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مدعومًا بتراجع الدوالر إلى أدنى مستوياته في 14 شهرًا

سعر 80 دوالرًا للبرميل »مرتفع بعض الشيء«

البدري: 7 مشروعات نفطية تحييها 
»أوپيك« بفضل األسعار

لندنـ  رويترز: قال األمني العام 
البدري  ملنظمة أوپيك عبداهلل 
إن الدول األعضـــاء تعمل على 
احياء مشروعات نفطية ضخمة 
مت وقفها نتيجة انخفاض أسعار 
النفط من مستوياتها القياسية 
في العام املاضي، مضيفا »حني 
انخفضت األسعار أجلنا حوالي 
35 مشـــروعا، االن رأينا احياء 

سبعة«.
واوضح البدري ان سعر 80 
دوالرا لبرميل النفط الذي سجل 
الشـــيء«  أمس »مرتفع بعض 
وليس لـــه ما يبرره من عوامل 
أساسية في السوق، مضيفا ان 
أوپيك ال تشعر بارتياح لبلوغ 
ســـعر البرميل 100 دوالر وان 
صعود االسعار في الفترة األخيرة 

ينم عن نوع من املضاربة.
وقال انه مـــا من نقص في 
االمدادات وان هناك مخزونات 
عائمة قدرها 125 مليون برميل 
وهما الســـببان مـــع قدر من 
املضاربة، وتابع »نرى ان سعر 
80 دوالرا مرتفع بعض الشيء 
في وقت يشهد أزمة اقتصادية 
ولكن علينا االنتظار لنرى اذا 

كان الوضع سيستمر ام ال«.
وأضاف ان ال علم له بخطط 
الذي يستخدم  الدوالر  لتغيير 
في تقومي جتارة النفط العاملية، 
وحني سئل عما إذا كان على دراية 
مبثل هذه اخلطوات أجاب بالنفي 
قائال انها سياسة الدول األعضاء 
مؤكـــدا ان قضايا تقومي جتارة 
النفط تخص الدول األعضاء كل 

على حدة وليس سياسة خاصة 
باملنظمة، وذكر أيضا ان ضعف 

الدوالر مثار قلق للمصدرين.
الـــى أن بعـــض  وأشـــار 
املضاربات فـــي جتارة النفط 
جزء طبيعي من عمل األسواق 
لكنه أضاف أنه يجب احلد من 
املضاربات املفرطـــة، مضيفا 
»بعض املضاربـــات جزء من 
السوق ومن النظام لكن يجب 

أال نصل إلى حد اجلموح«.
وأضاف البدري ان االنتقال من 
الدوالر إلى غيره كعملة لتجارة 
النفط سيستغرق وقتا طويال وأن 
اليورو هو البديل املمكن الوحيد، 
وتابـــع أن االنتقال من اجلنيه 
االسترليني الى الدوالر في تقييم 

النفط استغرق عقودا.

استثمارات  السعودية 
في لبنان تتجاوز

الـ 20 مليار دوالر

»نيويورك تايمز« تتجه 
إللغاء 100 وظيفة

الرياض د.ب.أ: صرح رئيس 
مجلس األعمال السعوديـ  اللبناني 
عبد احملسن احلكير بأن إجمالي 
االستثمارات السعودية في لبنان 
يتجاوز 20 مليار دوالر، ومن املقرر 
أن يعقد املجلس دورته اخلامسة 
في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 

27و28 من أكتوبر اجلاري.
وقال احلكير: »ســــيتم خالل 
اجتماعــــات الــــدورة بحث فرص 
إلى جانب  االستثمار املشــــتركة 
كل ما يسهم في تعميق العالقات 
االقتصادية والتجارية بني رجال 
البلدين«.وأضاف  فــــي  األعمــــال 
احلكيــــر أن »200 رجل أعمال من 
اجلانبني سيشاركون في االجتماع 
ملناقشة أمور من أبرزها تطور بيئة 
االستثمار في اململكة ولبنان وآفاق 
االســــتثمار في مجاالت الصناعة 
املاليــــة  املصرفيــــة واخلدمــــات 

والتأمني.

