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املركزي التركي يخفض حدود السيولة إلى النصف لدعم الليرة
أعلن البنك املركزي التركي أن حدود السيولة املقدمة 
للمتعاملني األساسيني كجزء من عمليات السوق املفتوحة 
سيتم تخفيضها الى نصف حدودها احلالية لدعم العملة 
احمللية الليرة.  وقال البنك في بيان إن احلدود اجلديدة 

ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد االثنني مضيفا 
ان االجراء اجلديد يهدف الى دعم العملة التركية بعد ان 
فقدت قوتها اخيرا أمام العمالت األخرى. وسجلت الليرة 
التركية تراجعا إلى مستوى قياسي جديد أمام الدوالر 

وصل إلى 7.300 ليرة. وطمأن الرئيس التركي اردوغان 
شعبه حول تقلب سعر صرف الليرة معتبرا ان »األمر 
مؤقت«، وقال ان هذه التقلبات في أسعار صرف العملة 

حتدث في كافة أنحاء العالم في فترات متفاوتة.

تلقت وزارة الكهرباء واملاء في يوليو املاضي 
عروضا لتقدمي مقترحات بشأن العقد املتعلق 
بخدمات تقييم محطة الشعيبة الشمالية للطاقة 
الكهربائية، واملقدرة قيمتها بنحو 1.2 مليار 
دوالر، وذل��ك في سياق مساعيها خلصخصة 

هذا املرفق.
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة على امل��ش��روع، إن 
ال����وزارة ك��ان��ت ق��د أص���درت دع���وة للشركات 
املعنية لتقدمي هذه املقترحات في مارس، ومن 
املفهوم أنه مازال يتعني على الوزارة استدراج 
مقترحات حلزمة اخلدمات االستشارية املتعلقة 

بخصخصة املجمع.
وق��ال��ت امل��ص��ادر إن ب��رن��ام��ج اخلصخصة 
املقترح سيتألف من ثالث مراحل، تغطي املرحلة 
األولية منها إنشاء شركة مساهمة كويتية تتملك 

أصول املجمع.
ومن ثم سيقوم املقاولون الذين يقع عليهم 
االختيار بتقييم الشركة وأصولها وصياغة 
اتفاقية حتويل الطاقة وشراء املياه التي ستبرم 

بني الشركة املساهمة ووزارة الكهرباء واملاء 
التي متتلك أصول املجمع في الوقت احلاضر.

وستغطي املرحلة الثانية طرح أسهم الشركة 
املساهمة لالكتتاب باإلضافة إلج��راءات إعادة 
التأهيل املطلوبة لتحسني كفاءة املجمع. أما 
املرحلة الثالثة فسيتم خاللها نقل ملكية األسهم 

للموظفني وجمهور املساهمني.
وفي حني يتوقع اكتمال املرحلة األولى خالل 
14 شهرا، وهي اقصر املراحل الثالث عمرا، فإن 
املرحلة الثانية سيتم إجنازها خالل 29 شهرا، 
بينما يتوقع ان يستكمل العمل ف��ي املرحلة 
الثالثة في غضون 3 س��ن��وات، مب��دة إجمالي 

تتخطى 6 سنوات.
وحيث إنه مت بناء محطة الشعيبة الشمالية 
لتوليد الكهرباء على أساس تسليم املفتاح وفقا 
لنظام الهندسة والتوريد والبناء بني عامي 
2010 و2012، فقد مت اختيارها كمشروع 

خصخصة جتريبي رائد في البالد.
وتبلغ طاقة التوليد الصافية للمحطة التي 

تعمل على ال��وق��ود امل���زدوج 778 ميغاواط، 
ويتبعها ث��الث وح���دات لتحلية امل��ي��اه تعمل 
بتقنية الفالش متعدد امل��راح��ل بطاقة حتلية 

قدرها 45 مليون جالون إمبراطوري يوميا.
وحسب مصادر وزارة الكهرباء وامل��اء، فإن 
الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي للمحطة، 
كما تعمل على وقود الغاز السائل كاحتياطي 
خالل الفترات التي ال يتوافر فيها الغاز الطبيعي 
أو التي يكون فيها أدن��ى من ح��دود اجل��ودة أو 

الضغط املقررة.
وبلغ متوسط توفر توليد الطاقة في احملطة 
ب��ني ع��ام��ي 2015 و2017 بلغ %74 مقابل 
متوسط إنتاج املياه الذي بلغ %80، وكالهما 
ادنى من معايير الصناعة العاملية لتوليد الطاقة 

وحتلية املياه.
وق��اد فريق من شركة ميتسوي اليابانية 
وشركة فيسيا إيتاليمبيانتي اإليطالية عمليات 
تنفيذ عقد امل��ش��روع وف��ق��ا لنظام الهندسة 

والتوريد والبناء EPC في عام 2009.

