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النقي :حتقيق املصالح االقتصادية لدول املنظمة عبر مجموعة من الشركات املنبثقة

الذكرى الـ  51لتأسيس «أوابك» ..نقطة حتول في مسيرة العمل العربي املشترك
ا مل �ن �ظ �م��ة ت �ن �س��ق ا ل �ت �ع��اون ب�ي�ن األ ع �ض��اء مب �ج��ال األ ن �ش �ط��ة اال ق �ت �ص��اد ي��ة ف��ي ص �ن��ا ع��ة ا ل �ب �ت��رول
ت� �س� �ت� �ه ��دف ات� � �خ � ��اذ االج� � � � � � ��راءات ال� �ك� �ف� �ي� �ل ��ة ب �ت �ن �س �ي ��ق ال � �س � �ي� ��اس� ��ات االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال� �ب� �ت ��رول� �ي ��ة ألع �ض ��ائ �ه ��ا
أكد األم�ين العام ملنظمة األقطار العربية
امل��ص��درة للبترول (أواب����ك) ع��ب��اس النقي
ان انشاء منظمة (أواب��ك) التي حلت ذكرى
تأسيسها ال 51التاسع من يناير هي نقطة
حت��ول جوهرية في مسيرة العمل العربي
املشترك.
وق��ال النقي في بيان ص��ادر عن املنظمة
أمس اخلميس ان (أوابك) تركز على التعاون
بني ال��دول األعضاء بقصد حتقيق املصالح
واملنافع االقتصادية املشتركة الفتا الى ان
ذلك حتقق عن طريق تأسيس مجموعة من
الشركات املنبثقة ع��ن ال���دول األع��ض��اء في
املنظمة.
وأش��ار الى ان هذه الشركات هي الشركة
العربية البحرية لنقل البترول التي تأسست
عام  1972ومقرها مدينة الكويت والشركة
العربية لبناء واص�ل�اح السفن (أس���ري)
تأسست ع��ام  1973ومقرها مدينة املنامة
ف��ي مملكة ال��ب��ح��ري��ن وال��ش��رك��ة العربية
لالستثمارات البترولية تأسست عام 1974
ومقرها مدينة اخلبر ف��ي اململكة العربية
السعودية.
وأضاف ان من هذه الشركات أيضا الشركة
العربية للخدمات البترولية تأسست عام
 1975ومقرها مدينة طرابلس ف��ي دول��ة
ليبيا كما أسست املنظمة معهد النفط العربي
للتدريب تأسست عام  1978ومقره في مدينة
بغداد في جمهورية العراق.
ولفت النقي إلى أن هذه الشركات ساهمت
في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية
م��ن خ�لال م��ا نفذته م��ن مشاريع بترولية
مشتركة أو م��ن��ف��ردة ف��ي مت��وي��ل مشاريع
بترولية في العديد من الدول العربية األعضاء
وغير األعضاء على حد سواء.
وأوض���ح أن املنظمة تهدف إل��ى تعاون
الدول األعضاء مبجال األنشطة االقتصادية

عباس النقي في اجتماع سابق

في صناعة البترول وتوثيق العالقات بينها
وتقرير الوسائل املتاحة للمحافظة على
مصالح أعضائها املشروعة في هذه الصناعة
منفردين أو مجتمعني وت��وح��ي��د اجلهود
لتأمني وصوله إلى األسواق بشروط مناسبة
وتوفير الظروف املالئمة لرأس املال واخلبرة
لالستثمار ف��ي صناعة ال��ب��ت��رول ف��ي دول
األعضاء.
وأش���ار إل��ى أن املنظمة تسلك ع��دة سبل
لتحقيق ه��ذه األه����داف وم��ن بينها اتخاذ
االج�����راءات الكفيلة بتنسيق السياسات
االقتصادية البترولية ألعضائها ما أمكن
وات��خ��اذ االج����راءات الكفيلة بالتوفيق بني
األنظمة القانونية املعمول بها ف��ي ال��دول

