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الغنيم« :مؤسسة البترول» مهتمة بتطبيق األمن والسالمة في القطاع النفطي
�أك����دت ن��ائ��ب ال��ع�����ض��و املنتدب
للتخطيط يف م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية �شيماء م��رزوق الغنيم
على االهمية الق�صوى التي توليها
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ملفاهيم
ال�سالمة واالمن والبيئة ،الفتة الى
العمل ب�شكل متوا�صل على تعزيز
ثقافة االلتزام بتلك املفاهيم لدى
العاملني يف امل�ؤ�س�سة من خالل
ابراز دور انظمة ال�سالمة يف حماية
العاملني.
ولفتت الغنيم حول جهود م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتة و�رشكاتها التابعة
يف تطبيق معايري االمن وال�سالمة
والبيئة ان هناك اهتماما متزايدا
بتطبيق تلك املعايري التي تعد
من اهم االول��وي��ات ال��واردة �ضمن
ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�رشكاتها التابعة حتى
 .2040واكدت ان م�ؤ�س�سة البرتول
هدفت الى حتقيق اداء عال يف جمال
ال�صحة وال�سالمة واالم��ن والبيئة
مبا يتما�شى مع اف�ضل املمار�سات
العاملية ،م�شرية الى ان امل�ؤ�س�سة
و���ض��ع��ت ن�صب عينيها معايري
ولوائح �صارمة لل�صحة وال�سالمة
واالمن والبيئة.
وبينت ان م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
حر�صت على تعزيز ثقافة حماية
ال�صحة وال�سالمة واملحافظة على
خمتلف امل��وارد املنتجة من خالل
رفع الكفاءة وتقليل االنبعاثات الى
احلد االدنى ،م�ضيفة الى ان القطاع
النفطي ملتزم بتكري�س امل��وارد
املتاحة من ا�ستثمارات مالية او
ط��اق��ات ب�رشية م��ن اج��ل حتقيق
ال��ري��ادة على م�ستوى ال�رشكات
النفطية االقليمية والعاملية يف
جمال �صحة االن�سان و�سالمته.
وفيما يتعلق بانعكا�سات تطبيق
معايري االمن وال�سالمة والبيئة على
ا�سرتاتيجية القطاع النفطي ،افادت
الغنيم ان القطاع النفطي يقوم
بتنفيذ العديد من االن�شطة والربامج
وامل�شاريع الر�أ�سمالية يف اطار

,,

,,

مفاهيم األمن والسالمة
والبيئة من أهم
األولويات الواردة في
إستراتيجية 2040

عال في
تحقيق أداء ٍ
تطبيق تلك المفاهيم
بما يتماشى مع أفضل
الممارسات العالمية

القطاع النفطي ملتزم
بتكريس الموارد
المتاحة من استثمارات
مالية أو طاقات بشرية
من أجل تحقيق الريادة

المحافظة على مختلف
الموارد المنتجة
في مؤسسة البترول
وشركاتها التابعة

التزامه بحماية البيئة واحلد من
تلوث ال��ه��واء الناجت عن خمتلف
عملياتها الت�شغيلية واالل��ت��زام
باملعايري واال�شرتاطات البيئية
التي ن�صت عليها الالئحة التنفيذية
ل��ق��ان��ون حماية البيئة رق��م 42
ل�سنة  2014واملعدل بع�ض احكامه
بالقانون رقم  99ل�سنة .2015
وفيما يلي التفا�صيل:
• بداية :ما هي ابراز جهودكم لتطوير
مفاهيم ال�سالمة واالم��ن والبيئة
داخل امل�ؤ�س�سة وال�رشكات التابعة
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية؟
تعمل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�رشكاتها ب�شكل متوا�صل على تعزيز
ثقافة االلتزام بال�صحة وال�سالمة
والبيئة والتوا�صل مع العاملني
وذل��ك من خ�لال اب��راز دور انظمة
ال�سالمة يف حماية العاملني وذلك
عن طريق االجتماعات واحلمالت

