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األداء الشهري لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير لتاريخه %إقفال 2008الترتيبالتغير الشهري %إقفال يونيوإقفال يوليوالمؤشر

5-1.32%67.782.60-4.96%7.679.58.080.3الكويت السعري
20.301%3.2544.802.99%5.778.145.596.46السعودية العام
7-16.73%71.804.07-5.02%1.502.231.581.67البحرين العام

6-2.59%3.3336.886.12%6.707.736.491.65قطر
7.454%4.1725.441.12%5.846.225.612.21مسقط 30

11.133%1.9051.636.29%1.818.341.784.45دبي
17.192%6.4412.390.01%2.800.812.631.32أبوظبي العام

بورصتا الكويت والبحرين استمرتا في تسجيل الخسائر للشهر الثاني على التوالي

»بيان«: انتقائية على األسهم القيادية تصحح مسار 5 أسواق خليجية وتضعها في المنطقة الخضراء
عدد األسواق التي حققت مكسبا 
س����نويا إلى أربعة أسواق بعد أن 
تراجع مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية حتت مس����توى إغالقه في 
العام املاضي، هذا وحافظت السوق 
املالي السعودي على مكانته في 
صدارة األسواق الرابحة من حيث 
نس����بة الزيادة السنوية ملؤشره 
والتي وصلت مع نهاية الشهر إلى 
20.30%. فيما جاء سوق أبوظبي 
لألوراق املالية في املرتبة الثانية 
بعد األداء املميز الذي سجله مؤشر 
الس����وق، إذ أنه����ى يوليو محققا 
مكسبا سنويا نسبته 17.19%. أما 
أقل األسواق مكسبا، فكان سوق 
مسقط لألوراق املالية، حيث تقدم 
مؤشره بنسبة 7.45% مقارنة مع 

إقفال العام املاضي.
 من جهة أخرى، تصدر سوق 
البحرين لألوراق املالية األسواق 
املتراجعة، إذ زادت نسبة خسائره 
السنوية إلى 16.73%. فيما جاءت 
بورصة قطر ف����ي املرتبة الثانية 
بنسبة خسارة بلغت 2.59%. في 
حني كان س����وق الكويت لألوراق 
املالية هو األقل خسارة، إذ تراجع 
مؤشره حتت مستوى إغالقه في 

نهاية 2008 بنسبة %1.32.
ش���هدت أس���واق األس���هم 
اخلليجية انخفاضا ملحوظا في 
نشاط التداول خالل شهر يوليو، 
حيث تراج���ع إجمالي الكميات 
والقيم املتداولة في جميع األسواق 
بال اس���تثناء. فمن جهة أحجام 
التداول، بلغ إجمالي عدد األسهم 
املتداولة في جميع األسواق في 
ش���هر يوليو 20.58 مليار سهم 
مقابل 50.27 مليار سهم في يونيو 
أي بتراجع نسبته 59.06%. أما من 
جهة قيم التداول، فقد انخفضت 
بدورها بنسبة 42.56%، وذلك بعد 
أن بلغت 39.24 مليار دوالر في 
يوليو مقابل 68.32 مليار دوالر 

في يونيو.

متكن مؤشره من حتقيق مكسبا 
شهريا نسبته 6.44% حني أغلق عند 
مستوى 2.800.81 نقطة. تاله في 
املرتبة الثانية سوق مسقط لألوراق 
املالية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 
4.17% بعد أن أغلق عند مستوى 

5.846.22 نقطة.
ثم جاءت ف����ي املرتبة الثالثة 
بورصة قطر، إذ أنهى مؤش����رها 
تداوالت شهر يوليو عند مستوى 
6.707.73 نقطة بنمو نسبته %3.33 
مقارنة بإغالق يونيو. أما سوق دبي 
املالي، فكان أقل األسواق حتقيقا 
للنمو على املستوى الشهري، إذ 
أنهى تداوالت الشهر املاضي محققا 
مكسبا بلغت نسبته 1.90% وذلك 
بعد أن أغلق عند مستوى 1.818.34 

نقطة.
م����ن جهة أخرى، كان س����وق 
البحري����ن ل����ألوراق املالي����ة هو 
صاح����ب أكبر نس����بة تراجع في 
الش����هر املاضي، حي����ث انخفض 
مؤش����ره مقارنة مبستوى إغالقه 
في يونيو بنس����بة 5.02% مغلقا 
عند مستوى 1.502.23 نقطة، فيما 
تراجع سوق الكويت لألوراق املالية 
بنسبة 4.96% حني أغلق مؤشره 

