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الشيخ علي حمود الصباح متوسطا طاقم الناقلة »أم العيش« عقب تسلمها 

د.خالد بوديحامد البسام

 »ناقالت النفط« تتسلم ناقلة النفط الخام »أم العيش« 
عموميتها وزعت 40% نقداً و5% منحة وانتخبت مجلس إدارة جديداًحمولتها اإلجمالية 2.1مليون برميل تقريبًا وهي الثانية من 4 ناقالت يتم بناؤها في شركة »دايو«

الشيخ: »الخليج للزجاج« وضعت خطة 
لزيادة األرباح وتبحث عن مشاريع جديدة

ارتفاع حركة الركاب بنسبة ٪3 
في مطار الكويت خالل يناير الماضي

حركة الشحن الجوي قفزت %13

شهد مطار الكويت الدولي زيادة في حركة 
الركاب والش���حن اجلوي خالل يناير املاضي، 
حيث بلغت نسبة الزيادة في حركة الركاب %3 

وحركة الشحن اجلوي %13.
وبلغ اجمالي عدد الركاب خالل شهر يناير 
683.261 راكبا مقابل 665.419 راكبا خالل يناير 
2010 بزيادة قدرها 3%، علما أن الزيادة في حركة 
الركاب القادمني بلغت نسبتها 4% بواقع 345.958 
راكبا خالل الشهر املذكور مقارنة بشهر يناير 
2010 حيث كان عدد القادمني 333.637 راكبا، أما 
عن حركة املغادرين فقد بلغت 337.303 ركاب 
خالل شهر يناير املاضي مقابل 331.782 راكبا 
خالل نفس الش���هر من العام 2010 أي بزيادة 

قدرها %2.
اما على صعيد حركة الش���حن اجلوي في 
مطار الكويت الدولي فقد شهدت زيادة كبيرة 
حيث كان اجمالي احلركة في شهر يناير 2011 
بلغ 16.477.866 كغ بزيادة نسبتها 13% مقارنة 
بش���هر يناير 2010، حي���ث كان اجمالي حركة 
الشحن 14.575.808 كغ، وقد بلغت حركة الشحن 
الوارد في يناير لهذا العام 11.127.869 كغ بزيادة 
نسبتها 15% مقارنة بشهر يناير 2010 حيث كان 
حجم الشحن الوارد 9.657.434 كغ، بينما بلغت 
حركة الش���حن الصادر 5.349.997 كغ بزيادة 
نسبتها 9% مقارنة بشهر يناير 2010 حيث كان 

حجم الشحن الصادر 4.918.374كغ.

عاطف رمضان
االدارة  أكد رئيس مجلس 
والعضو املنتدب في ش���ركة 
اخلليج لصناعة الزجاج حسني 
الشيخ ان الشركة حققت أرباحا 
تشغيلية عن السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010 بلغت 4.44 
ماليني دينار، بنسبة 36% من 
املبيعات وبانخفاض قدره 138 
ألف دينار بنس���بة بلغت %3 
عن االرباح التشغيلية للسنة 

املنتهية في عام 2009.
الش���يخ خالل  وأض���اف 
اجلمعي���ة العمومية العادية 
وغي���ر العادي���ة التي عقدت 
أمس بنسبة حضور %87.24 
التشغيل عن  ان صافي ربح 
الفترة املالية املنتهية في 31 
م���ارس 2010 بلغ 3.2 ماليني 
دينار بنسبة بلغت 26% من 
املبيع���ات بانخف���اض قدره 
304.084 دينارا بنس���بة %9 
عن صافي ارب���اح التشغي��ل 
للس���نة املالي���ة املنتهية في 

.2009
وقال ان صافي االرباح قبل 
حصة الزكاة وحصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة 
دعم العمالة الوطنية ومكافأة 
أعضاء مجلس االدارة بلغ 3.100 
ماليني دينار بنسبة بلغت %25 
من املبيعات بانخفاض قدره 
137.3 ألف دينار بنس���بة %4 
عن السنة املالية املنتهية في 

