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حركة األسهم

الصين تعلق استيراد الفحم والحديد وثمار 
البحر من كوريا الشمالية 

أدوية مهربة ومغشوشة تهدد صحة اليمنيين

الكويت تعلن اكتشاف تسرب نفطي ثان

أسهم أوروبا ترتفع مع سعي شركات »فارتسيال« تفوز بعقد إلنشاء 3 محطات كهرباء في المغرب
طيران القتناص أصول »ار برلين«

اعلنت ال�ص��ن م�ص��در الدعم االقت�ص��ادي االول 
لكوريا ال�ص��مالية االثنن تعليق ا�ص��ترياد احلديد 
والر�ص��ا�ص وخ��ام هاتن املادت��ن ومنتجات 
البحر من هذا البلد طبقا للعقوبات التي فر�صتها 
االمم املتح��دة عل��ى بيون��غ يانغ. وقال��ت وزارة 
التجارة ال�صينية يف بيان انه اعتبارا من الثالثاء 
وخ��ام  واحلدي��د  الفح��م  واردات  كل  "�ص��تحظر 
احلديد والر�صا�ص وخام الر�صا�ص واحليوانات 
البحرية ومنتجات البحر". واو�صحت الوزارة ان 
االج��راء ياأتي "تطبيقا لقرار االمم املتحدة الرقم 
2371". وقامت كوريا ال�صمالية العام املا�صي 
بت�ص��دير اكرث من %92 من انتاجها اىل ال�صن 
الت��ي ت�ص��كل دعام��ة اقت�ص��ادية ومالي��ة كبرية 

للنظ��ام ال�ص��تاليني الك��وري ال�ص��مايل. وكان��ت 
ال�ص��ن الع�ص��و الدائم يف جمل�ص االم��ن، وافقت 
يف ال�صاد�ص اب/اغ�ص��ط�ص على جمموعة �صابعة 
م��ن العقوبات االقت�ص��ادية الدولية �ص��د كوريا 
ال�صمالية. والعقوبات التي جاءت ردا على اطالق 
بيون��غ يان��غ �ص��اروخن بال�ص��تين، ق��د تكلف 
بيون��غ يانغ ملي��ار دوالر �ص��نويا، وحترمها من 
موارد مالية ا�صا�ص��ية. وكانت ترامب تخوف من 
ان يكون للعقوب��ات "تاأثري حمدود" على النظام 
الكوري ال�صمايل، معتربا ان على ال�صن ان تفعل 
"اكرث بكثري" ملمار�صة �صغوط على بيونغ يانغ.
يف املقاب��ل دع��ت ال�ص��ن اجلانبن اىل "�ص��بط 
النف�ص"، وقال وزير خارجية ال�صن وانغ يي اأن 
بالده ملتزمة "100 باملئة" بتطبيق املجموعة 

االأخرية من العقوبات

ك�ص��فت »اجلمعي��ة اليمني��ة حلماي��ة امل�ص��تهلك« 
)منّظم��ة غ��ري حكومية( ع��ن انت�ص��ار الكثري من 
االأدوي��ة املهّرب��ة واملغ�صو�ص��ة خ��الل زياراته��ا 
امليداني��ة لل�ص��وق، الفت��ة اإىل امت��الء الكثري من 
م��ن  ب��داًل  االأدوي��ة  به��ذه  ال�ص��يدليات  رف��وف 
االأدوية التي ت�ص��تورد عرب ال��وكالء والتي توّقف 
املواطن��ن  حلاج��ات  وتوفريه��ا  ا�ص��تريادها 
ب�ص��بب احلرب التي اندلعت اأواخ��ر اآذار )مار�ص( 
2015. واأك��دت اجلمعية يف بيان �ص��حايف اأن 
االأدوية املهّربة واملغ�صو�صة »اأ�صبحت املتداولة 
يف ال�ص��وق عل��ى رغ��م خطورته��ا عل��ى �ص��حة 
امل�صتخدمن و�ص��المتهم، نتيجة الغ�ص والتزوير 
اأو ط��رق النق��ل والتخزي��ن يف عملي��ة التهري��ب، 
ما اأّثر يف �ص��المة ال��دواء«. واأ�ص��افت اأن »هناك 
اأ�ص��نافًا عدة �ص��واًء الأمرا���ص القلب اأو ال�ص��ّكري 
اأو االأمرا���ص املزمن��ة وغريه��ا، مهّرب��ة ومت��الأ 

