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 جانب من خدمات صيانة احلاويات

 علي النعيمي

 بالتعاون مع الجانب الفرنسي

 خالل العامين الحالي والقادم

 «مومينتوم لوجيستكس» تطلق
  خدمات صيانة الحاويات في الشارقة

 الجزائر تبدأ أكبر عملية الستكشاف
   النفط والغاز في البحر

 ٥٨٧ مليار دوالر خسائر ائتمان
   ٢٢ بنكًا في أوروبا

 اعلنت شــــركة تزويــــد اخلدمات اللوجســــتية 
«مومينتوم لوجيستكس»ـ  ذراع شركة ادارة املوانئ 
العاملية «غلفتينر» واملزود للخدمات اللوجســــتية 
كطرف ثالثـ  عن انتهاء اعمال بناء وتطوير املنشآت 
اخلاصة بصيانة احلاويات في محطة حاويات الشارقة. 
وكانت «مومينتوم» قد شــــرعت بعمليات التطوير 
في مــــارس ٢٠٠٩، وبانتهائها تكون الشــــركة على 
اهبة االســــتعداد لتقدمي باقــــة متكاملة من خدمات 
مناوالت احلاويات، بينها عمليات الفحص، وجتديد 
الصفائح، واجراء التصليحات الهيكلية، ونقل اجهزة 

التبريد.
  وفي هذه املناسبة، قال املدير العام لـ «مومينتوم 
لوجيستكس» ماثيو ديريك: «نحن مسرورون بإطالق 
املنشــــآت اخلاصة بتقدمي خدمات غســــل وصيانة 
احلاويات في محطة حاويات الشارقة، حيث تعتبر 
املنشآت اضافة مهمة الى منشآتنا االخرى في خورفكان 
وميناء خالد، وتعتبر املؤسسة اجلديدة منصة مهمة 

متكننا من استكمال نهجنا املبني على تقدمي خدمات 
عالية اجلودة، والسعي وراء تطوير هذه اخلدمات 

الى اقصى حد ممكن».
  هذا وســــيقوم قســــم صيانة احلاويــــات التابع 
ملومينتــــوم بالعمل املتواصل على مدار األســــبوع 
وملدة ٢٤ يوميا خلدمات مناولة احلاويات املصنوعة 
من الفــــوالذ وااللومنيوم، فضال عن احلاويات ذات 
السقف املفتوح، واحلاويات املستوية بأسعار تنافسية 
ومواعيد دقيقة، كما تقدم الشركة خدمات اخرى، مثل 
اعادة صيانة احلاويات التي تظهر فيها عيوب نتيجة 
االســــتهالك، وخدمات التنظيف بالبخار، والغسل، 
وفحص اجهزة التبريد قبل نقلها، فضال عن اعادة 

تزويد السفن بقطع غيار اجهزة التبريد.
  وبانتهاء العمل في موقع محطة حاويات الشارقة 
يصبح عدد املنشآت املدارة من قبل شركة «مومينتوم» 
ثالثة مؤسســــات، هي محطة حاويات الشــــارقة، 

وخورفكان، وميناء خالد.  

ـ يو.بي.آي: بدأت   اجلزائر 
اجلزائر اكبر عملية الستكشاف 
النفط والغاز في اقليمها البحري 

بالتعاون مع فرنسا.
العـــام لهيئة  املدير    وقال 
العلمـــي والتطوير  البحـــث 
التابعة لوزارة  التكنولوجي 
التعليم العالي والبحث العلمي 
عبداحلفيظ اوراقظ في تصريح 
الذاعة اجلزائر الرسمية امس 
السبت ان العملية بدأت يوم 
اجلمعة انطالقا من ميناء مدينة 
وهـــران «٤٠٠ كيلومتر غرب 
العاصمة اجلزائرية» وتستمر 
٤٥ يومـــا على مـــنت الباخرة 
الفرنســـية «اطالنت» واطلق 

العلمي  البحث  عليها برنامج 
«سبيرال».

