فريق مكافحة الحرائق النفطية التابع لرشكة نفط الكويت أثناء عملية إخامد نريان أحد آبار النفط املشتعلة.

ميثل تراجع اأ�سعار النفط العاملية اإىل ما دون خم�سني دوالراً للربميل
حتدياً كبرياً يواجه منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( التي تتحكم
يف نح���و  %40م���ن اإنتاج العامل من النفط اخل���ام ،وتوؤثر ب�سكل مبا�سر
يف اأ�سواق االأ�سهم وحركة اال�ستثمارات وحتديد ميزانيات احلكومات.
ويف مقدم���ة تل���ك التحديات الدع���م الذي توجه���ه دول املنظمة عامة
ودول اخللي���ج العربي خا�سة الأ�سعار امل�ستق���ات النفطية املحلية ،وهو
الدعم الذي حتول اإىل عبء و�سداع وهدر يوؤرق هذه الدول.
ويف ظ���ل امل�ساكل التي بداأت تطفو على ال�سطح من جراء هذا الدعم،
مث���ل ح���دوث عج���ز اقت�س���ادي ،اأو ت�س���ارع ا�ستهالك النف���ط حملياً،
باالإ�سافة اإىل االآثار ال�سيئة على البيئة نتيجة اال�ستهالك اجلائر للنفط
ومل�ستقات���ه ،ظهرت يف االآفاق روؤى خمتلفة للتغلب على اأحد التحديات
املهم���ة التي تواجه دوول اخلليج العرب���ي ،من تلك الروؤى درا�سة جلنة
�سيا�سات الطاق���ة املنبثقة عن وزارة الطاقة يف دولة االإمارات العربية
املتح���دة الهادفة اإىل اإعادة النظ���ر يف حجم دعم الوقود ،والعمل على
خف����ض ن�سب الدع���م على املدى الطويل ،وحتوي���ل قيمة الدعم املايل
الذي مت تخفي�سه ،لال�ستثمار يف م�ساريع بنى حتتية وخدمية مبا�سرة
تعو����ض امل�ستهلك عن هذا التخفي�ض ،ومن اأهم تلك امل�ساريع منظومة
املوا�س���الت العامة ،وال�سعي لتوفري البدائ���ل ملالكي ال�سيارات كاإن�ساء
منظومة نقل عام متكاملة قبل خف�ض دعم الوقود.
ولق���د حظي���ت درا�سة وزارة الطاقة يف دولة االإمارات العربية املتحدة
باهتم���ام وزراء الطاقة النفط والطاقة يف دول جمل�ض التعاون ،الذين
وافقوا يف اجتماعهم االأخري يف العا�سمة القطرية الدوحة على اإخ�ساع
درا�سة دولة االإمارات العربية املتحدة حول رفع الدعم عن الوقود اإىل
مزي���د من الدرا�س���ة والبحث ،ويف الوقت نف�س���ه درا�سة تقريب اأ�سعار
املنتج���ات البرتولية بدول املجل�ض .ومما ال �س���ك فيه اأن تلك املوافقة
�ستدعم م�سرية دول جمل�ض التعاون ،و�ستحد من عجز املوازنة فيها.

مجلة فصلية تصدر عن وزارة النفط في دولة الكويت
العدد الثاني واألربعون  -نوفمبر 2015 -
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العمير :شركة البترول
العالمية تسعى لمزيد
من االستثمارات في أوروبا
اأ�س���اد وزير النف���ط وزير الدولة ل�سوؤون جمل����ض االأمة الدكتور
عل���ي �سال���ح العم���ري بنج���اح �سركة الب���رتول الكويتي���ة العاملية
بتو�سي���ع ح�ستها وموقعها يف ال�س���وق االيطالية واالأوروبية ،ويف
تعزي���ز عالقات الكوي���ت باالحت���اد االأوروبي .ج���اء ذلك خالل
زي���ارة الوزير العم���ري اإىل مقر �سركة الب���رتول الكويتية العاملية
يف اإيطاليا )كويت برتوليوم اإيطاليا( ،يرافقه �سفري الكويت لدى
اإيطالي���ا ال�سيخ علي خالد اجلابر ال�سب���اح ،والرئي�ض التنفيذي
لل�سركة بخيت �سبيب الر�سيدي.
واطلع الوزير على اأبعاد النجاح الذي حققته «كيو اإيت» يف اإمتام
م�س���روع اال�ستحواذ على �سبكة حمطات �سركة )�سل االيطالية(
واإدماجه���ا وتغي���ري العالم���ة التجاري���ة بعالمة )كي���و اإيت( على
كاف���ة حمطاتها التي تق���ارب  800حمطة بيع وقود بالتجزئة يف
خمتلف اأنحاء اإيطاليا.
والتق���ى العمري كوادر وموظفي ال�سركة وا�ستمع لكل منهم واإىل
جتربته العملية يف اإيطاليا ،م�سدداً على دورهم يف منو وتطوير
ال�سركة واأهمية اكت�ساب اخلربات املهنية العاملية.
كم���ا قام بزي���ارة ميدانية لبع�ض حمط���ات ال�سركة يف روما ويف
مدينة بوميت�سيا جنوبي العا�سمة ،وهي املحطات التي مت اإدماج
اإحداها حتت عالمة )كيو ايت( التجارية يف روما.
وتعتمد حمطة بوميت�سيا الكائنة يف منطقة ح�سرية على طريق
مهم يربط العا�سمة باملنطقة اجلنوبية بعد تطويرها على الطاقة
ال�سم�سي���ة ومواد عالية الكف���اءة ولوحات عر�ض م�ساءة بلمبات
�سوء ال�سمام الثنائي )ال.اي.دي( وفق اأحدث املوا�سفات ونظم
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د .علي صالح العمير  -وزير النفط
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة

«ال�سيان���ة ال�سهل���ة» ووحدات البي���ع الذاتي التي تكف���ل اأف�سل
درجات الكفاءة الت�سغيلية واأق�سى املرونة التجارية.
ويف خت���ام زيارت���ه واجلول���ة امليداني���ة اأثنى العم���ري على جهود
ال�سرك���ة يف زيادة ح�سته���ا و�سبكتها يف ال�سوق االإيطالية ،والتي
بلغت بعد اإمتام اال�ستحواذ نحو  17يف املئة لتحتل املركز الثاين
كاأك���رب �سرك���ة يف هذا القط���اع بعد جمموعة )اإين���ي( الرئي�سية
اململوكة للدولة.
كم���ا اأعرب العمري ع���ن اعتزازه مبا اأجنزته «الب���رتول العاملية»
يف االأ�س���واق النفطي���ة باالحت���اد االأوروب���ي ،موجه���اً ال�سكر لها
على دوره���ا يف حتقيق ر�سالة موؤ�س�سة البرتول «بتعظيم القيمة
امل�ساف���ة للم���وارد الهيدروكربونية الكويتية م���ن خالل عمليات
التكري���ر والت�سوي���ق العاملي» وعلى م�ساهم���ة ال�سركة من خالل
م�ساريعه���ا النفطية يف احلف���اط على متانة عالقة دولة الكويت
مع دول االحتاد االأوروبي.
واأ�س���ار اإىل اأن �سرك���ة الب���رتول الكويتي���ة العاملية ال ت���زال ت�سعى
للتو�س���ع يف قطاعي البيع بالتجزئ���ة والتوزيع ،باالإ�سافة اإىل �سخ
املزيد من اال�ستثم���ارات يف اأوروبا خا�سة اال�ستثمار يف حمطات
التخزين واملن�ساآت االأخرى املرتبطة باملنتجات النفطية للم�ساعدة
على اإتاحة املزيد من املنافذ للموارد الهيدروكربونية الكويتية.

