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الصين تطلب من شركاتها النفطية عدم التنافس على العقود الخارجية
بكني ـ رويترز: قالت مصادر حكومية 
وفي صناعة النفط إن سلطات الطاقة في 
الصني أمرت شـــركات النفط احلكومية 
النفط  بتشـــكيل احتـــادات لعـــروض 
 والغـــاز اخلارجيـــة لتجنب املنافســـة
املباشرة فيما بينها والتي عادة ما تسفر 

عن رفع األسعار.
 وحتث الصني صاحبة أكبر احتياطيات 
بالعمالت األجنبية في العالم الشـــركات 
احلكومية على تعزيز عمليات االستحواذ 
على املوارد اخلارجية في وقت تشهد فيه 
البالد زيادة في االعتمـــاد على إمدادات 

النفط والغاز اخلارجية.
 وقال مســـؤول حكومي »مع ســـعي 
الشركات الصينية احلثيث للحصول على 
عمليات استحواذ في مناطق تهيمن عليها 
شركات النفط الكبرى عادة ما ينتهي األمر 

بتنافسها على نفس الهدف«.
 وقال املســـؤول احلكومـــي انه في 
أواخر مـــارس وزعـــت اإلدارة الوطنية 
للطاقة وجلنة الدولة للتنمية واإلصالح 
منشورا مشتركا على ست شركات طاقة 
حكومية تطالبها بتوحيد صفوفها عند 
التقدم بعروض لنفس الهدف. وليســـت 
هذه هي املرة األولى التي حتاول فيها بكني 
القيام بدور املنسق لكن هذه املرة أعطت 
الوكالتان األمر بطريقة أكثر رسمية مع 

ذكر التفاصيل الفنية.
وذكر مصدر في الصناعة انه اليزال 
يحق للشركات التقدم بعروض منفردة اذا 
ما فشلت في التوصل لتوافق في اآلراء، 
لكن في حال دخلت أكثر من شركة القائمة 
املختصرة يتعني على الشركة صاحبة أقل 

عطاء أن تقود نظيراتها.

النفط يتجاوز الـ 86 دوالراً ليقترب من أعلى مستوى في 18 شهراً
برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتاً ليستقر عند 81.62 دوالراً

مالك السفن التقليدية في اإلمارات 
يقاطعون الصومال تجارياً

دبيـ  أ.ف.پ: نفذ مالك سفن »الداو« اخلشبية 
التقليدية فـــي االمارات حملة مقاطعة جتارية 
للصومال مستخدمني بذلك نفوذهم االقتصادي من 

اجل حترير سفنهم احملتجزة لدى القراصنة.
وساهمت املقاطعة التي بدأت نهاية الشهر 
املاضي واستمرت حوالي اسبوع الى رفع أسعار 
الســـلع في الصومال كمـــا أدت حتى اآلن الى 
اإلفراج عن ستة ســـفن تقليدية، حسبما اكد 

احد مالك السفن.
واغار القراصنة يومي الســـابع والعشرين 
والثامن والعشرين من مارس بكثافة واختطفوا 
ثمانية ســـفن »داو« مقرها اإلمارات، وذلك في 
تصعيد غير مسبوق للهجمات على هذه السفن 

اخلشبية التجارية التقليدية.
وقال جاديب عياشي من على منصة قيادة 
سفينته التقليدية »نارسانغ«، وهي واحدة من 
ثالث سفن »داو« ميلكها، »كان هناك في السابق 
حوادث معزولة، كل شهرين مثال او ثالثة كان 
القراصنة يهاجمون احدى ســـفننا ويقومون 

بعد ذلك بإطالقها«.
وسفينة »عياشي الثانية« موجودة في ميناء 
خور دبي بينما سفينته الثالث »سي كوين«، 
اختطفها القراصنة في 27 مارس وأفرجوا عنها 

بعد ثمانية أيام.
وقال عياشـــي »نحن نخسر املال والوقت« 
بسبب عمليات القرصنة، من جهته قال متحدث 
باسم القوات البحرية األميركية املدمجة التي 
مقرها البحرين أن نحو عشر سفن »داو« اختطفت 
مـــن قبل القراصنة بني 23 مارس والســـادس 
من ابريل، وأضاف »نعتقـــد ان عدد الهجمات 

تضاعف« في السنوات األخيرة.
من جانبه قال عابدي حسن الذي يدير شركة 
»موقديشو« للشحن، وهي شركة تستأجر سفن 
»داو« إماراتية لنقـــل البضائع الى الصومال، 
ان حجم عمليات القرصنة على هذه الســـفن 

