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 0.304 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي 
أم��س االرب��ع��اء عند مستوى 304ر0 دينار في حني ارتفع 
اليورو إلى مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف 

أمس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه 

اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني ارتفع إلى 
مستوى 379ر0 دينار والفرنك السويسري إل��ى مستوى 
306ر0 دينار وبقي الني الياباني دون تغيير عند مستوى 

002ر0 دينار.
وتراجع ال��دوالر االمريكي مقابل سلة العمالت الرئيسية 

بعد ق��رار املجلس االحتياطي االحت���ادي االمريكي )البنك 
املركزي(انه لن يسرع من وتيرة رفع سعر الفائدة اذ سيلتزم 
تدريجيا بوتيرة التشديد بعد رفع سعر الفائدة في األسبوع 
املاضي في حني ارتفعت العملة املوحدة االوروبية )اليورو( 

بعد تراجع املخاوف بشأن االنتخابات الرئاسية الفرنسية.
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قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس االربعاء 
ان دولة الكويت ستستضيف االحد املقبل االجتماع 
الثاني للجنة الوزارية املشتركة املعنية مبتابعة 
تنفيذ اتفاق خفض انتاج النفط من الدول االعضاء 
في منظمة )اوبك( وخارجها ملناقشة اآلليات التي 
تضمن احل��ف��اظ على اس��ت��ق��رار وت���وازن السوق 

النفطية.
واضافت املؤسسة في بيان صحافي ان االجتماع 
الذي سيترأسه وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 
عصام امل��رزوق سيستعرض مجموعة من امللفات 
املهمة في مقدمتها اآلثار املترتبة على قرار )اوبك( 
بخفض االنتاج وكذلك اتفاق ال��دول املنتجة من 

خارجها باخلفض ايضا.
واوضحت ان االجتماع سيناقش اجلهود التي 
تهدف ال��ى اع���ادة ال��ت��وازن ال��ى ال��س��وق النفطية 
والسيناريوهات احملتملة وم��دى ال��ت��زام ال��دول 

املشاركة في االتفاق حتى االن.
وذك��رت ان االجتماع سيشهد مشاركة وزير 

الطاقة والصناعة وال��ث��روة املعدنية السعودي 
خالد الفالح باعتبار اململكة رئيسا للمنظمة حاليا 
الى جانب ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك 
باعتباره نائبا لرئيس اللجنة وعدد من الوزراء من 

داخل )اوبك( وخارجها.
وتترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية املشتركة 
التي تضم في عضويتها فنزويال واجل��زائ��ر من 
داخل )أوب��ك( وروسيا وعمان من خارج املنظمة. 
وكانت الدول االعضاء في )اوبك( توصلت في ختام 
اجتماعها الوزاري في فيينا بنهاية نوفمبر املاضي 
الى اتفاق يقضي بخفض سقف االنتاج مبقدار 2ر1 
مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام اجلاري 
كما تلقت تعهدات من منتجني من خارجها بخفض 

انتاجهم بواقع 458 الف برميل يوميا.
وسيكون سقف ان��ت��اج املنظمة وف��ق اخلفض 
اجلديد عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف 
دعم االسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات 

كبيرة فائضة من اخلام في السوق العاملية.

دع��ا رئيس ال���وزراء املاليزي 
جنيب عبدالرزاق أمس االربعاء 
راب��ط��ة دول ج��ن��وب ش��رق آسيا 
)آس��ي��ان( ال��ى ض��رورة االهتمام 
بالتجارة االلكترونية العاملية 
مشيرا الى مساهمة )آسيان( بأقل 
م��ن واح���د باملئة م��ن حجم ذلك 

