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 النعيمي: من ساعٍ إلى رئيس ألقوى وزارة للبترول في العالم 

 لندن ـ رويترز: ساعد وزير 
البترول السعودي علي النعيمي 
فـــي تهدئة صعود قياســـي في 
أسعار النفط كما كبح أيضا جماح 
انخفاض قياســـي في األسعار 
وجنح في اســـتعادة مصداقية 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 

)أوپيك( بعد تضررها.
 وحتى اآلن تبني أن الشائعات 
املتكررة عن اعتزام الوزير )75 
عاما( التقاعد من على رأس أقوى 
وزارة للنفط في العالم ال أساس 

لها من الصحة.
 وال ينتمي النعيمي لألسرة 
احلاكمة لكنه احدى الشخصيات 
األرفع مكانة في أكبر دولة مصدرة 
للبتـــرول ويحظـــى باالحترام 
للمهارة والبراعة اللتني يتعامل 
بهما مع سياسات »أوپيك« خاصة 
بني اململكة وايران ثاني أكبر دولة 

منتجة للنفط في املنظمة.
 وبالنســـبة للصحافيـــني 
املعنيني بتغطية أخبار »أوپيك« 
الذين الحقوا النعيمي في ردهات 
الفنادق الفاخرة على مســـتوى 
العالم فإن إجـــراء مقابلة معه 
سبق صحافي وكل كلمة ينطق 
بها لهم ترســـل على الفور الى 

وكاالت األنباء.
 وقال املسؤول الكبير السابق 
في شـــركة ارامكو الســـعودية 

وزير البترول السعودي علي النعيمي

طريقه الى أعلى درجات السلم 
وهذا ما يكسبه احترام اجلميع، 
لم يصل الى هذا بسهولة بل عمل 
بجد من أجل حتقيقه«. تتجلى 
صفة االنضباط التي يتحلى بها 
النعيمي في التدريبات الرياضية 
التي ميارسها في الصباح، واعتاد 
الصحافيون مرافقة النعيمي إثناء 
ركضه قبل تناوله اإلفطار على 
الدائري حـــول ڤيينا.  الطريق 
التي  الرياضة  واآلن أصبحـــت 
ميارسها أشبه باملشي السريع. 
وان كان بعض الصحافيني مازالوا 
يجاهدون ملجاراته في السرعة.

 وفيما كانوا يلهثون وراءه 
سأل النعيمي ذات يوم من كانوا 
يرافقونه من الصحافيني إن كانوا 

عمالقة النفـــط اململوكة للدولة 
ســـداد احلســـيني: »النعيمـــي 
يقوم بعمل رائـــع، اجلميع في 
اململكة يقدرونه ويضعونه في 
مكانة رفيعة، حني يكون فرسك 
رابحا في الســـباق ال تنزل عن 

صهوته«.
 وتولـــى النعيمـــي منصبه 
الوزراي عام 1995 بعد ان قضى 
نحو نصف قرن يعمل في الشركة 

ويصعد سلمها الوظيفي.
 وبدأ العمل في ارامكو وهو 
في الثانية عشرة من عمره وكان 
ساعيا ورعته الشركة ليحصل 
على درجة املاجستير من جامعة 
ستانفورد بالواليات املتحدة ثم 
أصبح فـــي نهاية املطاف املدير 

التنفيذي للشركة. 
النعيمي للصحافيني   وقال 
في أوائل هذا العام خالل اجتماع 
ألوپيك بڤيينا إنه حني بدأ كان 
ينقل األوراق من مكتب الى آخر 
وتابع انـــه اليزال ينقل األوراق 
من مكتب الى آخر، ويشعر من 
يعملون معه باإلعجاب به ألنه 
بدأ من الصفـــر ولفهمه العميق 

لقطاع النفط.
 وقال سكرتير له لـ »رويترز« 
»إنه رجل ذكي ويعرف السوق 
جيدا عن ظهر قلب، السوق ال ميكن 
أن تخدع النعيمي ابدا. »لقد شق 

شاهدوا فيلم »12 رجال غاضبا« 
الذي متكن فيه أحد احمللفني من 
اقناع باقـــي احمللفني بأن املتهم 

