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إيران: سوق البنزين العالمية متخمة بالمعروض
طهرانـ  رويترز: قال مندوب إيران الدائم مبنظمة 
»أوپيك« امس إن إيران اخلاضعة لعقوبات دولية 
تؤثر في قدرتها على اســــتيراد البنزين تعتقد أن 
السوق العاملية لوقود السيارات متخمة باملعروض 

وأن املشترين ال الباعة يفرضون شروطهم.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلســــامية عن 
محمد علي خطيبي قوله »حاليا عدد املشترين في 
السوق محدود وهي سوق يسيطر عليها املشترون 

ال الباعة«.
وتابعت: »ميكن أن نقول إن املشتري هو الذي 

يحدد شروط إمداد هذا املنتج في السوق«.
وإيران هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لكن 
االفتقار إلى طاقة التكرير والعقوبات التي تعوق 
احلصول على األموال واخلبرة األجنبية يضطرها 
إلى استيراد ما يصل إلى 40% من احتياجاتها من 

البنزين.
وتعرض هــــذا اجلانب لاســــتهداف من خال 
عقوبات جديدة من االحتــــاد األوروبي والواليات 
املتحدة ترمي إلى الضغط على إيران لكبح جماح 
برنامجهــــا النووي، وأدى تهديد الواليات املتحدة 
مبعاقبة الشركات التي ترسل إمدادات إليران إلى 
تقليص عــــدد املوردين، لكن خطيبــــي قال إنه ال 

نقص في اإلمدادات.
وتابع قائا: »بالنظر إلى حلول نهاية موســــم 
السفريات الصيفية الذي يتسم بزيادة االستهاك 
فإن هناك كثيرا من بائعي البنزين الذين يريدون 

تسويق ما لديهم من البنزين«.
وتقول إيران دوما إن العقوبات ال تؤثر سلبا وال 
تضر باالقتصاد بل حتفز الصناعة احمللية وتقلل 

االعتماد على الواردات.

وفي األسبوع املاضي نقلت تقارير عن وزير النفط 
اإليراني مسعود مير كاظمي القول إن إيران أصبحت 
مكتفية ذاتيا من البنزين لكن جتارا خارج إيران 
قالوا إنهم يعتقدون أن ذلك مستبعد، وذكرت صحيفة 
 رسالت اإليرانية احملافظة امس أن إيران استوردت أكثر
مــــن 1.64 مليــــون طن مــــن البنزين في الشــــهر 

املاضي.
وقالت إنها اشترت في األشهر اخلمسة املاضية 
أكثر من 3 مايني طن من 10 دول مختلفة هي اإلمارات 
وتركيا وتركمانستان وهولندا وسنغافورة وسلطنة 

عمان والسعودية والهند وروسيا وفرنسا.
وذكرت رويترز في أغســــطس أن إيران تدفع 
عاوة ســــعرية تبلغ حوالي 25 % مقابل وارداتها 
حتى قبل تطبيق العقوبات التي تقودها الواليات 

املتحدة بالكامل.
وقالت مصادر جتارية إن واردات يوليو كانت 
أقل من املستوى املوسمي املعتاد بكثير بعد تطبيق 

العقوبات.
وفي تقرير منفصل امس قال املسؤول املشرف 
على وقود الطائرات في وزارة النفط إن املوردين 
يحاولون استغال العقوبات لرفع السعر على إيران 
ممــــا يدفع طهران إلى البحث عن وســــائل جديدة 
لإلنتاج. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية لألنباء 
عــــن فاريبورز بناهي قوله »بــــدأ اإلنتاج الطارئ 
للبنزين ووقود الطائرات في وحدات البتروكيماويات 
بالباد في ضوء مســــاعي املوردين العامليني لهذه 
السلعة لرفع السعر على إيران بسبب العقوبات«. 
وقال بناهي إن إيران طورت »تقنية بسيطة« قال إنها 
تستخدم بالفعل في الواليات املتحدة إلنتاج وقود 

الطائرات »بسبع السعر احلالي في السوق«.

