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»تويتر« ستبث برامج اقتصادية مباشرةاالقتصادية
أ.ف.پ: تعتزم »تويتر« بث برامج إخبارية اقتصادية بثا مباشرا، في إطار شراكة مع منصة 
البث املباشر »تشيدار« في دليل جديد على اهتمام خدمة التواصل االجتماعي بهذه التقنية.
ومبوجب االتفاق املعلن، ستبث »تويتر« بثا مباشرا ومجانيا احللقات اليومية لبرنامجي 
»أوبينينغ بيل« عند افتتاح بورصة نيويورك و»كلوزينغ بيل« عند إقفال السوق املالية وهما 
من إنتاج »تشيدار«. ومنذ بداية العام، تكثف »تويتر« املبادرات والشراكات في مجال البث 
التلفزيوني املباشر بهدف زيادة عدد مستخدميها الذي يعاني من ركود حاليا.

خالل 2016.. و150 برج حفر الرقم المستهدف بحلول العام الجديد

عقود قياسية بـ 2.5 مليار دوالر للحفر والتنقيب في الكويت
أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطــي 
مســؤول فــي شــركة نفط 
الكويــت لـــ »األنبــاء« ان 
الكويت توسعت في أعمال 
احلفر والتنقيب عن النفط 
بشكل هائل ومتطور خالل 
٢٠١٦ حيث قامت الشــركة 
بتوقيع عقود ألعمال حفر 
آبار وتوريد منصات حفر في 
العديد من املواقع النفطية 
الرئيسية بقيمة 75٠ مليون 
دينار ما يعــادل ٢.5 مليار 

دوالر.
تلــك  قيمــة  وتعتبــر 
العقــود األكبر فــي تاريخ 
شــركة نفط الكويــت منذ 
سنوات وذلك على الرغم من 
انخفاض ميزانيات التنقيب 
واالستكشاف في كل الدول 
املنتجة للنفــط في أعقاب 
انخفاض اسعار النفط قبل 
عام ونصف تقريبا، كما ان 
أنشــطة احلفــر والتنقيب 
هي املؤشر الدقيق واملعيار 
الصحيح لتطــور عمليات 
التنقيب عن النفط والغاز 

وإنتاجه.
وذكر املصدر أن الكويت 
تعتبر حالة خاصة وفريدة 
في حجم وقيمة عقود احلفر 
وذلك بالتوازي نحو الوصول 
الى استراتيجية ٢٠٢٠ والتي 
تقضى بالوصول الى طاقة 
إنتاجية تبلغ ٤ ماليني برميل 
نفط خام يوميا من مستوى 
3 ماليني حاليا، وبالتالي فإن 
زيادة عدد املنصات والتوسع 
في برامج احلفر والتنقيب 
خطوة أولــى نحو حتقيق 

تلك االستراتيجية.
وبــني أن عقــود »نفــط 

الكويت« تهدف إلى تغطية 
برامــج احلفر التــي تنوي 
الشركة تنفيذها خالل اخلطة 
اإلستراتيجية لألعوام املقبلة 
لزيادة أبراج احلفر من 9٠ 
إلى ١5٠ برجــا مطلع ٢٠١7 
لرفع معدالت احلفر بغرض 
الوصول الى ألفي بئر بحلول 
٢٠٢٠، مؤكدا ان عمليات حفر 
اآلبار واخلدمات املســاندة 
التــي تقــوم بهــا الشــركة 
بالتعاون مــع املقاولني من 
شأنها تعزيز العمل واالنتاج 
النهائي للوصول لالهداف 
املوضوعــة خــالل األعوام 
املقبلــة. وفــي التفاصيــل 
يقــول املصــدر ان شــركة 

عقود مع الشركة الكويتية 
للحفريات وعقدين مع شركة 

برقان حلفر اآلبار.
وأوضح ان الشركة قامت 
خالل شــهر يونيو املاضي 
بتوقيع عقدين بقيمة 3٠.١ 
مليــون دينار مع شــركتي 
وذرفورد بقيمة ١١.3 مليون 
دينار وعقد آخر مع شركة 
هاليبرتــون بقيمــة ١8.8 
مليــون دينــار، مبينــا ان 
العقدين يختصان باحلفر 

املوجه.
الشــركة  فيمــا وقعــت 
عقــدا بقيمــة 5.٤ ماليــني 
دينار مع شــركة وذرفورد 
لتقدمي خدمات صيانة اآلبار 

نفط الكويت أرســت خالل 
أغســطس املاضي ٤ عقود 
فقط خاصــة باحلفر تصل 
قيمتهــا 3٠٠ مليون دينار 
أي مــا يعــادل مليار دوالر 
مــع شــركات بيكــر هيوز 
انادريل  االميركية وشركة 
انترناشنال، احدى الشركات 
التابعة لشركة شلومبيرغر 
األميركية وعقدين اخرين مع 
شركة هاليبيرتون وذرفيلد 

انترناشونال.
وكأكبر قيمة على االطالق 
وقعت »نفــط الكويت« ١٦ 
عقدا بقيمة 3٢8 مليون دينار 
لتوريد أبراج حفر بواقع 7 
عقود مع شركة سينوبيك و5 

واحلفر، فيما مت ترقع آخر 
مماثــل بقيمــة ٢٤.١ مليون 
دينــار مــع شــركة محلية 

اخرى.