التوعوية مثل حملة القيادة الآمنة
وحملة ال�صحة العامة للموظفني
واملقاولني الذين يعملون بالقطاع
النفطي.
• مع الت�أكيد على اهمية ال�سالمة
واالم��ن والبيئة لتعزيز ال�صناعة
النفطية يف الكويت عامليا ،ما هي
جهود م�ؤ�س�سة البرتول وال�رشكات
التابعة لتحقيق هذا التوجه؟ كيف
تقيمون تلك اجل��ه��ود ودوره���ا يف
و�ضع الكويت على خريطة �صناعة
النفط والغاز العاملية باعتبار
ان تلك املعايري جزء ال يتجز�أ من
ا�سرتاتيجية القطاع النفطي 2040؟
االهتمام بال�صحة وال�سالمة واالمن
والبيئة من اهم االولويات الواردة
�ضمن التوجهات اال�سرتاتيجية
العامة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
حتى  ،2040حيث تهدف امل�ؤ�س�سة
م��ن خ�لال خططها املختلفة الى

حت��ق��ي��ق اداء ع���ال يف ال�صحة
وال�����س�لام��ة واالم����ن وال��ب��ي��ئ��ة مبا
يتما�شى م��ع اف�ضل املمار�سات
العاملية ،وقد و�ضعت هذا الهدف
ن�صب عينيها ور�سمت بذلك معايري
ولوائح �صارمة لل�صحة وال�سالمة
واالمن والبيئة وقد حر�ص القطاع
النفطي على تعزيز ثقافة حماية
ال�صحة وال�سالمة واملحافظة على
خمتلف امل��وارد املنتجة من خالل
رفع الكفاءة وتقليل االنبعاثات الى
احلد االدنى ،كما ان القطاع النفطي
ملتزم بتكري�س امل��وارد املتاحة
�سواء ا�ستثمارات مالية او طاقات
ب�رشية من اجل حتقيق الريادة على
م�ستوى ال�رشكات النفطية االقليمية
والعاملية يف جمال �صحة االن�سان
و�سالمته واملحافظة على بيئة نظيفة
وهي م�س�ؤولية نحر�ص عليها.
• ما هي االنعكا�سات الفعلية لتطبيق

خبراء  :المنتجون متمسكون

باستراتيجية «أوبك» لخفض اإلنتاج

• ال توجد �إ�شارة على تراجع املنتجني عن ا�سرتاتيجية خف�ض الإنتاج

يرى حمللون �أنه ال توجد �إ�شارة
حتى الآن على تراجع املنتجني
عن ا�سرتاتيجية خف�ض الإنتاج،
يف الوقت الذي انخف�ضت فيه ح�صة
«�أوبك» يف �سوق النفط �إلى % 30
وهو �أدنى م�ستوياتها منذ �أعوام،
نتيجة لتقييد حجم الإم���دادات
والفاقد غري الطوعي يف �إنتاج
�إي��ران وفنزويال.ووفقا لبيانات
«�أوبك»� ،شكل النفط اخلام من دول
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط 30
 %من �إم���دادات النفط العاملية
يف «يوليو»  2019انخفا�ضا من
 % 34قبل ع�رشة �أع��وام و% 35
يف  2012حينما و�صل �إلى �أعلى
م�ستوياته.
ونزل �سعر النفط مما يزيد على
 75دوالرا للربميل يف «�أبريل»
وهو �أعلى م�ستوى له يف 2019
�إلى  60دوالرا للربميل ،مت�أثرا
بتباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي و�سط
خم��اوف ب�ش�أن النزاع التجاري
بني الواليات املتحدة وال�صني
وخ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد

الأوروب��ي.وت��و���ص��ل��ت «�أوب����ك»
وح��ل��ف��ا�ؤه��ا �إل���ى ات��ف��اق خلف�ض
الإم��دادات حتى «مار�س» ،2020
وحاولت املجموعة الدفاع عن
ح�صتها ال�سوقية يف خ�ضم تناف�س
على �ضخ النفط يف .2014و�إنتاج
«�أوب��ك» يعد الأرخ�ص يف العامل
مبا ي�سمح للمنظمة بالتفوق على
املنتجني الآخرين مثل الواليات
املتحدة ،يف حني هوت �أ�سعار
النفط �إل���ى م��ا دون  30دوالرا
للربميل يف �صيف  ،2014وهو ما
�أدى �إلى �إفال�س عديد من �رشكات
النفط الأمريكية.
وقال م�س�ؤول �سعودي يف الثامن
من «�أغ�سط�س»« ،ال�سعودية ملتزمة
بفعل كل ما يلزم لإبقاء ال�سوق
متوازنة يف العام املقبل ..نعتقد
بناء على ات�����ص��االت وثيقة مع
الدول الرئي�سة يف �أوب��ك� ،+أنها
�ستفعل املثل».
وخف�ضت «�أوبك» ورو�سيا ومنتجون
�آخرون حجم الإم��دادات يف معظم
الفرتة املنق�ضية منذ �أول «يناير»

 ،2017ومدد التحالف الذي يعرف
با�سم «�أوبك »+االتفاق يف «يوليو»
حتى «م��ار���س» .2020وارتفعت
الإمدادات العاملية بن�سبة %2.7
لت�صل �إل��ى  98.7مليون برميل
يوميا بينما انخف�ض �إنتاج «�أوبك»
من اخلام بن�سبة � % 8.4إلى 29.6
مليون برميل يوميا.
وي����ؤك���د ب��ن��ك «�إ������س�.إي.ب�����ي»
ال�سويدي �أن «�أوب���ك »+ما زالت
متلك يف الوقت الراهن الهام�ش
املنا�سب للتحرك حيث توا�صل
الدول امللتزمة مبعظم تخفي�ضات
الإن��ت��اج ال��ط��وع��ي��ة - ،رو�سيا
وال�سعودية والكويت والإمارات
 �ضخ النفط مب�ستويات مرتفعةن�سبيا.وتتحمل اجل��زء الأك�بر
م��ن تخفي�ضات الإن��ت��اج ك��ل من
فنزويال و�إيران اللتني تخ�ضعان
لعقوبات �أمريكية وا�ضطرتا �إلى
خف�ض ال�شحنات ،وكانت �إمدادات
فنزويال �شهدت تراجعا على املدى
الطويل حتى قبل �أن ت�شدد وا�شنطن
العقوبات عليها هذا العام.

برميل النفط الكويتي
ينخفض  89سنت ًا ليبلغ
 60.76دوالراً

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 89سنتا يف
ت��داوالت �أول �أم�س اجلمعة ليبلغ  60.76دوالر
مقابل  61.65دوالر للربميل يف تداوالت اخلمي�س
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية تراجعت �أ�سعار النفط �أول
�أم�س ب�سبب اعالن ال�صني عن ر�سوم جمركية على
ب�ضائع �أمريكية بقيمة  75مليار دوالر من بينها
النفط اخلام.
و�أنهت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت
جل�سة التداول منخف�ضة � 58سنتا لتبلغ عند
الت�سوية  59.34دوالر للربميل وهبطت عقود
خام القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط
 1.18دوالر لت�سجل عند الت�سوية 17ر 54دوالر
للربميل.

معايري االمن وال�سالمة والبيئة على
ا�سرتاتيجية القطاع النفطي؟
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر ان القطاع
النفطي الكويتي يقوم بتنفذ العديد
من الن�شطة والربامج وامل�شاريع
الر�أ�سمالية يف اطار التزامه بحماية
البيئة واحلد من تلوث الهواء الناجت
عن خمتلف عملياتها الت�شغيلية
وااللتزام باملعايري واال�شرتاطات
البيئية التي ن�صت عليها الالئحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة
رق���م  42ل�سنة  2014وامل��ع��دل
بع�ض احكامه بالقانون رق��م 99
ل�سنة  2015كما ان املحافظة على
البيئة املحلية وال��ع��امل��ي��ة من
�ضمن اولويات التزاماتها واهدافها
الرئي�سية وت ��أت��ي ظ��اه��رة تغري
املناخ على ر�أ���س تلك االولويات
واالهتمامات حيث قامت م�ؤ�س�سة
ال���ب�ت�رول ال��ك��وي��ت��ي��ة باعتماد

