
11 alwasat.com.kw

400 مليار دوالر أكدت أن الصفقات بني السعودية وأميركا فاقت الـ 

»كفيك«: اإلصالحات التي تبنتها الكويت 
خالل هبوط أسعار النفط هامة

»اخلليج«  يعلن 
الفائزين بسحوبات 

الدانة اليومية 
أعلن بنك اخلليج ف��ي 4 يونيو عن 
أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية 
حل��س��اب ال���دان���ة خ���ال األس���ب���وع من 
28 مايو –1  يونيو 2017. وتشمل 
ال��س��ح��وب��ات اليومية حل��س��اب ال��دان��ة 
جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار 

كويتي لكل فائز خال أيام العمل. 
وال��ف��ائ��زون ه��م: )األح���د 28 مايو(: 
جاسم عبدالله محمد احمد، عدنان خليفه 

ابراهيم
و)االث��ن��ني 29 م��اي��و(: علي عبدالله 
حسني املقصيد، الزهراء حسني عبدالله 
حسني و)ال��ث��اث��اء 30 م��اي��و(: حسن 
بايرلي، رميا عزت ترمس و)األربعاء 31 
مايو(: حسني مخلف الهادي سرور، فواز 
خفيف جحيل علي و)اخلميس 1 يونيو(: 
ماجد محمد رشيد عبدالله الراشد، جانت 

انترانيك اغاخنني
وأض���اف البنك : يتضمن برنامج 
سحوبات الدانة املجدولة لعام 2017 
س��ح��وب��ات ي��وم��ي��ة خ���ال أي���ام العمل 
على جائزتني قيمة ك��ل منهما 1000 
دي��ن��ار كويتي. وي��ج��ري السحب ربع 
السنوي الثاني في 13 يوليو على جائزة 
250،000 دينار كويتي يليه السحب 
ربع السنوي الثالث الذي سوف يجري 
في 28 سبتمبر على جائزة 500،000 

دينار كويتي.

46.34 دوالر النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتا واح��دا في 
ت��داوالت اول أمس االثنني ليبلغ 34ر46 دوالر أمريكي 
مقابل 35ر46 دوالر للبرميل في ت��داوالت يوم اجلمعة 

املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األسواق العاملية انخفضت أسعار النفط اول أمس 
متأثرة مبخاوف من التطورات في املنطقة مما قد يعرقل 

اتفاق )أوبك( خلفض إنتاج النفط.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج 

برنت 48 سنتا ليصل إل��ى مستوى 47ر49 دوالر كما 
انخفض سعر برميل خام القياس األمريكي غرب تكساس 
الوسيط 26 سنتا ليصل عند التسوية إل��ى مستوى 

40ر47 دوالر.
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أوض��ح��ت الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار )كفيك( في تقريرها لشهر مايو 
عن األس��واق املالية، وال��ذي يسلط الضوء 
على أداء أس��واق امل��ال العاملية الرئيسية 
باالضافة لألسواق اخلليجية مع حتليل 
ألداء ال��س��وق وارت��ب��اط��ه بأهم املجريات 

واألحداث االقتصادية املؤثرة.

