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اجلديد املطار  مبنى  ملشروع  الثانية  املرحلة  أعمال  بدء  تعلن  األشغال 
أعلنت وزارة األشغال العامة في الكويت عن متابعة 
بدء مباشرة أعمال تنفيذ احلزمة رقم )2( ملشروع مبنى 
الركاب اجلديد في مطار الكويت الدولي )T2( مبساحة 
مسطحة تبلغ 120,000 م2 والتي يتم تنفيذها من قبل 

شركة ليماك التركية بقيمة تبلغ 169 مليون دينار.

وبينت الوزارة في بيان أن احلزمة الثانية في املشروع 
تتكون من مبنى مواقف للسيارات متعدد األدوار بطاقة 
استيعابية تبلغ 5,000 موقف, ونظام شبكات الطرق, 
وجسور للمغادرين والقادمني, بعدد 4 حارات كل على 
ح��دة, وم��ب��اٍن خدمية أخ��رى, من محطة معاجلة ملياه 

الصرف الصحي, وخزانات مياه األمطار.
وأش��ارت »األش��غ��ال« إل��ى أن املشروع يحتوي على 
ساحات مسطحة خضراء جتميلية ملشروع مبنى الركاب 
اجلديد, مؤكدًة أنها ال تألو جهداً في احلرص على االنتهاء 

من أعمال احلزمة الثانية ألعمال املشروع.

هبط سعر برميل النفط الكويتي بواقع 
33 سنتاً, ليصل إلى 44.87 دوالر, مقابل 
45.20 دوالر يوم الثالثاء املاضي, وذلك 
وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.
وكشفت وثيقة أسعار أم��س اخلميس, 
أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية 
لدرجات اخلام التي تبيعها لشركات تكرير 

آسيوية في سبتمبر.
وح���ددت الكويت سعر خ��ام التصدير 
الكويتي لشهر سبتمبر بعالوة 70 سنتاً 
للبرميل فوق متوسط خام ُعمان في بورصة 
دبي للطاقة وخام دبي على منصة بالتس 

بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر املاضي.
ك��م��ا ح���ددت س��ع��ر ال��ب��ي��ع ال��رس��م��ي في 
سبتمبر للخام الكويتي اخلفيف املمتاز 
بعالوة 70 سنتاً للبرميل فوق متوسط سعر 
خامي ُعمان ودبي, بانخفاض 50 سنتاً عن 

الشهر السابق.
وحتدد سعر البيع الرسمي خلام اخلفجي 
في سبتمبر املُقبل بعالوة 60 سنتاً للبرميل 
عن متوسط خامي ُعمان ودبي وبانخفاض 

30 سنتا عن الشهر الفائت.
من جانبها, رفعت دولة الكويت إنتاجها 
النفطي خالل شهر يوليو املاضي بنحو 73 
ألف برميل يومياً, لتتجاوب مع األداء العام 
ملنظمة البلدان امل��ص��درة للنفط »أوب���ك«. 
وحسب التقرير الشهري الصادر عن املنظمة, 
فقد بلغ إنتاج النفط الكويتي في الشهر 
ملاضي 2.158 مليون برميل يوماً, مقابل 

2.085 مليون برميل في يونيو السابق له.
ويعود ارتفاع إنتاج الكويت والعديد من 
ال��دول اخلليجية إلى تخليها على التزامها 
الطوعي بخفض اإلن��ت��اج, وذل��ك مع عودة 
الطلب نسبياً على اخلام, عقب حتسن نشاط 
التصنيع في الصني, ودول العالم بسبب 

تخفيف قيود اإلغالق التي اتبعت للحد من 
تفشي فيروس كورونا.

وإلى جانب الكويت رفعت 6 دول إنتاجها 
النفطي بشكل يومي خ��الل الشهر املاضي 
بقيادة اململكة العربية السعودية التي رفعت 
إنتاجها ب�966 ألف برميل, وتبعتها اإلمارات 

العربية املتحدة ب�98 ألف برميل.
ورفعت العراق إنتاجها النفطي يومياً 
العراق ب�39 ألف برميل, ثم ليبيا ب�8 آالف 
برميل, ويليهم فنزويال واجلزائر ب�3 وألف 

برميل على التوالي.
وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر, خفضت 6 دول 
إنتاجها النفطي بشكل يومي الشهر املاضي 
على رأسها أجنوال ب�51 ألف برميل, وتبعتها 
الكونغو ب�18 أل��ف برميل, ث��م اجلابون 
ب�15 ألف برميل, وإي��ران ب�11 ألف برميل, 
وتبعهم نيجيريا ب�9 آالف برميل, وأخيراً 

غنيا االستوائية ب�4 آالف برميل.