وزير النفط :الطاقة التكريرية لمصفاة الزور
الجديدة  615ألف برميل يومي ًا

اأكد وزير النفط ووزير الدولة ل�سوؤون جمل�ض االأمة الدكتور
علي �سالح العمري اأنه من املنتظر اأن تبلغ الطاقة التكريرية
مل�سف���اة الزور اجلدي���دة  615األف برميل يومياً من الوقود
النظيف املطابق للموا�سفات القيا�سية العاملية.
وا�س���اف العم���ري على هام����ض حفل توقيع عق���ود م�سروع
م�سفاة الزور اأن هذا امل�سروع يدعو لالعتزاز والفخر واأنه
م�س���روع تنموي حتتاجه الكويت متا�سي���اً مع اال�سرتاطات
العاملية البيئية وكذلك احلاجة امللحة لوزارة الكهرباء واملاء
يف خططه���ا امل�ستقبلي���ة .وعن امل�ساري���ع النفطية االأخرى
املهم���ة اأف���اد العمري باأن هناك م�ساري���ع كثرية قادمة منها
م�س���روع جمم���ع البرتوكيماويات الكبري ال���ذي من خالله
�ستت���م اال�ستف���ادة من امل�ستق���ات التي تخرج م���ن امل�سفاة

اجلدي���دة وحتويلها اإىل �سناع���ات كيماوية جيدة .ولفت اإىل
اأنه وعلى م�ستوى القطاع النفطي هناك م�ساريع اأخرى كثرية
وا�ستكم���ال م�ساريع قائمة من مراكز جتميع وخطوط اإمداد
وغريها م�سدداً على اأن انخفا�ض اأ�سعار النفط لن يوؤثر على
م�ساريع الكويت االإ�سرتاتيجية.
وق���ال «نوؤكد مرة اأخ���رى اأننا وهلل احلمد اإىل االآن مل تتعطل
م�ساريعنا ب�سبب انخفا�ض اأ�سعار النفط ونامل اأن تتم خطتنا
االإ�سرتاتيجي���ة وال تتاأث���ر باأ�سع���ار النفط» م�سيف���اً «�سحيح
اأن اأ�سع���ار النف���ط تدور اليوم يف فل���ك ال 45دوالراً للربميل
اإمن���ا نح���ن عازمون على اأن جند الط���رق املثلى لتمويل هذه
امل�ساري���ع واأال تتوقف م���ن اأجل م�سلحة الكوي���ت واإجناز ما
يتعلق بالقطاع النفطي �سمن خطة الدولة التنموية».
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الشيخ طالل العذبي:
دولة الكويت حريصة
على تنفيذ المشاريع
وفق المواصفات
البيئية العالمية

التخ�س�سي�����ة ومب����ا ي�سي���ف اإىل ر�سي������د موظف������ي
ال���وزارة ،اإذ �س���ارك يف احللقة موظفو الوزارة وموؤ�س�س�ة
الشيخ طالل العذبي الصباح -
وكيل وزارة النفط بالوكالة

اأكد وكيل وزارة النفط بالوكالة ال�سيخ طالل نا�سر العذبي
حر����ض دولة الكويت على احلفاظ على البيئة ،م�سرياً اإىل
مراعاتها مطابقة املوا�سفات البيئية يف م�ساريعها الكربى
كم�سروع الوقود البيئي وم�سفاة الزور.
و�س���دد ال�سيخ طالل عل���ى هام�ض حلق���ة نقا�سية نظمتها
وزارة النف���ط حول اتفاقية االأمم املتح���دة االإطارية ب�ساأن
تغري املناخ على اأهمية االتفاقية لدولة الكويت ،م�سرياً اإىل
اأن الدول امل�ساركة يف االتفاقية .
واأف���اد العذبي ب���اأن منظمة االأقط���ار العربي������ة امل�سدرة

6

البت�����رول والهيئ����ة العام����ة للبيئة .مو�سح���اً اأنه ملا كانت
الكوي���ت مقر منظم���ة )اأوابك( وحتظ���ى برعايتها« ،راأينا

�س���رورة تبادل التجارب واالأفكار واملعلوم���ات بني الوزارة
واملنظم���ة واإقامة العدي���د من الن���دوات يف وزارة النفط
الإفادة املوظفني وتو�س����يع مداركهم من خالل تلك ندوات
وحلقات تخ�س�سية».
واأف���اد العذبي ب���اأن هذه هي احللقة الثاني���ة التي تنظمها
الوزارة بالتعاون مع )اأوابك( ،اإذ كانت االأوىل حول االأ�سواق

النفطية وم�ستقبلها ،م�سريا اإىل اأن الوزارة �ستقوم م�ستقب ً
ال
بعقد حلقة نقا�سية متخ�س�سة كل ثالثة اأ�سهر.
واأ�سار ال�سيخ طالل اإىل اأن الكويت ممثلة يف وزارة اخلارجية
وع���دد من اجلهات احلكومي���ة االأخرى ومنها وزارة النفط

للبت������رول )اأواب���ك( قدم���ت يف احللق���ة النقا�س��ية ورق��ة
ح�����ول االتفاقي���ة االإطاري���ة ،معرباً عن �سك���ره للمنظمة

�ست�س���ارك يف اجتماع باري����ض اخلا�ض باالتفاقية االإطارية

وتعاونه������ا م���ع وزارة النف���ط يف عق������د مث���ل الن�����دوات

ب�ساأن تغري املناخ.
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نزار العدساني:
برامج تدريب العاملين
في «النفط» تخضع للرقابة
والتدقيق الختيار األنسب