5 سنتات برميل النفط الكويتي ينخفض 

2 باملئة اخلام األميركي يغلق منخفضًا .. و»برنت« يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 5 
سنتات ليبلغ 44.88 دوالر في التداوالت 
األخيرة مقابل 44.93 دوالر وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، تراجعت أسعار النفط بضغط 
من ارتفاع ال��دوالر أم��ام أغلب العمالت 
الرئيسية، وأبقى اخل��ام على خسائره 

رغم انخفاض عدد منصات التنقيب في 
الواليات املتحدة األسبوع املاضي. 

وأعلنت »بيكر هيوز« انخفاض عدد 
منصات التنقيب عن النفط اخل��ام في 
الواليات املتحدة بأربع منصات إلى 176 

منصة خالل األسبوع اجلاري. 
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدوالر 

- الذي يقيس أداءه أمام سلة من العمالت 
الرئيسية - بنسبة 0.7 % إل��ى 93.4 

نقطة. 
وعن��د اإلق��ف�����ال، تراجعت العقود 
اآلج��ل��ة ل���«ن��امي��ك��س« تسليم سبتمبر 
بنسبة 1.7 % أو 73 سنتاً وأغلقت 
جلسة ن��ي��وي��ورك عند 41.22 دوالر 

للبرميل، وحقق اخلام األمريكي مكاسب 
أسبوعية بنسبة 2.5 %. 

وت��راج��ع��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام 
»ب��رن��ت« تسليم أكتوبر عند التسوية 
بنسبة 1.5 % أو 69 سنتاً وأغلقت 
جلسة لندن عند 44.40 دوالر للبرميل 

وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2 %. 

1.2 مليار دوالر تقدر قيمتها بنحو 

»الكهرباء« تتلقى عروض تقييم
»الشعيبة الشمالية« متهيدًا خلصخصتها
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5 دول خليجة والعراق تؤكد التزامها
باتفاق »أوبك+« إلنعاش سوق النفط

أص�����در وزراء ال��ط��اق��ة 
والنفط وال��غ��از في اإلم��ارات 
وال���س���ع���ودي���ة وال���ك���وي���ت 
والبحرين وع��م��ان وال��ع��راق 
بياناً مشتركاً حول التطورات 
األخ��ي��رة في أس��واق البترول 
ال��ع��امل��ي��ة. وأج�����رى األم��ي��ر 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز آل سعود؛ وزير 
الطاقة السعودية، وسهيل بن 
محمد ف��رج ف��ارس املزروعي، 
وزير الطاقة والبنية التحتية 
ف��ي اإلم������ارات، وخ��ال��د علي 
الفاضل؛ وزير النفط في دولة 
ال��ك��وي��ت، والشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة؛ وزير النفط 
ف���ي ال��ب��ح��ري��ن، وم��ح��م��د بن 
حمد ال��رم��ح��ي، وزي���ر النفط 
والغاز في عمان، وإحسان عبد 
اجلبار إسماعيل، وزير النفط 
في العراقية، اتصاال هاتفيا 

مشتركا.
واس��ت��ع��رض��وا ال�����وزراء، 
خالل االتصال، أهم التطورات 
األخ��ي��رة في أس��واق البترول 

العاملية، واستمرار االنتعاش 
ف��ي االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي وف��ي 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ب��ت��رول، كما 
بحثوا التقدم الذي مت إحرازه 
ب��اجت��اه إع���ادة ال��ت��وازن إلى 

السوق البترولية.
وفي نهاية االتصال، أشار 
ال�������وزراء، إل���ى أن ع��الم��ات 
التحسن التي ظهرت مؤخراً 
على االقتصاد العاملي ُمشّجعٌة 
جداً، وأثنوا على اجلهود التي 
تبذلها الدول، في جميع أنحاء 
العالم، إلعادة فتح اقتصاداتها 

بطريقة آمنة.
وأك����د ال������وزراء، م��ج��دداً، 
التزامهم التام باتفاق »أوبك 
+«؛ وأه��م��ي��ة حتقيق جميع 
ال����دول امل��ش��ارك��ة ف��ي ات��ف��اق 
»أوب���ك+«، مستويات اإلنتاج 
املُ��س��ت��ه��دف��ة ل��ه��ا، م���ن أج��ل 
تسريع إع���ادة ال��ت��وازن إلى 
س��وق البترول العاملية، وأن 
تقوم ال��دول التي زاد إنتاجها 
على النسب املُ��ق��ررة لها، في 
أشهر مايو ويونيو ويوليو، 