أعلنت شركة املركز املالي الكويتي 
»امل��رك��ز« ع��ن نتائجها املالية للنصف 
األول م��ن 2020, حيث بلغ إجمالي 
اإلي���رادات التشغيلية )1.71( مليون 
دينارمقارنة ب� 12.47 مليون د.ك للفترة 
ذاتها من 2019. وبلغ صافي اخلسائر 
10.05 مليون دينارفي النصف األول من 

2020, بواقع خسارة )21( فلس للسهم.
ويعود التراجع في اإليرادات واألرباح 
بشكل رئيسي إلى ما شهده النصف األول 
من هذا العام من هزة غير مسبوقة بسبب 
ان��ت��ش��ار جائحة كوفيد19- ف��ي دول 
العالم. وتالشى زخم منو أسواق األسهم 
اخلليجية ال��ذي شهدناه العام املاضي 

ف��ي فبراير 2020, م��ع ارت��ف��اع ح��االت 
اإلصابة بفيروس كوفيد19-, األمر الذي 
زاد الضغط على أسعار النفط وأسواق 

األسهم. 
وبلغت أت��ع��اب إدارة األص���ول لدى 
»امل��رك��ز« 3.25 مليون دي��ن��ار كويتي, 
بتراجع نسبته %11.6 على أس��اس 

س��ن��وي, كما بلغت أت��ع��اب اخل��دم��ات 
املصرفية االستثمارية 0.26 مليون 
دينار كويتي, بتراجع نسبته 20.6%. 
ونتيجة لتبعات جائحة كوفيد19-, 
بلغت اخلسائر الناجمة عن إعادة تقييم 
األص��ول املالية 10.20 مليون د.ك. في 

النصف األول من العام 2020. 
وتراجعت قيمة العقارات االستثمارية 
بنحو 3.12 مليون دينار كويتي نتيجة 
لتأثير كوفيد 19-. وبلغت األص��ول 
امل��دارة لدى »املركز« مع نهاية النصف 
األول من ه��ذا العام 1.03 مليار دينار 
كويتي بتراجع نسبته %7.7 مقارنة 

بالفترة ذاتها من 2019. 
ورغ���م م��ا س��ب��ق, ك��ان��ت اإلي����رادات 
مدعومة بزيادة صافي إيرادات التأجير 
بنسبة %295 ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي, 
حيث ساهم بنحو 1.44 مليون دينار 
كويتي. وقد جاء ذلك من خالل إضافة 
عقارات جديدة مت إطالقها العام املاضي 
في اإلم��ارات العربية املتحدة واململكة 

العربية السعودية. 
وخالل هذه الفترة, تخارج »املركز« 
من عقار في بولندا بأرباح محققة قدرها 
1.07 مليون دينار كويتي. كما تخارج 
من عقار في لبنان وقام بتوزيع 6 مليون 
دوالر أم��ري��ك��ي على املستثمرين في 

املشروع. 

10.05 مليون  »املركز« يعلن صافي اخلسائر بقيمة 
2020 دينار للنصف األول من 

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها األسبوعية 
أمس اخلميس على انخفاض مؤشر السوق العام 
26.17 نقطة ليبلغ مستوى 5126.09 نقطة 

بنسبة هبوط بلغت 0.51 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 134.8 مليون سهم 
متت عبر 6472 صفقة نقدية بقيمة بلغت 23.80  

مليون دينار. 
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.81 نقطة 
ليبلغ مستوى 4083.82  نقطة بنسبة هبوط بلغت 
0.46 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 82.5 
مليون سهم متت عبر 3327 صفقة نقدية بقيمة 

4.3 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق األول 29.8 نقطة 
ليبلغ مستوى 5652.91 نقطة بنسبة هبوط بلغت 

0.53 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 52.3 
مليون سهم متت عبر 3145 صفقة بقيمة 19.4 

مليون دينار.
في غضون ذلك انخفض مؤشر )رئيسي 50( 
25.4 نقطة ليبلغ مستوى 4087.82 نقطة بنسبة 
هبوط بلغت 0.62 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 58.2 مليون سهم متت عبر 2421 صفقة 

نقدية بقيمة 3.5  مليون دينار.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )حيات كوم( 
و)أس��س( و)فجيرة أ( و)يونيكاب( أما شركات 
)أهلي متحد( و)بتروجلف( و)بيتك( و)آن( فكانت 
األكثر تداوال في حني كانت شركات )أولى تكافل( 
و)بتروجلف( و)وربة كيبتل( و)نابيسكو( األكثر 

انخفاضا.

