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إنطالقا من املسئولية الوطنية وتفعيال للواجب 
الوطني في ظل الظروف االستثنائية  ودور املؤسسات 
في مكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد-
19(، أعلن مستشار إحتــاد القطاع اخلــاص  ورئيس 
نقابة القطاع النفطي اخلاص سابقا  سالم عبدالهادي 
العجمي عن إطالق مبادرة التطوع للعاملني في القطاع 

النفطي اخلاص حتت عنوان ) الكويت تستاهل ( .
وقــال العجمي إن املــبــادرة تأتي تزامنا مع احلس 
الوطني والشعور بــأن الكويت احلبيبية تستاهل 
ومهما قدمنا لها لن نوفيها حقها كمبادرة من العاملني 

في القطاع النفطي اخلاص حتي يكون في الصف االول 
مساعدين ومعينني الخوانهم في قطاع النفط احلكومي 

ما دعت احلاجة لذلك .
وشدد العجمي علي أن الفريق التطوعي من القطاع 
النفطي اخلاص علي أهبه االستعداد لتحمل املسولية 
ــد يــد الــعــون واملــســاعــدة فــي الــشــركــات النفطية  وم
احلكومية وقــت احلــاجــة ،مــؤكــدا فتح بــاب التطوع 
للزمالء من كافة الشركات النفطية اخلاصة  للوقوف 
صفا واحــداً وداعما للقطاع النفطي الذي ميثل عصب 

االقتصاد الوطني .

غدًا األسواق  استقرار  يبحثون  العشرين  طاقة  وزراء 
تعقد اململكة العربية السعودية الرئيس احلالي 
ملجموعة العشرين )جي.20( اجتماعا استثنائيا عن بعد 
لوزراء الطاقة في املجموعة غداً اجلمعة لتعزيز احلوار 
والتعاون العامليني الهادفني الى حتقيق وضمان استقرار 

اسواق الطاقة من اجل تعزيز منو االقتصاد العاملي.
ومن املقرر ان وزراء الطاقة في املجموعة سيعملون 
ــدول املدعوة ومنظمات إقليمية  جنبا الــى جنب مع ال
ودولية للتخفيف من تأثير جائحة )كورونا املستجد 

- كوفيد 19( على اســواق الطاقة العاملية. ويأتي هذا 
االجتماع في وقــت تركز فيه رئاسة اململكة ملجموعة 
العشرين على التخفيف من آثــار جائحة كورونا على 

صحة الناس واالقتصاد العاملي.

الشيتان: براك  املالية  وزير 

يعكس  السيادي  الكويت  تصنيف  تثبيت 
املالي مركزها  ومتانة  االئتمانية  قوتها 

ــراك الشيتان إن  ــر املالية الكويتي ب قــال وزي
تثبيت وكالة )فيتش( العاملية لتصنيف الكويت 
السيادي يعكس قــوة الدولة االئتمانية ومتانة 
مركزها املالي املدعوم بشكل كلي بحجم األصول 

في صندوق احتياطي األجيال القادمة.
وأضـــاف الشيتان تعقيبا على قـــرار وكالة 
)فيتش( بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت 
عند )A.A( أن مركز الكويت املالي متني ولكن 
علينا استكمال اإلصــالح في املالية العامة مبا 

يضمن دميومة املؤسسات ورفاه املواطنني.
وأوضح أن وكاالت التصنيف االئتماني الثالث 
الكبرى أصـــدرت تقاريرها مــؤخــرا حــول املركز 
املالي للكويت والذي »ال يزال ولله احلمد يصنف 
من ضمن التصنيفات املمتازة كونه مدعوم بشكل 
كلي بحجم األصول في صندوق احتياطي األجيال 

القادمة«.
وذكر أن »قرار وكاالت التصنيف األخيرة ومنها 
وكالة )موديز( التي وضعت تصنيف الكويت حتت 
املراجعة يستوجب استكمال عملية إصالح املالية 
العامة للدولة« مبينا أنه يستوجب كذلك تعزيز 
السيولة في صندوق االحتياطي العام ومعاجلة 
االختالالت املالية على الرغم من التحديات املرحلية 
التي نواجهها حاليا واملتمثلة باالنخفاض احلاد 

ألسعار النفط.
وكانت وكالة )فيتش( الدولية للتصنيف 
االئتماني أكــدت تصنيفها االئتماني السيادي 
لدولة الكويت لعام 2020 عند املرتبة )A.A( مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.

وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها عــن تصنيف 
الكويت ونشرته على موقعها اإللكتروني إن 
األوضــــاع املــالــيــة واخلــارجــيــة الــقــويــة بشكل 
استثنائي للكويت متثل نقاط القوة لتصنيفها 
االئتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز 
املؤسساتي والبطء في معاجلة حتديات متويل 
املوازنة العامة الناشئة عن االعتماد الكبير على 

النفط.

براك الشيتان

منر الصباح: جهود كبيرة لتسهيل دخول 
وخروج العاملني في »الوفرة« و»اخلفجي«

أشاد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور منر 
فهد املالك الصباح باجلهود املشتركة التي بذلتها 
وزارة النفط والشركة الكويتية لنفط اخلليج 

وشركة شيفرون العربية السعودية وبالتعاون 
مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة واإلدارة 
العامة للجمارك بالتنسيق املتواصل واملتكامل 
ــروج للعاملني  ــراءات الدخول واخل لتسهيل إج
خالل الفترة األخيرة وذلك في اعقاب االجراءات 
االحترازية التي اتخذتها الكويت والسعودية 

ملنع تفشى وباء كورونا املستجد.
وقال الشيخ الدكتور منر فهد املالك الصباح أن 
اجلهود التي بذلتها جميع االطراف كان لها الدور 
الكبير في ضمان حسن سير املنشأة وتتويج 
استئناف سير العمل وفقا للخطط املرسومة 
ــودة االنــتــاج بــني الكويت  بناء على اتفاقية ع
والسعودية، معرباً عن فخره بجهود العاملني 
املخلصني في منطقتي العمليات املشتركة في 
»الــوفــرة« و«اخلفجي« جلهودهم الــدؤوبــة في 
القيام بواجبهم املهني والوطني في  ظل الظروف 

احلالية.
وقدم الشيخ الدكتور منر فهد املالك الصباح 
التهاني للقيادة السياسية ولوزير النفط ووزير 
الكهرباء واملــاء بالوكالة الدكتور خالد علي 
الفاضل مبناسبة جناح شركة نفط اخلليج في 
تصدير أول شحنة من االنتاج األولــى من نفط 
خام اخلفجي بعد فترة التوقف عن االنتاج التي 

استمرت خلمس سنوات.

»الكويت تستاهل« .. مبادرة ملساعدة 
العاملني في القطاع النفطي

21.20 دوالرًا النفط الكويتي يسجل 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتا ليبلغ 
21.20دوالر وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.
وعامليا هبطت أسعار النفط متأثرة بتضخم في 
إمــــدادات اخلــام وطلب ضعيف على الــوقــود بسبب 
جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( وسط 
ترقب املستثمرين بشأن توقعات بأن أكبر املنتجني في 

العالم سيتفقون سريعا على تخفيضات في اإلمدادات.
وأنهت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس 
الوسيط ألقــرب استحقاق جلسة الــتــداول منخفضة 
2.45 دوالر أو 9.4 في املئة لتسجل عند التسوية 

23.63  دوالر للبرميل.
وأغلقت عقود خــام القياس العاملي مزيج برنت 
منخفضة 1.18  دوالر أو 3.6 في املئة إلى 31.87 دوالر 

للبرميل.
ويعتزم أكبر موردي اخلام في العالم وهو حتالف 
ــك +( )منظمة البلدان املصدرة للبترول ودول  )أوب
خارج املنظمة( االجتماع غدا اخلميس ملناقشة خفض 

اإلنتاج.
إلى ذلك قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية امس 
إن انتاج النفط اخلام في الواليات املتحدة من املتوقع أن 
يهبط مبقدار 470 ألف برميل يوميا في 2020 بينما من 

املنتظر أن ينخفض الطلب بحوالي 1.3 مليون برميل 
يوميا.وأضافت أن استهالك البنزين في أمريكا سيصل 

إلى بعض من أدنى املستويات في 20 عاما في الربع 
الثاني من 2020.

