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الخام الكويتي ارتفع لـ  62.21دوالرًا

ً
ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  76سنتا ليبلغ  62٫21دوالرا مقابل  61٫45دوالرا للبرميل في
تداوالت امس االول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االس ��واق العالمية ان�خ�ف��ض ب��رن��ت  21سنتا ليتحدد س�ع��ر ال�ت�س��وي��ة ع�ن��د  62٫38دوالر
للبرميل في حين أغلقت العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45
ً
سنتا إلى  57٫40دوالرا للبرميل.

اللجنة الوزارية تجتمع في أبوظبي اليوم ملناقشة أوضاع السوق

 29.7مليون برميل إنتاج «أوبك» خالل أغسطس املاضي
كتب علي حامد

كشف مصدر رفيع في اللجنة ال��وزاري��ة لمراقبة إنتاج «أوب ��ك »+أن
االج �ت �م��اع ال�م��زم��ع ال �ي��وم ال�خ�م�ي��س ف��ي أب��و ظ�ب��ي روت�ي�ن��ي لمراقبة
اإلنتاج ،وبحث نسب االلتزام باتفاق الخفض للدول من داخل «اوبك»
وخ��ارج �ه��ا .واض ��اف أن مناقشة أوض ��اع ال �س��وق النفطي أح��د أب��رز
النقاط على جدول أعمال اللجنة الوزارية.
وأكد على أن اي مقترح من اللجنة يجب ان تتم الموافقة عليه من دول
ً
تحالف المنتجين ،الفتا أن اختالف األراء حول زيادة كميات الخفض
من عدمه أمر طبيعي قبل أي اجتماع.
في سياق متصل كشفت منظمة ال��دول المصدرة للنفط «أوب��ك» في
تقريرها الشهري ال�ص��ادر أم��س أن متوسط اإلن�ت��اج ل��دى أعضائها
ً
سجل مستوى  29.741مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي،
ً
م�ق��اب��ل م�س�ت��وى  29.605م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم �ي��ا ف��ي ي��ول �ي��و .وق ��ادت
السعودية زي��ادة اإلنتاج في الشهر الماضي وذل��ك بارتفاع بمقدار
ً
ً
 118أل��ف برميل ي��وم�ي��ا عند  9.805ماليين برميل ي��وم�ي��ا .وج��اءت
نيجيريا في المركز الثاني من حيث مستويات زيادة اإلنتاج بمقدار
ً
ً
 86ألف برميل يوميا عند مستوى  1.866مليون برميل يوميا .أما
ً
العراق فرفعت اإلنتاج بمقدار  43ألف برميل يوميا ليصل إلى 4.779
ً
ماليين برميل يوميا .كما زادت اإلمارات إنتاجها النفطي بنحو 11
ً
ً
ألف برميل يوميا ليسجل مستوى  3.085ماليين برميل يوميا.
وعلى الجانب اآلخر ،خفضت فنزويال إنتاجها بمقدار  43ألف برميل
ً
ً
يوميا إل��ى  712أل��ف برميل يوميا .وف��ي إي��ران انخفض اإلن�ت��اج في
ً
الشهر الماضي بمقدار  24ألف برميل يوميا إلى  2.194مليون برميل
ً
ي��وم�ي��ا .وخفضت منظمة أوب��ك ت�ق��دي��رات نمو الطلب العالمي على
النفط خ��الل العامين الحالي والمقبل للشهر الثاني على التوالي،
فيما رفعت توقعات المعروض النفطي من الخام عن عام .2019
وأع�ل�ن��ت منظمة ال ��دول ال�م�ص��درة للنفط ف��ي تقريرها ال�ش�ه��ري عن
أغسطس ،أن الطلب العالمي على الخام من المتوقع أن ينمو بنحو
ً
 1.02مليون برميل يوميا في العام الحالي وهو أقل بنحو  80ألف
ً
برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي.
وع�ل��ى ال�ج��ان��ب اآلخ ��ر ،ف��إن منظمة أوب��ك ق��ام��ت ب��رف��ع ت�ق��دي��رات نمو
ال�م�ع��روض النفطي م��ن خارجها ل�ع��ام  2019بنحو  10آالف برميل
ً
ً
يوميا ليصبح  1.99مليون برميل يوميا.

