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وكالة الطاقة الدولية تخفض 
تنبؤها للطلب على النفط 2009

تنبؤها  )الجمعة(  أمس  الدولية  الطاقة  وكالة  خفضت   [
وهو   2009 العام  في  النفط  على  العالمي  الطلب  في  للنمو 
تدهور  جراء  من  بالنقصان  تعديالت  سلسلة  في  حلقة  أحدث 

أوضاع االقتصاد العالمي.
اآلجل  على  النفط  ســوق  عن  تقريرها  في  الوكالة  وقالت 
المتوسط: إنه من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط 220 ألف 
للوكالة  السابق  التنبؤ  وكان   .2009 العام  في  يوميًا  برميل 
بأن ينمو الطلب بمقدار 350 ألف برميل يوميًا، وورد في تقرير 

شهري في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

شركة يابانية تعتزم إنشاء مصفاة
 تكلف 10 مليارات دوالر بالعراق

] قال مسئول بشركة نيبون أويل اكسبلوريشن اليابانية أمس 
)الجمعة( إنها تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إنشاء 
مصفاة للنفط تكلف من 5 إلى 10 مليارات دوالر واستثمارات في 

التنقيب عن النفط بالمبلغ نفسه.
ريونوسوكي  بالشركة  العام  والمدير  التنفيذي  المدير  وق��ال 
»قدمنا  بغداد:  في  الطاقة  بشأن  مؤتمر  خالل  لرويترز  اونوجي 
لمجموعة  تابعة  والشركة  جارية«.  المناقشات  والت��زال  اقتراحًا 
إنشاء  »سيكلف  اونوجي  وأض��اف  أوي��ل.  نيبون  اليابانية  النفط 
أن  المرجح  ومن  دوالر...  مليارات   10 إلى   5 من  حوالي  المصفاة 

تكون االستثمارات )في التنقيب عن النفط( في النطاق نفسه«.

استمرار الخالفات بشأن 
عقود  النفط الكردية بالعراق

أمس  الشهرستاني  حسين  العراقي  النفط   وزير  استنكر   [
أقليم  سلطات  وقعتها  التي  النفط  عقود  مــجــدداً  )الجمعة( 
كردستان مع شركات أجنبية ووصفها بأنها مخالفة للقانون 
المنطقة  في  النفط  بشأن  المرير  الخالف  أن  إلــى  يشير  فيما 

الشمالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ال يزال بعيداً عن الحل.
بغداد:  في  الطاقة  بشأن  مؤتمر  في  الشهرستاني  ــال  وق
الحكومة  مع  جادة  محادثات  تجري  المركزية  الحكومة  »إن 
اإلقليمية في كردستان بخصوص عدة قضايا غير أن الموقف 
المركزية  الحكومة  موافقة  دون  من  وقعت  التي  العقود  بشأن 
لم يتغير«. واعتبر أن تلك العقود ال تتفق مع القانون العراقي. 
حكومة  أن  على  عــالمــة  أحـــدث  الشهرستاني  وتصريحات 
المتحدة  الواليات  من  المدعومة  المالكي  نوري  الوزراء  رئيس 
التراجع  يرفضون  كردستان  عاصمة  اربيل  في  والمسئولين 
نفطية  موارد  على  للسيطرة  الطرفان  يتنافس  إذ  مواقفهم  عن 

كبيرة في اإلقليم.
ووقعت حكومة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ 
العام 1991 عدة اتفاقات نفطية لكن ال يمكنها تصدير اإلنتاج 
تنقل  أنابيب  خطوط  استخدام  على  بغداد  موافقة  دون  من 

الخام إلى تركيا.
الماضي  الشهر  نهاية  في  حل  إلى  التوصل  الممكن  من  وبدا 
يسمح  مبدئي  اتفاق  إلى  التوصل  النفط  وزارة  أعلنت  عندما 
طــاوقــي  نــفــط  حــقــل  مــن  ــًا  ــي ــوم ي بــرمــيــل  ـــف  أل بــتــصــديــر 100 
حق  النرويجية  »دي.إن.أو«  شركة  تملك  حيث  الكردستاني 

االمتياز. 

