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25 مليون قدم مكعبة يوميا حقل السيبة بدأ مبعدل أولي قدره 

»كويت إنرجي« تبدأ إنتاج الغاز 
الطبيعي في جنوب العراق

ــال مــســؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي  ق
لرويترز إن كويت إنرجي بدأت أمس األربعاء إنتاج 
الغاز الطبيعي من حقل السيبة، أول حقل غاز يدخل 

اخلدمة في جنوب العراق.
ــودة املــديــر الــعــام للمشروع  ــال كــرمي عبد ع وق
املشترك الذي أنشأه العراق وكويت إنرجي لتطوير 
احلقل إن السيبة بدأ اإلنتاج مبعدل أولي قدره 25 
مليون قدم مكعبة يوميا سيرتفع تدريجيا إلى 100 

مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية العام.
وأضاف أن السيبة الواقع جنوب مدينة البصرة 

ينتج الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز.
وتنتج بقية مكامن النفط والــغــاز فــي جنوب 
العراق التي بــدأت العمل بالفعل الغاز الطبيعي 

بجانب النفط اخلام.
وُيــحــرق الــغــاز املستخرج فــي الكثير مــن تلك 
احلقول بدال من استخالصه نظرا الفتقار العراق 
إلى قــدرات معاجلته ليتحول إلى وقــود ُيخصص 

لالستهالك احمللي أو التصدير.
وبدأ إقليم كردستان العراق شبه املستقل إنتاج 

الغاز الطبيعي من حقول في شمال العراق.
ويأمل العراق في وقف حرق الغاز بحلول 2021، 
ويكلف حرق الغاز احلكومة إيرادات مفقودة بنحو 
2.5 مليار دوالر وتكفي كمياته لسد معظم النقص 
في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك 

الدولي.
ويعقد العراق يوم اخلميس مزايدة على عقود 
الستكشاف النفط والغاز في 11 امتيازا مبــوازاة 
احلدود مع إيران والكويت وفي مناطق بحرية مبياه 
اخلليج. ومن املقرر أن تتضمن العقود اجلديدة إطارا 
زمنيا للشركات كي توقف حرق الغاز من حقول 

النفط التي تطورها.
والــعــراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوبك( بعد السعودية.
وســاعــدت شــركــات مــن بينها بــي.بــي وإكسون 
موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل ولوك أويل 
العراق في زيادة اإلنتاج في العشر سنوات األخيرة 
بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلــى نحو 4.7 

مليون برميل يوميا.

حقل السيبة

حتتفل اخلطوط اجلوية البريطانية باألنباء 
السعيدة حول والدة األمير وانضمام فرد جديد إلى 

األسرة امللكية.
وقامت الشركة في إطار احتفالها بوالدة األمير 
بوضع منصة مشابهة لتلك املستخدمة لدى قصر 
باكنغهام في قاعة الوصول داخــل مبنى الركاب 
رقم 5 لتبادل األخبار السعيدة مع املسافرين الذين 

هبطوا للتو من رحالتهم.
وبالنسبة للمسافرين الذين كانوا في األجواء 
أثــنــاء اإلعـــالن عــن هــذه الـــوالدة، نقلت اخلطوط 

اجلوية البريطانية األنباء السعيدة لهم من خالل 
طاقم الطائرة، حيث جــرى استقبالها بهتافات 

كبيرة.
وقالت كارولينا مارتينولي، مديرة العالمة 
التجارية وجتربة العمالء في اخلطوط اجلوية 
البريطانية: »يسعدنا أن نتمكن مــن مشاركة 
األخبار املتعلقة باألمير اجلديد مع عمالئنا الذين 
يسافرون اليوم والذين كانوا يتوقعون مثل هذه 
األنباء املفرحة. وتود اخلطوط اجلوية البريطانية 

