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على س����هم البنك الوطني الذي يش����هد تراجعا بوتيرة محدودة اال انه 
سجل تراجعا من اعلى مس����توى يقدر بنحو 120 فلسا، واملشكلة التي 
تواجه اوس����اط املتداولني عقب اجازة عيد االضحى تتمثل في املخاوف 

من تفاقم االمور واستمرار انعكاساتها السلبية على السوق.

آلية التداول

تباينت حركة اسعار اسهم البنوك ما بني ارتفاع اسهم اربعة بنوك 
وانخفاض اسعار اس����هم 3 بنوك في تداوالت مرتفعة على سهم البنك 
الوطني والتي تغلب عليها 
عمليات البيع، كذلك ازدادت 
البيع على  نسبيا عمليات 
الذي س����جل  س����هم بيتك 
انخفاضا محدودا في سعره 
ايضا، فيما سجل سهم بنك 
ارتفاعا محدودا في  برقان 
تداوالت ضعيفة مع توقعات 
بأن يواصل السهم االرتفاع 
وازدادت نسبيا حركة التداول 
على سهم البنك الدولي الذي 
حافظ على سعره مستقرا.

وازدادت حركة االجتاه 
النزولي على معظم اسهم 
الشركات االستثمارية التي 
تراجع بعضها باحلد االدنى 

واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 74.2 مليون سهم نفذت من خالل 1500 صفقة قيمتها 9.6 

ماليني دينار.

ردود الفعل

الهبوط القوي للس����وق امس جاء كرد فعل على التطورات السلبية 
حول صفقة زين والتي دفعت املؤش����ر السعري للتراجع خالل مراحل 
التداول مبقدار 95 نقطة، اال ان هذه اخلس����ائر تقلصت عند االغالق الى 

68.1 نقطة، االمر الذي يشير 
الى ان الس����وق في طريقه 
الفع����ل  الس����تيعاب ردود 
السلبية للتطورات االخيرة 
ح����ول صفقة زي����ن، حيث 
يتوقع ان تخف حالة النزول 
للسوق خالل تداوالت اليوم 
اال ان القوة الشرائية سوف 
تظل مركزة على عدد محدود 
من االسهم خاصة سهم الزين 
الذي استحوذ على 24.7% من 
اجمالي قيمة التداوالت امس، 
وذلك نتيجة عمليات الشراء 
القوية التي تقوم بها احدى 
احملافظ االستثمارية الكبيرة 
مقابل قيامها بعمليات بيع 

شراء قوي على »زين« وانخفاض ملحوظ للسوق
بفعل عمليات البيع القوية على أغلب األسهم الرخيصة

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 7 شركات 
والبالغة 38.6 مليون دينار على 63.6% من اجمالي 
القيمة، وهذه الش���ركات ه���ي: الوطني، بيتك، 

االستثمارات، املال، زين، االفكو، مبرد.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 15 

مليون دينار على 24.7% من القيمة االجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك مبقدار 
58.9 نقطة، تراجعت مؤش���رات باقي القطاعات 
أعالها قطاع االستثمار مبقدار 125.6 نقطة، تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 82.8 نقطة، 

تاله قطاع الصناعة مبقدار 66.3 نقطة. ت
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خاصة سهم االستثمارات الوطنية الذي 
شهد عمليات بيع قوية ادت لهبوطه 
باحلد االدن����ى معروضا دون طلبات، 
املالي لالستثمار  كذلك انخفض سهم 
باحلد األدن����ى معروضا دون طلبات، 
فيما اقترب نزول سهم الساحل للتنمية 
من مستوى احلد األدنى بفعل عمليات 
البيع القوية املتواصلة ويأتي التراجع 
العام ألسهم الشركات االستثمارية بفعل 
املخاوف التي تسود أوساط املتداولني 
من استمرار التراجع العام للسوق أغلب 
الفترة املتبقية من التداوالت حتى نهاية العام، األمر الذي س����ينعكس 
سلبا على نتائجها املالية خاصة ان حتسن األداء العام للسوق في الربع 
الثالث انعكس إيجابا على النتائج املالية ملعظم الشركات، لذلك كان احلذر 
لدى أوس����اط املتداولني جتاه الشركات االستثمارية. واستمرت أسعار 
أغلب أسهم الشركات العقارية في التراجع في تداوالت سيطرت عليها 
عمليات البيع، فرغم التداوالت الضعيفة على س����هم الوطنية العقارية 
إال انه س����جل انخفاضا ملحوظا في سعره، فيما متاسك سهم العقارات 