شركة نفطية تغير اسمها 
وتستثمر  في القطاع الزراعي بإفريقيا

عن  للتنقيب  األب���ي���ض(  )ال��ن��ي��ل  ن��اي��ل  واي����ت  ش��رك��ة  ق��ال��ت   [
أعمالها  تركيز  لتحويل  تخطط  إنها  )الجمعة(  أمس  والغاز  النفط 
في  عملياتها  إن  إذ  إفريقيا  في  ال��زراع��ي  القطاع  في  واالستثمار 
عندما   2011 الثاني  كانون  يناير/  قبل  تبدأ  لن  السودان  جنوب 
بيان  ف��ي  وأض��اف��ت  االس��ت��ق��الل.  بشأن  استفتاء  المنطقة  تجري 
موافقة  على  للحصول  وتسعى  أجريتيرا  إلى  اسمها  ستغير  أنها 
الحالية  االقتصادية  األج���واء  أن  الشركة  وتابعت  المساهمين. 
استمرار  على  تساعد  ال  السودان  جنوب  في  السياسي  والوضع 
النفط  عن  التنقيب  أصول  من  المنتجة  غير  األولى  المرحلة  تمويل 

والغاز.
وق��ال��ت »ال��ن��ي��ل األب��ي��ض« إن ال��ص��ن��اع��ات ال��زراع��ي��ة واألع��م��ال 
عوائد  إلدرار  يكفي  بما  قوية  إفريقيا  في  بها  المرتبطة  الهندسية 

على االستثمار حتى في ظل األجواء االقتصادية الحالية.
بالفعل  ثبت  مشروعات  تطوير  في  ستستثمر  أنها  وأضافت 
أجنبية  استثمارات  تجتذب  مجاالت  وفي  أعمالها  نموذج  جدوى 

كبيرة.

»أوراسكوم« تفوز بعقد محطة 
كهرباء بتكلفة 280 مليون دوالر

شركة  أكبر  والصناعة  لإلنشاء  أوراسكوم  شركة  قالت   [
بناء مدرجة في مصر: إنها فازت بعقد إلنشاء محطة للكهرباء 

في مصر.
دوالر  مليون   280 قيمته  بلغت  الذي  عرضها  أن  وأضافت 
المحطة  لبناء  دولية  مجموعات  من  عروض   4 بين  األقل  كان 
التي تبلغ طاقتها 1300 ميغاوات وتعمل بالبخار في أبوقير 

على ساحل البحر المتوسط بشمال البالد.

جنوب إفريقيا توقف بناء
 ثاني محطة نووية الرتفاع التكاليف

] في ضربة لصناعة الطاقة النووية، أعلنت شركة »إيسكوم« 
لمرفق الكهرباء في جنوب إفريقيا أمس )الجمعة( أنها رفضت بناء 
ثاني محطة للطاقة النووية باهظة التكلفة مشيرة إلى »أنها تتطلب 

استثمارات هائلة«.
ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال��ع��م��الق��ة  الفرنسية  »أري���ف���ا«  ش��رك��ة  ك��ان��ت 
محطة  بناء  على  تتنافسان  »ويستنجاوس«  األميركية  ونظيرتها 
إضافية  طاقة  »إي��س��ك��وم«  لشركة  ستقدم  كانت  حيث  بمفاعلين 

تتراوح بين 3 إلى 3.5 آالف ميغاوات أو حوالي ُعشر
طاقتها الحالية.

وقامت شركة تابعة ل� »أريفا« في السابق ببناء أول محطة للطاقة 
بكيب  كويبيرج  بلدة  في  إفريقيا  جنوب  في  والوحيدة  النووية 
و«ويستنجهاوس«  »أريفا«  أخطرت  إنها  »إيسكوم«:  وقالت  تاون. 
األفضل  المزايد  الختيار  التجارية  المشتريات  عملية  »ألغت  بأنها 

لبناء محطة )نيوكلير وان بروجيكت(«.
بين  م��ن  األول���ى  ه��ي  المحطة  ه��ذه  تكون  أن  المقرر  م��ن  وك��ان 
في  بناءها  »إيسكوم«  تعتزم  كانت  نووية  محطات   6 أو   5 حوالي 

إطار برنامج ضخم لزيادة الطاقة الكهربائية بحلول العام 2025.
يتم  إفريقيا  جنوب  في  الكهربائية  الطاقة  معظم  أن  إلى  ويشار 
الحصول عليها حاليًا من خالل حرق الفحم. وكانت الحكومة بعد 
تعرضها لضغوط من أجل التقليل من االنبعاثات المسببة لظاهرة 

االحتباس الحراري قد ألقت بكل ثقلها خلف الطاقة النووية.
ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

