
قالت وك��ال��ة »س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز« االئتمانية إن 
الكويت حتتاج إل��ى سعر 61 دوالراً لبرميل النفط 
لتوازن ميزانياتها في 2020، مقابل 60 دوالراً للبرميل 
في 2021. وذك��رت »ستاندرد آند ب��ورز« أن »الكويت 
تظهر قوة واضحة الجتياز الصدمات من حيث توافر 
االحتياطيات لتغطية األس���اس النقدي، ومدفوعات 

احلساب اجلاري، على مدى السنوات األربع املقبلة«.

وتوقعت الوكالة أن تنتعش أسعار النفط في 2021 
مبتوسط برنت 50 دوالراً، ارتفاعاً من 30 دوالراً في عام 
2020، وهذا ما قد يخفف من الضغوط على ربط سعر 
الصرف في دول مجلس التعاون اخلليجي، وم��ن ثم 
سيوفر دعماً رئيسياً لالقتصادات ومراكز االحتياطيات 

األجنبية للبنوك املركزية اخلليجية
وأض��اف��ت الوكالة ومقرها ال��والي��ات املتحدة: »إن 

دول مجلس التعاون اخلليجي الست ستبقي على ربط 
عمالتها رغم انخفاض أسعار النفط، حيث خضعت قدرة 
تلك الدول على ربط عمالتها بالدوالر في معظم احلاالت 
للتدقيق، مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بفعل انخفاض 

غير مسبوق ألسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا«.
وتوقعت أن تستخدم دول مجلس التعاون أصولها 
اخلارجية السائلة لدعم اقتصاداتها في أوقات الضائقة 
املالية. وأش��ارت إلى أن سعر الصرف احلر »قد يكون 
ماصاً لصدمات اقتصادات مفتوحة أصغر من خالل 
مساعدة ال��ص��ادرات والطلب واإلنتاج احملليني، إال أن 
مزايا ذلك في كثير من احل��االت بالنسبة ل��دول مجلس 
التعاون اخلليجي محدودة؛ نظراً ألن قاعدة صادرات غير 

النفط والغاز صغيرة«.
وأك��دت الوكالة أن أنظمة أسعار الصرف املربوطة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي تدعم التصنيفات 

السيادية في املنطقة.
وقالت إنه في أسوأ السيناريوهات »رمبا بسبب بقاء 
أسعار النفط منخفضة لفترة أطول قد تؤدي الضغوط 
إلى خفض قسري لقيمة عمالت السندات السيادية األقل 

تصنيفاً«.
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33.90 دوالرًا النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 89 سنتا ليبلغ 33.90 
دوالر في التداوالت األخيرة مقابل 33.01 دوالر في تداوالت 
يوم امس االول وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية. وف��ي االس��واق العاملية أنهت عقود خ��ام برنت 
جلسة التداول امس مرتفعة 1.25 دوالر أي ما يعادل 3.3 
باملئة لتقفز عند التسوية فوق حاجز ال� 40 دوالراً  للبرميل 

في حني صعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس 
الوسيط 1.37 دوالر أي ما يعادل 3.9  باملئة لتبلغ عند 

التسوية 36.81 دوالر للبرميل.

البورصة تغلق تعامالتها على 
11.16 نقطة انخفاض املؤشر العام 

اغ��ل��ق��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت 
تعامالتها أم��س االرب��ع��اء على 
انخفاض مؤشر السوق العام 
11.16 نقطة ليبلغ مستوى 
5014.39 نقطة بنسبة هبوط 

بلغت  0.22 في املئة.
ومت تداول كمية اسهم بلغت 
161.8 مليون سهم عبر 7060 
صفقة نقدية بقيمة بلغت  23.5 

مليون دينار.
وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر ال��س��وق 
الرئيسي 17.5 نقطة ليبلغ 
م��س��ت��وى 4147.69  نقطة 
بنسبة هبوط  بلغت 0.42 في 

املئة من خالل كمية اسهم بلغت 
102.6 مليون سهم متت عبر 
3657 صفقة نقدية بقيمة 3.8 

مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق 
االول 8.05 نقطة ليبلغ مستوى 
5453.79 نقطة بنسبة هبوط  
بلغت 0.15 في املئة من خالل 
كمية اسهم بلغت 59.2 مليون 
سهم مت��ت عبر 3403 صفقة 