.2009
وذكر ان صافي االرباح عن 
املنتهية في 31  املالية  السنة 
ديسمبر 2010 بلغ 2.9 مليون 

دينار بنسبة بلغت 24% من 
املبيعات بانخفاض قدره 116 
ألف دينار بنس���بة بلغت %4 
عن صافي أرباح السنة املالية 

.2009
ولفت الى ان ربحية السهم 
في 31 ديس���مبر 2010 بلغت 
76.59 فلسا بانخفاض قدره 
3.05 فلوس بنسبة بلغت %4 
عن السنة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2009.
ايرادات الشركة  وذكر ان 
احملققة في ه���ذا العام أعلى 
من العام الذي سبقه وبرغم 
الظروف الصعبة التي متر بها 

املنطقة والعالم.
الش���يخ ان مجلس  وأكد 
االدارة وضع خطة مستقبلية 
من شأنها زيادة أرباح الشركة، 
وذلك ع���ن طريق البحث عن 
مش���اريع جدي���دة وتنمي���ة 
املشاريع احلالية، مضيفا ان 

الش���ركة وصلت الى أوروبا 
وافريقيا ودول ارمينيا، مؤكدا 
ان وضع الشركة جيد ولديها 
القدرة على االستمرار وحتقيق 

افضل العوائد.
وأق���رت العمومية توزيع 
اس���هم منحة بنسبة 5% من 
رأس املال املدفوع )5 أس���هم 
لكل 100 س���هم( وذلك للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2010 للمس���اهمني املسجلني 
بس���جالت الش���ركة بتاريخ 

انعقاد العمومية.
وأق���رت العمومية توزيع 
ارب���اح نقدية بواقع 40% من 
القيمة االسمية للسهم )40 فلسا 
لكل سهم( وانتخبت العمومية 
اعضاء مجلس ادارة جديد ضم 
كال من الشرق للتجارة العامة 
واملقاوالت واالعمدة للتجارة 
العام���ة ومؤسس���ة احلافظ 

التجارية. 

الزنكي يستقبل سفيري اليابان وإندونيسيا 

االرتقاء باس����م الش����ركة ودولة 
الكويت في احملافل الدولية وكذلك 
منتدي����ات النقل البحري العاملية 

املرموقة.
النفط  واكد ان شركة ناقالت 
الكويتية مسؤولة عن احلفاظ على 
الغطاء االستراتيجي اآلمن للنقل 
الكويت والتزامها  البحري لنفط 
بدأ منذ انط����الق املرحلة األولى 
ملشاريع جتديد وحتديث األسطول 
سنة 2002 حيث كان متوسط عمر 

األسطول آنذاك 16 سنة.
 وبع����د االنتهاء م����ن املرحلة 
االولى لتحديث االس����طول وبدء 
املرحلة الثانية سنة 2008 والتي 
تشمل بناء اربع ناقالت نفط خام 
عمالقة وناقلتني للمنتجات النفطية 
سيصل متوس����ط عمر األسطول 
في نهاية ه����ذه املرحلة الى أربع 

السنة واجمالي  سنوات ونصف 
حمولة األسطول للنفط اخلام 2.5 

مليون طن تقريبا.
 وبني الشيخ علي انه بتسلم 
ناقلة »ام العيش« ستكون الشركة 
قد عززت االهداف املرجوة للحفاظ 
الغطاء االستراتيجي اآلمن  على 
لنقل النفط اخلام ومشتقاته حسب 
احتياجات قطاع التسويق العاملي 
مبؤسسة البترول الكويتية ودعم 
اخلطة االستراتيجية للمؤسسة 
حتى عام 2030 اضافة الى توفير 
افضل خدم����ات النق����ل البحري 
للمؤسس����ة من خ����الل اجلودة 
والكف����اءة وتوفير ف����رص عمل 

للكويتيني.
 وقال ان مشاريع بناء الناقالت 
اجلديدة يعتمد بشكل كبير على 
تصمي����م الناقالت لتواكب احدث 

