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ولينغتون � د.ب.أ: حققت ش����ركة نيوزيلندية 
فتحا تكنولوجيا جديدا من شأنه رفع كفاءة استهالك 
الطاقة في املبردات املنزلية بنس����بة 30% فضال عن 
زيادة س����عتها التخزينية. وقالت شركة فيشر آند 
بايكل )إف. بي. ايه( إلنت����اج األجهزة املنزلية، إن 
التطور الذي حققته سيؤدي إلى ثورة في تصميم 
وتصني����ع املبردات في جميع أنحاء العالم، بل وقد 
تعادل أهميته بالنس����بة ملصنعي األجهزة املنزلية 
ما ميثله احملرك الكهربي بالنسبة لشركات تصنيع 

السيارات.
لقد صممت الش����ركة ضاغطا )مكبسا( ثوريا، 
ذلك اجلزء املس����ؤول عن ضغط الغاز البارد حول 
اجلهاز وسحب الهواء الساخن من املبرد كي يبقيه 
باردا وهو ما ميثل ثمرة مش����روع مشترك استمر 
العمل في����ه 17 عاما. لقد تضافرت جهود الش����ركة 
النيوزيلندية وشركة إمبراكو البرازيلية اململوكة ل� 
»وايرلبول كوربوريشن« األميركية والتي تستعد 
للمرحلة التجريبية قبل الشروع في مرحلة اإلنتاج 

على نطاق واسع في حتقيق هذا االجناز.
وقال مدير »إف. بي. ايه« التنفيذي س����تيوارت 
برودهيرست في بيان: هذا الضاغط اجلديد يعد طفرة 

لم يكن م����ن املمكن حتقيقها في الضاغط التقليدي 
املستخدم في معظم مبردات اليوم.

باإلضافة إلى توفير الطاقة.. سيسمح الضاغط 
اجلديد بتوفير مس����احة إضافية تستوعب نحو 15 
ليترا داخل املبرد )الثالجة( وهو ما يعادل مساحة 
خمس حاويات حليب سعة ثالثة ليترات أو مساحة 
إضافية لصندوق فاكهة وخضراوات. إن املبردات التي 
تستخدم هذه التكنولوجيا املعتمدة على استخدام 
الغاز كمادة دبقة )للتزيي����ت( بدال من الزيوت في 
النماذج التقليدية س����تكون صديقة للبيئة أيضا، 
ذلك أنها ليس����ت بحاجة لنفس أطوال شبكة أسالك 
النحاس أو الصلب. ومنحت »إف. بي. ايه« تصاريح 
حصرية إلمبراكو التي ستقوم بالتجارب ملدة عام 
ونصف العام قبل بدء التصنيع. وتأمل »إف.بي.ايه«، 
التي ستحصل على حصة أرباح عن كل ضاغط يتم 
تصنيعه، في ممارسة احلكومات حول العالم ضغوطا 
على املصنعني لتحسني اس����تهالك الطاقة، وهو ما 
قد يؤدي إلى تسارع الطلب على التكنولوجيا التي 
ابتكرتها يشار إلى أن »إف.بي.ايه« التي تأسست في 
نيوزيلندا في ثالثينيات القرن املاضي، لها فروع في 

أوكالند وإيطاليا وتايلند واملكسيك.

الذهب وسيلة حتوط جذابة ضد ضعف العمالت

كيف تستثمر في الذهب.. وما المحركات الرئيسية لألسعار؟

فنادق بغرف صغيرة تلقى نجاحًا متزايدًا في نيويورك
نيوي��ورك � أ.ف.پ: تش��هد حفنة من الفنادق تقدم لزبائنها غرف��ا ضيقة جدا لكنها عملية 

وسعرها مقبول، جناحا متزايدا في نيويورك.
فهن��اك فندق »جاي��ن« الصغير املصنوع من القرميد االحم��ر املطل على خليج 

هادسن في ويست فيلدج احلي البورجوازي البوهيمي في مانهاتن.
جدران الغرف ال� 150 في الفندق مكس��وة باخلشب، وتتضمن مقعدا 

