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فهد اجلوعان: ٣٠٠ مليون دوالر حجم التبادل التجاري بني الكويت والبرازيل
علي إبراهيم 

قــال النائب الثاني لرئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
فهد اجلوعان، إن البرازيل تعد 
مصدرا مهما للصادرات الغذائية 
لــدول العالم، مبينا في الوقت 
ذاته أن حجم التبادل التجاري 
بني الكويت والبرازيل يبلغ نحو 

٣٠٠ مليون دوالر.
وتوقع اجلوعان أن يشــهد 
حجــم التبــادل التجــاري بني 
البلدين قفزة خالل الســنوات 
املقبلــة، خصوصا فــي حجم 
الواردات من البرازيل بســبب 
تذبــذب خطوط االمداد وايضا 
تضخم االسعار عامليا، وبالتالي 
الشراكات االستراتيجية مهمة 
جدا ما بني القطاع اخلاص في 
اجلانبني الكويتي والبرازيلي، 
لضمان تزويد السوق الكويتي 
باالحتياجات االساسية في املواد 
األولية او املنتجات االستهالكية 

في القطاع الغذائي.
جــاء ذلــك خــالل تــرؤس 
اجلوعان للجانب الكويتي في 
استقبال غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، وفدا اقتصاديا برازيليا 
الشــؤون  برئاســة ســكرتير 
االستراتيجية باملكتب الرئاسي 
في جمهورية البرازيل االحتادية، 
روشــا،  فالفيــو  األدميــرال 
البرازيلي  الســفير  بحضــور 
الكويــت فرانسيســكو  لــدى 
ماورو، فيما ضــم الوفد مدير 
الشؤون الدولية بغرفة التجارة 
العربيــة البرازيليــة، رافاييل 
سوليميو، وممثلني عن وكالة 
ترويــج التجارة واالســتثمار 
البرازيلية، وقرابة ٢٠ شــركة 
برازيليــة تعمل فــي قطاعات 
مختلفة منها اللحوم، والفواكه، 
والزراعة، واألثاث، والسياحة، 
والبتروكيماويات، والدفاع، وقد 
حضــر اللقاء عــدد من أعضاء 
مجلس إدارة الغرفة، باإلضافة 
إلى الشركات الكويتية املنتسبة 

الكويت والبرازيــل، وأن هذه 
الزيارة تعكس االهتمام الكبير 
الهــادف إلى توطيــد العالقات 
البلديــن  بــني  االقتصاديــة 
الصديقني على أعلى املستويات، 
معربــا عن أمله فــي أن تكون 
هذه الزيارة نقطة انطالق نحو 
تطوير العالقات املشتركة لفتح 
آفاق جديدة للتعاون، كما أعرب 
عن تقديره للحضــور الكبير 
من الشــركات الكويتية وعلى 
حرصهم على االلتقاء بنظرائهم 
من اجلانب البرازيلي ما يعكس 
أهميــة العالقــات القائمة بني 
الطرفني، ويعتبر ذلك رســالة 
مباشرة لبذل مزيد من اجلهود 
فــي ســبيل عقــد شــراكات 
استثمارية استراتيجية وزيادة 

بدوره، قال مســاعد املدير 
العــام لتطويــر األعمال بهيئة 
تشــجيع االســتثمار املباشر، 
محمد مال يعقــوب، إن الهيئة 
وفــرت أكثــر من ألــف فرصة 
وظيفيــة فــي شــركات عاملية 
بالكويت، وتستقطب شركات 
ذات مستوى عاملي بحيث تفتح 
مجاال لتوظيف الشباب الكويتي 
في نشاطات اقتصادية كبيرة 

وقطاعات حيوية.
ولفت إلى أن حجم املوافقات 
التي منحتها الهيئة للشركات 
بلــغ نحــو ٦٧ شــركة حتــى 
اآلن، ولديهــا طلبــات كثيــرة 
الدخول  ملســتثمرين راغبــني 
للكويــت، مبينا أن عدم إيقاف 
الكويت للمشاريع الكبيرة في 

مهتمون بالتعامل مع الشركات 
الكويتية في مجــال املنتجات 

البتروكيماوية.
مــن جهتــه، أكــد الســفير 
البرازيلي أن السفارة لن تألو 
جهدا في متابعة ما مت تقدميه في 
هذا اللقاء، كما أعرب عن عميق 
شكره لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت على حسن االستقبال 

واحلفاوة التي تلقوها. 
مــن جهتــه، أشــار النائب 
االحتادي إدواردو بولسونارو، 
إلى أنه من املمكن زيادة حجم 
التبادل التجــاري بني الكويت 
والبرازيل، من خالل العديد من 
الفرص االستثمارية ونستطيع 
حتقيــق املزيد في ظــل املالءة 
املالية القوية التي تتمتع بها.

