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الشيخ أحمد العبداهلل

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع عند مستوى 67.80 دوالرًا

العبداهلل: الطاقة اإلنتاجية المستهدفة 4 ماليين برميل يوميًا في 2020
كونا: قال وزي����ر النفط ووزير اإلعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل أم����س ان الطاقة 
اإلنتاجية املستهدفة للنفط اخلام للكويت 
هي 4 ماليني برميل نفط يوميا في عام 2020 
مع احملافظة على هذه الطاقة اإلنتاجية حتى 
عام 2030. جاء ذلك في بيان صحافي للوزير 
العبداهلل تعقيبا على ما صرح به اول من 
أمس. ومن املعروف أن الكويت لديها خطة 
إستراتيجية تقضي بزيادة الطاقة اإلنتاجية 
تدريجيا للوصول إلى مس����توى 4 ماليني 

برميل يوميا في عام 2020.
ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل 
النفط الكويتي 64 سنتا ليستقر عند مستوى 
67.80 دوالرا ف����ي تعام����الت اول من أمس 
مقارنة بتعام����الت االثنني املاضي والبالغ 
67.06 دوالرا. وتشهد أسعار النفط العاملية 
في الفترة األخيرة حالة من التذبذب بسبب 

تأثرها بش����كل كبير باألنباء االيجابية أو 
السلبية حول انتعاش أو ركود االقتصاد 
العاملي وحركة أسواق املال في البورصات 
العاملية اضافة إلى العوامل الفنية من طلب 
وعرض التي تلعب دورا هاما في أس����واق 
النفط العاملية وغيرها. ويعتبر السعر احلالي 
لبرميل النفط الكويتي اقل من املس����توى 
املستهدف من قبل دول أوپيك لكنه في وضع 
جيد مقارنة باملستوى املتدني الذي وصل 
إليه في بداية العام احلالي عندما وصل إلى ما 
يقارب 32 دوالرا للبرميل نزوال من مستوى 
136 دوالرا الذي وصل إليه في يوليو 2008. 
وكان وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل توقع اول من أمس في تصريحات 
صحافية أن تبقى أسعار النفط بني مستوى 
60 و80 دوالرا للبرمي����ل حتى نهاية العام 
احلالي ولعبت األزمة االقتصادية العاملية 

والتزال دورا كبيرا في التأثير على جميع 
املجاالت االقتصادية مبا فيها النفط وأسعاره 
العاملية التي وصلت إلى مستويات مرتفعة 
لم تبلغها من قبل خالل السنوات املاضية 
وفتحت املجال لزيادة االستكشافات النفطية 
في دول عديدة وزيادة اإلنتاج العاملي مع 
زيادة الطلب على النفط بسبب زيادة النمو 
االقتصادي العاملي السيما في الصني والهند 

والواليات املتحدة.
إال أن هذا االستمرار توقف ليحل محله 
عدم االستقرار والتذبذب في مستويات النفط 
وأسعاره ويؤثر تأثيرا كبيرا على العوائد 
املالية للدول املنتجة للنفط ولكن في ظل 
توقع����ات متفائلة بان يك����ون العام املقبل 
بداية التعاف����ي احلقيقي لالقتصاد العاملي 

ومجاالته املختلفة.

»أوابك«: 193 مليار دوالر ارتفاع قيمة صادراتنا 
النفطية لتصل إلى 618 مليارا في 2008

سعر سلة »أوپيك« يرتفع مجددًا 
ليستقر عند 68.14 دوالرًا للبرميل

السعودية في الصدارة
وطبقا للبيانات التي تضمنها التقرير فقد جاءت السعودية 
ف��ي صدارة قائمة الدول األعضاء م��ن حيث قيمة الصادرات 
النفطية في عام 2008 مسجلة 267.174 مليار دوالر تلتها دولة 
االمارات ب� 80.635 ملي��ار دوالر ثم الكويت ب� 71.218 مليار 
دوالر. وجاء العراق في املرك��ز الرابع بقيمة صادرات نفطية 
بلغ��ت 63 مليار دوالر تلتها ليبي��ا ب� 52.084 مليار دوالر ثم 
اجلزائر ب� 38.543 مليارا ثم قطر ب� 27.428 مليارا ثم سورية 
ب��� 7.989 مليارات ثم البحرين ب� 5.895 مليارات ثم مصر ب� 

4.197 مليارات دوالر.