اأ ّك���د الرئي����ض التنفي���ذي ملوؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية نزار
العد�س���اين ،اأن اختيار برامج التدري���ب اخلا�سة بالعاملني
يخ�س���ع للرقاب���ة والتدقيق ب�س���كل علمي ي�سم���ن االختيار
االأن�سب لتدريب وتاأهيل املوظفني.
واعترب العد�ساين يف كلمته خالل حفل موؤمتر خريجي مركز
التع���اون الب���رتويل الياباين بح�س���ور ال�سف���ري الياباين لدى
الكوي���ت تو�سيه���ريو ت�سوجيه���ارو ،والرئي����ض التنفيذي ملركز
التع���اون الب���رتويل الياب���اين ت�سويو�س���ي ن���اكاي ،اأن العالقة
التاريخي���ة بني الكوي���ت واليابان ومراك���ز التدريب والبحوث
فيها ،اأ�سهمت ب�سكل فاعل بنقل التكنولوجيا واالرتقاء بقدرات
القوى العاملة �سواء الفنية اأو القيادية بالقطاع النفطي.
وث ّم���ن العد�ساين جهود املركز الياب���اين يف جمال التدريب
واعتربه �سريكاً اإ�سرتاتيجياً يف التدريب لالرتقاء بالقدرات
املطلوب���ة يف العم���ل ،وهو م���ا يعترب قيم���ة حقيقية م�سافة
تدعم اأداء املوظفني على اختالف م�ستوياتهم ،الفتاً اإىل اأنه
منذ تاأ�سي�ض املركز عام � ،1981سارك  180خبرياً وخمت�ساً
ياباني���اً يف برامج التدريب يف الكويت ،كما �سارك يف برامج
التدريب املتنوعة يف اليابان  620كويتياً.
واأفاد العد�ساين اأنه مع ازدياد درجة الوعي واالهتمام العاملي

نزار العدساني  -الرئيس التنفيذي
لمؤسسة البترول الكويتية

بالبيئة ،فاإن التدريب والتعرف على التكنولوجيا املخت�سة يف
جم���ال تر�سيد اال�ستهالك ،ياأتي �سمن اهتمامات «البرتول»
ال�ستثم���ار عالقتها باملرك���ز الياباين وتبن���ي ا�ستثمارات يف
اأن�سطته���ا املتنوع���ة لتحقيق ه���ذه االأهداف ،منوه���اً اإىل اأن
التع���اون مع املركز الياب���اين ي�سمل كافة امل�ستويات مبا فيها
االأدراج العلي���ا يف القط���اع النفط���ي اإذ يت���م تطوي���ر برامج
تدريبية تتوافق مع احتياجات القطاع النفطي.
ولف���ت العد�س���اين اإىل اأن ن�سب���ة اخلريج���ني اجل���دد يف القطاع
النفطي يف ارتفاع ،واأنه هناك حاجة لدعمهم والنهو�ض بقدراتهم
تقنياً الن امل�سوؤولية عظيمة ،معترباً اأن التعامل مع املركز الياباين
ي�سه���م يف تاأ�سيل ثقافة ومفاهي���م امل�سوؤولية واالن�سباط والوالء
باإخال����ض للكويت م���ن خالل التفاين بالعم���ل واجلد يف القطاع
النفط���ي ،موؤك���داً اأهمية ما يقدم���ه املركز م���ن دورات تدريبية،
والتزام الطرفني بالعمل بجد وم�سداقية ملا فيه خري ال�سعوب.
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هاشم هاشم « :نفط الكويت» ستصل باإلنتاج
إلى  3ماليين برميل قريب ًا
اال�ستغ���الل االأمثل الأعمال احلف���ر ورفع قدرات مراكز التجميع
للو�سول اإىل اأهداف ال�سركة يف فرتة زمنية ق�سرية.
وثم����ن ها�سم دور عمل فريق رفع ق����درات �سيانة االآبار املوؤلف
م����ن املجموع����ات كاف����ة يف جمي����ع مديريات احلق����ول واحلفر
والتكنولوجيا،خا�س����ة بعدما ُكلف بتحقي����ق اأق�سى قدر ممكن
م����ن االإنتاج الفعلي خالل فرتة زمنية ق�سرية ،وذلك با�ستخدام
 15ب����رج حف����ر ل�سيانة وتاأهيل االآبار ،مو�سح����اً اأن هذا الفريق
�ساهم باإ�سافة  160األف برميل يومياً اإىل االإنتاج اليومي ،االأمر
ال����ذي يوؤكد املك�س����ب الذي حتقق ب�سكل تدريجي على مدى 12
اأ�سبوع����اً ،م����ا كان ل����ه االأثر البالغ يف حتقيق ه����ذا االإجناز غري
امل�سبوق يف ال�سركة.

هاشم هاشم  -الرئيس التنفيذي
لشركة نفط الكويت

ك�سف الرئي�ض التنفي���ذي ل�سركة نفط الكويت املهند�ض ها�سم
ها�س���م ،ع���ن جن���اح «نف���ط الكوي���ت» يف الو�س���ول اإىل اإنت���اج
 2.95ملي���ون برمي���ل يومي���اً ،مثمناً اجلهود اجلب���ارة للعاملني
يف ال�سرك���ة للو�سول لتحقيق االأه���داف االإ�سرتاتيجية لل�سركة
اأوالً ،واأه���داف موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتي���ة ثانياً ،موؤك���داً اأنه
بف�س���ل جهوده���م �ستنتج ال�سركة  3مالي���ني برميل نفط يومياً
يف ال�سهرين املقبلني.
وك�س����ف ها�س����م عن اأن مديرية جنوب و�س����رق الكويت حافظت
عل����ى معدل اإنت����اج  1.7مليون برميل يومي����اً لب�سعة اأ�سهر ،اأما
مديرية غرب الكويت فقد اأنتجت  550األف برميل يومياً للمرة
االأوىل يف تاريخها ،فيما و�سل اإنتاج مديرية �سمال الكويت اإىل
 640األف برميل يومياً ،اأما حقل �سمال الكويت اجلورا�سي فقد
حافظ على م�ستوى اإنتاج  66األف برميل يومياً.
واأكد ها�سم اأنه مل يكن باالإمكان حتقيق هذه االإجنازات الرئي�سية
دون التع���اون والبن���اء بني جميع مديري���ات ال�سركة ،عالوة على
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واأرج����ع ها�سم جن����اح الو�سول له����ذه النتائ����ج اإىل وجود وجهة
وا�سحة لالأه����داف وقدرة على اتخاذ قرارات �سليمة ويف فرتة
زمني����ة مالئمة ،ووجود م�ستوى عال م����ن االت�سال فيما بينهم،
وتف����رغ الفريق الأعماله ومتتعه ب�سلطات وا�سعة التخاذ قراراته
اليومي����ة بخ�سو�ض ج����داول نقل اأبراج احلف����ر ،ووجود معايري
وا�سحة لتحديد اأولويات عمل اأبراج احلفر.