حجم التبادل التجاري للوصول 
إلى املســتوى املأمول، رغم ما 
مير به العالم من حتديات بعد 

جائحة كورونا.
مــن جانبه، أكــد األدميرال 
فالفيو روشا، حرص بالده على 
توثيق العالقات االقتصادية مع 
كل دول العالــم، ويعتبر ذلك 
أحد أعمدة التوجهات السياسية 
التي تنتهجها البرازيل، حيث 
قامت بالكثير من التعديالت على 
القوانني التجارية واالستثمارية 
مــا يكفــل األمــان للمســتثمر 
األجنبــي وتيســير التعامالت 
التجاريــة، وقد أعرب عن أمله 
في أن يسهم هذا اللقاء بتحقيق 
شراكات اقتصادية استراتيجية 

بني البلدين الصديقني.

فترة انخفاض وتذبذب أسعار 
النفط، يعطي مؤشرات ودالالت 
جاذبة للشــركات اجلادة التي 
ترغب بالعمل وحتقيق عوائد 
على االســتثمار في القطاعات 

املتعددة.
وحول دخول شركة أمازون 
إلــى الكويت عبــر بوابة هيئة 
تشــجيع االســتثمار املباشر، 
قــال يعقوب إنها حصلت على 

ترخيص ملركز بيانات.
بدوره، أكد سوليميو، أهمية 
إقامة الشراكات االستثمارية بني 
أصحــاب األعمال من اجلانبني 
وفتح آفاق اقتصادية جديدة، 
خصوصــا في مجــاالت املواد 
الغذائية ومــواد البناء، مبينا 
أن بعض أعضاء الوفد البرازيلي 

وقــال إن القطــاع الزراعي 
هو أبرز القطاعات التي ميكن 
االســتثمار فيهــا بالبرازيــل، 
كما يوجــد العديد من الفرص 
االستثمارية االخرى نظرا الن 
اخلصخصــة تشــمل قطاعات 
كثيرة جدا، كالكهرباء وتوليد 
الطاقة فــي اميــركا الالتينية 
بأكملها، ناهيك عن عملنا لزيادة 
السوق لتوليد الطاقة من الرياح 
واإلقبال أكثر ايضا على الطاقة 
الشمســية. وحــول احملفزات 
للمســتثمرين الكويتيني، قال 
«نعمل على تقليــل الضرائب 
وتوسعة عمليات اخلصخصة 
وخلق بيئة صاحلــة لألعمال 
واالستثمار، اكثر امانا الستقبال 

تلك االستثمارات».

غرفة التجارة استقبلت وفداً اقتصادياً برازيلياً برئاسة سكرتير الشؤون اإلستراتيجية باملكتب الرئاسي

(محمد هاشم) وفد البرازيل في غرفة جتارة وصناعة الكويت 

للغرفــة. وأضــاف اجلوعــان 
«اليوم سنشهد شراكة مميزة 
بحضــور مميــز مــن الطرفني 
الكويتي والبرازيلي، وتعتبر 
هــذه من أوائــل الوفــود التي 
تســتقبلها الغرفــة، وأنــه آن 
األوان أن يتم البحث مع اجلانب 
البرازيلي لفتح خطوط مباشرة 
مــع الكويــت». وزاد قائال «لم 
نتحدث في شأن سلعة بعينها 
فــي االجتماع بل بشــكل عام، 
وهنــاك وعود بأن تكون هناك 
صادرات مــن الطرف الكويتي 
في قطاعات مختلفة من بينها 
البتروكيماويــات والقطاعات 

االخرى إلى البرازيل». 
وأشار اجلوعان إلى العالقات 
السياسية الطيبة التي جتمع 

الفارس بحث تعزيز العالقات مع البرازيل 

كونا: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر النفط وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء د.محمد الفارس بحضور وزير التجارة 
والصناعة فهد الشريعان مع سكرتير الشؤون 
االستراتيجية لرئاسة اجلمهورية البرازيلية 
اآلدميــرال فالفيو روشــا تطويــر العالقات 
الثنائية. وناقش االجتماع الذي عقد في قصر 
السيف أمس اخلميس أفق تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتنميتها في مختلف املجاالت االستثمارية 

واالقتصادية والتجارية.
حضر االجتماع نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وقياديو 
وزارة اخلارجية والهيئة العامة لالستثمار 

واجلهات املختصة بالدولة.