غير مذنب.
 وكان املغزى من حديثه أنه 
مـــن بني الدول االثنتي عشـــرة 
اإلعضاء فـــي »أوپيك« لديه من 
العناد ما ميكنه من إقناع غيره 
بحجته، ويتفق محللون في قطاع 
الطاقة على أنه كان على حق في 

كثير من األحيان.
 وواجـــه النعيمي واحدا من 
اكبر التحديات في مشواره العملي 
حني انخفض سعر النفط الى نحو 
30 دوالرا للبرميل في ديسمبر 
عام 2008 بعد أن ارتفعت أسعاره 
بشكل قياسي حني اقترب سعر 
البرميل من 150 دوالرا في يوليو 

من العام نفسه.
 وفي مواجهة هذا التحدي قاد 
النعيمي منظمة أوپيك حني طبقت 
اكبر خفض لإلنتاج على اإلطالق 
وضمن أن يعقبـــه انضباط لم 
يسبق له مثيل من جانب جتمع 
يشـــتهر مبخالفة التعليمات اذا 

تعلق األمر بخفض اإلنتاج.
 وأعلنت اململكـــة مرارا انها 
ستمد السوق مبا يحتاجه وخالل 
االرتفاع القياســـي في األسعار 
عـــام 2008 وعـــد النعيمي في 
محادثات جرت خصيصا في جدة 

بالسعودية بضخ نفط إضافي اذا 
كان هناك طلب من الزبائن.

 ومـــن السياســـات األخرى 
التي يتمســـك بها النعيمي منذ 
زمن طويل أن عمليات التنقيب 
واالنتاج في حقول النفط مقدسة 
وبوصفه احلارس عليها جتنب 
النعيمي مبادرات قوية من قبل 
كبريات شركات النفط العاملية.

 لكنه جاء بالشركات العاملية 
التكرير  للمساعدة في مشاريع 
إلمداد السوق اآلسيوية الكبيرة 
حيث يتوقع أن يزداد الطلب على 
النفط ملدة طويلـــة بعد تقليل 

العالم املتقدم الستخدامه.
 كما تطلـــع النعيمي الى ما 
هو أبعد من النفط الى مستقبل 
ينطوي على مصادر للطاقة أكثر 
تنوعا، وفي العام املاضي حضر 
امللك  افتتـــاح جامعة  النعيمي 

عبداهلل للعلوم والتقنية.
 ومن طموحات هذا املشروع 
التعليم  الذي يهدف لتحديـــث 
احتالل مكانة مركز بحثي رائد 

في مجال الطاقة الشمسية.
 واعتبر بعض املراقبني هذا 
املشروع تتويجا ملشوار النعيمي 
وأن األب ألربعـــة أبناء املتزوج 
منذ قرابة 50 عاما رمبا يكون قد 
أوشك على التقاعد لكنهم كانوا 

مخطئني.

»أوپيك« تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

وكالة الطاقة تخفض توقعاتها الستهالك النفط

استقر عند 1248.65 دوالرًا لألوقية

الذهب يتجه الرتفاعات قياسية 
وسط مخاوف اقتصادية 

مراكش تحتضن الدورة السادسة للمعرض 
الدولي للزيتون الشهر الجاري

على مساحة 3000 متر مربع مفتوحة للمقاوالت والشركات المغربية واألجنبية

رويترز: حتتف��ل منظمة البلدان املصدرة 
للبترول »أوپيك« في 14 سبتمبر اجلاري مبرور 
50 عاما على إنشائها، وقد شهدت املنظمة معالم 
بارزة في مسيرتها، يتمثل ابرزها في التالي: 
10- 14 سبتمبر 1960: أنشأ مؤمتر بغداد 
منظم��ة البلدان املصدرة للبت��رول »أوپيك«، 
والذي شاركت فيه خمس دول مؤسسة، وهي: 
ايران والعراق والكويت والسعودية وڤنزويال، 
وذلك ردا على  قرار مجموعة شركات النفط 

املتعددة اجلنسيات - بخفض أسعار اخلام.
 وقد انضمت فيما بعد كل من: قطر عام1961، ثم 
اندونيسيا وليبيا عام 1962، ثم اإلمارات العربية 
املتحدة عام 1967، واجلزائر عام 1969 ونيجيريا 
عام 1971، واالكوادور عام 1973، وانغوال عام 

2007 والغابون من عام 1975 الى 1994.
 األول من س��بتمبر 1965: نقلت منظمة 

أوپيك مقرها من جنيڤ الى ڤيينا.
1973: أثار حظر عربي للنفط اقباال كبيرا 
على الشراء مما تسبب في أول صدمة نفطية، 
وقفزت أسعار اخلام العربي اخلفيف الى 10.41 
دوالرات بعد أن كانت 2.83 دوالر عام 1973.