االأ�ص��واق«. وراأت اأن »ال�صحية هي املواطن الذي 
ي�ص��ري هذه االأدوية لعدم تواف��ر بديل لها، كما 
اأن الرقاب��ة ال�ص��حية على ال�ص��يدليات وخمازن 
االأدوي��ة غري موجودة م��ن دون مرّبر، لترك هذا 
القطاع املهم واملعني ب�ص��حة مالين اليمنين 
و�ص��المتهم« باأي��دي »جّتار امل��وت واالإعاقات«. 
وج��اء يف البي��ان: »الحظ��ت اجلمعي��ة اليمني��ة 
حلماي��ة امل�ص��تهلك انت�ص��ار اأدوي��ة مهّرب��ة ل�ص��د 
النق���ص يف املعرو�ص من االأدوية ب�ص��بب توّقف 
ال��وكالء عن اال�ص��ترياد، ما دفع بتّج��ار التهريب 
اإىل توف��ري االأدوي��ة ل�ص��د النق���ص يف الكثري من 
ال�ص��يدليات، اإال اأن غالبي��ة ه��ذه االأدوي��ة اإم��ا 
مغ�صو�ص��ة اأو اأنها اأ�ص��بحت غري فّعالة و�رشاوؤها 
جمّرد خ�ص��ارة �ص��حية واقت�ص��ادية«. واأ�ص��ارت 
اجلمعي��ة اإىل كرمي »دير موفيت« الذي اأو�ص��حت 
ال�ص��كوى يف �ص��اأنه اأن��ه غ��ري فّع��ال واأن رائحته 
تغ��رّيت واأ�ص��بحت كرائحة ال�ص��ابون على رغم 

�رشيان �صالحيته حتى عام 2019«. 

 اعلنت ال�صلطات الكويتية الثالثاء اكت�صاف بقعة 
نفطية ثانية امام �ص��واحل االم��ارة بعد ايام من 
تاكي��د ال�ص��يطرة على ت���رشب نفطي كب��ري. وقال 
ال�ص��يخ طالل اخلالد ال�صباح الناطق با�صم �رشكة 
البرول الوطني��ة الكويتية يف تغريدة على موقع 
توير انه مت اكت�صاف البقعة اجلديدة امام �صواحل 
العا�ص��مة على بعد 60 كلم �صمال البقعة االوىل. 
وقال��ت الهيئ��ة العامة للبيئ��ة ان الت�رشب االخري 
كان بط��ول 1،6 كيلوم��ر، م�ص��يفة انه مت اتخاذ 
اج��راءات الحتوائ��ه. ام��ا جمعية اخل��ط االخ�رش 
البيئية اخلا�ص��ة يف الكويت فقد ك�ص��فت الثالثاء 

ع��ن حتديد بقع نفطي��ة جدي��دة وان الت�رشب اآخذ 
يف التو�ص��ع.  وحدث ت�رشب نفطي كبري اال�ص��بوع 
املا�ص��ي امام ال�صواطىء اجلنوبية للكويت قريبا 
من احلق��ل النفطي ال�ص��عودي الكويتي امل�ص��رك 
يف منطق��ة اخلفج��ي.  واعلن م�ص��وؤولون نفطيون 
ان عم��ال الط��وارىء متكن��وا من تنظي��ف معظم 
الت���رشب وان الو�ص��ع حتت ال�ص��يطرة. ومت اتخاذ 
اجراءات وقائية حول من�ص��اآت حيوية يف منطقة 
ال��زور حيث يجري بناء جمم��ع نفطي بقيمة 30 
مليار دوالر يت�صمن م�صفاة بطاقة انتاجية تبلغ 
615،000 برمي��ل يومي��ا. ويف املنطقة اي�ص��ا 
من�ص��اأة لتولي��د الكهرب��اء واخرى لتحلي��ة املياه 

اعلن عن عدم تعر�صهما للتلوث. 