واأ�س����اف ها�سم اأن عوامل النجاح ت�سمل اأي�ساً القدرة ال�سريعة
عل����ى التحلي����ل الأي عوائ����ق واإيجاد حل����ول لها ،وتواف����ر قاعدة
بيان����ات كب����رية ملتابع����ة اأعمال �سيان����ة االآبار و دع����م قراراتها،
والتع����اون االأمث����ل واملتمي����ز بني املديري����ات لنقل اأب����راج احلفر
يف االأماك����ن ،وا�سع����ني باالعتبار الهدف االأ�سم����ى لل�سركة دون
االأه����داف الفردية للمديري����ات ،وت�سريع وا�ستعج����ال ا�ستقدام
املعدات الرئي�سية الالزمة لعملية تاأهيل االآبار.

وق����ال ها�سم اإن جتربة فريق العمل هذا اأظهرت اأنه من املمكن
العمل يداً واحدة يف «نفط الكويت» ،ومعاً كفريق لتقدمي املزيد
من العطاء يف كافة اأوجه واأن�سطة ال�سركة االأخرى.
واأك����د ها�س����م جن����اح فريق رف����ع ق����درات �سيانة االآب����ار ب�سكل
جت����اوز كاف����ة التوقعات من خالل العمل ب����روح الفريق الواحد،
لتج����اوز التحديات وااللتزام التام وحتمل امل�سوؤولية ،اإىل جانب
م�سوؤولياتهم اليومية ،الفتاً اإىل اأنه الحظ �سخ�سياً هذا التعاون
الفعال بني اأع�ساء الفريق خالل االأ�سهر االأربعة املا�سية.

محمد المطيري :توقيع عقود
مصفاة الزور عالمة فارقة

ق���ال الرئي�ض التنفي���ذي ل�سركة البرتول الوطني���ة الكويتية
حمم���د غ���ازي املطريي يف كلمت���ه خالل احلف���ل اأن توقيع
ال�سرك���ة على عقود م�سفاة ال���زور ميثل عالمة فارقة لي�ض
فق���ط يف تاريخ الب���رتول الوطنية واإمن���ا يف تاريخ موؤ�س�سة
الب���رتول والقط���اع النفط���ي ب�س���كل ع���ام .واأ�س���ار اإىل اأن
امل�ساري���ع ال�سخمة التي هي قيد التنفيذ مثل م�سفاة الزور
والوق���ود البيئي ومرافق ا�سترياد الغ���از امل�سال �سيكون لها
ب�سم���ة وا�سحة يف تطوير �سناعة التكرير يف دولة الكويت.
واأو�سح املطريي اأن امل�سروع يعد اأحد اأكرب امل�ساريع العاملية
لتكري���ر النفط بطاقة اإجمالي���ة تبلغ  615األف برميل يومياً
و�سي�ساهم يف زي���ادة القدرة التكريرية من  936األف برميل
اإىل  1,4ملي���ون برمي���ل يومي���اً لتلبية الطل���ب املتزايد على
منتجات زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي املنخف�ض .وذكر
املط���ريي اأن امل�سف���اة �ستوفر م�س���دراً اآمناً وثابت���اً لتغطية
احتياجات وزارة الكهرباء واملاء من زيت الوقود ذي املحتوى
الكربيت���ي املنخف�ض )اأقل من  1يف املئة( والبالغة  225األف
برميل وذلك لتوليد الطاقة وحتقيق االأهداف البيئية لدولة
الكويت يف حت�سني جودة الهواء من خالل تقلي�ض انبعاثات
اأكا�سي���د الكربي���ت .ولف���ت اإىل اأن ذلك �سيك���ون باالإ�سافة
اإىل تكري���ر االأنواع املختلفة من النف���ط الكويتي وخ�سو�ساً
النفط الكويتي الثقيل ونفط خام االأيو�سني واإنتاج  340األف
برميل يومياً من املنتجات البرتولية عالية اجلودة واملطابقة
ملوا�سف���ات الت�سدير العاملي���ة وتوفري فر�ض عمل للكويتيني
وتعزي���ز تنمية االقت�ساد الوطني اأي�ساً .واأ�سار املطريي اإىل
اأن امل�سروع ال�سخم يعتمد على اأكرث تقنيات التكرير تطوراً
والت���ي �سيت���وىل قيادتها جي���ل كويتي واعد وكف���وؤ ومدرب
و�سيع���زز قدرات ال�سب���اب الكويتي التي طاملا اأولته البرتول
الوطني���ة كل عناية ممكنة مو�سح���اً اأن امل�سروع �سيوفر كماً

محمد المطيري
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

كب���رياً من فر����ض العمل لهوؤالء ال�سب���اب اإ�سافة اإىل فر�ض
ا�ستثماري���ة كربى للقطاع اخلا�ض والت���ي �ست�ساهم بدورها
يف دعم التنمية االقت�سادية وازدهار البالد.
واأفاد املطريي باأن موؤ�س�سة البرتول تتطلع نحو تقييم جدوى
تكام���ل م�سفاة ال���زور مع جمم���ع البرتوكيماوي���ات والذي
�سيوؤ�س����ض ل�سناعة تكرير عمالق���ة بدولة الكويت .يذكر اأن
�سركة البرتول الوطنية الكويتية وقعت عقود م�سروع اإن�ساء
م�سف���اة الزور النفطي���ة اجلديدة بكلف���ة  4,87مليار دينار
وبطاقة تكرير قدرها  615األف برميل يومياً.
وق���ام بتوقيع العق���ود الرئي�سية للم�سروع ال���ذي يتاألف من
خم����ض ح���زم رئي�سي���ة الرئي����ض التنفيذي ل�سرك���ة البرتول
الوطني���ة الكويتي���ة حمم���د غ���ازي املط���ريي م���ع ممثل���ي
التحالف���ات العاملية الفائ���زة بعقود امل�سف���اة بح�سور وزير
النف���ط ووزي���ر الدولة ل�س���وؤون جمل�ض االأم���ة الدكتور علي
�سال���ح العمري والرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية
نزار العد�ساين وجمع من القياديني يف القطاع النفطي.

العدد 42نوفمبر 2015

9

أسعد السعد« :صناعة الكيماويات البترولية»
تضاعف استثماراتها بشراء «أم أي جلوبال»

