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٨٦٫٦ مليون دينار عقودًا جديدة في القطاع النفطي
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن 
شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية 
أصدرت موافقات بترسيات عقود ومتديد أخرى 
وإصدار أوامر تغييريــة لعقود بقيمة إجمالية 

بلغت ٨٦٫٦ مليون دينار.
وقررت «البتــرول الوطنية» متديد ٣ عقود 
وإصــدار أمر تغييري بقيمة ١٨٫٣ مليون دينار، 
حيث حصلت الشركة على موافقة اجلهاز املركزي 
للمناقصات على التمديد حلني االنتهاء من إجراءات 

املناقصة البديلة.
فيما قررت شركة نفط الكويت على ترسية 
أحــد العقــود ومتديد عقد آخر بقيمــة إجمالية 

بلغت ٦٨٫٣ مليون دينار.
وفــي التفاصيل، قالت املصادر إن «البترول 
الوطنية» طلبت من اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة إصدار األمر التغييــري الثاني مببلغ ٤ 

ماليني دينار لعقد الصيانة امليكانيكية ملصفاة 
مينــاء عبداهللا، فضال عن متديد العقد ملدة عام 
تنتهي في مارس ٢٠٢٤، وذلك بقيمة ٩٫٢ ماليني 
دينار، ليصبح بذلك إجمالي قيمة األمر التغييري 
والتمديــد للعقــد ما قيمتــه ١٣٫٢ مليون دينار، 

ووافق اجلهاز على التمديد.
واضافت أن الشركة طلبت التمديد اخلامس 
لعقد خدمات ضبط اجلودة في مصافي الشركة، 
وذلك ملــدة ١٢ شــهرا مببلغ إجمالي قــدره ٣٫٦ 
ماليني دينار وذلك حلــني االنتهاء من إجراءات 
املناقصة البديلة، ووافق جهاز املناقصات على 

طلب الشركة.
وذكرت أن «البترول الوطنية» طلبت أيضا 
متديد عقد ثان لضبط اجلودة في مصافي الشركة 
بقيمة ١٫٥ مليون دينار، وذلك حلني االنتهاء من 
إجــراءات املناقصة البديلــة، ومت املوافقة على 

طلب الشركة.
علــى الصعيــد ذاتــه، قالت إن شــركة نفط 

الكويت طلبــت التمديد الثانــي للعقد اخلاص 
بتقدمي خدمات الصيانة ملرافق اإلنتاج في مناطق 
شــمال الكويت املبرم بقيمة ١٨٫٨ مليون دينار، 
وذلــك لضمان اســتمرار تقــدمي اخلدمات حلني 
االنتهاء من إجراءات مناقصة العقد البديل. وقررت 
«نفط الكويت» ترســية مناقصة تقدمي خدمات 
الصيانة ألنظمة مكافحة احلريق ملناطق اجلنوب 
والشرق والتصدير والبحرية واألحمدي التابعة 

للشركة بقيمة ٧ ماليني دينار.
فيما قرر اجلهاز املركزي للمناقصات لشركة 
نفط الكويت عمل موازنة تثمينة مع الشركة التي 
حازت أقل األســعار في العطــاءات املالية وذلك 
في مناقصة تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط 
اخلام واألشغال املتصلة بها في مناطق جنوب 
وشرق الكويت على شركة الهندسة امليكانيكية 
واملقــاوالت التي حازت أقل األســعار واملطابقة 
للشروط واملواصفات مببلغ إجمالي قدره ٤٢٫٥ 

مليون دينار.

شملت متديد عقود وأوامر تغييرية في «البترول الوطنية» و«نفط الكويت»

«الوطني» يحتضن سلسلة محاضرات توجيهية
ضمن برنامج «جيرلز فور جيرلز»

احتضــن بنــك الكويت 
مــن  سلســلة  الوطنــي 
التوجيهيــة  احملاضــرات 
ضمن برنامــج جيرلز فور 
جيرلــز (G٤G) للتدريــب، 
والذي يعقــد بالتعاون مع 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 

النسائية في الكويت.
وبرنامج G٤G هو مبادرة 
عاملية تنتشر في ٢٨ دولة، 
وقد مت إنشــاؤها فــي عام 
٢٠١٧ من قبل مجموعة من 
النساء املتميزات، وجميعهن 
جامعــة  مــن  خريجــات 
هارفــارد ـ كليــة كينيــدي 
لــإلدارة احلكومية ويهدف 
إلى معاجلة عدم املســاواة 
املستمرة بني اجلنسني في 
املناصب القيادية في جميع 
أنحاء العالم، وخلق مجموعة 
الفتيــات مســتعدات  مــن 
وقادرات على تولي مناصب 
قيادية في املجاالت الرئيسية 
مبختلف املجاالت احلكومية 
واألعمال التجارية واملجتمع 
املدنــي. وعقــدت سلســلة 
احملاضرات فــي مقر البنك 
الرئيسي وركزت على العديد 

تطبيــق هذه الــدروس في 
احلياة اخلاصة.

