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بعد طول ترق���ب وانتظار 
انطلقت حملة جنون األس���عار 
الغامن  من شركة يوسف أحمد 
وأوالده للسيارات، حيث شهدت 
معارض الشركة إقباال كثيفا من 
العمالء الذين توافدوا لالستفادة 
م���ن الع���روض املذهل���ة على 
مجموعة سيارات شفروليه 2010، 
طيلة ش���هر مايو ميكن لعمالء 
شفروليه االس���تمتاع بأحدث 
املنتجات بأسعار خيالية تناسب 

كل امليزانيات واألذواق. 
وتقدم شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده لعمالئها سيارة 

األحالم التي تناسب شخصيتهم الفريدة. لهواة 
السرعة ومحبي اإلثارة خيار أمثل هو شفروليه 
كامارو 2010 والذي يبدأ سعره من 9.666 دينارا، 
 ،SSو LTتتوافر كامارو 2010 في طرازين فريدين
وتتميز SS مبحرك V8 خارق س���عة 6.2 ليترات 
لتوليد قوة 462 حصان���ا يدفع الكامارو SS إلى 
تسارع مذهل من صفر إلى 100 كلم خالل 4.7 ثوان، 
ومن ناحية أخرى، تتمي���ز كامارو LT مبحركها 
اخلارقV6 بس���عة 3.6 ليت���رات الذي مت تزويده 
بتقنية الضخ املباشر لتوليد قوة تبلغ 323 حصانا 

وتسارع من صفر إلى 100 كلم خالل 6.1 ثوان.
ويظل املظهر اخلارجي اخلالب صفة فريدة تالزم 
ش���فروليه كامارو في كل زمان ومكان. وتتوافر 
كامارو بتشكيلة من عشرة ألوان خارجية مثيرة 
تتي���ح للعمالء اختيار املواصف���ات التي تتالءم 

مع أذواقهم اخلاصة. وللراغبني 
بإضافة ملس���ة رياضية مميزة 
إلى س���يارتهم، ميكنهم تزويد 
 RS سياراتهم بالباقة الرياضية
وتشتمل على عجالت بقياس 20 
انش���ا مصقولة باللون الفضي 
القامت Midnight Silver ، ومصابيح 
خلفية خاصة، وجناح خلفي، 
 HID ومصابيح رأس عالية األداء
واملتوافرة بتكنولوجيا اإلنارة 
LED املتطورة، وشعارات الباقة 
الرياضية، وللسائقني الراغبني 
بإضافة ملسة شخصية مميزة إلى 
سياراتهم، تتوافر إكسسوارات 
كروموزون KromOzone خطوط الصقة لتضفي 
طابع السيارات الرياضية ومجموعة متكاملة من 
اإلضافات للهيكل وأنظمة عادم تناسب مختلف 

األذواق.
املذهلة حلمل���ة »جنون  العروض  وتش���مل 
األس���عار« أس���عارا خيالية على كامل مجموعة 
س���يارات ش���فروليه، مبا في ذلك سيارات أفيو، 
أوبترا، إبيكا، لومينا، كابريس، كابتيفا، ترافرس، 
تاهو، سوبربان، سيلفرادو، وأفالنش.  وتتعهد 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده، املوزع احلصري 
لسيارات شفروليه في الكويت، مبواصلة تقدمي 
العروض املذهلة على أحدث الس���يارات بأسعار 
خيالية لتلبي كل احتياجات عمالئها الراغبني في 
امتالك سيارات تتميز باجلودة العالية، والتقنيات 

املتطورة والتصميم الراقي واألداء اخلارق.

