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عبداحلسني مكرما متطوعي بوبيان

)متين غوزال(عبد الوهاب الوزان متحدثا للوفد األميركي خالل املؤمتر الصحافي 

»إستراتيجيا لالستثمار« شاركت 
في منتدى صندوق الشرق األوسط

»مؤسسة البترول« تسيطر على تسرب نفطي 
بالقرب من شاطئ الفحيحيل

وين جياباو: على األوروبيين الكف 
عن مطالبتنا برفع قيمة اليوان

»بوبيان« يشارك المسنين احتفالهم
بيومهم العالمي في دور الرعاية االجتماعية

اختالف بين صندوق النقد والبنك الدولي 
بشأن أموال المضاربة

Cnbc عربية: قال رئيس البنك الدولي انه يتعني 
على االقتصادات الناش����ئة أن تدرس اتخاذ خطوات 
الحتواء التدفقات املالية التي قد تسبب صعود العمالت 
وفقاعات األصول لكن صندوق النقد الدولي وصف 
هذه اخلطوات بأنها غير مرغوب فيها. ويساور القلق 
القادة الغربيني من أن جهود االقتصادات الناش����ئة 
إلضعاف عمالتها قد تق����وض االنتعاش االقتصادي 
الهش. ويقول مسؤولون من االسواق النامية ان أسعار 
الفائدة املتدنية جدا في البلدان الغنية تدعم التدفقات 
النقدية الضخمة الى أسواقها مما يرفع عمالتها ويسبب 

تضخما في أسعار األسهم والعقارات وأصول أخرى. 
لكن نائب املدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي 
شينوهارا قال ان من الطبيعي واملستحب أن تنتقل 
األموال الى االقتصادات ذات النمو القوي وانه ينبغي 
أال يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء 
الى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة. وحذر 
ش����ينوهارا من أن طوكيو تواجه معركة خاسرة اذا 
حاولت السباحة ضد التيار وإضعاف الني في الوقت 
الذي ينتظر أن تبقى السياسة النقدية في الواليات 

املتحدة وأوروبا ميسرة.

اعلنت شركة استراتيجيا لالستثمار انها شاركت 
في منتدى صندوق الش����رق االوسط السنوي لعام 
2010 الذي س����يتم عقده في البحري����ن خالل الفترة 
من 2 اكتوبر ال����ى 7 اكتوبر اجلاري وذلك بناء على 
اس����تضافة املدير العام ملكتب الشركة في الواليات 
املتحدة هاري ميلن. وقد قام ميلن بالتحدث عن كيفية 
انتقاء الفرص االستثمارية الفريدة واختيار املنتجات 
واخلدمات التي تفي باملتطلبات املالية واالستثمارية 
للعمالء كما انه يوفر احللول واخلدمات االستثمارية 
الهادفة. وقد انضم هاري الى »استراتيجيا« في عام 
2007 بصفت����ه عضوا منتدب����ا للمكتب االميركي في 
وست بورت كينيتكت. وقد تولى ادارة عدة محافظ 
استثمارية كما ادار حسابات مت تنظيمها لالستثمار 

في مجال العقارات املباشرة واسهم امللكية اخلاصة في 
قطاع التكنولوجيا. اضافة الى ذلك، يقوم ميلن بادارة 
الصندوق العقاري العاملي الذي تفوق اداؤه على اداء 
املؤشر بأكثر من 10% في عام 2008. اجلدير بالذكر ان 
هذا املؤمتر يعقد سنويا ويعتبر من املؤمترات املهمة 
في عالم االستثمارات كما ننوه باشتراك العديد من 
شركات االستثمار العاملية في ذلك املؤمتر ملا له استفادة 
كبيرة لالطالع على آخر مستجدات االسواق العاملية 
واحمللية واملس����اعدة في ايجاد احللول االستثمارية 
املناس����بة في ظل ظروف االسواق املتقلبة. واعلنت 
شركة استراتيجيا عن تقدمي عرض خاص لعمالئها 
حلضور هذا املنتدى الضخم من خالل توفير خصم 

بقيمة 15% للحضور املهتمني باملشاركة.