مخمليا وس��جادا ش��رقيا وال تتجاوز في غالبيته��ا 4.6 امتار مربعة 
وهي اش��به مبقصورة في س��فينة مجهزة مب��رآة جدارية كبيرة 

لتجنب رهاب االماكن الضيقة واملغلقة.
املبنى العائد تاريخ بنائه الى مائة سنة تقريبا استقبل لفترة 
طويلة البحارة والفقراء اال انه بات اآلن يس��تقطب س��ياحا 
من العالم بأس��ره، في مقابل مائة دوالر لليلة او 125 دوالرا 

لسريرين الواحد فوق اآلخر.
يق��ول كاي نوهاوس )33 عاما( وه��و نزيل أملاني في 
فندق جاين فضل االقتصاد في غرفة الفندق لالس��تفادة 
اكث��ر مما تقدمه املدينة موقع��ه ممتاز وثمن الغرفة ليس 

باهظا وهي للنوم فقط.
وفي نيويورك املصنفة اغل��ى مدينة في العالم، يبلغ 
الس��عر الوس��طي لغرفة فندق 194.50 يورو. وارخص 
الغرف في فنادق حياة او نوفوتيل تتراوح بني 300 و350 
دوالرا، اما فندق »دبليو« فال تتوافر فيه غرف يقل سعرها 

عن 600 دوالر.
وبدفع من االزمة االقتصادية، تقترح فنادق جديدة رائجة 

مث��ل جاين متضية ليلة في الفندق بس��عر يقل بالنصف عن 
الفنادق االخرى لكن بأسرة ضيقة ومرحاض خارجها.

ويق��ول بيورن هانس��ن مدير املدرس��ة الفندقي��ة في جامعة 
نيويورك يونيفرس��تي »من خالل االس��تفادة من املساحة الى احلد 

االقصى تؤمن هذه الفنادق مردودا عاليا جدا على استثمارها العقاري«.
ومن خالل االقتصاد ايضا على صعيد العاملني تشكل هذه الفنادق »مجاال 

مربحا جدا« في االوساط الفندقية على ما يؤكد خبير السياحة هذا.
وكان »ب��ود هوتيل« اول من خطى هذه اخلط��وة عندما فتح ابوابه العام 2007 بني ناطحات 

السحاب في مانهاتن.

ويقترح الفندق 345 غرفة تتراوح مس��احتها بني ثمانية امتار و12 مترا مربعا في مقابل89 
ال��ى 169 دوالرا لليلة. الديكور محدود ويذكر بداخل طائرة جتارية مع املغس��لة املصنوعة من 
الفوالذ غير القابل للصدأ داخل اجلدار، فضال عن الشارة الضوئية عند املدخل التي 

تشير الى ما اذا كان احلمام اخلارجي مشغوال ام ال.
وحقق بود جناحا كبيرا مع نس��بة اش��غال متوس��طة نسبتها %93 
وس��يفتح فندق من السلس��لة ذاتها العام 2021 ق��رب محط »غراند 

سنترال«.
واعتبارا من الربيع املقبل س��يفتح فندق »يوتيل« في تاميز 
س��كوير ابواب 669 »كبس��ولة« تقل مس��احتها عن 15 مترا 
مربعا ب� 150 دوالرا لليلة. وسلسلة الفنادق البريطانية هذه 
املتواجدة في مطاري لندن وامس��تردام تقترح مقصورات 
ريادي��ة يابانية الوحي مضاءة بض��وء نيون ليلكي اللون 

تضم سريرا ومكتبا جرارا ودشا.
وتعد هذه الفنادق ب��� »الفخامة املصغرة« مع مكيف 
للهواء وخزانة وجهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وامكانية 
اتصال الس��لكية مجانية باالنترنت. ويقدم جاين لنزالئه 

ايضا رداء للحمام وخفني من االسفنج.
ويش��دد ديڤيد برشنتاين مدير فندق بود »اننا نبيع 
غرفا وليس اس��رة ان فنادقنا اكثر نظافة وراحة من نزل 