ا�سرتاتيجية متكاملة الدارة انبعاثات
غاز ثاين اك�سيد الكربون والغازات
الدفيئة تت�ضمن �سيا�سات واجراءات
للحد من تلك االنبعاثات.
• ه��ل ميكننا التعرف على ابرز
التحديات الداخلية واخلارجية
التي تواجهها االدارة لتعزيز الوعي
مبعايري ال�صحة وال�سالمة واالمن
والبيئة؟ وكيف تغلبتم عليها؟
تقوم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�رشكاتها التابعة بتطبيق مبادرة
لتعزيز ثقافة ال��وع��ي مبعايري
ال�صحة وال�سالمة واالم��ن والبيئة
�ضمن التوجهات اال�سرتاتيجية
لل�صحة وال�سالمة واالم��ن والبيئة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية حتى
 ،2040حيث مت عمل ا�ستبيان جلميع
موظفي القطاع النفطي وجار العمل
على حتليل النتائج لقيا�س م�ستوى
ثقافة موظفي القطاع النفطي يف ما

يتعلق مبعايري ال�صحة وال�سالمة
واالم��ن والبيئة وبناء عليه �سيتم
حتديد وادراج الربامج واحلمالت
التوعوية الالزمة لتحقيق اعلى
م�ستوى من الوعي يف ثقافة ال�صحة
وال�سالمة واالمن والبيئة.
• ما ابرز الربامج اجلاري تنفيذها
يف جمال ال�صحة وال�سالمة واالمن
والبيئة؟
ال�برام��ج املتخ�ص�صة يف جمال
ال�صحة وال�سالمة واالم��ن والبيئة
وال��ت��ي تنفذها م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�رشكاتها التابعة وهي
كاالتي:
 -1حت��دي��ث ن��ظ��ام ادارة ال�صحة
وال�سالمة واالم��ن والبيئة املوحد
مل ��ؤ���س�����س��ة ال���ب�ت�رول الكويتية
وال�رشكات التابعة وفقا للمقايي�س
العاملية.
 -2تطبيق ن��ظ��ام م��وح��د ل�سالمة
املقاولني وذل��ك ل�ضمان قدراتهم
وكفاءاتهم على االداء االمن.
 -3االل����ت����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق موحد
لل�سيا�سات واالنظمة واملعايري
وت�شجيع تبادل املعرفة وم�شاركة
امل��م��ار���س��ات امل��ث��ل��ى م��ن خ�لال
امل�ؤ�س�سة وال�رشكات التابعة فيما
يخ�ص ال�صحة وال�ساملة والبيئة.
 -4تعزيز حماية البيئة وذلك
بالت�أكد من وقف االنبعاثات ال�ضارة
الناجتة ع��ن عمليات امل�ؤ�س�سة
و�رشكاتها التابعة.
 -5الرتكيز على ال�صحة املهنية
للعاملني م��ن خ�لال الفحو�صات
الدورية واملحا�رضات التوعوية.
 -6امل�ساهمة يف تقليل ح��وادث
ال��وف��ي��ات واال���ص��اب��ات م��ن خالل
اقامة جوالت التدقيق والزيارات
امليدانية ومتابعة تطبيق تو�صيات
احل����وادث «ع��ال��ي��ة اخل��ط��ورة» يف
القطاع النفطي.
 -7تطبيق نظام ادارة النفايات �ضمن
عمليات �رشكة نفط الكويت.
 -8ان�شاء نظام الدارة الطاقة يف
امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة.