األعضاء إلى احلد الذي ميكن (املنظمة) من
ممارسة نشاطها ومساعدة األع��ض��اء على
تبادل املعلومات واخلبرات.
وأفاد بأن املنظمة حتقق أهدافها أيضا من
خالل اتاحة فرص التدريب والعمل ملواطني
األعضاء في الدول األعضاء التي تتوفر فيها
االمكانيات وتعاونهم في حل ما يعترضهم
من مشكالت في صناعة البترول واإلفادة من
املوارد واالمكانيات املشتركة إلنشاء مشاريع
مبختلف أوجه النشاط في صناعة البترول
والغاز يقوم بها األعضاء أو من يرغب منهم
بذلك.
وأك���د النقي ح��رص املنظمة على دعم
وتنمية عالقاتها وات��ص��االت��ه��ا م��ع العالم

اخلارجي لطرح وجهة نظر ال��دول العربية
املصدرة للبترول حول قضايا الطاقة والتنمية
واستكشاف آفاق التعاون االقتصادي والتقني
بني الدول األعضاء والبلدان املستهلكة للنفط
وكذلك البلدان النامية.
وشدد على حرص األمانة العامة للمنظمة
على متابعة ك��ل ال��ت��ط��ورات اجل��اري��ة في
الصناعة البترولية العاملية موضحا انها
تقوم برصد انعكاساتها على اقتصادات
ال���دول األع��ض��اء م��ن خ�لال م��ا ت��ق��وم ب��ه من
دراسات فنية واقتصادية في هذا الشأن حيث
تقوم بإعداد دراسات فنية واقتصادية حول
الصناعة البترولية والغاز والطاقة مبعدل ما
بني  8إلى  10دراسات سنويا.

وب�ين أن األم��ان��ة العامة تقوم مبتابعة
التطورات على صعيد اتفاقية األمم املتحدة
اإلط��اري��ة بشأن تغير امل��ن��اخ وبروتوكول
كيوتو وات��ف��اق ب��اري��س تنفيذا لتوجيهات
مجلس وزراء منظمة (أواب����ك) لتوضيح
م��واق��ف ال����دول األع���ض���اء ل��ت��ل��ك القضايا
وبالتنسيق املستمر مع املجموعة التفاوضية
العربية وجامعة ال��دول العربية ومنظمة
ال��دول املصدرة للبترول (أواب���ك) ومجلس
التعاون دول اخلليج.
وأضاف أنه يتم عقد اجتماعات تنسيقية
مع تلك اجلهات ملناقشة مسودة ال��ق��رارات
وامل��واض��ي��ع ال��ت��ي يتم ال��ت��ف��اوض بشأنها
واحل����رص ع��ل��ى ع���دم ص���دور ق�����رارات من
مؤمترات األط��راف التي ممكن أن تؤثر سلبا
على اقتصادات الدول األعضاء حيث شاركت
األمانة العامة مؤخرا في مؤمتر األطراف في
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ
الذي عقد في بولندا خالل ديسمبر املاضي.
وأعرب النقي عن خالص تقديره وامتنانه
للدول األع��ض��اء في املنظمة على ما تقدمه
من دعم كبير للمنظمة األم��ر ال��ذي مكنها من
أداء رسالتها على أكمل وجه ولكل األجهزة
الرئيسية باملنظمة وه��ي مجلس ال���وزراء
واملكتب التنفيذي واألمانة العامة والهيئة
القضائية على جهودها احلثيثة لتسيير عمل
املنظمة.
يذكر ان منظمة األقطار العربية املصدرة
للبترول (أوابك) أنشئت عام  1968مبوجب
االتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بني
كل من اململكة العربية السعودية والكويت
وليبيا (اململكة الليبية آن��ذاك) بشأن انشاء
منظمة عربية اقليمية متخصصة ذات طابع
دولي واختيرت الكويت لتكون املقر الرئيسي
للمنظمة.
وانضم إلى عضوية املنظمة في عام 1970