املتحدة على سعر 100 فلس.
واس����تمر االجتاه النزولي لسهم أبيار بفعل استمرار عمليات البيع 
على السهم، وفي الوقت الذي استمر فيه سهمي عقارات الكويت والدولية 
للمنتجعات في التراجع، سجل سهم جيزان القابضة ارتفاعا في سعره، 
وسجل سهم الصاحلية العقارية ارتفاعا ملحوظا بفعل عمليات الشراء 

اجليدة على السهم.

الصناعة والخدمات

سجلت أغلب أسهم الش����ركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة، فقد شهد سهم اخلليج للكابالت انخفاضا باحلد األدنى، 
معروضا دون طلبات بفعل عمليات البيع القوية، فيما سجل سهم صناعة 
األنابيب انخفاضا محدودا نسبيا، وواصل سهم منا القابضة االنخفاض 
باحلد األدنى متأثرا بعمليات البيع املتواصلة والتي اثارت تساؤالت لدى 

أوساط املتداولني حول استمرار االجتاه النزولي للسهم.
وتراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة، 
فقد شهد سهم زين تذبذبا ملحوظا خالل تداوالت أمس، حيث انخفض 
من دينار و480 فلسا الى دينار و400 فلس ليعود لالرتفاع مرة اخرى 
الى دينار و480 فلسا بفعل عمليات الشراء القوية التي يتوقع ان تستمر 
واستمر سهم ميادين في االنخفاض متراجعا باحلد األدنى بفعل عمليات 
البيع القوية، ورغم عمليات البيع القوية جلني األرباح على سهم مبرد 
إال انه س����جل ارتفاعا في سعره. وواصل سهم اجلزيرة االرتفاع باحلد 
األعلى لليوم الثاني على التوالي مدفوعا باألرباح اجليدة التي حققتها 
الشركة. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 63.6% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 134 شركة.

هشام أبوشادي
هوت اس���عار االس���هم في سوق 
الكويت لالوراق املالية امس متأثرة 
باعالن شركة الفوارس انها ستقوم 
بتحريك دعاوى قضائية ضد شركة 
زين ورئيس واعضاء مجلس ادارتها 
بسبب املوافقة على فتح دفاتر الشركة 
امام االتص���االت االماراتي���ة للقيام 
بعمليات الفحص النافي للجهالة دون 
عرض تفاصيل االتفاق اخلاص بشراء 
46% من اسهم زين على مجلس ادارة 

زين، االمر الذي ولد انطباعات لدى االوساط االستثمارية باحتماالت 
فش���ل الصفقة في الوقت الذي اكدت فيه االستثمارات الوطنية عبر 
اعالن انها بدأت اجراء قبول اس���هم املس���اهمني ف���ي زين لنحو 300 
الف سهم فأقل، وذلك وفقا لالتفاق اخلاص بني شركة اخلير لالسهم 
والعقارات مع شركة االتصاالت االماراتية. في هذا االطار، فإنه يتوقع 
املزيد من التطورات س���واء االيجابية او السلبية حول صفقة زين، 
االمر الذي سيدفع باستمرار حتكمها في اجتاهات السوق الذي تسوده 
انطباعات س���لبية في الوقت الراهن والتي يتوقع ان تستمر الى ان 
حتدث تطورات ايجابية، لذلك فإن اغلب اوس���اط املتداولني يقومون 
بعمليات بيع قوية على اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين للحد من 
اخلس���ائر التي تلحق بهم جراء التراجع املتواصل الذي تشهده هذه 
االس���هم في الوقت الذي يشهد فيه سهم زين عمليات شراء قوية من 
قبل بعض كبار املس���اهمني، ومع تراجع املؤشر دون حاجز ال� 7000 
نقطة وفي ظل االجواء الراهنة التي تس���ود الس���وق فإنه يتوقع ان 

يواصل االنخفاض.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش���ر العام للبورصة 68.4 نقطة ليغلق على 6982.2 
نقطة بانخفاض نسبته 0.97% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني 3.96 نقاط ليغلق على 473.08 نقطه بانخفاض نسبته 

0.83% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 264.7 مليون سهم نفذت من خالل 

5151 صفقة قيمتها 60.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 134 شركة من اصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 81 شركة وحافظت 

اسهم 27 شركة على اسعارها و79 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش���ركات اخلدماتية النش���اط من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 91.7 مليون س���هم نفذت من خالل 1614 صفقة قيمتها 23.4 
ملي���ون دينار. وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 20.3 مليون سهم نفذت من خالل 579 صفقة قيمتها 18.6 

مليون دينار.