وتهدف هذه احملاضرات 
التوجيهية إلى تقدمي األدوات 
الهامة ملساعدة املوظفني في 
حتديد األهداف واالهتمامات 
الدعــم  واحلصــول علــى 
للقضايا التي يتبناها الفرد 
من خــالل فهــم احتياجات 

واهتمامات اآلخرين.
والتقي خاللها املوظفون 
بالعديد مــن املتحدثني من 
داخــل البنك، باإلضافة إلى 
املتحدثــني الضيــوف مــن 
مختلف القطاعات ملشاركة 

مستوى املجموعة بأكملها 
وهو مــا يجســده وصول 
إلــى  النســائي  العنصــر 
عضويــة مجالــس اإلدارة 
األفــرع اخلارجيــة  وفــي 
للبنــك هــذا باإلضافة إلى 
تعزيز املساواة بني اجلنسني 
كعنصر أساســي في إدارة 
املواهــب واتخاذ  تطويــر 
البنك للعديد من اإلجراءات 
والتدابير بهدف مشــاركة 
املرأة في املناصب القيادية 
من خــالل توفير التوجيه 
والفرص املناسبة لتطورهن 

الوظيفي.

خبراتهم وإثــراء احللقات 
النقاشية.

وبهــذه املناســبة قالــت 
مديرة إدارة املواهب والتطوير 
في املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني جنالء 
الصقر: يدعــم بنك الكويت 
الوطني وبقوة كافة املبادرات 
واجلهود احلثيثة التي تبذلها 
اجلهــات الفاعلــة مــن أجل 
تعزيــز التمكني االقتصادي 

للمرأة.
وأشارت إلى التزام بنك 
الكويت الوطني بترســيخ 
ثقافــة متكــني املــرأة على 

بالتعاون مع اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية في الكويت

صورة جماعية للمشاركات في سلسلة احملاضراتجنالء الصقر

من املوضوعات الهامة التي 
تضمنت «القيادة الشجاعة» 
وقدمتها مؤرخــة من كلية 
هارفارد لألعمال، باإلضافة 
إلى جلسات أخرى تضمنت 
«االتصــال»  موضوعــات 
وغيرهــا.  و«التفــاوض» 
وخالل هذه احللقة النقاشية 
مت تنــاول الشــروط التــي 
يجــب توافرها لكي تصبح 
املرأة قائدا ال يعرف اخلوف 
ويكون لهــا تأثير ملموس 
على العالــم، كما مت تقدمي 
العديد من األمثلة على القادة 
عبر التاريــخ وكيف ميكن 

.. وفي تقريره: «الفيدرالي» سيواصل
رفع الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن العديد من 
مسؤولي االحتياطي الفيدرالي 
أشــاروا يوم الثالثاء املاضي 
إلى أن البنك املركزي األميركي 
ملتزم مبكافحة ارتفاع األسعار، 
ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات 
اخلزانة قصيــرة األجل على 
خلفيــة قيــام املســتثمرين 
بتسعير استمرار رفع أسعار 

الفائدة.
وأشــار مســؤولون مــن 
مختلف التوجهات السياسية 
يوم الثالثاء إلى أنهم وزمالءهم 
ما زالوا عازمــني «وموحدين 
بالكامــل» علــى رفع أســعار 
الفائدة األميركية إلى مستويات 
مــن شــأنها تقييــد النشــاط 
االقتصادي بشكل أكبر لكبح 
جمــاح التضخــم الذي وصل 
إلــى أعلــى مســتوياته منــذ 

الثمانينيات.
وقالت ماري دالي، رئيسة 
بنك االحتياطي الفيدرالي في 
سان فرانسيسكو، إنها «تشعر 
باحليرة» جتاه أسعار سوق 
السندات التي تعكس توقعات 
املســتثمرين التي تشير إلى 
توجه البنك املركزي خلفض 
أسعار الفائدة في النصف األول 