أسعد السعد  -الرئيس التنفيذي
لشركة صناعة الكيماويات البترولية

ك�س���ف الرئي����ض التنفي���ذي ل�سرك���ة �سناع���ة الكيماوي���ات
البرتولي���ة املهند�ض اأ�سع���د ال�سعد ،عن اتف���اق ال�سركاء يف
�سركة اإيكويت للبرتوكيماويات على اال�ستحواذ الكامل على
�سرك���ة «اأم اأي جلوب���ال» مقاب���ل  3.2ملي���ار دوالر� ،سيكون
ن�سي���ب «الكيماوي���ات البرتولي���ة»  1.5ملي���ار دوالر كمبلغ
�سايف بعد خ�سم االلتزامات على»اأم اأي جلوبال».
واأ�س���ار ال�سع���د اإىل توقيع اتفاقية بني �سركة اأم اأي جلوبال
و�سرك���ة داو للبرتوكيماويات توفر م���ن خاللها �سركة «داو»
 400األف طن �سنويا من مادة االأثيلني تكون اللقيم االأ�سا�سي
لبناء م�سنع لالأثيلني جاليكول يف �ساحل اخلليج االأمريكي.
وق���ال ال�سع���د اإن «داو» يف اتفاقيته���ا م���ع «اأم اأي جلوبال»
الت���ي متتلك فيه���ا الكيماويات ن�سب���ة  50يف املئة� ،ستقوم
بتوف���ري مادة االثيلني ب�سع���ر تناف�سي واقت�س���ادي على اأن
تبلغ الطاقة االإنتاجية للم�سنع املقرر اإن�سائه  750األف طن
�سنوياً ،م�سيفاً اأن الهدف من االتفاقية هو ا�ستغالل فر�ض
النم���و املتاحة يف اأمريكا ال�سمالي���ة ،وحتديداً يف الواليات
املتحدة االأمريكية.
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واأو�س���ح اأن ذل���ك ج���اء يف ظل ثورة الغ���از ال�سخري وتوفر
اللقي���م املنا�سب ل�سناع���ة البرتوكيماويات وم�ستقاتها ،وهو
م���ا يعد تنفي���ذا للتوجهات اال�سرتاتيجي���ة ملوؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة يف حتقيق النمو يف قط���اع البرتوكيماويات حملياً
وخارجي���اً .وذك���ر اأنه باالإ�سافة اإىل ذل���ك اتفق ال�سركاء يف
�سرك���ة اإيكويت للبرتوكيماويات على ا�ستحواذ ال�سركة على
�سرك���ة اأم اأي جلوبال بالكامل بقيمة تبلغ  3.2مليار دوالر،
يك���ون ن�سي���ب �سركة �سناع���ة الكيماوي���ات البرتولية 1.5
ٍ
�ساف بعد خ�سم االلتزامات على «اأم اأي
مليار دوالر كمبلغ
جلوبل» .وبذل���ك تكون �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية
حقق���ت ما يعادل اأكرث م���ن �سعف اال�ستثم���ار االأ�سلي من
خ���الل بيع ح�سة تعادل  7.5يف املئة فقط من �سركة اأم اأي
جلوب���ال ،اإذ �ستحافظ على ح�ستها البالغة  42.5يف �سركة
اأم اأي جلوب���ل بع���د عملي���ة اال�ستحواذ .واأ�س���ار اإىل اأن هذا
اال�ستحواذ ي�سع �سركة اإيكويت يف م�ساف ال�سركات العاملية
املنتج���ة للبرتوكيماويات ،ويحقق له���ا التو�سع اجلغرايف يف
الكويت وكندا والواليات املتحدة االأمريكية وجمهورية اأملانيا
االحتادي���ة وي�سعه���ا على خريطة �سناع���ة البرتوكيماويات
عاملياً مبا يهيئ خللق كيان مناف�ض على امل�ستوى العاملي يف
�سناعة االأثيلني جاليكول حتت مظلة واحدة .واأفاد ال�سعد
ب���اأن مثل هذا اال�ستحواذ ي�ساهم يف اإعادة الهيكلة ل�سركات
امل�سارك���ة ،ويحق���ق الفر����ض خلف����ض التكالي���ف وحت�سني
الربحي���ة للو�سول الأعل���ى قيمة ال�ستثم���ارات ال�سركة ،كما
�ستك���ون الطاقة االإنتاجية والت�سويقية مايقارب  3.6مليون
طن �سنوياً من مادة االأثيلني جاليكول ما ي�سب يف م�سلحة
تعظيم االأرباح وتقليل امل�ساريف وفتح اأ�سواق جديدة.
وق���ال اإن التحديات الراهن���ة تتطلب النظرة االإ�سرتاتيجية
للبح���ث عن فر�ض حقيقية يف مناط���ق ذات وفرة يف اللقيم
املنا�س���ب ل�سناع���ة البرتوكيماوي���ات ،عالوة عل���ى تناف�سية
االأ�سع���ار ووجود مناخ ا�ستثماري حمف���ز وم�ستقر يزيد من
فر�ض جن���اح امل�ساريع املتعلقة يف �سناع���ة البرتوكيماويات
وم�ستقاته���ا ،وخل���ق كيان عاملي خلف����ض التكاليف وحتقيق
اأعلى عائد على اال�ستثمار.

الشيخ طالل الخالد :التعاون المثمر ساعد الشركة
على تعزيز مكانتها العالمية في مجال النقل البحري

اأكد الرئي�ض التنفيذي ل�سركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيخ
طالل خال���د االأحمد ال�سباح يف كلمته االفتتاحية مبنا�سبة
احت�س���ان ال�سركة لفعاليات ملتقى �سركات القطاع النفطي
االأول  ،Think-Kللع���ام امل���ايل  ،2016/2015بح�س���ور
ال�سادة الروؤ�ساء التنفيذيني ونوابهم ومدراء املجاميع.
اأن �سرك���ة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة حافظت عل���ى االإرث
التاريخ���ي واملتمث���ل باالأ�سط���ول الوطني حي���ث كان البحر
ه���و املنفذ التجاري الكويت���ي والرئة االقت�سادية التي كانت
والزال���ت تتنف�ض منها الكويت ولعب اأ�سطول ناقالت النفط
الكويتية دوراً بالغ االأهمية يف نقل النفط اخلام وامل�ستقات
النفطي���ة يف اأحل���ك الظروف الت���ي �سهدتها املنطق���ة اإبان
احل���رب العراقي���ة االإيراني���ة حي���ث مت ا�سته���داف العديد
م���ن الناق���الت التي كانت تدخل املنطقة مب���ا فيها اأ�سطول
ال�سرك���ة ،وهلل احلمد متك���ن اأ�سطول الناق���الت من اإجناز
مهام���ه على الرغم من التحدي���ات كذلك مل متنع القر�سنة
البحرية يف ال�سنوات االأخرية اأ�سطول الناقالت من االإبحار
وتنفي���ذ االلتزام���ات التعاقدي���ة لزبائن املوؤ�س�س���ة واملتمثلة
بتو�سي���ل ال�سحنات بكل احرتافي���ة وجدارة وقد مت ردع اأي
حماولة للقر�سنة واال�ستيالء على ال�سحنات.
واأ�ساف قائ ً
ال اإن ال�سركة واكبت كل املتطلبات االإ�سرتاتيجية
والت�سويقي���ة المتالك ال�سفن حي���ث مت االنتهاء من املرحلة
الثالثة من خطة حتديث االأ�سطول ويتكون اأ�سطول ال�سركة
حالي���اً م���ن  30ناقل���ة ومن املتوق���ع اأن ين�س���م اإىل اأ�سطول
ال�سرك���ة يف ال�سنوات املقبلة ناقلتي غاز م�سال وذلك �سمن
املرحلة الرابعة خلطة حتديث االأ�سطول الذي يتمتع باأعلى
مقايي�ض االأمن وال�سالمة حيث يبلغ متو�سط عمر اأ�سطولنا
حالي���اً ح���وايل � 8سنوات ويعت���رب حديثاً مقارن��� ًة باأ�ساطيل

