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الكويتيون في املرتبة األولى في عدد السياح الى لبنان

لبنان زارها 27.42 ألف كويتي خالل األشهر الخمسة األولى من العام الحالي

ماروني: الكويتيون يحتلون المرتبة األولى
في عدد السياح العرب الوافدين إلى لبنان

بيروت � كونا: أش���اد وزير 
السياحة اللبناني ايلي ماروني 
امس بوقوف الكويت الى جانب 
لبنان ودع���م اقتصاده معلنا 
ان الكويتيني يحتلون املرتبة 
االولى في عدد السياح العرب 
الوافدين الى لبنان لهذا العام 
نسبة الى عدد سكان الكويت 
مقارنة مع عدد س���كان الدول 

العربية االخرى.
واكد ماروني في حديث اجرته 
معه »كونا« على خلفية االعداد 
الكبيرة من السياح الكويتيني 
في لبنان حيث يقضون اجازتهم 
على الدعم الكويتي املس���تمر 
ف���ي مختلف املجاالت  للبنان 
وخصوصا لقطاعه السياحي.

وقال ماروني »الكويت تاتي 
في طليع���ة الدول الش���قيقة 
العربية التي تساعد السياحة 
اللبنانية على االزدهار من خالل 
االعداد الكبيرة للكويتيني الذين 

ياتون الى لبنان«.
واعل���ن ان »الكويت حتتل 
هذا العام النس���بة االولى في 
عدد الس���ياح العرب القادمني 
ال���ى لبن���ان هذا فض���ال عن 
الكويت في املشاريع  مشاركة 
السياحية في لبنان مما يجعلها 
دولة شقيقة ومخلصة للبنان 
ويجعل من لبنان دولة ثانية 

للكويتيني«.
واش���اد مارون���ي بوقوف 
الكوي���ت الدائ���م ال���ى جانب 
»س���يادة واس���تقالل« لبنان 
مؤكدا عل���ى الدعم الذي تلقاه 
لبنان من الكويت لدعم اقتصاده 

التحتية  البني���ة  مؤكدا قدرة 
اللبناني���ة من فنادق ومطاعم 
على استيعاب مليوني سائح 

هذا العام.
بيد ان ماروني استدرك قائال 
»سنعمل مع الوزارات االخرى 
على تطوي���ر البنية التحتية 
اللبنانية للطرقات والكهرباء 
واملياه واالتصاالت لكي يعود 
لبن���ان الى س���ابق عهده من 
االزدهار السياحي وليستوعب 

عددا اكبر من السياح«.
 وحول مخ���اوف املقيمني 
من انتشار انفلونزا اخلنازير 
الڤي���روس كان  ان  خصوصا 
يحمله عدد م���ن الوافدين الى 
لبنان طم���أن ماروني الى ان 
ف���ي لبنان  »ع���دد االصابات 
قليل ج���دا واتخ���ذت تدابير 
وقائية وكاميرات ترصد حرارة 
الشخص فور وصوله الى مطار 

رفيق احلريري الدولي.
وراى ان ڤيروس )اتش1 ان1( 
املسبب النفلونزا اخلنازير »لم 
يؤثر ابدا على الوضع السياحي 

في لبنان«.
من جهة اخرى بينت دائرة 
االحصاء في وزارة الس���ياحة 
ان عدد الوافدين الكويتيني الى 
لبنان منذ مطلع العام احلالي 
وحتى اخر شهر مايو املاضي بلغ 
27 الفا و42 سائحا مقارنة مع 
10االف و615 سائحا في الفترة 
نفس���ها من العام املاضي فيما 
بلغ ع���دد الوافدين الكويتيني 
الى لبنان على مدار السنة 68 

الفا و927 سائحا.

ايلي ماروني

الوطني الفت���ا الى ان الكويت 
»تقف الي���وم الى جانب امناء 
سياحة لبنان وتساعد كثيرا 

في هذا املجال«.
واشار ماروني الى انه قام 
بزي���ارة الى الكويت هذا العام 
مرتني حيث وقع في احداهما 
على اتفاقية تعاون سياحي بني 
لبنان والكويت خالل مشاركته 
املراف���ق للرئيس  الوف���د  مع 
اللبناني ميش���ال سليمان في 
العربية  القم���ة االقتصادي���ة 
التي انعقدت في ش���هر يناير 