شركات االستثمار 
األكثر هبوطًا 
وقطاع البنوك 
يعود لقيادة السوق 
عقب اإلجازة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
63.6% من القيمة 

اإلجمالية

)محمد ماهر(تراجع ملحوظ في مؤشرات السوق

المؤشر 68.1 نقطة وتداول 
264.7 مليون سهم قيمتها 

60.6 مليون دينار

انخفاض

»نورتون« تطلق برمجيتين جديدتين 
للحماية ضد الجريمة اإللكترونية

الذهب يسجل أعلى مستوى
على اإلطالق عند 1422.3 دوالرًا لألوقية

هل تنجح قمة العشرين في وضع حد 
للحرب العالمية للعمالت؟

لندنـ  رويترز: ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي للجلسة الرابعة 
ــط جتدد املخاوف بشأن الديون السيادية لدول في  على التوالي أمس وس
منطقة اليورو مثل ايرلندا واليونان فضال عن الضغوط التضخمية. وارتفع 
سعر الذهب في السوق الفورية إلى أعلى مستوى على اإلطالق عند 1422.30 
دوالرا لألوقية وسجل املعدن النفيس 1418.40 دوالرا لألوقية باملقارنة مع 
ــابق في نيويورك. وسجل البالتني 1790  1409.09 دوالرات عند إقفاله الس
دوالرا لألوقية وهو أعلى مستوياته منذ يوليو 2008، وبلغ سعر البالديوم 
726.72 دوالرا لألوقية بعدما المس 728.22 دوالرا وهو أعلى مستوى له 
منذ ابريل 2001 وذلك مقارنة مع 705.22 دوالرات لألوقية في نيويورك. من 
جهة اخرى قفزت أسعار الفضة أمس إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 1980 
مع إقبال املستثمرين على الشراء في ظل مخاوف من احتمال حدوث تخلف 
عن السداد في بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال. 

وسجل سعر الفضة في السوق الفورية 28.23 دوالرا لألوقية.

ــرين لكبرى  ــا يلتقي زعماء مجموعة الدول العش ــيئول ـ د.ب.أ: عندم س
ــبوع اجلاري،  ــيئول آواخر األس االقتصادات العاملية في العاصمة الكورية س
ــيكون إنهاء حرب العمالت العاملية التحدي األكبر الذي يواجههم. فقد باتت  س
ــني والواليات املتحدة  ــني الدول الكبرى، وبخاصة الص ــذه احلرب الدائرة ب ه

واليابان، متثل تهديدا جديا للتعافي الهش لالقتصاد العاملي.
ــب على هذا التحدي، يتعني على قادة الدول االقتصادية الكبرى أن  وللتغل
ــل املصلحة اخلاصة لكل دولة  ــوا فكرة التعاون واملصلحة اجلماعية قب يضع

من دولهم.
ــرات ال تدعوا إلى التفاؤل، وقد حذر الرئيس الكوري اجلنوبي  ولكن املؤش
لي ميونغ باك قبل انعقاد القمة املقررة يومي 11 و12 نوفمبر املقبل، من أنه »إذا 
أصرت كل دولة على مصلحتها اخلاصة خالل مرحلة تعافي االقتصاد، فسيتحول 
األمر إلى حمائية جتارية ميكن أن تسبب مشكالت كبيرة لالقتصاد العاملي«.