بقيمة 18.6 مليون دينار.
وف��ي غ��ض��ون ذل��ك انخفض 
م��ؤش��ر )رئيسي 50( 24.33 
نقطة ليبلغ مستوى 4033.37 

نقطة بنسبة  هبوط بلغت 0.60 
ف��ي املئة م��ن خ��الل كمية اسهم 
بلغت 74.8  مليون سهم متت 
عبر  2471   صفقة نقدية بقيمة 

3.8 مليون دينار.
وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر 
ارتفاعا هي )ن��ور( و)جت��ارة( 
و)اع���ي���ان ع( و)االمن�����اء( ام��ا 
شركات )بتروجلف( و)اهلي 
متحد( و)ال��دول��ي( و)م��ن��ازل( 
فكانت األك��ث��ر ت���داوال ف��ي حني 
ك��ان��ت ش���رك���ات )اخل��ل��ي��ج��ي( 
و)ورب��ة ت( و)الديرة( و)دبي 

االولى( األكثر انخفاضا.

نقدًا دينار  ماليني   5 توزيع  يناقشون  الكويت  بورصة  مساهمو  يونيو..   9
يناقش مساهمو بورصة الكويت في 
اجتماع اجلمعية العامة املقرر في 9 يونيو 
اجلاري التوصية اخلاصة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة 25 باملائة من رأس املال 
املدفوع بواقع 25 فلسا لكل سهم، وإجمالي 

5.02 مليون دينار.
ي��أت��ي ذل����ك ف���ي ب��ي��ان ع��ل��ى امل��وق��ع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ل��ل��ب��ورص��ة دع���ت خ��الل��ه 
مساهميها إلى مراجعة املوقع اإللكتروني 
للشركة الكويتية للمقاصة؛ للتسجيل في 
النظام اإللكتروني للجمعيات العمومية؛ 
متهيدا للمشاركة في تصويت اجلمعية 

العمومية الرابع.
وتضمن جدول االجتماع بحث املوافقة 
على تفويض مجلس االدارة بشراء أو بيع 
أسهم الشركة مبا ال يتجاوز 10 باملائة 
من عدد أسهمها، فضالً عن مناقشة تقارير 
البيانات املالية املدققة، ومجلس اإلدارة 
وم��راق��ب احل��س��اب��ات ع��ن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر  2019 واملصادقة 

عليها.
أم��ا العمومية غير ال��ع��ادي��ة فسوف 
تبحث بندا واحدا يتعلق ببعض نصوص 
م��واد عقد التأسيس والنظام األساسي، 

منوهة بأنه في حال عدم توافر النصاب 
القانوني لعقد اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية فإنه سيتم عقد اجتماع ثان 

في ذات املكان وبنفس جدول األعمال.
يشار إل��ى أن شركة بورصة الكويت 
تأسست في أبريل 2014 مبوجب قرار 

مجلس مفوضي هيئة أسواق املال، وحلت 
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت م��ح��ل س���وق الكويت 

لألوراق املالية في أبريل 2016.

تغطي مختلف مناطق دولة الكويت

6 أفرع بنك وربة في خدمة عمالئه عبر 
أع��ل��ن ب��ن��ك ورب����ة ع��ن أن ف��روع��ه 
ستكون في خدمة عمالئه عقب انتهاء 
فترة احلظر الكلي املقررة بنهاية الشهر 

اجلاري.
وأف��اد عبدالله ناصر الشعيل مدير 
إدارة أول إدارة الفروع في بنك وربة«  
ف��ي بيان صحافي ب��أن »بنك ورب��ة« 
مستعد خلدمة عمالئه بتقدمي جميع 
خدماته املصرفية عبر 6 فروع تغطي 
مختلف مناطق دول��ة الكويت وه��ي  : 
فرع كيفان، فرع اجلهراء ، فرع املطار 
) T4(،فرع الشرق ، ف��رع الشهداء و 
فرع الفحيحيل  ابتداء من يوم الثالثاء 
امل��واف��ق 2 ي��ون��ي��و خ���الل ال��ف��ت��رة من 