التقطت الصورة في 20 مارس 1982 ويظهر في الصورة وزير البترول السعودي أحمد زكي 
مياني خالل مؤمتر صحافي ملنظمة الدول املصدرة للنفط »أوپيك« في ڤيينا

رئيس الوفد الكويتي أحمد سيد عمر الذي كان يتحدث في بغداد خالل اجتماع ملنتجي النفط اخلمسة الرئيسيني في العالم )اململكة العربية السعودية 
وڤنزويال والكويت وإيران والعراق(                   )أ.ف.پ(

التقطت الصورة بتاريخ 16 مارس 1974 يظهر فيها وزير النفط الس��عودي الش��يخ أحمد زكي مياني »وهو يضحك« في مؤمتر ڤيينا 
ملنظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك(                 )أ.ف.پ(

وزارة النفط: الكويت ملتزمة بالتأكيد على استمرار »أوپيك« 
كعنصر يحظى باالحترام في صناعة الطاقة العالمية
حد سواء السيما مع اتساع الترابط 
االقتصادي العاملي وزيادة الوعي 
البيئي موضحا ان »أوپيك« التزال 
الدول االعضاء  ملتزمة مبساعدة 
فيها حيــــال أي قضايا ذات صلة 
بالطاقة قد تواجهها مستقبا كونها 
وقبل كل شيء منظمة تقدم الدعم 
لدولها األعضاء وشعوبها ازاء هذه 

القضايا.
وذكر أنه منذ انضمام الكويت 
الى املنظمة فقد استفادت من هذا 
الدعم وسوف تستمر في االستفادة 

منه في السنوات املقبلة.
ووصف البيان مضي 50 عاما 
على تأســــيس املنظمة باالجناز 
االســــتثنائي »ملنظمة دولية من 
الــــدول النامية »معتبرا ان جناح 
»أوپيك« طيلة تلك السنوات »يؤكد 
ارادة وتصميم دولها االعضاء على 
حماية مصالح شعوبها«. وقال ان 
الكويت كعضو في املنظمة »سوف 
تظل ملتزمة مع بقية الدول األعضاء 
بالتأكيد على استمرار أوپيك كعنصر 
اساسي يحظى باالحترام في صناعة 
الطاقة العاملية بشكل خاص وفي 
االقتصاد العاملي بشكل عام وانه 
طموح نشترك فيه جميعا«. يذكر 
ان »أوپيك« مؤلفة حاليا من 12 دولة 
أعضاء هي الكويت والســــعودية 
واجلزائر وليبيا واالمارات وقطر 
والعراق وايران واالكوادور وانغوال 
ونيجيريــــا وڤنزويا ومقرها في 

ڤيينا.

وأشار البيان الى أن ذلك ساعد 
في بناء وتعزيز التعاون واحلوار 
والشفافية بني املنتجني واملستهلكني 
ومنح املســــاندة الفنيــــة لدولها 
االعضاء فــــي املفاوضات متعددة 
االطراف املختلفة مثل املفاوضات 
التي ترعاها االمم املتحدة بشــــأن 

تغير املناخ.
وقال البيان ان »أوپيك« برهنت 
التزامها جتاه رفاه دولها األعضاء 
واملجتمع الدولي مــــرارا وتكرارا 
وذلك ال يعني انه ميكن للمنظمة 
اجللوس والركون الى االجنازات 
التي حققتها وكما ان السنوات ال50 

املاضية كانت مهمة اال ان ما تركز 
عليه املنظمة حاليا هو املستقبل«. 
وبني ان شعار ذكرى مرور 50 عاما 
على تأسيس »أوپيك« والذي رفعته 
املنظمة بدعم االستقرار ومواصلة 
االزدهار »يؤكد بوضوح على دور 
املنظمة مستقبا في الوقت الذي 
تواصــــل فيه مســــعاها لتحقيق 
االستقرار في سوق النفط العاملية 
ملصلحة املنتجني واملســــتهلكني 
العاملي  واملستثمرين واالقتصاد 