املواصفات الفنية والتكنولوجيا 
احلديثة واالشتراطات واملعايير 
العاملية احلديثة واملستقبلية طبقا 
للقوانني البحرية الدولية وكذلك 
ش����ركات النفط الكبرى وهيئات 

التصنيف العاملية.
 واضاف ان مشاريع اسطول 
الش����ركة اجلديد خلقت منوذجا 
من الناقالت ه����ي األكثر صداقة 
للبيئة وذلك من خالل تصاميمها 
املجهزة باملعدات اخلاصة ملعاجلة 
الناجتة من  االنبعاثات املختلفة 
الكبريت  أكاس����يد  الناقل����ة مثل 
وأكاسيد النيتروجني وكذلك احلد 
من منسوب انبعاث ثاني أكسيد 
الكربون ومن انبعاثات املركبات 

العضوية املتطايرة.
 وافاد بان املرحلة الثالثة املقبلة 
ملشاريع اسطول الشركة اجلديد يتم 

تناولها بأسلوب فني متميز ودقيق 
خصوصا مع قرب تطبيق عدد من 
القوانني العاملية البحرية اجلديدة 
فيما يخ����ص حماية البيئة كذلك 
احلد من استنفاد طبقة األوزون 

وحالة االحتباس احلراري.
 وقال ان الشركة قامت بدراسات 
عدة وس����يتم تطبيقها من خالل 
املشاريع املستقبلية وهي بناء اربع 
ناقالت نفط خ����ام عمالقة وأربع 
ناقالت مشتقات نفطية متوسطة 
املدى وناقلة مشتقات نفط ونفط 

خام طويلة املدى.
 وذكر ان املرحلة الثالثة بدأت 
فعلي����ا بعد ط����رح مناقصة هذا 
املش����روع في شهر يناير املاضي 
على أن تنتهي الشركة من اجراءات 
الطرح والتعاقد قبل بداية الربع 

األخير من هذه السنة.

التنفيذي  الرئي��س  اس��تقبل 
ملؤسسة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي والعضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملاني��ة والعالقات 
العام��ة واإلعالم والش��يخ طالل 
اخلال��د الصباح أم��س األول في 
املجم��ع النفطي كال من الس��فير 
الياباني لدى الكويت يسو أوشي 
كوميزو، والس��فير اإلندونيسي 

فيري آدمهار.
وخالل الزيارة مت تبادل األحاديث 
الودية بني اجلانبني وسبل تعزيز 
العالقات الثنائية، وفي نهاية الزيارة 
هنأ السفيران كال من فاروق الزنكي 
والش��يخ طالل اخلالد مبناس��بة 

االحتفاالت الوطنية للكويت.

كونا: تسلمت الكويت رسميا 
ناقلة النفط اخل����ام العمالقة »أم 
التي تبل����غ حمولتها  العي����ش« 
االجمالية 2.1 مليون برميل تقريبا 
وهي الثانية من أربع ناقالت يتم 
بناؤها في شركة »دايو« الكورية 
ضمن خطة حتديث اسطول شركة 
الناقالت النفط الكويتية. ووقع عقد 
تسلم الناقلة اجلديدة نائب الرئيس 
املنتدب للشؤون  ونائب العضو 
االدارية واملشاريع في شركة ناقالت 
النفط الكويتية الشيخ علي حمود 
الصباح في حني وقعها عن اجلانب 
الرئيس والرئيس  الكوري نائب 
العام لش����ركة  التنفيذي واملدير 

