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«فالي دبي» :طلبية لشراء  225طائرة  737ماكس
تشغل الناقلة حاليا أسطوال
يتألف من  61طائرة من طراز
بوينغ  737-800من الجيل
الجديد وماكس ،باإلضافة الى
 70طائرة يتوقع أن تتسلمها
الناقلة حتى عام .2023

وقـعــت "ف ــاي دب ــي" طلبية بقيمة  27مليار
دوالر لشراء  225طائرة من طــراز  737ماكس
لدعم نمو أسطولها.
وتـعــد هــذه ثــالــث صفقة لـلـطــائــرات توقعها
الناقلة منذ انطالقتها قبل ثمانية أعــوام بعد
صفقتيها فــي أع ــوام  2008و .2013وستسهم
الصفقة الجديدة في دعــم وتعزيز احتياجات
الناقلة التنموية وتوسعها المستمر في مختلف
األس ـ ــواق اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة ضـمــن منطقة
جغرافية يبلغ عدد سكانها  2.5مليار نسمة.
وتـشـغــل الـنــاقـلــة حــالـيــا أس ـطــوال يـتــألــف من
 61طائرة من طراز بوينغ  737-800من الجيل
الجديد وماكس ،باإلضافة الى  70طائرة يتوقع
أن تتسلمها الناقلة حتى عام .2023
وق ــال الشيخ أحـمــد بــن سعيد رئـيــس "فــاي
ً
دبي" تعليقا على الطلبية الجديدة" ،إن "طلبية
اليوم تؤكد نجاح رؤية تأسيس فالي دبي ،ودور
دبي كمركز عالمي للطيران ،والذي يربط الشرق
بــال ـغــرب .ســاهـمــت ف ــاي دب ــي مـنــذ انطالقتها
في تعزيز الــروابــط التجارية والسياحية بين
مختلف وجهات شبكتها".

وأضاف "في أقل من عقد من الزمان وسعت
الناقلة شبكة وجهاتها لتصل الى  97محطة في
 44بلدا حول العالم ،ونحن نتطلع إلى وصول
ً
ال ـط ــائ ــرات ال ـج ــدي ــدة اع ـت ـب ــارا م ــن  2019لــدعــم
طموحاتنا المستقبلية".
ومــع انضمام أكثر من  100طائرة ألسطول
"فــاي دبــي" بحلول عام  2023سترفع الصفقة
الجديدة اجمالي طلبيات الناقلة الى  320طائرة.

بــدوره ،قال الرئيس التنفيذي للشركة غيث
الغيث "يمثل اليوم فصال جديدا في قصة نجاح
الشركة .منذ انطالقتنا في عام  2009افتتحت
فــاي دبــي  67وجهة لــم تكن مخدومة مــن قبل
برحالت طيران لخدمة مسافرينا في المنطقة.
لقد طلبنا هذا النوع من الطائرات ،ألنها أعطتنا
المرونة والتنوع لنقل أكثر من  44مليون مسافر
منذ انطالق اول رحلة لنا".

 Ooredooتستمر في دعم عبدالعزيز الراشد
جددت  Ooredooإعالنها دعم سفير عالمتها التجارية
الرياضي الشاب عبدالعزيز الراشد ،الذي يشارك في بطولة
 XtrerraTraithlonلرياضة السباق الثالثي التراياثلون ،في
والية هاواي األميركية في وقت الحق هذا الشهر.
جدير بالذكر أن الرياضي الراشد حصل على الميدالية
الــذهـبـيــة فــي مـشــاركـتــه فــي نـفــس الـبـطــولــة الـعــام الـمــاضــي،
والتي أقيمت في تاهيتي ،ويعتبر أول كويتي وعربي يفوز
في بطولة التراياثلون.
وأكد الراشد عزمه رفع اسم الكويت في بطوالت عالمية
أخ ــرى ،حـيــث يـعـتــزم إع ــان مـشــاركـتــه قــريـبــا فــي مسابقات
عالمية أخرى .ويعتبر التراياثلون سباقا على ثالث مراحل،
السباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري.
بـ ــدوره ،أك ــد مــديــر أول إدارة االت ـص ــال الـمــؤسـســي لــدى
 Ooredooالـكــويــت مـجـبــل األي ــوب االل ـت ــزام بـتـقــديــم الــدعــم
ل ـل ـش ـب ــاب ال ـم ـب ــدع ـي ــن فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف مـ ـج ــاالتـ ـه ــم ،م ـض ـي ـفــا:
"ن ـحــن س ـعــداء بـتـجــديــد إعــانـنــا لــدعــم الــريــاضــي الـكــويـتــي