األسواق العاملية
أقفلت أس��واق األسهم العاملية املتقدمة 
ب��ارت��ف��اع خ���ال ش��ه��ر م��اي��و، ح��ي��ث أقفل 
مؤشر MSCI  العاملي بارتفاع نسبته 
%1.8+، وك��ان مؤشر FTSE 100  في 
اململكة املتحدة من أفضل امل��ؤش��رات أداًء 
ويليه مؤشر Nikkei 225  الياباني. 
ففي الواليات املتحدة األمريكية ارتفع أداء 
مؤشر     S&P 500 بنسبة %1.2+، حيث قام 
الرئيس دونالد ترامب بأول جولة خارجية 
تضمنت صفقات استراتيجية ومالية والتي 
بدورها عّززت التحالف مع منطقة الشرق 
األوس���ط. وق��د انتقد ترامب ح��زب الناتو 
لعدم انفاق ما يكفي على الدفاع العسكري، 
قائاً أن بعض الدول األعضاء ُتدين مببالغ 
ضخمة للواليات املتحدة األمريكية والناتو. 
 FTSE وفي اململكة املتحدة، أقفل مؤشر
100  بارتفاع نسبته %4.4+ والذي يرجع 
أس��اس��اً الن��خ��ف��اض اجلنيه االسترليني 
مقابل العمات العاملية، وذل��ك الستمرار 
املخاوف السياسية. حيث انخفض اجلنيه 
االسترليني بنسبة %0.7- مقابل الدوالر 
األمريكي وأُغلق عند 1.14 دوالر/جنيه 
استرليني بانخفاض نسبته %3.1-. أما 
في أوروب��ا، أقفل مؤشر DAX  األملاني  و
CAC 40  الفرنسي على ارتفاع نسبته 
%1.4+ و%0.3+، على ال��ت��وال��ي.  وقد 
أشار رئيس البنك املركزي األوروبي ماريو 
دراج���ي  ب��أن البنك غير مستعد لتقليل 
سياسة التحفيز امل��ال��ي حتى اآلن، على 
ال��رغ��م م��ن حتسن النمو االق��ت��ص��ادي في 
منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع اليورو 
مقابل ال��دوالر األمريكي. هذا وقد ارتفعت 
ثقة املستهلكني في فرنسا ألعلى مستوى 
منذ عشر سنوات، مما يؤكد بأن فرنسا على 
طريق االنتعاش االقتصادي، حيث ارتفع 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 0.4%+ 
فوق توقعات احملللني التي كانت 0.3%+، 
وذلك باملقارنة مع الربع السابق. كما ارتفع 
مؤشر  Nikkei 225 بنسبة %2.4+ في 
اليابان، حيث استقر معدل البطالة عند 

%2.8 وهي أقل نسبة له في آخر عشرون 
سنة، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 
%3.2+ عن العام املاضي. أما في الصني، 
فانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.2%- 
حيث قامت وكالة التصنيف العاملية موديز 
بتغيير التصنيف االئتماني للصني بالعملة 
احمللية واألجنبية، منAa3  إلى مستوى 
A1، من مستوى مستقر إلى سلبي، ُمشيرًة 
إلى أن القوة املالية للصني سُتصاب ببعض 
االنتكاسات في العام املقبل، فيما سيشهد 
االقتصاد تباطؤ يرافقه زي��ادة في الدين 

العام.
وفي أسواق السلع، انخفض مؤشر خام 
غرب تكساس بنسبة %2.6- ليغلق عند 
48.3 دوالر/برميل، وانخفض أيضاً مؤشر 
برنت بنسبة %3.1- ليغلق عند 50.8 
دوالر/برميل. ومدد أعضاء األوبك وروسيا 
إتفاقيات تخفيض إنتاج النفط إلى مارس 
2018 وذلك محاولة حلد زيادة املعروض 
العاملي، رغبة في رف��ع األس��ع��ار. وحتت 
هذه االتفاقية، خّفض أعضاء أوبك وروسيا 
اإلن��ت��اج النفطي مب��ا ي��ق��ارب 1.8 مليون 
برميل باليوم خال النصف األول من العام. 
بينما استمر عدد منصات التنقيب عن النفط 
الصخري في الواليات املتحدة األمريكية 
باالرتفاع لاسبوع ال�19 على التوالي، 
حسب م��ا ذك��ر لشركة بيكر ه��ي��وز، حيث 
وصل عدد املنصات إلى 908 منصة نفطية 
باملقارنة مع 404 منصة في العام املاضي. 

واستقر الذهب عند 1،269 دوالر لألونصة 
مع ق��وة البيانات االقتصادية األمريكية 
التي ع��ّززت موقف البنك الفيدرالي لرفع 

أسعار الفائدة في الشهر املقبل.