 عودة متألقة لحملة جنون األسعار
 من »يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات«

كوتاكوتا يفوز بـ 20 ألف دينار بسحب 
»الحصاد اإلسالمي« لـ »األهلي المتحد«

باقة من أرقى العالمات التجارية العالمية 
تنضم إلى مول 360 

»مؤسسة البترول«: خطوات استيراد الغاز 
المسال  تمت حسب اللوائح واإلجراءات

البترول  أك���دت مؤسس���ة 
الكويتي���ة ان جميع اخلطوات 
الت���ي قام���ت به���ا واملتعلقة 
باستيراد الغاز املسال املستخدم 
في توليد الكهرباء كانت حسب 
اللوائح واالجراءات املعمول بها 

وتوجيهات مجلس االدارة.
وقال بيان لدائرة العالقات 
االعالمي���ة في املؤسس���ة ان 
بعض وسائل االعالم طالعتنا 
مؤخرا مبواضيع تخص القطاع 
النفط���ي وخاصة فيما يتعلق 
باستيراد الغاز الطبيعي املسال 
الحتياجات وزارة الكهرباء واملاء 
مشيرا الى انه ولتوضيح االمور 
التي ذكرت ف���ي هذه التقارير 
للجميع فان مؤسسة البترول 
الكويتية تود ان توضح بعض 

االمور املهمة.
ادارة  واوض���ح ان مجلس 

املؤسس���ة اصدر عدة قرارات 
للقطاع النفطي بضرورة العمل 
على توفير وقود الغاز الطبيعي 
املس���ال للدول���ة وذلك نتيجة 
للزيادة املطردة في االستهالك 
الكهربائي للدولة وخاصة على 
املدى القصير للسنوات )2009 
- 2013( وحل���ني توافر انتاج 
الغاز املس���ال والوقود البيئي 
القادمة  املناسب من املشاريع 
النتاج وقود الطاقة البيئي لسد 

احتياجات الدولة.
واكد ان هذه القرارات جاءت 
الى االهمية االقتصادية  نظرا 
والبيئية في اس���تبدال حرق 
املنتجات ذات القيمة السوقية 
العالية بوقود بيئي مناسب ذي 

قيمة سوقية اقل.
وق���ال البيان ان���ه نتيجة 
لذلك فقد مت تشكيل فرق عمل 

متخصصة من القطاع النفطي 
للتخطيط لهذه العملية حيث مت 
عمل الدراسات املتكاملة لسوق 
الغاز الطبيعي املسال والشركات 
العاملة في ه���ذا املجال مبينا 
ان الفريق جنح في عام 2009 
في تهيئة املرافق الستقبال اول 
شحنات الغاز الطبيعي املسال 
وسد احتياجات الوزارة لتوفير 

وقود بيئي نظيف.
واكد ان���ه مت تقييم املرحلة 
االولى بعد انتهائها وذلك بغية 
االستمرار للسنوات املقبلة مبينا 
ان الفري���ق املف���اوض عرض 
ادارة  النتائ���ج على مجل���س 
مؤسسة البترول الكويتية حيث 
اوصى املجلس باالستمرار في 
توريد الغ���از على فترة اطول 
لضمان تغطي���ة االحتياجات 

بصورة اقتصادية.

مورالي كوتاكوتا الكيشماناراو يتسلم اجلائزة من حمد أشكناني

مول 360 ضم أرقى العالمات التجارية إليه

املتحد  البن���ك األهلي  أعلن 
عن أسماء الفائزين في السحب 
األسبوعي حلس���اب »احلصاد 
االس���المي«، حيث فاز مورالي 
كوتاكوتا الكيشماناراو باجلائزة 
األس���بوعية الكبرى بقيمة 20 

ألف دينار.
كما فاز أيضا كل من العمالء 
زهراء علي عبداهلل حسن، ومحمد 
نقاد، وليساما جوزف، وزكية 
عبداهلل املوسى، وناصر أحمد 
يوسف عبداهلل بجوائز نقدية 

قيمة كل منها 1000 دينار.
ويع���د حس���اب احلص���اد 
االس���المي من أكبر حس���ابات 
التوفي���ر في املنطق���ة وينفرد 
بعروض���ه الكبي���رة باالضافة 
الى انه حساب اجلوائز الوحيد 
الش���ريعة  املتوافق مع أحكام 
االسالمية حيث يقدم في موسمه 
اجلديد 6000 جائزة نقدية يبلغ 
مجموعه���ا 10 مالي���ني دينار، 
وتشمل للمرة األولى سحوبات 
على جائزة مليون دينار تقدم 
على هيئة »راتب مدى احلياة« 