العالمية المالية  األزمة  طوفان  أمام  الفقراء 

ي��وم��ي��ًا  اإلع�����الم  وس���ائ���ل  ت��ت��ن��اق��ل   [
العالمية  المالية  األزم��ة  تداعيات  أخبار 
أي  هناك  تعد  ل��م  ال��ع��واص��م.  مختلف  ف��ي 
التي  األزم��ة،  تلك  ساوت  فقد  استثناءات 
أسوأ  المالية،  المصادر  بعض  اعتبرتها 
من  الثالثينيات  منذ  عالمية  مالية  أزم��ة 
وتلك  النامية  الدول  بين  الماضي،  القرن 
ال���دول  أن  ال��م��الح��ظ،  ل��ك��ن  ال��م��ت��ط��ورة. 

غنى  األكثر  والمؤسسات  الدولي،  المستوى  على  اقتصاديًا،  المتقدمة 
التغطيات  تلك  من  األسد  حصة  نالت  التي  هي  القطري،  المستوى  على 

اإلعالمية.
تناولت  التي  والتحليالت  األخ��ب��ار  م��ن  المتواصل  السيل  فمقابل 
اآلسيوية  الدول  عن  خبر  يصادفنا  ما  نادرًا  الغربية،  الدول  اقتصاديات 

أو اإلفريقية الفقيرة ومدى معاناة اقتصادها من ذيول تلك األزمة.
المالية  ال��م��ؤس��س��ات  حظت  ال��ق��ط��ري،  المستوى  على  األم���ر  ك��ذل��ك 
في  اإلعالمية،  الوسائل  كشفته  مما  األسد  بحصة  وأصحابها  الكبيرة 
وأحوال  التنمية  مؤسسات  أوضاع  ذاتها،  اإلعالم  وسائل  تناولت  حين 
نحو  على  أوضاعهما  على  األزم��ة  تلك  وانعكاسات  منها،  المستفيدين 

محدود وفي نطاق ضيق.
الخطير في األمر أن توقعات العديد من الخبراء االقتصاديين، والذين 
اإلعالمية،  الوسائل  إلى  ومحدود  خجول  نحو  على  تحذيراتهم  تسربت 
من أمثال رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

ليون موريروس، أشاروا إلى تلك المسألة بوضوح.
يؤكد   ،)2008-12-2( »الدستور«  صحيفة  نقلته  له  تصريح   ففي 
إلى  ستؤدي  أنها  المالية  األزم��ة  تداعيات  أخطر  »إن  قائال:  موريروس 

عن  فضاًل  العالم،  حول  ال��دول  من  العديد  تعانيه  ال��ذي  الفقر  مضاعفة 
المالية  األزمة  وأن  الناشئة...  االقتصاديات  نمو  تعطل  إلى  ستؤدي  أنها 
نحو  مساعيها  ف��ي  إفريقيا  ج��ه��ود  على  خ��اص  بشكل  تقضي  س��وف 
سنوات   7 بمقدار  األلفية  أهداف  عن  التراجع  عنها  سينتج  كما  التنمية، 

إلى الوراء«.
وكبير  ال��دول��ي  البنك  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ه���ذا،  رأي���ه  م��وري��روس  ي��ش��ارك 
اقتصادييه جوستين لين الذي يؤكد أن »الدول النامية واجهت مشكالت 
الخطر  منطقة  في  منها  ع��ددًا  أدخ��ل  مما  الماضي  العام  خ��الل  رئيسية 
أشد  بصورة  النامية  الدول  في  الفقراء  يكتوي  أن  )ويتوقع(  اقتصاديًا، 

العالمية«. المالية  األزمة  بسبب  غيرهم  من 
التنمية  لتمويل  الدولي  المؤتمر  في  ألقاها  التي  كلمته  في  لين  ويرى 
أن   2008 الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  ف��ي  ال��دوح��ة  ف��ي  عقد  ال��ذي 
في   7.8 إل��ى  معدله  وص��ل  ال��ذي  النامية  ال��دول  في  االقتصادي  »النمو 
العام  في  المئة  في   4.5 إلى  يتباطأ  أن  يتوقع  الماضيين  العامين  في  المئة 

.»2009
الدول  »مساعدات  اعتباره  الكلمة  تلك  في  ورد  فيما  للنظر  والملفت 
بل  كافية  غير  سنويًا  دوالر  مليار  مئة  تصل  التي  النامية  للدول  الغنية 
ال��دول  تنفقها  التي  ال���دوالرات  تريليونات  إل��ى  بالنظر  متواضعة  إنها 

