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»ماجيك هوم« تشتري أرضًا بـ 5 ماليين دينار
من رجل أعمال كويتي لبناء مشروع عقاري

»كويت إنرجي« تحصل على تمويل مرابحة
 50 مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية

السلطان: صندوق عوائد العقاري يقّدم 
توزيعات شهرية بعائد سنوي %7.4

األزمـة الماليـة أوجـدت العديـد مـن الفـرص 
العقاريـة و »الصندوق« مسـتمر فـي توزيـع الدفعات

دوالر  35مليـون  إلـى  ينقسـم  أكبر:التمويـل 
كتسهيالت على أسـاس احتياطي الشركة من النفط

في مص���ر و15 مليون دوالر 
كتسهيالت على اساس املشاركة 
في الدخل وقد مت القرض على 

طريقة املرابحة.
وقال������ت »اننا نس���تفيد 
بش���كل كبي���ر م�����ن خب��رة 
مؤسس���ة التمويل الدولي���ة 
في هذه املرحل���ة املبكرة من 
منو ش���ركة كوي���ت انرجي 
اذ قدمت لنا املؤسس���ة خطة 
مفصلة لتناسب هيكلتنا، كما 
انها توفر لنا االستشارات من 

يعمل مدي���ر الصندوق عل��ى 
االس���تف��ادة منه���ا، وفي هذا 
السي��اق يج��ري حاليا العمل 
عل��ى استبدال بعض األصول 
العقارية اخلاص��ة بالصن��دوق 
بأصول جديدة أكثر ج�����دوى 
وذات عائ�����د أعلى، وذلك في 
إطار حرص مدي��ر الصن��دوق 
الدائم على البحث ع���ن أفضل 
الف���رص وحتقي�����ق أعل���ى 
ف���ي  العوائد للمس���تثمرين 

الصندوق.

الناحية البيئية واالجتماعية 
لنمونا«.

فرصة جديدة

م���ن جانبه ق���ال الرئيس 
العامل���ي للنف���ط والغاز في 
املؤسسة النس كريست ان هذه 
العملية تتي���ح فرصة فريدة 
للمؤسسة لدعم فئة جديدة من 
شركات النفط والغاز احمللية 
في الش���رق االوسط وشمال 
اقليميا  التي تتوسع  افريقيا 
وتوفر ف���رص عمل وايرادات 

قيمة للحكومات.
وشركة كويت انرجي هي 
الش���ركات املس���تقلة  احدى 
واملتخصص���ة ف���ي قط���اع 
النفط في  استكشاف وانتاج 
الشرق األوسط وتأسست في 
عام 2005 وتوس���عت بشكل 
ملحوظ في متلك اصول جديدة 
اكثر  وتطويرها مم���ا جعلها 
شركة مستقلة منوا في قطاع 
النفط في  استكشاف وانتاج 

الشرق االوسط.

ولف���ت الس���لطان إلى أن 
الصندوق اس���تمر في توزيع 
الدفعات الشهرية للمستثمرين 
منذ تأسيس الصندوق وطيلة 
الفترة املاضية بالرغم من األزمة 
املالية واالقتصادية التي شهدتها 
املنطقة، وهو ما يؤش���ر إلى 
مدى متانة ومالءة الصندوق 
وجودة أصوله واستمرارية 

العائد املتوقع منها.
 وأشار الس���لطان إلى أن 
صن���دوق عوائ���د العق���اري 
يتميز بتوزيع عوائد شهرية 
للمس���تثمرين تتج���اوز %7 
إلى سهولة  س���نويا، إضافة 
االستثمار فيه كون احلد األدنى 
لالكتتاب به خمسة آالف وحدة 

فقط.
حي���ث يق���وم الصندوق 
باالستثمار في العقارات املدرة 
للدخل، في إط���ار من التنوع 
اجلغرافي في أس���واق العقار 
اخلليجية داخل وخارج الكويت 
مبا يخفض من املخاطر ويعظم 

العوائد.

كونا: قالت شرك���ة كوي��ت 
انرجي انها حصل��ت امس عل��ى 
متويل باملرابح��ة بقيم��ة 50 
ملي���ون دوالر من مؤسس���ة 
التمويل الدولية )آي اف سي( 
وهي ذراع البنك الدولي لتمويل 

القطاع اخلاص.
واوضحت الرئيس التنفيذي 
للشركة سارة اكبر في تصريح 
صحافي ان التمويل يهدف الى 
دعم استكشاف وتطوير حقول 
النفط والغاز في مصر واليمن 
ودعم سياسات احملافظة على 
البيئة وكذل���ك دعم التطوير 
االجتماعي للكوادر احمللية في 

منطقة الشرق االوسط.

