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«طيران اجلزيرة» ُتطلق وجهتني جديدتني
إلى تريفاندروم وبنغالور في الهند

أعلنت طيــران اجلزيــرة عن 
إطالق خطي رحالت جديدين إلى 
الهند، وحتديدا إلى كل من مدينة 
تيروفانانتابورام واملعروفة سابقا 
باسم تريفاندروم ومدينة بنغالورو 

واملعروفة سابقا باسم بنغالور.
الشــركة بتســيير  وســتقوم 
الكويـــــــت  بيـــــن  رحالتهــــا 
وتيروفانانتابورام يومي الثالثاء 
واألحد، حيث تكون رحلة العودة 
مــن تيروفانانتابورام في صباح 
اليومي التاليني، أما عن الرحالت 
بني الكويــت وبنغالــورو، تقوم 
الشركة بتسييرها يومي اخلميس 
واألحد، حيث تكون رحلة العودة 
من بنغالورو في الصباح اليومي 

التاليني.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة، 
روهيــت راماشــاندران: «نحن 
سعيدون مبواصلة توسع شبكة 
وجهاتنــا وزيادة عدد الوجهات 
التــي نخدم بها الهنــد، إذ تلبي 
هــذه الرحالت اجلديــدة الطلب 
العالــي من قبــل فئــة املقيمني 
وقطاع األعمال في الكويت على 
الرحالت املباشــرة إلى مختلف 
الواليــات الهنديــة، وكذلك من 
قبل املسافرين من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث تتوافر 
لهم رحالت تربطهم بهذه الواليات 

عبر الكويت».
جدير بالذكر أن «اجلزيرة» هي 
شــركة طيران كويتية منخفضة 
التكلفة ورائدة في خدمة شــبكة 
وجهات متتد عبر الشرق األوسط 
وآســيا وأفريقيا وأوروبا، حيث 
تشــغل رحالت جتارية ورحالت 
شحن جوي من مبنى ركاب اجلزيرة 
T٥ في مطار الكويت الدولي، وتخدم 
أكثــر مــن ٥٠ وجهــة ذات الطلب 

العالي للسياحة واألعمال.

لترفع عدد وجهاتها بالهند إلى ٨ وجهات

«اخلليج»: توعية العمالء بقنوات االدخار واالستثمار

«أوپيك+» لم تصل ألهداف إنتاج النفط في أغسطس

في إطار حرصه على تعزيز 
الثقافــة املالية لــدى مختلف 
شرائح املجتمع، يحرص بنك 
اخلليج علــى تعريف عمالئه 
بالقنــوات الســليمة لالدخار 
واالســتثمار، وذلك من خالل 
جميــع قنواتــه عبر وســائل 
التواصل االجتماعي وموقعه 
اإللكترونــي وســائل اإلعالم 
املختلفــة. يأتي ذلك من خالل 
مشاركة بنك اخلليج الفاعلة، 
للعام الثاني على التوالي في 
حملة «لنكن على دراية»، التي 
يشــرف عليهــا بنــك الكويت 
املركزي بالتعــاون مع احتاد 
مصارف الكويت، بهدف نشر 

الثقافة املالية في املجتمع.
وأوضح مدير عام اخلدمات 

رويتــرز: أظهرت وثيقــة داخلية أن 
حتالف «أوپيك+» لم يصل ألهدافه اخلاصة 
بإنتاج النفط بفارق ٣٫٥٨٣ ماليني برميل 
يوميــا في أغســطس املاضي، حيث كان 
التحالف قــد أخفق في حتقيق هدفه في 
يوليو بفارق ٢٫٨٩٢ مليون برميل يوميا.
وفــي ســبتمبر اجلــاري، وافقــت 
«أوپيك+» على خفــض رمزي إلمدادات 
النفط في أكتوبر، سعيا لتحقيق االستقرار 
فــي األســواق العاملية، بعد أن تســببت 
اخللفيــة االقتصادية املتعثرة في أطول 

تراجع لألسعار في عامني.
وأكد بيــان للمجموعــة أن االجتماع 
الوزاري لـ «أوپيك+» أكد التأثير السلبي 
للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق 
البترول في الوقت الراهن، واحلاجة إلى 
دعم استقرار السوق وكفاءة تعامالتها، 
مشيرا إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم 
اليقني املتزايدة يتطلبان تقييما مستمرا 
لظروف السوق، واالستعداد إلجراء تعديل 
فوري ملستويات اإلنتاج بطرق مختلفة، 

إذا دعت احلاجة إلى ذلك.