وقال الرئيس لي ميونغ باك إنه يتوقع »نتائج طيبة« من القمة، غير انه يواجه 
ــا بعد األزمة املالية العاملية  ــاقة، ففي محاولة إلنعاش اقتصادات دوله مهمة ش
خريف 2008، جلأت حكومات العديد من الدول االقتصادية الكبرى إلى خفض 
ــة في السوق العاملية.  قيمة عملتها احمللية لتعزيز قدرة صادراتها على املنافس
وقد وضعت هذه االستراتيجية في مجال العمالت الدوالر األميركي في مواجهة 
اليورو، والدول النامية في مواجهة املتقدمة، واجلميع تقريبا في مواجهة اليوان 
الصيني، الذي يبدو ثابتا تقريبا أمام الدوالر، رغم تنامي قوة االقتصاد الصيني 

وهو ما يتيح لبكني حتقيق فائض جتاري ضخم مع دول العالم.

مجموعة من المستثمرين تتطلع لشراء »ياهو«
هونغ كونغ � رويترز: قال مصدر مطلع إن مجموعة 
تعمل في مجال االستثمار املباشر تتطلع للتقدم بعرض 
لشراء شركة ياهو وحتاول معرفة مدى اهتمام جاك 
ما مؤس����س مجموعة علي بابا التي متلك فيها ياهو 

حصة تبلغ 40% باملشاركة في العرض.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش����ف عن هويته 

نظرا حلساسية املوقف: »لم يتخذ قرارا بعد حول ما 
إذا كان سيشارك في العرض احملتمل«، وذكر مصدر 
قريب من ياهو طلب أيضا عدم الكشف عن هويته ألنه 
ليس مخوال بالتحدث إلى وسائل اإلعالم ان ياهو لم 
تدخل في محادثات مع شركاء ماليني أو استراتيجيني 

وال تقوم حاليا بدراسة أي مقترحات.

»الوطنية للميادين« تتفاوض إلعادة هيكلة ديونها

العازمي: وضع تنظيم مناسب للرقابة 
الميدانية ألداء المحاسبين القانونيين

أجريت على هامش امللتقى 
اخلام���س ملكاتب وش���ركات 
احملاس���بة واملراجعة في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، والذي عقد في الفترة 
من 3 إل���ى 4 نوفمبر اجلاري 
إدارة  انتخابات مجلس  بدبي، 
هيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التعاون حيث فاز فيها 
العازمي  احملاسب فالح راشد 
بعضوية املجل���س ممثال عن 
املختصني واملهنيني الكويتيني 
للدورة الثالثة القادمة من عمر 

الهيئة.
وبهذه املناسبة، أعرب العازمي عن نيته العمل 
على حتقيق أه��داف الهيئ��ة على ارض الواقع 
وتفعيل التواص��ل م���ع الهيئات واجلمعيات 
املهني��ة احمللية الغائب بالفترة السابقة، مشير 
الى أنه سيس���عى لتمثيل الكويت مع إخوانه 
اآلخرين رغبة في رفع اس���م الكويت من خالل 
املشاركة الفعالة في حتقيق أهداف الهيئة وما 

يتوافق مع مصلحة املهنة واملهنيني.
وأكد على أهمية تفعيل تبني الهيئة الجتاه 
زيادة مش���اركة املس���تخدمني للبيانات املالية 

عند بناء املعايير احملاس���بية 
وحتقيق االس���تقرار في بيئة 
املعايي���ر والتطبيق الس���ليم 

آلليات ومبادئ احلوكمة.
وأبدى العازمي عزمه وزمالءه 
على حتمل املسؤولية الجناز 
األعب���اء العدي���دة امللقاة على 
كاهله���م وتفعيلها على أرض 

الواق��ع والت��ي منها:
االس���تمرار والعم���ل على 
التش���ريعات املنظمة  توحيد 
للمهنة ومعاجلة القصور فيها، 
والتواصل مع اجلمعياتوالهيئات 
بال���دول األعض���اء  املهني���ة 
واملشاركة اإليجابية معها، والعمل على توفير 
التمويل احلكومي األولي الذي تعهدت به الدول 
لتحقيق األهداف املطلوبة، وكذلك العمل على 
اختيار اجلهاز اإلداري التنفيذي الكفء والكافي 
لتحقيق األه���داف، ومتابع���ة التوصيات من 
امللتقيات واملؤمت���رات وبلورتها في مصلحة 
املهن���ة واملهنيني، وغيرها م���ن األعباء واملهام 
التي نتمنى ان ننجزها ملصلحة املهنة وتكون 
لها فائدة على املهن���ة واملهنيني بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.