التقليدية بلغ مستوى غير مسبوق.
وأضاف »في السابق كان القراصنة يحتجزون 
سفينة داو او اثنتني في نفس الوقت، اما اآلن 
فهي ثماني او تسع سفن في نفس الوقت وهذا 

يشكل مشكلة كبيرا حاليا بالنسبة لعملنا«.
 وتابع »نحن نخسر شحناتنا ونخسر املازوت 
ونخسر املصاريف والوقت«، وكان القراصنة 
استولوا على سفينة استأجرها حسن مؤخرا، 
وشدد كل من عياشي وحسن على ان الظروف 
اجلوية اجليدة واستقرار البحار يسهل عمليات 
القراصنة حاليا، وذكرا أيضا ان سفن »الداو« لم 
تكن تقليديا هدفا للقراصنة النها لطاملا نقلت 

البضائع احليوية الى الصومال.
واشار عياشي الى ان مالك سفن »الداو« التقوا 
في 29 مارس في دبي للبحث في كيفية التعامل 
مع الهجمات املتزايدة من قبل القراصنة، وذكر 
في هذا الســـياق ان املالك »اتخذوا معا قرارا« 
بوقف الشحن الى الصومال بهدف »الضغط على 

املوردين وعلى احلكومة الصومالية«.
وأضـــاف »اذا لم يحصلوا علـــى البضائع 
وخصوصا الطعام، فعليهم عندها ان يعلموا 
من اجل اإلفراج عن سفننا«، وأشار عياشي الى 
ان املستوردين الصوماليني الذين مقرهم دبي 
بدأوا في التفاوض من اجل اإلفراج عن السفن، 

فقط بعد ان اتخذ قرار املقاطعة.
وذكر عابدي حسن انه قام مع مستوردين 
آخرين باالتصال برجال االعمال في الصومال، 
وقام هؤالء بدورهـــم باالتصال باحلكومة في 
مقديشو للتدخل من اجل افراج القراصنة عن 

السفن.
املفاوضات مســـتمرة حول  وقال »مازالت 
كيفية التوصل الى حل لهذه املشـــكلة«، إال ان 
هذه املفاوضـــات تأتي بالثمار اذ ان القراصنة 
بدأوا باإلفراج عن الســـفن بعد ســـنة ايام من 
بدء املقاطعة، وذلك بحســـب عياشي الذي أكد 
أيضا اإلفراج عن ســـتة سفن »داو« كانت في 

أيدي القراصنة.
وذكر حسن ان احدا لم يدفع فدية لإلفراج عن 
السفن فيما أعرب عياشي عن اعتقاده بأنه لم 
يتم طلب فدية، وقرر مالك السفن وقف املقاطعة 

بعد ان بدأ القراصنة بإطالق السفن.
 وقال عياشي ان »األسعار اشتعلت« خالل 
املقاطعة في مدن صومالية ساحلية مثل مقديشو 
وكيسمايو. وقد أكد حسن هذا األمر أيضا، وأكد 
كالهما على الدور الكبير الذي لعبته املقاطعة 

في اطالق السفن.
وقال عياشـــي »نأمل ان تكون املشاكل مع 
القراصنة قـــد انتهـــت«، إال ان األوضاع غير 
املستقرة في الصومال تصعب تأمني احلماية 

للسفن التقليدية.
وقال عياشي »هناك الكثير من القبائل في 
الصومـــال وليس هناك حكومـــة، ليس هناك 
شـــرطة، ال يوجد شـــيء، ومن الصعب إقناع 

األفرقاء جميعهم«.
وحول إمكانية العودة الى املقاطعة التجارية 
اذا ما تعرضت الســـفن لهجمـــات جديدة، قال 
عياشي »طبعا«، واعتبر ان »الطريقة الوحيدة 
ملنع القراصنة من الهجـــوم هو الضغط على 

حكومة مقديشو لتأمني احلماية لسفننا«.

بعد تزايد هجمات القراصنة عليهم

)أ.ف.پ( السفن االماراتية التقليدية تقاطع الصومال بسبب اعمال القرصنة 

لندنـ  رويترزـ  كونا: ارتفعت أسعار 
النفــــط فــــوق 86 دوالرا للبرميل أمس، 
لتقترب من أعلى مستوى لها في 18 شهرا، 
إذ رفعت مؤشــــرات اقتصادية أميركية 
وصعود األسهم التوقعات بنمو مستدام 
في الطلب في أكبر مســــتهلك للطاقة في 

العالم.
 وصعدت البورصات العاملية وأسعار 
السلع األولية بعد أن عزز ارتفاع قياسي بلغ 
9.1% في مبيعات التجزئة األميركية التفاؤل 