يواصل مول 360، أحدث مراكز 
التس���وق الراقية في الكويت، 
إرساء معايير جديدة في قطاع 
التجزئة من خالل اس���تضافة 
مجموعة واس���عة من أش���هر 
العالمات التجارية حتت سقف 
واحد، فق���د أصبح اآلن بإمكان 
محبي عالم املوضة االختيار بني 
أكثر من 106 متاجر جتزئة رفيع 
املستوى إلى جانب تشكيلة من 
أرقى املطاعم واملقاهي، ومرافق 
التسلية والترفيه املتميزة مانحا 

رواده جتربة فريدة. 
ويستضيف مول 360 عددا من 
العالمات التجارية املميزة التي 
افتتحت أول فروعها في الكويت 
والتي تعتبر إضافة مهمة ترتقي 
التي يوفرها  التسوق  بتجربة 
املول ل���زواره الى افاق جديدة 

ويأتي في مقدمتها: 
 Juicy Couture، Harrys of  
 London، Desigual، Bebe، A
 Pea in ، Bobbie Brown، He By
 Mango، Bimba & Lola، NIKE،
 La Vie en Rose theو Pronovias
Pod باإلضاف���ة ال���ى نخبة من 
التي  الراقية  العاملي���ة  املتاجر 
 Gucci، س���تفتتح قريبا ومنها
 Botegga Veneta، Givenchy
 Boutique، Marni، La Martina،
 Sacoor Brothers، Cortefeil، Ted

.Zmileleeو Baker
 وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التسويق في مول 360 كالوديا 
لوبوشينسكا: مع استمرار افتتاح 
أشهر وأرقى العالمات التجارية 
العاملية في مول 360 شهريا يعزز 
امل���ول مكانته كمركز للعالمات 
الرائدة في  التجارية العاملي���ة 
الكثير  إلي���ه  الكويت ويجذب 
من عشاق املوضة مانحا زواره 
مزايا متنوعة وجتربة تسوق 

متكاملة.
 وأضافت: »لقد أضاف مول 

بقيمة 4000 دينار شهريا على 
مدى 250 شهرا. 

كما يتم السحب كل 3 أشهر 
على جائزة ربع سنوية كبرى 
بقيمة 500 أل���ف دينار )2000 
دينار ش���هريا عل���ى مدى 250 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف 
دينار لكل منهما )2000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا( مما 

ميثل دخال ثابتا مس���تمرا على 
مدى أكثر من عشرين عاما.

وع���الوة على ذل���ك، يقدم 
حساب احلصاد االسالمي جوائز 
أس���بوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أس���بوعية كبرى 
بقيمة 20 ألف دينار إلى جانب 
خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها. 

360 الكثير إلى مفهوم التسوق 
احلديث في الكويت، فال يتميز 
املول فقط مبا يضم من العالمات 
التجاري���ة العاملية بل مبرافقه 
الرائعة التي جتعل منه وجهة 
يقصده���ا الباحثني عن جتربة 

تسوق فريدة من نوعها«.
وتعد احلدائق املعلقة وجهة 
فريدة يقصدها زوار املول وهي 
عبارة عن جدار نباتي حي ميتد 
على مساحة 620 مترا مجسدة 
مزيجا جماليا يجمع بني الطبيعة 
اخلالبة وفن التقنية واصبحت 
منطق���ة احلدائق املعلقة املكان 
املثالي الستمتاع بألذ املأكوالت 
من خالل باقة من أشهر املطاعم 
واملقاهي العاملية في أجواء تتميز 

بالهدوء واالسترخاء. 
ومع افتتاح املطعم اإليطالي 
الشهير Signor Sassi يضم مول 
360 أكثر من 38 مطعما ومقهى 
ليجمع بني مزي���ج من املطاعم 
احمللية املبتكرة مثل زهرالليمون، 
 Life with Cacao، ،صباح ومساء
 b+f Open Flameو Lets Burger
Kitchen الذي سيفتح أبوابه قريبا 
في منطقة احلدائق باالضافة الى 
باقة من أشهر املطاعم العاملية 

