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اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي 
باملياه العميقة لبحر الصني الجنويب

الثورة / وكاالت
املحدودة /كنوك/ عن  البحري  للنفط  الصني  أعلنت رشكة 
اكتشاف حقل غاز ضخم يف املياه العميقة بشمال بحر الصني 
الحقل  هذا  ويعترب   ،"17-2 شوي  "لينغ  حقل  باسم  الجنوبي 
اكتشافا هاما للتنقيب عن النفط والغاز يف املياه العميقة الصينية.
أويل  "أوفشور  البحرية  الحفر  منصة  أن  الرشكة  وأوضحت 
أرقام  ثالثة  الحقل  هذا  اكتشاف  يف  سجلت  لها  التابعة   "981
العميقة،  املياه  اختبار  يف  األول  نجاحها  حققت  فقد  قياسية، 
كما اكتشفت املنصة أول حقل غاز عايل املردود أثناء التنقيب، 
وهذا باإلضافة إىل أن املنصة استخدمت أجهزة االختبار صينية 

الصنع ألول مرة.
وتوقعت /كنوك/ أن يبلغ إنتاج الغاز من حقل "لينغ شوي 
2-17" والذي يقع عىل بعد 150 كيلومرتا من جنوب جزيرة هاينان 

الواقعة يف أقىص الجنوب الصيني 565 مليون مرت مكعب يومياً.
وذكرت الرشكة بأن البرئ ينتج 56.5 مليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي كل يوم خالل االختبار، ما يعادل نحو 9400 برميل من 
النفط السائل كل يوم، ويعترب هذا أعىل تدفق يومي بني آبار الغاز 
لـ /كنوك/ خالل االختبار، حيث بلغ معدل عمق التشغيل 1500 

مرت تحت سطح البحر.
ويتمتع بحر الصني الجنوبي برثائه بموارد النفط والغاز، لكن 
تواجه عمليات التنقيب فيه صعوبات كبرية بسبب تركز /70/ يف 

املائة من االحتياطيات يف املياه العميقة.
وذكرت التقارير اإلعالمية بأن اكتشاف "لينغ شوي 17-2 " 
ال يدل عىل أن بحر الصني الجنوبي غني بموارد للنفط والغاز 
فحسب، بل كذلك عىل أن الصني قد امتلكت القدرة األساسية 

لتطوير النفط والغاز يف املياه العميقة.
قد  /املقاول/  الصينية  الوطنية  السفن  بناء  رشكة  وكانت 
أنفقت /6 مليارات/ يوان (/975 مليون/ دوالر أمريكي) وأكرث 
من 3 سنوات لبناء منصة كنوك 981 ، التي يبلغ طولها 114 مرتا، 
وعرضها 90 مرتا، وارتفاعها 137.8 مرت، ووزنها 31 ألف طن، وهي 
تستطيع القيام بأعمال تحت املياه عىل عمق 3000 مرت، وحفر برئ 

بعمق 12 ألف مرت.

ارتفاع حجم اإلنتاج الصناعي يف روسيا
الثورة / متابعات

ارتفع حجم اإلنتاج الصناعي يف روسيا بنسبة 1.3 % يف الفرتة 
من يناير حتى أغسطس الجاري مقارنة بالفرتة املماثلة من العام 

املايض.
وكشفت هيئة اإلحصاء الفيدرالية الروسية يف بيانات ذكرتها 
البالد  ارتفع يف  النفط  إنتاج  ،أن حجم  اذاعة / صوت روسيا/ 
الغاز  إنتاج  انخفض  بينما  طن،  مليون   349 إىل   % بنسبة1.2 
بنسبة2.7 % إىل 417 مليار مرت مكعب، واستخراج الفحم بنسبة 
العام  الثمانية األوىل من  2.9 % إىل 222 مليون طن يف األشهر 