للشباب«.
ويوضح برش��نتاين هو من عشاق نيويورك ان احلجم 
الصغير للغرف ال يناسب فقط اصحاب امليزانيات احملدودة 
بل »يدفع الناس الى اخلروج من غرفهم الستكش��اف املدينة 

ولقاء اناس آخرين«.
توف��ر الفن��ادق الصغيرة هذه مس��احات مش��تركة جميلة 
لنزالئه��ا، ففندق بود ميلك ش��رفتني كبيرتني ويوتي��ل يعد ملكان 
اس��تراحة واس��ترخاء ميتد على اكثر من 1800 متر مربع في حني اننا 
جن��د في جاين الذي اليزال لديه 40 مقيما دائما ورثهم من الفترة التي كان 
مخصصا لالش��خاص الفقراء، بارا بأضواء خافتة يس��تقطب جمهورا من الناس 
خالل عطلة نهاية االس��بوع ما يعطي النزالء االنطباع باختب��ار احلياة النيويوركية الفعلية.. 

لكن بسعر مقبول.

لندن � رويترز: قفز س���عر 
الذهب إلى مس���توى قياس���ي 
عند 1300 دوالر لألوقية أمس 
مع إقبال المس����تثمرين على 
النفيس نتيجة  المعدن  شراء 
ضع���ف العمل���ة األمي�ركي���ة 
وم�خاوف بشأن متانة االقتصاد 

العالمي.
وبوجه عام يش���تري كبار 
المشترين والمؤسسات الذهب 
م���ن البنوك الكب���رى. وتمثل 
لندن مركز الس���وق العالمية 
الفورية للذهب إذ تتم تسوية 
تعامالت بنحو 30 مليار دوالر 
عبر نظام التس���وية في لندن 
يوميا. ولتجنب مخاطر التكلفة 
والمخاطر األمني���ة ال يجري 
نقل الذهب عادة وتتم تسوية 
الصفقات من خالل تحويالت 

ورقية.
وهناك أسواق فورية رئيسية 
أخرى للذهب هي الهند والصين 
والشرق األوسط وسنغافورة 
وتركيا وإيطالي���ا والواليات 

المتحدة.
وبإمكان المستثمرين دخول 
الس���وق من خ���الل بورصات 
العقود اآلجل���ة حيث يتداول 
المس���تثمرون عقودا لبيع أو 
ش���راء س���لعة معينة بسعر 
ثابت وموعد تسليم معين في 

المستقبل.
وسوق كومكس في بورصة 
نيويورك التجارية نايمكس هو 
أكبر س���وق في العالم لعقود 
الذهب اآلجلة من حيث حجم 
الت���داول. وبورص���ة طوكيو 
للسلع التي تشتهر باسم توكوم 
أهم س���وق للعقود اآلجلة في 

آسيا.
وأطلقت الصين أول بورصة 
صينية لعق���ود الذهب اآلجلة 
في التاسع من يناير 2008، كما 
جرى إطالق بورصات للعقود 

اآلجلة في عدة بلدان أخرى من 
بينها الهند ودبي وتركيا.

الصناديق المتداولة

جذب���ت التغطية اإلعالمية 
واسعة النطاق ألسعار الذهب 
المرتفعة أيضا استثمارات في 
الصناديق المتداولة وهي التي 
تصدر أوراق���ا مالية مدعومة 

بالمعدن األصفر.
ويتيح هذا للمس���تثمرين 
االستفادة من إمكانيات سوق 
الذهب دون تسلم المعدن نفسه. 
وتراجعت حيازات الذهب لدى 
صندوق »اس.بي.دي.ار« جولد 
تراس���ت وهو أكب���ر صندوق 
إلى  متداول مدع���وم بالذهب 
1300.521 طن في 24 سبتمبر 
م���ن 1301.433 ط���ن في اليوم 
الحيازات  السابق، وس���جلت 

400 طن انخفاضا من 500 طن 
في االتفاقية األخرى التي انتهى 
أجلها أواخر س��بتمبر، ومازالت 
المبيع���ات في ظ���ل االتفاقية 