القطاع احليوي.
وق���ال ع��ب��دال��رزاق ف��ي كلمة 
ل��ه خ��الل اف��ت��ت��اح اع��م��ال منتدى 
)التحول الدولي( ان ثمة حاجة 
ملحة ال���ى »ال��ت��وج��ه للتجارة 
االل��ك��ت��رون��ي��ة على ان يصاحب 
ذلك االبداع والتغيير« مضيفا ان 
بالده تشهد حتوالت واصالحات 
اق��ت��ص��ادي��ة الس��ي��م��ا ف��ي مجال 

التجارة االلكترونية.
واوض����ح ان ال��ن��م��و »ال��ق��وي 
واملتسق« ملاليزيا يظهر جليا في 
خفض عجزها املالي من 7ر6 باملئة 
في عام 2009 الى 1ر3 باملئة في 
ع��ام 2016 مبينا ان��ه مت اتخاذ 
ال��ع��دي��د م��ن االج�����راءات لضمان 
اس��ت��م��رار »ال��ت��ح��ول االقتصادي 

املبتكر القائم على املعرفة«.
واش���ار ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق الى 
ت��وق��ع مؤسسة )ب��راي��س ووت��ر 
ه��اوس كوبرز( أن تصنف بالده 

ف��ي املرتبة ال25 ضمن ترتيب 
دول العالم ألع��ل��ى ن��اجت محلي 
اجمالي وذلك قياسا على معادلة 
القوة الشرائية بحلول عام 2030 
واملرتبة ال24 بحلول عام 2050. 
وق���ال ع��ب��دال��رزاق ان ماليزيا 
ستحقق هذا العام منوا طفيفا في 
الناجت احمللي االجمالي مقارنة 
بالنسبة التي حققتها عام 2016 

والبالغة 2ر4 باملئة.
ب��ي��د ان���ه اك���د ان ث��م��ة مخاطر 
سلبية وحت��دي��ات ت��واج��ه ب��الده 
لتحقيق م��ا تصبو ال��ي��ه مشددا 
ع��ل��ى ض����رورة تسليط ال��ض��وء 

على م��ا ت��ق��وم ب��ه ب���الده وال���دول 
االخ����رى م��ن ج��ه��ود واج����راءات 
للوصول ال��ى »النتائج املرجوة 
ف��ي جميع امل��ج��االت«. وذك��ر انه 
»رغ���م االجن����ازات ال��ت��ي حققتها 
ماليزيا فان عملية التحول يجب 
ان تستمر« مبينا ان بالده تتطلع 
لتكون ضمن اكبر 20 دول��ة في 

العالم بحلول عام 2050.
من جهة اخ��رى تطرق رئيس 
ال����وزراء امل��ال��ي��زي ال��ى برنامج 
)التحول الوطني( ال��ذي اعلنت 
عنه احلكومة املاليزية ف��ي عام 
2010 لقيادة التحول الوطني 

املاليزي وحتقيق هدفها بأن تكون 
ضمن الدول عالية الدخل بحلول 
ع��ام 2020 اس��ت��ن��ادا ال��ى النمو 
االق��ت��ص��ادي امل��س��ت��دام. واوض��ح 
انه في الفترة ما بني عامي 2010 
و2016 وفر البرنامج 8ر1 مليون 
وظيفة معظمها م��ن الوظائف 
عالية الدخل كما ساهم في رفع 
ح��ج��م اج��م��ال��ي ال��دخ��ل الوطني 
بنسبة تقارب 50 باملئة وخفض 
معدل الفقر في البالد ليصل الى 
6ر0 باملئة. وب��ني ان البرنامج 
»ج���ذب ان��ت��ب��اه ال��ع��دي��د م��ن دول 
العالم حتى باتت ماليزيا منوذجا 
للعديد م��ن ال���دول ف��ي التحول« 
مضيفا ان تنزانيا والهند وجنوب 
افريقيا وع��م��ان ق��ام��وا بتطبيق 
النموذج املاليزي في التحول. يذكر 
ان العاصمة كواالملبور تستضيف 
على مدى يومني منتدى )التحول 
الدولي( الذي يعتبر منصة دولية 
الجتماع القيادات والشخصيات 
العاملية املؤثرة ملشاركة جتاربهم 
وخبراتهم في التحول مبشاركة 
اكثر من ثالثة آالف شخصية من 
جميع أنحاء العالم و31 متحدثا 
عامليا في جميع املجاالت التجارية 

والسياسية والرياضية.