الجاري قياسا إىل الفرتة املماثلة من العام املايض .
وأشارت البيانات يف الوقت ذاته إىل انخفاض إنتاج سيارات 
الركاب الخفيفة يف روسيا يف يناير أغسطس 2014 بنسبة 4.6 % 
(إىل 1.2 مليون سيارة)، والباصات بنسبة25.4 % (إىل 25.6 ألف 
باص)، وذلك نظرا لصعوبة زيادة مبيعاتها بعد إغراق السوق 

املحلية بهذه املنتجات يف السنوات الثالث األخرية .
معدالت  حققت  الروسية  الصناعات  من  عدد  إن  إىل  يشار 
نمو مرتفعة مثل صناعة املواد الغذائية بنسبة 3 - 8 % وصناعة 
البناء  مواد  وصناعة   %  10  –  5 واألقمشة  واألحذية  املالبس 
واإلنشاء 2 – 5 %، كما ازداد إنتاج الصلب بنسبة 2.3 % إىل 47.2 

مليون طن.

تراجع معدل البطالة يف بريطانيا اىل 6.2 %
الثورة / وكاالت

مايو  بني  ما  الفرتة  خالل  بريطانيا  يف  البطالة  معدل  تراجع 
ويوليو املايض اىل %6.2 لتشمل 2.02 مليون عاطل عن العمل.

االقتصاد  ان  له  تقرير  يف  الوطني  االحصاء  مكتب  وذكــر 
الربيطاني تمكن يف الفرتة ذاتها من استحداث اكرث من 146 الف 
وظيفة مبينا ان البطالة وصلت حاليا اىل أدنى مستوى يسجل 

منذ اواخر عام 2008م.
واشار التقرير اىل ان عدد طالبي اإلعانات االجتماعية تراجع 
ليبلغ  شخص  و200  الفا   37 من  بأكرث  املايض  يوليو  نهاية  مع 

االجمايل 966 الفا و500 شخص.

مفاوضات لتعديل أسعار الغاز للعام 2015م

400 مليون ريال اإليرادات املحلية بحجة للنصف األول 

صنعاء / سبأ
توجه إىل فرنسا أمس وزير النفط واملعادن حسني 
إدارة  مجلس  اجتماعات  لــرتأس  الكاف  الرشيد 

الرشكة اليمنية للغاز الطبيعي املسال.
لوكالة  ترصيح  يف  واملعادن  النفط  وزير  وأوضح 
عىل  سرتكز  املفاوضات  أن  (سبأ)  اليمنية  األنباء 
الغاز  مشرتي  مع  2015م  للعام  األسعار  تعديل 
للطاقة  توتال  رشكة  وهما  اليمني  املسال  الطبيعي 

ورشكة جي دي أف سويز الفرنسية.

التي  االجتماعات  هامش  عىل  سيتم  بأنه  ونوه 
املساهمة يف  البلدان  بلد من  تعقد كل ثالثة أشهر يف 
التي  توتال  رشكة  مع  جانبية  لقاءات  عقد  املرشوع، 
تعمل يف عدد من القطاعات االستكشافية واإلنتاجية 
يف  االستثمار  زيادة  يف  املستقبلية  خططهم  لبحث 
هذا الجانب، وكذلك مع بعض الرشكات االستثمارية 
والغاز  النفط  مجال  يف  الفرنسيني  واملستثمرين 

واملعادن.

مناقشة مشاريع الصندوق 
االجتماعي بسقطرى

سقطرى / سبأ
أرخبيل  بمحافظة  اجــتــمــاع  نــاقــش 
كفاين  فهد  الــوكــيــل  بــرئــاســة  سقطرى 
الصندوق  سينفذها  التي  املشاريع  أمس 
الفرتة  خالل  باملحافظة  للتنمية  االجتماعي 

القادمة.
مندوب  بحضور  االجتماع  واستعرض 
باملحافظة  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 

املحافظة  احتياجات  باجسري  محمد 
وفقاً  تلبيتها  وكيفية  والخدمية  التنموية 

لخطط الصندوق وموازناته.
إىل  كفاين  الوكيل  أشــار  االجتماع  ويف 
التي  األولوية  ذات  املشاريع  تنفيذ  رضورة 
تخدم املحافظة وتعمل عىل توفري فرص عمل 
للشباب .. مشيداً بدور الصندوق االجتماعي 

للتنمية وجهوده يف عملية التنمية.