بالتعويض عن تلك الكميات.
وأعرب ال��وزراء، عن أهمية 
دور العراق في جناح اتفاقية 
»أوب����ك +«. وأّك����د ال����وزراء، 
ُم���ج���دداً، أن االل��ت��زام الكامل 
ب��ات��ف��اق »أوب�����ك+«، وبنظام 
التعويض، سيسرع انتعاش 
س��وق ال��ب��ت��رول العاملية، ملا 
فيه صالح منتجي البترول 
ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، 

واالقتصاد العاملي ككل.«
وك��ش��ف��ت وزارة ال��ن��ف��ط 
ال��ع��راق��ي��ة، ممثلة ف��ي شركة 
تسويق النفط »س��وم��و«، عن 
خطتها لشهر أغسطس لاللتزام 
الكامل باتفاق )أوبك+( حتقيقا 

لتوازن السوق النفطي.
وقالت »سومو«، إن اخلطة 
تتمثل بإجراء تخفيض إضافي 
تعويضا ملا لم يتحقق خالل 
األش���ه���ر امل��اض��ي��ة م���ن عمر 
االتفاق، يصل إلى حدود 400 
ألف برميل يومياً خالل شهر 
أغسطس ، عالوة على ما نص 

عليه االتفاق من تخفيض.

تباينت املؤشرات الكويتية في أول 
أس��اب��ي��ع ش��ه��ر أغ��س��ط��س، وذل���ك بعد 
ال��ع��ودة م��ن إج���ازة عيد األض��ح��ى في 

أسبوع اقتصر على ثالث جلسات فقط.
ارتفع مؤشر السوق األول بنهاية 
األس��ب��وع املاضي بواقع %1.27 عند 
مستوى 5484.13 نقطة مبكاسب بلغت 
68.86 نقطة، مقارنة بإقفال األسبوع 

السابق له عند 5415.27 نقطة.
كما ارت��ف��ع »رئ��ي��س��ي 50« بنسبة 
%0.17 عند مستوى 4054.46 نقطة 
راب��ح��اً 6.86 نقطة م��ق��ارن��ة بإقفال 
األسبوع املاضي عند مستوى 4047.60 

نقطة.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ه��ب��ط م��ؤش��ر ال��س��وق 
ال��رئ��ي��س��ي خ���الل األس���ب���وع 0.32% 
عند مستوى 4072.77 نقطة مقابل 
4085.97 نقطة إقفال األسبوع املاضي، 

لتبلغ خسائره 13.20 نقطة.
وج������اءت احمل��ص��ل��ة اإلج��م��ال��ي��ة 
األس��ب��وع��ي��ة للمؤشر ال��ع��ام مرتفعة 
بنحو %0.84 عند مستوى 5009.79 
نقطة رابحاً 41.56 نقطة مقارنة بإقفال 

األسبوع املاضي عند 4968.23 نقطة.
تراجع التداوالت

وع��ل��ى مستوى األس��ب��وع بالكامل 
وخ����الل 3 ج��ل��س��ات )4 ج��ل��س��ات في 
األسبوع املاضي(، تراجعت السيولة 
بالسوق %16.8 لتصل إل��ى 70.77 
مليون دينار مقارنة مع 85.07 مليون 

دينار في األسبوع السابق.
ك��م��ا ت��ق��ل��ص��ت أح���ج���ام ال���ت���داول 
األسبوعية %8.6 لتصل إلى 327.92 
مليون سهم، مقابل 358.83 مليون 

سهم في األسبوع املاضي.
وبلغ عدد الصفقات اإلجمالية خالل 
األسبوع 17.34 ألف صفقة مقارنة مع 
24.58 ألف صفقة في األسبوع السابق، 

بتراجع نسبته 29.5%.
القيمة السوقية ترتفع

بنهاية األس���ب���وع، بلغت القيمة 
السوقية للبورصة الكويتية 28.547 
مليار دي��ن��ار )93.57 مليار دوالر(، 

مقارنة مع 28.311 مليار دينار )92.8 
مليار دوالر( في األسبوع املاضي.

وبلغت املكاسب السوقية للبورصة 
الكويتية خ��الل األسبوع 236 مليون 
دينار )773.57 مليون دوالر(، شكلت 

منواً أسبوعياً بنسبة 0.83%.
على الصعيد ال��س��ن��وي، تراجعت 
القيمة السوقية للبورصة 19.9%، 
بخسارة ُت��ق��در بحوالي 7.09 مليار 
دي��ن��ار )23.24 مليار دوالر(، حيث 
بلغت تلك القيمة بنهاية العام املاضي 
35.64 مليار دينار )116.82 مليار 

دوالر(.