الحالية«. المالية  األزمة  معالجة  على  الغنية 
في  مون  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حذر  ذاته  االتجاه  في 
تشرين  أكتوبر/  شهر  في  عقد  المتحدة  األم��م  وكالة  لرؤساء  اجتماع 
أيضًا  وحضره  وتداعياتها،  األزم��ة  لمناقشة  خصيصًا   2008 األول 
المالية  »األزم��ة  أن  من  ال��دول��ي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  رؤس��اء 
الفقراء  لمساعدة  المتحدة  األمم  فعلته  شيء  كل  للخطر  تعرض  العالمية 
االئتمانية  األزم��ة  »أن  اجتماع  خالل  وأض��اف  العالم«...  في  والجوعى 
الغذاء  أزم��ة  من  ضاعفت  العالم  أنحاء  شتى  في  األس��واق  أذهلت  التي 
في  بعيدًا  مون  كي  بان  وذهب  بأفريقيا«.  التنمية  وأزم��ة  الطاقة  وأزم��ة 
حد   إلى  تصل  قد  األزم��ة  تلك  سلبيات  إن  فيها:  قال  درج��ة  إلى  تشاؤمه 

من  كثيرون  منها  ينجو  أن  يستطيع  ال  التي  األخيرة  الضربة  فيه  »تصبح 
العالم«. فقراء  أفقر 

لشئون  ال��دول��ي  البنك  »مجموعة  عن  ص��درت  أخ��رى  دولية  دراس��ة 
أمام  »الصمود  عنوان  تحت  االقتصاد«  وإدارة  الفقراء  أع��داد  تخفيض 
ووزعت  المالية«،  لألزمة  االقتصادية  السياسات  استجابات  العاصفة: 
االجتماعية  االن��ع��ك��اس��ات  مخاطر  م��ن  ت��ح��ذي��رًا  ال��دوح��ة  مؤتمر  أث��ن��اء 
ستتحول  المالية  »األزمة  أن  ترى  إذ  الفقيرة  الدول  على  المالية  لألزمة 
النامية،  البلدان  م��ن  الكثير  ف��ي  العمالة  على  الطلب  ف��ي  انخفاض  إل��ى 
ولذلك،  البطالة.  مستوى  وارت��ف��اع  األج���ور،  مستوى  انخفاض  وإل��ى 
مثل  العاملين،  الفقراء  دخل  لمساندة  سياسات  باعتماد  توصي  فهي 
التقاعدية  المعاشات  وزي��ادة  المشروطة،  النقدية  التحويالت  برامج 
العمل،  عن  للعاطلين  الممنوحة  والمزايا  العجز،  وروات��ب  االجتماعية 

أخرى«. توصيات  جملة  بين 
الدولي،  االقتصاد  معهد  رئيس  نائب  وهو  ألماني،  اقتصادي  خبير 
موقع  مع  له  حديث  في  يحدد،  النجاهامر  رولف  األلمانية  كيل  مدينة  في 
في  المالية  األزمة  تفرزها  أن  يمكن  التي  السلبية  اآلثار  فيله«،  »دويتشه 
الطلب  »انخفاض  هي:  أساسية  محاور   3 في  النامية  الدول  اقتصاديات 
نتيجة  الخام،  للمواد  المصدرة  تلك  السيما  النامية،  الدول  منتجات  على 
النامية  الدول  موازنات  على  سينعكس  ما  وهو  العالمي،  الطلب  انخفاض 
دعم  في  استمراريتها  وعلى  التنموية  مشاريعها  تمويل  على  وقدراتها 
المساعدات  على  األزمة  تؤثر  أن  من  مخاوف  ووجود  لسكانها،  الغذاء 
واحتمال  الصناعية،  الدول  قبل  من  الفقيرة  الدول  تتلقاها  التي  التنموية 

القروض«. ومنح  النامية  الدول  في  األجنبية  االستثمارات  تقلص 
األزمة  طوفان  من  تسلم  لم  والفقيرة  النامية  الدول  أن  األمر  خالصة 
بما  العربية  الدول  أيضًا  يشمل  نامية  دول  عن  والحديث  العالمية،  المالية 
لسلبيات  عرضة  الثروات  أكثر  المالية  النقدية  فالوفرة  النفطية.  تلك  فيها 
مثل  أزمة  أمام  السريع  للتبخر  عرضة  تجعلها  فهشاشتها  األزم��ة،  تلك 

