف أساليب التصميم التقليدية، تدعو هذه 
الورشة إلى رؤية وفهم املباني واملدن كنظم معقدة، 
واقتراح أمناط تكرارية مستعينة بأدوات حسابية، 
مما يوضح كيفية معاجلة الظروف املعقدة لعاملنا 
املعقد والديناميكي م��ن خ��الل تصميم قائم على 
عمليات جمع املعلومات والترجمة والتطبيق، كذلك 
يبني كيف ميكن ملنهجيات التصميم والبناء الرقمية 
اجلديدة واملبتكرة أن تنتج هياكل معمارية متطورة 
تتكيف مع القوى غير املرئية التي تشكل بيئاتنا 

احلضرية«.
كما قال الدكتور عمر خطاب، عميد كلية العمارة 
بجامعة الكويت: “يسرنا حقا بأن نقوم مرارا وتكرارا 
باستضافة تلك البرامج الفريدة من نوعها في الكويت 
بالتعاون مع شركائنا ال��ك��رام، والتي بدورها تقوم 
بسد الفجوة بني الدراسة األكادميية وتطبيقها، حيث 
أنها تقدم فرصة استثنائية لطالبنا  للمشاركة معا في 

نشاطات جتمعهم وتصقل مهاراتهم«.

أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري الكويتي 
ع��ن حتقيقه أرب���اح تشغيلية – قبل 
استقطاع املخصصات -  بلغت 54.1 
مليون دينار كويتي للنصف األول من 
عام 2018  مقارنة بأرباح تشغيلية 
مقدراها 53.2 مليون دينار كويتي 
عن نفس الفترة من عام 2017. هذا، 
وق��د بلغت األرب���اح الصافية للبنك 
6.0 مليون دي��ن��ار كويتي ع��ن فترة 
الستة أشهر املنتهية في 30  يونيو 
2018  وهو ما ميثل زيادة قدرها 4.0 
مليون دينار كويتي مقارنة بالربحية 
الصافية احملققة عن نفس الفترة من 

العام السابق. وق��د شهد البنك منواً 
قوياً في كافة قطاعات أنشطة أعماله 
األساسية، إذ ارتفع صافي إي��رادات 
الفوائد بنسبة %2.8 وكذلك  ارتفعت 
إي���رادات الرسوم والعموالت بنسبة 
%2.0 وإي���رادات توزيعات األرب��اح 
بنسبة %14.1 كما شهدت إي��رادات 
التعامل بالعملة األجنبية زيادة كبيرة 

بنسبة 157.9%.  
وفي معرض تعليقه على النتائج 
املالية التي حققها البنك التجاري 
الكويتي ، قال رئيس مجلس اإلدارة 
الشيخ /  أحمد دعيج الصباح »نحن 

مستمرون ف��ي ات��ب��اع استراتيجية  
تهدف إل��ى تنويع مصادر اإلي���رادات 
وتقليل درج��ة املخاطر وال سيما تلك 
املتعلقة بالتركز اجلغرافي والقطاعي، 
وقد أثمرت عن نتائج طيبة في الوقت 
احلاضر وسوف تساهم مستقبالً في 
حتقيق املزيد من النتائج اإليجابية«. 
وأردف ق��ائ��اًل أن محفظة ال��ق��روض 
احلالية لدى البنك تتسم بالتنوع عن 
طريق تخفيض التركز في القطاعات 
ذات املخاطر العالية الفتاً أن الودائع 
احملتفظ بها لدى البنك قد شهدت أيضاً 

منواً ملحوظاً.

في مطار الكويت الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة

»بيتك« يشارك في احلملة الوطنية السنوية لتوعية احلجاج
ش����ارك ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي 
»بيتك«، بالتعاون مع وزارة الصحة، 
في احلملة الوطنية السنوية لتوعية 
احل��ج��اج، وال��ت��ي ت��ه��دف ال��ى تزويد 
احلجاج ب��االرش��ادات الصحية التي 
ي��وص��ي ب��ه��ا أط��ب��اء وخ��ب��راء وزارة 
الصحة للوقاية م��ن األم���راض أثناء 
موسم احل��ج واحل��ف��اظ على الصحة 

والسالمة.
تأتي هذه املبادرة التي انطلقت حتت 
عنوان نحو حج آمن، ضمن اطار الدور 
االجتماعي املتميز للبنك، واحل��رص 
على مشاركة املجتمع واف����راده في 
مختلف املناسبات والتواجد بشكل 
فاعل كمشارك رئيسي في كل ما من 
شأنه خدمة املجتمع بالتعاون مع 

اجلهات الرسمية.
وتستمر ه��ذه امل��ب��ادرة ط��وال فترة 
احلج حتى عودة احلجاج، وعلى مدار 
الساعة، حت��ت اش���راف فريق متميز 
يضم أطباء في تخصصات مختلفة 

وهيئة متريضية.
ويتم عبر جناح املكتب االعالمي 
ل����وزارة ال��ص��ح��ة ت��وزي��ع الكتيبات 
التوعوية وبعض األدوات الوقائية 

مثل ال��ك��م��ام��ات الطبية وامل��ط��ه��رات 
وأساور تعريفية ملرضى السكري، كما 
يجري الفريق فحصا ملستوى ضغط 
الدم والسكري ملن يرغب من احلجاج، 
م��ع االه��ت��م��ام اخل���اص ب��ت��زوي��د كبار 
السن بالتعليمات املتعلقة بكيفية حفظ 
األدوي��ة أثناء السفر وكيفية االلتزام 
بالنظام ال��ع��الج��ي وال��غ��ذائ��ي ال��ذي 
يصفه الطبيب والتعرف على األعراض 

األولية للمضاعفات الصحية.

