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الشيخ أحمد العبداهلل خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء الڤيتنامي                 )كونا(

علي النعيمي

وزير النفط يتفق مع رئيس وزراء ڤيتنام على توسيع التعاون االقتصادي بين البلدين

مجمع »نغي سون« يدخل حيز التنفيذ في 2013 بطاقة 200 ألف برميل 
النفط يتجاوز حاجز الـ 70 دوالرًا للبرميل

الذهب لمستوى قياسي جديد بالغًا 1017.4 دوالرًا لألوقية

مدعومة بارتفاع أسعار النفط

أسهم البنوك والطاقة تقود األسواق األوروبية إلى االرتفاع
لندنـ  رويترز: استأنفت االسهم 
االوروبية االجتاه الصعودي أمس 
بعد ان منيت بخسائر على مدار 
جلستني سابقتني في ظل انتعاش 
أسعار النفط اخلام لترتفع أسهم 
شركات الطاقة غير ان املستثمرين 
ظلوا علـــى حذرهم قبل اجتماع 
مجلس االحتياطي االحتادي الذي 

يستمر يومني.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 
السهم كبرى الشركات االوروبية 
بنسبة 0.6% إلى 1004.82 نقطة 
وكان قـــد نـــزل 0.7% أول مـــن 

أمس.
وارتفع املؤشر 21% منذ بداية 
العام وزاد 56% منذ أن سجل أدنى 
مستوى له في مارس، وارتفعت 
أسهم شركات الطاقة مع صعود 
النفط اخلام إلى 70 دوالرا للبرميل 
عقب  تراجعه 3% في اجللســـة 
السابقة فيما يترقب جتار دالئل 
العاملي  بشـــأن قوة االقتصـــاد 
من اجتمـــاع مجلس االحتياطي 
االحتـــادي ومن قمـــة مجموعة 

العشرين هذا االسبوع.
وارتفع سهم بي.بي ورويال 
داتش شل وبي.جي جروب وتولو 
اويل وريبسول وتوتال وشتات 
اويل هيدرو مبا بني 0.5 و%2.1، 
وقال مايـــك لينهوف من بروين 
دولفني »يتحسن الوضع االساسي 
جلميع أسواق االسهم ونعلم ان 
البنوك املركزية وبصفة خاصة في 
بريطانيا واملهم مجلس االحتياطي 
بابقاء ســـعر  االحتادي متلزمة 
الفائدة منخفضـــا لفترة زمنية 

طويلة«.
وتابع »انه ملمح ايجابي للغاية 
لالسواق، رغم انه يبدو ان االسعار 
مرتفعة العتبـــارات فنية إال ان 
االرتفاع يبدو مبالغا فيه بعض 

الشيء«.

لنـــدنـ  رويترز: ارتفع الذهـــب 1.5% ليجري تداوله مقتربا من 
أعلى مستوياته على االطالق أمس مع هبوط الدوالر بشكل عام قبل 

اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي لتحديد السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في التعامالت الفورية إلى 1017.40 دوالرا لألوقية 
)األونصة( وبلـــغ 1015.90 دوالرا مقابل 1002.55 دوالر في أواخر 
التعامالت فـــي نيويورك أمس االثنني حينما انخفض إلى 995.50 

دوالرا لألوقية مسجال أدن مستوى فيما يقرب من أسبوع.
 وارتفعـــت الفضة إلى 17.20 دوالرا لألونصة مقارنة مع 16.80 
دوالرا لألوقية أمس فيمـــا بلغ البالديوم 299.50 دوالرا لألونصة 
مقابل 294.50 دوالرا وبلغ البالديوم 304 دوالرات لألوقية األسبوع 

املاضي في أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2008، وبلغ البالتني 
1328 دوالرا مقابل 1315.50 دوالرا. من جهة أخرى عدل بنك التنمية 
اآلســـيوي أمس توقعاته للنمو االقتصادي للمنطقة مبا يؤكد أنها 
ستكون أكثر مقاومة للتباطؤ العاملي عما كان متوقعا في البداية.

وقال البنك ومقره مانيال إن من املتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي 
في منطقة آســـيا النامية اآلن 3.9% هذا العام مرتفعا من 3.4% في 
توقعات ســـابقة. وقال في تعديل على تقريره السنوي لتوقعات 
التنمية اآلسيوية إن النمو املتوقع في عام 2010 مت تعديله إلى %6.4 
مقابل 6%. وقال البنك في بيان إن »النمو األقوى في شـــرق آســـيا 

وجنوبها عزز حتسن التوقعات«.