أن تهنئ األسرة امللكية بهذه اإلضافة املتميزة.«

اخلطوط البريطانية حتتفل
 بوالدة أمير جديد 

أكد أنها تعرض امللكية الفكرية للخطر

2025 »مخيفة« وزير التجارة األميركي: خطة الصني الصناعية لعام 
ـــارة األمـــيـــركـــي  ـــج ـــت ـــن وزيــــــر ال ـــل أع
ويــلــبــور روس أمـــس األول الــثــالثــاء ان 
خطة الصني  لتحويل نفسها الــى محور 
للتكنولوجيا العاملية هي خطة »مخيفة« 
وتعّرض امللكية الفكرية للواليات املتحدة 

للخطر.
ــررة  ــك ــت ووصـــــف روس الـــســـرقـــة امل
للتكنولوجيا االميركية بأنها »مشكلة 
كبيرة، وكبيرة جــدا« وذلــك خالل لقاء مع 
رؤساء شركات صناعة النسيج، مشيرا الى 

ان هذه املشكلة مستمرة وال نهاية لها. 
ــال ان خطة بكني للنمو االقتصادي  وق
التي حتمل اسم »صنع في الصني 2025« 
حتدد استراتيجية البالد للسيطرة على »كل 
صناعة حديثة« من الفضاء الى االتصاالت 

والروبوتات والسيارات الكهربائية.
واضــاف »كانوا األرضية للمصانع في 
العالم، واآلن رؤيتهم هي ان يكونوا مركز 

التكنولوجيا للعالم«. 
وتابع »ما يحاولون حقا عمله هو أخذ 

الفائض التجاري الهائل لديهم الناجت عن 
الصناعات التقليدية اليوم )...( واستثماره 

في اي نوع من االبحاث ميكن ان تتخيلوه«.

وهــددت واشنطن الشهر املاضي بفرض 
رسوم على بضائع صينية بقيمة 50 مليار 
دوالر التهامها بكني باتباع سياسات تهدف 

الــى سرقة التكنولوجيا، وايــضــا تقدمت 
الــواليــات املــتــحــدة بشكوى لــدى منظمة 

التجارة العاملية في هذا االطار.
ــذا صّعد التوتر بــني البلدين الذين  وه
تبادال التهديدات برفع الرسوم اجلمركية 

على حزمة كبيرة من البضائع.
لكن الرئيس االميركي دونالد ترامب أكد 
الثالثاء ان وزير اخلزانة ستيفن منوتشني 
واملمثل التجاري روبــرت اليتهايزر سوف 
يسافران الى بكني خالل »ايــام قليلة« بناء 

على طلب الصني.
ووصف روس سابقا استراتيجية الصني 
بانها تهديد مباشر الى الواليات املتحدة، 
وقال اليتهايزر ان الواردات التي تستهدفها 
الرسوم تطال الصناعات التي تعد جوهر 

خطة »صنع في الصني 2025«.
وحــّذر روس ايضا من ان الصني تراجع 
ــراءات االختراع االميركية وتسجلها في  ب
الداخل لتمنع املالكني الشرعيني للتكنولوجيا 

من بيع افكارهم داخل الصني.

وزير التجارة األميركي ويلبور روس

اعلنت منظمة البلدان املصدرة 
للنفط )اوبــك( أمــس االربــعــاء ان 
سعر سلة خاماتها ال 14 ارتفع 
ــس الــثــالثــاء بــواقــع 83 سنتا  ام
ليستقر عند 34ر71 دوالر للبرميل 
بعد ان كان 51ر70 دوالر االثنني 
املاضي. وذكرت نشرة وكالة انباء 
)اوبــك( ان املعدل السنوي لسعر 
السلة للعام املاضي بلغ 43ر52 

دوالر للبرميل.
ــة )اوبــــــك( الــتــي  ــم ســل ــض وت

تعد مرجعا في مستوى سياسة 
ـــاج 14 نــوعــا وهـــي خــام  ـــت االن
)صحارى( اجلزائري وااليراني 
الثقيل و)الــبــصــارة( الــعــراقــي 
ــام التصدير الكويتي وخــام  وخ
ــام )بوني(  )الــســدر( الليبي وخ
ـــــام الــبــحــري  الــنــيــجــيــري واخل
القطري واخلــام العربي اخلفيف 
ـــات(  ـــري الـــســـعـــودي وخـــــام )م
واخلام الفنزويلي و)جيراسول( 
االنغولي و)اورينت( االكوادوري 

و)زافـــيـــرو( غينيا االستوائية 
ورابي اخلفيف )جابون(.