منطقة الشرق األوسط تسجل منو ًا بنسبة 1.7باملئة

ركود في معدّ الت الطلب على الشحن اجلوي العاملية خالل نوفمبر

كشف االحت��اد ال��دول��ي للنقل اجل��وي النقاب عن البيانات
املتعلّقة بالشحن اجلوي في مختلف األس��واق العاملية ،والتي
أظهرت رك��ودا ً في معدل الطلب على الشحن اجل��وي (وال��ذي
يُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر) في شهر نوفمبر  ،2018مُقارنة
بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهد نوفمبر أبطأ معدالت النمو املسجّ لة منذ شهر مارس
 ،2016والتي أتت بعد واحد وثالثني شهرا ً من النمو املستمر
على أساس سنوي ،حيث أظهرت البيانات ارتفاع سعة الشحن،

(التي تقاس بطن الشحن املتاح في الكيلومتر الواحد )AFTK
بنسبة  4.3%على أساس سنوي خالل نوفمبر 2018؛ ليكون
هذا الشهر التاسع على التوالي الذي تسجل فيه سعة الشحن
منوا ً أكبر من الطلب.
وفي الوقت ال��ذي تواصل به التجارة االلكترونية الدولية
ازدهارها ،واجه الطلب اإلجمالي عدّة عقبات حالت دون زيادة
معدّالته ،وهي:
وف��ي ه��ذا الصدد ،ق��ال ألكساندر دو جونياك ،املدير العام

والرئيس التنفيذي لالحتاد الدولي للنقل اجلوي« :نشهد عاد ًة
في الربع األخير من كل عام حتسنا ً في معدالت النمو ،لذا يع ّد هذا
الركود في النمو خالل شهر نوفمبر مفاجئا ً وخيبة أمل حقيقية».
وأضاف« :تُشير توقّعاتنا إلى ارتفاع في معدّل الطلب بنسبة
 3.7%في عام  ،2019إال أن املخاطر التي تهدد بانخفاض هذا
املعدل قد تشهد ازدي��ادا ً ،حيث تُع ّد التوترات التجارية مصدر
قلق كبير بالنسبة إلينا .وينبغي على احلكومات أن تركّز على
متكني النمو من خالل دعم التجارة بدالً من تقييدها عبر فرض
التعريفات اجلزائية».
وأعلنت شركات الطيران في ثالث من املناطق الست عن زيادة
في معدّل الطلب على أساس سنوي في نوفمبر  ،2018وذلك
في أمريكا الشمالية والشرق األوسط وأمريكا الالتينية ،بينما
انخفض معدل الطلب في منطقة آسيا واحمليط الهادئ وأوروبا
وأفريقيا .كشفت الناقالت اجلوية في الشرق األوسط عن زيادة
كميات الشحن اجلوي بنسبة  1.7%خالل نوفمبر  ،2018وذلك
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي ،وترافق ذلك مع زيادة
سعة الشحن بنسبة  7.8%خ�لال الفترة ذاتها .فيما واصل
الطلب على الشحن اجل��وي الدولي واملعدّل موسمياً ارتفاعه
خالل األشهر الستة املاضية مدفوعا ً بالزيادة القوية في عمليات
التبادل التجاري من وإلى أوروبا وآسيا.
ومن جهتها ،شهدت شركات الطيران األوروبية انكماشاً في
معدّل الطلب على الشحن اجلوي بنسبة  0.2%-في نوفمبر
 2018مقارن ًة بالفترة ذاتها من العام السابق .في حني ازدادت
سعة الشحن بواقع  3.1%على أساس سنوي .حيث تأثر معدّل
الطلب بظروف التصنيع الضعيفة بالنسبة إلى املصدرين،
وفترات التسليم األقصر للمورّدين ،وال سيما في أملانيا التي
تعتبر إحدى أكبر أسواق التصدير في أوروبا.