أسعار النفط ُتعمق خسائرها %3
مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية
عمقت �أ�سعار النفط من خ�سائرها
خالل تعامالت �أول �أم�س لترتاجع
بنحو  % 3مع ت�صاعد احلرب
التجارية ،بعد �أن قال الرئي�س
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رم��ب �إنه
�سريد على �أحدث ر�سوم جمركية
�صينية.وي�شهد النفط �أداء متقلبا
مع خم��اوف النمو االقت�صادي
العاملي وتباط�ؤ الطلب على
اخلام ،يف الوقت الذي يرتاجع
فيه املعرو�ض من جانب دول
منظمة �أوبك ،كما �أن حالة عدم
اليقني ب�ش�أن م�ستقبل ال�سيا�سة
النقدية يف ال��دول ال�صناعية
ال��ك�برى �ضغطت على �أ�سعار
اخلام.
و�أظهرت البيانات االقت�صادية
انخفا�ض الن�شاط االقت�صادي
للقطاع اخلا�ص الأمريكي لأدنى
م�ستوى يف � 3أ�شهر خالل ال�شهر
اجل���اري م��ع انكما�ش الن�شاط
ال�صناعي لأول م��رة منذ عام
 .2009وتفاقمت املخاوف ب�ش�أن
احتمال حدوث رك��ود� ،إذ �سجل
قطاع ال�صناعات التحويلية يف
الواليات املتحدة �أول انكما�ش
�شهري يف نحو ع�رش �سنوات.
لكن �أ�سعار النفط تظل تتلقى
ال��دع��م م��ن تخفي�ضات �إنتاج
النفط ال��ت��ي ينفذها �أع�ضاء
«�أوبك» ورو�سيا ،وكذلك تراجع
�صادرات �إيران وفنزويال ب�سبب
الأمريكية.وقال
ال��ع��ق��وب��ات
هاري ت�شيلينجوريان من «بي.
�إن.بي باريبا» �إن ال�سوق تلقت
بع�ض البيانات ال�سلبية ،مع
زي��ادة �إنتاج رو�سيا من اخلام
ف��وق ح�صتها مب��وج��ب اتفاق
«�أوب��ك »+و�ساعدت �رشكة النفط
الرو�سية احلكومية رو�سنفت على
�شحن نفط فنزويال �إلى ال�صني
والهند.
و�أن��ه��ت ع��ق��ود خ���ام القيا�س
العاملي م��زي��ج ب��رن��ت جل�سة
التداول منخف�ضة � 58سنتا� ،أو
 ،%1لتبلغ عند الت�سوية 59.34
دوالر للربميل.وهبطت عقود
خ��ام القيا�س الأم��ري��ك��ي غرب

• �أ�سعار النفط توا�صل خ�سائرها

تك�سا�س الو�سيط  1.18دوالر،
�أو  ،% 2.1لت�سجل عند الت�سوية
 54.17دوالر للربميل .وينهي
اخلام الأمريكي الأ�سبوع منخف�ضا
 % 1.3بينما �صعد برنت % 1.2
على مدار الأ�سبوع.
يف �سياق منف�صل ،ك�شفت منظمة
�أوبك عن تراجع ح�صتها ال�سوقية
يف �سوق النفط العاملي �إلى
م�ستوى  % 30يف ال�شهر املا�ضي،
و�سط ا�ستمرار جهودها خلف�ض
الإنتاج ،مقابل م�ستوى % 34
منذ عقد من الزمان ،ومقارنة
بالقمة امل�سجلة يف  2012عند
م�ستوى .% 35
ويف ال�شهر املا�ضي تراجع �إنتاج
«�أوبك» مبقدار � 246ألف برميل
يوميا �إلى  29.609مليون برميل
يوميا بقيادة خف�ض الإم��دادات
م��ن ال��ط��وع��ي م��ن ال�سعودية
والعقوبات الأمريكية ال�صارمة
على �إيران وفنزويال.
ورغ��م �أن منظمة �أوب��ك م�ستمرة
يف عمليات خف�ض الإن��ت��اج �إال
�أن الأ�سعار تراجعت من �أعلى

