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أعضاء المنظمة يتفقون على خطة الجزائر لخفض اإلنتاج بواقع 1.2 مليون برميل

اجتماع »أوپيك« يوقف نزيف النفط

رويترز: توصلت منظمة 
البلــدان املصــدرة للبتــرول 
)أوپيك( إلى اتفاق باإلجماع 
بخفــض االنتــاج إلــى 32.5 
مليون برميــل يوميا، وذلك 
بواقع ١.2 مليون برميل يوميا، 
وهو أول خفض إلنتاج النفط 

منذ 2008.
وخفض االنتاج يتماشى مع 
ما مت التوصل اليه في اجلزائر 

في سبتمبر املاضي.
وخالل االجتماع احلاسم 
الــذي عقــد في ڤيينــا أمس، 
بخفــض  روســيا  تعهــدت 
اإلنتاج 300 ألف برميل يوميا، 
الكويت  وســتراقب كل مــن 
وڤنزويال واجلزائر تقيد الدول 

باتفاق »أوپيك«.
وستجتمع »أوپيك« في 25 
مايو املقبــل ملراجعة االتفاق 

وقد متدده 6 أشهر أخرى.
وأعلن وزير الطاقة القطري 
محمد بن صالح الســادة في 
مؤمتــر صحافي في ڤيينا أن 
الكويــت وڤنزويال واجلزائر 
ستراقب تقيد الدول باالتفاق.
من جهتــه، اعتبــر وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح 
أنه يوم ســار ألسواق النفط 
العاملية، فيما ذكر السادة أن 
اململكــة تعهدت بخفض 486 
ألف برميل يوميا وفقا لالتفاق 

املبرم.
وقال وزير النفط اإليراني 
إنــه مــن املرجــح أن تعقــد 
»أوپيك« اجتماعا مع املنتجني 

املستقلني األسبوع املقبل.
مــن ناحية أخــرى، تقرر 
خالل اجتماع »أوپيك« تعليق 
عضوية إندونيسيا، واتفقت 
املنظمة على توزيع حصتها 
من إنتــاج النفط على بعض 

الدول األعضاء.

وفــي تصريحات ســبقت 
االجتماع، قــال وزير الطاقة 
الســعودي خالــد الفالــح إن 
الرياض مستعدة لتحمل »عبء 
ثقيل« فــي إنتاجها والقبول 
بتثبيت اإلنتاج اإليراني عند 
مستويات ما قبل العقوبات.

وقفزت أسعار النفط نحو 
8% خالل تداوالت، أمس، حيث 
صعد خــام القيــاس العاملي 
مزيج برنت في العقود اآلجلة 
3.76 دوالرات إلى 50.١4 دوالرا 
للبرميل متجها صوب تسجيل 

لكن الوزير أشــار إلى أنه 
حتــى إن عجــزت أوپيك في 
التوصل التفاق فإن الســوق 
ستشهد تعافيا بطيئا. وقال 
»نعتقد أن النمو )في اإلنتاج( 
خارج أوپيك قد غير مساره إلى 
االجتاه املعاكس وكذلك معظم 
النمو الذي شهدناه في أوپيك 

قد تالشى بالفعل«.
 وتابــع: »إذا لم نســتطع 
التوصل التفاق فإن السيناريو 
التأجيل  اآلخــر املتمثل فــي 
وانتظار تعافي الســوق من 
تلقــاء نفســها ليــس نتيجة 

سيئة«.
وكانــت اخلالفــات بــني 
الســعودية وخصمها اللدود 
إيــران هيمنت على كثير من 

اجتماعات أوپيك السابقة.
إيران أمس األول  وبعثت 
رسالة إلى أوپيك تقول فيها 
إنها تريد من الســعودية أن 
تخفض إنتاجها بنحو مليون 
برميــل يوميا وهــو ما يزيد 
كثيرا عن حجم اخلفض الذي 
ميكن أن تعرضه السعودية.

لكن النبرة تغيرت أمس إذ 
قال وزير النفط اإليراني بيغن 
زنغنه »أنا متفائل«، مضيفا أن 
بالده لم تتلــق طلبا خلفض 
اإلنتــاج. وذكــر أن روســيا 

مستعدة خلفض اإلنتاج.
وقالت أوپيك إنها ستعفي 
إيران وليبيــا ونيجيريا من 
اخلفــض نظرا لتضرر إنتاج 
تلك الدول جراء االضطرابات 
أو العقوبات. وبعثت طهران 
إشارات متباينة إذ قالت إنها 
تريد إنتــاج نحو 4.2 ماليني 
برميل يوميــا واقترحت في 
رســالتها ألوپيك أن تخفض 
الســعودية اإلنتــاج إلى 9.5 

ماليني برميل يوميا.

أكبر تغير يومي في 9 أشهر. 
العقــود اآلجلــة  وارتفعــت 
خلام غرب تكساس الوسيط 
األميركــي 3.55 دوالرات إلى 

48.78 دوالرا للبرميل.
وأضــاف: »ســيعني هذا 
أننا )الســعوديني( سنتحمل 
عبئا ثقيال وخفضا كبيرا من 
مستوى إنتاجنا احلالي ومن 
توقعاتنا لعــام 20١7. لذا لن 
نقــدم على ذلك ما لــم نتأكد 
من وجود إجماع واتفاق على 

االلتزام بجميع املبادئ«.