جانب من استقبال د. محمد الفارس لوفد البرازيل

املستشار الكويتي

اخلصخصة واملشاركة بني 
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Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

منذ سنوات، وهناك تصريحات وتوصيات 
من احلكومة بشأن اإلصالح االقتصادي، وبدائل 
مصادر الدخل وخطــط للتنمية، مت حتديد 
مشــاريع لتنفيذها في تطوير البنية التحتية 
والتنمية االقتصادية، لكن الكثير منها لم ينفذ، 

والباقي القليل توقف.
هناك جهات حكومية مســؤولة عن هذه 
التوجهات واملشــاريع منها املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وهيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، وجلان عليا تضم 
فــي عضويتها وزارات األشــغال والتجارة 
والصناعة والكهرباء واملاء والبلدية، وقد صدر 
مرسوم رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل املجلس 
األعلى للتخصيص، والذي أرى فيه ازدواجية 
وتداخل بينه وبني املجلس األعلى للتخطيط.

القطاع اخلاص في  مساهمة ومشــاركة 
اقتصاد الدولة حتمل في جنباتها نواح إيجابية 
وســلبية، وهي تعتمد على نوعية املشاريع 
وأهميتها وطريقة املســاهمة واملشاركة بني 
القطاع اخلاص واحلكومة، ومت حتديد أهداف 
الشراكة لدفع عجلة التنمية في الكويت وذلك 
من خــالل تفعيل دور القطــاع اخلاص في 
تنفيذ مشــاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة 
لالقتصاد الوطني، مما ينتج عنه تطوير املرافق 
العامة ورفــع الناجت احمللي اإلجمالي وتنويع 
مصادره، ودعم التنمية ورفع العائد القومي 
للدولة باإلضافة إلى التنمية البشرية وتوفير 
فرص عمل للكوادر الوطنية. ونظام الشراكة، 
هو نظام يقوم مبقتضاه مستثمر من القطاع 
اخلاص باالستثمار على أرض متلكها الدولة 
في أحد املشروعات التي يتم طرحها من قبل 
الهيئة، وبالتعاون مع احدى اجلهات العامة بعد 
توقيع عقد معه، يقــوم من خالله بتنفيذ أو 
بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد 
البنية التحتية، وتدبير  املشاريع اخلدمية أو 
متويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك 

خالل مدة محددة ليؤول بعدها إلى الدولة.

وأما اخلصخصة، وبحســب ما نشر في 
الصحف احمللية في ديسمبر ٢٠٢١ فإن املجلس 
األعلى للتخصيص بالكويت وافق على خطة 
كبيرة وشاملة، خلصخصة عدد من املرافق 
واألنشــطة االقتصادية تشمل نحو ٣٨ جهة 
ونشاطا حكوميا، وأشارت إلى أن تنفيذ اخلطة 
سيكون على مرحلتني، املرحلة األولى تعتمد على 
حتول بعض هذه اجلهات إلى كيانات جتارية، 
الثانيــة فتعتمد على تخصيص  أما املرحلة 
تلك الكيانات التجارية وطرح نسبة منها على 

القطاع اخلاص إلدارتها وتشغيلها.
التصريح نفسه، تكرر يوم االربعاء املاضي، 
لكن هــذه املرة على لســان املجلس األعلى 