 األقتصاد اخلليجي
وف��ي اململكة العربية السعودية، مت 
التوقيع على صفقات ُت��ق��ّدر مبليارات 
الدوالرات مع شركات أمريكية خال زيارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمملكة 
م��ؤخ��راً. فقد ت��راوح��ت التقديرات بشأن 
ه��ذه الصفقات م��ن 300 إل��ى 400 مليار 
دوالر. أم��ا في الكويت، أّك��د نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية أنس الصالح 
على أهمية االصاحات االقتصادية التي 
أج��ري��ت ف��ي دول تصدير النفط العربية 
خال الهبوط احلاد ألسعار النفط. مشيراً 
بذلك إل��ى االص��اح��ات التي تبنتها ال��دول 
العربية ب��ش��أن استراتيجيات لتنويع 
االقتصاد وزي��ادة العوائد غير الضريبية 
وضبط مصاريف الرواتب وتعزيز كفاءة 
االستثمار العام وغيرها. وأك��دت وكالة 
م��ودي��ز للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي تصنيف 
  AA2 دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عند
وتعديل النظرة املستقبلية من سلبية إلى 
مستقرة. حيث تتوقع الوكالة أن االقتصاد 
اإلماراتي سيرتفع بنسبة %1.7 في 2017 
باملقارنة بارتفاع نسبته %2.7 في 2016. 
وكذلك تتوقع انخفاض العجز احلكومي 

ف��ي اإلم����ارات ف��ي 2017 إل��ى %1.9 من 
الناجت احمللي اإلجمالي باملقارنة ب 3.9% 
في العام املاضي، نتيجة لتدابير اإلنفاق 
وبعض االنتعاش في أسعار النفط.  بينما 
أخفضت موديز تصنيف قطر االئتماني 
م��ن Aa2 إل��ى Aa3  فيما ع��ّدل��ت النظرة 
املستقبلية إلى »مستقرة« من »سلبية«. 
وذك���رت ال��وك��ال��ة إن ال��دواف��ع الرئيسية 
لتخفيض التصنيف ه��ي ضعف موقف 
الدين اخلارجي لقطر، وعدم اليقني بشأن 
استدامة منوذج النمو في السنوات القليلة 
املقبلة. على الرغم من أن النظرة املستقرة 
ُتظهر أن تنفيذ اإلص��اح��ات االقتصادية 
واملالية العامة إل��ى جانب االحتياطيات 
األجنبية الضخمة، ستساعد ف��ي تقليل 
تدهور الوضع االئتماني لقطر، مبا يتفق 
مع التصنيف اجلديد. وفي ُعمان، خّفضت 
وك��ال��ة س��ت��ان��درد آن���د ب���ورز للتصنيف 
االئتماني؛ التصنيف االئتماني السيادي 
لسلطنة عمان إل��ى BB+ من BBB- مع 
نظرة سلبية، مما يضع ُعمان ضمن فئة 
االستثمار غير املرغوب. وقدرت الوكالة أن 
صافي األصول اخلارجية قد انخفضت إلى 
%30 من رصيد احلساب اجلاري للسلطنة 
باملقارنة مع %60 في العام املاضي. وفي 
البحرين، ثبتت وكالة موديز التصنيف 
االئتماني للبنوك البحرينية بنظرة سلبية 
للفترة القادمة من 12 إلى 18 شهراً، وذلك 
لضعف االقتصاد وارتفاع الدين احلكومي.  

خال توقيع االتفاقية بني السعودية وامريكا

»التجاري« ينظم حفل القرقيعان 
لعمالء حسابي األول في ترامبو

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تنظيم حفلة 
قرقيعان لعماء حسابي األول يوم االثنني املوافق 12 
يونيو 2017 في ترامبو - مجمع املروج – صبحان 

من الساعة  8:15 مساء لغاية 10:45 مساء.
وق��د ح��رص البنك على اختيار ترامبو  لتنظيم 
احلفل هناك،  حيث يعتبر من أه��م أماكن الترفيه 
لألطفال في الكويت ملا يوفره من  العديد من األنشطة 
مثل التسلق والقفز على االسفنج والترامبولني 
وامل��زي��د من األل��ع��اب التي تناسب عماء حسابي 
األول الصغار. وس��وف يقوم البنك  بتوزيع علب 
القرقيعان التي أعدها خصيصاً لهذه املناسبة  على 
األطفال املتواجدين في ترامبو ملشاركتهم فرحة هذه 

املناسبة السعيدة.
وم��ن املعروف أن البنك التجاري يحرص على 
تنظيم العديد من الفعاليات لعماء حسابي األول 
ال��ذي يعتبر واح���داً م��ن أفضل حسابات التوفير 
املصممة خصيصاً لألطفال حتى 14 سنة. ويعد هذا 
احلساب هو الطريقة املثلى لآلباء واألمهات الذين 
يرغبون في تأمني مستقبل أفضل ألبنائهم وتوفير 

التجاري ينظم حفل قرقيعان لعماء األول وترامبواألموال لهم في مراحلهم العمرية املبكرة.  