ضمن خطتهم لزيادة الصادرات 
األميركية الى الكويت، ولفت إلى 
االهمية الكبرى التي تتمتع بها 
الكويت في املنطقة والتي تعد 
مكانة مميزة الستيراد املنتجات 
االميركية. وتابع قائال: »ان هذه 
الزيارة أعطت التجار والشركات 
الكويتية الفرصة للتعرف على 
املنتج����ات الغذائي����ة والطبية 
واحدث أنظمة البناء املوجودة 
في العالم والت����ي منها املباني 
الصديقة للبيئة، حيث ان اجلانب 
األميركي لديه الكثير من األفكار 
املتعلقة بهذا األمر،  واملشاريع 
وفي مقابل ذلك اخلطة التنموية 
التي طرحتها الكويت بقيمة 34 
مليار دينار تتضمن مش����اريع 
إس����كانية كبرى وبنية حتتية 

ومشاريع نفطية عمالقة ولذا 
فاالستعانة باجلانب األميركي 
ضرورة لالستفادة من خبرته 
في هذه املجاالت. وأشار إلى أن 
السفيرة األميركية تسعى إلى 
ترويج مشاريع اخلطة التنموية 
مبا لديها من طاقة، وذلك مبساعدة 
الشركات األميركية لكي يكون 
لها نصيب من هذه املش����اريع، 
التجارة من  مؤكدا طلب غرفة 
اجلانب األميركي تكثيف زياراته 
وزيادة ع����دد الوفود التجارية 

إلى الكويت.

تعاون تجاري

من جانبها أكدت الس����فيرة 
األميركية ف����ي الكويت ديبورا 
جونز ان الواليات املتحدة تبدي 

اهتماما بالسوق الكويتي، حيث 
ترى فرصا متميزة لزيادة التعاون 
التجاري، مش����يرة إلى خطتها 
لزيادة الص����ادرات االميركية 
إلى الكويت ومضاعفتها خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
ودع����ت جون����ز إل����ى قيام 
الكويت بإصالح االقتصاد احمللي 
والتحول إلى مركز جتاري عبر 
تنويع األنشطة االقتصادية كما 
كانت عليه قبل اكتشاف النفط، 
وزيادة االستثمار األجنبي فيها 
الذي لم يتعد 600 مليون دوالر 
في الس����نوات الست املاضية، 
خاصة مع امكانياتها التي تؤهلها 
لتكون مركزا ماليا في املنطقة، 
والتي من أهمها رؤوس األموال 

والقوى العاملة.

هذا االسبوع حتى انه بلغ اداء 
املؤشر الوزني منذ بداية العام 
ما يزيد على 22% كما بات مؤشر 
سوق الكويت لألوراق املالية قاب 
قوسني أو أدنى من كسر حاجزه 
النفسي البالغ 7000 نقطة والذي 
لم يبلغه منذ التاس���ع من مايو 
الفائت عندما دخل بعدها في دورة 
تصحيح المس فيها املؤشر العام 
ادنى مستوياته منذ ستة اعوام 
والتي بلغت 6.320 نقطة في أول 
شهر يوليو 2010 هذا وقد اقفل 
السوق مس���تقرا عند مستوى 
6.995 نقطة وذلك في تداول آخر 
يوم في االسبوع والذي تعزز فيه 
التحسن امللحوظ في مستويات 
الس���يولة الت���ي تضاعفت عن 
متوسط تداوالت االسابيع القليلة 

املاضية وذلك تأثرا باإلعالن عن 
بيع نسبة قدرها 46% من اسهم 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
الى مجموعة اتصاالت اإلماراتية 
بسعر 1.7 دينار للسهم وبقيمة 
اجمالي���ة تزيد عن م���ا يعادل 
الس���وقية  القيمة  9% إلجمالي 
املدرجة املسجلة كما  للشركات 
في تاري���خ 7 أكتوبر لعام 2010 
وه���و ما يبرر حج���م وطبيعة 
تفاعل قطاعات السوق املختلفة 
ويب���رز حاجته ال���ى احملفزات 
خاصة ان تأثرها اإليجابي بتلك 
األنباء كان حتى قبل إمتام عملية 
البيع والتي سيتمكن من خاللها 
صغار املستثمرين ممن ميلكون 
عددا ال يتجاوز 300.000 س���هم 
املس���جلني في سجالتها كما في 