الجديدة منخفضة.
وفي بداي���ة القرن الحادي 
الذهب  والعشرين عندما كان 
يرزح قرب مستوى 300 دوالر 
لألوقي���ة باع منتج���و الذهب 
ج���زءا من إنتاجه���م المنتظر 
على وعد بتس���ليم الذهب في 

تاريخ آجل.
لكن حينما بدأت األس���عار 
ترتفع تكبدوا خسائر وحدث 
توجه نحو إعادة شراء مراكزهم 
بالكامل  التحوطية لالستفادة 
من أسعار الس���وق المرتفعة 
فيما يع���رف بتصفية مراكز 

التحوط.
ويمكن أن ي���ؤدي اإلقبال 
الكبي���ر على تصفي���ة مراكز 
المنتجين  التحوط من جانب 
إلى تعزيز معنويات الس���وق 
ودعم أسعار الذهب، لكن معدل 
التحوط تباطأ  تصفية مراكز 
بش���كل ملحوظ في السنوات 
األخي���رة مع انكم���اش حجم 

التحوط العالمي.
وبوجه عام ال تلعب عوامل 
العرض والطل���ب دورا كبيرا 
في تحديد أسعار الذهب بسب 
التي  المخزون���ات  ضخام����ة 
جرى استخراجها والتي تقدر 
اآلن بنح���و 160 أل���ف طن أي 
أكثر من 60 ضعفا من اإلنتاج 
السنوي للمناجم، وال يجري 
استهالك الذهب مث�ل النح��اس 

والنفط.
وتسبب ذروة مواسم الشراء 
في البلدان المستهلكة الرئيسية 
مثل الهند والصين بعض التأثير 
على السوق لكن عوامل أخرى 
النفط  الدوالر وأس���عار  مثل 

تشكل تأثيرا أكبر.

التدفقات النقدية على الذهب.
األح���داث  ت���ؤدي  وق���د 
الجيوسياس���ية الكبرى ومن 
التفجي���رات والهجمات  بينها 
اإلرهابية واالغتياالت إلى ارتفاع 

األسعار.
وتحوز البن���وك المركزية 
الذهب كجزء من احتياطياتها، 
ويمك���ن أن يؤث���ر ش���راء أو 
بي���ع البن���وك للذه���ب ع�لى 

األس��عار.
وفي الس���ابع من أغسطس 
2009 اتفق���ت مجموعة من 19 
بنكا مركزيا أوروبيا على تجديد 
اتفاقية للحد من مبيعات الذهب 
كان���ت قد وقعت في عام 1999 
ل� 5 سنوات  وجرى تجديدها 

أخرى في 2004.
وتنص االتفاقية على أن الحد 
األقصى للمبيعات السنوية هو 

منطقة اليورو.
وارتب���ط الذه���ب ارتباطا 
تاريخيا قويا بأس���عار النفط 
الخام إذ يمك��ن استخدام المعدن 
النفيس كوسيلة للتحوط ضد 
النفط  الذي يش���كل  التضخم 
سببه الرئيسي، ويعزز ارتفاع 
أسعار الخام االهتمام بالسلع 

األولية كأصل من األصول.

التوترات المالية والسياسية

الذهب على نطاق  ويعتبر 
واس���ع مالذا آم��نا في أوق��ات 
عدم اليقين، وغال�با ما تؤدي 
الس���وق  التي تصيب  الهزات 
المالية كما ح���دث في أعقاب 
انهيار بن���ك ليمان براذرز في 
2009 وفي وقت أقرب كما في 
حالة مش���كالت ديون منطقة 
إلى تعزيز  المتفاقمة،  اليورو 

دورا رئيسيا طويل األجل في 
تحديد اتجاه الذهب.