ورشة عمل بلحج خاصة بتحسني اإلنتاج الحيواين
لحج / سبأ

الفنية  العمل  ورشة  لحج  بمحافظة  أمس  عقدت 
السنوية للموسم 2013 - 2014 م التي ينظمها املركز 
من  شعار"  تحت  الحيوانية  الرثوة  لبحوث  الوطني 
أجل تحسني اإلنتاج الحيواني ملا يسهم يف تحقيق 

األمن الغذائي.
الهيئة  رئيس  نائب  حرضها  التي  الورشة  ويف 
علوان  الله  عبد  الدكتور  الزراعية  للبحوث  العامة 
عيل  باملحافظة  املحيل  للمجلس  العام  األمني  أشار 
حيدرة ماطر إىل أن هذه الورشة التي شملت العديد 
العام  البحوث ينعكس عىل عمل ومرشوع خطة  من 

الجاري .

يف  التوعية  مصدر  هي  البحوث  هذه  أن  إىل  الفتاً 
خروجها  ويجب  والزراعية  الحيوانية  الرثوة  مجال 

إىل الجهات املختصة كالفالحني لالستفادة منها.
من جهته أشار الدكتور عبد الله علوان إىل أن هذه 
الخاصة  املشاكل  كل  تقاريرها  يف  ستناقش  الورشة 
بالرثوة الحيوانية والزراعية عىل مستوى اليمن كافة.
هذا ويف ختام الورشة تم تكريم عدد من املوظفني 
والباحثني املربزين الذين اسهموا يف تبني العديد من 

األفكار املحسنة لعمل املركز.
األريض  عمر  للمركز  السابق  املدير  تكريم  تم  كما 
الحيوانية  والــرثوة  للمركز  خدمة  جهوده  نظري 

والزراعية عىل حد سواء.

حجة / سبأ
للمكتب  اجــتــمــاع  اســتــعــرض 
أمس  حجة  بمحافظة  التنفيذي 
برئاسة املحافظ عيل بن عيل القييس 
باملحافظة  املالية  مكتب  تقرير   ،
واملفعلة  املتاحة  باألوعية  الخاص 
خالل  املحصلة  املــــوارد  وحــجــم 

النصف األول من العام الجاري.
وتــضــمــن الــتــقــريــر إجــمــايل 
املحصلة  املحلية  ــــرادات  اإلي
العام  من  األول  النصف  خــالل 
وسبعة  أربعمائة  بمبلغ  الجاري 
وخمسني  ومائة  مليونا  وثالثني 
املشرتكة  ــرادات  واإلي  ، ريال  ألف 
مليونا  وسبعني  خمسمائة  بمبلغ 
ومائتني وثالثة وتسعني ألف ريال 
بلغت  الربط  عن  زيــادة  بنسبة 

اثنني وأربعني يف املائة .
تقارير  االجــتــمــاع  ــش  ــاق ون
املدنية  والخدمة  الرتبية  مكاتب 
والكهرباء  والربيد  واالتصاالت 
لهيئة  التفصييل  والــتــقــريــر 
والتي   ، الجمهوري  املستشفى 
املناطة  واملهام  األنشطة  تضمنت 

بها يف خدمة املواطنني .
وشدد االجتماع عىل االنضباط 
االختالالت،  وتجاوز  الوظيفي 
وكذا  الرقابي،  الــدور  وتفعيل 
املستحقة  اإليــــرادات  متابعة 
وتطبيق  املرتاكمة  واملديونيات 

مبدأ الثواب والعقاب .