أول شركة

واضاف���ت اكبر ان »كويت 
انرجي« هي اول شركة كويتية 
حتصل على متويل من مؤسسة 
التمويل الدولية مبينة ان هذا 
التمويل ينقسم الى 35 مليون 
دوالر كتسهيالت على اساس 
احتياطي الش���ركة من النفط 

أعلن نائب الرئيس التنفيذي 
للتس���ويق وتوظيف األموال 
أعي���ان لإلجارة  في ش���ركة 
واالستثمار سلطان السلطان، 
عن استمرار استقبال طلبات 
االش���تراك واالس���ترداد في 
صندوق عوائد العقاري حتى 
15 أكتوبر املقبل، وأكد السلطان 
أن الصندوق حافظ على نسبة 
توزيعات شهرية مرتفعة هي 
التي  7.4% مقارنة بالنس���ب 
تقدمها البنوك احمللية للودائع 
ذات التوزيعات الشهرية، في 
حني بلغ صافي قيمة الوحدة 
بتاريخ 30 يونيو املاضي 812 
فلس���ا، وهو ما يشكل فرصة 
ممتازة للراغبني في االستثمار 
في العقارات املدرة للدخل، حيث 
يستطيع العمالء االشتراك بحد 
أدنى لالش���تراك خمسة آالف 

وحدة فقط.
الس���لطان أن   وأوض���ح 
األزمة املالية احلالية أوجدت 
العديد م���ن الفرص العقارية 
الت���ي  املجزي���ة واملتمي���زة 

»الشعيبة الورقية« تساهم في تأسيس  
شركة بنسبة 33% في السودان

قال س����وق الكويت لالوراق املالية )البورصة( 
امس ان شركة الشعيبة الصناعية )ورقية( وقعت 
عقدا لتأسيس مشاركة في رأس مال مشروع شركة 
عطبرة لصناع����ة الورق والتعبئة احملدودة النتاج 
اكياس االسمنت بالس����ودان بكلفة تبلغ 11 مليون 
دوالر. وقال الس����وق في موقعه على االنترنت ان 
حصة الش����عيبة في املش����روع متثل 33% من رأس 
املال املقترح.  واضافت ان دور الشعيبة في املشروع 
اضافة الى املساهمة برأس املال هو االدارة واملتابعة 

اليومية للمشروع من مرحلة التشييد والبناء والتنفيذ 
ومن املقرر االنتهاء من هذه االعمال في الربع االول 

من العام 2011.
يذكر ان شركة الشعيبة تأسست في العام 1978 
وادرجت في البورصة العام 1996 برأس املال املدفوع 
5.5 ماليني دينار وتختص في تصنيع اكياس الورق 
لتعبئة االسمنت واملنتجات املشابهة وانتاج االكياس 
الورقية الصغيرة بانواعها واالكواب واالطباق واحملارم 

الورقية.

عاطف رمضان
علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش����ركة 
ماجي����ك هوم العقارية أبرمت صفقة مع مس����تثمر 
كويتي قيمتها 5 مالي����ني دينار تقريبا وهي عبارة 
عن أرض مساحتها حوالي 12 ألف متر مربع وذلك 
بهدف اقامة مشروع عقاري عليها »مشروع سكني« 

مطل على البحر.

واوضحت املصادر ان هذا املشروع عبارة عن ڤلل 
سكنية سيتم انشاؤها مبساحات مختلفة وبأسعار 
مناسبة وجتهيزات حديثة وتصاميم متطورة وخدمات 
متكاملة وذلك لتلبية احتياجات األسرة الكويتية.

وقالت املصادر ان املشروع سيتم جتهيزه نهاية 
العام املقبل. وكش����فت املصادر عن توجه الشركة 

لإلعالن عن هذه الصفقة خالل األسبوع اجلاري.