مبفهوم أوسع«.
وتوقــــع البيان ان الســــنوات 
املقبلة ستشهد حتديات وفرصا على 

األعضاء وتأمني دخل ثابت للدول 
امــــدادات فعالة  املنتجة وضمان 
ومنتظمة من النفط للمستهلكني 
بأسعار عادلة ومقبولة وحتقيق 

عائد عادل للمستثمرين«.
وذكــــر أن »أوپيــــك« واصلت 
التوسع بدورها في الساحة العاملية 
بشــــكل فاعل فبادرت الى انشاء 
صنــــدوق أوپيك للتنمية الدولية 
لتوجيه املساعدات للدول النامية 
الوطنية  الى مؤسســــاته  اضافة 
التي تقدم  والصناديق االخــــرى 
االعانات واملســــاعدات في دولها 

األعضاء.

الدول  كونا: حتتفــــل منظمة 
اليوم  للنفــــط )أوپيك(  املصدرة 
مبــــرور 50 عاما على تأسيســــها 
كنتيجة الجتماع عقدته خمس دول 
نفطية نامية في بغداد عام 1960 
هي الكويت والسعودية والعراق 

وايران وڤنزويا.
وقال بيان صحافي صادر عن 
وزارة النفط بهذه املناسبة امس 
ان »املنظمة متكنت منذ تأسيسها 
من ترك بصمة رئيسية في السوق 
النفطية العاملية وحتقيق اهدافها 
الرئيسية املتمثلة بحماية مصالح 

أعضائها«.
وأضــــاف البيــــان انــــه »رغم 
الظروف الدولية غير املواتية التي 
كانت سائدة آنذاك لقيام املنظمة 
في ظل عالم وسوق نفطية تسيطر 
عليها القــــوى الصناعية الكبرى 
اال أن املنظمة استطاعت أن ترى 
النور وكان ذلك عما شجاعا حيث 
أكدت على احلقوق السيادية للدول 
النامية علــــى مواردها الطبيعية 
وأنها أكثر من مجرد وسيلة لراحة 
االخرين وهــــذا املفهوم هو محط 
تقديــــر كل دولة في جميع أنحاء 

العالم اليوم«.
النفطية  وأوضح أن »السوق 
الدولية على مدى السنوات الـ 50 
املاضية مرت بتقلبات بني الصعود 
اال أن »أوپيك« بقيت  والهبــــوط 
صادقة وملتزمة بأهدافها األساسية 
املتمثلة بحمايــــة مصالح دولها 

بمناسبة احتفال »أوپيك« اليوم بمرور 50 عاما على تأسيسها

الزعبي: الزنكي قيادي نفطي بارز
وتعيينه نقلة نوعية إلنقاذ قطاع النفط المحلي

واضاف اننا عانينا من املماطلة 
حني تقدمنا بطلب خاص ومتت 
املوافقة عليه من قبل مجلس إدارة 
شركة نفط الكويت ومت إرساله 
للمؤسسة للحصول على املوافقات 
الازمة وهو عاوة لتميز العاملني 
في دائرة عمليات اإلنتاج نظرا 
لطبيعة أعمالهم الشاقة ولكن مت 
تعطيله من قبل املســـؤولني في 
املؤسسة لوقت طويل، وهذا دليل 
واضح على عدم دراية املسؤولني 
في املؤسسة مبعاناة العاملني في 

القطاع النفطي. 
 واضـــاف ان نظـــام التأمني 
الصحي اثبت فشـــله ونعتبره 
الذقـــون، ويتحمل  ضحكا على 
اجلزء الكبير من اخلطأ املسؤولون 
في املؤسســـة ألنهم لم يكونوا 
صادقـــني مـــع العاملـــني خال 
االستبيان اخلاص بطلب التأمني 
الصحي، وما زال كثير من العاملني 
يعانون منـــه وينتظرون مرور 
الفترة الازمة حتى يعودوا الى 
تلقي العاج عن طريق مستشفى 
االحمدي مما ســـيرجع الضغط 

واملشاكل مرة أخرى.

