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البدري: االلتزام بقرارات اإلنتاج المستهدفة للمنظمة جيد لكن غير ممتاز

»أوپيك« تحتفظ بمستوى إنتاجها وتجتمع في 22 ديسمبر المقبل

لقطة جماعية الجتماع الدول املصدرة للنفط »أوپيك«              )رويترز( الشيخ أحمد العبداهلل متحدثا على هامش االجتماع

وقال الوزي���ر القطري عبداهلل 
العطي���ة »اعتبارا من 80 دوالرا 
)للبرمي���ل( تض���ر االس���عار 

باالقتصاد«.
وفي األيام األخي���رة اعتبر 
وزراء أوپيك احلاضرون في ڤيينا 
ان الفائض من الذهب األس���ود 
في السوق قد يكون من املمكن 
امتصاصه من خالل التزام أفضل 

باحلصص، وفي الوقت الراهن ال 
حتترم تخفيضات اإلنتاج املقررة 
في أواخر 2008 س���وى بنسبة 
68%. ورأى احمللل لدى مؤسسة 
بريستيج ايكونوميكس جايسون 
شنكر ان البيان اخلتامي يكشف 
كيف ان »اآلم���ال في االنتعاش 
ان املخاوف  ضئيلة«، مضيف���ا 
املعبر عنها في البيان اخلتامي 

تتباين بشكل الفت مع التفاؤل 
ال���ذي عب���ر عنه عن���د افتتاح 
االجتماع رئي���س أوپيك وزير 
النفط االنغولي خوس���يه مارا 

بوتلهو دي فاسكونسيلوس.
 وقال »ان األيام احلالكة لألزمة 
املالية واالنكم���اش االقتصادي 
أصبحت وراءن���ا«، مضيفا انه 
في األي���ام األخي���رة ابدى عدد 

آخر م���ن وزراء أوپيك تفاؤلهم 
واصفني السوق بأنها »مستقرة« 

و»االسعار جيدة للجميع«.
من جهة اخرى أكد مندوب في 
منظمة أوپيك ان املنظمة ستعقد 
اجتماعا في 22 من ديسمبر في 

العاصمة األنغولية لواندا.
الع���ام ملنظمة   وقال األمني 
البل���دان املص���درة للبت���رول 

أوپيك عبداهلل البدري ان التزام 
أعضاء أوپيك مبستويات اإلنتاج 
املس���تهدفة للمنظمة جيد لكنه 
ليس ممت���ازا، وذكر البدري في 
مؤمت���ر صحافي بع���د اجتماع 
أوپيك الذي قرر ترك مستويات 
اإلنتاج بال تغيير ان قرار املنظمة 
يوضح انه يجب على األعضاء 

االلتزام.

ڤيين���ا � وكاالت: قرر ممثلو 
منظمة ال���دول املصدرة للنفط 
»أوپيك« اإلبقاء على مس���توى 
النفطي احلالي، مبدين  اإلنتاج 
تفاؤال حذرا بشأن نهاية األزمة 
العاملية عقب اجتماع وزاري عقد 

مساء أمس في ڤيينا.
 وأعلنت »أوپيك« في بيانها 
اخلتامي »نظرا إلى ان إمداد السوق 
الي���زال مفرطا ونظ���را لوجود 
خطر معاودة هبوط باعتبار ان 
االنتعاش اليزال هشا للغاية فإن 
املؤمتر قرر مرة جديدة االحتفاظ 

مبستويات اإلنتاج احلالي«.
ودون مفاجأة احتفظت أوپيك 
بهدفه���ا اإلجمالي إلنتاج 24.84 
الذي  اليوم  مليون برميل ف���ي 
حددته أواخر 2008 لوقف التدهور 
الكبير في أسعار النفط الذي هبط 
إل���ى 32 دوالرا للبرميل ليعود 
ويستقر حاليا حول 70 دوالرا، 
وبذلك ل���م ترغب منظمة الدول 
املصدرة للنفط املجازفة بتقليص 

اإلنتاج ورفع االسعار.
 هذا وقال األمني العام للمنظمة 
الليبي عبداهلل البدري في مؤمتر 
صحافي »اننا نس���ير على خط 
مستقيم. ال نريد اتخاذ قرارات 
تسيء إلى االنتعاش االقتصادي«، 

لندن ـ رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من املتوقع أن 
يرتفع االستهالك العاملي للنفط نحو 0.5 مليون برميل يوميا عما 
ــو متوقع خالل العام احلالي والعام املقبل وذلك بفعل ارتفاع  ه
قوي فاق التوقعات في الطلب بكل من أميركا الشمالية وآسيا.