ويمثل الذهب عادة وسيلة 
تح���وط جذابة ض���د ضعف 
العمالت، ويجعل ضعف العملة 
األميركية أيضا الذهب المقوم 
بال���دوالر ارخص بالنس���بة 
العم���الت األخرى  لحائ���زي 

والعكس صحيح.
لك���ن هذا االرتب���اط ينهار 
أحيانا في األوقات التي ت�تعرض 
فيها األس��واق المالية لض��غوط 
على نط�اق واسع مع استفادة 
الذهب والدوالر معا من العزوف 

عن المخاطرة.
وسجل االرتباط بينهما نطاقا 
إيجابي���ا في أواخر 2008 وفي 
2009 بعد أزمة بنك ليمان براذرز 
األميركي وفي وقت سابق من 
هذا العام بس���بب أزمة ديون 

مستوى قياسيا عند 1320.436 
طن في 29 يونيو.

ومن بين الصناديق األخرى 
المدعومة بالذهب  المتداول���ة 
صندوق آي ش���يرز كومكس 
جولد تراست وصندوق جولد 
بوليون س���يكيوريتيز التابع 
لشركة اي.تي.افسيكيوريتيز 
وصندوق اي.تي.اف.اسفيزيكل 
جول���د وصن���دوق فيزي���كل 
جول���د التابع لبن���ك زيوريخ 

كانتونال.
للمس���تثمرين  ويمك���ن 
المحليي���ن ش���راء الذهب من 
الذين يبيعون  المعادن  تجار 
السبائك والعمالت في متاجر 
أو على اإلنترنت.  متخصصة 
ويدفعون عالوة سعرية ضئيلة 
المنتجات االستثمارية  مقابل 
تزيد بين 5 و20% على س���عر 

السوق الفورية بناء على حجم 
المنتج ومستوى الطلب.

والي���زال تنام���ي اهتم���ام 
صناديق االس���تثمار بالسلع 
األولي���ة بما فيه���ا الذهب في 
السنوات األخيرة عامال رئيسيا 
وراء ارتف���اع أس���عار المعدن 
النفيس إلى مستويات تاريخية. 
وقد جذب األداء القوي للذهب 
الس���نوات األخيرة مزيدا  في 
م���ن المس���تثمرين كما زادت 
إلى السوق  النقدية  التدفقات 

بشكل عام.

الدوالر األميركي

وبالرغم من التراجع الحاصل 
مؤخ���را في االرتب���اط القوي 
المعت���اد بين الذهب وس���عر 
صرف اليورو أمام الدوالر فإن 
أسواق الصرف مازالت تلعب 

إقبال على الشراء نتيجة ضعف الدوالر ومخاوف بشأن متانة االقتصاد العالمي

صعود الذهب إلى مستوى قياسي 
والفضة عند أعلى مستوى في 30 عامًا

لندن � رويترز: قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد 
امس كما سجلت الفضة أعلى مستوى في 30 عاما بدعم 
من ضعف الدوالر واستمرار المخاوف بشأن التوقعات 

لالقتصاد العالمي.
وبل��غ الذه��ب 1300 دوالر لألوقي��ة وه����و أع�لى 
مس��توياته على اإلطالق في حين صع��دت الفض�ة إلى 
أعلى مس��توى من��ذ ع��ام 1980 مس��جلة 21.61 دوالرا 

ل�ألوق�ية.
وجرى تداول ال�ذهب في المعامالت الفورية الصباحية 
عن��د 1298.20 دوالرا لألوقية م��ن 1295.60 دوالرا في 
أواخر معامالت نيويورك يوم الجمعة. وبلغ سعر الفضة 

21.55 دوالرا لألوقية مقارنة مع 21.41 دوالرا.
وارت�ف��ع الب�التين إلى 1638.50 دوالرا ل��ألوقية من 
1637.70 دوالرا ف��ي نيوي�ورك كم��ا زاد البالديوم إلى 

557.50 دوالرا لألوقية من 556.70 دوالرا.