عصام املرزوق

مبشاركة وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الروسي

جلنة خفض إنتاج النفط تناقش 
األحد املقبل آليات استقرار السوق 

استمرار وتيرة الترقب واالنتظار للبيانات املالية

شركات خاملة وراء ارتفاع مؤشر 
7020 نقطة البورصة إلى مستوى 

انهت بورصة الكويت تعامالت 
أمس االربعاء على ارتفاع كبير 
على صعيد املؤشر السعري الذي 
اخ��ت��رق م��س��ت��وى 7020 نقطة 
بفضل احلركة االستثنائية على 
الكثير م��ن األس��ه��م اخل��ام��ل��ة ما 
انعكس تباينا على امل��ؤش��رات 

الرئيسية الثالثة.
ولعبت عمليات الشراء على 
سهم شركة )استهالكية( الذي 
اعتلى قائمة ال��ش��رك��ات األكثر 
ارتفاعا بنسبة تغير بلغت 70 
باملئة حيث مت ت��داول أل��ف سهم 
عبر صفقتني وكان له دور القيادة 
في اللحظات األخيرة من مسار 
اجللسة كما ارتفع سهم شركة 
)اي���اس( بنسبة 88ر23 باملئة 
حيث مت ت���داول 100 سهم عبر 

صفقتني.
وك��ان الفتا اس��ت��م��رار وتيرة 
الترقب واالنتظار للبيانات املالية 
حيث اثرت على اوامر املتداولني 
الس��ي��م��ا ف��ي ال��س��اع��ة االول من 
منوال االداء حيث اقتصرت على 
الفرص املواتية وجميعها كانت 
منصبة جتاه االسهم دون 100 
فلس كما ه��و معتاد منذ بداية 
تعامالت الشهر اجل��اري املتوقع 
ان ت��ظ��ل ع��ل��ى ح��ال��ه��ا لنهاية 
االسبوع املقبل مع انتهاء املهلة 

القانونية لالفصاحات املالية.
وش���ه���دت اجل��ل��س��ة بعض 
التبادالت على مزيج من االسهم ما 
اثر على مجريات احدى الشركات 
الصغيرة التي شهد البعض منها 
ارتفاعات في اجللسة السابقة 
حالة من االستقرار رغم عمليات 
ج��ن��ي االرب�����اح وال��ض��غ��وط��ات 
البيعية واملضاربات التي طاولتها 

على مدار ساعات احلركة.
ومن املتوقع ان تستمر عمليات 

جني االرب���اح ف��ي جلسة نهاية 
االسبوع غدا ع��الوة على دخول 
بعض احملافظ املالية على االسهم 
التي ستكون في مرمى املتاجرة 
من االسهم الصغيرة واملتوسطة 

على حد سواء.
وان��ش��غ��ل ب��ع��ض املتعاملني 
بإفصاح )امل��ع��ادن والصناعات 
التحويلية( بشأن فوزها بعقد 
مع )ايكويت للبتروكيماويات( 
مل��ع��اجل��ة وت���س���وي���ق س��ك��راب 
البالستيك ملدة ثالثة سنوات الذي 
من املتوقع ان تبلغ ايراداته 10 
ماليني دوالر امريكي وبالتالي 

سينعكس على ايرادات الشركة.
وتابع املتعاملون ايضاحات 
ش���رك���ة )أالف�����ك�����و( ل��ت��ش��غ��ي��ل 
وت��أج��ي��ر ومت���وي���ل ال��ط��ائ��رات 
وشركة )ميزان( بشأن التداول 
غير االع��ت��ي��ادي واالف��ص��اح عن 

دع��وى قضائية من شركة )املال 
لالستثمار(.