لندنـ  بيرثـ  رويترز: قالت منظمة أوپيك امس 
ان متوســـط اسعار سلة أوبيك القياسية تراجع 
الى 68.42 دوالرا للبرميل اول امس منخفضا من 

69.62 دوالرا يوم اجلمعة.
وفي السياق ذاته، ارتفعت اسعار العقود اآلجلة 
للنفط األميركي متجاوزة 70 دوالرا للبرميل أمس 
بعد هبوطها احلاد بنسبة 3.2% في اجللسة السابقة 
وسط ترقب املتعاملني لدالئل على حتسن االقتصاد 
العاملي من اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي 

وقمة مجموعة العشرين هذا االسبوع.
وقد زاد ســـعر العقود اآلجلـــة للنفط اخلام 
األميركي اخلفيف تســـليم أكتوبر 72 سنتا الى 
70.43 دوالرا للبرميـــل، وكان العقد هبط 2.33 
دوالر الى 69.71 دوالرا عند التسوية في ناميكس. 
وارتفعت اشعار عقود مزيج النفط اخلام برنت 
في لندن 62 سنتا الى 69.31 دوالرا للبرميل. وقال 
محللون ان ارتفاع اســـعار االسهم عزز حالة من 
التفاؤل دعمت بدورها اســـعار النفط، وارتفعت 

اسعار االسهم اآلســـيوية اول من امس مدعومة 
مبكاسب اسهم قطاع التكنولوجيا الكوري في حني 
ارتفعت التعامالت اآلجلة على األسهم األوروبية 

واألميركية.
ويبـــدأ مجلـــس االحتياطي االحتـــادي امس 
اجتماعات تستمر يومني لتحديد السياسة النقدية 
ومن املرجح ان يبقي على اســـعار الفائدة دون 
تغيير لكن األسواق تترقب اي تصريحات عما اذا 
كان املركزي األميركي سيخفض سياسة التيسير 
الكمي في ضوء حتسن البيانات االقتصادية. ومن 
شأن مثل هذه اخلطوة دعم سعر الدوالر. ورفع 
البنك اآلسيوي للتنمية اليوم توقعاته ملتوسط 

النمو في اقتصادات آسيا.
من جهة أخرى، قال الرئيس هوغو شاڤيز اول 
من امس ان شـــركة النفط احلكومية الڤنزويلية 
)بي.دي.في.اس.ايه( ستدفع نحو خمسة مليارات 
دوالر تدين بها لشركات اخلدمات النفطية الوطنية 

في الثالثة اشهر األخيرة للعام احلالي.

ـ كونا:  هانـــوي )ڤيتنـــام( 
عقد وزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل اجتماعــــا أمس مع 
الڤيتنامي  الــــوزراء  رئيــــس 
جنويــــن تاندوجن اتفقا خالله 
على توســــيع حلقــــة التبادل 
الثنائي في حقول واسعة من 

املجاالت االقتصادية.
وفي حــــني تعهد العبداهلل 
بأن تكون الكويت موردا ثابتا 
ومستقرا لســــد االحتياجات 
الڤيتنامية من النفط على املدى 
الطويل طلبت ڤيتنام توظيف 
املزيد من االستثمارات الكويتية 

فيها.
وفي مستهل لقائه مع دوجن 
الڤيتنامية ثمن  العاصمة  في 
وزير النفط عاليا زيارة دوجن 
الى الكويت في مارس املاضي، 
مؤكــــدا انها عــــززت العالقات 
السياسية والديبلوماسية بني 
البلدين وارست اساسا صلبا 
لتشجيع التعاون الثنائي في 
مجاالت االســــتثمار والتجارة 

والطاقة والغذاء والعمل.

توسيع العالقات

واتفق املســـؤوالن على ايالء 
العالقات  أهمية كبيرة لتوسيع 
الثنائية من خالل الزيارات املتبادلة 
القادة واملسؤولني وفي هذا  بني 
الصدد فان البلدين أنشآ مؤخرا 
جلنة مشتركة للتعاون االقتصادي 
التي من املقرر ان تعقد اجتماعها 

األول في ديسمبر املقبل.
العبــــداهلل عقب  وصــــرح 
أكدا  بــــأن اجلانبني  احملادثات 
على استمرار وتعزيز التعاون 
التكريــــر  لضمــــان مشــــروع 
املقترح واملشــــروع املشــــترك 
للبتروكيماويــــات في الكويت 
التي ستؤمن امدادا آمنا ومستقرا 
من النفط اخلام الى ڤيتنام كما 
تعهدا بالعمل ملتابعة اقتراح تقدم 
به دوجن في مارس لتأمني منح 
الڤيتناميني خصوصا  للطالب 