الدخول  تاريخ االربعاء املاضي 
ضمن التجمع لبيع اسهمهم عند 
امتام تنفيذ العملية، خاصة ان 
اعدادهم كبيرة والتي تزيد على 
19.300 مساهم وهي متثل شريحة 
مؤثرة من اجمالي عدد االس���هم 
املشمولة بالبيع. وال شك ان امتام 
هذه العملية ستنس���حب آثارها 
على املديني املتوس���ط والبعيد 
حيث انها ستنعكس بشكل إيجابي 
على حركة السوق املالي الكويتي 
وتبرزه كواجهة أساسية لالقتصاد 
الكويتي، وذلك بالنظر الى قيمة 
الصفق���ة االجمالية والتي تزيد 
على 3.3 ملي���ارات دينار عالوة 
على ما يفوق 650 مليون دينار 
مت توزيعه���ا هذا الع���ام نتيجة 
للنجاح الذي حققته الشركة في 

بيع وحدتها االفريقية بقيمة بلغت 
10.7 مليارات دوالر ولعل العامل 
اإليجابي اآلخر الذي قد يستفيد 
منه السوق بشكل مباشر والقطاع 
اخلاص بشكل عام في الكويت هو 
البعد االعالمي االقليمي الذي القته 
الصفقة باسم االقتصاد الكويتي 
واثبات قدرته على إدارة كبرى 
الصفقات واملشاريع مما يساعد 
بش���كل مؤثر على اس���تقطاب 
استثمارات اجنبية في االقتصاد 
احمللي، هذا باالضافة الى السمعة 
العاملية التي حصل عليها القطاع 
اخلاص الكويتي في اثبات حرفيته 
وادارته املتمكنة على إمتام مثل 
ه���ذه الصفق���ات الضخمة مما 
يشكل دعما اساسيا لتطور عجلة 

االقتصاد في مختلف املجاالت.

العالقات  وطالبت بزي����ادة 
االقتصادي����ة والتجاري����ة بني 
الكوي����ت والوالي����ات املتحدة 
األميركي����ة لت����وازي العالقات 
االمني����ة اإلس����تراتيجية بني 
البلدين، مشيرة إلى قيامها بزيارة 
ترويجية للفرص االستثمارية 
بني اجلانبني في جولة يشارك 
فيها الس����فراء االميركيون في 
الش����رق األوس����ط في خمس 
واليات هي نيويورك والينوي 
ومينوس����وتا ووس����تكونس 
وتكساس، حيث ستعمل على 
الش����ركات األميركية  تشجيع 
في الدخ����ول إلى عدة قطاعات 
في السوق الكويتي عبر خطة 

التنمية املطروحة.

نمو التجارة

من جانبه أشار وكيل وزارة 
الدولي����ة األميركية  التج����ارة 
فرانشيس����كو سانشز إلى منو 
التجارة بني البلدين مع هدوء 
األزمة املالية العاملية، إذ شهدت 
الصادرات األميركية منوا خالل 
األشهر السبعة من العام احلالي 
بنحو 80% عن الفترة نفسها من 
العام املاضي، متوقعا أن تنمو 
بنحو 92% خالل نهاية العام، كما 
إلى  الكويتية  زادت الصادرات 
الواليات املتحدة بنحو 72% عن 
الفترة نفسها من العام املاضي، 
ومتوقع أن تنم����و بنحو %84 
بحل����ول نهاية الع����ام احلالي، 
وتصدر الكويت نحو 200 ألف 
برمي����ل يوميا من النفط اخلام 

إلى أميركا.

محمود فاروق 
كشف النائب الثاني لرئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبد الوهاب الوزان عن ارتفاع 
التبادل التج����اري بني الكويت 
املتح����دة األميركية  والواليات 
بنسبة بلغت 72% مقارنة بالعام 
املاضي، متوقعا أن تصل هذه 
النس����بة إلى 84% قب����ل نهاية 
الوزان  العام احلالي. وأش����ار 
خالل اس����تقبال الغرفة للوفد 
التج����اري األميرك����ي أمس في 
مبنى الغرفة بحضور السفيرة 
األميركية بالكويت ديبورا جونز، 
إلى ضرورة تخفيف االجراءات 
الروتينية عند ارساء املناقصات 
الدورة  احلكومية، موضحا أن 
املستندية في الكويت طويلة جدا 
ومعقدة، وهو االمر الذي جعل 
الكويت حتتل املرتبة ال� 61 في 
تبس����يط اإلجراءات املستندية 
على مس����توى العال����م، بينما 
احتلت السعودية املرتبة األولى 
عربيا والثالثة عشرة عامليا، ولذا 
على الكويت أن تستفيد مما هو 
موجود في دول مجلس التعاون 
لتخفيف االجراءات واختصارها 
وتنظيمها. وأكد على وجود حوار 
الغرفة واحلكومة  مستمر بني 
للمطالبة مبعاجلة البيروقراطية 
وتخفيف األعباء عن املستثمرين 
القط����اع اخلاص.  وش����ركات 
وعن زيارة الوفد األميركي أكد 
الوزان أن هناك عالقات وطيدة 
ب����ني البلدين مبين����ا أن الوفد 
األميركي اس����تغلها للترويج 
للشركات والبضائع األميركية 