الشيخ طالل الخالد الصباح
الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط الكويتية

العامل الفت���اً اإىل اأن الناقالت اأجنزت جميع رحالتها بدون
اأي حوادث تلوث يف االآونة االأخرية.
و�س���دد على اأن �سرك���ة ناقالت النف���ط الكويتية هي مكمل
لقطاع الت�سويق العاملي يف موؤ�س�سة البرتول الكويتية والذي
يه���دف اإىل ت�سويق النفط اخلام واملنتجات البرتولية والغاز
امل�س���ال الكويت���ي م���ن خالل اإيج���اد اأ�سواق عاملي���ة متنوعة
وم�ستق���رة وطويل���ة االأم���د وجمزي���ة جتاري���اً وته���دف اإىل
حتقي���ق اأق�سى عائد ممكن للدول���ة بالطرق املثلى مو�سحاً
اأن قط���اع الت�سويق العاملي ي�سع���ى اإىل االإحاطة بالتطورات
يف ال�س���وق النفطي���ة واال�ستف���ادة منها مبا يخ���دم عمليات
الت�سويق والتو�سع يف االأ�سواق الواعدة لتاأمني اأ�سواق للنفط
اخلام واملنتج���ات البرتولية والغاز امل�سال مع اال�ستمرار يف
ا�ستك�س���اف اأ�سواق جدي���دة و�سمان ح�س���ول الكويت على
و�سع تناف�سي اأف�سل بني ال�سركات النفطية العاملية والبحث
ع���ن عقود طويلة االأجل ،اإذ اإن هناك عدة عوامل توؤثر على
االأ�سواق النفطية اأهمه���ا العر�ض والطلب وو�سع االقت�ساد
العاملي واال�سطرابات ال�سيا�سية.
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الرشيدي«:الكويت العالمية» تتجه شرق ًا

بخيت الرشيدي
الرئيس التنفيذي شركة البترول الكويتية العالمية

اأك���د رئي�ض �سرك���ة البرتول الكويتي���ة العاملية املهند�ض
بخي���ت الر�سيدي اأن اأ�سع���ار النفط على املدى الطويل
�ست�سه���د ارتفاع���اً ق���د ي�س���ل اإىل  80دوالراً للربميل.
واأ�س���ار الر�سي���دي اإىل �سرورة اأن متار����ض ال�سوق دور
املق���رر لالأ�سعار ب���دالً عن اللج���وء اإىل خف�ض االإنتاج،
معرب���اً عن اتفاق���ه الكامل مع ق���رارات منظمة الدول
املنتجة للنفط )اأوبك(.
وفيم���ا يتعلق مب�سفاة فيتنام وجه���ود ال�سركة لالنتهاء
منه���ا ق���ال الر�سي���دي "اإن فيتنام تعد م���ن اأكرب زبائن
املنتج���ات النفطي���ة الكويتي���ة ،واإن �سرك���ة الب���رتول
الكويتي���ة العاملي���ة ت�سع���ى لتاأم���ني منافذ اآمن���ة للخام
الكويت���ي ،م�س���رياً اإىل اأن م�سروع م�سف���اة فيتنام يعد
م���ن اأح���د اإجن���ازات ال�سرك���ة نظ���راً للفائ���دة الكبرية
املرج���وه من���ه �س���واء لدولة الكوي���ت اأو لفيتن���ام ،الفتاً
اإىل اأن م�سف���اة فيتنام �ستقدم دعم���اً وا�سعاً للحكومة
الفيتنامي���ة ،و�سركاء �سركة الب���رتول الكويتية العاملية،
وجمموعة املتعاقدين العامل���ني يف املوقع ،مو�سحاً اأن
التحالف املعني باإن�ساء وت�سغيل امل�سفاة ي�سم �سركات
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حمرتفة مثل �سركتي جيه جي �سي و�سيودا اليابانيتني،
و�سركة تيكنيب الفرن�سية و�سركتي «جي .ا�ض للهند�سة
واملقاوالت» و«ا�ض كي للهند�سة واملقاوالت الكوريتني»،
متوقع���اً االنتهاء من االأعم���ال امليكانيكية يف نهاية عام
 ،2016واإجناز امل�سفاة بالكامل منت�سف .2017
ولف���ت الر�سيدي اإىل اأن العوائ���د املرتبطة بامل�سفاة ال
تتوق���ف عند اإنتاج البنزي���ن والكريو�سني والغاز وباقي
امل�ستق���ات النفطي���ة؛ ب���ل متتد اإىل تق���دم فر�ض عمل
متع���ددة للك���وادر الكويتي���ة والفيتنامي���ة ،واأن امل�سفاة
�ست�ستثم���ر يف معاجل���ة الربميل بكلفة ترتاوح ما بني 7
اإىل  10دوالرات.
واأك���د الر�سيدي اأن فيتن���ام لي�ست ال�سوق الوحيدة يف
اآ�سي���ا التي تبحث فيها �سركة البرتول الكويتية العاملية
ع���ن فر�ض ا�ستثماري���ة ،وذلك يف ظل دخ���ول ال�سركة
اإىل االأ�س���واق االإندوني�س����ي���ة ع���ن طري���ق الدخول يف
مباحث������ات م���ع ال�س�����ريك احلكوم���ي يف اإندوني�س����يا
�س��رك���ة )بريتامين���ا( للدخ���ول يف م�سروع���ات نفطية
ك���ربى .موؤكداً اأن التمح���ور جتاه اآ�سيا ال يعني االبتعاد
ً
ع���ن اأوروب���ا التي الت���زال �سوق���اً اأ�سا�سية،
قائ���ال "اإن
ا�سته���الك اأوروبا اليوم يعادل تقريب���اً كبار امل�ستهكلني
يف اآ�سي���ا ،خا�سة اأنها ت�ستهلك نح���و  12مليون برميل
يومياً ،وهي �سوق قوي���ة ونا�سجة ،رغم اأن النمو يتجه
�سرقاً".
واأك���د الر�سي���دي اأن �سركات التكري���ر التي �ستنجح يف
امل�ستقب���ل هي ال�سركات الكب���رية التي تعالج ما ال يقل
ع���ن  200الف برميل يومياً ،على نحو معقد ومتكامل،
م�س���رياً اإىل اأن التحدي االأ�سا�سي يكمن يف التاأكد من
اأن تلك امل�سروعات م�ستدامة ومربحة.
يذك���ر اأن �سركة البرتول الكويتية العاملية تعد من اأكرب
الالعب���ني يف جم���ال توزيع وقود الطائ���رات يف القارة
االأوروبي���ة ،واأن مبيع���ات ال�سركة يف ه���ذا القطاع قد
ارتفع���ت بنحو  14يف املئة الع���ام املا�سي ،وتعد كذلك
ث���اين اأكرب موزع لوقود الطائ���رات يف مطار هيرثو يف
لندن ،ولديها عمليات كبرية يف مطار �سارل ديجول يف
باري�ض وحوايل  60مطاراً اآخر.

