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ًاالقتصادية النفط الكويتي يرتفع إلى 46.70 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 46.70 دوالرا مقابل 
46.21 دوالرا للبرميل وفقا للسعر املعلن امس من مؤسسة البترول 
الكويتية. وفي األسواق العاملية تراجعت أسعار النفط عند التسوية أمس 
بعد صعوده على مدى 3 أيام وعقب وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية 
العام احلالي مع ارتفاع الدوالر الذي أثار موجة إقبال من املستثمرين على 
عمليات جني أرباح العقود اآلجلة للخام.

»برنت« عند 51 دوالراً للبرميل

ً النفط يتماسك فوق 50 دوالرا

وتش����ير بيان����ات إدارة 
معلومات الطاق����ة األميركية 
إلى أن عمليات توقف اإلنتاج 
غير املخطط لها عطلت حوالي 
3.6 مالي����ن برميل يوميا من 
اإلمدادات الشهر املاضي، حيث 
يعد هذا هو املستوى األعلى منذ 
بدء تتبع اإلدارة لالضطرابات 
العاملية املؤث����رة على إنتاج 

النفط منذ بداية 2011.
كما أن هذا الرقم يتجاوز 
ضعف وفرة املعروض العاملي 
من النفط التي أثرت سلبا على 
حركة أسعار النفط كي تهبط 
من فوق مس����توى 115 دوالرا 
منتصف عام 2014 إلى ما دون 
30 دوالرا في فبراير املاضي.

وتسببت حرائق الغابات 
الكندية في تعطيل إنتاج النفط 
غير التقليدي في منطقة ألبرتا 
بحوالي 0.8 مليون برميل يوميا 
في مايو لتبلغ ذروتها عند 1.1 
مليون برميل مع اقتراب نهاية 
الشهر، فيما نتج عن تفجير 
اجلماعات املسلحة في نيجيريا 
خلطوط أنابيب تابعة لشركتي 
»شيفرون« و»شل« في تعطيل 
إمدادات بحوالي 250 ألف برميل 

يوميا.

امس إن سياسة منظمة أوپيك 
تزعزع استقرار سوق النفط 
العاملية بزيادة اإلنتاج، متوقعا 
أن تدور أسعار النفط بن 50 
و60 دوالرا للبرميل على املدى 

املتوسط.
وأضاف ان الشركة تتوقع 
زي����ادة إنتاجها بواقع 5% في 
2016 ليت����راوح بن 85 و 86 
مليون طن من املكافئ النفطي، 
الفتا الى أن الشركة تستخرج 
حاليا من تلك الكمية من 59 الى 

60 مليون طن من النفط.
كما يهتم العمالق الروسي 
بالدخول في مشروعن إيرانين 
لكنه ال توجد أي محادثات بعد، 
وأيضا تستهدف الشركة لزيادة 
إنتاجها من حقل بدرة العراقي 
إلى 2.6 مليون طن في 2016، 
وذلك من معدالت 1.4 مليون 

طن.
الى ذلك، تس����بب تعطل 
إمدادات النفط من كندا نتيجة 
حرائق الغابات، وكذلك عدم 
االستقرار والهجمات املسلحة 
في نيجيريا في التأثير سلبا 
على إم����دادات النفط العاملية 
بأس����رع وتيرة ف����ي قرابة 5 

سنوات خالل مايو املاضي.