نيويورك ـ يو.بي.آي: تخطط 
صحيفــــة »نيويــــورك تاميــــز« 
األميركيــــة إللغاء 100 وظيفة في 
قسم األخبار بحلول نهاية العام 
احلالي أي 8% من مجموع الوظائف 
القسم. وقالت الصحيفة  في هذا 
أمــــس االول، انهــــا عرضت أيضا 
علــــى املوظفني املســــجلني وغير 
املسجلني في النقابات شراء أسهم 
في الصحيفة او انها قد تلجأ إلى 
تسريح 100 إذا لم جتد ما يكفي من 

املوظفني لالستقالة طوعا.
وبلغ عدد موظفي قسم األخبار 
في الصحيفــــة 1330 قبل املوجة 
األخيرة من التسريح. ويبلغ العدد 
احلالي 1250، علما ان أي صحيفة 
أميركية أخرى ليس لديها أكثر من 
750 موظفا في قسم األخبار. وكتب 
احملرر التنفيذي في الصحيفة بيل 
كيلر في رسالة إلى املوظفني »لن 
أدعــــي ان تقليــــص املوظفني لن 
يضيف أعباء إلى الصحافيني أسرع 
من مكافآتهم«، مضيفا »انا مثلكم 
أتوق إلى العمل من دون أن أخشى 

األزمات االقتصادية«.

العطية: ال يوجد 
نقص في اإلمدادات

إيطالي��ا � رويت��رز: قال 
وزير النفط القطري عبداهلل 
العطية إن منظمة أوپيك تراقب 
الوضع في األسواق، لكنه أبدى 
ثقت��ه أنه ال يوجد نقص في 

اإلمدادات. 
وقال العطية في مراس��م 
افتتاح مرف��أ للغاز الطبيعي 
المسال في ايطاليا يطل على 
البح��ر االدرياتي »إن التنبؤ 
باألسعار لعام 2010 في غاية 

الصعوبة«.
وأض����اف »نرج��و أن 
يكون عام 2010 عام��ا أفضل، 
وفي »أوپي��ك« نحن نراقب 

الوضع عن كثب«.

أكد أن وصولها لمستوى 100 دوالر نهاية العام الحالي أمر »مستبعد«

معرفي: أسعار النفط تدور حول 75 دوالراً
البعض أرجع االرتفاع إلى ضعف الدوالر واآلخرون إلى بدء التعافي العالمي من األزمة

نفطيون لـ »األنباء«: 80 دوالرًا للبرميل سعر »مؤقت«

في البداية توقع رئيس مكتب 
األفق لالستشارات اإلدارية وعضو 
السابق  املجلس االعلى للبترول 
د.خالد بودي أن تلجأ منظمة الدول 
املصدرة للنفط »أوپيك« الى زيادة 
اإلنتاج خالل اجتماعها املقبل في 
شهر ديسمبر املقبل اذا استمرت 
أسعار النفط في االرتفاع وجتاوزت 

حاجز الـ 100 دوالر للبرميل.
وقال بودي ان ارتفاع أسعار 
النفط وجتاوزها أمس حاجز الـ 80 
دوالرا للبرميل يأتي في األساس 
الى بــــدء التعافي االقتصادي من 
العاملية وخاصة  املاليــــة  االزمة 
في الواليات املتحــــدة األميركية 
التي بدأ اقتصادها يشــــهد بوادر 
حتسن كبيرة، وخير دليل جتاوز 
مؤشــــر الداو جونز حاجز الـ 10 
آالف نقطة خالل االسبوع املاضي 
وحتسن الناجت املالي ملعظم البنوك 
والشركات األميركية التي تأثرت 
باألزمة في أرباحها بالربع االول 

والثاني من العام احلالي.
وذكر أن النفط يرتبط بعنصرين 
أساســــيني هما العرض والطلب 
واملضاربات، وحاليا وبعد ظهور 
حاالت التعافي العاملي بدأ الطلب 
على النفط يزداد وتزامنت مع ذلك 
زيادة املضاربات الســــعرية التي 
أوصلت األسعار إلى هذا االرتفاع، 
موضحا أن هبوط أسعار النفط 
املبالغ منذ نهايــــة العام املاضي 
وبداية العام احلالي أحدثت حالة 

من الغنب للدول املنتجة للنفط.
وأشار الى أن سعر 80 دوالرا 
للبرميل هو سعر عادل ومنطقي 
خاصة ان هذا السعر سوف يتيح 
البــــدء في تنفيذ  للدول املنتجة 
العديد من املشاريع االستكشافية 
التي تعطلت منذ نشــــوب االزمة 
االقتصاديــــة، متوقعــــا أن تصل 
األسعار في املستقبل القريب الى 
85 دوالرا للبرميل وذلك جتاوبا 
الســــنوية  التضخم  مع نســــبة 