26.17 نقطة العام يفقد 

مؤشرات البورصة تتراجع جماعيًا 
بنهاية التعامالت األسبوعية

أعلنت امل��ب��ان��ي الكويتية أن 
مجلس إدارة الشركة ق��رر تأييد 
ال��ق��رار املُتضمن إع���ادة دراس��ة 
م��ش��روع )أف��ن��ي��وز - ال��ري��اض( 
باململكة العربية السعودية, مع 
األخذ في االعتبار خيار التصرف 
باإليقاف املؤقت مع كافة األطراف 
وذل��ك حل��ني االن��ت��ه��اء م��ن دراس��ة 

املشروع.
وق��ال��ت »امل��ب��ان��ي« ف��ي بيان 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة, ام��س 
اخلميس, إن قرار مجلس اإلدارة 
ج���اء ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وص��ي��ة وق���رار 
م��ج��ل��س إدارة ش���رك���ة ش��م��ول 
القابضة أم��س األرب���ع���اء, وهي 
الشركة التي متتلك فيها »املباني« 
نسبة %60 من إجمالي احلصص, 
التي تنفذ بدورها مشروع )أفنيوز 

- الرياض(.
وأوض��ح��ت »املباني« أن قرار 
إعادة دراسة وتقييم املشروع جاء 
بالتزامن م��ع ال��ظ��روف احلالية 
واس���ت���م���رار األزم�����ة ال��ص��ح��ي��ة 
واالقتصادية الكبيرة في مواجهة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19(, التي أثرت 

على العالم أجمع.
كانت أرباح »املباني« الكويتية 
تراجعت %94.4 بالنصف األول 
من العام اجلاري, لتصل إلى 1.56 
مليون دينار )5.11 مليون دوالر(, 
مقابل أرب��اح بقيمة 27.8 مليون 
دي��ن��ار )91.11 مليون دوالر( 

بالنصف األول من عام 2019.

»املباني« ُتعيد دراسة مشروع »أفنيوز 
- الرياض« مع اإليقاف املؤقت

الكويت رفعت إنتاجها بـ73 ألف برميل خالل يوليو

للبرميل دوالرًا   44.87 إلى  يتراجع  احمللي  النفط  أسعار 

أعلنت شركة طيران اجلزيرة الكويتية, 
تسجيل خسائر صافية بقيمة 9.9 مليون 
دينار )32.4 مليون دوالر( بالنصف األول 
من 2020, فيما بلغت اإليرادات التشغيلية 
للفترة 26.7 مليون دينار )87.5 مليون 

دوالر(.
وق��ال��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان, إن طيران 
اجل��زي��رة نقلت 540.3 أل��ف مسافر ألف 
مسافر, مبا فيهم املسافرين على الرحالت 
التجارية التي مت تسييرها بني 1 يناير 
إلى 12 مارس 2020 واملواطنني الكويتيني 

الذين مت إجالئهم.
وع��ل��ى الصعيد التشغيلي, سجلت 
الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.9 مليون 
دينار ومعّدل إشغال مقاعد بلغ 68.3%, 
فيما اختتمت الشركة فترة النصف األول 
من العام اجلاري برصيد نقدي قدره 27.9 

مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن تداعيات جائحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( كان 
لها بالغ األث��ر على نتائج النصف األول 
من عام 2020, ومن أب��رز تلك التداعيات 
تعليق الرحالت التجارية من وإلى مطار 
الكويت الدولي ملا يقرب من 5 أشهر من 
يوم 13 مارس حتى 31 يوليو 2020, ومت 
استئناف ه��ذه ال��رح��الت بداية أغسطس 

اجلاري بطاقة محدودة وإج��راءات سالمة 
ُم��ش��ددة تشمل احلجر املنزلي اإلل��زام��ي 
ملدة 14 يوماً جلميع الركاب العائدين إلى 

الكويت.
وخالل فترة تعليق الرحالت التجارية, 
قامت طيران اجل��زي��رة بتحويل أصولها 
وإمكانياتها لتشغيل رحالت شحن كاملة 
وتسيير رح��الت »تشارتر« للراغبني في 
مغادرة الكويت, باإلضافة إلى تقدمي الدعم 
الكامل حلكومة دولة الكويت في جهودها 
ملكافحة جائحة ك��ورون��ا, السيما إلجالء 

املواطنني.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة ط��ي��ران 
اجلزيرة, مروان بودي: »ليس هنالك شك 
بأن عام 2020 هو عام استثنائي بسبب 
تأثير جائحة كورونا على جميع قطاعات 
االقتصاد, وإلى حد كبير على قطاع السفر 

والسياحة في جميع أنحاء العالم. 
وق���د ات��خ��ذن��ا ف��ي ال��ش��رك��ة إج����راءات 
م��ح��وري��ة ف��ي م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة ج����داً من 
اجلائحة وذلك بهدف احلد من الضغوطات 

على وضعنا املالي وضمان استمرارية 
األعمال«.