عند مستوى 7.679.5 نقطة.
وأش����ار التقرير إلى انه على 
صعي����د األداء الس����نوي، تقلص 

احلالي، كما كان لألسهم القيادية 
وخاصة أس����هم قطاع الصناعات 
البتروكيماوية الدور األبرز في دعم 

مؤشر السوق الرئيسي.
واش����ار التقرير إلى ان سوق 
الكويت لألوراق املالية بدوره لم 
يتمكن من حتقيق االرتفاع وأغلق 
مؤشره مع نهاية يوليو متراجعا، 
وذلك نتيجة للخسارة الكبيرة التي 
أملت به في أوائل الشهر وأعادته 
دون مستوى إقفال العام املاضي. 
أما سوق البحرين لألوراق املالية، 
فقد تراجع حتت ضغط من انخفاض 
األسهم القيادية في السوق وتراجع 
السيولة بشكل واضح، باإلضافة 
إلى إحجام املستثمرين عن الشراء 
وهو ما أسفر عن انحسار أحجام 
التداول في الس����وق بشكل كبير، 
كما لعب����ت عمليات جني األرباح 
دورا في التأثير على أداء السوق 
خالل التداوالت اليومية من الشهر 

املاضي.

المؤشرات الرئيسية

وب����ني التقرير ان خمس����ا من 
أسواق األسهم اخلليجية سجلت 
من����وا ش����هريا ملؤش����راتها، فيما 
تراجع مؤشرا السوقني الباقيني. 
وتصدر س����وق أبوظبي لألوراق 
املالي����ة األس����واق الرابحة، حيث 

أسهمهم بعض الشيء، ما تسبب 
في تراجع بعض األس����واق خالل 
التداوالت اليومية من الشهر. ورغم 
هذا، فإن تل����ك العمليات لم تكن 
كافية لسحب مؤشرات األسواق إلى 
تسجيل خسائر شهرية، باستثناء 
الكويت والبحرين. كما  س����وقي 
ظهرت عمليات مضاربة سريعة 
خالل شهر يوليو ساهمت في منو 
مؤشرات األسواق، ويعود السبب 
في ذلك إلى حالة احلذر والترقب 
التي تس����يطر على املستثمرين 
خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية 
بالنس����بة لألوضاع االقتصادية 
بشكل عام، باإلضافة إلى انتظارهم 
لنتائج الشركات التي لم يعلن عنها 
بعد، وهو ما يفسر انخفاض أحجام 
وقيم التداول بنسب واضحة في 

الشهر املاضي.
وعلى صعيد أداء أسواق األسهم 
اخلليجية خ����الل يوليو، دعمت 
األسهم القيادية في سوقي اإلمارات 
االجتاه الصعودي ملؤشريهما والذي 
اعترضت����ه عملي����ات جني أرباح 
خففت من مكاس����بهما الشهرية. 
املالي السعودي، فقد  أما السوق 
شهد أداء إيجابيا في ظل حالة من 
التفاؤل بسبب النتائج اإليجابية 
التي أعلنت عنها أغلب الشركات 
عن فترة النصف األول من العام 

ق����د تعرضت  اخلليجي����ة كانت 
لتراجعات قاسية في بداية الشهر 
نتيجة لعمليات بيع قوية تطورت 
إلى حركات تصحيحية في بعض 
منها بالتزامن مع تراجع ملحوظ 
في نشاط التداول، إال أنه سرعان 
ما بدأت األسواق في تقليص تلك 
اخلس����ائر وحتقيق االرتفاع على 
املستوى الشهري، فيما لم يفلح 
سوق الكويت لألوراق املالية في 
تعويض كامل خسارته بالرغم من 
الثالثة  التي سجلها في  املكاسب 

أسابيع األخيرة من الشهر.
هذا وقد لعبت عدة عوامل دورا 
في حتس����ن األداء العام لألسواق 
في الش����هر املاض����ي، حيث كان 
لعودة أسعار النفط إلى االرتفاع 
أثر إيجابي على احلالة املعنوية 
للمستثمرين، كما كان أيضا لصعود 
األسواق العاملية خالل الشهر دور 
واضح في تدعيم هذه احلالة، وهو 
ما أدى إلى سيادة جو من التفاؤل 
بشأن حتسن الوضع االقتصادي 