»قطر األولى« تسعى للحصول
على تمويل إلتمام مشروع في قطر

رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شركة قطر 
األولى فهد الغنيم ان الشركة تسعى للحصول 
على متويل إلكمال مشروع في قطر يتكون 

من برجني ضمن مشروع اللؤلؤة قطر.
وأضاف الغنيم ان الشركة انتهت بالفعل 
من بناء البرج العقاري األول وس���لمت منه 
117 شقة للمشترين من أصل 220 شقة وانها 
تتفاوض حاليا مع بعض املشترين املتعثرين 
للوصول إلى حلول تناسب جميع األطراف، 
وقال ان تكلفة ه���ذا البرج بلغت 33 مليون 

دينار.
ومضى قائال ان الشركة وضعت أساسات 
البرج الثاني وتسعى للحصول على متويل 
من البنوك المتامه حيث سيتكلف 100 مليون 
دينار، مشيرا إلى أن ديون الشركة ال تتجاوز 
خمسة ماليني دينار مقابل رأسمال يبلغ 50 

مليون دينار.
وقال ان الشركة لديها مساحات من األراضي 
في سلطة عمان تبلغ 62 ألف متر مربع مقسمة 
عل���ى أربع قطع تق���وم اآلن بتطويرها وقد 
حصلت بالفعل على موافقة مبدئية من أحد 
البنوك العمانية على متويل املشروع لكنها 

بصدد البحث عن شركاء.

)هاني الشمري(متيم توفيق خالل املؤمتر الصحافي 

منى الدغيمي 
أطلق����ت الش����ركة العاملي����ة 
املتخصصة ف����ي تطوير احللول 
 Norton »البرمجية األمنية »نورتون
التابعة للشركة العاملية العمالقة 
 Norton internet سيمانتك برمجيتني
 »security 2011«، »Anti Virus 2011
بداية من الشهر املاضي على مستوى 
السوق الكويتي والشرق األوسط 
وقد حققتا البرمجيتني حماية منيعة 
بنسبة 100 % في اختبارات دقيقة 
مكثفة أجرتها املختبرات املستقلة 

»دينيس البس«.
وبهذه املناس����بة ق����ال رئيس 
املبيعات على مس����توى الش����رق 
األوسط وشمال افريقيا في شركة 
س����يمانتك متيم توفيق ان حلول 
»نورتون« احتلت املرتبة األولى 
للس����نة الثانية على التوالي بني 
جميع احللول األمنية املنافس����ة 
من حيث رص����د وصد التهديدات 
املختلفة، وانفردت حلول »نورتون« 
 بأنها الوحيدة التي حققت نسبة
100 % من حيث مناعة احلماية. 
وكشف توفيق خالل املؤمتر الصحافي 

رويترز: قال نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة الوطنية للميادين فهد 
الغنيم إن الش���ركة تتفاوض حاليا 
مع دائنيها من البنوك إلعادة هيكلة 
ديونه���ا في إطار خط���ة لتصحيح 
أوضاعها بعد أن تضررت بس���بب 

تداعيات األزمة املالية العاملية.
وأكد الغنيم على أن هناك مناقشات 
جتري حاليا مع البنوك الدائنة بهذا 
الشأن رغم الدعاوى القضائية التي 
رفعتها هذه البنوك، مبينا أن املناقشات 
تصب في مصلحة اجلميع وأن هناك 
»خطط���ا واقعية وعملية تهدف إلى 

حتويل الشركة إلى الربحية«.
الواقع  الغنيم »اآلن عرفنا  وقال 
ونحاول حله بتسلسل منطقي، نحن 
ملتزمون مبشاريع ضخمة أكبر من 
طاقتن���ا وهناك قضايا مرفوعة ضد 
الشركة من قبل البنوك ونحن نحاول 
اآلن الوصول إلى جدولة الديون أو 

إعادة الهيكلة«.
وتوقع الوص���ول التفاق يتعلق 
بتعديل وضع الش���ركة في غضون 
ستة أش���هر، وأضاف »ال يفيدنا أن 
تتضرر البنوك التي نتعامل معها كما 
ال يفيدنا أن تتضرر سمعة الشركة 
لكننا كمجل���س إدارة جديد نحاول 
اآلن. وستكون هناك أخبار جيدة في 
وقت قريب، انها مشكلة واحدة إذا مت 