املاضي.
واوضح ان االتفاقية تهدف 
الى التبادل والترويج السياحي 
بني البلدين ويتم تفعيلها من 

خالل تنظيم املعارض اللبنانية 
في الكويت والنشاطات الكويتية 
في لبنان وش���ركات الس���فر 

املتبادلة الفتا الى انه ستكون 
هنالك »مذكرة تنفيذية تنظر 
فيما نف���ذ وفيما يجب تنفيذه 

في هذه االتفاقية«.
واكد ماروني س���عي لبنان 
العالقات مع  الدائم لتطوي���ر 
الش���قيقة وازالة اي  الكويت 
ش���ائبة قد تعترض مس���يرة 

احملبة بني البلدين.
وعلى صعيد متصل كشف 
ماروني ان عدد السياح الوافدين 
الى لبنان بلغ حتى اليوم حوالي 

املليون سائح.
واضاف ان لبن���ان ينتظر 
املزيد من احلجوزات خصوصا 
قبي���ل اعياد رمض���ان املبارك 
وامليالد املجيد ورأس الس���نة 

يحتفي باألطفال بمناسبة انتهاء العام الدراسي

»الوطني«: نادي »أصدقاء زينة«
يستعد إلجراء سحبه ربع السنوي

الرومي: حساب زينة يستهدف توعية عمالئه من 
األطفال وأولياء أمورهم على السلوكيات االنتخابية

غايتنر يزور المنطقة اليوم والسعودية واإلمارات 
تنتظران تطمينات بشأن األصول المقومة بالدوالر

لجنة حكومية شكلت للتعامل مع القضية

أرصدة »القصيبي« التزال مجمدة

قانون أوروبي يقترح فرض عقوبات
على البنوك التي تشجع على تحمّل مخاطر

الشركات العقارية باإلمارات تعلن
عن انخفاض أرباحها في الربع الثاني

الرياض � أ.ف.پ: قال محللون ان الس���عودية 
واإلمارات وباقي دول اخلليج التي بحوزتها سندات 
خزينة اميركية مبلي���ارات الدوالرات، تنتظر من 
وزير اخلزانة االميركي تيموثي غايتنر الذي يزور 
املنطقة هذا االسبوع تطمينات حول وضع االقتصاد 

االميركي.
 وذكر احملللون انه سيتعني على غايتنر ان يروج 
لرؤية جديدة حول التعافي االقتصادي في وقت مازال 
االقتصاد االميركي يترنح جراء االزمة االقتصادية 
العاملية، ووسط دعوات من الصني وروسيا وفرنسا 

الى عملة احتياط عاملية جديدة.
 وقال اخلبي���ر االقتصادي املخضرم املقيم في 
الرياض جون س���فاكينياكيس ان »زيارة غايتنر 
ستكون مبثابة تقرير حول تطور وضع االقتصاد 
االميرك���ي«، مضيفا »هن���اك حاجة لوجود بعض 
التفس���يرات حول وضع االقتصاد االميركي اذ ان 

السعودية حاملة مهمة للسندات األميركية«.
ويصل غايتنر اليوم الى جدة غرب السعودية 
عل���ى ان يلقي كلمة امام غرفة التجارة والصناعة 
ويلتقي كبار املس���ؤولني السعوديني، ويحتمل ان 
يلتقي امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز، ومن املتوقع 
ان ينتقل غايتنر االربعاء الى االمارات حيث يلتقي 
املسؤولني عن الصندوقني االستثماريني السياديني 

الرئيسيني في ابوظبي.
 وذك���ر محللون ان االهتم���ام االميركي االبرز 
يتمحور حول ضرورة ابقاء الدول اخلليجية على 
معظم احتياطاتها اخلارجية في أصول ترتكز على 

ال���دوالر االميركي، مبا في ذلك س���ندات اخلزينة 
األميركية.