عبداهلل البدري:
«أوبك» توافق على انضمام
إندونيسيا إلى المنظمة ..
واإلنتاج سيزيد بـ  850ألف
برميل يومي ًا
قال �سكرت���ري العام ملنظمة الدول امل�س���درة للنفط )اأوبك(
ال�سي���د عبد اهلل الب���دري «اإن املنظمة وافقت على ان�سمام
اإندوني�سيا من جديد اإىل )اأوبك(» ،مبيناً اأن ان�سمامها اإىل
املنظم���ة �سيعمل عل���ى زيادة اإنت���اج دول املنظمة وانخفا�ض
يف اجلانب االآخ���ر بالدول خارج املنظمة ،مو�سحا اأن انتاج
اإندوني�سي���ا يبل���غ  850األف برميل يومي���اً ،وال يوجد لها اأي
تاأثري على ال�سوق.
واأو�س���ح البدري يف ت�سريح عل���ى هام�ض جولته يف معر�ض
الكويت الثاين للنفط والغاز الذي انعقد يف الكويت يف الفرتة
م���ن  11اإىل  14اأكتوي���ر ،2015اأن هن���اك بع�ض املقرتحات
م���ن اأع�ساء الكونغر�ض االأمريكي ح���ول بدء ت�سدير النفط
االأمريك���ي ،م�سرياً اإىل اأن اإ�سدار القرار من عدمه لي�ض له
تاأثري على انتاج منظمة )اأوبك(.
واأ�س���ار الب���دري اإىل اأن هناك تراجعاً كبرياً يف اإنتاج النفط
ال�سخ���ري بعد تراجع اأ�سعار النفط اخل���ام ،مبيناً اأن زيادة
االإنتاج يف النفط ال�سخري يقدر ب�سفر حالياً ،كما اأن زيادة
االإنت���اج يف � ،2016ست�سبح بال�سالب ،مما �سينعك�ض اإيجاباً
على االأ�سعار وعلى )اوبك(.
وحول توقعاته مل�ستوي���ات اأ�سعار النفط ،قال البدري «لي�ض
ل���دي توقعات لالأ�سعار خالل املرحلة املقبلة» ،الفتاً اإىل اأنه
ال اأحد با�ستطاعته التنبوؤ باأ�سعار النفط م�ستقب ً
ال».
وقال اأمني عام اأوبك اإن معطيات ال�سوق االأ�سا�سية ال تدعم
االنخفا�ض الكبري يف االأ�سعار التي تراجعت بنحو  %60منذ
يوني���و  ،2014متوقعاً اأن يرتفع الطل���ب العاملي على النفط
اإىل  110مالي���ني برمي���ل يومياً بحلول  2040من  93مليون
برميل حالياً .م�سيفاً اأن «هذا يتطلب ا�ستثمارات بقيمة 10
تريليونات دوالر من االآن حتى ذلك احلني».

عبد اهلل البدري  -السكرتير العام
لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

ويف �س���وؤال حول م���دى تاأثري انخفا�ض النف���ط على امل�ساريع
النفطية الراأ�سمالية للدول االأع�ساء يف اأوبك ،قال البدري اإن
هن���اك تاأثرياً كبرياً عل���ى امل�ساريع الراأ�سمالية يف كافة الدول
املنتج���ة للنفط ،م�س���رياً اإىل اأن هناك تراجعاً بن�سبة  %21يف
اال�ستثم���ارات النفطية للدول املنتجة .م�سرياً اإىل اأن املنظمة
واثق���ة من اأن �سوق النفط �ستكون اأكرث اتزاناً يف �سنة ،2016
مع تراجع اإنتاج دول غري اأوبك وارتفاع الطلب العاملي.
ويف �سي���اق مت�س���ل طال���ب الب���دري يف موؤمتر ح���ول قطاع
النف���ط عقد يف العا�سم���ة الربيطانية لندن الدول امل�سدرة
للب���رتول م���ن  -اأوبك وغ���ري اأوبك -للتخل�ض م���ن الفائ�ض
النفط���ي يف االأ�سواق العاملية ،م�س���رياً اإىل االأ�سواق العاملية
تواج���ه م�سكلة تتمثل يف فائ����ض حجمه  200مليون برميل.
ملمح���اً اإىل اأن منو املعرو�ض م���ن النفط من الدول املنتجة
م���ن خارج اأوبك رمبا ي�سبح �سفراً اأو اأقل يف  ،2016وذلك
يف ظ���ل انخفا�ض ا�ستثم���ارات اأن�سطة املنبع النفطية بقيمة
 650ملي���ار دوالر ،ما يعني اأنه يتع���ني اأن يبداأ املعرو�ض يف
الرتاج���ع قريباً .وق���ال البدري �سرنى اأثر ه���ذا االنخفا�ض
على االإنتاج يف امل�ستقبل القريب .
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النقي :برتوكول جديد لـ «التغيرات
المناخية» بد ًال من «كيو تو»
المعتمد حالي ًا حول العالم

عباس النقي  -األمين العام لمنظمة
األقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)