وكــانــت املنظمة قــد اتفقت في 
اواخــر 2016 بفيينا مع منتجني 
مستقلني وعــلــى رأســهــم روسيا 
خفض انتاجها النفطي مبقدار 
ــي الــيــوم  8ر1 مــلــيــون بــرمــيــل ف
وذلك بهدف التسريع في استقرار 
السوق النفطية العاملية من خالل 
اجــراء تعديالت في انتاج النفط 

وذلك عبر خفضه.

سعر سلة خامات »أوبك« يرتفع إلى 
71.34 دوالر للبرميل

أعلنت شــركــة النفط والــغــاز 
الفرنسية العمالقة توتال أمس 
األربعاء أنها مهتمة بسوق محطات 
البنزين السعودية وأنها وقعت 
مــذكــرة تفاهم مــع شــركــة النفط 
الوطنية السعودية أرامكو للنظر 

في خيارات.
وقال متحدث باسم الشركة إن 
املذكرة ُوقعت في العاشر من أبريل 
ــي العهد  نيسان أثــنــاء زيـــارة ول
السعودي األمير محمد بن سلمان 

ــارة التي  ــزي ــي ال ــى بــاريــس وه إل
شهدت توقيع اتفاقات أولية مع 
شركات فرنسية من بينها توتال 

بنحو 12 مليار دوالر.
وأحــجــم عــن اإلدالء مبزيد من 

التفاصيل.
وقال مصدران مطلعان لرويترز 
ــان  ــدرس إن تـــوتـــال وأرامـــكـــو ت
االستحواذ املشترك على مشغلي 

محطات بنزين في اململكة.
ـــن إن  ـــدري ـــص وقـــــال أحــــد امل

الشركتني تناقشان اتفاقا قيمته 
بني مليارين وثالثة مليارات ريال 

)بني 533 و800 مليون دوالر(.
ولم ترد أرامكو حتى اآلن على 

طلب من رويترز للتعقيب.
ــع الـــوقـــود  ــي وقـــــال وحـــــدة ب
بالتجزئة التابعة لشركة بترول 
أبــوظــبــي الوطنية )أدنــــوك( إن 
الشركة حصلت على رخصة في 
األسبوع احلالي لتشغيل محطات 

بنزين في السعودية.

توتال مهتمة باستكشاف سوق 
محطات البنزين السعودية مع أرامكو

فالي دبي تنال تقدير قطاع الطيران
كــرم سمو الشيخ احــمــد بــن سعيد  
رئيس مؤسسة مطارات دبي شركة فالي 
دبي تقديرا جلهودها ودعمها لتطوير 

وتنمية دبي كمركز عاملي للطيران .
وتــســلــم حــمــد عــبــيــدالــلــه الــرئــيــس 
ــي فـــالي دبــي  الــتــنــفــيــذي للعمليات ف

اجلائزة من سموه نيابة عن الشركة.
كما فازت فالي دبي بجائزة  مماثلة 
من قراء مجلة » بزنس ترافيلر الشرق 
ــط ضمن حفل اجلــوائــز السنوي  االوس
الــذي تنظمه املجلة على هامش سوق 
السفر العربي. ويعكس هــذا التكرمي 
التزام فالي دبي  بتعزيز خدمات النقل 
اجلـــوي وتــقــدمي خــدمــات سفر مريحة 

وموثوقة.
وبــهــذه املناسبة قــال غيث الغيث 
الرئيس التنفيذي لشركة فــالي دبي 
»نحن سعداء بهذا التكرمي من قبل اقطاب 
ــوق السفر  ــالل س صناعة الــطــيــران خ
العربي ، فهو يعكس اجلهد الكبير الذي 
بذله املوظفون في الشركة كما انه ايضا 
تكرميمن قبل مسافرينا لتجربة السفر 
العالية التي نوفرها عبر شبكة وجهاتنا 

العاملية«.
ــور ال 12  ــه ــش واضـــــاف »خــــالل ال
املاضية قامت فالي دبي بعدة مبادرات 
لعل ابرزها اتفاقية الشراكة مع طيران 
االمارات التي توفر للمسافرين الفرصة 
للسفر بــتــذكــرة واحــــدة عــبــر العالم 