1975: قاد اإلرهابي الدولي كارلوس فريقا 
اقتحم اجتماع��ا ل�»أوپيك« في ڤيينا واحتجز 
وزراء املنظمة الدولية رهائن وكان من بينهم 
وزي��ر النفط الس��عودي آن��ذاك احمد زكي 

مياني.
1979: الصدمة النفطية الثانية.

1980: احلرب العراقية - االيرانية وبحلول 
نهاية العام بلغ خام بحر العرب مستوى قياسيا 
جديدا هو 40 دوالرا للبرميل وهو مستوى لم 

يتم جتاوزه لعشر سنوات بعد ذلك.
1983: »أوپيك« حتاول تطبيق نظام حصص 
اإلنتاج للدول األعضاء لكن ال يحالفها الكثير 

من النجاح.
1986: انهارت األسعار نتيجة تخمة نفطية 
وانخفض س��عر خام برنت انخفاضا قياسيا 
إلى 8.75 دوالرات للبرميل، وتخلت »أوپيك« 
عن نظام التسعير الثابت، وبدأت تطبيق نظام 

حصص اإلنتاج.

1990-1991: أدى غزو العراق للكويت الى 
ارتفاع األسعار الى أعلى مستوياتها على اإلطالق 

آنذاك حني بلغ سعر البرميل 41.90 دوالر.
1997: وافقت »أوپيك« على رفع س��قف 
اإلنتاج املستهدف 10% وهي أول زيادة للسقف 

خالل أربعة أعوام.
1998-1999: األزمة االقتصادية في اسيا 
تتسبب في انخفاض األسعار الى أقل من عشرة 

دوالرات للبرميل.
2000: أعلن��ت ڤنزويال رئيس��ة منظمة 
أوپيك آنذاك »آلية نطاق الس��عر« التي نصت 
على أن املنظمة ستخفض اإلمدادات تلقائيا اذا 

انخفضت أسعار النفط.
2001: أدت الهجمات على مركز التجارة 
العاملي في نيويورك الى انخفاض قيمة النفط 
حني ه��زت الهجمات اإلرهابية اكبر اقتصاد 

واكبر مستهلك للطاقة في العالم.
2003: أخرج الغزو الذي قادته الواليات 
املتحدة للعراق مؤقتا 2.5 مليون برميل يوميا 
من الس��وق، وقبل الغزو مباش��رة ارتفعت 

األسعار الى 39.99 دوالرا للبرميل،.
2008: في الي��وم األول من التعامالت 
كسرت أسعار اخلام األميركي للمرة األولى 
حاجز 100 دوالر للبرميل، واستمر االرتفاع 
حتى يوليو حني بلغ س��عر اخلام األميركي 
أعلى مستوياته على اإلطالق حني بلغ 147.27 
دوالرا. لك��ن االزمة املالي��ة ادت الى تراجع 
الطلب العاملي على النفط وبحلول ديس��مبر 
2008 اجته��ت األس��عار نح��و 30 دوالرا 

للبرميل.
منذ اواخر عام 2009: تراوحت األسعار 
بني 70 و85 دوالرا للبرميل، وقالت »أوپيك« 
إن هذا النط��اق مقبول بالنس��بة للمنتجني 
واملستهلكني على السواء. وأبقت »أوپيك« على 
سقف إنتاجها املستهدف عند 24.84 مليون 
برميل يوميا بالنسبة ألعضائها البالغ عددهم 
11 مع خفض اإلنتاج، ورفعت الدول األعضاء 
اإلنتاج بصورة غير رسمية من خالل تقليل 

االلتزام مبستويات اخلفض املتفق عليها.

