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14.2 مليون دينار دعم املواد التموينية واإلنشائية في يوليو
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قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن قيمة 
اإلنفاق على دعم املــواد التموينية واإلنشائية في شهر 

يوليو املاضي بلغت 14.2 مليون دينار.
ــوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي ما مت  وأضافت ال
إنفاقه على دعم املواد الغذائية شامالً األساسية واحلليب 

وُمغذيات األطفال بلغ 13.4 مليون دينار، ُمعتبرة أنها أكثر 
املواد دعماً خالل الفترة املشمولة باإلحصائية.

وأفـــادت »التجارة« أن ما مت إنفاقه على دعــم حليب 
وُمغذيات األطفال بأنواعها املختلفة قدرت بنحو 383 ألف 
دينار، أُنفقت على 25 صنفاً من تلك املواد، في حني بلغ دعم 

املواد اإلنشائية نحو 864 ألف دينار. وأشارت إلى أن عدد 
املُسجلني في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائيات 
لــلــوزارة بلغ 2.163 مليون فــرد تقريباً من ُمستفيدي 
البطاقة التموينية، في حني بلغت عدد البطاقات التموينية 

التي أصدرتها الوزارة لهم نحو 240.85 ألف بطاقة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 23 سنتاً 
ليصل إلى 45.20 دوالر، مقابل 44.97 دوالر 
يوم اجلمعة املاضي، وذلك وفقاً للسعر املُعلن 
من مؤسسة البترول الكويتية. عاملياً، صعدت 
أسعار النفط، أمــس األربــعــاء، بعد تقرير من 
القطاع أظهر تراجع مخزونات اخلام األميركية 
بأكثر من توقعات احملللني. مما عزز اآلمال في 
أن مبقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد 
فــي العالم تخطي جائحة فــيــروس كــورونــا. 
وصعد خــام برنت 52 سنتا، أو %1.2، إلى 
45.02 دوالر للبرميل ، بعدما تراجع نحو 1% 
الثالثاء. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 49 سنتا، أو %1.2، إلى 42.10 دوالر 
للبرميل، بعدما نزل %0.8 في اجللسة السابقة.

وقال معهد البترول األميركي، إن مخزونات 
اخلام تراجعت 4 ماليني برميل األسبوع املاضي، 
وهــو ما يزيد عما توقعه احملللون النخفاض 
قدره 2.9 مليون برميل.  لكن تنامي الضبابية 
حيال تعثر في واشنطن خــالل محادثات عن 
ــوأ تأثير  حزمة حتفيز لدعم التعافي مــن أس
للجائحة قد يضغط على األسعار في املستقبل. 
وفــي الهند، أظهرت بيانات حكومية تراجع 
الطلب على الوقود في يوليو 10.8 باملئة عن 
مستواه قبل عام، مسجال انخفاضا خلامس شهر 
على التوالي على أساس سنوي. في ظل ارتفاع 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وفيضانات 
جتتاح أجزاء كثيرة من البالد، مما أدى لتقييد 

النشاط االقتصادي.

ــس األربــعــاء  أنــهــت بــورصــة الكويت تعامالت أم
مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي، وذلــك بدفع 
من توالي إعالنات النتائج املالية للشركات املُدرجة 
ــار تداعيات جائحة  واإلفــصــاح بشكل شفاف عــن آث
كورونا على تلك النتائج، إلى جانب تفاؤل بشأن لقاح 

روسي محتمل لعالج الفيروس.

وارتــفــع املؤشر العام للبورصة في ختام جلسة 
%1.03 متجاوزاً مستوى 5100 نقطة، كما صعد 
السوق األول %1.33 رابحاً قرابة 75 نقطة، وسجل 
املؤشران الرئيسي و«رئيسي 50« منواً بنسبة 0.21% 

و%0.44 على الترتيب.
وواصلت سيولة البورصة التزايد بشكل تدريجي 

حيث بــدأت أولــى جلسات األسبوع مبستويات 17.7 
مليون دينار، لتصعد يــوم االثنني إلــى 29.1 مليون 
دينار، والثالثاء 38.1 مليون دينار، لتتجاوز أمس 

حاجز 44 مليون دينار.
كما شهدت بورصة الكويت امس أكبر حجم تداول 
منذ شهر، لتبلغ الكميات 206.2 مليون سهم بزيادة 
%6.8 عن مستويات األمس البالغة 193.15 مليون 

سهم.
قطاعياً، سجلت مؤشرات 7 قطاعات صعوداً بصدارة 
البنوك الــذي ارتفع %1.44، يليه الصناعة بنسبة 
%0.77، ثم االتصاالت بواقع %0.63، بينما سجل 

السلع االستهالكية أقل نسبة منو بنحو 0.05%.
في املقابل، سجلت مؤشرات 4 قطاعات أخرى هبوطاً 
اليوم يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 
%3.91، يليه اخلدمات االستهالكية بنحو %1.47، ثم 
التأمني بواقع %0.6، وأخيراً النفط والغاز الذي تراجع 

.0.23%
على صعيد األسهم، جــاء سهم »كفيك« على رأس 
القائمة اخلضراء بنمو نسبته %9.14، فيما تصدر سهم 

»أسس« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 9.67%.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 
10.95 مليون دينار ُمرتفعاً بنسبة تقترب من 2%، 
بينما تصدر سهم »أهلي متحد - البحرين« نشاط 

الكميات بتداول 32.97 مليون سهم ُمرتفعاً 2.51%.