عواصم - وكاالت: شهدت 
أسعار النفط خالل تعامالت 
امس تذبذبا، لكنها استطاعت 
ان تتماس����ك فوق 50 دوالر 
للبرميل برغ����م تراجعها عن 
أعلى مستوياتها في 2016 الذي 
سجلته األسبوع املاضي حتت 
ضغط ارتفاع الدوالر، ولكنها 
سرعان ما القت بعض الدعم 
بفضل الطلب القوي من مصافي 
التكرير وتعطيالت املعروض 

العاملي.
وقد انخفضت أسعار العقود 
اآلجلة خلام برنت العاملي خالل 
التداوالت بواقع 80 سنتا الى 
51.45 دوالرا للبرمي����ل، أي 
بنحو 1% عن سعر التسوية 
الس����ابق، فيما هبطت عقود 
اخلام األميركي غرب تكساس 
الوسيط 57 سنتا إلى 49.99 

دوالرا للبرميل.
ويرج����ع احمللل����ون هذا 
التذب����ذب في أس����عار النفط 
الى انتعاش الدوالر الذي نال 
منها عن طريق جعل واردات 
الوقود للدول التي تستخدم 
العمالت األخرى أعلى تكلفة، 
حيث يقول بنك »ايه.ان.زد« ان 
أسعار النفط تراجعت عن أعلى 
مستوياتها في 12 شهرا مع تغير 
االجتاه العام للدوالر في الفترة 
األخيرة، ولكن الطلب القوي 
بوجه عام على النفط السيما 
من مصافي التكرير، فضال عن 
تعطيالت املعروض قدم دعما 
وس����اعد على احليلولة دون 
مزيد من االنخفاض السريع 

في األسعار.
ويرى محللون ان أسعار 
النفط ستحافظ على االجتاه 
الصعودي الذي سجلته خالل 
الفترة االخيرة رغم التراجع 
الطفي����ف الذي ش����هدته في 
تداوالت امس، وذلك بدعم من 
استمرار نقص امدادات النفط 
من نيجي����را، حي����ث التزال 
التوقع����ات ايجابية بش����أن 
استمرار تعافي أسعار الفط 
على املدى املتوسط، فمازالت 
أسعار النفط متماسكة فوق 
ال����� 50 دوالرا للبرميل، وهو 
ما س����يحافظ عل����ى االجتاه 
الصعودي السائد للنفط في 

اآلونة األخيرة. 
وعلى اجلانب اآلخر، قال 
الرئي����س التنفيذي لش����ركة 
جازبروم نفط الروسية العمالقة 

اسعار النفط تبقى فوق الـ 50 دوالرا للبرميل مدعومة بتراجع اإلنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات والنزاعات في نيجيريا.. في الصورة عامل نفطي يتجول داخل احدى مصافي النفط الصينية         )رويترز(

النفط يتمسك 
باجتاهه الصعودي 

بدعم نقص 
إمدادات النفط 

النيجيري

»جازبروم نفط«: 
»أوپيك« تزعزع 

استقرار سوق النفط 
العاملية بزيادة 

اإلنتاج

تعطل إمدادات 
النفط مبايو.. األسوأ 

في 5 سنوات

جذاب من الناحية النظرية لتقليص العوائق والبيروقراطية لكنه يخيف املستثمرين

»ميد«: دمج هيئة الشراكة مع هيئة تشجيع االستثمار يحمل مخاطر
محمود عيسى

وصفت مجلة ميد مقترحات دمج وإعادة هيكلة اختصاصات هيئة 
ــراكة بني القطاعني مع هيئة تشجيع االستثمار  ــروعات الش مش
ــر بأنها قد تكون جذابة من الناحية النظرية، من  األجنبي املباش
ــق والبيروقراطية  ــى تقليص العوائ ــاعد عل منطلق أنها قد تس
ــن خالل تركيز كل  ــي االزدواجية في االختصاصات م وحتاش

النواحي املتعلقة باالستثمار األجنبي في هيئة واحدة.
وقالت املجلة انه برغم عدم اتخاذ قرار حتى اآلن بشأن هذا االقتراح، 
ــل وإعادة الهيكلة على  ــاالت اتخاذ املزيد من التعدي إال أن احتم

هيئة مشروعات الشراكة سيقوض الثقة في أوساط املستثمرين 
احملتملني في مشروعات الهيئة.