للتخطيط، وهذا ما يجب معاجلته!
نعم، يجب إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي 
الــذي يعاني مــن ازدواجيــة وتداخل في 
االختصاصات، طبعا هناك جتربة حدثت قبل 
سنوات قليلة بحيث حولت احلكومة مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى شركة تعتمد على 
قانون العمل في القطاع األهلي وليس قانون 
اخلدمة املدنيــة، والهدف منها تفعيل وتنفيذ 
أهداف اقتصادية وجتارية لتكون مصدر دخل 
وإيراد للدولة، ولكن لألســف ظهرت مشكلة 
أثرت على العاملني الكويتيني، وجعلت حديثي 
التخرج يترددون فــي اإلقبال على وظائف 
الشركة، وهي الرواتب التي انخفضت بشكل 
واضح، فعلى ســبيل املثال الراتب املعروض 
على حديثي التخرج من الكويتيني ٧٥٠ دينارا، 
في حني ان  اخلريج نفسه لو مت توظيفه في 
احلكومة فســيحصل على راتب ٩٥٠ دينارا 
على األقل، وإلى جانب مشكلة تدني الرواتب، 
فإنه ال يوجد دعم للعمالة الكويتية في الشركة، 
وهذا يدل على أن حتول القطاعات احلكومية 
الى خاصة ســيحمل ضررا على الكويتيني، 
إذا لم تتم دراســتها وتقييمها بشكل قانوني 
ومالي بحيث ال تؤثر على العاملني الكويتيني، 

وال على توظيف حديثي التخرج.

روشا: البرازيل عّدلت القوانني التجارية واالستثمارية مبا يكفل األمان للمستثمر األجنبي 
يعقوب: «تشجيع االستثمار» وّفرت أكثر من ألف وظيفة ومنحت موافقات لـ ٦٧ شركة 

«البنك الدولي» للكويت: قللوا الدعوم عن أصحاب الدخول املرتفعة
«كونا»: أكد املدير اإلقليمي 
للبنــك الدولي ملنطقة اخلليج 
العربي عصام أبوســليمان أن 
الكويــت لديهــا حاليا «فرصة 
ذهبيــة» لدفــع اإلصالحــات 
االقتصادية قدما في ظل ارتفاع 
أســعار النفط وحتسن مالية 

الدولة على املدى القصير.
وقال أبوسليمان مبناسبة 
إصدار تقرير البنك عن أحدث 
املســتجدات االقتصادية لدول 
اخلليــج العربيــة إن الكويت 
مــن املمكن أن تتجه أكثر نحو 
اســتدامة اقتصادها عبر البدء 
سريعا في إعادة هيكلة قطاعات 
اقتصادية مهمة وترشيد الدعوم 
املوجهــة للمواطنــني بحيــث 
تصيب األكثــر احتياجا منهم 
وتقليلها عن أصحاب الدخول 
املرتفعة ما يؤدي الى استدامتها 

في املستقبل.
وأضــاف ان أســعار النفط 
احلاليــة تســاعد احلكومــة 
الكويتية على املدى القصير في 
ضخ االستثمارات في (االقتصاد 
األخضر) غير املعتمد على النفط 
بحيث تستفيد الدولة من القفزة 
الكبيــرة ألســعار البترول في 
البــدء مبشــاريع اقتصاديــة 
إبداعيــة خالقــة تضمن تنوع 
مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وأوضــح أبوســليمان «أن 
إنشــاء اقتصــاد أخضــر أكثر 
استدامة هو حتد ليس بالسهل» 
ولكن الكويت قادرة على اجتيازه 
«بســهولة» نظرا ملا متلكه من 
رؤوس أموال قوية متكنها من 
ضخ االســتثمارات وبناء بنية 

إدخال عناصر إنتاجية جديدة 
في عصب اقتصاداتها».

وعن مدى حتسن تصنيف 
الكويــت االئتمانــي فــي ظــل 
ارتفاع مداخيل النفط احلالية 
ومتانة املاليــة العامة للدولة، 
توقع أبوســليمان أن تتحسن 
التصنيفــات االئتمانيــة على 
املدى القصير، مبينا في الوقت 
ذاتــه «أن وكاالت التصنيف ال 
النفط كمؤشــر  إيرادات  تأخذ 
أوحد في عملية التصنيف بل 
تنظر أيضــا الى مــدى التزام 
الدول باإلصالحات االقتصادية 

مبختلف زواياها».
وأكــد قــدرة الكويــت على 
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 
التــي ينصح بها البنك الدولي 
نظرا لصغــر حجم الدولة من 