0.83 باملئة القيمة السوقية ترتفع 

مؤشرات البورصة تتباين في أسبوع 
اقتصر على ثالث جلسات فقط

الذهب يفقد
41 دوالرًا عند 

التسوية مع حتقيق 
مكاسب أسبوعية

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 
41 دوالراً عند تسوية التعامالت 
االس��ب��وع��ي��ة، بعد تقرير الوظائف 
الشهري، لكن املعدن سجل مكاسب 

لألسبوع التاسع على التوالي.
وت���راج���ع امل���ع���دن ب��ع��د تسجيل 
مستويات قياسية خالل ال�5 جلسات 
امل��اض��ي��ة، على خلفية ق��وة ال���دوالر 

األمريكي بعد بيانات الوظائف.
وأض��اف اقتصاد الواليات املتحدة 
1.8 مليون وظيفة خالل الشهر املاضي 
بأكثر من التوقعات، كما تراجع معدل 
البطالة إلى 10.2 باملائة. في حني منت 
أج��ور العاملني في ال��والي��ات املتحدة 

بعكس املتوقع خالل يوليو املاضي.
وك��ان الذهب تلقى الدعم في وقت 
سابق م��ن التعامالت م��ن التوترات 
امل��ت��زاي��دة م��رة أخ���رى ب��ني ال��والي��ات 
املتحدة والصني، حيث أصدرت األولى 
أوام���ر تنفيذية ض��د األخ��ي��رة تهدف 
ملنع التعامالت األمريكية مع شركتي 

»تينسنت« و«دايت بانس«.
وح��ق��ق امل��ع��دن األص��ف��ر مكاسب 
أسبوعية بنحو 3.1 باملائة أو ما يعادل 
61 دوالرا تقريبا، مستفيداً من ضعف 
قيمة ال��دوالر وهبوط عوائد سندات 

اخلزانة األمريكية .

أعلنت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
الكويتية تسيير طائرة مساعدات مواد 
غذائية الى العاصمة اللبنانية بيروت 
ضمن جسر املساعدات االنسانية املقدمة 
لالشقاء في لبنان اث��ر االنفجار الكبير 

الذي شهده مرفأ بيروت.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان رسمي إن 
مساعدات املواد الغذائية جاءت بالتنسيق 
مع وزارت��ي اخلارجية والدفاع وشركة 
املطاحن الكويتية بناء على توجيهات 
سامية من سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ ن���واف األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
حفظه الله للتضامن والوقوف مع الشعب 

اللبناني .

وأش���ارت ال��ى تقدمي م��س��اع��دات عبر 
شحنات مجدولة تتضمن م��واد غذائية 
عاجلة مع بداية االسبوع املقبل مبينة ان 
امل��واد تتضمن احلليب والزيت وصنفني 

من انواع الطحني.
ومن جهته قال الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية وتنمية التجارة الكويتية محمد 
العنزي ان اجلسر اجل��وي الغذائي الى 
لبنان الذي بدأ اليوم يأتي مبساهمات من 
عدة جهات حكومية عبر وزارتي التجارة 
والصناعة والصحة الكويتيتني باإلضافة 

إلى جمعية الهالل األحمر الكويتي.
وأش��ار العنزي إل��ى استمرار اجلسر 
اجلوي لتقدمي السلع الغذائية واإلنسانية 

الى لبنان خالل األي��ام القادمة مؤكدا ان 
العمل ج��ار ايضا لتنظيم ووض��ع خطة 
لتقدمي تلك املساعدات عبر النقل البري 
امل��ب��اش��ر. واع���رب ع��ن ش��ك��ره وتقديره 
ل���وزارة ال��دف��اع الكويتية لوضعها كل 
اإلمكانات والتسهيالت لضمان وصول 
السلع بأسرع وق��ت ممكن ال��ى »اخوتنا 
ف��ي ل��ب��ن��ان« داع��ي��ا ال��ل��ه ع���زو وج���ل أن 
تتجاوز بالدهم ه��ذه الكارثة.يذكر ان 
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 
جدد اتصاله بوزير االقتصاد والتجارة 
اللبناني راؤول نعمة ملعرفة احتياجات 
لبنان من املواد الغذائية والتي ميكن ان 

تقدمها الكويت الشقائها.

العنزي: استمرار اجلسر اجلوي خالل األيام القادمة

»التجارة« تعلن تسيير طائرة 
مساعدات غذائية إلى لبنان