فمنذ عام 2014 أعيدت هيكلة الهيئة وتسميتها في أعقاب إصالحات 
قانون املشاركة بني القطاعني، كما شهدت تغييرا في قيادتها، ومن 
ــوم أن هذه اإلجراءات متخضت عن حاالت تأخير وتعطيل  املفه
عديدة على برنامج الهيئة. وملا كانت الهيئة قد أنشئت أصال عام 
2008، فإنها لم تنجزـ  على املستوى املاليـ  سوى مشروع واحد 
هو شمال الزور 1 املستقل للطاقة واملياه، ويعزى ذلك جزئيا إلى 
ــكاالت سياسية. وجتتاز الهيئة حاليا مرحلة حرجة من طرح  إش
ــروعات جديدة من بينها مشروع شمال الزور 2  مناقصات مش

املقرر تقدمي العروض بشأنه في موعد غايته 21 اجلاري.
وأشارت املجلة إلى الشكوك التي مازالت قائمة حول اإلطار القانوني 
واملالي للمشروع، غير أن الهيئة ماضية قدما في تنفيذه باإلضافة 
إلى غيره من مشروعات الطاقة واملياه والبنية االجتماعية التحتية. 
ــروعات السكة احلديدية املقدرة تكلفتها  ولكن قرارا بشأن مش

مبليارات الدوالرات مازال التكهن به صعبا .
وخلصت املجلة إلى القول إن الدمج احملتمل الختصاصات الهيئة 
قد ينطوي على مخاطر إرباك وتعطيل نشاطاتها من جديد، ورمبا 
ــروعات في هذه الفترة  ــل أو تعديل آخر على املش يؤدي تعطي

احلساسة إلى تهميش برنامجها في املستقبل املنظور.

اخلليجيون خارج قائمة كبار 
املتبرعني لألعمال اخليرية

أظهر المسح الس���نوي الذي لمجلة فوربس األميركية 
لقائمة اكبر 12 ش���ركة عالمية قدمت تبرعات للمؤسسات 
الخيرية خالل عام 2015، أن الناتج اإلجمالي للتبرعات في 
2015 ارتفع بنس���بة 2% ع���ن التبرعات التي تم جمعها في 

عام 2014.
وكان العام الماضي قد شهد تبرع اكبر الشركات المالية 
وشركات الرعاية الصحية بمبالغ سخية للعديد من المؤسسات 
الخيرية، ليصل مجموع ه���ذه التبرعات إلى 4.8 مليارات 
دوالر، فيما خلت هذه القائمة من اي مؤسس���ة خليجية او 

رجال االعمال الخليجيين.
وقد تصدرت القائمة شركة »فايزر« التي دفعت أكثر من 
3.2 مليارات دوالر العام الماضي، بواقع 93.3 مليون دوالر 
نقدا والباقي تبرعات على شكل منتجات وخدمات، فيما جاءت 
بالمركز الثاني ش���ركة »جيلييد ساينس« )ومقرها مدينة 
فوستر بوالية كاليفورنيا(، ومنحت الشركة المتخصصة 
في األدوية أكثر من 2.3 مليار دوالر تبرعات العام الماضي، 
بزيادة بنس���بة 101% عن العام قبل الماضي، من بينها 447 

مليون دوالر نقدا.
وحصلت على المركز الثالث شركة الرعاية الصحية ذائعة 
الصي���ت »ميرك آند كو« والتي تبرعت بأكثر من 1.8 مليار 

دوالر العام الماضي، دفعت منها 133 مليون دوالر نقدا.