وتابع هؤالء ايضا ايضاحات 
من شركات حول تنفيذ بيع اوراق 
مالية لصالح ادارة التنفيذ في 
وزارة العدل عالوة على مواعيد 
اج��ت��م��اع��ات م��ج��ال��س ادارات 
ملناقشة البيانات املالية عن العام 

.2016
وم���ع االرت���ف���اع ال����ذي ط��ال 
ال���ع���دي���د م���ن االس���ه���م ج���اءت 
شركات )استهالكية( و)اي��اس( 
و)ت��ع��ل��ي��م��ي��ة( و)ل��وج��س��ت��ي��ك( 
و)اب�����ار( ف��ي ق��ائ��م��ة ال��ش��رك��ات 
األكثر ارتفاعا في حني استحوذت 
أسهم )اع��ي��ان( و)املنتجعات( 
و)صكوك( و)ابيار( و)عقارات 

ك( على قائمة االكثر تداوال.
واس��ت��ه��دف��ت ض��غ��وط البيع 
وعمليات جني االرباح العديد من 

الشركات في مقدمتها )املعامل( 
و)اموال( و)مراكز( و)امتيازات( 
و)رمال( في حني شهدت اجللسة 
ارتفاع أسهم 44 شركة وانخفاض 
أسهم 53 شركة من اجمالي 141 

شركة متت املتاجرة بها.
واس��ت��ح��وذت حركة مكونات 
مؤشر اسهم )ك��وي��ت 15( على 
3ر12 م��ل��ي��ون س��ه��م بقيمة 7 
ماليني دينار كويتي )نحو 8ر22 
مليون دوالر امريكي( عبر 455 
صفقة نقدية ليغلق املؤشر عند 
مستوى 6ر956 نقطة. وأقفل 
املؤشر السعري مرتفعا 9ر138 
نقطة ليبلغ مستوى 18ر7020 
نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 
8ر25 مليون دينار )نحو 6ر84 
مليون دوالر أمريكي( من خالل 
17ر335 م��ل��ي��ون س��ه��م متت 

عبر6472 صفقة نقدية.

جانب من تداوالت بورصة الكويت

49.23 دوالرًا للبرميل سعر سلة خامات »أوبك« يرتفع إلى 
اعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط )اوبك( 
ان سعر سلة خاماتها ارتفع امس األول الثالثاء 
ب��واق��ع خمس سنتات ليستقر عند 23ر49 
دوالر للبرميل بعد ان ك��ان 18ر49 دوالر 

للبرميل االثنني املاضي.
وذكرت نشرة وكالة انباء )اوبك( ان املعدل 
ال��س��ن��وي لسعر السلة للعام امل��اض��ي كان 

76ر40 دوالر للبرميل.
وت��ض��م سلة )اوب����ك( ال��ت��ي تعد مرجعا 
في مستوى سياسة االن��ت��اج 12 نوعا وهي 
خام )صحارى( اجلزائري وااليراني الثقيل 
و)البصارة( العراقي وخام التصدير الكويتي 

وخام )السدر( الليبي وخام )بوني( النيجيري 
واخل���ام البحري القطري واخل���ام العربي 
اخلفيف السعودي وخ��ام )م��ري��ات( واخل��ام 
الفنزويلي و)جيراسول( االنغولي و)اورينت( 
االكوادوري. وكانت اللجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة االنتاج في )اوب��ك( قد اك��دت في اول 
تقرير اعدته اللجنة الفنية املشتركة لشهر 
يناير املاضي ان نسبة التزام الدول من داخل 
و خارج املنظمة خالل هذا الشهر بقرار خفض 

حصص االنتاج بلغت 86 باملئة.
وكانت اللجنة الوزارية املنبثقة عن )اوبك( 
واملنتجني من خارج املنظمة في فيينا اتفقوا في 

ال22 من يناير املاضي على وضع الية شهرية 
للرقابة على معدالت انتاج النفط و مبا يضمن 
االلتزام بقرار خفض االنتاج املتفق عليه في 