من العام املقبل.
وعلــى العكس مــن ذلك، 
أعربت عن توقعها أن يواصل 
االحتياطــي الفيدرالــي رفــع 
أســعار الفائــدة فــي الوقــت 
احلالي ثم يحتفظ بها عند تلك 
املستويات «لفترة من الوقت»، 
مضيفة أن البنك املركزي «لم 
يقترب» بعد من كبح التضخم 
الذي مــا زال يواصل ارتفاعه 
إلى أعلى املستويات املسجلة 

في ٤٠ عاما.
وفــي مقابلــة منفصلــة، 
صرح رئيس بنك االحتياطي 
الفيدرالي في شيكاغو تشالز 
إيفانز بأنه يرى أن رفع سعر 

إلى أن سياسة التشديد النقدي 
القوية التي يتبعها االحتياطي 
الفيدرالــي قد بدأت في تقييد 

منو االقتصاد األميركي.
آفاق واعدة

النشــاط الصناعي  تباطأ 
األميركــي بوتيــرة أقــل مــن 
املتوقع في يوليو املاضي وسط 
إشارات على أن قيود العرض 
آخذة فــي التراجع. إذ تراجع 
مؤشر أنشطة املصانع الصادر 
عن معهد إدارة التوريدات إلى 
٥٢٫٨ مقابل ٥٣ الشهر السابق، 
مســجال أدنى مستوياته منذ 
يونيو ٢٠٢٠ مع بقائه في نطاق 

يشير إلى النمو.
مــن جهة أخــرى، انتعش 
قطــاع اخلدمــات األميركــي 
بشكل غير متوقع في يوليو 
علــى خلفية تزايــد الطلبات 
اجلديــدة. وحتســن مؤشــر 
مديــري املشــتريات لقطــاع 
اخلدمــات التابــع ملعهد إدارة 
التوريدات من ٥٥٫٣ في يونيو 
إلــى ٥٦٫٧ في يوليــو، بينما 

اجلائحــة ليصــل إلــى ٣٫٥٪ 
مقابل ٣٫٦٪ الشــهر السابق، 
كما أظهرت أيضا تسارع وتيرة 
خلق الوظائف مقارنة بشهر 
يونيو، بإضافة االقتصاد ٣٩٨ 
ألف وظيفة. وكانت توقعات 
االقتصاديني تشير إلى تباطؤ 
منــو الوظائف إلــى ٢٥٠ ألف 

وظيفة خالل الشهر املاضي.
الوظائــف  وقــدم تقريــر 
صورة جيدة إلــى حد ما عن 
االقتصاد على الرغم من تراجع 
الناجت احمللي اإلجمالي بوتيرة 
متتالية على مدار الفترات ربع 
ســنوية. وفــي الوقــت الذي 
تراجع فيه الطلب على العمالة 
في القطاعات احلساسة لسعر 
الفائدة مثل اإلسكان والتجزئة، 
ال تســتطيع شركات الطيران 
واملطاعم العثور على عدد كاف 
من املوظفني. وفي ظل توافر 
١٠٫٧ ماليني فرصة عمل بنهاية 
يونيو و١٫٨ فرصة لكل شخص 
عاطــل عــن العمــل، ال تــزال 
أوضاع سوق العمل متشددة 
وال يتوقع االقتصاديون تباطؤ 
منو الوظائف هذا العام بوتيرة 
حادة. حيث منا متوسط الدخل 
في الساعة بنسبة ٠٫٥٪ الشهر 
املاضي بعد ارتفاعه بنســبة 
٠٫٤٪ فــي يونيــو. وأدى ذلك 
إلى زيــادة معدل منو األجور 
على أساس سنوي إلى ٥٫٢٪.

وجــاء اإلصــدار املفاجــئ 
بالتزامن مع تأكيدات مسؤولي 
االحتياطي الفيدرالي بأن املزيد 
من تشديد السياسات النقدية 
يعتبــر من األمور الضرورية 
لكبح التضخم. وبذلك انقلبت 
االحتمــاالت من التوجه نحو 
رفع ســعر الفائدة مبقدار ٥٠ 
نقطة أساس إلى التوجه نحو 
تأييد رفعها مبقدار ٧٥ نقطة 
أساس، وزاد االحتمال األخير 
من ٤١٫٥٪ يــوم اخلميس إلى 

٧٠٫٥٪ بنهاية األسبوع.