تكنولوجيا جديدة 
وقال ان الشركة تطورت 
فــي أعمــال احلفــر، حيث 
توســعت في احلفر األفقي 
من حجــم ٦ بوصــات الى 
حجــم 7 بوصــات، وذلــك 
تكنولوجيــا  باســتخدام 
 )UNDER REAMER( جديدة
باإلضافة الى ان احلفر األفقي 
لآلبار اجلوراسية واستخدام 
تقنيــة رأس احلفر الهجني 

.)KYMERA(

الكويت تتوسع في برامج احلفر والتنقيب بشكل هائل رغم انخفاض اسعار النفط .. وفي الصورة عمال تابعون لشركة سينوبيك يقومون باحلفر في احد املواقع 

هبوط حاد في نمو الطلب العالمي على النفط

وكالة الطاقة: استمرار تخمة معروض النفط حتى منتصف 2017
لنــدن - رويتــرز: قالت 
وكالة الطاقــة الدولية امس 
إن هبوطا حادا في منو الطلب 
العاملي على النفط بالتزامن 
مع ارتفاع املخزونات وزيادة 
اإلمدادات يعني أن سوق اخلام 
ســتظل متخمــة باملعروض 
خالل الستة أشهر األولى من 

٢٠١7 على األقل.
وأضافت الوكالة »تشــير 
توقعاتنا في تقرير هذا الشهر 
إلى أن حركة العرض والطلب 
هــذه رمبا لن تتغير بشــكل 
كبيــر فــي األشــهر املقبلة، 
ونتيجــة لذلك فــإن العرض 
سيواصل جتاوز الطلب خالل 
النصف األول من العام القادم 

على أقل تقدير«.
الطاقــة  وكانــت وكالــة 
توقعت في وقت سابق اختفاء 
فائض املعروض من السوق 
فــي النصف الثانــي من هذا 

العام.
وقال التقرير إن من املتوقع 
زيادة معدالت تشغيل املصافي 
العاملية بأبطأ وتيرة لها في ١٠ 
سنوات على األقل هذا العام، 
وهــو مــا ســيقلص الطلب 
على النفط اخلام مع ارتفاع 
املخزونات فــي دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
إلى مستوى قياسي جديد عند 

3.١١١ مليارات برميل.
وأضافــت الوكالــة »مــع 
توقعاتنــا األكثــر تشــاؤما 
لنشــاط التكرير في النصف 
الثاني مــن ٢٠١٦ وتعديالتنا 
املتعلقــة بإمــدادات اخلــام 

فــإن الســحب املتوقــع )من 
املخزونات( في الربع الثالث 
من ٢٠١٦ بات أقل اآلن، بينما 

زادت وتيرة االرتفاع )املتوقع 
فــي املخزونــات( فــي الربع 

األخير من ٢٠١٦«.

ويتباطأ منو الطلب العاملي 
بوتيرة أســرع ممــا توقعت 
الوكالة في وقت سابق. وأبقت 
وكالة الطاقة على توقعاتها 
لنمو الطلــب في ٢٠١7 بدون 
تغيير عن تقديراتها في يونيو 
عند ١.٢ مليون برميل يوميا 
لكنها خفضت توقعاتها لنمو 
االســتهالك في ٢٠١٦ إلى 3.١ 
مليــون برميل يوميا من ١.٤ 

مليون برميل.
وقالــت الوكالــة »يتمثل 
التغيــر الرئيســي املتعلــق 
بالطلب في هــذا التقرير في 
انخفاض قدره 3٠٠ ألف برميل 
يوميا لتقديرات الطلب العاملي 
في الربع الثالث من ٢٠١٦ وما 
يترتــب عليــه مــن تقليص 
صافي توقعــات ٢٠١٦ بواقع 

١٠٠ ألف برميل يوميا«.
ورغم انهيار أسعار النفط 
وما ترتب عليــه من تقلص 
االستثمارات فإن إنتاج اخلام 
العاملي اليزال في صعود ولكن 
ليس بالوتيرة السريعة التي 
شــهدها عــام ٢٠١5. وتضرر 
املنتجون ذوو التكلفة املرتفعة 
خارج منظمة البلدان املصدرة 
للبتــرول )أوپيــك( تضررا 

شديدا.
غير أن أوپيك عوضت هذه 
اخلسارة حيث زادت كل من 
الســعودية وإيــران إنتاجها 
بأكثر من مليون برميل يوميا 
منذ أواخر ٢٠١٤، حينما غيرت 
املنظمة سياستها إلى الدفاع 
عن احلصة السوقية بدال من 

دعم األسعار.