الساعه 9 صباحا ولغاية 1 ظهرا.
وب��ني الشعيل  أن��ه رغ��م التحديات 
الصعبة التي فرضتها تداعيات انتشار 
فيروس كورونا وما ترتب عليها من 
ف��رض حظر جزئي عقبه حظر شامل 
تضمن اغ��الق جميع أف��رع املصارف 
احمللية  إال  أن  بنك ورب��ة  أكد أن لديه 
ال��ق��درة على خ��دم��ة عمالئه مبرونة 

واحترافية مع تداعيات أزمة كورونا. 
وأوض�����ح أن ال��ب��ن��ك ح��اف��ظ على 
تواصله مع عمالئه من خ��الل تقدمي 
جملة متنوعة ومم��ي��زة م��ن خدماته 

الرقمية احلصرية لدى البنك.
وش���دد الشعيل على ال��ت��زام بنك 
وربة بتطبيق جميع املعايير الوقائية 
ملوظفيه وعمالئه مب��ا يضمن توفير 
خدمات مصرفية آمنة، مؤكداً أنه ورغم 

ما تفرضه أزمة كورونا من قيود عمل 
على جميع البنوك والشركات إال أن 
»ورب����ة« سيحافظ على ري��ادت��ه في 
تلبية جميع خدمات عمالئه وبالسرعة 
املمكنة، عبر إمكاناته املصرفية املتنوعة 

التي تواكب حتى أصعب الظروف.
وأض����اف أن���ه س��ع��ي��اً م��ن��ا لتلبية 
احتياجات العمالء املصرفية، سيكون 
عمل أف��رع بنك ورب��ة مواكباً لتوفير  
جميع اخلدمات املصرفية الرقمية التي 
يقدمها البنك لعمالئه، مشيرا إلى أنه 
منذ ب��دء األزم��ة التي سببها فيروس 
كورونا املستجد واإلقبال يتزايد من 
قبل عمالء البنك على استخدام اخلدمات 
املصرفية الرقمية سواء من خالل موقع 
»وربة«  االلكتروني أو من خالل تطبيق 

البنك على الهواتف الذكية.
وأك��د الشعيل استمرار بنك وربة 
ف��ي ت��ق��دمي جميع اخل��دم��ات احلديثة 
التي تلبي احتياجات عمالئه ، بجانب 
أف��رع��ه، مب��ا ينسجم م��ع جهود البنك 
في ابتكار خدمات حديثة تقوي بنيته 

ال��رق��م��ي��ة ومب���ا ي��ع��زز اجت��اه��ه نحو 
ال��ري��ادة، ال سيما بعد أن جنح أخيراً 
ف��ي أن يكون األس���رع من��وا ف��ي قطاع 

الصيرفة اإلسالمية في الكويت .
   وأفاد بأن بنك وربة حريص على 
مواكبة التكنولوجيا لتقدمي أرق��ى 
اخلدمات لعمالئه ، وتزويدهم بخبرة 
مصرفية آمنة ومريحة، مؤكدا على 
ال��ت��زام » ورب���ة« باالبتكار كمنهج، 
وأسلوب عمل في كل وحدات ، وأنشطة 
البنك بهدف تطوير خبرة العميل في 
التعامل مع بنك ورب��ة، الفتا إل��ى أن 
العميل يستطيع االستخدام الفعال 
للتكنولوجيا لتوفير أعلى درج��ات 
األم�����ان، وامل��وث��وق��ي��ة م���ع االل���ت���زام 
باخلصائص املصرفية عبر منصات، 
وأج��ه��زة ووح���دات ت��واص��ل مختلفة، 
وإلى جانب تطوير القنوات واخلدمات، 
يعمل بنك ورب��ة باستمرار وبشكل 
وثيق مع شركائنا في توفير اخلدمات 
لتقييم هذه التقنيات اجلديدة بهدف 

إثراء جتربة العميل. 