»فارت�ص��يال«  �رشك��ة  ف��ازت 
الفنلندي��ة،   )WÄRTSILÄ(
ب�ص��فقة الإن�ص��اء ثالث حمط��ات الإنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة ق��رب مدين��ة الداخلة 
يف جن��وب املغ��رب، �ص��من عق��د اأبرمته مع 
املكتب الوطني للماء والكهرباء، وي�ص��مل البناء 
والهند�ص��ة واملع��دات لتزوي��د االإقلي��م بنح��و 22 
ميغ��اوات، وميت��د العقد 20 �ص��نة. واأف��ادت ال�رشكة 
الفنلندي��ة يف بي��ان على موقعها الر�ص��مي، ب��اأن عقود 
عملها يف املغرب »�ص��تمكن من اإنتاج 189 ميغاوات من 
الكهرب��اء احلرارية، با�ص��تعمال اأنواع خمتلف��ة من الطاقات 
االأحفوري��ة والطبيعي��ة املوجه��ة، لت�ص��غيل حمركاته��ا الت��ي 
�ص��ينتهي ت�ص��ليمها مطلع العام املقبل«. وُتعترب »فارت�صيال« من 
ال���رشكات العاملية الكبرية يف ت�ص��نيع حمركات اإنت��اج الكهرباء، 
 LCOE اأن درا�ص��ة كلف��ة االإنت��اج باعتم��اد معي��ار  اإىل  واأ�ص��ارت 
MEASURES، »اأظهرت اأن اإنتاج الكهرباء يف املغرب تناف�صي على 

امل�صتوى الدويل«.
واأو�ص��حت اأن »التو�صع العمراين وال�صكاين وتطوير البني التحتية والن�صاطات 
االقت�صادية املختلفة، جتعل الطلب على الكهرباء يتزايد يف املغرب يف ال�صنوات 
املقبلة«. ومن بن م�ص��اريع ال�رشكة رفع االإنت��اج احلراري اإىل 76 ميغاوات يف 

الداخلية، و112 ميغاوات يف طان طان )اجلنوب ال�صحراوي للمغرب(، باعتماد 
حمركات ت�ص��تغل بالديزل )املازوت(. وتبني ع�رشات ال�رشكات الدولية واملحلية 
حمطات للطاقة الكهربائية يف املغرب با�صتثمارات تقدر بنحو 20 بليون دوالر، 
اأهمه��ا م�رشوع نور وارزازات للطاقة ال�صم�ص��ية الذي تنفذه جمموعة »اكوا باور« 
ال�صعودية بقيمة 9 بالين دوالر، وهو يتكون من اأربع حمطات للطاقة امل�صتخرجة 
من االألواح ال�صم�صية ب�صعة ت�صل اإىل األفي ميغاوات مطلع العقد املقبل. كما تبني 
�رشكات اإ�ص��بانية واإيطالية واأملانية حمطات تعمل بطاقة الرياح )مزارع رياح( 
يف كل من طنجة وطرفاية، بع�ص��ها تابع ملجموعة »ناريفا« املغربية اخلا�ص��ة. 
وكان��ت �رشكة »في�ص��تا�ص وين��د �صي�ص��تيم« VESTAS WIND الدمناركية 
فازت قبل عام ب�ص��فقة ت�ص��نيع 40 مروحية رياح وتركيبها و�صيانتها، الإنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة يف جبل اخلال��دي �ص��واحي طنجة حل�ص��اب جمموعة »اكوا 
ب��اور« ال�ص��عودية، التي ح�ص��لت على عقد بناء حمط��ة لطاقة الرياح يف �ص��مال 
املغ��رب الإنت��اج 120 ميغاوات حرارية بقيمة نحو 150 مليون دوالر. وي�ص��مح 
القانون املغربي اجلديد لل�رشكات اخلا�صة، باإنتاج الكهرباء من م�صادر خمتلفة 
وبيعها اإىل مكتب املاء والكهرباء، الذي ي�صّوقها ل�رشكات التوزيع املحلية والتي 