بشأن آفاق االنتعاش االقتصادي.
وارتفع ســــعر عقود النفط األميركي 
اخلام ألقرب استحقاق في مايو 80 سنتا 
ليســــجل 86.15 دوالرا للبرميل ليجري 
تداوله عند أقل من دوالر واحد من أعلى 
سعر له في 18 شهرا الذي المسه في وقت 

سابق هذا األسبوع عند 87.19 دوالرا.
 وارتفع سعر عقود مزيج النفط اخلام 
برنت 90 سنتا الى 85.71 دوالرا للبرميل 
بعد أن قفز أكثر من دوالر ليسجل 85.94 
دوالرا في وقت سابق من اجللسة. ودعم 
تراجع الدوالر أيضا أسعار النفط إذ يجعل 
ضعف العملة األميركية اخلام أقل تكلفة 

بالنسبة حلائزي العمالت األخرى.
 من جهــــة أخرى، أعلنت مؤسســــة 
البترول الكويتية ان سعر برميل النفط 
الكويتي ارتفع 23 سنتا في تعامالت امس 

االول ليستقر عند مستوى 81.62 دوالرا 
للبرميل مقارنة بتعامالت اليوم السابق 

عندما بلغ 81.39 دوالرا.
وشهد االسبوع اجلاري مرحلة جديدة 
الرتفاع سعر النفط الكويتي حيث تعدى 
مستوى الثمانني دوالرا للبرميل ووصل 
الــــى ما فوق الــ 81 دوالرا بزيادة تقترب 
من 4.5 دوالرات مقارنــــة بيوم الثالثاء 
املوافق االول من ابريل عندما بلغ 77.18 

دوالرا.
 وتعتبر االسعار احلالية افضل بكثير 
من املســــتويات التي وصلت اليها خالل 
العامــــني املاضيني حيــــث تراجعت الى 
مســــتوى 32 دوالرا للبرميــــل في نهاية 
ديســــمبر 2008 نزوال من مستوى 136 
دوالرا للبرميل وهو الســــعر احملقق في 

يوليو من نفس العام.
والتزال اســــعار النفط متأثرة بحالة 
التعافي االقتصــــادي العاملي الذي بدأت 
مؤشراته االيجابية تظهر في العديد من 
دول العالم وتعكس مستوى منو الطلب 
العاملي على النفط، كما تلعب عوامل اخرى 
دورا في زيادة االسعار كانخفاض سعر 
الدوالر مقابل العمالت االخرى وزيادة النمو 
االقتصادي في الدول اآلسيوية واحتمال 
عودة املضاربني الى السوق النفطي من 

جديد وغير هذا من العوامل.

القطاعات
معدل النمو 

خالل 4 سنوات
فرص التصدير من الواليات المتحدة 

عام 2010 )بالمليون دوالر(

2740%أدوات القياس والفحص والضبط

3037%األملنيوم

12834%زيوت البذور واألطعمة

21932%منتجات املطاط الصناعي

3230%اخلضراوات

1330%املستحضرات الصيدالنية

احملركات الصناعية
أخرى

أهم عشر سلع تصدرها الواليات املتحدة للكويت عام 2010 )باملليون دوالر(

الطائرات املدنية ومعداتها

املولدات واكسسواراتها

الكيماويات

اآلالت الصناعية

األجهزة الكهربائية
عجالت وأنابيب السيارات

الباصات واحلافالت والعربات لألغراض اخلاصة

معدات احلفر والتنقيب عن النفط

سيارات 

.. وقد ترفع أسعار الفائدة قريبًا
واليوان بحلول أكتوبر

بكني ـ رويترز: قال اقتصادي كبير 
في احلكومة الصينية إن بكني قد ترفع 
ــعار الفائدة هذا الشهر لكنه استبعد  أس
ــة اليوان في هذا  ــتأنف رفع قيم أن تس
ــاو ليانغ  ــو ب ــتبعد تش التوقيت.  واس
ــر االقتصاديني في مركز املعلومات  كبي
ــو مركز بحثي تابع للجنة  احلكومي وه
ــة للتنمية واإلصالح وهي أقوى  الوطني
ــع قيمة  ــط بالصني، رف ــة للتخطي وكال

اليوان ملرة واحدة ثانية.
ــي تصريح صحافي »أعتقد   وقال ف
ــاق الذي  ــيع النط ــن املمكن توس أن م
ــه ملرة  ــوان لكن رفع ــه الي ــرك في يتح
ــر مرجح. قد يتم ربط اليوان  واحدة غي
ــت مذكرة بحثية  ــلة عمالت«.   وقال بس
ــأوراق املالية إن  ــنس ل أصدرتها ايس
الصني قد ترفع اليوان بعض الشيء بني 

يونيو وأكتوبر.