الشاب عبدالعزيز ا لــرا شــد ،ودعمنا له نابع من سياستنا
للمسؤولية االجتماعية المعنية بدعم الشباب ومساعدتهم
فــي تـحـقـيــق طـمــوحــاتـهــم وتـطـلـعــاتـهــم ،كـمــا أن ـنــا ف ـخــورون
بــإنـجــازاتــه خ ــال الـمــوســم الـمــاضــي ،ونـتـمـنــى لــه التوفيق
والنجاح في المستقبل".

تنويه
ورد خطأ غير مقصود أمس في خبر شركة
 ،ooredooوالصحيح هو أن الشركة ستعمل
على تفعيل مرحلة جديدة من الشراكة مع وزارة
الشباب األسبوع المقبل.

مجبل األيوب

أعلنت شركة "إيــربــاص" أنها تلقت أكبر طلبية
فــي تــاريـخـهــا مــن شــركــة االس ـت ـث ـمــارات األمـيــركـيــة
"اينديغو بارتنرز" لتزويدها بـ  430طائرة من طراز
"إيه  "320بقيمة  49.5مليار دوالر ( 42مليار يورو)
ً
وفقا لقائمة األسعار.
وقال فابريس بريجييه رئيس عمليات التشغيل
في شركة إيرباص لوكالة فرانس برس ،في معرض
دبــي للطيران" :أرح ــب بـهــذا الــدلـيــل على الثقة من
شركات الطيران الكبرى المشاركة في هذه الصفقة
التجارية غير المسبوقة".
وأض ــاف بريجييه" ،إن ــه نـجــاح كبير إليــربــاص
وطائرتها إيه ."320
وتشمل الطلبية  273طائرة طراز "إيه  320نيو"
و 157طائرة طــراز "إيــه  321نيو" وهما نموذجان
معدالن من الطائرة "إيه  "320األكثر شهرة ذات الممر
ً
الواحد ،واألقل استهالكا للوقود.
ولم يتم الكشف عن القيمة النهائية للعقد ،إذ إن
من الطبيعي لمصنعي الطائرات تقديم حسومات
على قائمة األسعار بحسب حجم الطلبية.
ومــن شــأن هــذه الطلبية أن تضاعف بأكثر من

مرتين طلبيات إيرباص لهذا العام ،التي بلغت 288
طائرة حتى نهاية أكتوبر.
وستتخطى إيرباص مع إجمالي طلب شراء 718
طائرة منها هذا العام ،منافستها "بوينغ" مع طلبات
لشراء  605طائرات.
وترفع هذه الطلبية العدد اإلجمالي للطلب على
الطائرة "إي  "320إلى أكثر من  13.700طائرة منذ
دخــول هــذه الطائرة الخدمة في  ،1988ما يجعها
ً
إحدى أكثر الطائرات بيعا في تاريخ الطيران.
وس ـيــرت ـفــع اآلن ال ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي لـلـطـلــب لــدى
إيرباص إلى أكثر من  7آالف طائرة ،مما يؤمن لها
الـعـمــل لـحــوالــي تـســع سـنــوات إذا اسـتـمــر مستوى
اإلنتاج الحالي.
و"اي ـن ــدي ـغ ــو ب ــارت ـن ــرز" ه ــي ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــارات
أمـيــركـيــة يمولها بـيــل فــرانــك متخصصة بتأجير
الطائرات لشركات تسير رحالت متدنية الكلفة.
وقـ ــال ف ــران ــك ،إن ه ــذه الـطـلـبـيــة "ت ــؤك ــد رؤيـتـنــا
التفاؤلية للنمو المحتمل في مجموعة شركاتنا
للطيران منخفض الكلفة".
(أ ف ب)

«دبي للمهرجانات» تعلن « 3أيام تخفيضات»
أع ـل ـنــت مــؤس ـســة دبـ ــي لـلـمـهــرجــانــات
والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة
والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"،
مواعيد " 3أيام من التخفيضات الكبرى"،
التي ستقام للمرة الثانية ما بين  23حتى
 25الجاري ،حيث ّ
تقدم المحالت التجارية
ّ
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ش ــت ــى أن ـح ــاء إمـ ـ ــارة دبــي
تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30
في المئة إلى  90في المئة على مجموعة
واسعة من العالمات التجارية.
وتشارك العديد من العالمات التجارية
في " 3أيام من التخفيضات الكبرى" ومن
بينها :هارفي نيكلز ،وغاليري الفاييت،
وبلومينغ ديلز ،وديبنهامز ،وهوم سنتر،
وأي دي ديزاين ،وريسيس ،وماكس مارا،
ووجوه ،وكونفيرس ،وغيرها العديد.