»دايو« وون كانغ كي.
ومت تسلم الناقلة التي ستصل 
الى الكويت يوم 10 مارس املقبل 
في احتفال كبير اقيم لهذه املناسبة 
في ميناء االحواض اجلافة التابع 
للشركة بجزيرة كوجي وبحضور 
كبار مسؤولي الشركتني الكويتية 
والكورية وس����فيرنا لدى كوريا 
اجلنوبية متعب املطوطح. وقال 
الش����يخ علي حمود الصباح في 
اتصال هاتفي مع »كونا« ان تدشني 
الناقل����ة »ام العيش« يأتي ضمن 
اط����ار املرحلة الثاني����ة لتحديث 
اسطول الشركة الذي مت توقيعه 
في 21 اغسطس 2008 والتي تشمل 
مش����روع بناء أربع ناقالت نفط 
عمالقة »في.ال.سي.سي« وناقلتي 
مشتقات نفط »2.ال.ار.افراماكس« 
لدى شركة دايو مضيفا انه بتسلم 
هذه الناقلة سيزيد اسطول الشركة 
ليصبح 22 ناقلة مختلفة االحجام 

واألغراض.
واضاف ان طول الناقلة يبلغ 
نحو 330 مترا وبعرض 60 مترا 
وغاط����س يصل ال����ى 22.5 مترا 
وس����رعتها 16.2عقدة بالس����اعة 
بتكلفة استهالك وقود اقتصادية 
عالية تنافس مثيالتها في سوق 
التأجير العاملي اضافة الى سرعة 
تفريغ كامل احلمولة في فترة تقل 

عن 24 ساعة.
واستغرقت فترة البناء الفعلية 
للناقلة ثمانية اشهر تقريبا واشرف 
عل����ى بنائها من جانب الش����ركة 
فريق من الكوادر الكويتية املدربة 
واملؤهلة لالشراف على مثل هذه 
املشاريع العمالقة يرأسهم م.رياض 
الس����بيعي ويضم حسن القطان 
وأنور بوفتني وعبداهلل الشمالي 

ومحمد بورسلي.
وذكر الش����يخ علي ان الناقلة 
األولى »دار سلوى« التي مت تسلمها 
في 28 اكتوب����ر املاضي واملجهزة 
بأول محرك في العالم من نوعه 
صديق للبيئ����ة مت اختيارها في 
ديسمبر 2010 »السفينة املميزة« 
من قب����ل ماري����ن ل����وج وايضا 
املثالي����ة« من قبل  »بالس����فينة 

ماريتيم ريبورتر.
واضاف ان هذا احلصاد املعهود 
فاروق الزنكي والشيخ طالل اخلالد خالل استقبال السفير الياباني من التميز العاملي سيس����اهم في 

خبيران نفطيان: تذبذب أسعار النفط
يخلف رؤية ضبابية في استشراف المستقبل

شهدت اس����عار النفط العاملية 
االسبوع املاضي حالة من التذبذب 
متأثرة باألحداث السياس����ية في 
املنطقة واالوضاع االقتصادية في 
الواليات املتحدة واوروبا اضافة 
الى املضاربات في السوق واالحوال 

املناخية.
وس����جل س����عر برميل سلة 
)أوپي����ك( اعلى ارتف����اع له خالل 
العام احلالي في 3 فبراير اجلاري 
اذ وصل الى 97.71 دوالرا للبرميل 
ثم انخفض الى 96.02 في 7 فبراير 
ليعود ال����ى 97.59 في 10 فبراير 
ث����م انخفض الى 97.37 في اليوم 

التالي.
ووسط هذه احلالة من التذبذب 
في االسعار العاملية للنفط لم يتفق 
متخصصان حتدثا مع »كونا« في 
لقاءين منفصلني على رؤية واحدة 
بشأن استشراف املستقبل النفطي 
واذا ما كانت االس����عار ستش����هد 

ارتفاعا او هبوطا خالل الفترة.
فبينم����ا توق����ع متخص����ص 
انخفاضا في س����عر برميل النفط 
العاملي ووصوله الى ما يقارب 80 
دوالرا للبرميل رأى آخر ان االسعار 
ستشهد ارتفاعا مطردا، مبينا انه 
ليس من املفاجئ ان تصل االسعار 

واالوروبي واستمرار النمو القوي 
في الصني والهند.