للجلسة الرابعة على التوالي

وقود النتائج ولقاح كورونا يصعدان بأداء مؤشرات البورصة
ــزان الــتــجــاري الكويتي خالل  ــي هبط فــائــض امل
اخلمسة أشهر األولى من عام 2020 بنسبة %58 على 
أساس سنوي وسط تأثيرات فيروس كورونا املستجد 

على االقتصاد العاملي ككل.
وحسب بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية، 
سجل فائض امليزان التجاري الكويت بالفترة من 
مطلع يناير2020 وحتى مايو املاضي 1.77 مليار 

دينار )5.8 مليار دوالر(، مقابل 4.30 مليار دينار 
)14 مليار دوالر( بنفس الفترة من 2019. وأثر على 
حركة التجارة خالل اخلمسة أشهر األولى من العام 
اجلاري تفشي عدوى فيروس كورونا، وجلوء العديد 
من البلدان إلغــالق املصانع، وفــرض احلظر الكلي 
أو اجلزئي في بعض الــدول للحد من تفشي فيروس 

كورونا، فضالً عن تعطيل حركة الطيران.

فائض امليزان التجاري للكويت يتراجع
5 أشهر 58 باملئة خالل   

45 دوالرًا للبرميل الكويتي إلي 

النفط يتجاوز جائحة كورونا.. ويصعد لـ45 دوالرًا

قال الري كودلو، املستشار االقتصادي 
للبيت األبيض، إن الصني تواصل شراء 
بضائع أميركية، وبخاصة السلع األولية، 
فــي ظــل اتــفــاق املرحلة األولـــى للتجارة 
الــذي وقعته الــواليــات املتحدة والصني 
في يناير، على الرغم من تزايد التوتر بني 
البلدين بشأن هونغ كونغ وقضايا أخرى.

ــو عــمــا إذا كـــان تــدهــور  وســئــل كــودل
الروابط بني أكبر اقتصادين في العالم 

ــرى قد ينتج عنه إلقاء  على جبهات أخ
اتفاق التجارة من النافذة، فأجاب قائال 
»ال، ال«. وأبــلــغ الصحافيني فــي البيت 
األبيض »املجال الوحيد الذي نتواصل فيه 
هو التجارة، وهو على ما يرام في الوقت 

احلالي«.
ومــن املنتظر أن يجتمع مسؤولون 
أميركيون وصينيون في مؤمتر »روتيني« 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم السبت 

لتقييم تنفيذ اتفاق املرحلة األولــى بعد 
ستة أشهر من جناحه في نزع فتيل حرب 
جتارية أحلقت ضــرراً بالبلدين كليهما 

وباالقتصاد العاملي.
وقال كودلو، مدير املجلس االقتصادي 
الــقــومــي للبيت األبـــيـــض، إن الصني 
تواصل تنفيذ االتفاق الذي ينص على أن 
تشتري بكني بضائع وخدمات أميركية 
إضافية بقيمة 77 مليار دوالر هذا العام، 

ومشتريات إضافية بقيمة إجمالية 200 
مليار دوالر على مدار عامني.

ــة تظهر أنهم زادوا  وأضــاف أن »األدل
بشكل كبير« مشترياتهم من البضائع 
األميركية، وخصوصا في السلع األولية. 
وزادت الصني مــؤخــراً مشترياتها من 
فول الصويا األميركي لكنها ما زالت أقل 
بكثير من الرقم اإلجمالي املستهدف للعام 

.2020

يرام ما  على  الصني  مع  التجارة  اتفاق  األبيض:  البيت  مستشار 

سجلت أسعار الذهب أمس االربعاء 
أكبر تراجع لها في يومني منذ أكثر من 
سبع سنوات، بعد أن كانت قد جتاوزت 
األلفي دوالر وسط تهافت املستثمرين 

إلى املعدن األصفر كمالذ آمن.
ــــزل الـــذهـــب مـــا يــزيــد عـــن 2%  ون
لينخفض عن املستوى املهم البالغ 1900 
دوالر لألونصة، امس األربعاء، إذ أجبر 
ارتــفــاع الـــدوالر من جديد املستثمرين 
فــي املــعــدن النفيس على إعـــادة تقييم 
مراكزهم بعد صعود لألسعار سجل 

أرقاما قياسية.
ــاء التراجع مــع ارتــفــاع عائدات  وج
السندات األميركية، ليخفف جاذبية 
الذهب كمالذ آمــن وفــي أعقاب تخارج 
بعض األمــوال من الصناديق املتداولة 
املــدعــومــة بــالــذهــب. كــذلــك، مــع تزايد 
التوقعات بتطوير لقاح لفيروس كورونا 
توجه بعض املستثمرين لبيع الذهب 

وشراء اسهم الشركات األكثر تضرراً من 
اجلائحة.