»الغرفة التجارية األميركية العربية«: 26.4 مليار دوالر
مجمل واردات الكويت.. 9.4% منها أميركية في 2010

األميركيـــة العربية الضوء على 
بعـــض االجتاهـــات للقطاعات 
الرئيسة في املنطقة العربية كبناء 
البنية التحتية مبا فيها االستثمار 
في القطاعات املترابطة وخدمات 
التعليم وخدمات السفر والسياحة 
واتفاقات التجارة احلرة وخطط 

األمن والدفاع. 
النشــــرة بيانات  وتضمنــــت 
جتاريــــة لـ 22 دولة مــــن العالم 
العربــــي، حيث تقــــدم 3 جداول 
مهمة لكل دولة تشــــمل الواردات 
والصادرات ومقارنة للناجت احمللي 
اإلجمالي على مدى 5 ســــنوات، 
وصادرات القطاعات الـ 10 األولى 
لكل دولة، والقطاعات التي يجب 
مراقبتها والتي تركز على الفرص 
التي يجب التركيز عليها واجلذابة 
التجارية الصغيرة  للمؤسسات 
واملتوسطة في الواليات املتحدة. 
وبحسب النشرة، يشهد العالم 
العربي منوا ألكثر من 300 مليون 
مســـتهلك، حيث ســـجلت ثقة 
املســـتهلكني انتعاشا قويا خالل 
العام املاضي، حيث تعتبر قطر 
واإلمارات والســـعودية من أكثر 
املستهلكني تفاؤال بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث يترجم 
ذلك من خالل الزيادة في شـــراء 

السلع واخلدمات األميركية.

دوالر، ومصر 6.13 مليارات دوالر، 
والعراق 5.47 مليارات دوالر. 

وأشارت إلى أن دول اخلليج 
تقوم باســـتثمارات ضخمة في 
مشاريع الطاقة واملياه واملوانئ 
واملطارات والشوارع وسكك احلديد 
واملستشـــفيات واملدارس، حيث 
ميكن ملثل هذه املشاريع الضخمة 
أن تفتح األبواب ملقدمي مثل هذه 

اخلدمات من األميركيني. 
التجارية  النشـــرة  وألقـــت 

العربي وحده.
التي صدرت  النشرة،  وقالت 
بعنـــوان »التجـــارة األميركية 
املرتقبة  العربيـــة املســـتقبلية 
للعام 2010«، إن حجم الصادرات 
األميركية من البضائع واخلدمات 
إلى قطر سيرتفع إلى نحو 5.05 
مليـــارات دوالر لتحتـــل املركز 
اخلامس بني دول الشرق األوسط 
بعد كل من اإلمارات 22.33 مليار 
دوالر، والسعودية 17.04 مليار 

وأضـــاف »ان هذه التوقعات 
تشكل عنصرا إيجابيا لالقتصاد 
األميركي بصورة عامة وللمصدرين 
الشـــرق  إلى منطقة  األميركيني 
األوسط وشمال افريقيا بصورة 
خاصة«، متوقعا أن ينتج عن هذا 
التحول خلق فرص عمل جيدة في 
الواليات املتحدة، حيث تترجم إلى 
خلق أو إدامة نحو 740 ألف وظيفة 
أميركية للعـــام احلالي من قبل 
املصدرين األميركيني إلى العالم 

إلى العالم العربي وبصورة خاصة 
إلـــى دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وقال الرئيس واملدير التنفيذي 
للغرفة التجارية األميركية العربية 
الوطنية ديفيد حمود: إن معظم 
الدراسات تشـــير إلى أن منطقة 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال 
ســـتلعب دورا مهمـــا في تعافي 
االقتصـــاد العاملي خـــالل العام 

احلالي. 