التقرير  ق���ال 
عي  س���بو أل ا
ك�������ة  لش���ر
االس���تثمارات 
الوطنية إنه بنهاية تداول األسبوع 
املاضي بلغت القيمة الس���وقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 35.490.7 مليون 
دينار بارتفاع قدره 674.1 مليون 
دينار وما نس���بته 1.9% مقارنة 
مع نهاية االسبوع قبل املاضي 
والبالغة 34.816.6 مليون دينار 
وارتفاع ق���دره 4.805.9 ماليني 
دينار وما نسبته 15.7% عن نهاية 

عام 2009.

األداء العام للسوق

وذكر التقرير ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أنهى تعامالته على 
ارتفاع في أدائه وذلك باملقارنة مع 
أدائه في األسبوع املاضي، حيث 
حققت املؤشرات العامة )السعري 
� الوزني � NIC50( مكاسب بنسب 
بلغ���ت 0.1% و1.4% و2.0% على 
التوال���ي، صاحب ذل���ك ارتفاع 
في أداء املتغيرات العامة املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة � الكمية 
� عدد الصفقات، والتي ارتفعت 
بنسب بلغت 2% و7% و22% على 
التوالي، هذا وبلغ املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة 67 مليون دينار 
باملقارنة مع متوسط 65 مليون 

دينار لألسبوع قبله.
وحققت مؤش���رات السوق 
املوزونة مكاسب قياسية اضافية 

بي.بي.سي: قال رئيس احلكومة الصينية وين 
جياباو امس إن على االحت����اد األوروبي الكف عن 
مطالبة بالده برفع قيمة عملتها، ألن من شأن تغيير 
س����ريع في قيمة اليوان ان يتسبب في اضطرابات 
اجتماعية في الصني. وقال وين في تصريحات أدلى 
بها أمام منتدى للتع����اون االقتصادي بني االحتاد 
األوروبي والصني عقد على هامش القمة األوروبية 
الصينية التي تس����تضيفها العاصم����ة البلجيكية 
بروكسل ان اي خفض حاد لقيمة العملة الصينية 

سيؤدي بالتأكيد الى زعزعة االستقرار االجتماعي 
في الصني مما س����يؤدي بدوره الى عواقب وخيمة 

على االستقرار الدولي.
إال انه أكد ان الصني ستعتمد إصالحات في النظام 
الذي يتحكم بسعر صرف عملتها مما سيؤدي في 

نهاية املطاف الى ارتفاعها بشكل تدريجي.
وقال وين في تصريحات خرجت عن النص املعد 
سلفا: »ال تضغطوا علينا فيما يخص سعر صرف 

اليوان. نعم، سنمضي قدما في اإلصالحات«.

سجل بنك بوبيان نفسه ضمن قائمة املؤسسات 
والبنوك العاملية التي احتفلت بيوم املسن العاملي 
الذي يصادف األول من شهر أكتوبر حيث كان البنك 
الوحيد الذي رعى وشارك في االحتفال الذي مت تنظيمه 
في دور الرعاية اخلاصة بهذه املناسبة والذي حضره 
مدير ادارة رعاية املس����نني علي حسن عبداحلسني 
والنائب السابق دعيج الشمري. وقام فريق خدمة 
املجتمع املكون من مجموع����ة كبيرة من متطوعي 
ومتطوعات البنك جريا على عادته باملش����اركة في 
احلف����ل الذي مت تنظيمه بالتعاون مع جتمع »عيال 
جابر« حيث قاموا بإضفاء البسمة والفرح في قلوب 
املسنني باعتبارهم أهم فئات املجتمع واألكثر حاجة 
إلى االهتمام والرعاية. وقد اكد بنك بوبيان في بيان 
صحافي انه يؤمن بأن جميع األيام يجب ان تكون 
للمسنني وانه ال يوجد يوم محدد لالحتفال بهم اال 
ان االول م����ن أكتوبر يعتبر مناس����بة عاملية جتدد 
املطالبات بضرورة زي����ادة االهتمام بهذه الفئة من 

املجتمع والتي تضم ماليني اآلباء واألمهات.