وهبط الذهب في املعامالت الفورية 

%2.5 قــرب أدنــى مستوى فــي ثالثة 
أســابــيــع الــبــالــغ 1863.67 دوالر، 
ليستأنف سقوطه احلر بعد أن توقف عن 

االنخفاض لفترة وجيزة في التعامالت 
املــبــكــرة. وتــراجــع الــذهــب %1.6 إلى 
1881.55 دوالر ليواصل خسائره بعد 
أن هوى %6 الثالثاء، وتراجعت العقود 
األميركية اآلجــلــة للذهب %2.8 إلى 

1892 دوالراً.
ونــزلــت أســعــار الفضة %3.3 إلى 
23.96 دوالر لألونصة بعد أن انخفضت 
%15 في اجللسة السابقة. وساعدت 
قفزة لعوائد سندات اخلزانة األميركية 
الــدوالر على مواصلة سلسلة مكاسب، 
مما يزيد تكلفة الذهب حلائزي العمالت 
األخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة 
الفرصة البديلة حليازة املعدن األصفر 

الذي ال يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
نزل البالتني %0.3 إلى 927.60 دوالر 
ــوم %1.1 إلــى  ــالدي ــب ــع ال ــف بينما ارت

2113.49 دوالر.

باملئة  2 الذهب  بأسعار  تهوي  األسواق  إلى  املخاطرة  شهية  عودة 
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»نفط الكويت« تسيطر على تسرب 
نفطي.. والعمليات مستمرة

قالت شركة نفط الكويت إنها سيطرت 
على التسريب النفطي الذي وقع بالقرب 
من الكيلو 18 من طريق الدائري السابق 

مساء األمس.
ــي بــيــان على  وأوضــحــت الــشــركــة ف
حسابها الرسمي بتويتر، امس األربعاء، 
أنه مت عزل اخلط والسيطرة على التسريب 

من خالل اتباع كافة إجراءات السالمة. 
وأكدت الشركة أن احلادث لم ينتج عنه 
أي أضــرار أو إصابات. ونوهت الشركة 
بــأن املنطقة التي حــدث فيها التسريب 
أصبحت آمنة متاماً وحتت السيطرة. كما 
أكدت الشركة على أن عملياتها املُعتادة 

مستمرة دون أي انقطاع.

استناداً إلى قرار هيئة أسواق املال رقم )37( 
لسنة 2020 بشأن متديد وتأجيل مواعيد مراحل 
تطبيق برنامج املؤهالت املهنية للوظائف واجبة 
التسجيل والصادر بتاريخ14  يونيو 2020، 
وإلــى الــقــرار رقــم )145( لسنة 2019 بشأن 
تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتهما 
في إطــار تطبيق مشروع االختبارات التأهيلية 

للوظائف واجبة التسجيل والصادر بتاريخ 30 
سبتمبر 2019.

ــروط تطبيق برنامج املؤهالت  وبحسب ش
املهنية بالنسبة للشريحة األولى وهم األشخاص 
املسجلون بالوظائف واجــبــة التسجيل لدى 
الهيئة قبل مرحلة التطبيق املبدئي التي بدأت 
بتاريخ 1 أكتوبر 2019 والذي يتم إعفائهم من 
تطبيق برنامج املؤهالت املهنية ويتم االكتفاء 
مبشاركتهم في دورات تدريبية متعلقة باملؤهلني 

الفني والــرقــابــي أو اجتيازهم هذين املؤهلني 
اختيارياًوقررت الهيئة أن ذلك في موعد أقصاه 
30 سبتمبر 2021، تعلن هيئة أسواق املال بأنه 
مت اعتماد وقبول التدريب عن ُبعد للمشاركة 
في الــدورات التدريبية املتعلقة باملؤهلنينْ الفني 
والرقابي وفقاً ملتطلبات برنامج املؤهالت املهنية 
من خــالل اجلهات التدريبية املعتمدة من قبل 
ــألوراق املالية واالستثمار لكل  املعهد املعتمد ل

مؤهل على حدة.

املهنية املؤهالت  برنامج  ملتطلبات  وفقًا 

التدريبية الدورات  في  للمشاركة  ُبعد  عن  التدريب  وقبول  اعتماد  املال«:  »أسواق 