ــورة إلى 28 دولة صناعية في  وقالت الوكالة التي تقدم املش
تقريرها الشهري عن أسواق النفط إن االستهالك العاملي للنفط 
ــط 84.4 مليون برميل يوميا في عام 2009  ــيبلغ في املتوس س
بانخفاض 2.2% مقارنة بالعام املاضي بسبب التراجع االقتصادي 

إال أنه سيشهد انتعاشا خالل 2010.
ومن املتوقع أن يرتفع الطلب على النفط 1.3 مليون برميل يوميا 
خالل العام املقبل أو ما يزيد على 1.5% وذلك مع تأكد االنتعاش 
االقتصادي، وقالت الوكالة إن منظمة البلدان املصدرة للبترول 
»أوپيك« ضخت 55 ألف برميل إضافي يوميا في أغسطس مقارنة 
بيوليو، األمر الذي خفض مستوى االلتزام بخفض اإلنتاج الذي 

اتفق عليه أعضاء أوپيك البالغ عددهم 11 عضوا إلى %66.
ــا إلنتاج النفط من الدول  ــة أبقت على تقديراته إال أن الوكال
خارج منظمة أوپيك دون تغيير عند 51 مليون برميل يوميا هذا 
العام و51.5 مليون برميل يوميا في 2010، وظلت مخزونات النفط 
في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دون تغيير عندما 
يعادل 61.8 يوما من التغطية اآلجلة بنهاية يوليو وذلك بارتفاع 

4.6% مقارنة مبستوياتها قبل عام.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع 
الطلب العالمي على النفط

تراجع الطلب على اآلالت في اليابان
 إلى أدنى مستوياته خالل 22 عامًا

النفط الكويتي يرتفع 1.57 دوالر
 بالغًا 67.82 دوالرًا للبرميل

شركة البترول الصينية تحصل على قرض بقيمة
30 مليار دوالر لتمويل عمليات توسع خارجية

كونا: ارتفع سعر برميل النفط اخلام الكويتي 
مبقدار 1.57 دوالر ليستقر عند مستوى 67.82 
دوالرا في تعامالت أمس األول مقارنة بتعامالت 
أمس األول والذي بلغ فيه 66.25 دوالرا للبرميل 

الواحد.
وتشهد أس���عار النفط العاملية في الفترة 
األخيرة حالة من التذبذب بسبب تأثرها بشكل 
كبير باألنباء االيجابية أو السلبية حول انتعاش 
أو ركود االقتصاد العاملي وحركة أسواق املال 

في البورصات العاملية.
جتدر اإلشارة إلى أن السعر احلالي لبرميل 
النفط اخلام الكويتي يعتبر اقل من املستوى 
املستهدف من قبل دول أوپيك لكنه في وضع 
ج����يد مقارنة باملس���ت����وى املتدن���ي الذي 
وصل الي���ه ف���ي بداية العام احلالي ع���ندما 
بل���غ ن���ح���و 32 دوالرا للبرمي����ل نزوال من 
مس���ت���وى 136 دوالرا ال������ذي بل�����غه في 

يول�����يو 2008.

طوكيو � كونا: حصلت شركة البترول الوطنية 
الصينية وهي أكبر شركة نفط وغاز في الصني 
على قرض بقيمة 30 مليار دوالر لتمويل توسعاتها 
اخلارجية حيث عجلت الشركة بعمليات االستحواذ 

على أصول النفط هذا العام.
وذكرت صحيفة تش���اينا دايلي الصينية ان 

القرض س���يقدم على مدار خمس سنوات مبعدل 
فائدة منخفض وذلك مبوج���ب اتفاقية مع بنك 
التنمي���ة الصيني، وقال رئيس الش���ركة جيانغ 
جاميني ان هذه اخلطوة ستس���اعد الشركة على 
»حتقيق اس���تراتيجيتها اخلارجية كما ستدعم 

أمن الطاقة القومي«.