 مبردات المستقبل.. اقتصادية وصديقة للبيئة

أزمة »بالك بيري« في طريقها للحل في اإلمارات بدء المحاكمة في أكبر قضية فساد بإسبانيا 
متورط فيها 95 شخصًا

أميركا تفرض قانونًا جديدًا على  التحويالت 
المالية لمكافحة اإلرهاب

ملق���ة � د.ب.أ: بدأت أكبر محاكمة بتهمة الفس���اد على االطالق في 
اسبانيا أمس حيث اتهم 95 شخصا بالتورط في قضية رشاوى واسعة 
في منتجع ماربيال الس���ياحي جنوب الب���الد. ومن بني املتهمني اثنان 
من العمد الس���ابقني ونائب عمدة سابق ومسؤولون سابقون باملدينة 
ومقاولون ومحامون. وسيدفع االدعاء بأن مجلس املدينة أصدر بشكل 
روتين���ي تصاريح بناء غير قانونية مقابل احلصول على رش���اوى، 
وطوقت الشرطة مبنى احملكمة بينما وصل نحو 300 صحافي ونحو 
مائة مح���ام حلضور احملاكمة التي جترى في ملقة. وطلب روس���يو 
أميجو محامي مستشار التخطيط العمرانى في ماربيال السابق خوان 

أنطونيو روكا وقف احملاكمة لكن رفضت احملكمة الطلب.

واشنطن � يو.بي.آي: تعتزم إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
إلزام املصارف األميركية بالتبليغ عن كل التحويالت املالية االلكترونية 
التي تخرج وتدخل إلى البالد في مسعى منها ملكافحة متويل اإلرهاب 
وتبييض األموال. ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن املسؤولني 
ان املعلومات ستساعدهم على حتديد التحويالت املالية مثل تلك التي 
تتلقاها عناصر تنظيم القاعدة الذين اختطفوا الطائرات األميركية 

الستخدامها في هجمات 11 سبتمبر.

دبي: أكد مس���ؤول إماراتي إن بالده »متفائلة 
للغاية« بشأن التوصل التفاق فيما يتعلق باخلالف 
مع شركة »ريسيرش إن موشن« املصنعة لهاتف 
ال� »بالكبيري« قبل حلول املوعد النهائي الرسمي. 
وقال محمد البواردي أمني عام املجلس التنفيذي 
إلم���ارة أبوظبي أمس: »نح���ن متفائلون للغاية 
بشأن النتائج. نعمل معا بصورة جادة ونحاول 
حل املشكلة.. سيجري التوصل حلل قبل املوعد 

النهائي«. 
وقال املسؤول البارز للصحافيني أمس، حسب ما 
نشره موقع »إيالف« إن اإلمارات »متفائلة للغاية« 
بش���أن التوصل التفاق فيما يتعلق باخلالف مع 
شركة »ريسيرش إن موشن« املصنعة لهاتف ال� 
»بالكبيري«، قبل حلول املوعد النهائي الرسمي. 
ويتلقى مستخدمو »بالك بيري« في اإلمارات ممن 
اقترب موعد انتهاء اش���تراكاتهم في خدمات ال� 
»بالك بيري« رسائل من شركتي االتصال تطلب 

جتديد اخلدمة قبل انقطاعها. 
وكانت اإلمارات هددت بوقف خدمات »بالكبيري 
ماس���نجر« وخدمات البريد اإللكتروني وتصفح 
اإلنترن���ت، اعتبارا م���ن 11 أكتوبر. ويعتبر كالم 
املسؤول اإلماراتي، هو األول من نوعه الذي يحمل 
مؤشرات إيجابية ملا تتضمنه أجواء املفاوضات 
بني احلكومة والش���ركة الكندي���ة، وتتوالها من 
اجلانب اإلماراتي هيئة تنظيم االتصاالت وحتاط 

بنوع من السرية. 
ومن جهة ثانية، بالنس���بة للشركة الكندية 
املصنعة لهواتف »بالكبيري«، التي من الواضح 
أنها تأخذ بعني االعتبار اخلس���ائر التي ميكن أن 
تلحق بها جراء توقف 500 ألف مستخدم لهاتف ال� 
»بالكبيري«، جميعهم في اإلمارات، باإلضافة إلى 
حجم الضرر الذي ميكن أن يخلفه قرار اإلمارات 
من���ع اخلدمات، في حال تطبيقه الش���هر املقبل. 
وانتشر استخدام »بالكبيري ماسنجر« بصورة 
سريعة في منطقة اخلليج، إال أن البيانات تكون 
مشفرة وال ميكن تعقبها محليا، إذ يجري إرسالها 