وأضاف بودي: »شملت هذه اإلجراءات 
تعديل توصية مجلس اإلدارة إل��ى عدم 
ت��وزي��ع أرب���اح ع��ن ع��ام 2019, وكذلك 
استخدام تسهيالت بنكية لم يتم استغاللها 
س��اب��ق��اً ب��ه��دف دع��م سيولة ال��ش��رك��ة في 
األشهر املُقبلة باالضافة إلعادة التفاوض 
بشأن الدفعات للعقود املبرمة مع مزودي 
اخلدمات«. وتابع: »لطاملا اتخذت طيران 
اجلزيرة إج��راءات حصيفة ومحورية في 
مثل هذه الظروف الصعبة, وحرصنا في 
ك��ل م��رة على وض��ع موظفينا وعمالئنا 
على قمة أولوياتنا, ونحن على ثقة من أن 
الشركة ستعود أقوى مرة أخرى من بعد 

هذه األزمة. 
وفيما نواصل العمل على تخطي هذه 
املرحلة, نبقى ملتزمني ب��دورن��ا كشركة 
كويتية لنواصل العمل على دعم االقتصاد 

واالمتثال بواجبنا الوطني«.
م��ن جانبه, أش��اد الرئيس التنفيذي 

للشركة, روهيت راماشاندران, بإجنازات 
فريق طيران اجلزيرة في تشغيل رحالت 
الشحن, قائالً: »جنح فريقنا في احلصول 
على الشهادات الالزمة من اإلدارة العامة 
ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي ف��ي ال��ك��وي��ت وش��رك��ة 
إيرباص لتشغيل هذا النوع من الرحالت 
ف��ي غ��ض��ون أس��ب��وع��ني. وب��ن��ه��اي��ة شهر 
يونيو/حزيران, كانت طيران اجلزيرة 
قد نقلت أكثر من 1600 طن من املنتجات 

والسلع األساسية«.
وأضاف راماشاندران: »كان لنا الشرف 
أن نضع أسطول وك��وادر طيران اجلزيرة 
حتت تصّرف دولة الكويت لدعم اجلهود 
اجلبارة التي قامت بها إلج��الء املواطنني 
وإعادتهم ساملني إل��ى أرض ال��وط��ن. كما 
 Park & ق��ام��ت الشركة بتحويل م��راف��ق
Fly التي كانت مخصصة سابقاً ملواقف 
السيارات طويلة األمد وتسجيل الوصول 
عن ُبعد, إلنشاء أول مركز للفحص السريع 
عن كورونا في البالد بالتعاون مع وزارة 

الصحة«.

خالل النصف األول من العام

9.9 مليون دينار خسائر جائحة كورونا ُتكبد طيران اجلزيرة 

مروان بودي

زيادة األقساط امُلكتتبة تصعد بأرباح 
6 أشهر 8.1 باملئة في  »اخلليج للتأمني« 

أظهرت البيانات املالية لشركة مجموعة اخلليج 
للتأمني ارتفاع أرباح الشركة في النصف األول من 

العام اجلاري بنسبة %8.1 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية, 
امس اخلميس, بلغت أرب��اح الفترة 9.84 مليون 
دينار )32.23 مليون دوالر(, مقابل أرباح الفترة 
نفسها من ع��ام 2019 بقيمة 8.11 مليون دينار 

)26.56 مليون دوالر(.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع 
األرب���اح خ��الل ف��ت��رات املقارنة يعود إل��ى زي��ادة 
األقساط املكتتبة وارتفاع صافي ربح االكتتاب, 
وكذلك ارتفاع صافي ربح االستثمارات. وأوضحت 
أن جائحة فيروس كورونا نتج عنها تأثير على 
األرصدة املدينة حيث زاد متوسط فترة التحصيل 
نتيجة لفرض فترات حظر في معظم ال��دول التي 

متارس املجموعة فيها نشاطها التأميني.
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