العاملي وقرب عودة االستقرار.
وأش����ار التقرير إلى ان نتائج 
الش����ركات اخلليجية ع����ن فترة 
النصف األول م����ن العام احلالي 
والتي أعلن عنها خالل الشهر أثر 
إيجابيا أيضا على مسار األسواق، 
حيث جاءت تلك النتائج أفضل مما 
كان متوقعا في معظم األسواق رغم 
تراجع بعضه����ا مقارنة مع نفس 
الفترة من العام املاضي، وقد تسبب 
ذلك في ظهور حركة شرائية في 
األسواق تركزت على أسهم الشركات 
القيادية وخاصة تلك التي أعلنت 
عن نتائج إيجابية لألشهر الستة 
األولى، األمر الذي انعكس إيجابا 
على مؤشرات األسواق ودفع أغلبها 

لتسجيل النمو.
هذا وكانت عمليات جني األرباح 
حاضرة أيضا في التأثير على مسار 
األسواق، إذ كان يقوم بها عدد من 
ارتفعت أسعار  املستثمرين كلما 

لألوراق املالية والبحرين لألوراق 
املالية في تسجيل اخلسائر للشهر 

الثاني على التوالي.
وذكر التقرير ان أسواق األسهم 

إنهاء تداوالت شهر يوليو محققة 
مكاسب ملؤشراتها، حيث اجتمعت 
خمسة منها على اإلغالق في املنطقة 
اخلضراء، فيما استمر سوقا الكويت 

قال تقرير شركة بيان لالستثمار 
عن أداء أسواق األسهم اخلليجية 
خالل شهر يوليو املاضي ان أغلب 
أسواق األسهم اخلليجية متكنت من 

في ورشة عمل سياحية قبرصية بالتعاون مع طيران الجزيرة و»وورد وايد«

ثيوتشارويس: قبرص قامت بالعديد من اإلجراءات 
لتنشيط السياحة والربط الجوي مع الكويت

15 دولة مختلفة.
واش���ار الى انه منذ اطالق 
اجلزيرة الولى رحالتها اجلوية 
في اكتوبر من عام 2005 حتى 
اليوم جتاوز عدد املسافرين على 
منت طائراته���ا 3 ماليني راكب، 
موضحا ان اسعار التذاكر لالجتاه 
الواحد تتوافر ابتداء من دينار 
الرس���وم  اليه  واحد تض���اف 

والضرائب.
م����ن جانبها قال����ت مديرة 
املنظم����ة العاملي����ة حلجوزات 
ان  الفنادق ناتاليا فاكيولنتو 
طيران اجلزيرة تش����هد منوا 
س����ريعا ف����ي مجال تش����غيل 
الرح����الت وتق����دمي خدماتها 
باجلملة خلدمة جتار السفريات 
في الكويت وتوفر خدمات احلجز 
املباش����ر ملجموعة واسعة من 
املنتجات واخلدمات مثل الفنادق 
واملطارات واملساعدة على توفير 
اخلدم����ات ومش����اهدة املعالم 
السياحية وتأجير السيارات 
والسفر والتأمني وغيرها من 

املنتجات املتعلقة بالسفر.

وأوضح ثيوتشارويس ان 
قب���رص قامت باتخ���اذ العديد 
من التدابير لتنشيط السياحة 
حي���ث قامت وزارة الش���ؤون 
اخلارجي���ة جلمهورية قبرص 
بأخذ اجراءات يسري مفعولها 
فورا كڤيزا شينغن حيث يسمح 
لغي���ر املقيمني في دول االحتاد 
االوروبي ممن يحملون تأشيرة 
شينغن بسفرات متعددة واالقامة 
في قبرص دون التقدم للحصول 
على تأش���يرة قبرص الوطنية 
لفترة صالحية تأشيرة الشنغن 
اضافة الى العديد من االجراءات 

االخرى.
القطاع  اكد رئي���س  بدوره 
التجاري في طي���ران اجلزيرة 
س���تيفن جرينواي ان طيران 
اجلزيرة اصبحت لديها وجهات 
سفر متعددة وتتضمن مدينة 
اس���طنبول وانطاليا وقبرص 
في اوروبا اضاف���ة الى العديد 
من احملطات االخرى من خالل 
اسطول اجلزيرة املؤلف من 10 
طائرات حتط في 28 محطة في 

