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توقعات أن يعاود الفائض العالمي الظهور مرة أخرى في 2019

تشارك بندوات متخصصة لتعزيز الثقافة البترولية

وزراء :المعنويات في سوق النفط تحولت
إلى بواعث قلق من تخمة المعروض

«النفط» :نسعى لغرس روح المسؤولية
والتعريف بدورها لخدمة قطاعات المجتمع

�أعلنوزيرالطاقةوال�صناعةوالرثوة
املعدنية ال�سعودي خالد الفالح،
�أن ال�سعودية �ستخفّ�ض �إمداداتها
اليومية م��ن النفط ال�سعودي
بـ � 500ألف برميل مقارنة ب�شهر
«نوفمرب».
و�أو�ضح الفالح لل�صحافيني على
هام�ش اجتماع ملنظمة الدول
امل�صدرة للنفط «�أوبك» وحلفائها
�أول �أم�س يف �أبوظبي� ،أن «اململكة
�ستخفّ�ض �صادراتها يف «دي�سمرب»
مقارنة بنوفمرب ،م�شريا �إلى �أن
ال�سعودية تنتج منذ «�أكتوبر»
املا�ضي  10.7ماليني برميل يف
اليوم.
و�أ���ض��اف ال��وزي��ر ال��ف��ال��ح� ،أن
«امل��ع��ن��وي��ات يف ���س��وق النفط
حتولت بو�ضوح �إلى بواعث قلق
من تخمة املعرو�ض ،و�أن لديه
قناعة ب�أن عامل النفط يحتاج �إلى
منتجني يتحلون بامل�س�ؤولية»،
م�شريا �إلى �أن علينا موا�صلة �إمداد
�سوق النفط بكميات جيدة.
وكانت جلنة فنية متثل التحالف
ق��د توقعت �أن ي��ع��اود الفائ�ض
العاملي من النفط الظهور مرة
�أخ���رى يف � 2019إذا م��ا ا�ستمر
الإنتاج مب�ستوياته احلالية.
وخ�لال اجتماع �أول �أم�س بحثت
ال�سعودية مقرتحا خلف�ض �إنتاج
«�أوب��ك» وحلفائها من النفط مبا
ي�صل �إل��ى مليون برميل يومي ًا
وذلك ح�سبما �أبلغ م�صدران قريبان
من املناق�شات.
من جهتها� ،أ�شارت رو�سيا �إلى
�أن ���س��وق النفط ي��واج��ه تخمة
معرو�ض ،لكنها لي�ست خطرية،
وق���ال �ألك�سندر ن��وف��اك ،وزير

�أعلنت وزارة النفط عن م�شاركها
يف معر�ض الكويت الدويل للكتاب
بن�سخته « »43لل�سنة الثالثة
على التوايل وذل��ك �سعيا منها
لن�رش الثقافة البرتولية وتعزيز
م�س�ؤوليتها املجتمعية.
يذكر �أن معر�ض الكويت الدويل
للكتاب «� »43ستنطلق فعالياته
بالفرتة من  14الى  24نوفمرب
احلايل ب�أر�ض املعار�ض الدولية
مب�رشف حتت رعاية �سمو رئي�س
جمل�س ال����وزراء ال�شيخ جابر
املبارك وبح�ضور وزير االعالم
ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�سيد حممد اجلربي.
ويف ذات ال�سياق قال وكيل وزارة
النفط بالوكالة ال�شيخ طالل
العذبي �إن ال��وزارة حتر�ص على
امل�شاركة يف معر�ض الكويت
ال���دويل للكتاب �سنويا وذل��ك
لأهميته على امل�ستوى الدويل
وكونه يعد فر�صة الط�لاع زوار
املعر�ض بكافة فئاتهم العمرية
على �أهمية ال�صناعة النفطية يف
�إر�ساء دعائم االقت�صاد الكويتي
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ودور
الوزارة بغر�س روح امل�س�ؤولية
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ون����شر الثقافة
البرتولية من خالل ما تعر�ضه
من مطبوعات وكتب الى جانب
املحا�رضات التنويرية.
و �أ�ضاف ال�شيخ ط�لال يف بيان
���ص��ح��ايف ان ال�����وزارة �ستطرح
ا�صدارين جديدين لزوار املعر�ض
بدورته « »43واللذين يحمالن
عناوين « �أر���ض الذهب» و«لون
مع م�سرت برف�سور» ،ما يعك�س
دور ال����وزارة احل��ي��وي يف ن�رش