الكويت شاركت في االجتماع الوزاري ملنتدى الطاقة

الفا�شل خالل م�شاركته يف االجتماع
أب��وظ �ب��ي« -ك ��ون ��ا» :ان �ع �ق��دت اع �م��ال االج �ت �م��اع ال� ��وزاري
الثامن (للدائرة المستديرة االسيوية) لمنتدى الطاقة
العالمي في ابوظبي بمشاركة وزير النفط وزير الكهرباء
والماء الكويتي د .خالد الفاضل.
وق��ال ال�ف��اض��ل ف��ي تصريح ل � «ك��ون��ا» ان االج�ت�م��اع يعد
محطة مهمة الل�ت�ق��اء وزراء ال�ط��اق��ة ف��ي ال ��دول االع�ض��اء
ل �م �ن �ت��دى ال �ط��اق��ة ال �ع��ال �م��ي وت � �ب� ��ادل اآلراء وال �خ �ب��رات
والمستجدات في مختلف مكونات الطاقة والتحديات
التي تواجهها.
واضاف ان االجتماع الذي عقد في مركز ابوظبي الوطني
ل�ل�م�ع��ارض ت�ن��اول ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون االس �ي��وي ف��ي توفير

�شورة جماعية لوزراء النفط
الطاقة وان القارة االسيوية لها النصيب االكبر من النمو
ف��ي ال�ط�ل��ب ع�ل��ى مختلف ان ��واع ال�ط��اق��ة واب��رزه��ا النفط
والغاز.
وذكر ان المجتمعين تطرقوا الى االمور الفنية ومجاالت
استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من التلوث
البيئي واالنبعاثات الكربونية اضافة الى مناقشة تأمين
امدادات الطاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة لها.
ولفت الفاضل الى ان الكويت لها حضور دائم ومستمر
ف��ي ه��ذا االج �ت �م��اع ال ��ذي ي�ع��د م��ن الملتقيات االس�ي��وي��ة
المهمة في قطاع الطاقة.
وب �ح��ث االج �ت �م��اع اس �ت �خ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ال�ط��اق��ة

النظيفة وابتكارات الدول ومبادراتها في مجاالت الطاقة
الشمسية وط��اق��ة ال��ري��اح وط��اق��ة ال�م��د وال �ج��زر والطاقة
الحرارية الجوفية والمائية والبناء الضوئي.
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يختتم فعالياته اليوم
الخميس في ابوظبي وينظمه المجلس العالمي للطاقة
منذ عام  1924هو أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات
الطاقة ورسم مالمح مستقبل صناعة الطاقة في العالم.
وي �ش��ارك ف��ي ال�م��ؤت�م��ر ال ��ذي ي�ق��ام ك��ل ث��الث س �ن��وات في
احدى العواصم والمدن الكبرى حول العالم رؤساء دول
وق ��ادة ق�ط��اع الطاقة واب ��رز ال�خ�ب��راء الدوليين لمناقشة
قضايا الطاقة العالمية.