 الخام األميركي  فوق 71 دوالرًا للبرميل
طوكيو � رويترز: واصلت العقود اآلجلة للنفط اخلام األميركي 
صعوده��ا لليوم الثالث لتبقى ف��وق 71 دوالرا للبرميل أمس بعد 
أن أظه��رت بيانات للصناعة هبوطا غير متوقع ولكنه طفيف في 

مخزونات الواليات املتحدة من النفط اخلام.
وارتفع س��عر عقود النفط اخلام األميركي اخلفيف لتس��ليم 

نوفمبر 54 سنتا الى 71.42 دوالرا للبرميل.
وكان العقد قد ارتفع 47 سنتا عند التسوية في ختام التعامالت 

في بورصة ناميكس يوم الثالثاء.
ورفعت ادارة معلومات الطاقة األميركية تقديرها للطلب العاملي 
على النفط مبقدار 170 الف برميل يوميا للربع الرابع للعام وقالت 
انها تتوقع ان يزداد االس��تهالك 1.1 ملي��ون برميل يوميا خالل 
الع��ام القادم مقارنة مع توقعات س��ابقة بزيادة قدرها 910 آالف 

برميل يوميا.
وبعد التس��وية في ناميكس يوم الثالث��اء قال معهد البترول 
األميركي ان مخزون��ات اخلام األميركية هبطت 254 الف برميل 
في االس��بوع املنتهي في الثاني من اكتوب��ر مقارنة مع توقعات 
بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل في استطالع آلراء احملللني اجرته 
رويترز. وقال تقرير املعه��د ان مخزونات املقطرات هبطت 2.9 
ملي��ون برميل مخالفة توقعات احملللني بزي��ادة قدرها 300 الف 
برميل وارتفعت مخزونات البنزي��ن 544 الف برميل مقارنة مع 

توقعات بزيادة قدرها مليون برميل.

كونا: قالت منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )اوابك( ان قيمة 
الصادرات النفطية للدول األعضاء ارتفعت مبقدار 193 مليار دوالر في 

عام 2008 لتصل الى 618 مليارا بعد ان كانت 425 في عام 2007.
وأوضح����ت املنظمة في تقرير األمني العام الس����نوي للعام 2008 
ان تقلبات اسعار النفط على مدار عام 2008 والتي انخفضت مبقدار 
92.6 دوالرا للبرميل أي بنس����بة 70% من اعلى مستوى لها املسجل 
في يوليو وهو 131.2 دوالرا الى ادنى مس����توى لها وهو 38.6 دوالرا 
املسجل في ش����هر ديسمبر 2008 انعكست بش����كل سلبي على قيمة 

الصادرات النفطية لهذه الدول.
واضافت ان قيمة الصادرات النفطية للدول االعضاء بلغت 145.7 
مليار دوالر خالل الربع االول من عام 2008 عندما كانت اسعار النفط 
في حدود 92.7 دوالرا للبرميل ثم ارتفعت هذه االيرادات خالل الربعني 
الثان����ي والثالث من نفس العام ال����ى 188.7 و191.2 مليار دوالر على 
التوالي نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى مستوى 117.6 و113.5 دوالرا 

للبرميل خالل ذات الفترة.
واشارت الى انه بعد ان اخذت اسعار النفط في االنخفاض الى ما 
دون حاجز 100 دوالر للبرميل منذ شهر سبتمبر الى نهاية عام 2008 
صاح����ب ذلك انخفاض حاد في قيمة الصادرات النفطية التي وصلت 
خ����الل الربع االخير من العام الى 83.3 مليار دوالر فقط أي بنس����بة 
انخفاض بلغت 56% مقارنة بالربع الس����ابق وبنس����بة 43% مقارنة 
بالربع األول من نفس الع����ام.  وعزت »اوابك« االنخفاض الكبير في 
الرب����ع الرابع من عام 2008 والذي بل����غ 107.9 مليارات دوالر مقارنة 
بالربع الس����ابق له بصورة رئيسية إلى االنخفاض في أسعار النفط 

الناجت عن تداعيات األزمة املالية العاملية.