• جانب من االجتماع الـ  11للجنة الوزارية ملتابعة خف�ض االنتاج يف �أبوظبي

ال��ط��اق��ة ال��رو���س��ي «�إن تخمة
امل��ع��رو���ض النفطي يف الأ�شهر
القليلة املقبلة ترجع �إلى عوامل
مو�سمية» ،م�شريا �إل��ى �أن �سوق
النفط ميكن �أن تكون متوازن ًا بل
وقد يتجاوز الطلب العر�ض بحلول
منت�صف .»2019
�أما وزير النفط الفنزويلي مانويل
كيفيدو فذكر �أن ب�لاده ت�أمل يف
زيادة �إنتاج النفط زيادة كبرية
العام املقبل ،لكنها �ستحرتم
�أي اتفاق جديد �إذا قررت «�أوبك»
خف�ض الإنتاج من ال�شهر املقبل.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن �إن��ت��اج فنزويال
احلايل من النفط يبلغ  1.5مليون
برميل يوميا ،م�ضيفا لل�صحافيني
يف �أبوظبي �أن «كراكا�س ت�ستهدف
زيادة �إنتاج اخلام بواقع مليون
برميل يوميا قريبا».
وتابع �أن «ب�لاده الرازحة حتت

وط�أة �أزمة اقت�صادية كربى �ستفي
بديونها و�أن��ه��ا تعترب نف�سها
�رشيكا لـ «�شيفرون» وال�رشكات
الأخ���رى» ،مو�ضحا �أن امل�شكلة
هي مع احلكومة الأمريكية.من
ناحيته ،قال وزير النفط العماين
حممد الرحمي «�إن غالبية �أع�ضاء
«�أوب��ك» وم�صدري النفط احللفاء
للمنظمة يدعمون خف�ض املعرو�ض
العاملي م��ن اخل���ام» .و�أ�ضاف
عندما �سئل عن احلاجة �إلى خف�ض
الإم���دادات «العديدون منا يرون
هذا» ،و�أجاب عن �س�ؤال� ،إن كان
اخلف�ض قد ي�صل �إلى � 500ألف �أو
مليون برميل يوميا ،قائال�« :أعتقد
�أن��ه من غري املن�صف �أن �أعطي
�أرقاما يف الوقت احلايل».
وذكر الرحمي «نحتاج �إلى توافق
�آراء» ،م�شريا �إلى �رضورة موافقة
رو�سيا غري الع�ضو يف «�أوب��ك»

على �أي ق���رار ،و�سلطنة عمان
هي الأخرى غري ع�ضو يف منظمة
البلدان امل�صدرة للنفط.
من جهته ،ر�أى حمافظ الكويت يف
«�أوبك»� ،أن منو الطلب على النفط
يكفي جميع منتجي اخل��ام من
«�أوبك» وخارجها ،م�شريا �إلى �أن
دول «�أوبك» لي�ست يف مناف�سة مع
النفط ال�صخري الأمريكي.
وف��ر���ض��ت ال���والي���ات املتحدة
ال�شهر احلايل عقوبات لتقلي�ص
�صادرات �إيران النفطية ،يف �إطار
�سعيها كبح برامج �إيران النووية
وال�صاروخية.
وعلى الرغم من م�ؤ�رشات �إلى تباط�ؤ
الطلب ،زادت ال�سعودية ورو�سيا
والكويت وال��ع��راق �إنتاجها من
اخلام ،وكذلك الواليات املتحدة
التي رفعت �إنتاجها من النفط
ال�صخري.