تتوىل حت�صيل ر�صوم اال�صتهالك.
وبا�صتكمال معظم م�صاريع الطاقة، �صيكون لدى املغرب ربع ا�صتهالكه الكهربائي 
من الطاقات املتجددة، على اأن ت�ص��ل الن�ص��بة اإىل 53 يف املئة قبل عام 2030، 
وهي م�ص��اريع �صخمة �صناعيًا وا�صتثماريًا، لتقلي�ص التبعية اخلارجية وخف�ص 
كلفة م�ص��ريات الطاقة اإىل الن�ص��ف يف نهاية العقد املقبل، حتى يف حال عودة 
ارتفاع االأ�ص��عار يف ال�ص��وق الدولية.  وي�ص��تورد املغرب حالي��ًا 96 يف املئة من 

الطاقة.  

ارتفعت االأ�صهم االأوروبية بوجه عام  موا�صلة تعافيها يف ظل انح�صار التوترات 
اجليو�صيا�ص��ية و�ص��ط معام��الت هزيل��ة ب�ص��بب عط��الت، بينما ع��ززت �رشكات 
الط��ريان املكا�ص��ب بع��د طل��ب »ار برل��ن« اإ�ص��هار اإفال�ص��ها، يف خط��وة دفع��ت 
»لوفتهان��زا« ومناف�ص��ن اآخري��ن اإىل حماولة اقتنا�ص اأ�ص��ولها. وارتفع املوؤ�رش 
»�ص��توك�ص 600« االأوروبي 0.1 يف املئة، لكن تراجع قطاعي املوارد االأ�صا�صية 
والطاق��ة ح��د من املكا�ص��ب بع��د تخلي اأ�ص��عار النفط عن مكا�ص��ب �ص��ابقة. وزاد 
موؤ���رش االأ�ص��هم القيادية يف منطقة اليورو 0.3 يف املئ��ة، يف حن تقدم املوؤ�رش 
»داك���ص االأملاين« 0.2 يف املئة. وكانت االأ�ص��واق االإيطالية والنم�ص��اوية مغلقة 
يف عطلة اليوم. وت�ص��در قطاع ال�ص��فر والرفيه املكا�صب ب�صعوده 0.8 يف املئة 
بعدما طلبت ثاين اأكرب �رشكة طريان اأملانية اإ�ص��هار اإفال�ص��ها لتهوي اأ�صهمها 32 
يف املئ��ة. وكان �ص��هم »لوفتهان��زا« االأف�ص��ل اأداء يف اأوروبا ب�ص��عوده 4.7 يف 
املئة، يف مكا�صب �ص��ملت �رشكتي الطريان االقت�صادي املناف�صتن »اإيزي جت«، 
و»ري��ان ار« بعدما قالت احلكوم��ة االأملانية اإن »لوفتهانزا و�رشكة طريان اأخرى 
جتريان حمادثات لال�صتحواذ على بع�ص اأ�صول ار برلن« وكانت اأ�صهم الرعاية 
ال�ص��حية وال�رشكات املالية من اأكرب الرابحن، يف حن زاد موؤ�رش قطاع البنوك 
0.2 يف املئة. وكان قطاع البنوك ت�رشر على نحو خا�ص يف الن�صف الثاين من 
االأ�صبوع املا�صي مع ت�صاعد التوترات بن الواليات املتحدة وكوريا ال�صمالية.

تواصل هبوط أسواق األسهم الخليجية والمصرية  

وا�ص��لت اأ�ص��واق االأ�ص��هم يف ال�رشق االأو�ص��ط الهبوط 
بفعل التوقعات االقت�صادية املتوا�صعة مع تاأثر دبي 
�ص��لبًا يف اخل�ص��ارة ال�ص��ادمة ل�رشكة عقارية، بينما 