50 جهة تعليمية من مؤسسات وجامعات  11 يونيو مبشاركة أكثر من  يبدأ في 

»الوطني« يرعى معرض الفرص الدراسية 
والدراسات العليا  جلامعة الكويت

اعلن  بنك الكويت الوطني عن 
رعايته ملعرض الفرص الدراسية 
وال��دراس��ات العليا ال��ذي تنظمه 
جامعة الكويت مبشاركة أكثر 
م���ن 50 ج��ه��ة م���ن م��ؤس��س��ات 
وجامعات وكليات وذل��ك من 11 
يونيو ولغاية 13 يونيو 2017 في 
جامعة الكويت الشويخ- مسرح 

الشيخ عبدالله اجلابر الصباح. 
وي��أت��ي تنظيم ه���ذا امل��ع��رض 
ع��ل��ى ه��ام��ش ح��ف��ل ت��ك��رمي أوائ���ل 
خريجي الثانوية العامة للعام 
ال���دراس���ي 2017/2016 حتت 
رع��اي��ة وح��ض��ور وزي���ر التربية 
ووزي��ر التعليم العالي الرئيس 
األع��ل��ى للجامعة الدكتور محمد 
عبداللطيف الفارس وهو االحتفال 
ال��ذي يرعاه بنك الكويت الوطني 
للسنة العاشرة على التوالي. كما 
تندرج هذه الرعاية في إطار التزام 
بنك الكويت الوطني جتاه قطاع 
التعليم ملا له من أثر في تشجيع 
ال��ط��اب وتعزيز روح التنافس 
األكادميي والفكري في ما بينهم، 

وحثهم على التمّيز واالبتكار.

وي��ش��ارك في ه��ذا املعرض إلى 
جانب جامعة الكويت وكلياتها 
املختلفة، م��ا ي��زي��د ع��ن 50 جهة 
م���ن اجل���ام���ع���ات وامل���ؤس���س���ات 
العلمية والبحثية والتدريبية 
والتي ستقوم باستقبال الطلبة 
وتعريفهم على االختصاصات 
املتاحة وكيفية التسجيل والبرامج 
املقررة وتقدم لهم االستشارة في 

ما يتعلق مبستقبلهم األكادميي. 
وفي هذه املناسبة قالت مساعد 
مدير عام إدارة العاقات العامة 
في بنك الكويت الوطني منال املطر 
إن رع��اي��ة بنك الكويت الوطني 
ملعرض الفرص الوظيفية للعام 
الثاني على التوالي ه��ي ج��زء ال 
يتجزأ من التزامه في دعم الكوادر 
الوطنية الشابة وإميانه بأهمية 
استثمار امل��وارد البشرية الشابة 
وتوفير سبل ال��دع��م لها لتكون 

فاعلة في دعم مجتمعها وتنميته.
وأك��دت املطر أن ه��ذه الرعاية 
تعكس حرص بنك الكويت الوطني 
على االهتمام بالشباب الكويتي 
ودع����م ال��ن��ش��اط��ات التعليمية 
ال��ه��ادف��ة إل���ى ت��ط��وي��ر وتنمية 
ال��ك��ف��اءات الوطنية وتسليحها 
بالعلم وامل��ع��رف��ة، خ��اص��ة وأن��ه 
يأتي تنظيمها على هامش تكرمي 
الطلبة األوائل من خريجي املرحلة 
الثانوية حيث سيفتح املعرض 
أمامهم املجال للتعرف عن كثب 
ع��ل��ى اخل���ي���ارات ال��ت��ي تناسب 

تطلعاتهم وتلبي طموحاتهم .

