
ً النفط الكويتي 38 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.3 دوالر في تداوالت أمس ليبلغ 
38.03 دوالرا مقابل 39.33 دوالرا للبرميل في تداوالت يوم األربعاء 
املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية. 
وفي أسواق النفط العاملية واصلت العقود اآلجلة للخام األميركي خسائرها 
للجلسة الثالثة على التوالي لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين 
متأثرة بارتفاع مخزونات النفط الذي هبط باألسعار 10% منذ بداية شهر 
نوفمبر اجلاري.
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االقتصادية
مخزونات قياسية ترفع املعروض وتضرب سوق النفط

وكالة الطاقة متشائمة
لندن � رويت���رز: قالت 
وكالة الطاقة الدولية أمس 
إن العالم يش���هد وفرة في 
معروض النفط بعد تكوين 
مخزون���ات قياس���ية في 
األشهر األخيرة وإن تباطؤ 
منو الطلب العاملي ومرونة 
اإلمدادات من خارج منظمة 
البلدان املصدرة للبترول 
)أوپيك( قد يزيدان من تخمة 
املعروض في العام املقبل.

وذكرت الوكالة في تقرير 
شهري »وصول مخزونات 
النفط إلى مستوى قياسي 
يبلغ ثالثة مليارات برميل 
يعطي األسواق العاملية قدرا 
من االرتياح«، مضيفة أن 
وفرة املخزون توفر حماية 
غير مسبوقة من الصدمات 

اجليوسياس���ية والتعطل 
املفاجئ لإلمدادات.

الطاقة  وقالت وكال���ة 
العاملية  النفط  إمدادات  إن 
جتاوزت 97 مليون برميل 
يوميا ف���ي أكتوبر، لتزيد 
مليوني برميل عن مستواها 
قبل عام مع تعافي اإلنتاج 
م���ن خ���ارج »أوپيك« من 
التي  املتدنية  مس���توياته 
سجلها في الشهر السابق.

الوكال���ة أن  وتتوق���ع 
يتراجع منو الطلب العاملي 
على النفط إلى 1.21 مليون 
برميل يوميا في 2016 من 
مستواه املرتفع البالغ 1.82 
مليون برمي���ل يوميا هذا 

العام.
وذكرت أنه رغم املرونة 

التي يتمتع بها منتجون مثل 
روسيا إال أنه من املتوقع أن 
تنكمش إمدادات املعروض 
من خارج أوپيك بأكثر من 
600 ألف برميل يوميا في 

العام املقبل.
ورفعت الوكالة تقديراتها 
للطلب على نفط أوپيك في 
2016 مبقدار 200 ألف برميل 
يومي���ا إل���ى 31.3 مليون، 
وتتوق���ع وكالة الطاقة أن 
يزي���د الطلب عل���ى نفط 
الثاني  أوپيك في النصف 
من 2016 مبقدار 1.4 مليون 
برميل يوميا عن مستواه 
في النصف األول ليصل إلى 
32 مليون برميل يوميا وهو 
ما يتجاوز املستوى احلالي 

إلنتاج املنظمة.

3 مليارات برميل 
مخزون يريح 

املستهلكني ال 
املنتجني 

تعافي اإلنتاج 
خارج »أوپيك«.. 
واإلمدادات تزيد 

مليوني برميل 

هبوط األسعار بنحو الثلثني منذ يونيو 2014

أول تراجع إلنتاج »أوپيك« منذ 8 أشهر
� رويت����رز:  س����نغافورة 
تشهد أس����واق النفط فائضا 
في المعروض يقدر بما بين 
0.7 مليون و2.5 مليون برميل 
يوميا، فوق حجم الطلب وهو 
ما أدى إلى هبوط األس����عار 
بنح����و الثلثين من����ذ يونيو 

.2014
المعروض  وجاءت تخمة 
نتيجة ارتف����اع إنتاج معظم 
كبار المنتجي����ن ومن بينهم 
المصدرة  البل����دان  منظم����ة 
للبت����رول )أوپي����ك( وكذلك 

روسيا وأميركا الشمالية.
وقالت »أوپيك« إنها تتوقع 
استمرار تخمة المعروض في 

2016 ولكن بمعدل أقل.
وذكرت المنظمة أنها ضخت 
31.38 مليون برميل يوميا في 
الشهر الماضي بانخفاض 256 
ألف برميل يوميا عن سبتمبر 
ف����ي أول تراجع لإلنتاج منذ 

مارس.
وواصل����ت العقود اآلجلة 
للخام األميركي خس����ائرها 
للجلسة الثالثة على التوالي 
لتبلغ أدنى مس����توياتها في 
أكثر من شهرين أمس، متأثرة 
بارتفاع مخزونات النفط الذي 
هبط باألسعار 10% منذ بداية 

نوفمبر.
وبلغ سعر الخام األميركي 

في العقود اآلجلة 41.57 دوالرا 
للبرميل، بعدما سجل أقل سعر 
ل����ه أمس عن����د 41.38 دوالرا 
وهو أدنى مستوياته منذ 27 
أغسطس. وأغلق الخام مساء 
الخميس الماضي منخفضا نحو 
3% عند 41.54 دوالرا للبرميل، 
بفعل ارتفاع المخزونات 4.2 

ماليين برميل.
وبلغ س����عر خام القياس 
العالمي مزي����ج برنت 44.14 
دوالرا للبرميل بزيادة ثمانية 
سنتات عن سعره في الجلسة 
السابقة، لكنه يظل قريبا من 
مس����توياته المتدني����ة التي 

سجلها في أغسطس.