تراجعت البور�صة امل�رشية للجل�صة ال�صاد�صة.
وانخف�ص �صهم »االحتاد العقارية« 4.3 يف املئة اإىل 
0.82 درهم، بعدما تكبدت ال�رشكة خ�ص��ارة �صافية 
يف الرب��ع الثاين من العام بلغ��ت 2.29 بليون درهم 
)624 مليون دوالر(، وا�ص��تحوذ ال�صهم على اأكرث من 
ثلث حجم التداول يف �ص��وق دبي. وقالت ال�رشكة اإنها 
جنبت خم�ص�ص��ات كب��رية لتغطية اأخطاء حما�ص��بية 

�صابقة.
وتراج��ع موؤ���رش �ص��وق دب��ي 0.2 يف املئ��ة. وتلق��ى 

املوؤ���رش دعم��ًا من �ص��عود �ص��هم »اإعم��ار« العقارية 
0.1 يف املئة. لكن �صهم »ماركة«، التي ت�صتثمر يف 
املطاع��م والتجزئة، هوى 5.1 يف املئة اإىل م�ص��توى 
قيا�ص��ي منخف���ص، بعدم��ا �ص��جلت ال�رشكة خ�ص��ارة 
عائدة للم�صاهمن يف الربع الثاين بلغت 126 مليون 
دره��م )34.3 ملي��ون دوالر(، مقابل خ�ص��ارة قدرها 

18.7 مليون درهم قبل عام.
وهب��ط �ص��هم جمموع��ة »جي.اإف.اإت���ص« املالية 3.3 
يف املئ��ة، لتبل��غ خ�ص��ائره عل��ى مدى يوم��ن 12.9 
يف املئة. وقالت املجموعة اإنها ا�صتكملت اال�صتحواذ 
عل��ى حمافظ ا�ص��تثمارية للبنى التحتي��ة يف اأفريقيا 
وال�رشق االأو�ص��ط تقدر بح��واىل 1.2 بليون دوالر من 
خالل عملي��ة لزيادة راأ�ص امل��ال بقيمة 315 مليون 
دوالر لريتفع راأ�ص املال ال�صادر واملدفوع اإىل 975 

مليون دوالر، ما يوؤدي بدوره اإىل اإ�ص��عاف ح�ص���ص 
م�صاهمي االأقلية.

وانخف�ص املوؤ�رش العام ل�ص��وق اأبوظبي 0.2 يف املئة 
على رغم �ص��عود �ص��هم »اإ�رشاق« العقاري��ة، املتداول 
عن��د اأدن��ى م�ص��توياته ه��ذا الع��ام 1.2 يف املئة يف 

اأن�صط تداول له خالل خم�صة اأ�صابيع.
وتراج��ع املوؤ�رش الرئي�ص لل�ص��وق ال�ص��عودية 0.3 يف 
املئة. وهبط �ص��هم �رشكة املتو�ص��ط واخلليج للتاأمن 
واإع��ادة التاأمن التع��اوين )ميدجلف( 2.9 يف املئة. 
و�ص��هد ال�ص��هم انخفا�ص��ًا حاداً هذا االأ�ص��بوع، بعدما 
اأعلن��ت ال�رشك��ة عن خ�ص��ارة كبرية يف الرب��ع الثاين. 
وهب��ط �ص��هم »وف��ا للتاأم��ن«، التي �ص��جلت يف وقت 
�ص��ابق هذا ال�ص��هر ربحًا ف�ص��ليًا منخف�ص��ًا، 3.1 يف 

املئة.

وانخف�ص موؤ�رش بور�صة قطر 0.6 يف املئة مع هبوط 
�صهم »اخلليج للمخازن« 1.7 يف املئة. وتراجع �صهم 
جمموع��ة ا�ص��تثمار القاب�ص��ة 1.7 يف املئ��ة. وهوى 
ال�ص��هم 13 يف املئة عن �صعر الطرح العام االأويل عند 

اإدراجه اأم�ص )االإثنن(.
وتراجع املوؤ�رش الرئي�ص للبور�ص��ة امل�رشية 0.3 يف 

املئة اإىل 13.102 نقطة.
للخدم��ات  القاب�ص��ة  »بايون��ريز  �ص��هم  وانخف���ص 
املالية« 3.5 يف املئة، بينما هبط �ص��هم »اأورا�ص��كوم 