لتنفيذ مشروعها خالل العام المقبل

فتح باب االشتراك في الصندوق حتى 15 أكتوبربهدف دعم استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في مصر واليمن

يجعل أرض المعارض منفذًا تسويقيًا للتجار اإلقليميين إلبراز منتجاتهم للتاجر الكويتي

بكلفة تبلغ قيمتها 11 مليون دوالر

»مصارف الكويت«: إيقاف التقاضي وجدولة قروض المسّرحين
قال احتاد مصارف الكويت انه بناء على توجيهات 
بنك الكويت املركزي واستنادا للقرار الصادر عن مجلس 
الوزراء املوقر )رقم 675/ثالثا( بتاريخ 2009/8/24 بشأن 
تكليف بنك الكويت املركزي بالتنس����يق مع اجلهات 
ذات العالقة للنظر في وضع املّسرحني من العمل في 
القطاع اخلاص املتخذ بحقهم اجراءات قضائية عن 
فترة تسريحهم من العمل وبحث وضع املتأخرين عن 
تسديد اقساطهم بسبب تسريحهم من العمل، وانطالقا 
من مبدأ التعاون مع هؤالء املواطنني والتخفيف عن 

كاهلهم، فقد قررت جميع البنوك احمللية اتخاذ االجراءات 
املناسبة وابداء املرونة جتاه هؤالء املّسرحني والتي 
يتمثل اهمها في ايقاف االجراءات القانونية املتخذة 
بحقهم نظرا لعدم سداد االقساط وكذلك اعادة جدولة 
تلك القروض بتخفيض القس����ط الشهري بحيث ال 

يتجاوز 40% من الراتب اجلديد املؤقت.
وقد اهاب االحتاد بجميع املش����مولني بهذا القرار 
الى ضرورة مراجعة البنك الدائن التخاذ االجراءات 

الالزمة في هذا الشأن.

»مجموعة الخليج« توقع اتفاقية
  مع المركز الدولي للجودة بالسودان

ص���رح الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اخلليج عدنان احلداد 
بان الشركة تتجه اآلن إلى توسيع 
عملياته���ا اخلارجي���ة وتنويع 
مصادر اس���تثماراتها والدخول 
في حتالفات إستراتيجية مع عدة 
شركات مختلفة باألسواق العاملية 
وخاصة اإلفريقية منها التي تتميز 
بوجود فرص استثمارية واعدة 
ومتنوعة حيث يتمتع الس���وق 
االفريقى حس���ب رأى اخلبراء 
االقتصاديني واغل���ب احملللني 
مبعدالت من���و متزايدة بالرغم 
من الظروف احلالية التي جتتاح 
العالم وتعصف باستقراره بسبب 

شدة األزمة املالية التي جعلت كثيرا من الشركات واملؤسسات تتراجع 
عن فكرة التوسع بسبب قلة السيولة املصاحبة لالزمة، فالسودان 
متثل منوذجا فريدا ف���ي العالم فهي تعتبر ارضا خصبة اقتصاديا 
وفعال ارض الفرص املستقبلية، فاملشاريع تنمو فيها بشكل سريع 
محققة عوائد مالية مرتفعة فالسوق السوداني متعطش لكل أنواع 

االستثمار.
وفي هذا الصدد اعلن احلداد ان املجموعة قد أبرمت اتفاقا مع املركز 
الدولي للجودة بالس����ودان وهو ما سيتيح للمجموعة إقامة مؤمترات 
ومعارض مشتركة وأنشطة ذات طابع دولي في السودان ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وسوف تقوم املجموعة بتأهيل وتنفيذ عدد من الشركات 
واملؤسسات السودانية من الناحية اإلدارية بالتعاون املشترك مع املركز 
الدولي للجودة، مبينا أن »املركز الدولي« للجودة سيقوم بتسويق برامج 
وأنش����طة املجموعة داخل الس����ودان كذلك مت االتفاق على إقامة بعض 

الدورات والبرامج التدريبية املشتركة خالل الشهور املقبلة.
وأش���ار احلداد إلى متيز الشركات الكويتية في اقتناص الفرص 
االس���تثمارية املتنوعة داخليا وخارجيا مشيدا بقوة النظام املالي 
واالقتصادي للكويت بفضل عوائد النفط ووجود نسبة كبيرة من 
الشركات والبنوك التي تنتهج خط التوسع خارجيا كذلك اجتاه اغلب 

الشركات الكويتية في االستثمار في مشاريع ذات عوائد ثابتة.