 ونقلت وكال���ة داو جونز عن خبير اقتصادي 
مقيم في االمارات قوله ان زيارة غايتنر »هي زيارة 
تطمني«، مضيفا ان »غايتنر يريد ان تعرف ابوظبي 
والسعودية ان اس���تثماراتهما بأمان في الواليات 

املتحدة«.
من جانبه ذكر س���فاكينياكيس ان املسؤولني 
في اخلزانة األميركية يزورون الس���عودية بشكل 
دوري للتباحث حول املس���ائل املالية، وتؤكد هذه 
الزيارة اهمية السعودية كبلد من اهم مصدري النفط 
في العالم وميلك موجودات خارجية تقدر قيمتها 
بأربعمائ���ة مليار دوالر فيما يعتقد ان معظم هذه 

املوجودات ترتكز على الدوالر االميركي.
 ونظرا العتماد السعودية على تصدير النفط 
الذي يس���عر بالدوالر، ف���ان احملللني ال يتوقعون 
تغييرا جذريا في سياسة السعودية حول موجوداتها 
بالدوالر، اال ان اململكة التي أطلقت مشاريع استثمارات 
طموحة لتحفيز منو االقتصاد تقوم ببيع بعض من 

أصولها اخلارجية لتمويل هذه املشاريع.
 وتشير توقعات الى ان املوجودات السعودية 
اخلارجية انخفضت قيمتها من 443.2 مليار دوالر 
في نوفمبر املاضي الى 395.2 مليار دوالر في نهاية 
مايو، كما تشير تقديرات الى ان األصول اخلارجية 
لدول مجل���س التعاون اخلليجي انخفضت بقيمة 
300 مليار دوالر، األمر الذي س���اهم على األرجح 

في ضعف الدوالر.

الرياض � رويترز: قال نائب رئيس مجموعة 
شركات احمد حمد القصيبي وإخوانه محمد الهندي 
في تصريحات نشرت امس، ان أرصدة املجموعة 
التزال مجمدة وان جلنة حكومية شكلت للتعامل 

مع القضية.
وردا على سؤال لصحيفة احلياة عما إذا كانت 
مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت اجراءات 
إلنهاء التجميد قال »مازال األمر كما هو، اللجنة 

احلكومية املشكلة التزال تواصل أعمالها وتقوم 
باستدعاء املعنيني إذا اقتضت احلاجة إليهم«.

ول���م تذكر الصحيفة املزيد من التفاصيل عن 
اللجنة احلكومية. ونقلت »احلياة« قوله ان »جميع 
الشركات التابعة ملجموعة القصيبي حققت أرباحا 
كبيرة باستثناء الصيرفة«. كما ذكر ان حجم الدين 
على أعمال املجموعة دون الصيرفة ال يتجاوز 8 

ماليني دوالر.

بروكسل � رويترز: يقضي مشروع قانون اصدرته 
املفوضية االوروبية امس مبنح اجلهات التنظيمية 
سلطة فرض عقوبات على البنوك األوروبية التي 
تشجع سياسات األجور فيها على حتمل مخاطر 
عالية. ويحدث مشروع القانون األوروبي اجلديد 
القواعد األوروبية املتعلقة مبتطلبات رأس املال 
لتطبيق الدروس املستفادة من أسوأ أزمة مالية 

منذ ثالثينيات القرن املاضي.
ويقترح مش���روع القانون الذي مازال ينتظر 
موافقة البرملان واحلكومات األوروبية ليتحول إلى 
قانون، تشديد متطلبات رأس املال على األصول 

اخلطرة التي تسجلها البنوك في دفاترها.
ويتعني على البنوك حتسني اجراءات االفصاح 

فيما يتعلق باألوراق املالية التي كانت وراء أزمة 
االئتمان في الفترة األخيرة.

وتقول املفوضية إنه ستكون هناك متطلبات 
أعلى كذلك لرأس املال على اعادة التوريق لتعكس 
بدرجة أفضل حجم املخاطر التي تنطوي عليها.

من جهة اخرى وقع���ت اربع دول اعضاء في 
االحتاد االوروبي اضافة الى تركيا امس في العاصمة 
التركية انقرة اتفاقا ميهد الطريق امام اقامة مشروع 
خط انابيب »نابوكو« الذي سينقل الغاز الطبيعي 
الى اوروبا. هذا وينوي االحتاد االوروبي استخدام 
خط االنابيب من اجل خفض اعتماده على الغاز 
الروس���ي متعهدا بتقدمي نحو 348 مليون دوالر 

لدعم اجناز املشروع.