أسهم أوروبا تنخفض بفعل نتائج ضعيفة وعدم الوضوح بشأن التجارة

املؤشر الياباني ينهي مكاسب  3أيام ببيع جلني األرباح مع صعود الني
أغلق املؤشر نيكي الياباني على انخفاض
أم��س اخلميس في الوقت ال��ذي حفزت فيه
املكاسب التي سجلها الني املستثمرين على
البيع جلني األرباح بعد ارتفاع قوي.
وبعد أن صعد  4.37باملئة في األيام الثالثة
السابقة ،انخفض نيكي  1.3باملئة ليغلق
املؤشر القياسي عند  20163.80نقطة.
وي��ق��ول احملللون إن امل��ؤش��ر تعافى من
املستوى املنخفض البالغ  18948.58نقطة
ال��ذي سجله ف��ي  26ديسمبر وه��و األدن��ى
منذ أبريل نيسان  2017لكن صعوده ظل
م��ح��دودا .وق��ال هيرويوكي أوي��ن��و ،اخلبير
ل��دى سوميتومو ميتسوي ت��راس��ت إلدارة
األص���ول ”أوضاع ال��س��وق ل��م تتغير على
صعيد العوامل األساسية منذ ذل��ك احلني
واملستثمرون ما زالوا قلقني في ظل املخاوف
العاملية“.
ويتعرض ال��دوالر لضغوط ألسباب من
بينها تنامي التوقعات ب��أن يعلق مجلس
االح��ت��ي��اط��ي االحت�����ادي (ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
األمريكي) تشديد السياسة النقدية هذا العام.
وتراجعت العملة األمريكية  0.2باملئة إلى
 107.94ين خالل التعامالت اآلسيوية يوم
اخلميس.
وتراجع  26قطاعا فرعيا من بني  33على
املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا بسبب جني

األرب��اح .وهبطت أسهم الشركات الكبيرة،
مع انخفاض سهم فانوك ك��ورب  2.4باملئة
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك  3.2باملئة
في حني هوى سهم كاو كورب  4.1باملئة.
وان��خ��ف��ض��ت أس��ه��م ش��رك��ات التصدير،
ليتراجع سهم س��ون��ي ك���ورب  3.7باملئة
وينخفض سهم تي.دي.كيه كورب  2.5باملئة

ويخسر سهم دايكن اندستريز  1.98باملئة.
وتراجعت األسهم األوروب��ي��ة في الوقت
ال���ذي ت��ب��دد فيه ال��ت��ف��اؤل ب��ش��أن احمل��ادث��ات
التجارية ب�ين ال��والي��ات املتحدة والصني
بعد اإلع�لان عن تفاصيل م��ح��دودة فحسب
بشأن التقدم احمل��رز وسلسلة م��ن تقارير
األرباح الضعيفة التي أثرت سلبا على قطاعي

التجزئة والسيارات.
وهبط املؤشر داكس األملاني الشديد التأثر
بالتجارة  0.8باملئة في حني خسر املؤشر
ستوكس  600األوروب���ي  0.7باملئة ونزل
املؤشر فايننشال تاميز  100البريطاني 0.5
باملئة .وأنهت االنخفاضات ارتفاعا لألسهم
األوروبية استمر يومني دفعها ألعلى مستوى
في ثالثة أسابيع.
وت��ص��درت أوس����رام األمل��ان��ي��ة ل�لإض��اءة
قائمة األسهم الهابطة على املؤشر ستوكس،
لينخفض سهم الشركة  7.2باملئة بعد أن حذر
الرئيس التنفيذي من ضعف في الربع األخير
من العام املاضي فاق التوقعات في ظل تباطؤ
الطلب بشدة على السيارات.
وأث���ر أح���دث م��ؤش��ر ع��ل��ى ض��ع��ف قطاع
السيارات سلبا على فوريسيا وفاليو لصناعة
مكونات السيارات لتخسر أسهم الشركتني
 4.7باملئة و 3.4باملئة على الترتيب ،ويهبط
سهم كونتيننتال لإلطارات  2.9باملئة.
وه��ب��ط سهم ف��ي��ات كرايسلر اإليطالية
ألسباب أخ��رى .وقالت مصادر إن الشركة
ستدفع أكثر من  700مليون دوالر لتسوية
دع��اوى قضائية من وزارة العدل األمريكية
بشأن مزاعم استخدامها برامج غير مشروعة
للسماح ل��س��ي��ارات تعمل ب��ال��دي��زل بنفث
انبعاثات ضارة تفوق املعدل املسموح به.
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الشركة ُملتزمة بدعم وتشجيع األنشطة واجلهود الطالبية