اإلمارات تشارك في «اليوم
العاملي للمالحة البحرية»
تستعد «الهيئة االتحادية
ل� � � �ل� � � �م � � ��واص � � ��الت ال� � �ب � ��ري � ��ة
والبحرية» بالمشاركة في
«ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم ال�ع��ال�م��ي
ل�ل�م��الح��ة ال �ب �ح��ري��ة» ،ال��ذي
س � �ي � �ق� ��ام ف� � ��ي ل� � �ن � ��دن ت �ح��ت
ش �ع��ار «ت�م�ك�ي��ن ال� �م ��رأة في
المجتمع البحري» في يوم
 26م ��ن س�ب�ت�م�ب��ر ال �ح��ال��ي.
وي � �ت � �م � �ح� ��ور ال � � �ح � ��دث ه� ��ذا
العام ح��ول تعزيز مستوى
د .عبداهلل النعيمي
ال��وع��ي ب��أه�م�ي��ة ال �م �س��اواة
ب�ي��ن الجنسين ف��ي القطاع
ال�ب�ح��ري ،وخ�ل��ق بيئة م�ح�ف��زة ل�ل�م��رأة ت�ع��زز مشاركتها ال�م��رأة
ف��ي ال��وظ��ائ��ف البحرية س��واء ف��ي اإلدارات البحرية وال�م��وان��ئ
ً
ومعاهد التدريب البحري ،وذل��ك انسجاما مع أه��داف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة.
ً
وتعقيبا على ال�ح��دث ،ق��ال د .عبدالله النعيمي ،وزي��ر تطوير
البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة االتحادية
ّ
«تعد مشاركتنا هذا العام إضافة
والبحرية
للمواصالت البرية
ً
ّ
مهمة بالنسبة لنا ،خ��اص��ة وأن ال�ح��دث ي��رك��ز على أهمية دور
ً
ً
المرأة في القطاع البحري العالمي ،حيث تمثل عنصرا حيويا
في المجتمع البحري في الدولة بفضل ما تمتلكه من مهارات
وإمكانات رائ��دة تخولها لالنخراص في سوق العمل البحري.
ونحن نحرص في الهيئة على تعزيز المساواة بين الجنسين
وال�ح��د م��ن الفجوة بين الموظفين وال�م��وظ�ف��ات ف��ي المجاالت
ً
ً
المالحية البحرية ك��اف��ة ،حيث نعتبر ال�م��رأة شريكا أساسيا
في تطوير قطاع بحري يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز
االقتصاد الوطني».
وأض��اف النعيمي« :لقد حققت دول��ة اإلم��ارات إن�ج��ازات نوعية
ف��ي سبيل تعزيز ك�ف��اءة وشمولية واس�ت��دام��ة القطاع البحري
وس��الم �ت��ه ب�ش�ك��ل ع ��ام ،م��ا أس �ه��م ف��ي ت�ح�س��ن أداء ه ��ذا ال�ق�ط��اع
م��ن حيث تطوير التشريعات وال�س�ي��اس��ات كتحديث القانون
البحري ،وتعزيز الرقابة على شركات النقل البحري والمالحة
ّ
وتطور حجم مناولة الحاويات .وكان للمرأة دور رائد في تقلد
م�ن��اص��ب رف�ي�ع��ة ال�م�س�ت��وى ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ب�ح��ري ،ح�ي��ث أثبتت
حضورها وقدرتها على تولي أصعب المهام في ه��ذا القطاع
وتحقيق التميز وال��ري��ادة ف��ي العمل ال�ب�ح��ري .ويسعدنا هذا
العام المشاركة في هذا الحدث العالمي للتأكيد على ضرورة
دعم وتمكين المرأة في مختلف المجاالت البحرية وتزويدها
ب��ال �خ �ب��رات ال ��الزم ��ة ب �م��ا ي�م�ك�ن�ه��ا م��ن ال �م �س��اع��دة ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
الصناعة البحرية وتحفيز التنمية االقتصادية بشكل عام».

السعودية تدشن مؤتمر يوروموني
 2019لتنمية املنظومة املالية
الجديدة
يفتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ،فعاليات مؤتمر
يوروموني السعودية  ،2019الذي ينظمه يوروموني لالستثمار
ال�م��ؤس�س��ي ب��ال�ش��راك��ة م��ع وزارة ال�م��ال�ي��ة ،ت�ح��ت ش�ع��ار (تنمية
ّ
يومي  18و 19سبتمبر 2019م.
المنظومة المالية الجديدة)
وب�ه��ذه المناسبة أك��د ي�ع��رب ب��ن عبد ال�ل��ه الثنيان وك�ي��ل وزارة
المالية للتواصل واإلع� ��الم ،أن مؤتمر ي��وروم��ون��ي السعودية
 2019يعد أحد أب��رز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة،
ً
مبينا أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛
ً
ن�ظ��را إل��ى توقيت انطالقتها ال�ت��ي ت��أت��ي قبيل ت��رؤس المملكة
لمجموعة العشرين نهاية ال�ع��ام ال �ج��اري ،وأض ��اف« :سيسلط
مؤتمر يوروموني السعودية الضوء على أهمية مكانة المملكة
ك��أك �ب��ر س ��وق م��ال��ي ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � � ��ط؛ ح �ي��ث ي �ش �ه��د ق�ط��اع
التمويل في المملكة الكثير من التغيرات ،كما سيوفر المؤتمر
منصة حيوية إللقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو
وت�ط��ور القطاع ال�م��ال��ي ،حيث ت��أت��ي ه��ذه النسخة م��ن المؤتمر
ً
امتدادا للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي.