عبر خوادم خارجية.
يذكر أن مس���ؤوال في الهيئة الناظمة لقطاع 
االتص���االت االماراتي قال يوم الثالثاء الفائت ان 
املفاوضات مع الشركة املصنعة لهواتف »بالكبيري« 
ل���م حترز اي تقدم وقرار حظ���ر خدمات الهاتف 

اعتبارا من 11 أكتوبر مازال قائما.
وقال املسؤول الذي لم يكشف اسمه »لم يطرأ 
أي تغيير يذكر على موق���ف الهيئة بهذا الصدد 
فالهيئة ملتزمة متام���ا بقرارها اخلاص بتعليق 
خدمات هاتف »بالكبيري« بدءا من 11 اكتوبر املقبل«. 
وأكد املس���ؤول ان قرار تعليق اخلدمات »سيظل 
ساريا دون اي تغيير حتى يتم التوصل الى حل 
يتوافق مع االطار التش���ريعي لقطاع االتصاالت 

في الدولة بشكل كامل«.

شركة نيوزيلندية تحقق فتحًا تكنولوجيًا جديدًا

نيودلهي � رويترز: قال وزير 
العبداهلل  النفط الشيخ أحمد 
أمس انه ينبغي ألعضاء »أوپيك« 
أكبر بحصص  االلتزام بشكل 
انه  االنتاج احلالي����ة، مضيفا 
غير قلق بشأن تراجع الطلب 

على النفط.
وصرح قائال »لس����ت قلقا 
بش����أن الطلب. انا قلق بشأن 
حصص االنتاج«. وتابع »ينبغي 
ألوپي����ك أن تكون أكثر التزاما 
بحصص االنتاج. ثمة جتاوزات 

هنا وهناك«.
وجتتمع »أوپيك« في ڤيينا 
في 14 اكتوبر املقبل وقد أعلنت 
ليبيا والعراق وقطر واالكوادور 
والكويت أنه����ا ال ترى حاجة 

لتغيير سياسة االنتاج. وقال وزير الطاقة والتعدين 
الڤنزويلي رفاييل راميريز أمس االول إنه راض عن 
أس����عار النفط العاملية إال أنه ينبغي على »أوپيك« 

التركيز على ارتفاع مخزونات اخلام العاملية.
وتراجعت نسبة التزام الدول األعضاء بحصص 
االنتاج إلى أعلى بقليل من 50% نظرا الن سعر النفط 
يقع إلى حد كبير داخل النطاق الذي تفضله »أوپيك« 

بني 70 و80 دوالرا للبرميل.
وقال الشيخ أحمد العبداهلل 
إن »أوپيك« س����تكون راضية 
مبستوى التزام يتراوح بني 75 
و85% وليس املستوى احلالي 

البالغ %52.
الكويت  انتاج  وأوضح أن 
احلالي يبلغ 2.2 مليون برميل 
امدادات  ان  يومي����ا، مضيف����ا 
النفط الروس����ي آلسيا ليست 

مثار قلق.
ف����ي بيع  وبدأت روس����يا 
مزي����ج جديد من اخل����ام من 
ميناء كوزمينو الش����رقي منذ 
أواخر 2009. ومتثل الشركات 
التكرير  التجارية وش����ركات 
في كوري����ا اجلنوبية والصني 
واليابان النسبة الكبرى من مشتري اخلام املتوسط 

الثقيل منخفض الكبريت.
وأحدث ذلك النوع من اخلام � الذي يجري نقله 
عبر خط أنابيب يربط بني شرق سيبيريا واحمليط 
الهادي في أقصى شرق البالد � ضغوطا على أسعار 
اخلامات املنافسة التي يجري نقلها بحرا في الشرق 

األوسط ومنطقة آسيا واحمليط الهادي.

الشيخ أحمد العبداهلل

العبداهلل يدعو لمزيد من االلتزام بحصص »أوپيك«