التي تفتتح ف���ي الكويت ألول 
 The Meat Company، مرة وتضم

 .Yo Sushiو Wagamama
وفي االط���ار ذاته يحتضن 
املول مرافق ترفيهية مميزة منها 
التي صممت  البولينغ  صاالت 
على أعلى معايير باالضافة الى ال� 
Freeze Club الذي يشمل مجموعة 
واسعة من األلعاب املتخصصة 
لتالئم أذواق الزائرين من الشباب 
بأسلوب غير مسبوق إضافة الى 
15 صالة عرض سينمائي مجهزة 
بأحدث تقنيات الصوت والصورة 
منها شاشتان بتقنية العرض 
التي   IMAX �ال الرقمي وشاشة 

تعتمد تقنية ثالثية األبعاد.
 ومع اقتراب حلول موس���م 
صيف 2010، يستعد مول 360 
إلطالق »Infunity« أحدث مرفق 
الترفيه���ي العائل���ي والذي مت 
جتهيزه بأحدث ما توصلت اليه 
التكنولوجيا حيث مت تصميمه 
وفق أرقى املعايير واملواصفات 
العاملية املعتمدة في املنش���آت 
الترفيهية العاملية ليتمتع رواده 
بتوليفة من األلعاب الترفيهية 
والتعليمية الداخلية الرائعة لكل 

افراد العائلة.

وزيرة السياحة الماليزية: نتطلع الستقبال 
25 ألف سائح كويتي خالل العام الحالي

لدى إطالقها برنامج »ماليزيا واحدة« بالتعاون مع »بودي للطيران«

)هاني الشمري(جانب من املؤمتر الصحافي

فواز كرامي
أكدت وزيرة السياحة املاليزية جن ين ين التي 
تزور الكويت حاليا ان الكويت محطة إستراتيجية 
لترويج الس����ياحة في ماليزي����ا، مؤكدة ارتفاع 
مؤشرات السياح القادمني من الكويت خالل العام 
املاضي والتي بلغت 20 ألف سائح، متوقعة زيادة 

هذا العدد إلى 25 ألفا خالل املوسم احلالي. 
وأضافت ين خالل حفل إطالق برنامج »ماليزيا 
واحدة« أمس حتت رعاية املجلس املاليزي لترويج 
السياحة وبالتعاون مع مجموعة بودي للطيران، 
وفي إطار الترويج للسياحة املاليزية واإلعالن 
عن رحالت خاصة للسياح الكويتيني الراغبني في 
السفر خالل عطلة الصيف إلى ماليزيا، أن ماليزيا 
بدأت مرحلة جديدة من صناعة السياحة هناك، 
مش����يرة إلى أن دخل صناعة السياحة املاليزية 
خالل عام 2009 بلغ نحو 15.7 مليار دوالر، فيما 
توقعت ارتفاع الرقم إلى 15.8 مليار دوالر بحلول 
نهاية عام 2010.  وكش����فت ين عن وجود برامج 
خاصة تنتظر السياح العرب خالل املوسم احلالي 
من أجل إبقاء السائح أكبر فترة ممكنة في ماليزيا 
التي تسعى الى استقطاب 24 مليون سائح بحلول 
نهاية 2010 في الوقت الذي بلغ عددهم 23.65 مليون 
سائح العام املاضي، وأشارت الوزيرة إلى تركيز 
احلكومة احلالية على برامج ترويجية متعددة 
أبزرها الس����ياحة الدينية والسياحة التعليمية 

و»ماليزيا بيتي الثاني«. 
وفي رسالة إلى سياح الكويت قالت ين، »اننا 
نهتم كثيرا بس����ياح دولة الكويت ونسعى الى 
توفير ما ميكن ان يكون مناسبا لهم خالل زيارتهم 
ملاليزيا التي تعتبر م����ن األماكن املفضلة لزوار 