وكان بنك بوبيان ايضا الوحيد بني البنوك احمللية 
الذي رعا احتفال دور الرعاية االجتماعية الذي أقيم 
في يونيو املاضي والذي ضم ايضا االحتفال باملقيمني 
في دار املسنني. ويكتسب البرنامج االجتماعي اخلاص 
بالبنك والذي يأتي في اطار مسؤوليته االجتماعية 
أهمية خاصة كونه يتعلق بجميع شرائح املجتمع 
خاصة تلك التي حتتاج الى اهتمام ورعاية خاصة 

كاملسنني واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة.
ويعتبر ه����ذا االحتفال الثاني الذي يرعاه البنك 
ضمن انشطة متطوعي »عيال جابر« حيث سبق ان 
شارك متطوعو البنك في االحتفال الذي أقيم ثالث 

ايام عيد الفطر ألطفال التحدي.
اجلدي����ر بالذكر أن العالم يحتفل س����نويا بيوم 
املسن في االول من أكتوبر وهو اليوم الذي حددته 
اجلمعي����ة العامة لألمم املتحدة منذ عام 1990 حيث 
يعتبر مبثابة جرس تنبيه للمجتمع الدولي بضرورة 
االلتفات اكثر الى هذه الفئة الهامة من املجتمع والتي 

أفنت عمرها في خدمته.

الوزان: 72% نسبة ارتفاع التبادل التجاري بين الكويت وأميركا 
وسط توقعات بأن تصل إلى 84% قبل نهاية العام الحالي

»االستثمارات الوطنية«: صفقة »زين« أثبتت 
حرفية القطاع الخاص في إتمام الصفقات الضخمة

جونز: ندرس خطه لزيادة الصادرات األميركية إلى الكويت ومضاعفتها خالل السنوات الخمس المقبلة

دعا خالل زيارة الوفد األميركي للغرفة إلى ضرورة تقليص الدورة المستندية بعد أن احتلت الكويت المرتبة الـ 61 على مستوى العالم

البعد اإلعالمي للصفقة سيساعد الكويت على استقطاب استثمارات أجنبية في االقتصاد المحلي

الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد 
فوق 1360 دوالرًا لألوقية

لندن � رويترز: ارتفعت أسعار 
الذهب إلى مستوى قياسي جديد 
فوق 1360 دوالرا لألوقية امس 
مواصلة مكاسبها التي حققتها في 
وقت سابق بفضل ضعف الدوالر 
واحتماالت استئناف ڤيتنام وهي 
مستهلك رئيسي في آسيا واردات 

املعدن النفيس.
وج���رى ت���داول الذهب في 
العقود الفوري���ة عند 1362.40 
دوالرا لألوقي���ة ارتفاع���ا م���ن 
1345.80 دوالرا في أواخر تعامالت 
نيويورك امس االول بعدما ارتفع 
في وقت سابق إلى ما وصل إلى 
1364.60 دوالرا لألوقية وهو أعلى 

مستوى على اإلطالق.

وسجلت العقود اآلجلة للذهب 
األميركي للتسليم في ديسمبر 
أعلى مستوى على اإلطالق بلغ 
1364.70 دوالرا لألوقية وجرى 
تداولها في أحدث تعامالت مرتفعة 
16 دوالرا لألوقية عند 1363.50 

دوالرا.
في غضون ذلك ارتفع الذهب 
املقوم بالني إلى أعلى مستوى منذ 
أواخر يونيو وبلغ س���عره 112 
ألفا و311 ينا لألوقية في أحدث 
التعامالت بارتفاع نسبته %0.5 
عن اجللسة السابقة وبانخفاض 
طفيف عن أعلى مستوى خالل 
جلس���ة اليوم الذي بلغ 112 ألفا 

و484 ينا لألوقية.

حرب العمالت الدولية تؤثر في االنتعاش االقتصادي
بي بي سي: حذر مدير عام صندوق النقد الدولي 
دومينيك ستراوس كان من نزعة لدى الدول لوضع 
حد حلركة عمالتها، بأنها س���تؤثر سلبا في حالة 
االنتعاش االقتصادي. وجاء ذلك في ظل انخفاض 

يشهده الدوالر أمس.
وبرزت املخاوف من أن يلجأ املجلس االحتياطي 
الفيدرالي في الواليات املتحدة األميركية إلى جولة 
جديدة من سياسات التخفيض التي ميكن أن تضعف 
الدوالر، خاصة مع رفض الصني املهذب للس���ماح 
بصعود اليوان، ما دفع موضوع العمالت إلى أعلى 
جدول األعمال في اجتماع وزراء املالية مجموعة 