يتيح لها إقامة مؤتمرات ومعارض مشتركة

ناصر النفيسي

عبدالرحمن النصار

عدنان احلداد

سارة اكبر 
سلطان السلطان

النفيسي لـ »األنباء«: أرباح البنوك في الربع الثالث مساوية للربع الثاني  
إذا اتجهت لتسوية مديونياتها تجاه »سعد« و»القصيبي« عن طريق القضاء 

وجهت محاميها للتأكد من معلومات تسوية مديونية مجموعة »سعد« مع مصارف سعودية

النصار لـ »األنباء«: »معرض الكويت الدولي« تسعى
إلقامة معارض دولية بالكويت بداية العام المقبل

»الشركة« تستهدف مليون زائر خالل 2009  وترحب بالتعامل مع الشركات العاملة في القطاع

يستفيد اجلميع وتستمر عجلة 
العمل.

واعرب النصار عن امله ان 
تعود االوضاع كما كانت عليه 
في الس���ابق في ظل »التقارير 

املتفائلة«.

تجميع العارضين

واش���ار ال���ى ان الش���ركة 
املواس���م مثل شهر  تستهدف 

عاطف رمضان
أك���د الرئي���س التنفي���ذي 
لشركة معرض الكويت الدولي 
عبدالرحمن النصار ل� »األنباء« 
أن أرض املعارض تسعى خالل 
الفت���رة املقبل���ة »2011/2010« 
إلقام���ة معارض دولية بهدف 
استقطاب جتار ورجال أعمال 
للكوي��ت، مشيرا إلى ان الشركة 
ت�����درس حاليا ه���ذا التوجه 

املستقبلي.
واضاف النصار ان ش���ركة 
معرض الكويت الدولي تسعى 
ألن تك���ون الكوي���ت حاضنة 
للمع���ارض العاملية خاصة ان 
سياسة الدولة تهدف إلى جعل 
الكويت مركزا ماليا وخدماتيا 

في منطقة الشرق األوسط.
واوضح النص���ار ان هناك 
ش���ركات تبحث بكثافة حاليا 
ف���ي ارض املعارض  للعرض 
الش���ركات  الدولية خصوصا 
العاملة في القطاعات االستهالكية 

رمضان الكرمي واملدارس واالعياد 
وتقوم بتجميع العارضني حتت 
سقف واحد لسهولة التواصل 

بني املستهلكني والتجار.
وحول رؤيته خلطط الشركة 
لتطوي���ر ارض املعارض افاد 
النصار بأن هذا املوضوع حتت 
ايدي الهيئة العامة لالستثمار 
وم���ن املمكن أن تك���ون هناك 
تطورات ايجابية بعد االنتهاء 
من عقد أرض املعارض مع امالك 

الدولة.
وزاد قائال: نحن في املرحلة 
احلالية نعم���ل لصيانة مركز 
املعارض وبدأنا بصيانة القاعة 
رقم 4 حتى تكون مبس���توى 

الئق.
وبني ان الشركة تستهدف 
ش���ريحة كبرى من العارضني 
وال���زوار، الفتا ال���ى ان ارض 
املعارض تس���تهدف احتضان 
مليون زائر خالل العام احلالي، 
الى جانب وجود تشكيلة كبيرة 

والتي حتتاج إلى تواصل بشكل 
مباشر مع اجلمهور.

العقار  واوضح ان قطاعي 
واالستثمار تأثرا بشكل مباشر 
م���ن تداعيات األزم���ة املالية، 
مستدال على ذلك بعزوف بعض 
الشركات العاملة في القطاعني 

عن اقامة املعارض.
ولفت الى ان شركة معرض 
الكويت الدولي تبحث دائما عن 
تطوير اعمالها وحتقيق االهداف 
التي ترس���مها مسبقا بغرض 

النجاح في مجال عملها.
وقال ان الشركة تركز خالل 
املرحلة احلالية على القطاعات 
االستهالكية التي تفيد كال من 
العارض واملستهلك الى جانب 
افادتها للشركة كجهة منظمة 

القامة املعارض.
واستطرد قائال: نحاول أن 
النوعي���ة واخلدمة  نعدل في 
اقام���ة املعارض  ونعمل على 
بش���كل صحيح وكامل بحيث 

العارضني حتى  ومتنوعة من 
تستفيد جميع االطراف.