دب����ي � رويترز: من املنتظر ان تعلن الش����ركات 
العقاري����ة في االمارات انخف����اض األرباح في الربع 
الثاني نتيجة انخفاض اإليرادات من مبيعات األرض 
والعقارات مع استمرار معاناة القطاع العقاري جراء 

األزمة املالية العاملية.
وحددت شركة ديار ثاني أكبر شركة تنمية عقارية 
من حيث القيمة السوقية لألسهم اجتاه السوق معلنة 
أمس ان أرباحها نزلت بنسبة 69.5% في الربع الثاني 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال تشيت ريلي احمللل في بنك االستثمار نومورا 
»من املرجح ان تكون أرباح القطاع العقاري في االمارات 
ضعيفة في الربع الثاني مع عجز الشركات العقارية 

عن حتقيق أرباح من مبيعات أراض«.
وتابع »يحول اي تأجيل ملشروع تنمية )عقارية( 
وهو م����ا بدأنا نراه دون حتقيق ش����ركات التنمية 
العقارية إيرادات من املبيعات ما يقود خلفض آخر 

لتوقعات احملللني لألرباح«.
وتواجه أسعار العقارات ضغوطا منذ أواخر العام 
املاضي إذ أنهت األزمة املالية وانخفاض أسعار النفط 

ازدهارا اقتصاديا في منطقة اخلليج.
وألغيت مشروعات مبئات املليارات من الدوالرات 
في االمارات واس����تغنت الشركات في دبي عن آالف 
العاملني وأحجمت البنوك اإلماراتية عن تقدمي قروض 
عقارية. وأظهر استطالع أجرته رويترز في الشهر 
املاضي أن أسعار املنازل في دبي انخفضت بنسبة %20، 
بينما يتوقع ان تنخفض األسعار في العاصمة ابوظبي 

بنسبة 25% في املتوسط في العام احلالي.
وتوقع نائب رئيس األبحاث في ش����ركة شعاع 
كابيتال روي تشيري ان تزيد أرباح إعمار العقارية 
ثاني أكبر ش����ركة تنمية عقارية في منطقة اخلليج 
عن مس����تواها في الربع االول بفضل معدل تسليم 

أعلى للعقارات.

»آبار« تشتري 40% من حصة 
»دايملر« في »تسال موتورز«

دبي � رويترز: قالت شركة آبار لالستثمار ومقرها أبوظبي امس 
إنها اشترت 40% من حصة داميلر ايه.جي في شركة تسال موتورز 
املصنعة للسيارات الكهربائية وذلك بهدف إنشاء مشروع مشترك.

وكانت داميلر استحوذت في مايو املاضي على حصة أقل من %10 
في تسال. وتسال أحد الالعبني الكبار في قطاع السيارات الكهربائية 
املزدهر، كما تعتبر آبار مس���تثمرا رائدا بإمارة أبوظبي في األصول 

غير املتعلقة بالطاقة.
وقالت الشركتان في بيان »سيتيح هذا االستثمار لشركتي آبار 
وداميلر إمكانية االس���تفادة من حصتهما املشتركة في تطوير نظم 

حتد من انبعاثات الكربون«.
يذكر أن ش���ركة آبار اس���تحوذت في مارس املاضي على حصة 
9.1% في داميلر وقالت آنذاك إإنها ستس���عي إلى تكوين مشروعات 

إستراتيجية مشتركة مع داميلر.
وتراجعت أسهم آبار بنس���بة 2.8% عقب اإلعالن بينما ارتفعت 

أسهم داميلر بنسبة %0.74.

يستعد نادي أصدقاء زينة 
لدى بنك الكويت الوطني إلجراء 
الس���نوي لعمالء  سحبه ربع 
حساب زينة واالحتفاء باألطفال 
الفائزين واملشاركني مبناسبة 
انتهاء العام الدراسي، وقد أعد 
لذلك برنامج���ا ترفيهيا حافال 
باملسابقات واجلوائز والفقرات 

الترفيهية املتنوعة.
ويأتي تنظيم هذا احلفل الذي 
ينظمه حس���اب زينة لعمالئه 
من األطفال ف���ي نادي أصدقاء 
زينة داخل فرع الوطني برأس 
الس���املية اليوم في إطار حملة 

»وفر اربح مع حساب زينة« التي تستهدف تشجيع 
أولياء أمور األطفال على االدخار من أجل أبنائهم، 
حيث جتري دعوة جميع عمالء حساب زينة من 
األطفال وذويهم للمشاركة في هذا اليوم احلافل 
باألنشطة الترفيهية واملسابقات واجلوائز املعدة 