الدول الصناعية السبع غدا.
وقليلة هي اآلمال التي تعقد على اجتماع الدول 
الكبرى الس���بع أو اجتماع صندوق النقد الدولي 

الذي يليه.
وصرح االقتصادي األميركي احلائز على جائزة 
نوبل في االقتصاد جوزيف ستيغليتز، أن السياسة 
االقتصادية األميركية »ال تفعل ش���يئا بالنس���بة 

لالقتصاد األميركي، لكنها تتس���بب في الفوضى 
في بقية العالم. إنهم يس���عون لتطبيق سياس���ة 

غريبة جدا«. 
حالة التذبذب التي تش���هدها العمالت العاملية 
دفعت اليابان للتدخل لتخفيض الني الشهر املاضي، 
كما أن بعض االقتصادات الناشئة حذت حذوها أو 
تهدد بذلك. وم���ن املتوقع أن يعقد صندوق النقد 
الدولي اجتماعه نصف السنوي في واشنطن نهاية 
هذا األسبوع، ملناقشة حتركات العمالت األجنبية 

كجزء من سعيها لتحقيق منو عاملي متوازن.
حث صناع القرار ف���ي منطقة اليورو، رئيس 
مجل���س الدولة الصينى ون جي���ا باو يوم أمس 
االول السماح لليوان باالرتفاع بسرعة أكبر، لكنه 
رفض بأدب لهم، مكررا بذلك موقف بكني بش���أن 

استقرار العملة.
وفي إطار ما يعرف ب� »حرب العمالت الدولية«، 
كانت البرازيل قد ضاعفت الضريبة على املستثمرين 

األجانب في شراء السندات احمللية إلى %4.
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تقـرير

كونا: أعلنت مؤسس���ة البترول الكويتية عن 
حدوث تس���رب نفطي من إحدى الس���فن بالقرب 
من ش���اطئ الفحيحيل. وقالت املؤسسة في بيان 
صحافي انه »في الساعة الثالثة عصر امس شوهد 
وجود تس���رب نفطي من إحدى السفن حترك من 
موقع���ه في عرض مي���اه البحر باجتاه ش���اطئ 
الفحيحيل وبالتحدي���د بالقرب من مجمع الكوت 
التجاري«. وأضاف بيان املؤسسة ان شركة البترول 
الوطنية الكويتية تعاملت مع احلدث بسرعة كبيرة 

وحترك���ت فرق املكافحة التابعة لها بالتعاون مع 
فرق متخصصة من شركة نفط الكويت لتنظيف 
الشاطئ من التسرب. وذكر البيان ان »السلطات 
احلكومية قامت بحجز السفينة والتحقيق مع طاقمها 
ملعرفة أسباب التسرب«، مؤكدا ان هذا االستنفار 
السريع يأتي اميانا من مؤسسة البترول الكويتية 
وشركتي البترول الوطنية الكويتية ونفط الكويت 
وفرقها باملسؤولية جتاه البيئة الكويتية لتنظيف 

الشاطئ وحمايته من امللوثات.

»البترول الوطنية« تعتزم إغالق مصفاة الشعيبة في أبريل 
 رويترز: قالت شركة البترول الوطنية إنها تعتزم 
إغالق مصفاة الش���عيبة التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 
200 ألف برميل يوميا بالكامل للقيام بأعمال صيانة 
في ابريل من العام القادم. وقالت الشركة إنها تخطط 
أيضا إلجراء أعمال صيانة مبصفاة ميناء األحمدي التي 
تبلغ طاقته���ا اإلنتاجية 460 ألف برميل يوميا وذلك 
ملدة 25 يوما خالل نوفمبر وديسمبر من العام احلالي. 

وسيجري تنفيذ أعمال الصيانة في وحدة تكرير النفط 
التي تبلغ طاقتها 80 ألف برميل يوميا مبصفاة ميناء 
األحمدي � أكبر مصفاة لتكرير النفط في البالد � وكذلك 
وحدات إزالة الكبريت. وأضافت الشركة أنه سيجري 
أيضا تنفيذ أعمال صيانة بوحدة تكرير اخلام القدمية 
مبيناء األحمدي وطاقتها 27 ألف برميل يوميا وذلك 

ملدة 25 يوما خالل نوفمبر وديسمبر هذا العام.