الكويت منذ فترات طويلة«. 
وحددت األسباب التي تدفع السائح الكويتي 

الختيار ماليزيا كوجهة سياحية ومنها االستقرار 
السياسي الذي تعيش����ه ماليزيا، وتطور البنى 
التحية مثل الطرق ووسائل االتصاالت احلديثة 
واملريحة، واحلياة االقتصادية املناسبة للجميع، 
باإلضافة إلى تعدد خيارات شركات الطيران التي 
تنطلق من مناطق عديدة في الش����رق األوس����ط 
مثل صنعاء، دبي، الكويت، جدة، دمشق باجتاه 
كوالملب����ور وذلك عبر ش����ركة اخلطوط اجلوية 
املاليزية، واخلطوط اجلوية الكويتية، واخلطوط 
اجلوية القطرية، واخلطوط السعودية، واالحتاد 
اإلماراتية وطيران اإلمارات، كما أنه سيتم إطالق 
خطوط طيران من سلطنة عمان إلى كواالملبور في 
األول من مايو اجلاري، بواقع 4 رحالت أسبوعية، 
إضافة إلى إطالق اخلطوط امللكية األردنية باجتاه 
كواالملبور في الثاني من يونيو املقبل مبعدل 3 

رحالت أسبوعية. 
من جانبه أعرب نائ����ب الرئيس ومدير عام 
مجموعة بودي للطيران منذر ناجيا عن تقديره 
وش����كره للزيارة التي يقوم بها الوفد املاليزي 
برئاسة وزيرة السياحة، مشيرا إلى الدور الذي 
تقوم به مجموعة بودي للطيران من أجل الترويج 
للس����ياحة في ماليزيا والت����ي أصبحت من أهم 
مناطق اجلذب السياحي للكويتيني في السنوات 

األخيرة. 
وأشار ناجيا إلى الدعم الذي تلقاه املجموعة 
من وزارة الس����ياحة املاليزية من خالل رعايتهم 
للمعرض السياحي السنوي الذي تنظمه شركة 
بودي للطيران للسنة الرابعة على التوالي حتتا 
»سوق سفر بودي« مؤكدا أن رعايتها هذا العام 
تعتبر دليال على جناح املعرض في الوقت الذي 
تقدم فيه ماليزيا مجموعة مختلفة من العروض 

التي تناسب كل املسافرين.

 إيران تطلق أكبر مصنع إلنتاج 
السيارات في الشرق األوسط

الفزيع: أسعار النفط الحالية ُمرضية
أحمد مغربي

قالت وكيل وزارة النفط املساعد للشؤون االقتصادية نوال الفزيع 
ان أسعار النفط في الوقت الراهن مرضية.

وأضافت ان احلديث عن خف���ض »أوپيك« لإلنتاج في ظل ازمة 
اليونان مازال مبكرا حيث ان اجتماع األوپيك القادم في أكتوبر وان 
اجتماعاتها تتضم���ن مراجعة الطلب العاملي على النفط واإلمدادات 

من خارج أوپيك وتأثيره على معدل الطلب على أوپيك.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي مبناس���بة احتفال وزارة النفط 
مبرور 50 عاما على إنشاء منظمة »أوپيك«، مشيرة الى اننا سننظر 
في تغير س���قف اإلنت���اج اذا كان هناك انخف���اض كبير على معدل 
الطلب وإذا كان هناك تدهور في االقتصاد العاملي وتراجع أس���عار 
النفط وامتداد األزمة املالية من اليونان الى الدول األوروبية الغربية 

الرئيسية مثل فرنسا وبريطانيا.
وتابعت الفزيع قائلة: »إننا لم نسمع إلى اآلن عن وجود اجتماع 
طارئ بس���بب أزمة اليونان الن األسعار مازالت في مستوى مريح 
باإلضافة الى ان اقتصاد اليونان ليس مؤثرا واملساعدات التي ستقدمها 

دول أوروبا سيكون لها دور في خروج اليونان من ازمتها«.
وفيما يتعلق بالتزام الدول األعضاء في أوپيك بااللتزام بحصص 
اإلنتاج أشارت إلى ان االلتزام متفاوت وان التزام الدول اخلليجية واضح 
ويتجاوز ال� 90%، الفتة الى ان س���عر 65 دوالرا للبرميل هو السعر 

الذي سوف تتجه معه أوپيك لدراسة موضوع سقف االنتاج.