للمحافظة على توازن السوق

الغيص :المرحلة المقبلة قد تتطلب خفض اإلنتاج النفطي
قال هيثم الغي�ص حمافظ الكويت لدى
«اوب��ك» ومدير البحوث الت�سويقية
يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية �أول
�أم�س« :ان املرحلة املقبلة قد تتطلب
خف�ض االنتاج النفطي للمحافظة على
توازن �أ�سواق النفط».
وا���ض��اف الغي�ص خ�لال االجتماع
الـ  11للجنة ال��وزاري��ة ملتابعة
خف�ض االن��ت��اج ل��ل��دول الأع�ضاء
مبنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«اوب����ك» وال����دول امل�����ش��ارك��ة من
خارجها وال��ذي عقد يف �أبوظبي
ان «االجتماع بحث مقرتح بتعديل
جديد حول تخفي�ض االنتاج نوعا
ما خالل العام املقبل ولكن دون
حتديد �أي كميات او �آلية معينة
حتى الآن».واو�ضح ان املجتمعني
بحثوا التقارير والدرا�سات الواردة
يف التقرير ال�شهري للجنة الفنية
امل�س�ؤولة على متابعة وتنفيذ
اتفاقية خف�ض االنتاج ،الفت ًا الى
ان التقارير اظهرت التزام الدول
امل�����ش��ارك��ة بن�سبة  %104خالل

اكتوبر املا�ضي.
وذكر ان املجتمعني كلفوا اللجنة
الفنية بعمل مزيد من الدرا�سات
والتحاليل وتقييم البيانات والأرقام
لعر�ض ه��ذا امل��ق�ترح يف م�ؤمتر
«�أوب���ك» ال��ذي �سيعقد يف اخلام�س
من دي�سمرب املقبل يف فيينا العتماد
القرار النهائي ب�ش�أنه.
وبني �أن اللجنة الوزارية ا�ستعر�ضت
تطورات ال�ساحة الدولية ل�سوق
النفط والفر�ص املتاحة والتوقعات
يف عام  2019وراجعت حجم امدادات
النفط والطلب العاملي ،م�ؤكد ًا
حر�ص الدول الأع�ضاء على احداث
التوازن يف ال�سوق النفطي مبا يخدم
الدول املنتجة وامل�ستهلكة ويعزز
منو االقت�صاد العاملي.
وتر�أ�ست ال�سعودية اللجنة الوزارية
التي ت�ضم يف ع�ضويتها الكويت
واجلزائر وفنزويال ا�ضافة الى نائبة
اللجنة رو�سيا كما �شاركت الإمارات
يف االجتماع ب�صفتها امل�ست�ضيفة
وعمان «من خارج �أوبك».

�أكد تقرير «بالت�س» الدولية للمعلومات
النفطية �أن منظمة الدول امل�صدرة للنفط
«�أوب��ك» وحلفاءها بقيادة رو�سيا �أجروا
عملية تقييم دقيقة الت��ف��اق تخفي�ضات
الإنتاج ،بهدف الرتكيز على وقف الرتاجع
احلاد احلايل يف �أ�سعار النفط ،وذلك �ضمن
�أع��م��ال االجتماع ال���وزاري احل��ادي ع�رش
للجنة مراقبة الإنتاج فى �أبوظبي �أم�س.
وقال التقرير الدويل «�إن وزيري الطاقة
ال�سعودي خالد الفالح والرو�سي �ألك�سندر
نوفاك قادا اجتماع جلنة الر�صد الرئي�سية
يف �أبوظبي ،حيث جاءت �سيا�سة الإنتاج
على ر�أ���س ج��دول �أعمال اجتماع اللجنة
الوزارية» .و�أ�شار �إلى �أن مباحثات الوزراء

تخو�ض موجة تراجعات على مدار
�أكرث من ع�رشة �أيام ومن املتوقع
�أن ت�ستمر التقلبات ال�سعرية يف
الأ�سبوع احل��ايل ،الفتا �إل��ى �أن
حالة وفرة الإمدادات تطغي على