وأضـــاف ان القطاع النفطي 
مر بأسوأ ثاث سنوات ماضية 
واتضح ذلـــك من خال تناقص 
املشاركة في األرباح خال تولي 
التنفيذي احلالي حتى  الرئيس 
أصبحت صفرا الســـنة املاضية 
الفتا الـــى ان الرئيس التنفيذي 
احلالي لم يكن منصفا لألســـف 
وجتلى ذلك في عدم مســـاواته 
بني الشركات النفطية في توزيع 
الســـيارات على درجات معينة 
موضحا ان سياساته استفزازية 
وكدنا في النقابة أكثر من مرة أن 
نصعد اخلافات ولكن كان يتم 
حلها في آخر اللحظات من قبل 
الكويت وما  رئيس شركة نفط 
زالت لنا مطالبات سابقة عديدة 
اجحفت وظلمنا بها ومنها فرقية 
بدل األثاث وتذاكر لندن التي ما 
زالت تقبع فـــي أدراج الرئيس 
التنفيـــذي مؤكدا مـــرور ثاث 
سنوات عجاف مضت حاولوا فيها 
بكل الطرق الهيمنة على القطاع 
النفطي وذلك عن طريق مشروع 
الرؤية الذي مت رفضه من جميع 

النقابات النفطية.

احترام في القطاع داخليا ودوليا 
وان تعيينه اذا مت فسيعتبر محطة 
مهمة في تاريخ القطاع النفطي.
وأشار الى ان فاروق الزنكي 
يتمتع باحلس القيادي املطلوب 
فـــي أي منصب تقلده منذ بداية 
أن  النفطي كما  عمله بالقطـــاع 
لديه رؤية مستقبلية فنية حول 
واقع القطـــاع النفطي فهو فني 
من الدرجة األولى وينظر لألمور 
بواقعية تامة لذلك كان ســـجله 

دائما حافا باإلجنازات.

رحلته بـــني أول وظيفة توالها 
في شركة نفط الكويت والكرسي 
التنفيذي األرفع في القطاع على 
رأس املؤسســـة األم التي تعمل 
حتت مظلتها جميع الشـــركات 

النفطية.
وأكد ان ترشيح الزنكي لتولي 
املهمة اجلديدة يعتبر نقلة نوعية 
ليقـــدم هذا الرجل عصارة عمله 
وخبرتـــه إلنقاذ القطاع النفطي 
والسير به من جديد في أمواج بحر 
هادئة والسيما انه يحظى بنظرة 

رحب أمني سر نقابة العاملني 
الكويت عبداهلل  بشـــركة نفط 
الزعبي باألخبـــار التي حتدثت 
عن قرب اختيار فاروق الزنكي 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
البترول الوطنية الكويتية رئيسا 
تنفيذيا ملؤسسة البترول الوطنية 
الكويتية الشركة األم التي تعمل 
حتت مظلتها كل شركات النفط 
احلكومية، مؤكدا ان العاملني في 
القطاع النفطي متفائلون باملرحلة 
املقبلة ويعلقون آماال على تطوير 
أداء القطاع وتعزيز قدراته خاصة 
ان الزنكي قيادي نفطي من الطراز 
الرفيع وكاريزما هادئة بثقة الفتا 
الى ان التأخير في إعان اســـم 
الرئيس التنفيذي ليس في صالح 

القطاع النفطي.
وقـــال لم يكن الكشـــف عن 
ترشـــيح فاروق الزنكي ملنصب 
التنفيذي ملؤسســـة  الرئيـــس 
الكويتية مفاجئا ألحد  البترول 
فاملنحنى التصاعدي للمراكز التي 
توالها الزنكي في القطاع النفطي 
كانت تقود الى هذا املنصب وهي 
نتيجة ثاثني عاما اســـتغرقتها 

نقابة نفط الكويت ترحب بقرب اختياره رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة البترول