بنك اجنلترا املركزي يبقي الفائدة عند مستوى قياسي منخفض

طوكيو � كونا: أعلن���ت احلكومة اليابانية 
عن تراجع الطلب على اآلالت خالل شهر يوليو 
املاض���ي ما يثير تكهنات ب���أن التوقعات غير 
األكيدة بشأن تعافي االقتصاد العاملي أجبرت 

الشركات على خفض النفقات.
وأظهرت بيانات كشف عنها مكتب احلكومة 
أن طلبات شراء اآلالت اليابانية تراجعت بنسبة 
9.3% خالل يوليو املاضي مقارنة بشهر يونيو 
من العام احلالي الذي شهد ارتفاعا في الطلبات 
بنس���بة 9.7% وهو االنخفاض األول من نوعه 

خالل شهرين.
ووصلت قيمة طلبات شراء اآلالت اليابانية 
خالل يوليو املاضي إلى 664.7 مليار ين )7.3 

مليارات دوالر( وهو أدنى مستوى تصل اليه 
منذ البدء في تسجيل تلك البيانات في عام 1987، 
وينظر إلى طلبات القطاع اخلاص الرئيسية � 
باس���تثناء الطلبات املتقلبة اخلاصة بشركات 
الكهرباء والس���فن � على أنها ستكون مؤشرا 
رئيسيا على معدالت االنفاق الرأسمالي للشركات 
خالل الفترة التي تتراوح بني األش���هر الثالثة 

والستة املقبلة.
وانخفضت طلبات الشراء التي قدمتها شركات 
التصنيع بنس���بة 20.4% خالل يوليو املاضي 
مقارنة مبعدالتها خالل يونيو من العام احلالي 
فيما تراجعت طلبات الشركات األخرى بنسبة 

.%2.8

زيادة الطلب على الكهرباء بمعدل يتراوح بين 5 و7% سنويًا

أعلن عن نيته في استمرار شراء أصول تبلغ قيمتها 175 مليار جنيه إسترليني

50 مليار دوالر تستثمرها دول الخليج في الطاقة حتى 2015

بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند %0.5

الري���اض � د.ب.أ: أكدت مص���ادر في دول اخلليج 
العربية، أن اململكة العربية الس���عودية برزت حاليا 
كأسرع س���وق من حيث منو اس���تهالك الطاقة على 
صعيد دول مجلس التعاون والشرق األوسط، مشيرة 
إلى ان دول مجلس التعاون اخلليجي ستستثمر 50 

مليار دوالر في الطاقة حتى عام 2015.
وتوقع���ت املص���ادر زيادة الطلب عل���ى الكهرباء 

فيها مبعدل يتراوح بني 5 و7% سنويا، وأشارت إلى 
اس���تثمار 450 مليار ريال )120 مليار دوالر( إلضافة 
35 جيجاوات إلى حجم توليد الطاقة بني عامي 2023 
و2025، وتوقعت دراس���ات حديثة صادرة عن دول 
مجلس التعاون اخلليج���ي، منو حجم إنتاج الطاقة 

بنسبة 44% بحلول عام 2013.
وتعمل دول املجلس الست على تعزيز إمكاناتها في 

مجال الطاقة، إذ أجنزت املرحلة األولى من شبكة الطاقة 
املشتركة اخلاصة باملنطقة، والتي جتمع السعودية 
وقطر والبحرين والكويت خالل يوليو املاضي، ويبلغ 
إنتاج الطاقة احلالي في دول مجلس التعاون اخلليجي 
75 جيجاوات، إال أن نسبة منو الطلب السنوي املقدرة 
بحوالى 9.5% ستتطلب أكثر من 55 جيجاوات إضافية 

بحلول عام 2015.

لندن � رويترز: أبقى بنك اجنلترا املركزي أس���عار الفائدة دون 
تغيير عند مستوى قياس���ي منخفض يبلغ 0.5% للشهر السادس 
على التوالي، وقال إنه سيس���تمر في برنامج لشراء األصول قيمته 

175 مليار جنيه إسترليني.
وتوقع معظم احملللني عدم إجراء تغيير بعد قرار الشهر املاضي 
الذي أحدث صدمة بزيادة حجم املال الذي يطبعه بنك اجنلترا لدعم 
االقتصاد � أو ما يعرف بسياس���ة التيسير الكمي � 50 مليار جنيه 
استرليني، لكن بعض احملللني توقع فرصة ضئيلة لرفع اإلجمالي 
مج���ددا � كان محافظ البنك مرفني كينج يريد املزيد من التيس���ير 
الكمي الش���هر املاضي � أو خفض سعر الفائدة الذي يدفعه للبنوك 
التي حتتفظ باحتياطيات لديه لتش���جيعها على االقراض بدال من 