توقــع االقتصاديون تراجعه 
إلــى ٥٣٫٩، ويدعم هــذا األداء 
اآلراء القائلــة إن االقتصاد قد 
ال يكون فــي حالة ركود على 
الرغم مــن تراجع اإلنتاج في 

النصف األول من العام.
ركود أم مصطلحات تقنية؟

بــدأ يوم اجلمعــة بأجواء 
هادئــة فــي الصبــاح، حيث 
استعد املســتثمرون لبيانات 
التوظيف املقرر إصدارها في 
وقت الحق من اليوم، وأثبت 
التقرير أهميته وجدوى ترقبه. 
بالبيانات  وتفاجأت األسواق 
التــي أظهــرت أن االقتصــاد 
األميركي قد أضاف بشكل غير 
متوقع ٥٢٨ ألف وظيفة الشهر 
املاضي، ما يــدل على أن منو 
الرواتــب قد ارتفــع حتى في 
ظل السياسة النقدية املتشددة 
وتقليص تدابير الدعم املالي، 
مــا خفف املخاوف من حدوث 
ركود. وكشــفت البيانات أن 
معــدل البطالــة تراجــع إلى 
أدنى مستوياته املسجلة قبل 

الفائــدة مبقــدار ٠٫٥ نقطــة 
مئويــة فــي اجتماعــه املقبل 
املقــرر انعقاده في ســبتمبر 
ســتكون خطــوة مواتية، إال 
أنه ترك املجــال مفتوحا أمام 
إمكانيــة رفعها مبقــدار ٠٫٧٥ 
نقطة مئويــة، والذي قال إنه 
«ميكن أن يكون جيدا أيضا».

وتبنــت لوريتا ميســتر، 
االحتياطــي  بنــك  رئيســة 
الفيدرالي في كليفالند، نبرة 
متشــددة مماثلــة، قائلة إنها 
تتوقــع تباطؤ وتيــرة النمو 
االقتصــادي هــذا العام، وهو 
األمــر الذي يعتبــر ضروريا 
لكبح جماح التضخم. كما أنها 
ال ترى أن الواليات املتحدة في 
حالة ركود نظرا الستمرار قوة 

سوق العمل.
اللجنــة  وبعــد اجتمــاع 
الفيدرالية لألسواق املفتوحة 
بــدأ  املاضــي،  يوليــو  فــي 
املستثمرون في تسعير سلسلة 
مــن الزيــادات الصغيرة في 
أسعار الفائدة في وقت الحق 
من العام احلالي وسط إشارات 

«بيتك» مينح عمالءه فرصًا للفوز بباقات 
حضور كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر

أطلــق بيــت التمويــل 
الكويتــي «بيتــك»، حملة 
«البطاقــة فــي ملعبك مع 
VISA» التي تتيح للعمالء 
فرصا للفوز بجوائز باقات 
حلضور كأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر، وذلك ضمن إطار 
حرصه على مواصلة متيزه 
فــي منــح العمــالء قيمــة 
مضافة ومميزات فريدة عند 
استخدام بطاقات «بيتك» 

في عمليات الشراء. 
وأوضح املدير التنفيذي 

ملنتجات بطاقات االئتمان في «بيتك» طالل 
العربيــد، ان مجموع الرابحــني في حملة 
«البطاقة في ملعبك مع VISA» هو ١٦ فائزا، 
من بينهم ٤ فائزين من فئة عمالء حسابي 

للشباب.
وعن باقات اجلوائز، أشار العربيد الى 
أن كل فائز يحصل على باقة حلضور احدى 
مباريات فيفا كأس العالم قطر ٢٠٢٢، تتضمن 
اصطحاب مرافق واحد، ورحلة ذهاب وعودة 
إلى العاصمة القطرية (الدوحة) ملدة ٣ أيام 
على منت طائرة خاصة، وإقامة ملدة ليلتني 
فــي فندق ٥ جنــوم، ومواصالت من وإلى 
مطــار الدوحة وامللعــب، وحضور مباراة 
كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي 

في كبينة خاصة للفائز واملرافق. 
وأضاف العربيد أن العمليات الشرائية 
املؤهلــة لدخــول الســحب تشــمل جميع 
العمليات الشــرائية التــي تتم عن طريق 
بطاقات «بيتك» ڤيزا االئتمانية ومســبقة 
الدفــع مــن خالل نقــاط البيــع أو املواقع 
اإللكترونيــة عبر االنترنت محليا وعامليا 
أثناء فترة احلملة، وكذلك جميع العمليات 
الشــرائية التــي تتم عن طريــق بطاقات 