م�ستوياتها يف  2019التي
�سجلتها يف «�أب��ري��ل» عند 75
دوالرا للربميل� ،إلى �أدنى من 60
دوالر للربميل يف الوقت احلايل،
وي�ستمر عمل منظمة �أوبك والدول
املنتجة للخام م��ن خارجها
ب��ات��ف��اق خف�ض الإن��ت��اج حتى
«مار�س» املقبل.وا�ستقر �إنتاج
الواليات املتحدة من النفط قرب
م�ستويات قيا�سية خالل الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ،م��ع هبوط يتجاوز
� 600ألف برميل يوميا يف �صايف
الواردات الأمريكية من اخلام.
وك�شف التقرير الأ�سبوعي ال�صادر
ع��ن �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية� ،أن �إنتاج الواليات
املتحدة النفطي بلغ 12.300
مليون برميل يوميا يف الأ�سبوع
املنتهي يف �« 16أغ�سط�س» احلايل
وهي م�ستويات الأ�سبوع ال�سابق
له نف�سها.
وي��ع��د ب��ذل��ك اخل���ام الأم�يرك��ي
ثابتا وذلك للأ�سبوع الثاين على
ال��ت��وايل ق��رب م�ستوى قيا�سي
مرتفع وامل�سجل على �صعيد

الأرق����ام الأ�سبوعية والبالغ
 12.400مليون برميل يوميا.
وبح�سب التقرير الأ�سبوعي ،ف�إن
�صايف واردات النفط الأمريكية
من اخل��ام انخف�ض بنحو 617
�أل��ف برميل يوميا يف الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي م��ع ت��راج��ع ملحوظ
ل���ل���واردات النفطية وزي���ادة
حم��دودة يف ال�صادرات.و�سجل
�صايف ال���واردات الأمريكية من
النفط م�ستوى  4.415ماليني
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا يف الأ���س��ب��وع
املا�ضي وه��و �أق��ل م��ن 5.031
ماليني برميل يوميا امل�سجلة
يف الأ�سبوع ال�سابق له .وي�أتي
ذلك مع تراجع الواردات النفطية
بالواليات املتحدة بنحو 497
�أل��ف برميل يوميا يف الأ�سبوع
املنق�ضي لتهبط �إل��ى 7.218
مليون برميل يوميا.يف حني
ارتفعت ال�صادرات الأمريكية من
اخلام لت�صل �إلى م�ستوى 2.803
مليون برميل يوميا ،وهو �أعلى
من م�ستويات الأ�سبوع ال�سابق له
بنحو � 120ألف برميل يوميا.

عدد الحفارات األميركية ألدنى
مستوى منذ يناير 2018
�سجل عدد حفارات النفط العاملة يف الواليات
املتحدة �أكرب هبوط �أ�سبوعي يف نحو � 4أ�شهر،
وتراجع �إلى �أدنى م�ستوى منذ (يناير) 2018
مع قيام منتجني بخف�ض الإنفاق على عمليات
احلفر.
وقالت �رشكة بيكر هيوز خلدمات الطاقة،
�أول �أم�س ،يف تقريرها الأ�سبوعي الذي يحظى
مبتابعة وثيقة� ،إن �رشكات احلفر �أوقفت ت�شغيل
 16حفارا نفطيا يف الأ�سبوع املنتهي يف الـ23
من «�أغ�سط�س» ،وهو �أكرب خف�ض منذ الأ�سبوع
املنتهي يف الـ 26من «�أبريل» و�سابع انخفا�ض
�أ�سبوعي يف الأ�سابيع الثمانية املا�ضية.

• انخفا�ض �سعر برميل النفط الكويتي

وتراجع �إجمايل عدد حفارات النفط الن�شطة يف
الواليات املتحدة �إلى  754من  860حفارا يف
الأ�سبوع نف�سه قبل عام ،وانخف�ض عدد حفارات
النفط الن�شطة ،وه��و م��ؤ��شر �أويل للإنتاج
م�ستقبال ،على مدار الأ�شهر الثمانية املا�ضية
مع قيام �رشكات م�ستقلة لال�ستك�شاف والإنتاج
بخف�ض الإنفاق على عمليات احلفر اجلديدة مع
تركيزها ب�شكل �أكرب على منو الأرباح بدال من
زيادة الإنتاج.
من ناحية �أخ��رى ،هبط ع��دد حفارات الغاز
الطبيعي يف �أمريكا بنحو  3حفارات �إلى ، 62
وهو �أدنى م�ستوى منذ «�أبريل» .2017