العام  أوبامـــا  بـــاراك  األميركي 
احلالي والتي تدعو إلى مضاعفة 
الصادرات إلى 3 تريليونات دوالر 
على مدى السنوات اخلمس املقبلة 
من أجل دعم مليوني وظيفة في 

أميركا. 
الكثير  إلـــى توافـــر  ولفتت 
مـــن الفرص املهمـــة للصادرات 
األميركية، حيث تشكل اخلدمات 
البنية التحتية  املتعلقة ببنـــاء 
العنصر األهم في هذه الصادرات 

الســـوق في العالم العربي على 
البضائـــع وجتـــارة اخلدمـــات 
األميركية بنســـبة 12% في العام 
احلالـــي ليصل إلـــى 796 مليار 

دوالر. 
أن الصادرات  إلى  وأشـــارت 
األميركيـــة للمنطقة في طريقها 
للزيـــادة إلى أكثـــر من الضعف 
بحلول العام 2015 وهو ما يوفر 
الوطنية  دفعة مهمة للمبـــادرة 
للتصدير التـــي أطلقها الرئيس 

النشـــرة الصادرة عن  قالت 
الغرفة التجارية األميركية العربية 
الوطنية، ان املؤشرات االيجابية 
التي حازتهـــا الكويت منذ بداية 
العام احلالي باحتاللها للمرتبة الـ 
30 في تصنيف التنافسية العاملية 
الصادر عـــن امللتقى االقتصادي 
إلـــى الرياح  العاملـــي، إضافـــة 
السياسية الداخلية وتوجهها في 
املسار الصحيح، وطرحها خلطة 
تنمية عمالقة، ستدفع الى زيادة 
كبيرة في عمليات التبادل التجاري 
بني الواليـــات املتحدة االميركية 

والكويت.
النشـــرة ان يشهد  وتوقعت 
اجمالي النـــاجت احمللي الكويتي 
منوا بنسبة 3.7% في العام احلالي 
وان يبلـــغ حجم الـــواردات الى 
الكويت في العام ذاته 26.4 مليار 
دوالر، حصـــة واردات الواليات 
املتحدة األميركية منها 2.4 مليار 
بنسبة تصل إلى 9.4% من نسبة 

الواردات.
كما توقعت النشرة ان يكون 
حجم واردات الكويت من اخلدمات 
13.4 مليار دوالر، حصة اخلدمات 
األميركية منها 1.8% بنسبة تصل 
إلـــى 13.5% من مجمـــل واردات 

اخلدمات القادمة الى الكويت.
وتوقعت النشـــرة منو طلب 

796 مليار دوالر مجمل الواردات العربية من الواليات المتحدة

بن برنانكي: العالم نجا من كارثة 
كانت ستتجاوز »الكساد الكبير«

»المركزي الكوري« يجّمد سعر
الفائدة الرئيسي للشهر الـ 14 على التوالي

واشــــنطنـ  يو.بــــي.آي: قال رئيس 
االحتياطي الفيدرالي االميركي بن برنانكي 
ان الركود الذي بدأ عام 2007 كان ميكن 
أن يتجاوز بخطورته »الكساد الكبير« 
الذي شهده العالم في ثالثينيات القرن 

املاضي.
واعتــــرف برنانكي في خطاب أمس 
االول أثناء تســــلمه جائــــزة من مركز 
الرئاســــة والكونغرس بأن  دراســــات 
السياســــيني االقتصاديني حول العالم 

جنحوا في تفادي تكــــرار أخطاء فترة 
الركود السابقة.

وقال انه »في املرحلة الراهنة وعلى 
القــــرن املاضي عمل  عكس ثالثينيات 
صناع السياسة حول العالم بجد لتحقيق 
االستقرار في النظام املالي. ونتيجة لذلك 
ورغم ان التداعيات االقتصادية لألزمة 
املالية كانت قاســــية إال ان العالم جنا 
من كارثة كان ميكن أن تكون أخطر من 

»الكساد الكبير«.

سيئولـ  يو.بي.آي: جمد البنك املركزي 
الكـــوري اجلنوبي امس ســـعر الفائدة 
الرئيســـي للشـــهر الـ 14 علـــى التوالي 
عند مستوى منخفض قياسي يبلغ %2. 
وجاء قرار جتميد الفائدة عند هذا السعر 
املنخفض خالل اجتماع للجنة السياسية 
النقدية برئاســـة محافظ البنك املركزي 
الكوري اجلنوبي كيم جونغ ســـو للمرة 

األولى منذ توليه منصبه.
وقـــال كيم ان املصرف ينوي احلفاظ 

على سياسة التكيف في الوقت الراهن في 
محاولة للمســـاعدة على تعزيز التعافي 
االقتصـــادي في ظل اخذ الظروف املالية 
واالقتصادية بشكل عام بعني االعتبار«.

وردا على سؤال عن توقيت اي ارتفاع 
محتمل في ســــعر الفائدة قال كيم انه من 
الضروري البحــــث فيمــــا اذا كان القطاع 
اخلاص قادرا على الوقوف وحده الن تعافي 
القطاع اخلــــاص هو مقياس ضروري عند 

رفع الفائدة. 