«المباني» تطلق «أيقونات تاريخ األزياء اإليطالية»
ضمن فعاليات أسبوع الموضة اإليطالية ،أقامت شركة المباني بالتعاون
مع السفارة اإليطالية في الكويت ،معرض "أيقونات تاريخ األزياء اإليطالية" في
منطقة برستيج في األڤنيوز مساء أمس األول ،إذ افتتح المعرض بحضور السفير
اإليطالي جيوزيبي سكونياميلو ،والرئيس اإلداري التنفيذي لشركة المباني
سعود الزبن ،والبروفيسور جورجيو فورني رئيس مؤسسة سارتيرانا آرتي
والعديد من كبار الشخصيات.
ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بأزياء أشهر الماركات اإليطالية وتصاميم
المالبس الفريدة من نوعها خالل فترة منتصف القرن الماضي ،إذ سيؤخذ الزوار
في جولة ساحرة أمام أبرز األيقونات اإليطالية وإحياء ذكرى أشهر مصممي
الماركات اإليطالية الذين ساهموا بإنشاء موضة رائجة في فترة الخمسينيات
إلى بداية األلفية.
ويتضمن المعرض  50قطعة كالسيكية ألشهر الماركات اإليطالية تم تصميمها
وارتدائها لعدد من الملكات واألميرات وكبار الشخصيات ،وتتميزهذه التشكيلة
بأجمل األقمشة واأللوان والتصاميم الفاخرة التي تحاكي تلك الحقبة الفخمة.
ً
وتحرص المباني دائما على تنظيم مثل هذه المبادرات للتأكيد على نهج
ً
المسؤولية االجتماعية الذي تتبعه والذي يؤثر إيجابا على المجتمع من خالل
نشر الثقافات المختلفة في شتى المجاالت ،وتعاونها المستمر مع الجهات
الرسمية إلقامة مثل هذه الفعاليات.
الجدير بالذكر أن فترة المعرض بدأت من تاريخ  14نوڤمبر وستستمر إلى
تاريخ  21من الشهر الجاري.

إيرباص :صفقة بـ  49.5مليار دوالر

وقــال المدير التنفيذي إلدارة التجزئة
والشراكات االستراتيجية في مؤسسة دبي
للمهرجانات والتجزئة سعيد الفالسي:
ً
"تمثل  3أيام من التخفيضات الكبرى حدثا
ً
مهما في التقويم السنوي لقطاع التجزئة،
ّ
للمتسوقين
وتعد بمنزلة مكافأة خاصة
في دبي ،فهذه المبادرة تعمل على االرتقاء
بقطاع التجزئة من خــال تقديم عروض
ترويجية رائعة من قبل المحالت التجارية
الـتــي زادت عــدد مشاركتها عــن السابق،
والـتــي تمنح بــدورهــا المتسوقين ّ
وزوار
دبــي االستفادة من مجموعة واسعة من
الخصومات والتخفيضات المغرية ،األمر
الذي يساهم في تنشيط األسواق وزيادة
المبيعات ،إلــى جانب تعزيز مكانة دبي
ّ
للتسوق".
كوجهة عالمية

 939مليون دوالر أرباح «التركية»
التشغيلية في الربع الثالث
ً
حققت الخطوط الجوية التركية أرباحا تشغيلية
بلغت  939مليون دوالر أميركي في الربع الثالث من
عام 2017؛ لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح تشغيلية
في تاريخها خالل الربع الثالث من أي عام ،وذلك في
ظل حالة االنضباط المالي وإدارة الطلب الديناميكي
التي تم اعتماده منذ بداية عام .2017
ً
وكــانــت الشركة حققت أربــاحــا تشغيلية صافية
بقيمة  956مليون دوالر أمريكي خالل األشهر التسعة
الماضية .وسجل الربع الثالث من العام زيادة بنسبة
 23في المئة ،في إجمالي اإليــرادات مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2016ليصل إلى  3.6مليارات دوالر.
وقد سجل متوسط  9أشهر إجمالي إيرادات بقيمة
ً
 8.2مليارات دوالر أميركي بزيادة  8في المئة .ووفقا
لنتائج الخطوط الجوية التركية المالية للربع الثالث
من عام  ،2017فقد ارتفع هامش أربــاح الشركة قبل
اقـتـطــاع الـفــوائــد والـضــرائــب واالسـتـهــاك واإليـجــار
بنسبة  90في المئة ليصل إلى  1.5مليار دوالر.
ويؤكد ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضريبة
واالس ـت ـه ــاك واإليـ ـج ــار بـنـسـبــة  41ف ــي الـمـئــة على