السعودية: خصخصة البريد 
أوائل 2017

السعودية � رويترز: قال وزير االتصاالت السعودي محمد 
السويل إن عملية خصخصة مؤسس���ة البريد السعودي 

وحتويلها إلى شركة جتارية قد تبدأ أوائل العام املقبل.
جاءت تصريحات الوزي���ر على هامش مؤمتر صحافي 
عقد في وقت متأخر من مس���اء ي���وم اخلميس وحضره 3 

وزراء لعرض مبادرات خطة 
التحول الوطني التي تضم 
عددا من اإلصالحات الطموحة 
وتستهدف زيادة اإليرادات 
احلكومية غير النفطية إلى 
530 مليار ريال »141 مليار 

دوالر« بحلول عام 2020.
وقال السويل خالل املؤمتر 
الصحافي إن مؤسسة البريد 
الس���عودي - الت���ي يعمل 
بها نح���و 10آالف موظف - 
ستكون من بن أولى الهيئات 
التي سيجري خصخصتها 
وان التفكي���ر األولي يتجه 

نحو إنش���اء ش���ركة قابضة تضم حتت مظلتها الشركات 
األخرى التي تقدم خدمات البريد والنقل وحتويل األموال 

مثل شركات ناقل والبريد السريع والبريد املمتاز.
وكشف الوزير عن توجه وزارته لتوفير 120 ألف فرصة 
عمل بحلول عام 2020، باإلضافة إلى تأهيل 20 ألف ش���اب 
وفتاة بنهاية ذات العام. وفي رد على س���ؤال ل� »رويترز« 
حول اإلطار الزمني املتوقع لعملية اخلصخصة قال الوزير 
»جلنة اخلصخصة هي التي تعالج هذا املوضوع وأعتقد أنها 
في مراحلها األخيرة. ال أس���تطيع أن أحدد وقتا لكن أتوقع 
إن ش���اء اهلل أنه مع بداية 2017 ستكون اتضحت الصورة 

وبدأ التنفيذ«.
وفي رد على س���ؤال عما إذا كان ذلك س���يتم عبر طرح 
عام أو سيفتح الباب أمام املستثمرين األجانب للمساهمة 
قال الس���ويل: »إلى اآلن تدرس جلنة اخلصخصة كل هذه 
األسئلة وال توجد عندي إجابة واضحة لها حاليا. لكن في 

نهاية األمر سيفتح الباب للمساهمة فيها«.
وتشمل األهداف االستراتيجية لوزارة االتصاالت حتويل 
مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية جتاريا والتوسع 
في خصخصة اخلدمات احلكومية. وتستهدف الوزارة زيادة 
إجمالي اإليرادات من كل خدمات البريد السعودي إلى 2.75 
مليار ري���ال بحلول عام 2020 م���ن 1.02 مليار حاليا. كما 
تستهدف خفض الدعم احلكومي ملؤسسة البريد السعودي 
إلى صفر بحلول 2020 من ملياري ريال حاليا. وقال السويل 
خالل املؤمتر إن مؤسس���ة البريد تعتمد على الدعم املقدم 
من الدولة لكن اخلصخصة س���تعزز أداءها وستجعل لكل 

شركة موارد وأرباح وخسائر وجمعية مالك.

د.محمد السويل

تتراوح أسعار الوجبات بني 750 فلساً و1.250 دينار

اإلفطار الرمضاني مشروع لـ3 رابحني »املتبرع« و»املطعم« و»احملتاجني«
يوسف الزم

تتسابق املطاعم بالكويت مع دخول شهر 
رمضان املبارك لتقدمي افضل الوجبات 
الفطار الصائمني باسعار تنافسيه تتراوح 
بني 750 فلسا الى 1.250 دينار، حيث يدفع 
فاعلي اخلير ثمن هذه الوجبات على ان 
ــا على احملتاجني  يتولى املطعن توزيعه

والفقراء.
وخالل جوله قامت بها »االنباء« داخل اروقة 
ــذه املطاعم حتدث احد املتبرعني بهذه  ه
الوجبات عن ان هذه املطاعم تعتبر مكانا 
جيدا للتعارف والتواصل بني املتبرعني 
والفقراء، وذلك ملعرفة احتياجاتهم وتقدمي 

العون لهم.