مالي ووضعه في منتج أو خدمة 
بغرض احلصول على أرباح.

وأشار إلى أن البنوك توفر 
لعمالئها اخلدمات واملنتجات 

التالية: 
- الودائع االستثمارية املختلفة: وهي 
مبلغ مالي يودعه العميل في 
حساب لدى البنك بحيث يحتفظ 
بــه البنك ويقوم باســتثماره 
لتحقيق عوائــد للعميل على 
ذلك املبلغ خالل فترات زمنية 

معينة.
- الصناديق االستثمارية:  هو أداة 
استثمار مشترك، تتيح استثمار 
أموال املشاركني بهدف حتقيق 
األرباح لهم، ويدير الصندوق 
مديرا مختصا بهذا الدور مقابل 

رسوم محددة.

وأكدت املجموعة أن لديها من االلتزام 
واملرونة والوسائل ما ميكنها من التعامل 
مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن 

إطار اآلليات احلالية إلعالن التعاون.
وقــررت «أوپيــك+» إعادة مســتوى 
اإلنتــاج فــي شــهر أكتوبــر ٢٠٢٢، إلــى 
مستويات شهر أغسطس ٢٠٢٢، علما أن 
قرار االجتماع الوزاري احلادي والثالثني 
للمجموعة بزيادة ١٠٠ ألف برميل يوميا في 
شهر سبتمبر ٢٠٢٢، كان لشهر واحد فقط.

- حسابات التوفير االستثمارية: وهو 
حساب يودع فيه العميل املبالغ 
التي يرغــب بادخارها ويقوم 
البنــك باســتثمارها وإيــداع 
العوائد في ذات احلساب خالل 

فترات زمنية محددة.
- خطط االســتثمار قصيرة وطويلة 
األجل: وهي وسيلة لالستعداد 
الحتياجات املستقبل مثل تعليم 
األبناء، أو إطالق مشــروع، أو 
التقاعــد أو غيــر ذلــك، حيث 
تســاعد هــذه اخلطــط علــى 
ادخار األموال بشــكل منتظم 
واستثمارها لتحقيق العوائد، 
التي تتجمع مــع املبالغ التي 
يودعها العميــل خالل الفترة 
احملددة للخطة، لتكون جاهزة 

عند انتهاء الفترة.

جدير بالذكر أن منظمة الدول املصدرة 
للنفط «أوپيك» أبقت على توقعاتها بشأن 
منــو قوي للطلب العاملي على النفط في 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣ مستندة إلى مؤشرات على 
أن االقتصادات الكبرى حتقق أداء أفضل 
مــن املتوقع على الرغم مــن عوامل غير 

مواتية مثل ارتفاع التضخم.
وقالت «أوپيك» في تقريرها الشهري 
إن الطلب على النفط ســيزيد ٣٫١ ماليني 
برميل يوميا في ٢٠٢٢ و٢٫٧ مليون برميل 
يوميا في ٢٠٢٣ دون تغيير عن توقعاتها 
في الشهر املاضي. وانتعش استهالك النفط 
من املستويات املنخفضة التي بلغها في 
أثناء اجلائحة، على الرغم من أن ارتفاع 
األسعار وتفشي ڤيروس كورونا في الصني 

قلال من توقعات النمو لعام ٢٠٢٢.
وعــززت املنظمــة وحلفاؤهــا، ومن 
بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة 
«أوپيك+،» إنتاج النفط هذا العام في إطار 
سعيهم إللغاء التخفيضات القياسية التي 
طبقت في عام ٢٠٢٠ بعد أن أدت اجلائحة 

إلى تراجع الطلب.