«لوك أويل» :سعر النفط
مرتفع نسبي ًا

صادرات «أدنوك» من زيت الوقود
ستنخفض في 2019

• هيثم الغي�ص خالل اجتماع «�أوبك»

ال�رشكاء من خارج «�أوب��ك» بقيادة رو�سيا
بتعزيز الإنتاج منذ املوافقة على ذلك يف
«يونيو» املا�ضي لزيادة الإم��دادات بواقع
مليون برميل يوميا من م�ستويات «مايو»
لتعوي�ض خ�سائر كانت متوقعة من �إيران
التي ت�رضرت بفر�ض عقوبات ،وفنزويال
املتوترة اقت�صاديا.
و�أ�ضاف« :الو�ضع يف ال�سوق تبدل عك�سي ًا
على نحو وا�سع حيث �شهدنا يف ال�شهر
املا�ضي تراجع الأ�سعار و�ضعف ظروف
ال�سوق ،ما �أبرز احلاجة �إلى كبح جماح
الإنتاج مرة �أخرى وجعل هذا الأمر يت�صدر
ج��دول �أع��م��ال املجموعة خ�لال اجتماع
�أبوظبي».

ونوه التقرير بقول حمللني نقال عن م�صادر
يف منظمة �أوب��ك �إن اللجنة الوزارية على
الأرجح �ستدعم التوجه نحو خف�ض الإنتاج
ولي�س زيادته ،على �أن يقر ذلك يف االجتماع
الوزاري املو�سع لدول «�أوبك» يف فيينا يف
« 6دي�سمرب» املقبل.ولفت �إلى قول مندوب
�آخر يف «�أوبك» «�إن ال�سوق تغري كثريا يف
فرتة ق�صرية من الزمن» ،م�شريا �إلى ارتفاع
�إنتاج «�أوبك» بنحو � 82ألف برميل يوميا
منذ «مايو» املا�ضي ،كما �سجلت رو�سيا
�أعلى م�ستويات الإنتاج على الإط�لاق يف
ال�شهر املا�ضي ،حيث بلغت  41.11مليون
برميل يوميا بزيادة � 44ألف برميل مقارنة
مبايو املا�ضي.

محللون :اجتماع المنتجين في أبوظبي يعطي تعزيزاً للثقة بالنفط
توقع حمللون نفطيون ا�ستمرار
تقلبات الأ�سعار خالل الأ�سبوع
احلايل بعد �أن انخف�ضت الأ�سعار
يف ختام الأ�سبوع املا�ضي بن�سبة
 %1نتيجة وف��رة املعرو�ض يف
الأ�سواق وتوقعات تباط�ؤ النمو
االقت�صادي وانكما�ش يف الطلب مع
بداية العام املقبل.
و�أ�شار املحللون �إلى �أن اجتماع
املنتجني يف �أب��وظ��ب��ي يعطي
تعزيزا للثقة بال�سوق يف �ضوء
ت�ضامن املنتجني ورغبتهم يف
تفادي �أي �أث��ر �سلبي لعقوبات
�إي���ران على ال�سوق مع احتمال
العدول عن اال�ستمرار يف �إجراء
زيادات �إنتاجية تدريجية م�ؤثرة.
ويف ه��ذا الإط����ار ،ي��ق��ول رو�س
كيندي الع�ضو املنتدي ملجموعة
«كيو �إت�ش �أي» خلدمات الطاقة،
«�إن �أن��ظ��ار ال�سوق تتجه �إلى
اجتماع «�أوبك» يف �أبوظبي الذي
من املتوقع �أن ي�سهم يف تعزيز
اال�ستقرار يف ال�سوق من خالل
اال�ستمرار يف تعديل م�ستويات
الإنتاج مع اقرتاب م�ستوى مطابقة
املنتجني من ن�سبة .»%100
و�أ���ش��ار كيندي �إل��ى �أن الأ�سعار