املرتفعــــة التي وصلت في بعض 
الدول املنتجة للنفط الى مستويات 

قياسية.
وبني بودي أن ارتفاع أسعار 
النفط ليس لها أي عالقة بانخفاض 
العمالت  الدوالر مقابــــل  ســــعر 
الرئيسية خاصة ان سعر الدوالر 
ال تتحكم به الدول املنتجة وامنا 
يتحدد بــــاداء االقتصاد األميركي 
بشكل عام، مضيفا »الكل يعلم أن 
االقتصاد األميركي بدأ في التعافي 
وسيكون لهذا التحسن مردود كبير 

في األسعار«.
واستبعد بودي أن ترتفع أسعار 
السابقة  النفط وتكسر احلواجز 
التــــي وصلت اليها خــــالل العام 

املاضي، مشــــيرا الى أن االرتفاع 
السابق كان مبالغا فيه جدا وكانت 
تأثيراته مدمرة لالقتصاد على املدى 
البعيد، مشــــيرا الى انه في حالة 
وصول األســــعار الى 100 دوالر 
سيكون مردود هذا االرتفاع سلبيا 
على االقتصــــاد احمللي في زيادة 

معدالت التضخم.

ضعف الدوالر

من جانبه قال اخلبير النفطي 
كامل احلرمي ان ضعف الدوالر 
مقابل العمالت الرئيســـية هو 
الســـبب الرئيســـي في جتاوز 
أسعار النفط حاجز الـ 80 دوالرا 
مسجلة اكبر ارتفاع خالل العام 

احلالي، موضحا أن سعر النفط 
احلالي الواقع بني 75 و80 دوالرا 
للبرميل هو سعر عادل ويساعد 
الدول املنتجة على حتقيق املزيد 
من االســـتثمارات فـــي القطاع 

النفطي.
وبني احلرمي أن سعر 80 دوالرا 
لبرميل النفط مرتفع بعض الشيء 
وليــــس له ما يبــــرره من عوامل 
أساسية في السوق، موضحا أن 
صعود األسعار في الفترة األخيرة 
ينم عن نوع من مضاربة كبيرة في 

السوق املتخمة باملعروض.

سعر مؤقت

بدوره قال رئيس مجلس االدارة 

والعضو املنتدب لشركة البترول 
الوطنية سامي الرشيد ان ارتفاع 
أسعار النفط وكسرها حاجز الـ 80 
دوالرا سيكون مؤقتا جدا، ولكن 
بشكل عام األســــعار في حتسن 
وسوف تستقر ما بني الـ 70 و80 

دوالرا للبرميل.
وأوضح أن ارتفاع األســــعار 
سيكون وقتيا وستعود األسعار 
من جديد الى طبيعتها التي حددتها 
»أوپيك«، موضحا أن املنظمة تنظر 
دائما الى معطيات السوق وتدرس 
ما اذا كان هناك أي مضاربات او 
نقص في اإلمدادات تتحكم في هذه 
االرتفاعات. واكد على أن هناك دوال 
مصدرة للنفط من خارج »أوپيك« 
مثل روسيا زادت إنتاجها بشكل 
كبير خالل االشهر القليلة املاضية 
مستغلة فرصة حتسن االسعار، 
موضحا ان روسيا وحدها زادت 
انتاجها ليصل الى 10 ماليني برميل 
يوميــــا أي اعلى من الســــعودية 

مبقدار 2 مليون برميل.
بدوره قال عضو مجلس االدارة 
التنفيذي في شــــركة  والرئيس 
النفطية  ايكاروس للصناعــــات 
سهيل بوقريص ان توقعات أسعار 
النفط خالل الفترة املقبلة حتتاج 
الى جائزة ملن يجيب عنها خاصة 
ان هناك العديد من املعطيات التي 
تتحكم في الســــوق ومن خاللها 

يتحدد سعر النفط.
وأوضح بوقريــــص أن هناك 
عدة عوامل تتحكم في سعر النفط 
واملشاهد لهذه التحركات التي بدأت 
منذ اكثر من 15 يوما يعلم جيدا أن 
هذه العوامل تتركز في املضاربات 
التي بدأت في التحكم بالســــوق 
وكذلك حاالت التحسن االقتصادي 
خاصة في دول جنوب شرق أسيا 
والتي تعتبر اكبر مستورد للنفط 
في املنطقة، مضيفا أن األســــواق 
سوف تشهد حالة من ارتفاع الطلب 

خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

 أحمد مغربي 

أجمع عدد من النفطيون على أن صعود أسعار النفط أمس وجتاوزها عتبة الـ 80 دوالرا للبرميل 
للمـرة األولى خالل العام احلالـي ما هو اال خير دليل على بدء تعافـي االقتصاد العاملي من الوهن 
الذي أصابه جراء االزمة املالية التي أطاحت بأسعار النفط التي وصلت الى ذروتها عند 150 دوالرا 

للبرميل خالل العام املاضي.
وقال بعض النفطيني لـ »األنباء« ان ارتفاع األسـعار يعود في األساس الى ضعف الدوالر مقابل 
العمالت الرئيسـية األخرى الن العالقة بني سـعر النفط والدوالر هي عالقة عكسية دائما، والدول 

املنتجة التي تبيع نفطها بالدوالر حتاول تعويض انخفاض العملة األميركية عن طريق رفع السعر.
والبعض ارجع هذا االرتفاع الى وجود مضاربات كبيرة في األسواق النفطية خاصة في دول جنوب 
شـرق آسيا والتي تعتبر اكبر مستورد للنفط في املنطقة، مرجعني االرتفاع كذلك الى قدوم فصول 

الشتاء والتي عادة ما تشهد زيادة في الطلب على النفط.
وأوضحوا أن ان مسـتوى األسعار سوف يظل يدور حول 75 دوالرا للبرميل صعودا وهبوطا وقد 
يختـرق حاجز الـ 85 دوالرا خـالل فترة وجيزة لكنه لن يصمد كثيرا فوق هـذا احلاجز.. وفيما يلي 

التفاصيل:

أكــــد اخلبير النفطي موســــى معرفي أن االرتفاع 
احلالي في اســــعار النفط العاملية هو ارتفاع مؤقت 
مستبعدا وصول ســــعر البرميل الى 100 دوالر قبل 

نهاية العام احلالي.
وقال معرفي لـ »كونا« أمس ان مستوى األسعار 
سيظل يدور حول 75 دوالرا للبرميل صعودا وهبوطا 
وقــــد يخترق حاجز الـ 80 دوالرا خالل فترة وجيزة 

لكنه لن يصمد كثيرا فوق هذا احلاجز.
وتشهد أسعار النفط منذ بداية األسبوع املاضي 
حالة من االنتعاش حيث وصل سعر برميل النفط اخلام 
الى 79.61 دوالرا في سوق نيويورك بينما سجل سعر 

برميل خام برنت 77.77 دوالرا في سوق لندن.
واشــــار معرفي الى ان هناك عوامل كثيرة تؤثر 
حاليا في أسعار النفط واغلبها ال يصب في مصلحة 
ارتفاع السعر بشكل كبير على األقل قبل نهاية العام 
احلالي، متوقعا ان تشهد األسعار موجة جديدة من 

االرتفاع في عام 2010.
وبني ان اســــعار النفط تتأثر حاليا بشكل كبير 
بســــعر الدوالر املتراجع أمام العمالت األخرى، الفتا 
الى ان العالقة بني ســــعر النفط والدوالر هي عالقة 
عكســــية دائما الن الدول املنتجــــة التي تبيع نفطها 
بالدوالر حتاول تعويض انخفاض العملة األميركية 
عن طريق رفع الســــعر. وتوقع معرفي ان تنخفض 
أســــعار النفط اذا عاود الدوالر مرة أخرى االرتفاع 
بينما قد ترتفع هذه األسعار كثيرا اذا واصلت العملة 

االميركية انخفاضها مرة اخرى.
وقال ان املخزونات االســــتراتيجية العاملية التي 
متلكها الدول والشــــركات النفطيــــة اخلاصة والتي 
يعود اغلبها الى الواليات املتحدة االميركية هي حاليا 
في مســــتوى مرتفع للغاية وقــــد وصلت في يوليو 

املاضي الــــى 2588 مليون برميــــل قبل ان تنخفض 
في أغســــطس مبقدار 11 مليونا لكنها تبقى ايضا في 

مستوى مرتفع.
واشار الى ان هذه املخزونات االستراتيجية هي 
بخالف املخزونات العائمة في البحار من النفط اخلام 
والتي تتجاوز 55 مليون برميل اضافة الى مخزونات 
املنتجات البترولية التي تصل احيانا الى 60 مليون 
برميل، مبينا ان ارتفاع كل هذه املخزونات من شأنه 