منال املطر

– الواقع التحديات« حتت عنوان »الصناعة النفطية في الكويت 

»وربة« يلقي الضوء على دور املؤسسات املالية 
في االستثمارات النفطية

ن���ّظ���م ب��ن��ك ورب�����ة - أف���ض���ل بنك 
استثماري في الكويت وأفضل مؤسسة 
استشارية للشركات-  محاضرة للجهاز 
التنفيذي لبنك ورب��ة حملت عنوان “ 
الصناعة النفطية في الكويت – الواقع 
والتحديات “، في املبنى الرئيسي للبنك 
في برج السنابل، مّت التطرق خالها إلى 
العديد من املواضيع احليوية املتعلقة 
بالقطاع النفطي من حيث االستثمارات 

واملستجدات حوله.
وقد ألقى احملاضرة عبد العزيز اجلابر 
-ع��ض��و ف��ي مجلس إدارة بنك ورب��ة 
- احلاصل على درج��ة البكالوريوس 
في الهندسة اإللكترونية من جامعة 
واشنطن وال��ذي ميتلك تاريخا عريقاً 
في قطاع النفط حيث شغل العديد من 
املناصب في كل من شركة نفط الكويت 
ومؤسسة البترول الكويتية منذ عام 
1979 لغاية 2005.  كما شغل منصب 
رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس 
اإلدارة في عدد من الشركات مثل شركة 
الصناعات البتروكيماوية وشركة نفط 

اخلليج ومؤسسة االستثمار البشري.
من خ��ال احمل��اض��رة، تناول السيد 
عبد العزيز اجلابر العديد من احملاور 
املتعلقة بالقطاع النفطي، حيث استهلها 
ب��إع��ط��اء ن��ب��ذة تعريفية ع��ن صناعة 
النفط بالكويت، وم��ن ثم تطّرق حول 
التوجه العاملي لإلنتاج، وما هي النظرة 

املستقبلية ألسعار النفط وما هو دور 
املؤسسسات املالية في هذه الصناعة 
باإلضافة إل��ى التحدث ح��ول مجاالت 
االستثمار في الصناعة النفطية. كما 
تناول أيضا الدور الذي يؤديه بنك وربة 
ف��ي تنمية ه��ذا القطاع م��ن خ��ال ضخ 

االستثمارات فيه.
تأتي هذه احملاضرات ضمن تّوجهات 
البنك واهتمامه بتوسيع استثماراته 

وحلوله التمويلية للقطاع النفطي؛ ال 
سّيما وأن البنك قد أعلن في العام املاضي 
عن مساهمته في متويل مشترك لصالح 
شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 
25 مليون دينار كويتي وذل��ك لتنفيذ 
مشروع الوقود البيئي للشركة مما يؤكد 
دأب بنك وربة لدعم االقتصاد الوطني 
والشركات احمللية وتعزيز موقعه في 

قطاع الصيرفة اإلسامية في الكويت.

جانب من محاضرة وربة

التركيز على أسهم املجموعات وتدني السيولة وراء تباين تعامالت البورصة 

املؤشر السعري يفقد مكاسبه الصباحية 
ويغلق على تراجع طفيف

أغلقت بورصة الكويت تعاماتها ام��س  الثاثاء 
على تباين وسط تركيز على أسهم الكثير من الشركات 
الكبيرة السيما املنضوية حتت مظلة املجموعات وهو 
ما عكسته املؤشرات الرئيسية التي أنهت تعاماتها في 

املنطقة اخلضراء باستثناء املؤشر السعري.
ورغم التذبذب في وتيرة االداء العام للجلسة اال ان 
السيولة املتداولة كانت متدنية لسببني اولهما استمرار 
الضبابية حول التطورات السياسية في املنطقة عاوة 
على طبيعة التعامات خال شهر رمضان حيث غلبت 

منطية العزوف املؤقت على املتعاملني االفراد.
وكان الفتا عدم استيعاب بعض املتعاملني االفراد 
خاصة الصغار منهم النظام اجلديد للتداوالت ما 
انعكس سلبا على قراراتهم االستثمارية واالسهم التي 

تتداول دون مستويات 50 فلسا.
وبالنظر الى التداوالت الافتة في مسار اجللسة 
فكانت ت��داوالت مجموعة )اجيلتيي( السيما سهمي 
الشركة الوطنية العقارية وبيان لاستثمار وسط 
متاسك أسهم مجموعة املدينة ومن بينها سهمي شركة 