اليوم. العالم  تجتاح  التي 

البحرين تصدر منتجات نفطية بقيمة 12 مليار دوالر

برميل النفط البحريني ينخفض إلى نحو 35 دوالر

واصل  الخام  البحريني  النفط  برميل  سعر  وكان 
في  دوالر   100 إلى  العام  بداية  دوالراً   80 من  صعوده 
إلى  صعوده  وواصل  إبريل/نيسان،  شهر  منتصف 
باالنخفاض  بدأ  ثم  يوليو/تموز،   11 في  دوالر   137

حتى وصل يوم أمس إلى نحو 37 دوالراً.
نحو  الخام  النفط  من  البحرين  صـــادرات  وتبلغ 
150 ألف برميل يوميًا، تستخرج من حقل أبوسعفة، 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  مشترك  حقل  ــو  وه
العربية السعودية، تبلغ طاقته اإلنتاجية 300 ألف 
وتقوم  المئة،  في   50 منهما  واحد  لكل  يوميًا،  برميل 
بعملية  )أرامــكــو(  السعودية  العربية  الزيت  شركة 

اإلنتاج والبيع والتوزيع.
النفطية  المنتجات  من  البحرين  صادرات  وبلغت 
 4.4 نحو  المركزي  البحرين  لمصرف  تقرير  بحسب 
شهور  التسعة  خالل  دوالر(  مليار   12( دينار  مليارات 
 - الثاني  يناير/كانون  ــاري  ــج ال الــعــام  مــن  ـــى  األول

ديسمبر/كانون األول.
ودعا اقتصاديون إلى ترجمة هذا الفوائض المالية 
إلى خطوات عملية يمكن أن تؤدي إلى بناء بنية تحتية 
وتوفير  األجانب  المستثمرين  من  المزيد  جذب  قوية 
قوي  اقتصاد  وتكوين  المناسبة  االستثمارية  الفرص 

يعتمد على التنوع في مصادر الدخل بداًل من االعتماد 
على قطاع النفط الذي بدا يتهاوى.

تصدرها  التي  النفطية  اإلحصائيات  وبحسب 
بلغت  بالبحرين،  ــاز  ــغ وال للنفط  الوطنية  الهيئة 
النفطية  المشتقات  ــادرات  ص من  البحرين  ــادرات  ص
حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 62.5 
للصادرات  اليومي  المعدل  بلغ  كما  برميل  مليون 
برمياًل   249.483 مع  بالمقارنة  برميال   229.246
بانخفاض  أي  الماضي  العام  من  نفسها  الفترة  خالل 
إلى  االنخفاض  أســبــاب  وتــعــود  المئة  فــي   8 نسبته 
الطلب المتزايد على هذه المشتقات محلّيًا أي بسبب 

زيادة المبيعات المحلية. 
البترولية  المنتجات  من  المحلية  المبيعات  أمــا 
 6.8 فبلغت   2008 سبتمبر  حتى  يناير  من  للفترة 
برمياًل   24.648 قــدره  يومي  بمعدل  برميل  ماليين 
عام  من  نفسها  للفترة  برميل  مليون   6.2 مع  مقارنة 
2007 أي بزيادة قدرها 547 ألف برميل وتعادل 9.3 

في المئة.
جيد،  ــاج  ــت إن مستوى  التكرير  مصفاة  وحققت 
برميل  ألف   271 حدود  في  اليومي  المعدل  بلغ  حيث 
ألف   250 البائعة  التكريرية  الطاقة  مع  بالمقارنة 

في  برميل  ألف   21 بمقدار  الكمية  زادت  حيث  برميل 
اليوم وهي تعادل ما نسبته 4.8 في المئة. 