ميزانياتها لتوازن  النفط  لبرميل  دوالرًا   61 حتتاج  الكويت  بورز«:  آند  »ستاندرد 

عبدالله ناصر الشعيل

تذكرة  ألف   50 تقّدم  اجلزيرة  طيران 
»كورونا« مبواجهة  األمامية  للصفوف  مجانية 

أعلنت شركة طيران اجلزيرة عن تقدميها 50 ألف 
تذكرة سفر ذهاباً وإياباً مجانية للعاملني بالصفوف 
األمامية في مواجهة انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

19( بالكويت.
وبحسب بيان للشركة ، تأتي هذه املبادرة بعد 
تعّهد الشركة مبساندة جهود حكومة دولة الكويت 

ووضع أصولها وكادرها حتت تصّرف الدولة.
وقامت طيران اجل��زي��رة باملساندة في عملية 
اإلج��الء التي أع��ادت خاللها الكويتيني العالقني 
باخلارج إلى أرض الوطن، وكذلك قامت بتحويل 
مرفقها اخل���اص بخدمة Park & Fly وجتهيزه 
ليصبح أول م��رك��ز للفحص السريع للفيروس 

بالسيارة.
تقّدر قيمة ه��ذه التذاكر بنحو 5 ماليني دينار 
كويتي. وسيتم إعالم العاملني في الصفوف األمامية 
عن تأهيلهم للحصول على هذه التذاكر مباشرة من 
قبل ال��وزارة التي يعملون فيها، وستكون التذاكر 
متاحة للحجز مبجرد إع��ادة فتح مطار الكويت 
الدولي للرحالت التجارية ولغاية نهاية عام 2021.
دعماً للجهود التي تقوم بها دولة الكويت إلعادة 
جميع املواطنني الكويتيني العالقني خارج، عاد أكثر 
من 6800 مواطن على منت حوالي 60 رحلة إجالء 
قامت بتشغيلها طيران اجلزيرة خالل الفترة ما بني 

25 مارس و10 مايو.
وقامت طيران اجلزيرة بتشييد »مركز استقبال 
املسافرين – الكويت« بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للطيران املدني ووزارة الصحة، وذلك لتقوم األطقم 
الطبية املكّلفة بفحص املواطنني العائدين لدى 

وصولهم.
وسّيرت الشركة رحالت اإلجالء وإعادة املواطنني 

من م��دن شملت لندن، وارس��و، موسكو، يريفان، 
الرياض، املنامة، دبي، الدوحة، عّمان، اسطنبول، 
اإلسكندرية، القاهرة، النجف، طهران، تبليسي 

وسراييفو.
ووض��ع��ت ط��ي��ران اجل��زي��رة ك��ذل��ك إمكانياتها 
األخ����رى حت��ت خ��دم��ة وزارة ال��ص��ح��ة وح��ّول��ت 
مواقف Park & Fly التابع لها إلى مركز للفحص 
السريع ل� Covid-19 حيث تقوم وزارة الصحة 
بالفحوصات على األفراد وهم في سيارتهم. وكان 
الفريق الهندسي في طيران اجلزيرة قد جّهز هذه 
املرافق بحسب املتطلبات واملواصفات الصارمة التي 

نّصت عليها الفرق املعنية في وزارة الصحة.
كما ق��ام الفريق الهندسي في الشركة بتشييد 
مركز ثان للفحص السريع وال��ذي بدء العمل منه 
في استاد جابر األحمد وذل��ك بحسب املواصفات 

واملعايير ذاتها التي تنصها وزارة الصحة.
كما ق��ام��ت ط��ي��رن اجل��زي��رة بتسيير ع��دد من 
الرحالت ملقيمني غ��ادروا البالد والتي مت جدولتها 
مبوجب توجيهات وزارة اخلارجية الكويتية وبناًء 

على طلب من السفارات احمللية.
م��ن��ذ تعليق جميع ال��رح��الت ال��ت��ج��اري��ة من 
وإل��ى مطار الكويت الدولي اب��ت��داًء من 13 مارس 
2020، حرصت ط��ي��ران اجل��زي��رة على توسيع 
خدمات الشحن اجلوي ملساندة وخدمة الشركات 
وامل��ؤس��س��ات احمللية ودع��م��ه��ا ف��ي ت��أم��ني ال��غ��ذاء 
واملنتجات واألدوات األخرى دون انقطاع في دولة 
الكويت. كما أبدت طيران اجلزيرة استعدادها التام 
لعودة تشغيل رحالتها التجارية من مطار الكويت 
الدولي لدى إعالن السلطات احمللية املسؤولية عن 

عودة احلركة اجلوية في املطار.