ومؤخرا اطلقنا قسم العطالت ملسافرينا 
الراغبني بحجز باقات العطالت والتي 
تشمل الفنادق والــرحــالت وغيرها من 

اخلدمات االخــرى. »هذا التكرمي يعكس 
جناح هذه املبادرات اضافة الى انضمام 
طائرتنا اجلديدة بوينغ 737 ماكس 8 

الى اسطول شركتنا والتي تضم مقاعد 
تتحول الــى سرير بالكامل في مقاعد 

درجة رجال االعمال«.

جانب من التكرمي 

2018 »طيران اجلزيرة« حتقق منوا قويا في الربع األول من 
أعلنت شركة طيران اجلزيرة امس 
عن نتائجها املالية للربع األول من العام 
2018، محققًة منواً قوياً في اإليرادات 
وعــدد الركاب باإلضافة إلــى التحسن 

الكبير في النتائج الصافية. 
وقد سّجلت الشركة إيراداٍت تشغيلية 
بلغت 14.3 مليون دك مرتفعًة بنسبة 
%42.7 عــن الــربــع األول مــن العام 
2017، ونتائج صافية بلغت )0.3 
مليون دك( بتحّسن بلغ 0.636 مليون 

دك عن الفترة ذاتها من العام املاضي. 
وحتسنت النتائج التشغيلية واملالية 
للشركة مدفوعًة باستثمارها في تعزيز 
وتطوير جتربة السفر، وتدشني خطوط 
جديدة، وزيادة كفاءة استخدام أسطول 
الطائرات في العام 2017، كما سجلت 
الشركة أرباحاً صافيًة بقيمة 8.2 مليون 

دينار كويتي عن العام 2017.
وقـــال رئــيــس مجلس إدارة طيران 
اجلزيرة، السيد/ مروان بودي: »بالرغم 
من االنخفاض املوسمي للسفر خالل 
الفصل األول من كل عام، إاّل أن هذا العام 

قد شهدنا زيادة في عدد الركاب على منت 
شركة طيران اجلزيرة بنسبة 43.1%، 

ـــرادات بنسبة 42.7%،  ــواً في اإلي ومن
وحتسناً ملحوظاً في النتائج الصافية 

والتي عــادة تكون منخفضة في الربع 
األول. كما ويسرنا في مجلس اإلدارة أن 
نرى أن اجلهود واالستثمارات املبذولة 
خالل العام 2017 قد بدأت تخلق تأثيراً 

إيجابياً وفي فترة قصيرة.«
وأضاف السيد/ بودي قائالً: »يأتي 
هذا األداء القوي في الربع األول نتيجًة 
لسلسلة من املــبــادرات واالستثمارات 
التي مت إطالقها في األشهر االثني عشر 
املاضية فقط، ومنها خــدمــات جديدة 
ساهمت فــي تعزيز وتــطــويــر جتربة 
السفر للعمالء ســواًء على األرض أو 
في اجلو. فقد مت إطالق احللة الداخلية 
اجلديدة لألسطول مما ساهم في جذب 
املسافرين وزيــــادة مــعــّدل اإلشــغــال، 
وتطوير العالمة التجارية للشركة 
واملوقع اإللكتروني اجلديد ليسهل عملية 
احلجز ويقدم خدمة أسرع وأفضل، وإلى 
جانب تعزيز فريق املبيعات من خالل 
تعيني موظفني إداريــني جــدد في إدارة 
ـــرادات، فضالً عن اإلدارة احلكيمة  اإلي

واملدروسة للتكاليف.«

مروان بودي

قدمت شركة كومكاست األمريكية املتخصصة في 
تلفزيون الكابل عرضا قيمته 22 مليار جنيه استرليني 
)31 مليار دوالر( ملجموعة سكاي للتلفزيون املدفوع 
أمــس األربــعــاء لتتفوق على عــرض استحواذ جرى 
االتــفــاق عليه بالفعل مــن فوكس التابعة لروبرت 

مردوك بنسبة 16 باملئة.
وقالت كومكاست، التي اقترحت في البداية عرضا 
مماثال بسعر للسهم قدره 12.50 استرليني في فبراير 
شباط، إنها ستواصل العمل مع املديرين املستقلني 

لسكاي بهدف احلصول على توصية لصالح صفقتها.