أبوسعفة  حقل  ــادرات  ص زادت  التقرير  وبحسب 
المذكورة  الفترة  خــالل  المئة  في   2.5 بنسبة  زادت 
حيث  الماضي  العام  من  الفترة  نفس  مع  بالمقارنة 
بلغت 41.461 مليون برميل بالمقارنة مع 40.454 
نتيجة  ذلك  وكان  برميل  مليون  بزيادة  برميل  مليون 

الطلب العالمي المتزايد على إنتاج هذا الحقل. 
مليون   8.99 النفط  من  البحرين  حفل  إنتاج  وبلغ 

برميل بمعدل يومي 32.8 برميل أي بانخفاض قدره 
الماضي  الــعــام  مــن  الفترة  نفس  عــن  المئة  فــي   5.4
تقادم  بسبب  واعــتــيــادي  طبيعي  االنــخــفــاض  وهــذا 
دول  فــي  نفطي  حقل  أقـــدم  هــو  الـــذي  البحرين  حقل 
في  اكتشافه  تم  والــذي  الخليجي  التعاون  مجلس 
عام 1932 وتسعى الهيئة للمحافظة على إنتاج هذا 
من  ــار  اآلب لحقن  الغاز  استخدام  على  وتعمل  الحقل 
ترسية  أجل  من  جار  والعمل  اإلنتاج  استمرارية  أجل 
العطاءات الهادف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للحقل.

41 مليون  برميل صادرات البحرين من حقل أبوسعفة في 9 شهور

في أدنى مستوى له في 4 أعوام

الخام األميركي يقترب من 40 دوالرًا للبرميل 
رويترز  - سنغافورة   §

اآلجــلــة  الــعــقــود  ــار  ــع أس اقــتــربــت   [
للبرميل  دوالراً   40 مــن  الــخــام  للنفط 
التعامالت  في  دوالراً   42 المست  ما  بعد 
أدنى  قــرب  )الجمعة(  أمــس  األسيوية 
واتجهت  أعـــوام،   4 فــي  لها  مستويات 
 40 الــمــهــم  النفسي  الــحــد  ــى  إل ــار  ــظ األن
االقتصادي  التباطؤ  تفاقم  مع  دوالراً 

النفط. على  الطلب  من  لينال  العالمي 
المئة  في   20 نحو  األســعــار  وفقدت 
عند  مستواها  من  دوالراً   11 حوالي  أو 
نشر  أعــقــاب  فــي  أســبــوع  منذ  التسوية 
ضعيفة  أميركية  اقتصادية  مؤشرات 
ــة ضــعــيــفــة  ــزئ ــج ــات ت ــع ــي ــب ـــــاءت م وج
ــات  ــان ــى طــلــبــات إلع ــل ــن أع ــات ع ــان ــي وب
الضغط  لتزيد  عــامــًا   26 منذ  البطالة 

األسعار. على 
الــخــفــيــف  ـــي  ـــرك ـــي األم ـــام  ـــخ ال وزاد 
الثاني  كانون  يناير/  تسليم  للعقود 

للبرميل. دوالراً   43.96 إلي  سنتًا   29
سعره  هوى  األميركي  الخام  وكــان 
في  التسوية  عند  المئة  في   6 من  أكثر 
إلــى  الخميس  يــوم  نايمكس  ــة  ــورص ب
مستوى  أدنــى  للبرميل  دوالراً   43.67
العام  الثاني  كانون  يناير/   5 منذ  له 
األوروبي  القياس  خام  وارتفع   .2005
  42.30 إلي  اثنين  سنتين  برنت  مزيج 

للبرميل. دوالراً 
مؤسسة  فــي  االستثمار  مدير  ــال  وق
سعر  »إن  ايموري:  تيتسو  استماكس 

مهم«. نفسي  حد  دوالراً   40
دوالراً   40 مــــرة  أول  ــا  ــدن ــه ش وقــــد 

الــحــيــن  ـــك  ذل ــذ  ــن وم  2004 الـــعـــام  فـــي 
نعرف  ــم  ول ــار.  ــع األس خطى  تسارعت 
عنده  ستستقر  الــذي  القاع  هو  ما  بعد 

. ر سعا أل ا
األول  أمس  يوم  بيانات  أظهرت  وقد 
طلبوا  الذين  األميركيين  العمال  عدد  أن 
له  مستوى  أعلى  سجل  بطالة  إعانات 
يتجه  وقد  الماضي  الشهر  عامًا   26 في 
االقتصادي  الركود  تفاقم  مع  أعلى  إلى 
الشركات  من  واسعة  مجموعة  ليضطر 

الوظائف. خفض  إلى 
وأوروبية  أميركية  شركات  وأعلنت 

الوظائف. تخفيضات  من  مزيد  عن 
ــف األمــيــركــيــة  ــات ــه ــة ال ــرك ــت ش ــال وق
ألف   12 ستخفض  إنها  تي  إند  ايه.تي 
الكيماويات  صانعة  وقــالــت  وظيفة. 
 2500 تسريح  تعتزم  إنــهــا  ــت  ــون دوب