»التجارة« تتحفظ على تأخير البيانات المالية
لـ »كابيتال القابضة« عن 2008

عاطف رمضان
حتفظ��ت وزارة التج��ارة والصناعة على تأخير تقدمي ش��ركة »كابيتال 

القابضة« بياناتها املالية لعام 2008.
وأبدت الوزارة حتفظها امس خالل عمومية الش��ركة، مشيرة الى مخالفة 
»كابيتال القابضة« للمادة رقم 154 بشأن تأخير تقدميها البيانات املالية ومخالفة 
الشركة لنظامها األساسي وعقد تأسيسها في ايراد ايجارات واستثمارها في 

عقارات ودفع مصاريف شريك في مزرعة السعودية.
وانتخبت »كابيتال القابضة« مجلس ادارتها اجلديد للثالث سنوات املقبلة، 
علم��ا ان مجلس االدارة اجلديد يتكون من ش��ركات »التكنولوجيا األهلية« 
و»تصنيع قطع الغيار العربية« و»غذاء الوطنية إلنتاج اللحوم«. وأعلن نائب 
رئيس مجلس ادارة شركة »كابيتال القابضة« وليد خالد السيف عن مصادقة 
العمومية على بنود جدول اعمالها الذي تضمن مناقش��ة امليزانية العمومية 
للش��ركة للفترة املنتهية في 31 ديس��مبر 2008 وعدم توزيع أرباح عن هذه 
الفترة. يذكر ان من األسباب الرئيسية لتأخير تقدمي البيانات املالية للشركة 

تغيير تاريخ انتهاء السنة املالية للشركة من 31 مايو الى 31 ديسمبر.

طهران � أ.ف.پ: افتتح الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد األحد 
في كاشان )وسط( اكبر مصنع النتاج السيارات في الشرق االوسط 
قادر على انتاج 150 الف سيارة في العام، بحسب ما أوردت وسائل 
االعالم االيرانية. وسيخلق املصنع 4 آالف وظيفة مباشرة و20 ألف 
وظيفة غير مباش���رة في املنطقة وهو سينتج طرازات مختلفة من 
السيارات من بينها السيارة الصغيرة »تيبا« )غزال(. وتتسع »تيبا« 
ألربعة ركاب وهي مصنعة بالكامل في ايران ويقدر ثمنها بنحو 80 
الى 90 مليون تومان )م���ن 8 آالف الى 9 آالف دوالر( وهي موجهة 
خصيصا للطبقات املتوسطة. وأكد الرئيس االيراني ان »انتاج تيبا 
يشكل داللة على ثقتنا بنفسنا )...( وقد برهنت االمة اإليرانية انها 
وعلى الرغم من العقوبات وضغوط االعداء متضي في سبيل التقدم«. 
ومع انتاج اكثر من 1.4 مليون سيارة العام املاضي، أصبحت ايران 

اكبر صانع للسيارات في الشرق األوسط.
ومتلك شركة س���ايبا مصنع كاشان وهي استثمرت حوالى 350 
مليون دوالر في هذا املش���روع. وأصبحت »س���ايبا« في 2009 اول 
صانع للس���يارات في البالد مع حصة سوق بلغت 54% امام »ايران 

خودرو« )46%( بحسب االرقام الرسمية.

أحمدي جناد يقود سيارة »تيبا« إيرانية الصنع

الشيخ أحمد العبداهلل مع عبداهلل العطية وعلي النعيمي خالل املؤمتر

خالل مشاركته في المؤتمر العربي التاسع للطاقة بالدوحة

العبداهلل يطالب »أوپيك« بالتحرك لو تراجعت األسعار عن 65 دوالرًا
الدوحة � أ.ف.پ: اعتبر وزير 
النف���ط واإلعالم الش���يخ احمد 
العبداهلل انه يتوجب على منظمة 
أوپي���ك ان جتتمع قبل مؤمترها 
املقرر في اكتوبر في حال هبطت 
االسعار الى ما دون ال� 65 دوالرا 