وجود كوادر وخبرات اقتصادية 
فاعلة سواء في القطاع احلكومي 
- بنك الكويت املركزي والهيئة 
العامة لالستثمار- وفي القطاع 
اخلاص الذي يزخر بأفكار خالقة 
من املمكن ان تساعد في حتول 
الدولة الــى االقتصاد األخضر 
«السيما أننا رأينا ما حوته رؤية 
(كويت جديدة ٢٠٣٥) من أفكار 
وطموحات من املمكن حتقيقها 
بشكل سلس اذا ما كانت هناك 

اإلرادة لفعل ذلك».
وأوضح أن البنك الدولي 
يدعم رؤيــة (كويت جديدة 
٢٠٣٥) ومســتعد لوضع كل 
خبراتــه من اجــل حتقيقها 
بالتعاون مع جميع اجلهات 
احلكوميــة املعنية، مشــيدا 
بالتعاون املستمر بني الطرفني 
باعتبار أن الكويت شــريك 
مهم للبنــك الدولي «ونحن 
نشكر الدعم الذي تقدمه في 
إطار الشراكة املستمرة منذ 

عقود».
ونشر البنك الدولي مؤخرا 
تقريــره اخلــاص عــن أحدث 
املســتجدات االقتصادية لدول 
التعــاون اخلليجــي  مجلــس 
وتوقــع فيــه أن حتقــق هــذه 
الــدول منوا بنســبة ٥٫٩٪ في 
العام احلالي بفضل األســعار 
املرتفعة التي يشــهدها سوق 
النفط العاملي، مشددا في الوقت 
نفســه على ضــرورة حتقيق 
املرتبطة باالقتصاد  التعهدات 
األخضر األقــل اعتمادية على 
النفط وخلق فرص العمل من 

خالله.

جهة وقوة املالءة املالية من جهة 
أخرى وذلك عند مقارنتها بدول 
أخرى كبيــرة لديها التحديات 

نفسها.
وحــول النمــو االقتصادي 
في الكويت خالل العام احلالي 
والعــام املقبل، أفــاد بأنه على 
املــدى القصيــر فــإن الكويت 
وباقي دول اخلليج تستفيد من 
التغيرات احلالية في أســواق 
الطاقة السيما بعد احلرب في 
أوكرانيا، إذ ستشــهد فوائض 
مالية كبيرة «ومن الضروري 
ان يتم استثمار هذه الفوائض 
في إعادة هيكلة اقتصاد الدولة 
الثقة فيه وتشــجيع  وتعزيز 
االستثمارات القادمة من القطاع 

اخلاص».
وذكــر أن الكويــت مييزها 

البالد لديها «فرصة ذهبية» لدفع اإلصالحات االقتصادية قدماً في ظل ارتفاع أسعار النفط وحتسن املالية

حتتية اقتصادية قــادرة على 
العاملية،  املتغيــرات  مواجهــة 
مشــيرا إلى أن أهم حتد يواجه 
الكويت هو حتول الدول الكبرى 
مــن االعتماد على البترول الى 
بدائل الطاقة النظيفة تدريجيا.
ولفت الى أن البنك الدولي 
«جاهز متاما» ملساعدة احلكومة 
الكويتية في التحول من اقتصاد 
قائم على البترول بنسبة تفوق 
٩٠٪ إلى اقتصاد اخضر متطور 
تقل فيه االنبعاثات الكربونية 
«وتســتدام فيه األموال العامة 
حلفظها لألجيال القادمة وهذا 
شــيء ليس بغريب على دول 
مجلس التعاون العربية، فنحن 
نرى حاليا إصالحات كبرى في 
عدة دول خليجية بدأت بالفعل 
في تنويع مصادر الدخل عبر 

«املتحد» يختتم برنامجه التدريبي ملوظفيه اجلدد
اختتم البنك األهلي املتحد 
برنامجــه التدريبي ملوظفيه 
اجلدد، والذي مت إعداده ليتيح 
لهم فرصــة تطوير مهاراتهم 
العلمية والوظيفية، باإلضافة 
إلــى خلق بيئــة تفاعلية بني 
املوظفني واإلدارة مبا ميكنهم 
من تبادل اخلبرات مع بعضهم 
البعض، فضال عن متكنيهم من 
التعرف على نظم العمل بالبنك 
وطبيعة عمل مختلف إدارات 
البنك، والدور الذي تقوم به 
كل إدارة مــن هــذه اإلدارات، 
باإلضافة إلــى تدريبهم على 
مهارات خدمة العمالء، وتقدمي 
شــرح مفصل عــن املنتجات 
واخلدمات املتميزة التي يقدمها 
البنــك لعمالئــه، والتعريف 
بأسس وقواعد النظام املصرفي 
املطابق للشــريعة اإلسالمية 