مؤمتري فيينا في نوفمبر وديسمبر املاضيني.
وينص االتفاق على خفض االنتاج بواقع 
مليون و 758 الف برميل يوميا بهدف دعم 

االسعار و االستقرار في السوق النفطية.
ومن املقرر ان تعقد اللجنة الفنية املشتركة 
اجتماعها الثاني في فيينا خالل مارس اجلاري 
يتبعه اجتماع اللجنة ال��وزاري��ة املشتركة 
ملراقبة تنفيذ اتفاق خفض االنتاج في الكويت 

يومي 25 و 26 مارس اجلاري.

رئيس الوزراء املاليزي جنيب عبدالرزاق يلقي كلمته خالل افتتاح اعمال منتدى )التحول الدولي(

عبدالرزاق يؤكد أن بالده تشهد حتوالت اقتصادية في هذا املجال

ماليزيا تدعو دول »آسيان« إلى االهتمام 
بالتجارة اإللكترونية العاملية

األسهم األميركية تغلق 
على انخفاض كبير

اغلقت اهم االسهم االمريكية أمس األول الثالثاء على 
انخفاض يعتبر االكبر من نوعه منذ خمسة اشهر.

وقد افتتح مؤشر )داو جونز( الصناعي تعامالته 
عند 33ر965ر20 نقطة ليستقر عند االغالق عند معدل 

08ر668ر20 نقطة بانخفاض قدره 235 نقطة.
ام��ا مؤشر س��وق نيويورك لالسهم و)ستاندر آند 
ب��ور( فقد افتتح عند معدل 32ر379ر2 نقطة ليغلق 
عند 02ر344ر2 نقطة منخفضا بذلك 45ر29 نقطة اي 
بنسبة 24ر1 باملئة حيث تعتبر اخلسارة االكبر منذ 
اكتوبر من العام املاضي. كما انخفض مؤشر )ناسداك( 
70ر107 نقطة اي بنسبة 83ر1 باملئة ليغلق عند معدل 
82ر793ر5 نقطة. وعزا اخلبراء هذه النتيجة الى تعثر 
خطة الضمان الصحي املتبنية من قبل احلزب اجلمهوري 

في الكونغرس.

فائض الكويت التجاري مع اليابان 
يسجل ارتفاعا حادا في فبراير املاضي

اعلنت اليابان أمس االربعاء ان فائض 
الكويت التجاري معها سجل ارتفاعا 
ح��ادا ف��ي شهر فبراير امل��اض��ي بنسبة 
5ر163 باملئة مقارنة بالعام املاضي 
ليصل الى 9ر54 مليار ين )492 مليون 

دوالر( بسبب قوة الصادرات.
وذك��رت وزارة املالية اليابانية في 
تقرير اول��ي ان اجمالي حجم ص��ادرات 
الكويت لليابان قفز بنسبة 8ر90 باملئة 
على اس��اس سنوي ليصل ال��ى 9ر68 
مليار ي��ن )617 مليون دوالر( فيما 
انخفضت واردات الكويت من اليابان 
للشهر ال��س��ادس على التوالي بنسبة 

4ر8 باملئة لتصل الى 14 مليار ين )125 
مليون دوالر(.

واشارت الى ان فائض منطقة الشرق 
االوسط التجاري مع اليابان ارتفع في 
الشهر امل��اض��ي بنسبة 2ر100 باملئة 
ليصل ال��ى 523 مليار ين )7ر4 مليار 
دوالر( اذ قفزت صادراتها لليابان بنسبة 
4ر46 باملئة مقارنة بالعام املاضي. 
وبينت الوزارة ان النفط اخلام واملنتجات 
املكررة والغاز الطبيعي املسال وغيرها 
من املوارد الطبيعية والتي تشكل نسبة 
96 باملئة من اجمالي ص��ادرات املنطقة 

لليابان ارتفعت بنسبة 8ر50 باملئة.