  واوضــــح ان العملية تنفذ 
بتعاون فرنسي، مشيرا الى ان 
الهدف منها وضع خريطة كاملة 
العماق البحر واخرى اكادميية 
جامعية وثالثة للثروة البحرية 
وحتديد مواقع املخاطر الزلزالية 

في اجلزائر.
  وقال ان العملية تعد فرصة 
للتنقيب في اعماق البحر عن 
الطبيعيــــة وخاصة  املــــوارد 

البترول والغاز الطبيعي.
  وميثل اجلانب اجلزائري في 
العملية مديرية البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي وشركة 

احملروقات الوطنية (سوناطراك) 
ومركز البحث الفلكي والفيزياء 

الفلكية واجليوفيزياء.
  اما اجلانب الفرنسي فيمثله 
املعهد الفرنسي لبحوث استغالل 
البحار واملركز الوطني للبحث 
العلمــــي وجامعــــة بريطانيا 
الفرنسية ومعهد البحث العلمي 

للتنمية وجامعة نيس.
  وميتد الســــاحل اجلزائري 
املطل على البحر املتوسط الى 
مسافة ١٦٠٠ كيلومتر، وتنتج 
اجلزائر حاليا ١٫٤٥ مليون برميل 
يوميا من النفط، ١٥٢ مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي سنويا 

وكلها في الصحراء.

 بروكسل ـ رويترز: أفادت صحيفة انترناشونال هيرالد 
تريبيون أن ٢٢ بنكا كبيرا في أوروبا رمبا متنى بخســـائر 
ائتمان تقترب من ٤٠٠ مليار يورو ما يعادل ٥٨٧ مليار دوالر 
هذا العام والعام القادم. ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولني 
اطلعوا على نتائج اختبار حتمل أجرته جلنة مراقبي البنوك 
األوروبية لصالح وزارات مالية االحتاد األوروبي في وقت سابق 
هذا العام، ويناقش الوزراء نتائج االختبار في اجتماع غير 
رسمي تستضيفه مدينة جوتنبرج السويدية يوم اخلميس 
املقبل. وكانت ثالثة مصادر باالحتاد األوروبي أبلغت رويترز 
أمس اجلمعة أن االختبار أظهر قدرة القطاع املصرفي باالحتاد 
األوروبي على حتمـــل مزيد من التدهور في االوضاع االقتصادية، 
وأجرى اختبارات التحمـــل مراقبون وطنيـــون وفقا ملباديء 
توجيهية ومنهجية مشتركة أصدرتها جلنة مراقبي البنـــوك 
األوروبيـة. وهي ال تظهر وضع كل مؤسسة على حدة بل درجة 

مرونة القطاع املصرفي باالحتاد األوروبي ككل. 

 قال إن ٧٥ دوالرًا للبرميل هو سعر عادل للنفط

 وزير النفط السعودي ال يتوقع تغيير إنتاج «أوپيك»
 نيويوركـ  رويترز: قال وزير النفط السعودي 
علي النعيمي إنه يعتقد أن ٧٥ دوالرا للبرميل هو 
سعر عادل للنفط وال يرى حاجة ألن تغير منظمة 
البلدان املصدرة للبترول «أوپيك» مستويات االنتاج 

قبل اجتماعها القادم في ديسمبر.
  وذكر النعيمي في مقابلة مع محطة التلفزيون 
األميركية العامة ان منتجي النفط يحتاجون إلى 
سعر يســـمح بتطوير االمدادات لتلبية الطلب، 
مضيفا «نعتقد ان سعرا حول ٧٥ دوالرا للبرميل 
هو ســـعر عادل للمنتج واملستهلك على السواء، 

«عند ٦٠ دوالرا و٧٠ دوالرا للبرميل سترى حتركا 
أكبر في االستثمار وســـترى معروضا أكبر من 

الطاقة».
  جتدر االشارة الى أن أسعار النفط هبطت من 
مستويات فوق ١٤٧ دوالرا للبرميل في يوليو من 
العـــام املاضي الى أقل من ٣٣ دوالرا للبرميل في 
ديســـمبر مع تقويض الركود االقتصادي الطلب 
العاملي على النفط مما دفع «أوپيك» الى املوافقة 
على سلســـلة تخفيضات إنتاجية العام املاضي 

للمساعدة في دعم األسعار. 
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