)السام( و)هيتس تليكوم(.
وم��ن املتوقع استمرار ه��ذه احلالة املتباينة على 

منوال االداء خ��ال اجللستني املقبلتني السيما على 
االسهم الصغيرة املضاربية واخلاملة اال اذا طرأ جديد 
على التطورات السياسية في املنطقة في حني ستستمر 
بعض االسهم التشغيلية على متاسكها خاصة املدرجة 

في القطاعات اخلدماتية والعقارية.
وت��اب��ع بعض املتعاملني اإلف��ص��اح املكمل بشأن 
تأكيد استحقاقات األسهم لشركة املشاريع املتحدة 
للخدمات اجلوية )يوباك( ومنها تاريخ حيازة السهم 
يوم 14 يونيو وتداوله دون استحقاق في 15 يونيو 
واالستحقاق يوم 19 يونيو والتوزيع في 22 يونيو. 
كما تابع ه��ؤالء اع��ان اإلف��ص��اح املكمل من الشركة 
الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت )املعامل( بخصوص 
توقيع عقد مباشر مع وزارة االشغال العامة الجناز 
وصيانة جسر وخدمات اخ��رى على ش��ارع اخلليج 
العربي بقيمة 5ر18 مليون دينار )نحو 4ر60 مليون 
دوالر(. وفيما يتعلق بالشركات التي كانت في بؤرة 
االرتفاعات فكانت تدور حول )رمي( و)ايفا( و)اصول( 
و)التخصيص( و )اس��ي��ا( أم��ا االكثر ت��داوال فكانت 
)ال��س��ام( و)اه��ل��ي متحد( و)وطنية( و)االمتياز( 

و)بيان(.

جانب من تعامات البورصة

FXTM:  السياسة تهيمن من جديد على أسواق رأس املال
ق��ال  كبير استراتيجي األس���واق في 
FXTM حسني السيد ، سارت األسهم 
اآلس��ي��وي��ة ع��ل��ى خ��ط��ى وول ستريت 
ي��وم الثاثاء حيث تراجعت، ف��ي حني 
ت���ع���ّززت ق���وة امل�����اذات اآلم��ن��ة كالني 
الياباني وال��ذه��ب، بعد ب��داي��ة أسبوع 
مخّيبة لآلمال. فعلى ما يبدو بأّن املخاطر 
اجليوسياسية ه��ي م��ا يقودنا ف��ي هذا 

االجت��اه. ففي حني رّك��ز املستثمرون في 
األس��واق على االنتخابات البريطانية 
وشهادة املدير السابق ملكتب التحقيقات 
الفدرالي )FBI( يوم اخلميس، هيمنت 
قطر على عناوين األخبار يوم األثنني بعد 
تصاعد التوترات بينها وبني جيرانها 

اخلليجيني.
ف��ال��ق��رار ال��س��ع��ودي امل��ف��اج��ئ بقطع 

ال��ع��اق��ات م��ع ق��ط��ر ح��ّي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ب��خ��ص��وص ت��أث��ي��ر ه��ذه 
اخلطوة على أسعار النفط. وك��رّد فعل 
أول���ي ي��وم االث��ن��ني على ه��ذه اخل��ط��وة، 
ارتفعت أسعار العقود اآلجلة خلام برنت 
%1.6، لكّن املكاسب هذه عادت وعكست 
مسارها الحقاً خال اجللسة بعد أن أدرك 
املستثمرون بأّن هذه التوترات لن تقود 

إلى انقطاع في اإلنتاج. ومبا أّن القدرة 
اإلنتاجية لقطر تبلغ تقريباً 650 ألف 
برميل يومياً من النفط اخلام، فحتى لو 
حصل انقطاع في إنتاجها، فإّنه لن يترك 
أث��راً هاماً على األس��ع��ار. وأن��ا ال أعتقد 
ب��أّن ص���ادرات قطر من الغاز الطبيعي 
املسال سوف تتأثر على الرغم من فرض 

السعودية واإلمارات حصاراً بحرياً.