ڤيينا � كونا: أعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك( أمس عن 
ارتفاع سعر سلة خاماتها ال� 12 مبقدار دوالر و33 سنتا اول من أمس 
واستقر عند 68.14 دوالرا للبرميل بعد ان كان 66.81 دوالرا للبرميل 
في اليوم الذي سبقه. وذكرت املنظمة في نشرتها االقتصادية ان املعدل 

السنوي لسعر السلة للعام املاضي بلغ 95.45 دوالرا للبرميل.
وتضم سلة خامات »أوپيك« التي تعد مرجعا في مستوى سياسة 
االنت����اج 12 نوعا وهي خام »صحارى« اجلزائ����ري وااليراني الثقيل 
و»البصارة« العراقي وخام التصدير الكويتي وخام »السدر«، الليبي 
وخام »بون����ي« النيجيري واخلام البح����ري القطري واخلام العربي 
اخلفيف السعودي وخام »مريات« واخلام الفنزويلي و»جيراسول« 
االنغول����ي و»اورينت« االكوادوري وذلك بعد اعالن اندونيس����يا في 
االجتماع العادي ال� 149 للمنظمة في شهر سبتمبر املاضي انسحابها 
من املنظمة اعتبارا من مطلع العام احلالي. وكانت »أوپيك« التي تنتج 
اكثر من ثلثي االستهالك العاملي قد قررت في التاسع من شهر سبتمبر 
املاضي االبقاء على سقف انتاجها البالغ 25.5 مليون برميل في اليوم 
دون تعديل بعد ان الحظت ان املقومات االساسية في السوق العاملية 
النفطية من العرض والطلب سليمة ومتوازنة، وانه ال توجد حاجة 

لتغيير سقف انتاجها.

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مصفاة 
الش��عيبة بدأت منذ أيام عمليات الصيانة الدورية 
لبرج التقطير الفراغي باملصفاة، وهو من الوحدات 

املكملة لعمل وحدة التقطير الرئيسية للمصفاة.
وقالت املصادر ان إنتاج املصفاة قد تراجع من 
طاقته القصوى البالغة 200 ألف برميل يوميا الى 
130 ألف برميل يوميا وذلك حلني االنتهاء من عمليات 
الصيانة املقدرة بحوالي 30 يوما تقريبا. وأوضحت 
املصادر ان فرق عمل املصفاة تقوم حاليا بعمليات 
الصيانة بعد إغالق البرج مع بداية األسبوع اجلاري، 
مبينة ان تكلفة عمليات الصيانة ستحدد في نهاية 
عمل ف��رق العمل التابعة للمصف��اة. على صعيد 

متصل، أكدت املصادر ان املصفاة ستدخل في عملية 
صيانة ش��املة مع أوائل العام 2011 وهو ما يعني 
ان املصفاة ستغلق بشكل كامل حلني إجناز عملية 
الصيانة الشاملة التي تتم بشكل دوري وحسبما 
هو موضوع من خطط عمل املصفاة. هذا ورفضت 
املصادر التعليق على مستقبل مصفاة الشعيبة في 
ظل التوقف املؤقت ملشروع املصفاة الرابعة، حيث 
كان من املقرر إغالق مصفاة الشعيبة نظرا لتقادمها 
مع البداية الفعلية لعمل املصفاة الرابعة، مؤكدة ان 
قرار استمرار مصفاة الشعيبة من عدمه يعود الى 
املجلس األعلى للبترول ومن قبله كل من مؤسسة 
البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية وحسب 

اخلطط العامة لقطاع التكرير في الكويت.

طاقتها اإلنتاجية تراجعت إلى 130 ألف برميل يوميًا

مصفاة الشعيبة تغلق برج التقطير الفراغي
إلجراء عمليات الصيانة الدورية لمدة شهر