)رويترز( االستعداد لبدء اجتماع »أوپيك« أمس الذي شهد يوما تاريخيا من التصريحات املتناقضة والتذبذب في أسعار النفط  

»السعودي« ألعلى مستوى منذ عام

تسريبات خفض إنتاج النفط ترفع بورصات اخلليج
شريف حمدي

ارتفعت البورصات اخلليجية بشــكل 
جماعي أمس على خلفية قفزة أسعار النفط 
بالســوق العاملي بنسبة 5%، ليالمس خام 
»برنت« مستوى 50 دوالرا للبرميل، وذلك 
علــى وقع التفاؤل بتوصل أعضاء منظمة 
البلدان املصدرة للنفــط أوپيك إلى اتفاق 
بشأن خفض إنتاج النفط، حسب التسريبات 

التي سبقت اجتماع املنظمة امس. 
وجاء أداء األســواق اخلليجية منطقيا 
نظرا لالرتباط الوثيق بني أســعار النفط 
ومؤشرات األسواق كون النفط هو السلعة 
الرئيســية التي تعتمد عليها اقتصاديات 
دول اخلليج. وأنهت مؤشــرات األســواق 

تعامالتها على النحو التالي:
٭ ارتفع الســوق الســعودي بنسبة 5.١% 
بتحقيق مكاسب بلغت ١03نقاط ليصل إلى 
7000 نقطة ألول مرة منذ ديسمبر 20١5.

٭ حقق مؤشر سوق أبوظبي املالي ارتفاعا 
بنســبة ١.١% من خالل مكاســب بلغت 47 

نقطة ليصل إلى 4308 نقاط.
٭ شهد مؤشــر سوق دبي ارتفاعا بنسبة 
0.8% على وقع مكاســب بلغــت 27 نقطة 

ليرتفع املؤشر إلى 3360 نقطة.
٭ ســوق قطــر املالي حقــق ارتفاعا الفتا 
بنســبة ١.6% بإضافة ١57 نقطة ملكاســبه 

السابقة ليصل املؤشر إلى 9793 نقطة.
٭ حقق سوق الكويت ارتفاعا بنسبة %0.2 
من خالل مكاســب بلغــت ١١ نقطة ليصل 

املؤشر السعري إلى 5554 نقطة.
٭ ســوق مسقط أيضا كان على موعد مع 
االرتفاع ولكن بنســبة طفيفة بلغت ١.%0 
بإضافة 6.5 نقاط ملكاسبه السابقة ليصل 

إلى 5487 نقطة.

٭ سوق البحرين املالي كان الوحيد الذي 
غرد خارج السرب بتراجع محدود بنسبة 
0.2% بخسارته نقطتني ليتراجع إلى ١١75 

نقطة.
محليا، أنهى سوق الكويت املالي تعامالت 
شــهر نوفمبر على حتقيق مكاسب كبيرة 
على مســتوى املؤشرات الثالثة فضال عن 

املتغيرات وأهمها السيولة.
ولوحظ ارتفاع معدالت السيولة بشكل 
الفت بنسبة 27%، إذ بلغ حجم ما مت ضخه 
خالل تعامالت الشــهر املاضي 327 مليون 
دينار مبتوســط يومي ١5.6 مليون دينار، 
مقابل 257 مليون دينار مبتوســط يومي 

١2.2 مليون دينار.
وارتفعت القيمة الرأســمالية لبورصة 
الكويت بنسبة 3.6%، إذ حققت البورصة 
مكاسب اقتربت من 900 مليون دينار، حيث 
انتهت معامالت الشهر والقيمة الرأسمالية 
عند 25.37١ مليار دينار ارتفاعا من 24.475 

مليارا في أكتوبر املاضي.
وعلى مستوى املؤشرات، حقق املؤشر 
األكبر بســوق الكويت املالي وهو »كويت 
١5« مكاسب بنسبة 3.5%، إذ ارتفع املؤشر 
إلــى 855 نقطة مــن 826 نقطة، كما ارتفع 
املؤشــر الوزني بنســبة 3.6%، مضيفا ١3 
نقطة ملكاســبه الســابقة، حيث ارتفع إلى 

367 نقطة من 354 نقطة.
كما ارتفع املؤشر السعري بنسبة %2.8، 
حيث وصل املؤشر بنهاية تعامالت الشهر 

إلى 5554 نقطة ارتفاعا من 540١ نقطة.
وكان لألســهم القياديــة دورا بارزا في 
حتســن أداء مؤشرات الســوق، حيث كان 
اإلقبال الفتــا على األســهم البنكية فضال 
عن عدد من األسهم في قطاعات أخرى وفي 

مقدمتها سهما »زين« و»اجيليتي«.

٭ 900 مليون دينار مكاسب بورصة الكويت في نوفمبر      ٭ املؤشرات الوزنية ترتفع 3.5%.. و»السعري« بـ %2.8

تفاؤل الفالح دفع 
أسعار النفط 

للصعود نحو %8

السعودية ستخفض 
إنتاجها النفطي 

إلى 10.06 ماليني 
برميل

حتديد إنتاج إيران 
عند 3.797 ماليني 

برميل يوميًا

تعليق عضوية 
إندونيسيا وتوزيع 

حصتها

وزير النفط اإليراني بيغن زنغنه  )أ.ف.پ(وزير الطاقة السعودي خالد الفالح  )أ.ف.پ(

األمني العام ألوپيك محمد بركيندو ورئيس »أوپيك« محمد بن صالح السادة  )أ.ف.پ( 

)األنباء( أنس الصالح فرحا عقب اتفاق »أوپيك« 