لالت�صاالت« و»االإعالم القيادي« 1.5 يف املئة.
لك��ن �ص��هم »امل�رشية لالت�ص��االت« ارتف��ع 1.1 يف 
املئ��ة، بعدما حققت ال�رشكة زيادة 22 يف املئة على 
اأ�ص��ا�ص �صنوي يف �ص��ايف الربح املجمع للربع الثاين 
لي�ص��ل اإىل 1.27 بلي��ون جنيه م���رشي )72 مليون 

دوالر(. وفيما يلي م�ص��تويات اإغالق موؤ�رشات اأ�صواق 
االأ�صهم العربية اليوم:

ال�صعودية: انخف�ص املوؤ�رش 0.3 يف املئة اإىل 7103 
نق��اط. دب��ي: هبط املوؤ���رش 0.2 يف املئة اإىل 3580 
نقط��ة.  اأبوظب��ي: تراج��ع املوؤ���رش 0.2 يف املئ��ة اإىل 

4471 نقطة.
قطر: نزل املوؤ�رش 0.6 يف املئة اإىل 9134 نقطة.

م�رش: هبط املوؤ�رش 0.3 يف املئة اإىل 13102 نقطة.
الكوي��ت: انخف���ص املوؤ���رش 0.2 يف املئة اإىل 6844 

نقطة.
البحري��ن: تراج��ع املوؤ�رش 0.6 يف املئ��ة اإىل 1312 

نقطة.
�ص��لطنة عمان: نزل املوؤ�رش 0.8 يف املئة اإىل 4939 

نقطة.  

مصر تحقق طفرة في جذب استثمارات نفطية

وزي��ادة  البرولي��ة  اال�ص��تثمارات  ج��ذب  يف  طف��رة  م���رش  حقق��ت 
اال�ص��تثمارات يف جمال البحث واال�صتك�ص��اف، م��ن خالل عوامل عدة 
على راأ�ص��ها اال�صتقرار ال�صيا�ص��ي والدعم املتوا�صل من الدولة لقطاع 
الب��رول الذي يزخ��ر بكفاءات متمي��زة واحتماالت برولي��ة وغازية 
متنوعة. واأكد وزير البرول والرثوة املعدنية امل�رشي طارق املال، اأن 
»م�ص��اريع �رشكة اأبات�ص��ي االأمريكية يف م�رش تعد منوذجًا يحتذى به 
لال�صتثمارات االأجنبية اجلادة التي حققت نتائج اإيجابية على �صعيد 
زيادة االإنتاج وتطوير �ص��ناعة البرول، خ�صو�صًا اأنها تعد من خالل 
�رشكتيها خالدة وقارون العبًا رئي�ص��ًا يف اإنتاج الزيت )النفط( اخلام 
يف م�رش، وحققت النجاحات امل�ص��ركة مع قطاع البرول يف منطقة 
ال�ص��حراء الغربي��ة«. وج��اء ذلك خالل رئا�ص��ة املال اجلمعي��ة العامة 
ل�رشكتي »قارون« و »خالدة« للبرول العتماد نتائج اأعمالهما لل�صنة 
املالية اجلارية. و�ص��دد عل��ى »اأهمية االلتزام الكام��ل بتنفيذ برنامج 
وزارة الب��رول يف االإ���رشاع بتنمية حقول البرول والغاز املكت�ص��فة 
وو�ص��عها على خريط��ة االإنتاج، م��ع االهتمام بزيادة كف��اءة برامج 
ال�ص��المة وال�ص��حة املهنية، واتباع التعليمات وال�رشوط اخلا�صة بها 
��ل رئي�ص �رشكة »خال��دة« للبرول  يف كل املواق��ع االإنتاجي��ة«. وف�صّ

خالد موايف ما حتقق من نتائج اأعمال متثلت يف »ا�ص��تثمار 
نح��و 502 مليون دوالر، وحتقي��ق اخلطة االإنتاجية الكّلية 

بن�صبة 105 يف املئة باإنتاج 107 مالين برميل مكافئ، 
واإ�ص��افة نحو 56 مليون برميل مكافئ لالحتياط )34 