عبداهلل الزعبي فاروق الزنكي

مصدر خليجي: ال حاجة لتعديل
سياسة »أوپيك« في أكتوبر

دبي ـ رويترز: قـــال مصدر نفطي خليجي لـ 
»رويترز« امس إن أوپيك ليست بحاجة لتعديل 
سياســـتها االنتاجيـــة في اجتماعهـــا املقبل في 
اكتوبر نظرا ألن أسعار النفط تتحرك في نطاق 

مقبول.
وقال املصدر »خفض االنتاج ليس واردا نظرا 
ألن األسعار في نطاق 70 ـ 75 دوالرا ويبدو أنها 
ترتفع«. واضاف أنه ال ضرورة أيضا ألي زيادة 

في االنتاج.
ومضى املصدر قائا »ما ميكننا املطالبة به هو 

مزيد من االلتزام من الدول األعضاء«.

وتراجع التزام اعضاء أوپيك بتخفيضات االنتاج 
إلى ما يزيد قليا عن 50% فقط من املســـتويات 

املتفق عليها.
وجتتمع أوپيك إلإعادة النظر في سياسة االنتاج 

في ڤيينا في الرابع عشر من أكتوبر املقبل.
وتنعم أوپيك بعـــام هادئ في 2010 حيث لم 
جتتمع حتى اآلن ســـوى في مارس ولم جتر أي 
تغييرات في سياســـتها االنتاجية بينما يتحرك 
النفط في نطاق بني 70 و80 دوالرا للبرميل وهو 
مستوى يقول اعضاء أوپيك إنه مقبول لكل من 

املنتجني واملستهلكني.

تسارع نمو الطلب على النفط في الصين إلى %7.4 النفط يتجاوز 77 دوالراً للبرميل
لندن ـ رويترز: ارتفع النفط إلى أعلى 
مستوى في شهر امس مدعوما بنمو قوي 
في الطلب والناجت الصناعي الصيني في 
حني تسبب اســــتمرار إغاق خط أنابيب 
رئيســــي بني الواليات املتحدة وكندا في 

شح املعروض.
وارتفع اخلام األميركي تسليم أكتوبر ما 
يصل إلى 1.05 دوالر مسجا 77.50 دوالرا 
للبرميل وهو أعلى سعر منذ 12 أغسطس 
ثم قلص مكاســــبه إلى 85 ســــنتا مسجا 

77.30 دوالرا. 
وارتفع مزيج برنت 11 سنتا إلى 78.72 

دوالرا.
ورفعت املصانع الصينية اإلنتاج %13.9 
ـ أكثر من املتوقعـ  في أغسطس مع استمرار 
ازدهــــار اقتصاد ثاني أكبر بلد مســــتهلك 
للنفط في العالم رغم جهود حكومية لكبح 
اإلقراض املصرفي. وفي ظل تسارع النشاط 
الصناعي زاد الطلب الصيني على النفط 

7.4% في أغسطس عنه قبل عام.

بكنيـ  رويترز: تسارعت وتيرة منو الطلب 
الضمني على النفــــط في الصني إلى %7.4 
في أغســــطس مقارنة مع مستواه قبل عام 
بعد زيادة متواضعة نسبتها 3% في يوليو 
بعد فتح مصاف جديــــدة لزيادة االمدادات 
احمللية في الوقت الذي تكثف فيه املصانع 

انتاجها.
وتفيد حسابات لـ »رويترز« بناء على 
بيانات االنتــــاج وبيانات جتارية أولية ان 
الصني ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم 

استهلكت 35.22 مليون طن الشهر املاضي 
وهو أقل قليا من مســــتوى استهاكها في 
يوليو وأقل بنسبة 3.5% تقريبا من املستوى 

القياسي لاستهاك املسجل في يونيو.
وينســــجم هذا التســــارع مــــع األرقام 
االقتصادية التي نشرت يوم السبت وأظهرت 
انتاج املصانع الصينية واالستثمارات  ان 
في الباد فاقا التوقعات في عامة على ان 
االقتصاد مازال منتعشا رغم جهود احلكومة 

لتقييد االقراض املصرفي.