الثقافة البرتولية ملختلف فئات
املجتمع ولكافة القطاعات.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ذك����رت م��راق��ب
العالقات العامة ومراقب االعالم
ال��ب�ترويل ب��الإن��اب��ة وم�س�ؤولة
م�رشوع الثقافة البرتولية ال�شيخة
متا�رض ال�صباح �أن امل�شاركة يف
معر�ض الكويت ال��دويل للكتاب
ي�ساهم يف تر�سيخ مبادئ القراءة
ل��دى خمتلف ��شرائ��ح املجتمع
العمرية ،م�ؤكدة على دور الوزارة
يف ن�رش الثقافة البرتولية ال�سيما
من خ�لال م�ساهماتها الدورية
بعقد الندوات اخلا�صة للباحثني
املتخ�ص�صني وم�س�ؤويل ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات الكويتية بجميع
م�ستوياتهم لإب����راز الأهمية
احليوية يف ن�رش م�رشوع التوعية
الهادف للوزارة.
وا�ستدركت �أن اال�صدارين اجلديدين
ل���وزارة النفط «�أر����ض الذهب»

و«لون مع م�سرت برفي�سور» ميثالن
�سعي الوزارة الدائم والد�ؤوب على
التوا�صل مع كافة �أطياف املجتمع
الكويتي ون�رش الثقافة البرتولية
م��ا يعك�س دوره���ا االجتماعي
والثقايف والتنويري بال�صناعة
النفطية والطاقة املتجددة وما
يعك�س �أي�ض ًا حر�ص الوزارة على
امل�شاركة ب�إ�صدرات جديدة يف
املعر�ض ملا له من �أهمية على
امل�ستوى ال���دويل وك��ون��ه يعد
تظاهرة ثقافية �سنوية يلتقي
يف رحابه الطاحمون الى نعمة
املعرفة.
و �أ���ض��اف��ت �أن ج��ن��اح ال���وزارة
�سي�شهد ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من
ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ح���ا��ض�رات
التنويرية بال�صناعة النفطية
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة م��ا يعك�س
الأهمية احليوية مل�رشوع الثقافة
البرتولية الهادف للوزارة.

ذكر وحيد كبريوف الرئي�س التنفيذي ل�رشكة لوك �أويل
الرو�سية �أن �سعر النفط احلايل مرتفع ن�سبيا ،و�أن من ال�سابق
لأوانه بحث تخفي�ضات حمتملة للإنتاج العام املقبل وذلك
وفقا ملا ذكرته وكالة الإعالم الرو�سية �أم�س.
ونقلت الوكالة عن كبريوف قوله �إنه يتوقع �أن تظل �أ�سعار
النفط عند م�ستواها احلايل حتى نهاية العام و�أن تبلغ بني
 70و 75دوالر ًا للربميل يف العام املقبل.

اجتماع «أبوظبي» ركز على تقييم السوق ووقف تدهور أسعار النفط
يف دول الإنتاج يف �أبوظبي جتيء يف توقيت
دقيق ب�سبب ع��دد من املتغريات املهمة
يف مقدمتها ارتفاع �إنتاج النفط ال�صخري
الزيتي يف الواليات املتحدة والإعفاءات
امل��م��ن��وح��ة لثمانية م��ن ع��م�لاء النفط
الإيراين ،وهو الأمر الذي �ساعد على دفع
خام برنت �إلى ما دون م�ستوى  70دوالر ًا
للربميل.
و�سلط التقرير ال�ضوء على ق��ول �أحد
املندوبني لدى «�أوبك» عقب اجتماع للجنة
الفنية ال�سابقة لالجتماع الوزاري« :نحن
قلقون ب�ش�أن و�ضع ال�سوق واالقت�صاد
العاملي والطلب والعر�ض».ولفت تقرير
«بالت�س» �إلى قيام دول «�أوبك» وع�رشة من

• ال�شيخ طالل العذبي

• ال�شيخة متا�رض ال�صباح

ال�سوق خا�صة مع �إعالن الواليات
املتحدة عن منح �إعفاءات من حظر
�رشاء النفط الإيراين لثماين دول
من كبار م�ستهلكي النفط اخلام يف
العامل.