لندن � رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية 
انه من املتوقع أن يزيد الطلب العاملي على النفط 
بشكل طفيف هذا العام لكن توقعات النمو العام 
املقبل انخفضت ورمبا يكون استهالك الوقود 
أضعف كثيرا اذا تباطأ االقتصاد العاملي. وتوقعت 
الوكالة أن يبلغ الطلب العاملي على النفط 86.2 
مليون برمي��ل يوميا في الع��ام احلالي 2010 
بزيادة نحو 1.9 مليون برميل يوميا وأكثر ب� 

40 أل��ف برميل يوميا ع��ن توقعها الوارد في 
التقرير الشهري السابق. وتقدم وكالة الطاقة 
الدولية املش��ورة للدول الصناعية الكبرى في 
مجال سياسات الطاقة. وفي عام 2011 توقعت 
الوكالة أن يزيد االس��تهالك الى 87.89 مليون 
برميل يومي��ا مرتفعا بنحو 1.3 مليون برميل 
يوميا على أساس سنوي لكن منخفضا ب� 50 

ألف برميل عن تقديرات الشهر املاضي.

 لندن ـ رويترز: اســـتقر سعر الذهب دون مستوى 1250 دوالرا 
لألوقية امس اجلمعة بعد حتســـن طفيف في االقبال على املخاطر 
مما دعم األسعار ومازال الذهب في طريقه الختبار ارتفاعات قياسية 

جديد مع استمرار املخاوف بشأن االقتصاد العاملي.
 وســـجل سعر الذهب أعلى مستوياته في شهرين فوق مستوى 
1262 دوالرا لألوقية هذا األسبوع وسط جتدد املخاوف بشأن االقتصاد 

العاملي.
 وقد ســـجل ســـعر الذهب في الســـوق الفورية 1248.65 دوالرا 
لألوقية باملقارنة مع 1248.27 دوالرا في أواخر التعامالت في نيويورك 
أمس اجلمعة. وســـجل سعر الفضة 19.84 دوالرا لألوقية من 19.79 
دوالرا في نيويورك أمس. وبلغ ســـعر البالتني 1551 دوالرا لألوقية 
من 1548.28 دوالرا أمس. وزاد البالديوم إلى 520.75 دوالرا لألوقية 

من 518.73 دوالرا.

 مراكشـ  أ.ش.أ: تستعد مدينة مراكش باملغرب 
الحتضان الدورة السادســـة للمعـــرض الدولي 
للزيتـــون )أوليا 2010( وذلك فـــي الفترة ما بني 
22 و25 سبتمبر اجلاري حتت شعار »مراكش«: 
انطالقة جديدة لقطاع الزيتون مع مخطط املغرب 
األخضر«. ويهدف هذا املعرض، الذي يعتبر تنظيمه 
ثمرة شراكة بني اللجنة اجلهوية للزيتون بجهة 
مراكش »تانسيفت احلوز« ووزارة الفالحة والصيد 
البحـــري واملديرية اجلهويـــة للفالحة مبراكش 
واللجنة الدولية للزيتون، إلى إنعاش االستثمار 
في قطاع الزيتون وتطوير التبادل التجاري ونقل 

التكنولوجيا وتعميق عالقة الشراكة بني الفاعلني. 
ونقلت وكالة االنباء املغربية عن املنظمني أن هذا 
امللتقى الدولي يشكل مناسبة ملهنيي القطاع لعرض 
املنتوجات واآلليات وآخر املستجدات في املجاالت 

التقنية واإلنتاج والصناعة الفالحية. 
وسيقام املعرض على مساحة 3000 متر مربع 
مفتوحة للمقاوالت والشركات املغربية واألجنبية 
لعرض منتجاتها ومعداتها وأحدث االبتكارات في 
تقنيات اإلنتاج في مجال الصناعات الغذائية، فضال 
عن البنـــوك واملقاوالت والغرف املهنية ومكاتب 

الدراسات.

بدأ العمل في »أرامكو« وكان ساعيا ينقل األوراق ورعته الشركة حتى حصل على الماجستير
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بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

مطلوب مندوب مبيعات
راتــب + عمــولــة

پ لديه اجازة قيادة و�سيارة.

پ معرفة تامة جلميع مناطق الكويت.

پ يجيد اللغة االجنليزية كتابة وقراءة وحمادثة.

پ يجيد ا�ستخدام الكمبيوتر. 

پ دوامني �سباحًا وم�ساًء.

ار�ســال ال�سيـــرة الــذاتــيـــة فــاكــــ�س

22428864 - 22407910

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 