ملي��ون برمي��ل من النف��ط اخل��ام و6 مالي��ن برميل 
م��ن املكثف��ات و83 بلي��ون ق��دم مكعب��ة م��ن الغاز 

الطبيعي(«، م�صرياً اإىل »تنفيذ خطة تر�صيد وخف�ص 
تكاليف الت�ص��غيل وم�ص��اهمتها القوية يف خف�ص 

الكلف��ة الكّلية لالإنت��اج«، واأ�ص��اف اأن »ال�رشكة 
حف��رت 56 بئ��راً منه��ا 13 بئ��راً ا�صتك�ص��افية 

حققت 7 منها ن�صبة جناح 54 يف املئة«.
»قارون للبرول«

وعر���ص رئي�ص �رشكة »ق��ارون للبرول« 
حم�ص��ن النوبي نتائ��ج اأعم��ال �رشكته، 

م�ص��رياً اإىل اأن »اإجم��ايل االإنف��اق بل��غ 
اأن  اإىل  137 ملي��ون دوالر«، الفت��ًا 

»ال�رشك��ة متكن��ت م��ن توف��ري 17 
مليون دوالر من خطة االإنفاق يف 

كّل عملي��ات ال�رشك��ة، ومت حفر 
14 بئراً جديدة«، الفتًا اإىل اأن 

»ال�رشك��ة متكنت هذه ال�ص��نة 
 1900 اإ�ص��افة نح��و  م��ن 

نتيج��ة  يومي��ًا  برمي��ل 
التنموي��ة  االآب��ار  حف��ر 

اأدى  م��ا  اجلدي��دة، 
االإنت��اج  زي��ادة  اإىل 

لي�ص��ل  اليوم��ي 
 35.5 نح��و  اإىل 

برمي��ل،  األ��ف 
اإجمايل  وبل��غ 

ج  نت��ا الإ ا

ال�ص��نوي 13 ملي��ون برمي��ل مكاف��ئ، كما مت��ت اإ�ص��افة 7.6 مليون 
برميل من النفط اخلام لالحتياط«. ويف ال�ص��ياق، تراأ�ص املال اجتماع 
اللجن��ة العليا مل�رشوع تنمي��ة حقل »اآتول« للغ��از الطبيعي يف البحر 
املتو�ص��ط ملتابعة تقدم االأعمال اجلاري تنفيذها حاليًا با�ص��تثمارات 
ت�ص��ل اإىل 3.8 بليون دوالر يف منطقة امتياز �ص��مال دمياط البحرية 
التابعة ل�رشكة »بي بي« الربيطانية، بهدف بدء اإنتاج الغاز من احلقل 
يف نهاي��ة ال�ص��نة قب��ل املوعد املحدد. ويف �ص��اأن تط��ورات العمل يف 
امل�رشوع، اأو�ص��ح رئي�ص »ال�رشكة الفرعونية للبرول« ح�ص��ن عبادي، 
اأن »ن�ص��بة تقدم االأعمال يف امل���رشوع بلغت 70 يف املئة ومت حفر 3 
اآبار واإكمال بئر منها، ومن املخطط اإنزال خط بقطر 20 بو�صة نهاية 
 ،»)7BOREALLS( ال�ص��هر اجلاري ع��ن طريق املرك��ب العم��الق
الفت��ًا اإىل اأن »ال�رشك��ة قارب��ت عل��ى االنته��اء م��ن ت�ص��نيع خط��وط 
الكهرب��اء والتحك��م االآيل حت��ت املاء، وجت��ري االختب��ارات النهائية 
بوحدات مواقع ال�صغوط العالية بالرنوج«. واأ�صار عبادي اإىل »تركيب 

950 مراً«. اآبار حتت �صطح املاء بعمق  3 روؤو�ص 
 ويف �ص��اأن االأعمال الربي��ة، لفت اإىل »توريد املع��دات للمحطة الربية 
مبوقع حابي، اىل ان تنفيذ اأعمال الركيب جاٍر، اإ�ص��افة اإىل االنتهاء 
من تنفيذ خط املتكثفات )قطر 6 بو�صة( املتجه اإىل حمطة اجلميل«.  
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