فواز كرامي
قال مدير املنظمة القبرصية 
للسياحة ملكتب الشرق األوسط 
فاس���يليس ثيوتشارويس ان 
ورشة العمل تعد فرصة مثالية 
للمتخصصني من منظمي الرحالت 
الكويت  ف���ي  الس���فر  ووكالء 
للحصول على آخر التحديثات 
وتثقيفهم بشان قبرص باعتبارها 
مقصدا للعطالت وبالتالي عرض 
هذه الوجهة احملببة بفاعلية أكثر 
للعمالء من مختلف فصول السنة 
اذ ان���ه من املالحظ زيادة أعداد 
املسافرين من الشرق األوسط 
مم���ن يبحثون ع���ن العطالت 
ملس���افات قصي���رة، مؤكدا ان 
الربط اجلوي املباشر مع قبرص 
عن طريق طيران اجلزيرة من 
الكويت والعديد من الصفقات 
العاملية  املتوافرة لدى املنظمة 
حلجوزات الفنادق سيؤثر على 
توجهات الباحثني عن العطالت 
واملس���افرين من رجال االعمال 
للوصول الى اقرب وجهة سفر 
اوروبية من الشرق االوسط مع 

شعور تام بالراحة والسالمة.
حديث ثيوتشارويس جاء 
خالل ورشة العمل املتخصصة 
األول���ى التي تنظمه���ا املنظمة 
القبرصي���ة للس���ياحة ف���ي 
الكويت أمس لش���ركاء صناعة 
الكويت بالتعاون  الس���فر في 
العاملية حلجوزات  مع املنظمة 
الفنادق »وورلد وايد« وطيران 

اجلزيرة.
وكش���ف ان اجمال���ي عدد 
الزائرين لقب���رص خالل العام 
املاضي من الكويتيني وصل الى 
4 آالف س���ائح بينما وصل في 
عام 2007 الى 5.5 آالف س���ائح 
مش���يرا ال���ى ان ع���دد الغرف 
الفندقية بلغ 33 الف غرفة في 

فنادق قبرص.

لندن � رويترز: اعلنت مجموعة لويدز املصرفية 
البريطانية امس، انها منيت بخس����ائر بلغت اربعة 
مليارات جنيه استرليني )6.8 مليارات دوالر( في 
النص����ف األول من العام احلالي حتت وطأة ارتفاع 
الديون املتعثرة إثر صفقة شراء نشطة بنك »اتش.

بي.او.اس« في وقت سابق من العام احلالي.
وكانت املجموعة سجلت أرباحا قدرها 2.8 مليار 
جنيه ف����ي النصف األول من الع����ام املاضي. وبلغ 
متوسط توقعات ستة محللني لنتائج اعمال البنك 
في النصف األول من العام احلالي خس����ارة قدرها 

5.1 مليارات جنيه اس����ترليني. وقالت املجموعة إن 
خسائر خفض قيمة االصول في االشهر الستة األولى 
من 2009 قفزت الى 13.4 مليار جنيه من 2.5 مليار 
جنيه قبل عام. وأضافت ان 80% من اخلسائر ترجع 

إلى صفقة بنك اتش.بي.او.اس.
لكنها اضافت ان من املرجح ان يكون خفض قيمة 
االصول ق����د بلغ ذروته في النصف األول من العام 

وان ينتعش االقتصاد في العام املقبل.
وقالت انها تتوقع حتسن ادائها من النصف الثاني 

من العام احلالي.

بسبب ارتفاع الديون المتعثرة في النصف األول

بنك لويدز يخسر 6.8 مليارات دوالر 

فاسيليس ثيوتشارويس متحدثا خالل الورشة وناتاليا فاكيولنتو

الشيخ أحمد العبداهلل

خالل زيارته إلى روما لتفقد فرع »البترول الكويتية العالمية«

العبداهلل: ضرورة اإلسراع في تطوير صناعة النفط
 للحفاظ على القدرات التصديرية وخلق الفرص للكويت

إلى اتفاق حول أولويات هذه املشاريع وعلى مدى 
أهميتها سواء من الناحية البيئية أو التنموية مبا 