للبرميل.
وقال الوزير لدى وصوله الى 
الدوحة للمش���اركة في املؤمتر 
العربي التاسع للطاقة »في حال 
املقررة  الدول باحلصص  التزام 
من »أوپيك« سينخفض املعروض 
وبالتالي س���يؤدي ال���ى ارتفاع 
االس���عار بحيث يكون اجلميع 
ملتزما بتلك احلصص وال يكون 
هناك اي تسرب« مؤكدا انه »في 
حال نزول اسعار النفط الى اقل 
من 65 دوالرا يجب اعادة النظر 

في احلصص«.
ورأى ان انخفاض اسعار النفط 
احلالية »الفت للنظر« مشيرا الى 
ان االسعار كانت تتراوح ما بني 
85 و87 دوالرا للبرمي���ل واالن 
وصلت الى مستويات ما بني 75 

و76 دوالرا.
واشار الى ان تقلبات اسعار 
النفط احلالية تعود الى اسباب 
»نفسية بس���بب ما تعرضت له 
اليونان من ديون واعادة جدولتها 
اضافة الى االجراءات اإلصالحية 

التي تتخذ جتاه ذلك«.

على هامش مؤمتر الطاقة العربي 
في الدوحة أن املضاربات من بني 
الرئيس���ية النخفاض  األسباب 

أسعار النفط.
وقال إن أوپيك حتركت بالفعل 
ف���ي ديس���مبر 2008 وخفضت 
االنتاج بواقع 4.2 ماليني برميل 
يومي���ا وطالب بااللت���زام بهذه 

التخفيضات.
وحني سئل عما اذا كان سعر 
65 دوالرا للبرميل سيدفع املنظمة 
للتح���رك قال إن أوپيك لم حتدد 

سعرا مستهدفا.
وأع���رب ع���ن اعتق���اده بأن 
انخف���اض األس���عار ناجم عن 
مشكلة اليونان وتابع أن أوپيك 
حتتاج للتروي ومتابعة الوضع 
قبل التحرك الحتواء االنخفاض 
احلاد الذي ش���هدته األسعار في 

األسبوع املاضي.
وأضاف أن املنظمة لن تتحرك 
نتيجة هبوط وارتفاع األسعار 

وهو ما وصفه بالتذبذب.
وحتدد سعر التسوية للخام 
األميركي في التعاقدات اآلجلة أمس 
األول عن���د 75.11 دوالر للبرميل 
ليسجل أكبر خسارة في أسبوع 
في نحو ع���ام ونصف العام مع 
تنامي املخاوف من أن أزمة الدين 
في منطقة الي���ورو رمبا تعرقل 

االنتعاش االقتصادي العاملي.

وحتدث الوزير عن اس���باب 
اخ���رى ايضا منها »قوة س���عر 
الدوالر حيث ان هناك عالقة طردية 
بني القوة الشرائية وسعر النفط«. 
واعرب عن امله في ان »تتس���م 
اسعار النفط باالستقرار وترجع 
الى املستويات املعقولة التي تقع 

ما بني 75 و85 دوالرا«.
كما قال وزير الطاقة القطري 
عبداهلل العطية ان أعضاء »أوپيك« 
ال ينوون عقد اجتماع استثنائي 

بسبب االنخفاض في األسعار.

وقال العطية للصحافيني على 
العربي  افتت���اح املؤمتر  هامش 
التاس���ع للطاقة »لي���س هناك 
اقتراح لعقد اجتماع اس���تثنائي 

ألوپيك«.
واضاف »التقلبات السعرية 
ليست لها عالقة بالعرض والطلب. 
األزم���ة اليوناني���ة واألوروبية 
والضغ���وط على الي���ورو كلها 
ادت الى عملية تفاعل نفسي في 
القطري  الوزير  السوق«. ورأى 
اليوم مهما فعلت  ان »الس���وق 

فلن تتجاوب مع���ك النها حتت 
ضغط نفسي كبير جدا« مضيفا 
»يجب ان ننتظر بهدوء لنرى ماذا 
سوف يحدث عندما تستقر احلالة 

النفسية«.
من جانبه، ق���ال األمني العام 
ملنظمة »أوپيك« عبداهلل البدري 
امس إن أس���واق النفط متخمة 
باملعروض ودعا أعضاء املنظمة 
أكبر بحصص  لاللتزام بش���كل 

اإلنتاج.
البدري للصحافيني  وأضاف 