ان يؤثر سلبا في اسعار النفط.
وذكر ان هناك مؤشرات كثيرة على حتسن الطلب 
العاملي على النفط اخلام من أهمها زيادة االستهالك 
االميركي مع حتسن أحوال االقتصاد هناك اضافة الى 
منو اســــتهالك كل من الصني من النفط اخلام والذي 
يتوقع ان يكون مبقدار 4.2% وكذلك الهند مبقدار 3.6 
عن العام املاضي، مبينا ان التوقعات تشير الى منو 

االقتصاد العاملي مبقدار 4% خالل العام املقبل.
واضاف ان دراسات »أوپيك« تشير الى ان الطلب 
العاملي على النفط اخلام سينمو مبقدار 700 ألف برميل 
يوميا في العام املقبل 2010 وسيكون لـ »األوپيك« منها 
300 ألف برميل، بينما تشــــير دراسات اخرى الى ان 
النمو في الطلب العاملي سيكون مبقدار 1.700 مليون 
برميل يوميا خالل عــــام 2010 وان نصيب »أوپيك« 
منها سيكون في حدود مليون برميل أي ان اجمالي 
الطلب على نفط »أوپيك« ســــيكون في حدود 28.4 

مليون برميل يوميا العام املقبل.
وقال ان هذه العوامل من شأنها ان تؤثر ايجابيا على 
أسعار النفط لكن تقابلها عوامل اخرى من شأنها ان 
تؤثر سلبا عليها وبشكل كبير ومن اهم هذه العوامل 
احتماالت دخول العراق وبقوة مرة اخرى على سوق 

النفط في السنوات اخلمس املقبلة.

سهيل بوقريص سامي الرشيد

كامل احلرمي 

د.خالد بودي

الرشيد: ارتفاع 
األسعار يعود في 
األساس إلى بدء 
التعافي االقتصادي 
من األزمة خاصة

 في أميركا 

بودي: »أوپيك« 
ستلجأ إلى زيادة
 اإلنتاج في اجتماعها 
المقبل إذا المست 
األسعار حاجز 
الـ 100 دوالر 

تباطؤ االندفاع
أعلنت الرابطة الوطنية لبناء المساكن عن تراجع في أكتوبر

 لمؤشرها عن سوق المساكن
المؤشر معدل موسميا 

واألرقام دون الـ 50 تدل 
على مشاعر سلبية تجاه 

السوق

النفط يتجاوز عتبة الـ 80 دوالرًا مسجاًل أعلى مستوى في عام
ســـنغافورةـ  رويترز: ارتفعت أســـعار العقود اآلجلة للنفط اخلام 
األميركي أمس إلى أعلى مســـتوى في عام متجاوزة 80 دوالرا للبرميل 
ومدعومة بتراجع الدوالر إلى أدنى مســـتوياته في 14 شـــهرا وارتفاع 

األسهم األميركية إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرا.
 ودعمت نتائج االعمال القوية التي اعلنتها الشركات سوق األسهم 
األميركية فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% أمس االول مما 
دفع الدوالر للهبوط فزاد من االقبال على مجموعة من الســـلع املقومة 

به بني املشترين املتعاملني بعمالت أخرى.
 وكانت أبل أحدث شركة أعلنت نتائج أعمال قوية بعد اقفال أسواق 
نيويورك أمس االول، وبلغ ســـعر اخلام األميركـــي في عقود نوفمبر 
80.05 دوالرا للبرميل في التعامالت االســـيوية وهو أعلى مستوياته 
منـــذ 14 اكتوبر من العام املاضي لكنه تراجع إلى 79.8 وظل مرتفعا 19 
سنتا عن تسوية أمس االثنني.  وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس 
األوروبي 22 ســـنتا إلى 77.99 دوالرا للبرميل بعد ان بلغ 78.18 دوالرا 
في وقت ســـابق، وأظهر استطالع اجرته رويترز ان احملللني يتوقعون 
أن تظهر البيانات زيادة قدرها مليوني برميل في مخزونات اخلام خالل 
األسبوع املاضي وانخفاض نواجت التقطير مبقدار 1.6 مليون برميل في 

حني توقعوا تراجع مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل.
 وأدت ارتفاعات أســـعار النفط على مدى تســـعة ايام متتالية إلى 
زيادته بنسبة 15% مثلما حدث في شهر يوليو متوز ليقترب النفط من 

حتقيق أفضل أداء شهري منذ مايو املاضي.