الريال السعودي يتصدر سوق الصرافة 
في أسبوع العيد.. والدوالر ثانياً

رويترز: تراجعت أسعار النفط خالل تداوالت 
أمس بفعل مخاوف تتعلق بارتفاع عدد منصات 
احلفر في الواليات املتحدة وإقبال املستثمرين 
على جني األرباح بعد صعود أسعار اخلام نحو 

واحد% في اجللسة السابقة.
وجرى تداول خام القياس العاملي مزيج برنت 
في العقود اآلجلة عنــد 47.67 دوالرا للبرميل، 
بانخفاض 65 سنتا أو 1.4% عن سعره عند التسوية 

السابقة.

ولم تلق أسعار النفط دعما يذكر في بيانات 
إيجابية عن منو النــاجت الصناعي الصيني في 
أغســطس، حيث ظل اإلقبال على جني األرباح 

هو االجتاه السائد في السوق.
ومنا الناجت الصناعي الصيني بأسرع وتيرة له 
في 5 أشهر في أغسطس مع تعافي الطلب على 
منتجات من بينها الفحم والسيارات بفضل ارتفاع 
اإلنفاق احلكومي وانتعاش االئتمانات ألجل عام 

وقطاع العقارات.

وقال متعاملون إن هبوط أسعار النفط أمس 
هو مؤشر على أن زيادة أنشطة احلفر للتنقيب 
عن النفط في الواليات املتحدة مازالت مبعث قلق 
حتى مع إغالق اخلام مرتفعا أمس االثنني بسبب 

تراجع الدوالر.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
في العقود اآلجلة 73 ســنتا أو 1.6% إلى 45.56 

دوالرا للبرميل.

النفط ينخفض بسبب حفارات أميركا

عاطف رمضان

قال مدير عام شــركة 
اعتمادكو للصيرفةـ  احدى 
شركات البشر والكاظمي 
- عبدالرحمــن أحمد إن 
الريال السعودي جاء في 
املرتبــة األولى من حيث 
اإلقبــال قبل اجــازة عيد 
األضحى املبــارك نتيجة 

موسم احلج.
واشــار إلى أن سعره 
كان يتــداول في السوق 
احمللــي فيما بــني ٠.٠8١ 

و٠.٠8١5 دينــار.
الــدوالر  أن  وأضــاف 
الثانية من  احتل املرتبة 
حيث اإلقبال وكان يتداول 
التحويل بـ ٠.3٠٢، والكاش 

بـ ٠.3٠3 دينار.
وأشار عبدالرحمن إلى 
أن اليورو جاء في الترتيب 
الثالث مــن حيث اإلقبال 
بسبب طول فترة اجازة 

العيد هذا العام مما شجع 
كثيــرا من املواطنني على 
قضــاء اإلجــازة في دول 

أوروبا.
وقــــــال ان الدرهــــم 
اإلماراتــي كان يتــداول 
بسعر ٠.٠8٢5 دينار قبل 

العيد.
إلــى تراجــع  وأشــار 
الــكاش  علــى  اإلقبــال 
والتحويالت بشــكل عام 
هــذا العيــد بنســبة ١5% 
مقارنــة بعيــد األضحى 
من العــام املاضي، عازيا 
ذلــك لتراجــع األوضــاع 
االقتصادية ولقرب دخول 
موســم املدارس وتواجد 
املدرســني فــي إجازاتهم 

خارج الكويت. 
عبدالرحمــن  وقــال 
ان االقبــال علــى الكاش 
والتحويالت تراجع بنسبة 
١٠% مقارنة بفترة اجازة 

 عبدالرحمن أحمدعيد الفطر املبارك.

منو الطلب على 
النفط في العام 
املقبل عند 1.2 

مليون برميل يوميًا

توقعات بزيادة 
معدالت تشغيل 

املصافي العاملية 
بأبطأ وتيرة

في 10 سنوات

منو استهالك 
النفط قد ينخفض 
خالل العام احلالي 

إلى 1.3 مليون 

برميل يومياً
تراجع اإلقبال 

على التحويالت 
والكاش %15 

مقارنة بعيد األضحى 
املاضي

رغم انخفاض 
النفط.. »نفط 

الكويت« تتوسع 
في برامج احلفر 

واالستكشاف

7 عقود من نصيب 
»سينوبيك«.. 

و5 لـ »الكويتية 
للحفريات« 

تطور عمليات 
التنقيب خطوة 

أولى نحو حتقيق 
إستراتيجية 2020