«بيتك» ڤيزا السحب اآللي 
مــن خالل نقــاط البيع أو 
املواقــع اإللكترونيــة عبر 
االنترنت عامليا فقط أثناء 

فترة احلملة.
وعن آلية التأهل لدخول 
السحب، أوضح العربيد أن 
العميل يحصل على فرصة 
الســحب  واحــدة لدخول 
مــع كل ١ د.ك من مجموع 
قيمة العمليات الشــرائية 
احمللية (متضمنة العمليات 
الشرائية التي تتم عن طريق 
املواقــع اإللكترونيــة عبر 
االنترنت بالدينار الكويتي). 
كما يحصل العميل على ١٠ 
فرص لدخول السحب مع 
كل ١ د.ك من مجموع قيمة 
العمليات الشرائية خارج 

الكويت (متضمنة العمليات 
الشــرائية التــي تتــم عن 
طريق املواقع اإللكترونية 
عبــر االنترنــت بالعمالت 
األجنبية)، وذلك خالل مدة 
احلملة التي تنتهي في ١٨ 

سبتمبر ٢٠٢٢.
وأشــار العربيد الى أن 
إطالق حملة «البطاقة في 
ملعبــك مع VISA» يســهم 
في منــح العمــالء جتربة 
مصرفية مميزة وفرص فوز 
لدى اســتخدامهم بطاقات 
Visa «بيتك»، كما ان ربط اجلائزة بإمكانية 
االستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في 
تشجيع العمالء على استخدام البطاقات في 
السوق احمللي، وتنشيط مبيعات التجار، 
مشددا على مواصلة اجلهود بالتعاون مع 
شــركة Visa، لتخطيط وتنفيذ العديد من 
احلمــالت، ملا لها من مــردود ايجابي على 
مســتوى رضا العمالء، وزيــادة معدالت 
االســتخدام، وتوســيع احلصة السوقية 
لـــ «بيتك» في مجــال البطاقات املصرفية 
مبختلــف أنواعها. وأكــد العربيد حرص 
«بيتــك» علــى مواصلة اطــالق احلمالت 
املتميزة التي تعزز جتربة العمالء املصرفية 
وتلبي تطلعاتهم، وحتافظ على ريادة البنك 
في سوق البطاقات املصرفية في الكويت. 
وأعرب عن اعتزازه بالشراكة املتميزة 
مع شركة VISA، السيما بعد النجاح الكبير 
حلمالت وخدمات «بيتــك» وحلول الدفع 
املبتكرة التي القت صدى واسعا في السوق، 
مشيرا الى أن الشراكة مع VISA متثل فرصة 
لتبني املزيد من حلول املدفوعات الرقمية 
إلضفاء السهولة والشمولية لالرتقاء بتجربة 

العميل.

«VISA ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع

طالل العربيد

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي

الســحوبات على كل اجلوائــز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيــد العميل زادت 
فرصة الفــوز، فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ يحصل العميل 
على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول 
على بطاقة ائتمان بضمان احلساب وكذلك 
احلصول علــى كل اخلدمات املصرفية من 

البنك التجاري.
وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شــخص فتح حساب 
 CBK Mobile النجمــة مــن خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

التجاري  البنــك  أجرى 
ســحبه األســبوعي علــى 
حساب النجمة، وقد مت إجراء 
السحب يوم أمس في مبنى 
البنك الرئيســي، بحضور 
التجــارة  وزارة  ممثلــة 
والصناعة ابتســام املنيع.  
وقــد قــام البنــك بتغطية 
عبــر  مباشــرة  الســحب 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز صالح 
الدين علي إلبورنو بجائزة 
نقدية بقيمة ٥ آالف دينار 
في ســحب حساب النجمة 
األسبوعي. يذكر أن جوائز 
النجمــة مميــزة  حســاب 

بحجــم مبالــغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلــى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
ســحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، 
وســحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 
١٫٥ مليــون دينار.  وعن آلية فتح حســاب 
النجمة والتأهل لدخول الســحوبات، فمن 
املعروف أنه ميكن فتح احلساب فقط بإيداع 
٥٠٠ دينار ويجب أن يكون في احلساب مبلغ 
ال يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل ودخول جميع 