بفارق ٣٫٥٨٣ ماليني برميل يومياً عن املستهدف من التحالف خالل الشهر املاضي

محمد القطان

املصرفيــة لألفــراد فــي بنك 
اخلليــج، محمــد القطــان أن 
االدخــار هو توفيــر جزء من 
املــال الســتخدامه الحقــا، أما 
االستثمار فهو تخصيص مبلغ 

«ميد»: «السفن» وشركة صينية تكمالن مشروعًا 
جتريبيًا لتنظيف التربة امللوثة بالكويت

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن التحالف القائم 
بني شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبنــاء الســفن الكويتية (هيســكو)، 
وشــركة زاوبني هانغزهــو الصينية، 
قد أكمل مشــروعا جتريبيا في الصني 
الختبــار التقنيــات اخلاصة بتنظيف 
التربة امللوثة بالنفط، ليتم استخدامها 
في الكويت. وكان التحالف قد تنافس 
على املشروع التجريبي كجزء من العقد 
املبرم مع شركة نفط الكويت والبالغة 
قيمته ١٨٥٫٢٣ مليون دوالر ملعاجلة ٢٫٦

مليون متر مكعب من التربة امللوثة في 
حقل برقان الكبير، وفقا للوثائق التي 

حصلت عليها املجلة.
وال يزال يتعني على شركتي هيسكو 
وزاوبني التنافس والفوز في مشــروع 
جتريبي داخل الكويت من أجل الوفاء 
مبتطلبات العقد الذي يعتبر جزءا من 

برنامج اإلصالح البيئي الكويتي الذي 
تبلغ تكلفته مليارات الدوالرات. وهو 
أكبر مشروع معاجلة بيئية في العالم 
وقد وضع من قبل جلنة التعويضات 
التابعة لــألمم املتحدة لتمكني الكويت 
من معاجلة األضــرار البيئية الناجتة 
عن حرب اخلليج ١٩٩٠-١٩٩١. ويهدف 
البرنامــج املذكور إلى معاجلة التلوث 
النفطي في جنوب الكويت. ويشار إلى 
هــذه املجموعة من العقــود باعتبارها 
أول مشروع في جنوب الكويت للحفر 

والنقل واملعاجلة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت 
مجلة ميد أن الشــركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقــاوالت الكويتية أصبحت 
أول مقــاول يجتاز االختبار التجريبي 
في الكويت كجزء من املرحلة األخيرة 
من البرنامج األممي ملعاجلة التســرب 

النفطي في البالد.
وقد دخلت الشــركة في شراكة مع 

شركة التميز للتكنولوجيا في اململكة 
العربية الســعودية لتنفيذ املشروع، 
وسيشمل النطاق اإلجمالي لعقدها البالغ 
١٨٨ مليــون دوالر معاجلة ٢٫٦ مليون 

متر مكعب من التربة امللوثة.
وختمــت «ميد» بالقــول إن عملية 
التوضيحــات الفنية جارية بالنســبة 
للمجموعة الثانية من عقود مشــاريع 
معاجلــة التربة التي تغطــي عمليات 
التنظيف في جنــوب الكويت، والذي 
يعرف باسم مشــروع جنوب الكويت 

الثاني للحفر والنقل واملعاجلة.
ومت تقسيمه إلى ثالث مناطق، وبلغت 
القيمة اإلجمالية ألدنى ثالثة عطاءات 
٤٥٥٫٢ مليــون دوالر، وتشــمل أعمال 
احلزم معاجلة ٨٫٥ ماليني متر مكعب من 
التربة امللوثة، ومن املتوقع أن تستغرق 
عملية التوضيحات الفنية شهرا واحدا 
أو أكثر على أن يصار الى ترسية العقود 

مبجرد اكتمالها.

«املركزي» يصدر 
سندات وتورقًا 

بقيمة ٧٠٠
مليون دينار

الكويــت  أعلــن بنــك 
املركــزي عــن تخصيص 
لســندات  إصــدار  آخــر 
وتــورق البنــك املركــزي 
بقيمة إجمالية بلغت ٤٠٠

مليون دينار ألجل ٣ أشهر 
ومبعدل عائد ٢٫٦٢٥٪، كما 
أعلــن البنك أيضــا أنه قد 
مت تخصيــص آخر إصدار 
لســندات وتــورق البنــك 
املركــزي بقيمــة إجمالية 
بلغت ٣٠٠ مليــون دينار 
ألجــل ٦ شــهور ومبعدل 
عائد ٣٫٠٠٠٪، ليبلغ إجمالي 
اإلصداريــن ٧٠٠ مليــون 

دينار.

 ضمن مشاركته في «لنكن على دراية»