من جانبه ،يقول جوران جريا�س
م�ساعد مدير بنك «زد �إيه �إف» يف
كرواتيا�« ،إن خف�ض الإنتاج يف
العام املقبل يعد من الق�ضايا
املطروحة على �أجندة عمل «�أوبك»
خا�صة مع �صدور م��ؤ��شرات عن
عودة تخمة املعرو�ض» ،مو�ضحا
�أن �إعالن التعاون بني املنتجني
يف «�أوب���ك» وخارجها وف��ر �آلية
قوية للتدخل يف ال�سوق ل�ضبط
العالقة بني العر�ض والطلب مبا
يدعم اال�ستقرار يف ال�سوق.
و�أو���ض��ح جريا�س �أن الإعفاءات
الأمريكية مل�شرتي النفط الإيراين
امت�صت كثري ًا من ت�أثري العقوبات
التي بد�أ تطبيقها على �إي��ران يف
اخل��ام�����س م��ن ال�شهر احل��ايل،
م�شري ًا �إل��ى وج��ود �شكوك حاليا
يف م�ستويات الطلب بينما جند يف
املقابل كال من الإنتاج يف رو�سيا
والواليات املتحدة و«�أوبك» عند
م�ستويات قيا�سية.
م��ن ناحيتها ،ت��ق��ول املحللة
الرو�سية وخمت�ص التحكيم نينيا
�أنيجبوجو�« ،إن رو�سيا حري�صة
على توطيد �أط���ر ال��ت��ع��اون مع
منظمة «�أوب��ك» وهو ما �سيت�ضح

ب�شكل �أكرب خالل االجتماع املو�سع
للمنتجني يف فيينا خالل ال�شهر
املقبل مع توقع الإعالن عن اتفاق
�أو�سع بني دول «�أوبك» وخارجها،
منوهة با�ستمرار تقلبات الأ�سعار
لغياب ح��ال��ة ع��دم اليقني يف
ال�����س��وق ح��ت��ى الآن .وت�ضيف
�أنيجبوجو �أن «احتمال العودة �إلى
خف�ض الإنتاج لي�س م�ستبعدا»،
بح�سب تقديرات «�أوبك» ،م�ؤكدة
�أن اجتماع �أبوظبي �سيحدد ر�ؤية
تعامل املنتجني مع املتغريات
يف ال�����س��وق ع��ق��ب ب���دء تطبيق
العقوبات على ايران وعودة كبار
املنتجني ل�ضخ �إم���دادات نفطية
بطاقات كبرية وبوترية �رسيعة
قد ت�ستنزف كثريا من الطاقات
االحتياطية يف ح��ال اال�ستمرار
بنف�س املعدالت الراهنة.
وكانت �أ�سعار النفط قد انخف�ضت
ن��ح��و  %1يف خ��ت��ام تعامالت
الأ���س��ب��وع املا�ضي ،م��ع ارتفاع
امل��ع��رو���ض ال��ع��امل��ي وتخوف
امل�ستثمرين م��ن �أن يتباط�أ
الطلب على النفط ،و�سجل اخلام
الأمريكي �أطول موجة من اخل�سائر
اليومية منذ عام .1984

قالت ثالثة م�صادر جتارية
�أم�س �إن �رشكة برتول �أبوظبي
الوطنية «�أدن�����وك» تعتزم
اع��ت��ب��ار ًا م��ن  2019خف�ض
�صادراتها من ن��وع من زيت
ال���وق���ود ،ت��ع��ت�بره ال�سوق
لقيما للتكرير ،ما �سيعزز
�شح الإم���دادات العاملية من
املنتج النفطي.
و�ستتوقف ����ص���ادرات زيت
ال���وق���ود الأويل ،النفط
املتبقي بعد عملية التكرير
الأول��ي��ة ،ال��ع��ام املقبل يف
الوقت الذي تقرتب فيه �أدنوك
من �إنهاء �أعمال �إ�صالح يف
وحدة تك�سري ال�سوائل املبقاة
باحلفز البالغة طاقتها 127
�ألف برميل يوميا يف م�صفاة
الروي�س والتي تعالج زيت
الوقود الأويل �إل��ى منتجات