حلها فستحل كل املشاكل«

 أمس ف����ي عرضه ألهم خصائص
 Norton™ Internet Security 2011
»أنها تتفوق على احللول املنافسة 
من حيث األنشطة واملهام احلاسوبية 
اليومية، مثل تصفح اإلنترنت أو 
نسخ امللفات، من صور ووثائق، 
من جهاز إلى آخر، مشيرا الى انه 
 Norton™ Internet Security �مقارنة ب
2010 يتقلص تأثير اإلصدار اجلديد 
بنس����بة %25 على عملية تصفح 
اإلنترنت، فيما يتقلص تأثيره على 

عملية نسخ امللفات بنسبة تزيد 
على 60 % كذلك حماية نورتون 
2011 تشمل جميع إصدارات ويندوز. 
وعن األدوات اجلديدة لبرمجيتي 
»نورتون« كشف توفيق أنها توفر 
حزمة من األدوات املجانية املتاحة 
للمستخدمني حول العالم بغض 
النظر عن حلول احلماية األمنية 
املثبتة على حواسيبهم، حيث تتيح 
لهم هذه األدوات مستويات عميقة 

ومحكمة من احلماية. 

فالح العازمي 

»الكويتية« تدشن محطتها الجديدة إلى سوهاج المصرية
سوهاج ـ شريف حمدي

دش����نت مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية محطتها اجلديدة 
في مدينة سوهاج املصرية انطالقا 
من الكويت لتكون أول شركة طيران 
عربية تس����ير رحالتها إلى املطار 

اجلديد.
االدارة  وقال رئيس مجل����س 
والعض����و املنتدب في مؤسس����ة 
اخلط����وط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح في كلمة مبناس����بة حفل 
افتتاح خط »كويت/سوهاج/كويت« 
ان انطالق رحالت املؤسس����ة الى 
س����وهاج يعد امتدادا للسياس����ة 
الكويتية الرامية في مجملها الى 

توثيق الص����الت وتعزيز قنوات 
التبادل بني الكويت ومصر.

واكد الفالح على ضرورة خدمة 
اجلالية املصرية العاملة في الكويت 
موضحا حرص املؤسسة على زيادة 
عدد الرحالت الى مصر لكي تتناسب 
مع تطلعات املسافرين الى مدينة 

سوهاج.
واضاف ان منح املؤسسة تدشني 
مطار سوهاج كأول شركة طيران 
عربية هو داللة على عمق العالقات 
التي تربط ب����ني الكويت ومصر، 
الطيبة  بال����روح  الفالح  واش����اد 
والتعاون والدعم الكبير الذي تلقته 
املؤسسة من قبل السلطات العاملة 

في مطار سوهاج معربا عن امله ان 
يستمر التعاون بني البلدين.

من جانب����ه قال رئيس املكتب 
االعالمي في مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية س����عد العتيبي 
ان املؤسسة حريصة على مواكبة 
التطورات التي يشهدها سوق النقل 
اجلوي مشيرا الى ان هناك طلبا 
متزايدا على بعض احملطات، االمر 
الذي يستلزم من املؤسسة تلبية 
رغبات ال����ركاب حيث ان اجلالية 
املصرية تعتبر من اكبر اجلاليات 

في الكويت.
واكد العتيبي حرص اخلطوط 
اجلوية الكويتية على التواصل مع 

وسائل االعالم املختلفة في تسويق 
اخلدم����ات اجلديدة الت����ي تقدمها 
املؤسسة ومد جسور التعاون مع 
رجال االعالم الذين يعكسون دائما 

الوجه احلضاري للمؤسسة.
م����ن جهته أك����د رئيس جلنة 
التش����غيل ومس����اعد مدير دائرة 
التسويق واملبيعات محمد العوضي 
أن افتتاح وتدش����ني خط »كويت 
سوهاج/ كويت« يعد مبادرة لزيادة 
ورف����ع حجم مبيعات مؤسس����ة 
الكويتية لدعم  اخلطوط اجلوية 
استراتيجتها الرامية الى التوسع 
في نقاط الرح����الت الدولية ذات 

حمد الفالحاجلدوى االقتصادية.