وق���ام ف��ري��ق »ب��ي��ت��ك« باستقبال 
احل��ج��اج ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي، 
وتوديعهم متمنني لهم حجا مبرورا 
وطاعة متقبلة وال��ع��ودة ساملني الى 
ارض الوطن، مع تقدمي بعض الهدايا 
التذكارية التى تناسب احتياجاتهم 
فى موسم احلج، وهو ما كان له طيب 
االث��ر على احلجاج الذين عبروا عن 
شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة 

من »بيتك«.

فريق بيتك مودعا احلجاج

تكرمي راكبة احلمود يودع املسافرين

)تصوير: محمد صابر( بعض من احلضور 

مبناسبة حلول عيد األضحى امل��ب��ارك، وطبقاً 
لقرار احتاد مصارف الكويت، يعلن بنك اخلليج عن 
إغالق الفرع الرئيسي وجميع األفرع األخرى اعتباراً 
من ي��وم اإلثنني امل��واف��ق 20 أغسطس وحتى يوم 
اخلميس املوافق 23 أغسطس اجلاري، هذا على أن 
يستأنف البنك نشاطه اعتباراً من يوم األحد املوافق 

26 أغسطس 2018.
أما يوم األحد املوافق 19 أغسطس 2018، فستتم 
خالله خدمة العمالء عبر بعض أفرع البنك وهم فرع 

مبارك الكبير، وفرع الفحيحيل 1، وفرع اجلهراء 
1، وفرع جمعية الساملية، وفرع الفروانية 1، وفرع 

حولي 
وبهذه املناسبة قال أحمد األمير، مساعد املدير 
العام إلدارة االتصاالت اخلارجية: »خالل عطلة عيد 
األضحى سيواصل بنك اخلليج خدمة عمالئه على 
مدار الساعة عن طريق مركز خدمة العمالء، وذلك 
على الرقم 1805805. ع��الوًة على ذل��ك، ستعمل 
أج��ه��زة ال��ص��ّراف اآلل��ي التفاعلية التابعة لبنك 

اخلليج خالل العطلة من الساعة 10 صباحاً وحتى 
الساعة 3:30 عصراً في كل من ال��ف��روع التالية: 
اجل��اب��ري��ة، وال��ع��دان، والفحيحيل )الكترونيات 
الغامن( والسالم )جنوب السرة(. وبإمكان العمالء 
أيضاً استخدام خدمة ال��� »وات��س آب« على الرقم 
65805805 لالستفسار والتواصل الفوري مع 
ممثلي بنك اخلليج، أو زيارة موقع البنك اإللكتروني 
www.e-gulfbank.com، للحصول على املزيد 

من املعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك.

»اخلليج« يقدم التهنئة مبناسبة عيد األضحى املبارك
علقت مجموعة بنك ب��رق��ان ، ف��ي ضوء 
الوضع احلالي في تركيا ، بأن معدالت الربحية 
لبنكه  التابع في تركيا لم تتأثر أي تأثير محرز 
نتيجة للتقلبات في أسعار العملة التركية.  
وأفاد البنك بأن قراره االستراتيجي بتحويط 
استثماره ب��رأس م��ال بنك برقان أي��ه اس - 
تركيا بالكامل قد قام بحماية البنك من تقلبات 
أسعار العمالت. حيث يستمر بنك برقان أيه 

اس - تركيا حاليا بالقيام بأعماله كاملعتاد.

 وعلق إدواردو إيغورين، الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، قائالً: »في الوقت احلالي، ال نتوقع 
أي تأثير يذكر على بنكنا التابع في تركيا. لقد 
دعمتنا استراتيجيتنا فقد كنا متحفظني جدا 
في انتقاء وبناء محفظتنا اإلئتمانية متبعني 
نهج املخاطر املتني للمجموعة ونتيجة لذلك 
متكنا من الوصول الي  معدالت نسب للقروض 
املتعثرة أق��ل باملقارنة م��ع م��ع��دالت السوق 
التركي. إننا انتقائييون للغاية حيث حتفظنا 

في تعاملنا مع العمالء ذوي معدالت اإلقتراض 
أو املخاطر العالية أو املضاربني منهم.«

»إن��ن��ا نتمتع بهوامش وم��ع��دالت سيولة 
جيدة باإلضافة إل��ى أننا لم نتخذ أي مراكز 
تذكر ف��ي ت���داوالت العمالت، إن بنك برقان 
اي��ه اس – تركيا مؤهل كل التأهيل ملواجهة 
اإلض��راب��ات بشكل سلس.حيث أن من��وذج 
أعمالنا متني ومستعد ج��ي��ًدا للتعامل مع 

التقلبات إن استمرت.

»برقان«: عملياتنا في تركيا تظل قوية