وأبدى النصار ترحيب »أرض 
املعارض« كونها اجلهة االقدم 
بالكويت في تنظيم املعارض 
ودعمها ألي ش���ركة تعمل في 

قطاع تنظيم املعارض.

شريحة المستهلكين

وقال ان الشريحة الكبرى في 
الكويت هي شريحة املستهلكني 
وهي لم تتأثر بشكل مباشر من 
تداعيات األزمة املالية العاملية، 
كم���ا ان غالبية املعارض التي 
يتم اقامته���ا بأرض املعارض 
اس���تهالكية وتالمس حاجات 

املستهلك.
واستطرد قائال: نحن نعتبر 
»ارض املع���ارض« احد املنافذ 
التس���ويقية للتاجر الكويتي، 
وكذلك منفذ تسويقي للتجار 
االقليميني الذين يريدون ابراز 

منتجاتهم للتاجر الكويتي.

مش����يرة إل����ى أن البنوك احمللية 
قامت باستدعاء محاميها وطلبت 
االستفسار عن ماهية التوقيع الذي 

مت مع البنوك السعودية. 
 وتساءلت املصادر بأن خطوة 
مجموعة »سعد« لو كانت صحيحة 
فهي غي����ر قانونية وال تتفق مع 
املبادئ اخلاصة ب� »جلنة الدائنني« 
والتي تشترط أن تتم التسوية مع 

عمر راشد
 توقع مدير عام مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ناصر 
النفيسي أن حتقق البنوك الكويتية 
أرباحا مساوية ملا حتقق في الربع 

الثاني. 
النفيسي في تصريح   ولفت 
ل� »األنباء« الى أن توقع حتقيق 
البنوك لنفس أرباح الربع الثاني 
مرهون باجتاه بعض البنوك احمللية 
للقضاء للحصول على ديونها جتاه 
مجموعتي سعد والقصيبي والتي 
تعني أخذ مخصصات بالكامل على 
الذي يهبط  املديونية، األمر  تلك 

بأرباح الربع الثالث. 
 وردا منه حول اجتاه البنوك 
لرف����ع دع����اوى قضائي����ة ضد 
مجموعتي سعد والقصيبي بعد 
قيام البنك األهل����ي برفع دعوى 
قضائية ضد مجموعة »س����عد« 
ملالكها معن الصانع تطالبه بسداد 
125 مليون دينار ديونا مستحقة 

علي����ه، أش����ار النفيس����ي الى أن 
»األهلي« كان قد أعلن في السابق 
بأنه قام بأخذ مخصصات كافية 
ملديونية جتاه مجموعة »سعد«، 
إال أن قي����ام الصانع بإبرام اتفاق 
بشكل منفرد مع البنوك السعودية 
قد أثار حفيظة بقية البنوك الدائنة 
واجتاهها إلى رفع دعاوى قضائية 

مماثلة ضد املجموعتني. 
 وأش����ار إلى أن اجتاه البنوك 
للقض����اء للمطالب����ة بحقه����ا قد 
يك����ون مس����تبعدا للحفاظ على 
مس����تويات جيدة من األرباح في 
نتائج املالي����ة للربع الثالث بعد 
قدرتها على حتقيق معدالت منو 
معقولة في الربعني األول والثاني 
مقارنة بنتائجها في الربع الرابع 
من العام املاضي.   إلى ذلك، نفت 
مصادر مصرفية ما تردد حول إبرام 
مجموعة سعد اتفاقا مع 7 بنوك 
سعودية لسداد ما يقارب 7 مليارات 
ريال ما يق����ارب 1.8 مليار دوالر، 

املجموعتني مبوافقة جلنة الدائنني.  
ووفق ما أفادت به وثائق محكمة فإن 
البنك األهلي أقام دعوى قضائية 
في 15 س����بتمبر ضد »مجموعة 
سعد« مطالبا بتعويضات قدرها 
125 مليون دوالر، متهما املجموعة 
باإلخالل بالعقد واالحتيال فيما 
يتعلق بتسهيل ائتماني قيمته 60 

مليون دوالر في 2007.
 وأفادت الدعوى بأن »مجموعة 
س����عد« قدمت 4 خطابات ضمان 
مزورة لشراء مواد بناء، في حني 
جرى توجيه أم����وال البنك التي 
اقترضها املدعى عليهم ألغراض ال 
عالقة لها مبواد البناء، موضحة 
أن البنك يطلب تعويضا قدره 25 
مليون دوالر عن اإلخالل بالعقد 
و100 مليون دوالر كتعويض عن 