عالية القيمة مثل البنزين
والديزل.
و�أغلقت �أدنوك وحدة تك�سري
ال�سوائل بعد حريق يف من�ش�أة
برتوكيماوية ترتبط بالوحدة
يف يناير  ،2017ومبقدور
وحدة الروي�س معاجلة 800
�ألف برميل يوميا من اخلام.
وقالت �أدنوك يف �أكتوبر �إنها
تتوقع االن��ت��ه��اء م��ن �أعمال
جتديد الوحدة بنهاية العام
احل���ايل .و�أ���ش��ارت م�صادر
جتارية �إن �أدنوك �صدرت يف
 2017نحو �أرب���ع �أو خم�س
�شحنات مبقدار � 90ألف طن من
زيت الوقود الأويل من الروي�س
على �أ�سا�س �شهري لكنها يف
 2018باعت ال�شحنات عرب
اتفاقات �إمدادات طويلة الأجل
من يناير حتى دي�سمرب.

الفالح :ال نية لتفكيك «أوبك»
قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح �أم�س �إن اململكة ال
تعد لتفكيك «�أوبك» ،و�إنها تعتقد �أن املنظمة �ستظل البنك
املركزي العاملي للنفط لفرتة طويلة.
وكانت �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» نقلت اخلمي�س املا�ضي
عن م�صادر مطلعة �أن �أه��م مركز �أبحاث متوله احلكومة
ال�سعودية يدر�س الت�أثريات املحتملة على �أ�سواق النفط
لتفكك منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك».
وقال الفالح �إن مركز الأبحاث كان ي�سعى فح�سب «للتفكري
خارج ال�صندوق» ،وحتليل جميع الت�صورات ،لكنه �أ�ضاف �أن
القيادة ال�سعودية «ال تفكر يف �إلغاء �أوبك على الإطالق».

خام برنت يقفز  %2بفعل خفض
السعودية لإلمدادات في ديسمبر
ق��ف��زت �أ���س��ع��ار خ��ام برنت
� %2أم�����س بعد �أن �أعلنت
ال�سعودية� ،أك�ب�ر ُم�صدر
للنفط يف ال��ع��امل ،خف�ض
الإم���دادات يف دي�سمرب ،يف
�إجراء ُيرجح �أنه يهدف �إلى
وق��ف تراجع ال�سوق الذي
�شهد انخفا�ض اخل��ام %20
منذ مطلع �أكتوبر .وبلغت
العقود الآجلة خلام برنت
ل�شهر �أقرب ا�ستحقاق 71.59
دوالر ًا للربميل بارتفاع
بلغ  %2مقارنة مع الإغالق
ال�سابق .وزادت العقود
الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي � %1.5إلى
 61.08دوالر ًا للربميل.
وقال وزير الطاقة ال�سعودي
خالد الفالح �أول من �أم�س

�إن اململكة تعتزم خف�ض
�إمداداتها من النفط للأ�سواق
ال��ع��امل��ي��ة ن�����ص��ف مليون
برميل يوميا يف دي�سمرب
وذلك يف الوقت الذي تواجه
فيه «�أوبك» �آفاقا غام�ضة يف
حماوالتها لإقناع املنتجني
الآخ��ري��ن ب��امل��واف��ق��ة على
خف�ض من�سق للإنتاج.
و�أب���ل���غ ال���وزي���ر الفالح
ال�صحافيني �أن خم�ص�صات
�أرامكو ال�سعودية لزبائنها
�سترتاجع � 500أل��ف برميل
يومي ًا يف دي�سمرب باملقارنة
مع نوفمرب ب�سبب االنخفا�ض
املو�سمي يف الطلب .وميثل
ذل��ك تخفي�ض ًا يف �إم���دادات
ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة بنحو
.%0.5