. ظف مو
التجزئة  ــارة  ــج ت ــات  ــرك ش وأعــلــنــت 
مخيبة  مبيعات  عن  الكبرى  األميركية 

الثاني  تشرين  نوفمبر/  لشهر  لآلمال 
األول. أمس  يوم 

ــز  ــراك ــم ــس الــــدولــــي ل ــل ــج ــم وقـــــال ال
هبطت  المبيعات  إن  التجاري  التسوق 
نفسها  بالفترة  مقارنة  المئة  في   2.7
ــة  ــاول ــح ـــام الـــمـــاضـــي. وفــــي م ـــع ـــن ال م
إلنـــعـــاش االقـــتـــصـــاديـــات الــمــتــداعــيــة 
األوروبية  المركزية  المصارف  خفضت 

األول. أمس  يوم  الفائدة  أسعار 
للسويد  المركزي  المصرف  وخفض 

أســـاس  ــة  ــط ــق ن  175 الــفــائــدة  أســـعـــار 
األوروبـــي  الــمــركــزي  المصرف  وقــلــص 
نقطة   75 ـــي  ـــاس األس الـــفـــائـــدة  ــر  ــع س
ــرا  ــت ــل ــج ـــرف ان ـــص ـــض م ـــف أســــــاس وخ
أســاس.  نقطة   100 الفائدة  المركزي 
ـــى أدنـــى  ــط إل ــف ــن ــر ال ــع ــوط س ــب ودفــــع ه
ــاء  ــض أع ـــــوام  أع  4 فـــي  لـــه  ــات  ــوي ــت ــس م
إجــراءات  اتخاذ  إلى  الدعوة  إلى  أوبــك 
 17 فــي  المنظمة  تجتمع  حينما  قوية 

الجزائر. في  األول  كانون  ديسمبر/ 
خليل  ــب  ــي ــك ش ــــك  أوب رئــيــس  ــــال  وق
»إنه  الحكومي  الجزائري  للتلفزيون 
تخفض  أن  أوبـــك  مــنــظــمــة  ــى  ــل ع ــب  ــج ي
ــاع  ــم ــت ــدار كــبــيــر فـــي االج ــق ــم ـــاج ب ـــت اإلن
مستوياتها  عــنــد  األســـعـــار  بــقــيــت  إذا  
إنه  يقولون  محللين  أن  غير  الحالية. 
 - لإلنتاج  آخــر  خفضًا  أوبــك  أجــرت  إذا 
يجب  فإنه   - العام  هذا  الثالث  سيكون  
في  يــؤثــر  حتى  حـــاداً  خفضًا  يــكــون  أن 

. ر سعا أل ا
ــع األولــــيــــة فــي  ــل ــس ــل ال ــل ــح وقـــــال م
مير  إدوارد  جــلــوبــال  إف.إم  مــؤســســة 
ــك  أوب ــي  ف المنتجين  عــلــى  يــجــب  »إنـــه 
مــلــيــون   2.5 ــن  ــي ب مـــا  ـــاج  ـــت اإلن ــض  ــف خ
يمكنهم  ــى  ــت ح ــن  ــي ــالي م  3 ـــى  إل ــل  ــي ــرم ب

األسعار. على  التأثير 
 1.5 ــاج  ــت اإلن خفض  قــولــه  وأضـــاف 
بمزيد  إيـــذانـــًا  ســيــكــون  ـــرى  أخ مــلــيــون 
ــن الــهــبــوط الــســعــري. وقـــال إيــمــوري  م
مليوني  اإلنــتــاج  خفض  سيتعين  ــه  إن
من  مزيد  لمنع  األقل  على  يوميًا  برميل 

النفط. ألسعار  الهبوط 

تفاقم  التباطؤ االقتصادي يقلل من الطلب على النفط

المغني عباس   - المنامة   § 

وهو  دوالرًا   35 نحو  إلى  )البحريني(  المتوسط  العربي  الخام  النفط  سعر  انخفض   [
المئة  في   74 بنسبة  دوالر   100 من  أكثر  ليخسر   ،2005 العام  مطلع  منذ  له  مستوى  أدنى 
تاريخه  في  قياسيًا  رقمًا  سجل  عندما  الماضي  تموز  يوليو/  في  حققه  سعر  بأعلى  مقارنة 

بلغ 135 دوالرًا للبرميل.