أكبر صفقات املاس االستثنائية بالعالم
مصطفى صالح

شهدت دارا مزادات »سوذبيز« و»كريستيز« في جنيڤ 
تسجل ماس���تني نادرتني احداهما زرقاء تزن 12.3 قيراطا 
واألخرى زهرية تزن 16.09 قيراطا أسعارا قياسية، وذلك 
بعد عرضهما مبزادين يومي 10 و11 اجلاري في العاصمة 
السوسرية جنيڤ، حيث فاز بهما امللياردير الصيني جوزف 
لو وهو مقابل 48.4 مليون دوالر للماسة الزرقاء، و28.5 

مليون دوالر لزهرية.
وبحس���ب وكالة »أ.ف.پ«، فان دار كريستيز كانت قد 
طرحت في 10 اجلاري ماس���ة زهرية مصقولة على شكل 
وس���ادة تزن 16.08 قيراطا، وهي األكبر من نوعها ويقدر 
س���عرها بني 23 و28 ملي���ون دوالر، ولكنها بيعت مببلغ 
28.5 ملي���ون دوالر للملياردير الصيني جوزف لو وهو، 
حيث قالت دار كريس���تيز إن املاس���ة حجر نادر إذ يوجد 
فقط 3 ماس���ات زهرية يزيد وزنها على 10 قراريط، وهي 

من فئة »فانس���ي فيفيد« وطرحت للبيع في غضون 250 
عاما، ويبقى اصل اللون الزهري للماس لغزا، حيث يقول 
خبراء إن األحجار الزهرية تعرضت على األرجح في حلرارة 

مرتفعة جدا ولضغط كبير.
وفي اليوم التالي عرضت دار سوذبيز ماسة زرقاء سميت 
»بلو مون داميند« للبيع في 11 اجلاري يقدر سعرها بني 35 
و55 مليون دوالر، ولكنها بيعت مببلغ 48.4 مليون دوالر 
للشاري نفسه، ويبلغ وزن املاسة وهي على شكل وسادة 
12.03 قيراطا وحتمل شهادة »فانسي فيفيد بلو« من املعهد 
األميركي لألحجار الكرمية وهو اكثر األلوان ندرة وقيمة 
بني املاسات الزرقاء، حيث اكتشفتها شركة »بيترا دامينز« 

املالكة للمنجم في منجم كولينان يناير 2014.
ومن املجوهرات األخرى الالفتة في مزادات جنيڤ، هو 
عقد استثنائي من املاس والزمرد، صممه هاري وينستون 
في عام 1959، وهو من تركة دولوريس شيروود بوشارد 

وهي ثرية أميركية كانت معروفة بشغفها باملجوهرات.

اخلام العراقي يتخطى السعودي.. وإيران تستعد للدخول

معركة حامية لالستحواذ على حصة النفط األوروبية
� رويترز: حتتدم  لندن 
الدفاع عن احلصة  معركة 
السوقية بني روسيا وأعضاء 
البل����دان املصدرة  منظمة 
للبت����رول )أوپي����ك( ف����ي 
أوروب����ا، حيث حل العراق 
محل السعودية كثاني أكبر 
إلى أوروبا،  مصدر للنفط 
واستعدت إيران بقائمة من 
مشتري خامها تأهبا لرفع 

العقوبات عنها.
الطاقة  ونقلت وكال����ة 
الدولي����ة عن مص����ادر في 
السوق أمس قولها إن طهران 
ستس����تطيع بيع ما ال يقل 
عن 400 ألف برميل إضافي 
يوميا ملش����ترين في آسيا 
وأوروبا حامل����ا ترفع عنها 

العقوبات.
الوكال����ة »لهذا  وقالت 
السبب من املرجح أن يستمر 
احتدام التنافس على السعر 

بني املنتجني«.
وانتزعت روسيا حصصا 
سوقية من أوپيك في كثير 
من أسواق آسيا بفضل خط 
إلى احمليط  أنابيب ميت����د 

الهادئ والصني.
وخلق هذا التحول فرصا 
للمنافس����ني في األس����واق 
األوروبي����ة الت����ي كان����ت 
تهيمن عليها روسيا وباعت 
العام خاما  السعودية هذا 
لش����ركات تكرير پولندية 