الوجبة بـ 750 فلسًا

ويقول احد مسؤولي املطاعم في منطقة 
ــاملية، فضل عدم ذكر اسمه: إن هذا  الس
املكان مفتوح ألولئك الذين ال أسر لهم وال 

يجدون من يشاركونهم تناول اإلفطار، 
فهؤالء صائمون وحيدون ال يجدون من 
يتناول االفطار معهم، موضحا ان املطعم 
يستقبل الصائمني احملتاجني باإلضافة إلى 
ان هناك متبرعني يأتون لشراء وجبات 
والقيام بتوزيعها عن طريق املطعم يوميا 

ملجمع سكني للمحتاجني في اجلوار.
ــم توزيع الطعام الزائد عن حاجة  كما يت
املطعم في املساجد ليصل عدد املستفيدين 
من وجبات االفطار إلى ما يتراوح بني 150 
و170 شخصا يوميا علما ان قيمة الوجبة 

750 فلسا للشخص.
وأضاف انهم يخططون من اآلن إلفطار 
ــنة املقبلة، وذلك في ضوء  رمضان للس
ــى تلك الوجبات،  زيادة عدد املقبلني عل
ــيرا الى انه على علم بأن العديد من  مش
العائالت ليس مبقدورهم حتضير وجبات 
االفطار، ومتنى أن تتم تغطية تلك االعداد 
حتى ال يبقى احد من هؤالء بدون افطار.

ــل خير: انه  ــن جهة أخرى، قال فاع وم

استعان باللوحات االرشادية املتوافرة على 
املطاعم، من خالل استقبالهم تبرعات افطار 
صائم، وإبالغ احملتاجني حول توفر وجبات 
االفطار الرمضانية في املطعم، موضحا 
ــد اصدقائه ابلغه بأن هناك مطعما  أن اح
يوزع وجبات افطار صائمني مجانا مقابل 
استقبال متبرعني يدفعون دينارا للوجبة 
الواحدة، وبالتالي يحضر املتبرعني ليدفعوا 
ــى 30 وجبة يتم تقدميها ملن  قيمة 20 إل
ــراء املواد الغذائية  لم يكن مبقدورهم ش

وحتضير وجبات االفطار.

تجهيز الوجبات وقت الصالة

ومن جانبه قال مدير عام شركة سلطان 
ــى  ــرة للتجهيزات الغذائية موس اجلزي
ــركة أخذت على عاتقها  العنزي: إن الش
ــرف خدمة بيوت اهلل في هذا الشهر  ش
الكرمي وتوفير كافة االحتياجات من مياه 
ــات افطار صائم  صحة وعصائر ووجب
ــعي  خالل تلك الفترة. باالضافة الى الس

ــدؤوب خلدمة وراحة جمهور املصلني  ال
ــفرة االفطار خالل فترة  في حتضير س
ــى تقدمي اخلدمات  صالتهم باإلضافة إل
ــواد النظافة  ــم اإلداري بتوفير م والدع
والعطور واالهتمام بنظافة املراكز وجتهيز 
ــهيل حركة  وتهيئة املكان للمصلني وتس
ــوع املصلني، نظرا  دخول وخروج جم
لإلقبال الكبير عليها في هذه االيام والليالي 
ــهر رمضان هو  ــة، فنحن في ش املبارك
شهر اخلير واإلحسان. واوضح العنزي 
ان الشركة تستقبل عددا من اجلمعيات 
واجلهات اخليرية بعد التأكد من ان تلك 
اجلهات غير مخالفة لقانون نشاط جمع 
التبرعات بشراء الوجبات وحجزها من 
الشركة ملندوبي اللجان اخليرية واجلهات 
املصرح لها عن طريق حتويالت بنكية او 
ــي نت«، حيث ال يقبل الكاش  جهاز »الك
ــال الفوري في مثل تلك التبرعات،  او امل
حرصا على ان تكون تلك االموال مدفوعة 

بطريقة شرعية وقانونية.