ميهد لالنطالق في تنفيذها.
 وأعلن ان احلكومة ستعمل منذ املراحل األولى 
لتخطيط هذه املشاريع املقترحة على إشراك ديوان 
احملاسبة في جميع خطوات العمل من أجل حتقيق 
الشفافية التامة لتفادي بروز أي عقبات مستقبلية 

وجتنب أي تأخير في التنفيذ.
 وش����دد على ضرورة عدم إضاعة الوقت الذي 
قال انه »أخ����ذ يدركنا وتضيع أمامنا فرص كثيرة 
وألننا ال نريد أن تغلق االسواق أمام منتجاتنا في 
وضعها احلالي« وذلك على ضوء التغير في املعايير 
القياسية ملتطلبات سالمة البيئة والتي »ليست في 
صالح النفط الكويتي« عالي احملتوى من الكبريت. 
وأوضح ان ذلك يستلزم تقليص معدالت الكبريت 

للتمكن من مواصلة تصدير النفط الكويتي.
موقف أوپيك

وحول موقف »أوپي����ك« من الوضع احلالي في 
أس����واق النفط العاملية اس����تبعد الوزير أن تتجه 
املنظمة في اجتماعها املقبل يوم التاسع من سبتمبر 
إلى تخفيض إنتاجها أمام مستويات األسعار احلالية 
للنفط مش����يرا إلى أن النية تتجه على العكس إلى 
الدع����وة ملزيد من االلتزام مبع����دالت اإلنتاج التي 

قررتها املنظمة سابقا.
ورأى أن السعر احلالي »يعد جيدا بالنسبة للكويت 
حيث يغطي مس����تلزمات الدولة املالية كما يحقق 

فائضا في املستقبل«.
وفيما لفت في نظرة شاملة إلى أن العراق يقوم 
بزيادة إنتاجه بينما تقوم دول أخرى بدعوة الشركات 
األجنبية للتنقيب لديه����ا والى أن حصة »أوپيك« 
حتدد قدرة كل من دولها على اإلنتاج، قال ان حصة 
الكويت في الس����وق اذا بقي إنتاجها عند مستواه 
احلالي ستتراجع في الوقت الذي تتزايد فيه متطلبات 

موازنة الدولة.
وخلص في ختام تصريحه إلى ضرورة التفكير 
في املستقبل ومن اآلن من أجل احلفاظ على حصة 
الكويت وتنميتها بالتوازي مع منو مستويات اإلنتاج 

في باقي دول املنظمة.
من جهة اخ����رى قال����ت ادارة معلومات الطاقة 
األميركية أمس ان مخزونات الواليات املتحدة من 
النفط اخلام زادت أكثر مما كان متوقعا االس����بوع 
املاضي مع تراجع نش����اط املصافي بينما س����جلت 

مخزونات املقطرات هبوطا مفاجئا.
وقالت االدارة في تقريرها االسبوعي ان مخزونات 
اخلام زادت 1.7 مليون برميل في االسبوع املنتهي 
في يوليو مقارنة بتنبؤات احملللني بزيادة 800 الف 
برميل مع انخفاض معدل تشغيل املصافي 0.1 نقطة 

مئوية الى %84.5.

وزراء النفط على العناية اخلاصة مبوضوع تأهيل 
الشباب الكويتي الذي قال ان متكينه من العمل في 
الشركات املتقدمة في ايطاليا وأوروبا ميثل فرصة 

ممتازة له لتطوير مهاراته وحياته املهنية. 
سياسة الحكومة

وحول سياسة احلكومة في مجال تطوير صناعة 
النفط الكويتية أشار الش����يخ أحمد العبداهلل الى 
وجود متطلبات بيئية وتنافسية ضرورية حتكم 
االدارة الرش����يدة للقطاع النفطي وما يش����كله هذا 

القطاع احليوي من أهمية خاصة للكويت.
وأوضح ان املتطلبات البيئية تس����تلزم تنفيذ 
مشاريع كبيرة حتتاج الى استثمارات ضخمة أيضا 
باالضافة الى االستثمارات الالزمة لتلبية املتطلبات 
التشغيلية وكذلك املتطلبات املتعلقة بخلق فرص 

عمل للشباب الكويتي.
وأك����د في هذا اخلصوص ان قطاع النفط لكونه 
أكبر القطاعات املنتجة في الكويت واملورد الوحيد 
للدولة يجب أن يستوعب أكبر عدد من فرص العمل 
التي تعمل احلكومة على توفيرها والتي لفت الى 
أنها »تأتي من واقع املش����اريع املنتجة وليس من 