وسويدية.
وقال����ت الوكالة »بينما 

التنافس  العناوين على  تركز 
بني روس����يا والسعودية على 
املكانة في القارة سحب العراق 
البساط من حتت أقدام منافسيه 

اإلقليميني«.
أكثر من  وتستورد أوروبا 
تسعة ماليني برميل يوميا من 
اخلام من خارج املنطقة وتشكل 
اخلامات التي حتتوي على نسبة 
عالية من الكبريت أكثر من ستة 

ماليني برميل من تلك الكمية.
وعل����ى الرغم م����ن أن خام 
الروسي مازال يهيمن  األورال 
بحص����ة تبلغ نحو 55% إال أن 
الع����راق فاز بحصة س����وقية 
كبيرة منذ عام 2012 بعد تشديد 
العقوبات على إيران بحس����ب 

وكالة الطاقة.
وقبل أن يحظر على إيران 
بيع النف����ط ألوروبا في 2012 

كانت طهران تبيع نحو مليون 
برميل يوميا من اخلام العالي 

الكبريت.
ومنذ منتصف 2014 ارتفع 
إجمالي حجم صادرات العراق 
نحو 40% إل����ى أكثر من ثالثة 
مالي����ني برميل يومي����ا وبلغ 
حجم مبيعاته ألوروبا مليون 
برميل يوميا في شهري يوليو 
وأغس����طس لترتف����ع حصته 

السوقية إلى 17% وهو ما سمح 
له بالتفوق على السعودية وفقا 

ملا ذكرته وكالة الطاقة.
ونتيجة للمع����ارك الدائرة 
على احلصة السوقية ازدادت 
تخمة املعروض من النفط في 

أوروبا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
»أسواق اخلام العالي الكبريت 
على وجه اخلص����وص تبدو 

متخمة باملعروض مع اتساع 
الفوارق السعرية مع اخلامات 
املنخفض����ة الكبريت. فأوروبا 
تشهد وفرة في اخلامات العالية 
املتنافس����ة من دول  الكبريت 
السابق  الس����وفييتي  االحتاد 

والشرق األوسط
بينما ظ����ل اخلام األميركي 
العالي الكبريت مكبوحا بسبب 

صيانة املصافي«.

)رويترز( منصات نفطية في البصرة حيث قفز االنتاج العراقي الى 4 ماليني برميل مما رفع املنافسة االقليمية في االسواق العاملية ال سيما االوروبية  

روسيا تستبعد 
خفض إنتاج أوپيك 

في االجتماع 
املقبل

موسكو ـ رويترز: قالت 
وكالتا انترفاكس وتاس 

الروسيتان لألنباء أمس إن 
وزير الطاقة الروسي

ألكسندر نوفاك ال يتوقع 
أن تتخذ منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوپيك( 
خطوات خلفض إنتاج 

النفط في اجتماع الرابع 
من ديسمبر. 

ونقلت وكالة تاس عن 
الوزير قوله »أرى أن ذلك 
مستبعد أخذا في االعتبار 

موقف كبار املنتجني«.

وكالة الطاقة: 
طهران ستبيع 400 

ألف برميل آلسيا 
وأوروبا عند رفع 

العقوبات

روسيا انتزعت 
أسواقًا آسيوية.. 
والرياض أسواقًا 
پولندية وسويدية

»مورغان ستانلي« يضيف »األهلي املتحد البحريني« 
ملؤشرات األسواق احلدودية

محمود عيسى

أعل����ن مؤش����ر مورغان 
ستانلي املركب عن اضافة 
البنك األهلي املتحد البحريني 
ال����ى مؤش����ره لألس����واق 
او األس����واق ما  احلدودية 
دون الناشئة وذلك في سياق 

تقريره نصف السنوي عن 
هذه األس����واق لع����ام 2015 
متضمنا اضافة 7 مؤشرات 
رئيسية وحذف 9 مؤشرات 
ف����ي األس����واق احلدودية، 
البنك األهلي املتحد  ويأتي 
على رأس قائمة االضافات، 
الى روك  وذلك باالضاف����ة 

كاسيل غلوبل في موريشوس 
وغلوبان����ت االرجنتين����ي، 
وجميعها ش����ركات اجنبية 

مدرجة.
وأش����ار التقرير الى انه 
تضمن فضال ع����ن ذلك 21 
اضافة و21 حذفا ملؤشرات 
اخ����رى عاملي����ة، حيث قال 

املؤشر ان الشركات املتداولة 
خارج تصنيفات بالدها »أي 
الشركات املدرجة في اخلارج« 
ستكون مؤهلة لالدراج على 
مؤش����ر مورغان س����تانلي 
املرك����ب الصيني لألس����هم 
القابلة لالس����تثمار وعلى 

مؤشرات عاملية أخرى.

10٪ هبوط
األسعار منذ بداية 

نوفمبر 

أدنى سعر للخام 
األميركي في 

شهرين .. وبرنت 
في 3 أشهر