جانب من المعرض

«سلطان» يعيد
إطالق برنامج
بطاقات المكافآت

بما أن العمالء يستحقون
األف ـض ــل ،فـقــد اخ ـت ــارت شركة
م ـ ــرك ـ ــز س ـ ـل ـ ـطـ ــان فـ ـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة
األخيرة إعــادة إطالق برنامج
بطاقات المكافآت ،مع تقديم
مردود أعلى ومزايا ومكافآت
أكـ ـب ــر ،ان ـط ــاق ــا م ــن مـصـلـحــة
العمالء أوال.
وي ـم ـتــاز ال ـبــرنــامــج الـمـعــاد
إطــاقــه ،وهــو األول مــن نوعه
في المنطقة ،بأنه سخي جدا
خـ ــاصـ ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــال األغـ ــذيـ ــة
ّ
والـ ـس ــوب ــرم ــارك ــت؛ إذ ي ـمــكــن
الـ ـعـ ـم ــاء م ـ ــن كـ ـس ــب ال ـم ــزي ــد
م ــن ال ـن ـقــاط ،واالس ـت ـف ــادة من
خصومات حصرية وخدمات
م ـقــدمــة م ــن ال ـش ــرك ــاء ،وكــذلــك
استبدال نقاطهم بالعديد من
الـهــدايــا الـجــذابــة الـتــي تراعي
أذواق كل أفراد األسرة ،والتي
ت ـت ــراوح ب ـيــن أج ـه ــزة الـتـلـفــاز
والهواتف الجوالة إلى األجهزة
المنزلية ولعب األطفال وغير
ذلك ،أو قسائم شرائية مجانية
كما كانت الـعــادة وهــذا يعود
الختيار الزبائن.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ــرك ــز س ـل ـط ــان ع ـب ــدال ـس ــام
ب ـ ــدي ـ ــر" :ل ـ ـقـ ــد أع ـ ــدن ـ ــا إط ـ ــاق
برنامج مكافآت مركز سلطان،
بهدف مكافأة عمالئنا الكرام
بمجموعة متنوعة من المزايا
والـ ـخ ــدم ــات الـ ـج ــذاب ــة .وب ـعــد
تـ ـح ــديـ ـث ــه ،أص ـ ـبـ ــح ب ــرن ــام ــج
البطاقات فريدا من نوعه وال
م ـث ـي ــل لـ ــه خ ــاص ــة فـ ــي م ـجــال
ت ـ ـجـ ــزئـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
والسوبرماركت".

سعيد الفالسي

المكانة الراسخة للخطوط الجوية التركية كواحدة
ً
من أكثر شركات الطيران تحقيقا لــأربــاح في هذا
القطاع.
وقــال إلكر آيـجــي ،رئيس مجلس إدارة الخطوط
الجوية التركية ورئيس اللجنة التنفيذية" :إن تحقيق
الخطوط الجوية التركية صافي أربــاح قياسي في
الــربــع الثالث مــن الـعــام الحالي ،يثبت قدرتنا على
توفير السيولة النقدية .وفي الوقت الذي نعمل على
تحقيق هدفنا المشترك في الخطوط الجوية التركية،
أن نصبح من شركات الطيران العالمية الرائدة من فئة
خمس نجوم ،سنواصل هذا االتجاه في النمو الحفاظ
على جودة الخدمات التي نقدمها ،وباعتبارها أكبر
م ــورد مــالــي لتركيا ،سـنــواصــل مسيرتنا بترسيخ
مـكــانــة إسـطـنـبــول كــإحــدى أه ــم الــوج ـهــات للطيران
الدولي".
ً
ووف ـقــا للنتائج المالية للربع الـثــالــث مــن العام
َ ،2017حققت الخطوط الجوية التركية أكثر نسبة
شغل في سبتمبر بنسبة  81.5في المئة في السنوات
الخمس الماضية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