الالشيء«.
وقال ان احلكومة من خالل وزارة النفط أو مؤسسة 
البترول ستتقدم خالل الصيف احلالي بقائمة من 
املش����اريع الرئيسية التي ستقام في الكويت خالل 
السنوات القادمة سيتم عرضها على جلنة املوازنات 
في مجلس األمة الطالعها على األولويات اخلاصة 

لها.
 وعبر عن ثقته في ان املناقشات ستؤدي بالتأكيد 

روما � كونا: أكد وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل ضرورة اإلسراع في تطوير صناعة 
النفط الكويتي����ة ملواءمة املعايير البيئية اجلديدة 
واحلفاظ على القدرات التصديرية مع خلق أكبر فرص 
عمل للشباب الكويتي بتنفيذ املشروعات الرئيسية 

التي ستتقدم بها احلكومة خالل الصيف.
وذكر الشيخ أحمد العبداهلل في تصريح ل� »كونا« 
انه اطلع خالل زيارته احلالية الى روما لتفقد فرع 
شركة البترول الكويتية العاملية على تطور شركة 
»كويت بتروليوم ايطاليا« منذ االستثمار في شراء 
مصفاة عام 1984 فضال عن منوها ووضعها املالي 

احلالي.
وقال ان »املعدل املالي« لالستثمارات الكويتية 
فيها خالل الس����نوات اخلمس األخي����رة كانت في 
ح����دود 18% مبا يعد معدال جي����دا باملقياس العاملي 
ألي استثمار بعيد املدى وهو ما يستوجب احلفاظ 
على عالمة الشركة التجارية واالستثمار في مواءمة 
املعايير القياس����ية للش����ركات النفطية في أوروبا 
وفي الوقت نفسه مجاراة الشركات املنافسة التي 

تواصل استثماراتها.
وشدد العبداهلل في هذا السياق على أهمية احلفاظ 
على الوضع اجليد جدا الذي وصلت اليه الش����ركة 
باس����تحواذها على قرابة 11% من سوق احملروقات 
في ايطاليا لتصبح ثالث أكبر شركة وأحد الالعبني 

الرئيسيني في مجال نشاطها.
االستثمارات الكويتية

واعتبر ان ما حققته االستثمارات الكويتية في 
هذه الش����ركة اجنازا جيدا »يتعني أن نحافظ عليه 
خاصة ان العائد منه غير محصور في اجلانب املادي 
فقط« مشيرا الى العائد البشري الناجم عن توظيف 
كوادر كويتية شابة في الشركة وغيرها من الشركات 

العاملة في الدول األوروبية الصناعية املتقدمة.
وفي هذا الصدد قال الوزير ان احلكومة الكويتية 
تتطلع وستعمل »على ايفاد مزيد من الشباب الكويتي 
املتميز ممن لديهم امله����ارة واحلافز لالنخراط في 
البيئة العملية التي تتسم بالتنافسية العالية في 
هذه الش����ركات ليكونوا صورة مش����رفة ألنفسهم 
ولدولة الكويت« منبها الى أن »الهدف األساس����ي 
من ارس����الهم للعمل الى ايطاليا أو أي بلد أوروبي 
نعمل فيه هو اكتساب اخلبرة والنهوض مبواردنا 

البشرية«.
وأوضح ان اكتس����اب الش����اب الكويتي للخبرة 
املتقدم����ة يؤهله خلدمة وطن����ه في أي موقع يناط 
العمل به سواء في الكويت أو خارجها مشددا على 
األهمية اخلاصة لتنمية الكوادر الكويتية في مختلف 
مجاالت العمل بقطاع النفط الذي »نعرف انه املورد 

الوحيد ملوازنة دولة الكويت«.
ومن هذا املنطلق أكد حرصه وحرص من سبقه من 

الس�عر الحال�ي للنفط جيد بالنس�بة للكوي�ت ويغطي مس�تلزمات الدولة المالية كم�ا يحقق فائضًا في المس�تقبل

الحكومة ستتقدم خالل الصيف الحالي بقائمة من المشاريع الرئيسية التي ستقام في الكويت خالل السنوات القادمة 

زي�ادة مخزونان النفط الخام األميركية 1.7 مليون برميل مع تراجع نش�اط المصاف�ي وهبوط مفاجئ في المقطرات