ابقاء املال في البنك املركزي.
وجاءت أنباء االقتصاد أفضل بقليل منذ االجتماع السابق لبنك 
اجنلترا حيث قفزت أسعار املنازل 0.8% أخرى الشهر املاضي حسبما 
أظهر مؤش���ر هاليفاكس كما أن مؤشر فاينانشال تاميز 100 لألسهم 

القيادية فوق خمسة آالف نقطة للمرة األولى في 11 شهرا.
واليزال صناع السياسات قلقني بشأن إمكانية استمرار أي تعاف من 
أعمق ركود تشهده بريطانيا منذ عقود، وتراجع الناجت االقتصادي في 
الربع الثاني من العام 5.5% على أساس سنوي ويتوقع معظم املعلقني 

منوا بطيئا فحسب في 2010 وارتفاع البطالة لبعض الوقت.

الدوالر يتراجع ألدنى مستوياته 
أمام سلة العمالت الرئيسية

الذهب يتراجع دون 990 دوالرًا لألوقية

»جنرال موتورز« تحدد مصير »أوبل«

لندن � رويترز: تراجع الدوالر أمام س����لة من العمالت الرئيسية 
ليقارب أدنى مستوياته منذ حوالي عام إذ حد ارتفاع األسهم والسلع 
األولية من تدفق التعامالت على العملة األميركية ذات العائد املنخفض. 
ونفذ املس����تثمرون عمليات بيع جلني أرباح على الدوالر االسترالي 
والنيوزيلن����دي األمر الذي أدى إلى تراجع العملتني بعد أن س����جلتا 
هذا األس����بوع أعلى مستوياتهما خالل عام إال أن الدوالر اليزال يبدو 
ضعيفا في ظل ارتفاع األسهم العاملية ألعلى مستوياتها خالل 11 شهرا. 
وتراجع الدوالر في ظل مراهنة املستثمرين على االنتعاش االقتصادي 
من خالل العمالت املرتبطة بالسلع واملرتفعة العائد إال أن البعض في 
السوق يقولون إن ارتفاع اإلقبال على املخاطرة بدأ يتسع األمر الذي قد 
يؤدي إلى انتعاش العملة األميركية. وقال خبير العمالت االستراتيجي 
في »بي.ان.بي باريبا« الن س����تانارد: بدأ تراجع الدوالر في االنحسار 
واالحتماالت كبيرة ألن يبدأ في االنتعاش، وتراجع مؤشر الدوالر الذي 
يقيس أداء العملة األميركية أمام سلة من 6 عمالت رئيسية 0.1% إلى 
77.01 نقطة، وهبط املؤشر أمس األول إلى 76.803 نقطة ليسجل أدنى 

مستوياته منذ حوالي عام.

لن���دن � رويترز: انخفضت 
أسعار الذهب دون 990 دوالرا 
لألوقي���ة في أوروب���ا بعد أن 
استرد مؤشر الدوالر خسائره 

املبك���رة وحت���ول لالرتف���اع 
مما حد م���ن االهتمام باملعدن 
النفيس كاستثمار بديل، وبلغ 
س���عر الطلب على الذهب في 

املعامالت الفورية 989.75 دوالرا 
لألوقية مقارنة ب� 991.15 دوالرا 
في أواخر معامالت نيويورك 

أمس األول.

برل���ني � د.ب.أ: من املتوقع أن تنهي ش���ركة »جنرال موتورز« 
األميركية العمالقة لصناعة الس���يارات أشهرا من الغموض الذي 
يحيط بشركة »أوبل« األوروبية التابعة لها عبر اإلعالن عن قرارها 

بشأن شكل ملكية املجموعة في املستقبل.
وبعد يومني من االجتماعات في ديترويت، بعث مجلس إدارة 
»جنرال موتورز« نائب رئيس الشركة جون سميث إلى برلني إلبالغ 
كل م���ن عمال »أوبل« واحلكومة األملانية بقرارها بش���أن وحدتها 
األوروبية التي لها أيضا أعمال في پولندا واسبانيا وكذلك بلجيكا 

وتضم العالمة التجارية »فوكسهول« في بريطانيا.