واإلعــداد املهنــي اجليد الذي 
يتاح لفريق العمل من املوظفني 
اجلدد بالبنك ليشكل باكورة 
انطالقتهم املهنية في القطاع 
املصرفي، هو أحد عوامل تفرد 
بيئــة العمل في البنك األهلي 
املتحد والتــي جتعلها األكثر 

الوقــت، وغيرها من املهارات 
التــي يتحلى بها املصرفيون 
الناجحــون مبــا يســهم في 
العمــل  مواجهــة متطلبــات 
املنافســة واالرتقاء  ويدعــم 
بخدمة العميل، ويرسخ ريادة 
البنك في تقدمي أرقى اخلدمات 

واملنتجات املصرفية.
وأكد أمــني: حترص إدارة 
البنــك األهلــي املتحــد على 
املــال  االســتثمار فــي رأس 
البشــري بســخاء لتعزيــز 
كفــاءات موظفيه، باعتبارهم 
احملــور الرئيســي لتحقيــق 
أهدافه االســتراتيجية، وذلك 
من خــالل تزويدهــم بأحدث 
اخلبــرات واملهــارات الالزمة 
ملواكبــة التطورات املصرفية 
الكبرى التي متر بها الصناعة 

املصرفية محليا وعامليا.

جذبا للخريجني اجلدد الذين 
يرغبــون فــي العمــل ضمن 
منظومــة فريــدة تســاعدهم 
على تنمية مهاراتهم وحتقيق 

طموحاتهم املهنية.
وأشار إلى أهمية البرامج 
التدريبيــة للمعنيــني اجلدد 
والتي تساعدهم على تنمية 
مهاراتهم اإلدارية والوظيفية 
والسلوكية، لينعكس إيجابا 
ألعمالهــم  إجنازهــم  علــى 
مبســتوى عال مــن الكفاءة، 
كمــا ينعكــس إيجابــا علــى 
خدمة عمــالء البنــك األهلي 
املتحد بأعلى معايير اجلودة. 
البرنامــج  يغطــي  حيــث 
التدريبــي مواضيع متعددة 
تتعلق بالعمل املصرفي، كما 
يعمــل علــى تنميــة مهارات 
الفريق، وإدارة  العمل ضمن 

نقيب أمني متوسطاً املعينني اجلدد بعد انتهاء البرنامج التدريبي

إلى جانب التطرق إلى اجلانب 
العملــي الذي يثــري خبرات 

املوظفني.
وتعليقا على هذا البرنامج 
التدريبي، أفاد مدير عام املوارد 
البشرية بالبنك األهلي املتحد 
نقيب أمني: إن توفير التدريب 

قفزة في أسعار النفط مع استمرار 
سعي أوروبا حلظر اخلام الروسي

رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط أمس، 
لتواصل مسيرة صعود هذا األسبوع وسط 
مؤشرات على شح املعروض، بينما يتجادل 
االحتاد األوروبي مع املجر بشأن خطط حلظر 
الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام 

في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.
وزادت العقود اآلجلة خلام برنت بأكثر من 
دوالرين أو ما يزيد على ٢٪ فوق ١١٦ دوالرا 
للبرميل، فيما ارتفعت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي بأكثر من ٣ 
دوالرات أو ٣٪ مقتربا من ١١٤ دوالرا للبرميل.

من جهــة ثانية، قالت ســتة مصادر في 
أوپيك+ إنــه من املتوقع أن يلتــزم التكتل 
باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام املاضي 
خالل اجتماعه في الثاني من يونيو مع زيادة 
أهداف اإلنتــاج في يوليو بواقــع ٤٣٢ ألف 
برميل يوميــا، فيما ميثل رفضــا للدعوات 
الغربية لزيادات أســرع فــي اإلنتاج بهدف 

كبح األسعار املرتفعة.
وطلبت الدول الغربية، التي تواجه معدالت 
تضخم قياسية تهدد النمو االقتصادي، من 

املجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها.