«زي � � ��ن» ت ��رع ��ى رح� �ل ��ة ال �ع �م��رة
السنوية الحتاد طلبة الكويت

فريق زين مع ممُ ثّلي االحتاد في مطار الكويت الدولي

أعلنت زين عن رعايتها الذهبية لرحلة العمرة السنوية الذي يُنظّ مها االحتاد الوطني
لطلبة الكويت – فرع اجلامعة إلى األراضي امل ُقدّسة باململكة العربية السعودية ،وذلك
خالل الفترة من  12 – 9يناير اجلاري مبشاركة نحو  150طالبا ً وطالبة وعائالتهم.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لرحلة العمرة السنوية أتت من منطلق
التزامها بدعم وتشجيع مختلف األنشطة واجلهود الطالبية في الكويت وخارجها ،وذلك
حتت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة اجتاه تنمية قطاع التعليم،
حيث تضع زين دعم املنظومة التعليمية على رأس أولوياتها ،وتقوم بالتعاون مع
مختلف املؤسسات واملبادرات التعليمية ومنها املنظمات الطالبية املختلفة لالستثمار في
التعليم الذي ميثل حجر األساس للنهوض باقتصاد الدولة.
وأضحت زين أن رحلة العمرة الذي يُنظّ مها االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع
اجلامعة بشكل سنوي شهدت هذا العام مُشاركة نحو  150مُعتمرا ً ومُعتمرة من الطلبة
والطالبات وعائالتهم ،باإلضافة إلى مجموعة من الشخصيات الدينية التي أسهمت في
إثراء محتوى الرحلة ،حيث تُعتبر رحلة العمرة السنوية إحدى أبرز األنشطة الطالبية
الرئيسية التي يُنظّ مها االحتاد لطلبة وطالبات جامعة الكويت بهدف تعزيز اجلوانب
اإلميانية لديهم وزيادة حصيلتهم التوعوية والدينية.
وأكدت الشركة أنها تُكرّس املزيد من اجلهود واملبادرات التي تُعزز من تطوير العملية
التعليمية بالدولة وفي جميع املجاالت ،حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها املادية
والبشرية لتعزيز الروابط مع اجلهات واملؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره،
سوا ًء املؤسسات التعليمية أو األندية واالحتادات الطالبية ،هذا إلى جانب دعم املشاريع
واملبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجاالت التنمية البشرية بشكل عام.
اجلدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في
الكويت ،حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج املسؤولية االجتماعية
واالستدامة الذي تتبناه ،وذلك من خالل مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف
املؤسسات التعليمية في الدولة.

ب� �ي ��روت :خ �ط��ة اإلص � ل��اح امل��ال��ي
مازالت قيد الدراسة
ق��ال وزي��ر املالية اللبناني علي
حسن خليل لرويترز أمس اخلميس
إن أفكارا إلدارة الدين العام وهيكلته
مازالت قيد الدراسة وذلك بعد أن نُقل
عنه قوله إن الوزارة تعد خطةإلعادة
هيكلة الدين العام.
وق��ال خليل ”لبنان حريص على
التزاماته ف��ي إص���دارات (السندات
الدولية) وحقوق حامليها وسيستكمل
عمليات اإلصدار وفق نفس االلتزامات
واملعايير ول��ن يتخلف ع��ن أي بند
فيها“.

علي حسن خليل