خصيصا لألطفال.
التنفيذية مبجموعة اخلدمات  املديرة  وقالت 
املصرفية الشخصية بالبنك إبتهاج الرومي »إن 
حساب زينة املخصص لشريحة األطفال الصغار 
يستهدف توعية عمالئه من األطفال وأولياء أمورهم 
على الس���لوكيات االدخارية، وق���د أعد برنامجا 
للسحوبات ربع السنوية ملكافأة عمالئه األطفال 
وذويهم ممن يبذل���ون جهودا واضحة في مجال 

االدخار والتوفير«.
وق���د مت إعداد برنامج حافل باألنش���طة لهذا 
اليوم الترفيهي الذي سيشهد تنظيم السحب ربع 
السنوي حلساب زينة بدءا من العروض السحرية 
وأنشطة الرس���م على الوجوه والتقاط الصور 
اجلماعية مع الشخصيات احملببة لألطفال »جمول« 

و»زينة«، كما يتضمن برنامج 
الترفيهي  هذا السحب واليوم 
عرضا علميا مثيرا يقدم للمرة 
األولى لألطفال من عمالء حساب 
زين���ة، فيما س���يجري توزيع 
اجلوائز واملكافآت على جميع 
األطفال املش���اركني وتشجيع 
أولياء األم���ور واألمهات على 
زي���ادة االقتطاعات الش���هرية 
ألطفالهم من أجل تأهيلهم لدخول 
السحب القادم الذي سيجري في 
ش���هر أكتوبر وليكونوا ضمن 
مجموعة الفائزين ال� 16 بأجهزة 
البلي ستيشن PSP أو بأجهزة 
الكمبيوتر EeePC. وبغية املشاركة في سحوبات 
االقتطاعات الشهرية حلساب زينة يتوجب على 
أولياء أمور األطفال إصدار طلبات استقطاع شهرية 
بحد أدنى قدره 5 دنانير من حساباتهم إلى حسابات 
أطفاله���م من دون أي رس���وم، علما أن الفائزين 
الستة عشر في كل من السحوبات ربع السنوية 
س���يحصلون على أجهزة بلي ستيش���ن PSP أو 

.EeePC أجهزة كمبيوتر
جتدر اإلشارة إلى أن حساب زينة املخصص 
لألطف���ال الذين تتراوح أعمارهم بني 1 و10 أعوام 
مصمم بحيث يتيح ألولياء أمور األطفال األدوات 
األساسية التي يحتاجونها من أجل حتقيق أهدافهم 
االدخارية طويلة األمد. ويعتبر نادي أصدقاء زينة 
أول ناد مصرفي لألطفال في الكويت أسسه بنك 
الكويت الوطني عام 1994. وعالوة على برنامج 
جوائز النجوم املخصص ملكافأة عمالء حس���اب 
زينة من األطفال، فإن عمالء هذا احلساب ميكنهم 
أيضا املشاركة في كافة األنشطة والعروض التي 

ينظمها احلساب على مدار العام.

أكد ضرورة اإلنفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام في المنطقة

»المركز«: الطلب على قطاع الطاقة الكهربائية بالخليج يتجاوز العرض
ذكر بحث جديد أعدته شركة 
الكويتي )املركز(  املالي  املركز 
حول قطاع الطاقة الكهربائية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
أن النمو االقتصادي والتغيرات 
الدميوغرافي���ة أكدت ضرورة 
اإلنف���اق املتزايد عل���ى البنية 
التحتية بش���كل عام، والطاقة 
الكهربائية بشكل خاص، بهدف 
تأمني خدم���ات فعالة وحديثة 
وموث���وق به���ا ف���ي الطاق���ة 

الكهربائية للمواطنني.
ويرسي التقرير أسس قطاع 
الطاق���ة الكهربائي���ة في دول 
التعاون اخلليجي من  مجلس 
حي���ث البنية التحتية ووضع 
املش���اريع احلالية ومساهمة 
الدول األعض���اء في اجتاهات 

االستهالك، وغيرها.
كما يتناول التقرير عمليات 
تأجيل املشاريع احلالية بسبب 
األزمة املالي���ة العاملية، وكيف 
ستؤثر األحداث األخيرة على 
مناذج املش���اريع، على سبيل 
املث���ال م���ن مش���اريع الطاقة 
املس���تقلة )IPP( إلى مشاريع 
الهندس���ة والتوريد واإلنشاء 