في قطاع النفط.
وسيدخل مجمع مصفاة »نغي 
سون« للبتروكيماويات وهو 

يبلغ ستة مليارات دوالر وكان 
املشــــروع قد اطلــــق في ابريل 
2008 وذلك عبر تأسيس شركة 
تضم شركة البترول الكويتية 
العاملية وشــــركة »ادميتســــو 
اليابانية وشــــركة  كوســــان« 

أكبر وأهم مشروع لتكرير الطاقة 
في ڤيتنام حيز العمل في العام 
2013 بطاقة انتاجية تبلغ 200 
الف برميــــل يوميا مع امكانية 
التوسع مســــتقبال وبرأسمال 
اجمالي استثماري لبناء املصفاة 

»ميتسوي« للبتروكيماويات 
اليابانية وشركة »بيتروڤيتنام« 

الڤيتنامية.

العمل الدؤوب

وكان الشيخ احمد العبداهلل 

زار مجمع »نغي سون« والتقى 
املوظفني هناك لتشـــجيعهم 
وحثهم علـــى العمل الدؤوب 
لتطوير املشروع حسب اخلطة 

املرسومة له.
 كما قال ان زيارته تساعد 
التعاون  في توطيد اواصـــر 
بـــني شـــركة »بيتروڤيتنام« 
ومؤسسة البترول الكويتية من 
خالل العمل مع كل من شركة 
العاملية  الكويتيـــة  البترول 
وشركة االستكشافات لبترولية 

اخلارجية الكويتية.
ويقع املجمع على بعد 180 
كيلومترا جنوبي هانوي ومن 
املتوقع أن يعطي دفعة للنمو 
االقتصادي في املنطقة الشمالية 

من البالد.
وضم الوفد املرافق للوزير 
الكويتـــي الـــى االجتماع كال 
مـــن رئيس شـــركة البترول 
الكويتيـــة العامليـــة »كي بي 
آي« حسني اسماعيل ونائب 
املدير العام للشؤون القانونية 
واملستشار العام في مؤسسة 
البتـــرول الكويتية الشـــيخ 
نواف سعود الصباح وكبار 
التنفيذيني من »كي  املديرين 
بي آي« والشـــركة الكويتية 
البتروليـــة  لالستكشـــافات 
اخلارجية »كوفبيك« والقائم 
الكويتي أســـامة  باالعمـــال 

عبيد.
وكان الشيخ أحمد قد وصل 
الى هانوي اول من امس وقد 
اجرى امس محادثات منفصلة 
مع رئيس »بتروڤيتنام« دينه ال 
ثانغ ووزير الصناعة والتجارة 
فو هـــوي هوانـــغ والرئيس 

جنوين مينه تريت.
 وترتبط الكويت وڤيتنام 
بعالقـــات ديبلوماســـية منذ 
العام 1976 وقد قدمت الكويت 
لڤيتنام خالل سنوات طويلة 
أكثر من 100 مليون دوالر من 
املساعدات من خالل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية لدعم مشاريع البنية 

التحتية.

النعيمي: ال حاجة لخفض إنتاج »أوپيك« العام المقبل
جدة ـ رويترز: صرح وزير النفط الســـعودي علي 
النعيمي أمس بأنه ال حاجة خلفض أوپيك انتاجها العام 

املقبل حسب أحدث تقديرات للعرض والطلب.
وقال النعيمي في مقابلة ان الطلب على اخلام السعودي 

يرتفع وانه دليل على انتعاش اقتصاد من الكساد.
وقال النعيمي قبل افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتكنولوجيا في جدة إنه على أساس )تقديرات الطلب 
والعرض( احلالية ال توجد حاجة بالطبع في الوقت الراهن. 
واضاف »ولكن ال أحد يعلم أنه هدف متحرك. والسوق 
نشطة للغاية ويبدو أن االقتصاد العاملي ينتعش. أمل 
ان ينتعش سريعا ومن ثم سيؤثر ذلك على الطلب. إذا 
زاد الطلب بالطبع ينبغي أن يســـايره العرض.. الطلب 
على نفطنا يزيد. لذا نحن على األقل مقتنعون بان النمو 

االقتصادي بدأ وسيستمر«.