31 مليار دوالر  كومكاست تعرض 
لالستحواذ على سكاي

املئة  في   4 يزيد  العاملي  الصلب  إنتاج 
على أساس سنوي في مارس

أظهرت بيانات من رابطة الصلب العاملية أمس األربعاء أن إنتاج الصلب 
اخلام العاملي زاد أربعة باملئة إلى 148 مليون طن في مارس آذار مقارنة 

بالفترة ذاتها قبل عام.
وارتفع إنتاج الصلب اخلــام في الصني، أكبر منتج ومستهلك عاملي 

للمعدن، إلى 74 مليون طن بزيادة 4.5 باملئة على أساس سنوي.

ال�����ذه�����ب ي���ن���خ���ف���ض ب���ف���ع���ل ص���ع���ود 
الدوالر وزيادة عوائد السندات

 تراجعت أسعار الذهب أمس األربعاء حيث قفز العائد على السندات 
ــدوالر ألعلى  األمريكية إلــى أعلى من مستوى الثالثة باملئة مما رفــع ال

مستوياته في أكثر من ثالثة أشهر.
وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في املعامالت 
الفورية 0.5 باملئة إلى 1323.59 دوالر لألوقية )األونصة(. كان املعدن 
النفيس صعد 0.5 يــوم الثالثاء ليوقف موجة خسائر استمرت ثالث 

جلسات متتالية.
وانخفض الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 0.6 باملئة إلى 1325 
دوالرا. وارتفع مؤشر الــدوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية مقابل 
سلة عمالت، 0.4 باملئة إلى 91.117 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير 
كانون الثاني. وانخفضت الفضة في املعامالت الفورية 0.6 باملئة إلى 
16.61 دوالر لألوقية. ونــزل البالتني 0.4 باملئة إلــى 922.40 دوالر 
لألوقية.وتراجع البالديوم للجلسة الثالثة على التوالي وانخفص 0.7 

باملئة إلى 967.75 دوالر لألوقية.

عرض رينو كوليوس في »ذي جيت مول«

تعرض شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، 
الوكيل املعتمد لسيارات رينو في الكويت، سياراتها 
ذات الدفع الرباعي رينو كوليوس في ذي جيت مول 
ابتدًءا من 19 أبريل وحتى 21 أبريل. وتدعو رينو 
البابطني اجلميع لزيارتها واالستفادة من العروض 
ــرى.  إن »رينو كوليوس« املميزة،  واالمتيازات األخ
صممت لتناسب احتياجات السوق وتأتي املركبة 
مع تكنولوجيا الدفع الرباعي، ومتلك القدرة على 
ــروف القيادة مع قوة  مواجهة جميع تضاريس وظ
ومتانة خارجية تعزز روح املغامرة املتوقعة في فئة 
سيارات الدفع الرباعي في الكويت. تتمتع سيارة 
»رينو كوليوس« مبزايا قوية وتصميم رياضي جذاب، 

مع قوالب واقية لألبواب، وقطر كبير على اجلانبني، 
فضالً عن الواجهة املزينة بخطوط الكروم والفضة. 
تتمتع »رينو كوليوس« مبحرك بسعة 2.5 ليتر املطور 
حديثاً، بقوة 170 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 233 
نيوتن في املتر عند 4000 لفة في الدقيقة ، وشاسيه 

قوية ومتينة، ما يؤدي إلى قوة وإثارة إضافية.
وعــلــى مستوى املــقــصــورة، فقد جــهــزت »رينو 
ـــدث الترقيات  ــع أح كــولــيــوس« اجلــديــدة كــلــيــاً، م
والتطورات التكنولوجية، لرفع مستوى األداء، ومنح 
القدرة على تقدمي أعلى قدر ممكن من وسائط املساعدة، 
في حني تتمتع بأفضل مستويات الراحة الرئدة في 

فئتها.

رينو كوليوس