.)EPC(
من ناحية أخرى، لفت التقرير 
إلى االزدهار الذي شهدته دول 
املنطقة في بداية العقد احلالي، 
وال���ذي عززه ارتفاع أس���عار 
النفط، واجلهد املبذول في جذب 
االستثمارات األجنبية واخلاصة 
إلى اخلليج، والسياسات املالية 
األكثر توسعية على اإلطالق بني 
حكومات املنطق���ة. في الوقت 
ذات���ه، قال التقري���ر ان النمو 
السكاني وزيادة عدد الوافدين 
أدى إلى زيادة الطلب على بنية 

حتتية فعالة وحديثة.
وكانت الكثير من دول التعاون 
استخدمت مكاسب عوائد النفط 

اخلليجية بصدد حتقيق فوائض 
أقل بكثير، ونتيجة لذلك، سوف 
تقيد من إنفاقها الحقا. وجميع 
هذه األمور حتمل نتائج معكوسة 
على اإلنفاق على البنية التحتية 
لقطاع الطاقة الكهربائية خالل 

األعوام اخلمس القادمة.
»مي���د  ملؤش���ر  وتبع���ا 
بروجكت���س« لش���هر يونيو 
من هذا الع���ام، فإن هناك 234 
الكهربائية  مش���روعا للطاقة 
يغطي اقتصاديات دول التعاون، 
يبلغ إجمالي قيمة هذه املشاريع 
126 مليار دوالر. وتتركز أغلب 
هذه املشاريع في اململكة العربية 
السعودية واإلمارات، إذ يساهم 
البلدان بشكل مندمج بنسبة %73 

من إجمالي هذه املشاريع.
وحتتل السعودية الصدارة 
من حيث عدد املشاريع، ومير 110 
مشاريع حاليا في مراحل مختلفة 
م���ن التنفيذ، تليه���ا اإلمارات 

مبجموع 58 مشروعا.
والالفت بحسب التقرير أن 
الثالثة من  املرتبة  حتتل قطر 
حيث قيمة املشاريع، إذ تساهم 
بنس���بة 12% م���ن اإلجمالي أو 
حوالي 20 مليار دوالر، في حني 
أنها متلك 14 مشروعا فقط، أو 

6% من حيث عدد املشاريع.
وفي ه���ذا الس���ياق، زادت 
املركبة في املنطقة من  القدرة 
46579 ميغا واط في عام 2002، 
إل���ى 73339 ميغا واط في عام 
2007، مما يدل على توسع قدرة 
القطاع مبعدل سنوي يبلغ %10 
)تبعا لبيانات صادرة عن هيئة 
معلومات الطاقة، وميد، ووزارة 
الكهرباء وامل���اء في الكويت(. 
وشكلت السعودية واإلمارات 
51% و21% على التوالي من قاعدة 
توليد الطاقة الكهربائية املركبة 

في املنطقة لعام 2007.

لدعم برام���ج تقليص الديون، 
لكن على عكس فترات االزدهار 
السابقة، كانت حكومات دول 
التعاون تسعى أيضا وبشكل 
نشيط إلى إيجاد طرق الستثمار 
هذه العوائد في بنيتها التحتية 
لتأمني خدمات أساسية موثوق 

بها ملواطنيها.
لك���ن األزم���ة االقتصادية 
العاملي���ة جعل���ت بعض هذه 
اجلهود محط تساؤل، وبرزت 
قضايا متويل املش���اريع ذات 
احلجم الكبيرة وصعوبة إعادة 

متويل املشاريع احلالية.

والتزال السيولة مقيدة، إذ 
البنوك حتى اآلن حذرة  تبدو 
جت���اه تق���دمي الق���روض، أما 
االستثمارات األجنبية فهربت من 
املنطقة بحثا عن أماكن استثمار 
أكثر أمنا )حيثما اس���تطاعت 
إيجادها(، وتب���دو احلكومات 

قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في دول التعاون بالميغاواط
200220032004200520062007القدرة املركبة

25.30028.50030.20032.30135.90037.154السعودية

9.4009.4009.4009.40010.18910.434الكويت

1.3591.6101.8501.8502.3202.767البحرين

2.8002.9003.3003.3453.5233.732عمان

1.9002.3002.7002.8503.1003.500قطر

5.8205.88012.80014.38016.22015.752اإلمارات

46.57950.59060.25064.12671.25273.339دول التعاون

املصدر: إدارة معلومات الطاقة، موقع زاوية، ميد، وزارة الكهرباء واملاء في الكويت

إبتهاج الرومي

التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة الكهربائية في منطقة دول التعاون
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املصدر: ميد بروجكتس