التوعية بقضايا الحفاظ على املياه يف ورشة عمل بصنعاء
صنعاء / سبأ

خاصة  عمل  ورشة  بصنعاء  أمس  عقدت 
ألعضاء جمعيات مستخدمي املياه وللنساء 
الريفيات يف مجال الحفاظ عىل املياه والبيئة 
من التلوث بمشاركة 30 مشاركة يمثلن عددا 
املياه يف مديريات  من جمعيات مستخدمي 

محافظة صنعاء .
وحدة  نظمتها  التي  الورشة  وهدفت 
حوض صنعاء بالربنامج الوطني للري التابع 
املشاركات  تعريف  اىل  والري  الزراعة  لوزارة 
البيئة  بحماية  تتعلق  بمعارف  وتزويدهن 
وكذا  الجوفية  املياه  مخزون  عىل  والحفاظ 
املجال  هذا  يف  املرأة  دور  أهمية  عىل  التأكيد 
بأرضار  التوعية  بأهمية  الرتكيز  عن  فضال   ،
استخدام مياه املبيدات وتأثرياتها عىل املياه 

والبيئة والصحة العامة .

الربنامج  عــام  مدير  أكــد  االفتتاح  ويف 
الصلوي  خالد  املهندس  للري  الوطني 
أهمية رفع الوعي بقضايا الحفاظ عىل املياه 
والبيئة من التلوث من خالل تنظيم مثل هذه 
عىل  يساعد  بما  التوعوية  والدورات  الورش 
التلوث  من  وحمايته  البيئي  األثر  تخفيف 
من  الجوفية  املياه  مخزون  حماية  وكــذا 
الورشة  بأهمية  منوها  الجائر..  االستنزاف 
عىل  الحفاظ  يف  املرأة  دور  عىل  التأكيد  يف 
املياه وحماية البيئة من التلوث وكذا التوعية 
بأرضار املبيدات والزيوت عىل الرتبة واملياه، 

وتأثري امللوثات عىل البيئة واإلنسان.
خطة  ضمن  تأتي  الورشة  أن  اىل  وأشار 
والتدريب  للتأهيل  للري  الوطني  الربنامج 
والرتكيز عىل دور املرأة الريفية للقيام بدورها 
يف التوعية بقضايا املياه وترشيدها والحفاظ 

تناول  وتأثري  والتلوث  االستنزاف  من  عليها 
الخضار والفواكه امللوثة بمياه املجاري عىل 
الري  أنظمة  بدور  منوها  اإلنسان..  صحة 
يف  املياه  استخدامات  ترشيد  يف  الحديث 
االنتاجية  وتحسني  كفاءته  ورفع  الزراعة 
الزراعية فضال عن أهميته يف تحقيق وفورات 

مادية يف األيدي العاملة والديزل .
اىل  املشاركات  الصلوي  املهندس  وحث 
الورشة  محتويات  من  القصوى  االستفادة 
الواقع  اىل  واملعلومات  املعارف  تلك  ونقل 

امليداني والتوعية بقضايا املياه .
حوض  ــدة  وح مدير  ــار  أش جانبه  من 
أهمية  اىل  االرياني  طارق  املهندس  صنعاء 
تحقيق  اىل  والوصول  البيئة  عىل  الحفاظ 
معدالت مناسبة من صحة اإلنسان والبيئة 
اىل  الفتا  القضايا..  بهذه  التوعية  خالل  من 

تناولها  مستوى  يف  تكمن  الورشة  أهمية  أن 
والزيوت  املبيدات  بأرضار  املتعلقة  للقضايا 
عىل  امللوثات  وتأثريات  واملياه  الرتبة  عىل 

اإلنسان والبيئة واملياه والحياة العامة .
وحمايتها  البيئة  قضية  أن  اىل  يشار 
التلوث  أنواع  مختلف  من  عليها  واملحافظة 
أبعد  لها  التي  القضايا  أهــم  من  ــدة  واح
والتي  اليمن  تواجهها  التي  التحديات 
ومعالجات  حلول  ايجاد  اىل  ماسة  بحاجة 
اتخاذ  أو  البيئية  املشاكل  من  للحد  ممكنة 

التدابري الفعالة ملكافحة التلوث يف البيئة .
ــاد  االرش مكون  رئيس  االفتتاح  حرض 
مظهر  املهندس  صنعاء  حــوض  بوحدة 

حسان.