البورصة تغلق تعامالتها  
على انخفاض املؤشر العام

 أغلقت بورصة الكويت تعامالتها امس األربعاء 
على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر4 نقطة ليبلغ 
مستوى 3ر4718 نقطة بنسبة هبوط بلغت 10ر0 
في املئة.ومت تــداول كمية أسهم بلغت 08ر143 
مليون سهم متت عبر 7826 صفقة بقيمة نقدية 

بلغت 5ر35 مليون دينار
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر5 نقطة ليبلغ 
مستوى 05ر4000 نقطة بنسبة صعود بلغت 
15ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 7ر41 
مليون سهم متت عبر 1606 صفقة بقيمة نقدية 

بلغت 4ر2 مليون 
كما انخفض مؤشر السوق األول 3ر10 نقطة 
ليبلغ مستوى 4ر5083 نقطة بنسبة هبوط بلغت 

20ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر101 
مليون سهم متت عبر 6220 صفقة بقيمة نقدية 

بلغت 16ر33 مليون دينار 
فــي غضون ذلــك ارتــفــع مؤشر )رئيسي 50( 
5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 2ر3904 نقطة بنسبة 
صعود بلغت 63ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 8ر36 مليون سهم متت عبر 1317 صفقة 

بقيمة نقدية 05ر2 مليون دينار 
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )دانــة( 
و)املستثمرون( و)االولــى( و)فيوتشر كيد( اما 
شركات )اهلي متحد( و)الدولي( و)بيتك( و)خليج 
ــداوال في حني كانت شركات  ب( فكانت األكثر ت
)دبي االولى( و)كامكو( و)كفيك( و)اجوان( األكثر 

انخفاضا.

اعتماد ملياري ريال لتمويل 
منشآت صحية بالسعودية

ــر املـــوارد البشرية السعودي أحمد  قــال وزي
سليمان الراجحي إنه مت اعتماد محفظة الرعاية 
الصحية بــرأس مــال بلغ 2 مليار ريـــال، وذلــك 
لتمويل منشآت القطاع الصحي من بنك التنمية 

االجتماعية.
وأضاف الراجحي في تغريدة على موقع تويتر 
أن متــويــل املــنــشــآت الصحية يشمل الــعــيــادات 
واملختبرات واملصانع الطبية وغيرها، بالتعاون 
مــع وزارة الصحة بــهــدف متكني تلك املنشآت 
من النمو واإلســهــام في دعــم االقتصاد الوطني 

واحملافظة على التوظيف، ولتعزيز جودة احلياة.
وفي سياق متصل أكد الراجحي، أن قرار إعفاء 
املنشآت الصغيرة من دفع املقابل املالي ملدة ثالث 
ه مجلس  سنوات عن بعض العاملني، والــذي أقــَرّ
ــس  سيسهم بشكل مباشر فــي دعم  الــــوزراء، أم
ومنو املنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود 
التوطني، وإيجاد الوظائف، متوقعاً أن يكون عدد 
املالك املستفدين من هذا القرار عالياً، األمر الذي 

سيؤثر إيجابياً في سوق العمل.
وذكرت الــوزارة عبر حسابه ا مبوقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، أَنّ حجم املنشأة التي يشمله 
ا القرار هي التي يبلغ إجمالي العاملني فيه ا 9 عمال 
فأقل، مبن فيه م مالكها، وذلك بشرط أن يكون املالك 

مسجاًل في التأمينات ومتفرغاً للعمل بها.
ــدد املـُـْعــَفــى عنهم من  وأضــافــت الــــوزارة أن ع
الوافدين داخــل املنشأة هو اثنان، إذا كان املالك 
مسجاًل في التأمينات ومتفرًغا للعمل، وفي حالة 
كان مع املالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات 
على املنشأة ُيصبح عدد املعفى عنهم أربعة وافدين.
ولفتت الوزارة إلى أَنّ مدة اإلعفاء من دفع املقابل 
املالي 3 سنوات والهدف منها دعم منو املنشآت 

الصغيرة في جهود التوطني. 

7 محال  »التجارة« تغلق 
جتارية خالفت  اإلجراءات 

االحترازية من »كورونا«
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس األربعاء إغالق 
سبعة محال جتارية لم تلتزم باإلجراءات االحترازية 
املعمول ملواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
وقالت التجارة إن فرقها التفتيشية رصــدت 415 
جمعية تعاونية وأســواقــا مركزية ومــحــال جتارية 
وبسطات للخضراوات للوقوف على مــدى التزامها 

واحملافظة على ثبات أسعار املنتجات.
وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا متوينيا 
ومخبزا واحــدا تابعا لشركة املطاحن الكويتية للتأكد 
من مــدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم املــواد 
الغذائية ملستحقيها فضال عن حترير 15 محضر ضبط 
حملال جتارية مخالفة مشيرة إلى إعادة فتح ثالثة محال 
جتارية. وذكــرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 
295 شكوى عبر اخلط الساخن )135( و28 شكوى 
عبر مراكز الرقابة في حني مت جتديد وإصدار البطاقات 

التموينية لعدد 258 معاملة.
وشــددت وزارة التجارة والصناعة على ضــرورة 
االلتزام بالقوانني ملا متر به البالد من ظرف استثنائي 
مؤكدة أن فرقها املعنية مستمرة في جوالتها التفتيشية 
ـــات املــقــدمــة  ــة األســـعـــار واخلـــدم ــالم ــا عــلــى س ــرص ح

للمستهليكن.