100 سفينة من كوريا اجلنوبية صفقة تاريخية.. قطر للبترول تطلب شراء 
قال محللون إن شركات بناء السفن الكورية اجلنوبية 
تلقت دعما في ظل أوضاع تتزايد صعوبًة في السوق من 
طلبية لسفن نقل الغاز الطبيعي املسال بقيمة 19 مليار 

دوالر من قطر البترول، بحسب ما ذكرت رويترز.
ووقعت قطر للبترول، التي تديرها الدولة، اتفاقات مع 
ثالث شركات كبرى لبناء السفن يوم االثنني لشراء أكثر 
من مئة سفينة حتى عام 2027، وهي أكبر طلبية على 

اإلطالق لسفن الغاز الطبيعي املسال.
وأفاد احملللون بأنه في وقت يلوح فيه التراجع احلاد 
للسوق في األف��ق، فإن الطلبيات جاءت في وقت مناسب 
ل�«دايو« لبناء السفن والهندسة البحرية و«هيونداي« 
للصناعات الثقيلة القابضة و«سامسونغ« للصناعات 

الثقيلة.
وقال لي دونغ هيون احمللل لدى دايشني سيكيوريتيز 
إن الشركات »كانت قلقة إزاء جناتها العام املقبل إذا لم تفز 

بهذه الصفقة القطرية«.
م��ن جهته، ق��ال س��ول كافونيتش احمللل ف��ي كريدي 
سويس »هذه أكبر طلبية لسفن الغاز الطبيعي املسال في 

التاريخ. 
لم نر طلبية ملثل هذا العدد من السفن في عام واحد، 
ع��الوة على أنها من مشتر واح��د«. ويعاني القطاع من 
تراجع في نشاط بناء السفن ملدة مطولة، مما أدى إلى 
خسائر ضخمة وخ��ف��ض للوظائف وإن��ق��اذ م��ال��ي من 

احلكومة.
وأفاد لي دونغ بأن توقعات السوق تشير إلى انخفاض 
بنسبة %30 في الطلبيات ه��ذا العام مقارنة مع العام 
السابق. ب��دوره ق��ال ب��ارك م��ون هيون احمللل ل��دى هانا 
فايننشال إنفستمنت، إن الصفقة قد متثل »فرصة لشركات 
بناء السفن الكورية اجلنوبية لتجاوز انتكاسات واجهتها، 

والتركيز على ما تبرع فيه«.
وقالت شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة إنها تتوقع 
توقيع صفقات بداية من العام اجل��اري وحتى 2024، 
وتتنبأ بأثر إيجابي للطلبيات من جانب شركات الشحن 
البحري التي تدرس طلب شراء سفن لنقل الغاز الطبيعي 

املسال.

أعلنت األمم امل��ت��ح��دة، تعهدات مالية بقيمة 
إجمالية 1.35 مليار دوالر قدمتها ال��دول التي 
شاركت في املؤمتر الدولي للمانحني، ال��ذي عقد 
افتراضيا حلشد الدعم املالي للجهود اإلنسانية في 

اليمن.
وذكر بيان للمتحدث باسم األمني العام، ستيفان 
دوجاريك، أن »إجمالي التعهدات املالية اليوم بلغ 

1.35 مليار دوالر«.
ومن بني الدول التي تعهدت بتقدمي دعمها املالي 

للعمليات اإلنسانية، السعودية، التي أعلنت عن 
تعهدات مالية بقيمة نصف مليار دوالر من إجمالي 

املبلغ.
فيما تعهدت الواليات املتحدة مببلغ 225 مليون 
دوالر وبريطانيا 196 مليون دوالر وأملانيا 137 
مليون دوالر واملفوضية األوروب��ي��ة 78 مليون 
دوالر. وأعلنت بلدان أخ��رى شاركت في املؤمتر 
عن تعهدات مالية بأرقام مختلفة تتراوح بني مئات 

األلوف وعشرات املاليني. 

1.35 مليار دوالر  األمم املتحدة: 
تعهدات مالية لصالح اليمن
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