أضرار حلقت به. 
 ووفق تقارير صحافية نقلت 
ع���ن مصادر »غي���ر معروفة« 
إلى أن »مجموعة  أشارت فيها 

سعد« جنحت في الوصول إلى 
تسوية مالية مبديونياتها جتاه 
7 بنوك سعودية، حيث سددت ما 
يقارب 7 مليارات ريال )1.8 مليار 
دوالر(، موضح���ة أن اخلطوة 
جاءت بع���د قي���ام املجموعة 
بتس���ييل محاف���ظ تابعة لها 
التزاماتها، ومنها بيع  لتسديد 
حصة رئيس مجلس إدارتها، معن 
الصانع في مجموعة »سامبا« 
املالية والتي كان الصانع عضوا 
في مجلس إدارتها، كما قام ببيع 
حصته في بنك اإلمناء البالغة 

4 مليارات دوالر. 
 يش����ار إل����ى أن املجموعتني 
تخوض����ان معرك����ة قضائية في 
أمي����ركا بعد تعثرهما في س����داد 
ديونهما، في وقت حذر مصرفيون 
من أن التكلفة اإلجمالية خلفض 
قيمة األصول املترتبة على ذلك قد 
تصل إلى 22 مليار دوالر وتؤثر 

على نحو 120 بنكا.

عمر راشد 
 علم����ت »األنباء« من مص����ادر أن بيت التمويل 
الكويتي يدرس فرصا استثمارية في أميركا يتركز 
معظمه����ا في القطاع العق����اري، الفتة الى أن الفترة 
املقبلة قد تش����هد توقيع صفقة بحدود تتراوح من 
250 الى 300 مليون دوالر تتركز في مجال التطوير 
العقاري، مشيرة الى أن هذا التوجه يأتي بالتوافق 
مع إستراتيجية البنك الرامية لتوفير أفضل العوائد 
للمساهمني واملستثمرين وتساعد في حتقيق سياسة 
التوسع الدولي وبناء حتالفات إستراتيجية مع شركات 
كبرى والتوظيف األمثل للقدرات البشرية واخلبرات 

املتراكمة لتحقيق أفضل معدالت األداء.  

واشارت الى أن »بيتك« يسعى القتناص فرص 
واعدة من شأنها حتقيق عوائد استثمارية، مستدركة 
أن التركيز ينصب في معظم���ه حاليا على أميركا 
وعل���ى غيرها من الدول، الفتة ال���ى أن هناك دوال 
أخرى يتم دراسة فرص بها، غير أنه لم يتم اتخاذ 

قرار بشأنها حتى اآلن. 
يذكر أن »بيتك« وقع مؤخرا عقد شراكة مع شركة 
UDR األميركية املعروف���ة واملتخصصة في مجال 
التطوير واالس���تثمار العقاري بهدف متلك عقارات 
س���كنية مدرة للدخل باملدن الرئيسية في الواليات 
املتحدة، بحجم اس���تثمارات يصل إلى 450 مليون 

دوالر يساهم فيها »بيتك« بنسبة %70. 

»بيتك« يدرس فرصًا في قطاع التطوير العقاري 
بقيمة 300 مليون دوالر في أميركا

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي مبقدار 
44 س���نتا ليستقر عند مس���توى 62.82 دوالرا في 
تعامالت اول من امس مقارنة بأس���عار يوم اجلمعة 

املاضي.
وتشهد الفترة احلالية حالة من التذبذب في اسعار 
النفط بس���بب تأثرها بشكل كبير باالنباء املختلفة 
حول انتعاش االقتصاد العاملي وحركة اسواق املال 

في البورصات العاملية اضافة الى التصعيد بني ايران 
والدول الغربية على خلفية امللف النووي االيراني.

ورغم هذا التراجع النسبي في سعر النفط الكويتي 
فانه يظل في وضع جيد مقارنة باملس���توى املتدني 
الذي وصل اليه في بداية العام احلالي عندما وصل 
الى ما يقارب 32 دوالرا للبرميل نزوال من مستوى 

136 دوالرا التي وصل اليها في يوليو 2008.

النفط الكويتي ينخفض 44 سنتًا مستقرًا عند 62.82 دوالرًا