الى ض����رورة مراجعة  ولفت 
االس����عار اذا ما وصل����ت الى 120 
دوالرا النه م����ن املمكن ان يكون 
لهذا االرتفاع تأثير س����لبي على 
التنمية وباألخص في الدول النامية 
التي ينتم����ي اليها معظم منتجي 

النفط.
وتوقع بودي ان تراجع منظمة 
االقطار ال����دول املصدرة للبترول 
)أوپيك( موقفها من زيادة االنتاج 
ف����ي اجتماعها املقب����ل في يونيو 
املقبل اذا ما اس����تمر هذا االرتفاع 
في االسعار ملا لذلك من آثار سلبية 
على دول املنظمة وبطء في النمو 

االقتصادي.
املناسب  الس����عر  ان  وأوضح 
للنفط يتراوح بني 85 و90 دوالرا 
في اشارة الى ان زيادة االنتاج من 
شأنها ان تصل باالسعار الى هذه 
احلدود مؤكدا ان التوازن مطلوب 
وهو ف����ي صالح ال����دول املنتجة 
واملستهلكة في ذات الوقت. وقال انه 
ال ضرورة لعقد اجتماع استثنائي 
لدول »أوپيك« لعدم وجود صعود 

دراماتيكي لألسعار.
ودعا بودي الى ضرورة ان تقوم 
»أوپيك« بدراس����ة في هذا الشأن 
ألنه ليس من العدل ايضا ان يثبت 
س����عر النفط عند 85 دوالرا مثال 
خالل س����نوات بل البد من وجود 
نسبة وتناسب بني االسعار ونسبة 
التضخم العاملي الفتا الى ضرورة 

خلق معادلة بهذا اخلصوص.
 وقال انه بحكم ان الدول املنتجة 
للبترول هي دول مستوردة للسلع 
األخرى فليس من املعقول ان ترتفع 
اسعار السلع ويظل سعر النفط 
على ثبات بل البد ان تكون الفروق 

متقاربة.

واخلليجية الى البحث عن مصادر 
اخرى للدخل القومي غير النفط 
بحيث ال يتج����اوز االعتماد عليه 

اكثر من 50% فقط.
وقال ان النفط كثروة ناضبة 
من شأنها ان تزول وتنهار اسعارها 
بعدم����ا اصبحت الدول االوروبية 
تعتمد الى حد ما على الطاقة البديلة 
وان كان هذا االعتماد حاليا بشكل 
غير جتاري لك����ن املؤكد ان ذلك 
سيصبح واقعا في املستقبل. وتوقع 
ان يهبط سعر النفط الى ما يقارب 
ال� 80 دوالرا للبرميل خالل اشهر 
قريبة ما يدفع لالستفادة من فروق 
االسعار احلالية في حتسني البنية 
التحتية وبناء وانشاء املشاريع 
الرديفة للنفط كمصدر للدخل. ولم 
يتفق اخلبير النفطي د.خالد بودي 
مع البسام حيث رأى ان الطلب على 
النفط اليزال قويا وان الزيادة في 
الطلب هذا العام وصلت الى ما بني 
1.5 ومليوني برميل يوميا عن العام 
السابق متوقعا ان تتجه االسعار 

الى الصعود.
وتوقع ان يبلغ س����عر برميل 
النفط 120 دوالرا في ظل التحسن 
امللحوظ ف����ي االقتصاد األميركي 

الى 120 دوالرا للبرميل الواحد.
وتوقع رئي����س مجلس ادارة 
القابضة  ش����ركة الصفاة للطاقة 
ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة 
عربي القابضة حامد البسام ان تبدأ 
اسعار النفط بالهبوط خالل االشهر 
املقبلة، مضيفا ان قراءة العوامل 
التي تتحكم في اسعار النفط تشير 
الى هذا الهبوط في االس����عار الن 
الغربية  الدول  الشتاء في  موسم 
اوشك على االنتهاء في اشارة الى 

قلة الطلب على زيت التدفئة.
املنتجة  الدول  البس����ام  ودعا 
العربي����ة  للنف����ط وخصوص����ا 
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