سالم عبدالهادي العجمي

الشيخ د. منر الصباح

أحمد الراجحي

»فالي دبي« تواصل عملياتها لضمان 
انسياب حركة السلع احليوية في املنطقة

خصصت فالي دبي ست طائرات من طراز بوينج 
800-737 اجليل اجلديد للعمل كرحالت شحن 
كاملة لضمان انسياب مرن حلركة السلع األساسية 
عبر شبكتها وخــارجــهــا. وتــأتــي هــذه اخلــطــوة  في 
اعقاب التعليق املؤقت لعمليات املسافرين كجزء من 
اإلجــراءات االحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية 
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث والهيئة العامة 

للطيران املدني في اإلمارات.
وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات 
التجارية  في فالي دبي: “ ندرك اهمية الشحن اجلوي 

ودوره الفاعل في دعم استمرارية سلسلة التوريد 
واجلهود على مستوى احلكومة والقطاع اخلاص 
لضمان حركة اإلمدادات األساسية خاصة خالل هذه 

الظروف غير املسبوقة ».
 ومع استمرار التداعيات الناجتة عن وباء كوفيد-
19 ، تبقى الشحنات اجلوية شريًكا حيوًيا في تقدمي 
ـــواد سريعة التلف  ـــة واملــعــدات الطبية وامل األدوي
والسلع الثمينة والبريد وقطع الغيار واألدوات 
اإللكترونية إلى املناطق املتضررة. تستخدم فالي 

دبي سعة تخزين البضائع في طائرات الركاب.

جهود العاملني بـ »الوقود البيئي« أسفرت عن تشغيل 
آمن لوحداته مبصفاة األحمدي

قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
هاشم هاشم إن اجلهود اجلبارة للعاملني في مشروع 
الوقود البيئي أسفرت عن تشغيل ناجح وآمن لوحدات 

املشروع في مصفاة األحمدي.

وأوضـــح هــاشــم عقب زيــارتــه لــوحــدات املــشــروع 
مبصفاة األحمدي أن شركة البترول الوطنية الكويتية 
قطعت شوطا كبيرا وأساسيا نحو التشغيل الكامل لهذا 
املشروع االستراتيجي املهم بالنسبة للدولة بانتظار 

االنتهاء من إجناز بقية وحداته اإلنتاجية مبصفاة ميناء 
عبدالله.

وأعرب عن اعتزازه بالعاملني في مصفاة األحمدي 
ــدؤوب واملخلص مشيرا إلــى أنهم خاضوا  وعملهم ال
حتديا صعبا في ظروف استثنائية جنمت عن تداعيات 
تفشي فيروس كورونا املستجد )كوفيد – 19( محليا 

وعلى مستوى العالم بأكمله.
وبــني أن تفشي الفيروس كــان له تداعيات كبيرة 
ترتب عليها اتخاذ إجــراءات احترازية صحية وأمنية 
طارئة في ظل غياب عدد كبير من العاملني واملستشارين 

القائمني على املشروع.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية 
الكويتية وليد البدر أعلن في وقت سابق انتهاء كافة 
األعمال التابعة ملشروع الوقود البيئي مبصفاة ميناء 
ــر وحــدتــني إنتاجيتني ضمن  األحــمــدي بتشغيل آخ
املشروع هما وحدة إنتاج الفحم بطاقة إنتاجية 37 ألف 
برميل يوميا ووحــدة معاجلة النافثا بطاقة إنتاجية 

8400 برميل يوميا.
وتضم مصفاة ميناء األحمدي 31 وحــدة إنتاجية 
فيما تبلغ طاقتها اإلنتاجية 346 ألف برميل يوميا ما 
يشكل حوالي نصف الكمية اإلجمالية التي سينتجها 
مشروع الوقود البيئي املقرر أن تصل إلى 800 ألف 
برميل يوميا بعد تشغيل بقية الوحدات املوجودة في 

مصفاة ميناء عبدالله.