توق���ع االأمني الع���ام ملنظمة االأقطار العربي���ة امل�سدرة للبرتول
«اأواب���ك» عبا����ض نقي� ،سدور قان���ون اأو بروتوك���ول جديد قد
يح���ل حمل بروتوكول «كيو تو» يف حال مت اإقراره واعتماده من
االأع�ساء خالل اجتماع التغريات املناخية.
واأكد نق���ي يف ت�سريحات �سحافية على هام�ض امللتقى الثالث
والع�سري���ن الأ�سا�سي���ات �سناع���ة النف���ط والغاز ال���ذي نظمته
منظم���ة االأقطار العربية امل�سدرة للب���رتول «اأوابك» من  4اإىل
 7اأكتوب���ر  ،2015اأن املنظم���ة لها اأهداف حم���ددة اأن�سئت من
خاللها وتقوم بتنفيذها ،م�سيفاً اأن هناك اجتماعات تن�سيقية
دائماً مع منظمة ال���دول امل�سدرة للنفط ومع اجلامعة العربية
وجمل����ض التع���اون اخلليجي من الق�ساي���ا املطروحة خ�سو�ساً
ق�سايا التغريات املناخية.
واأو�س���ح نقي اأن ال�س���ركات التابعة للمنظمة «اأوابك» يف ليبيا
و�سوري���ة ب���داأت بالعودة للعم���ل مرة اأخرى بع���د فرتة توقف،
الفت���اً اإىل اأنه لي�ض من اأهداف املنظم���ة النظر يف م�ستويات
االأ�سع���ار واالإنتاج ،وموؤكداً اأنه لي�ض م���ن دور املنظمة حتديد
االأ�سعار يف ال�سوق.
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وق���ال نق���ي يف كلمته خالل امللتق���ى اإنه لدى ال���دول االأع�ساء
برام���ج تدريبية ومراكز متخ�س�سة حول املو�سوعات البرتولية
املختلف���ة يف جمال العمل ،وه���ي تغطي �ستى مراحل ال�سناعة
النفطي���ة وم���ا يحي���ط به���ا ،معت���رباً اأن ه���ذا امللتق���ى فر�سة
للم�سارك���ني لتعمي���ق مداركه���م يف اأ�سا�سيات �سناع���ة النفط
والغ���از ،ومواكب���ة م�ستجداته���ا املت�سارع���ة م���ن خ���الل طرح
املوا�سي���ع ذات العالق���ة املبا�س���رة اأو غري املبا�س���رة بال�سناعة
النفطي���ة ،ف�س ً
ال عما يوفره هذا امللتقى من مناخ طيب لتوثيق
عرى العالقات املهنية وال�سخ�سية بني امل�ساركني.
واأ�س���ار اإىل اأنه نظراً ملا حتقق من فوائد يف هذين املجالني يف
ال�س�ابق ،فق���د حظيت امللتقيات بالدع���م واالهتمام وامل�ساندة
م���ن قب���ل جمل����ض وزراء املنظمة واملكت���ب التنفي���ذي ل�سمان
ا�ستمراره���ا ،منوه���اً اإىل اأنه يف ما يخ����ض مو�سوعات امللتقى
ف�سيت���م تناول تط���ور املفاو�سات املتعلقة بالتغ���ريات املناخية،
نظ���راً لالهتم���ام الوا�س���ع عل���ى امل�ست���وى املحل���ي واالإقليمي
وال���دويل ،وما يثار من ت�ساوؤالت ح���ول عالقة الطاقة بالبيئة،
وعالقتهم���ا بالتغ���ريات املناخية ،واجلدل الدائ���ر حولها ،واأثر
ذلك عل���ى ا�ستهالك الب���رتول والغاز والطل���ب العاملي عليهما
خ�سو�س���اً على امل���دى البعيد ،كم���ا �سيتم تن���اول دور االإعالم
البرتويل ملا له من تاأثري مبا�سر على ال�سوق البرتولية العاملية،
وعلى ال�سناعة النفطية والطاقة ب�سكل عام.
واأ�س���ار نقي اإىل اخللفية التاريخي���ة لتنظيم هذه امللتقيات
وما واكب م�سريتها ،اإذ عقدت االأمانة العامة الدورة االأوىل
الأ�سا�سيات �سناعة النفط والغاز عام  ،1976ووا�سلت عرب
تكلي���ف وحدة التدريب يف ذاك احل���ني ،يف االإ�سراف على
عقده���ا �سنوياً بحي���ث توا�سل ذلك حتى ال���دورة العا�سرة
عام .1985

متوسط

السعر الشهري (دوالر أميركي)
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00

Dec.15

Nov.15

Oct.15

Sep.15

Aug.15

July15

June15

May-15

Apr.15

March15

Feb.15

Jan.15

40.00

المتوسط الشهري
سبتمبر 2015
44٫83

أكتوبر 2015

نوفمبر 2015

45.02

43٫65
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مشاركات

خلل برنامج (اأوبك) ال�صيفي للأبحاث

مشاركة كويتية متميزة حول اإلعالم المتخصص
م � � ��ن املع � � ��روف اأن التدريب هو تلك اجلهود التي تهدف اإىل تزويد املوظف باملعلومات واملعارف التي تك�صبه املهارة يف الأداء،
اأو تنميته وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف وخربات مبا يزيد من كفاءته يف اأداء عمله احلايل اأو يعده لأداء اأعمال ذات
م�صت � � ��وى اأعلى يف امل�صتقبل القريب .والتدريب هو الأ�صل � � ��وب الأمثل الذي تتبعه املوؤ�ص�صات واملنظمات الكربى يف املج�الت
املختلف � � ��ة لتطوير املهارات الفني � � ��ة واملهنية للأجيال والكوادر ال�صبابية ،ويف ظل هذا النهج اعتادت منظمة الدول امل�صدرة
للب � � ��رول (اأوب � � ��ك) على عقد برامج تدريبية تاأهليه لأع�صاء دول املنظم � � ��ة ،كان اأخرها برنامج (اأوبك) ال�صيفي للأبحاث،
به � � ��دف تطوير املهارات الفنية واملهنية لدى املتخ�ص�صني الذين يعملون يف القط � � ��اع النفطي بالدول الأع�صاء ،واإك�صابهم
اخلربة يف جمالت البحث العلمي املتعلقة بق�صايا النفط والطاقة.

جراح البلوشي يقارن بين سبل اإلعالم الحديث واإلعالم التقليدي
�س���ارك يف الربنامج ال�سيفي الذي عقد يف فرتة ال�سيف
وا�ستم���ر لنح���و  8اأ�سابي���ع ع���دد م���ن املر�سح���ني الدول
االأع�س���اء االثن���ي ع�سر ،وقدم كل م�س���ارك )مر�سح( من
ال���دول االأع�س���اء ورقة بح���ث تتعل���ق بتخ�س�سه وجمال
عمل���ه ،وبع���د اعتم���اد ورقة البح���ث يتم حتدي���د موعد
ملناق�س���ة امل�سارك من قبل اللجنة االأكادميية التي ت�سرف
على الربنامج ال�سيفي ،وتتم دعوة كل امل�ساركني حل�سور
مناق�سة البحث.
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واجلدي���ر بالذكر اأن���ه بعد االنتهاء م���ن الربنامج وتقدمي
البح���ث ،يت���م ن�سر جمي���ع االأبحاث الت���ي مت تقدميها يف
كتاب بعنوان (�صيف اأوبك)
ملخ�ص ورقة عمل مر�صح دولة الكويت
وقد قام ال�سيد جراح البلو�سي مر�سح وزارة النفط بدولة
الكويت بتق���دمي ورقة عمل �سعى من خاللها اإىل ت�سليط
ال�س���وء عل���ى الدور امله���م ال���ذي تلعبه و�سائ���ل االعالم

العاملي ،وقدرتها على تغطية الق�سايا املتعلقة
مبنظمة االأوبك ،وتاأثريها تلك الو�سائل على
عمل املنظمة.
عقد الباح���ث يف ورقة العمل مقارنة ما بني
و�سائ���ل االإعالم التقليدي���ة وو�سائل االإعالم
احلديثة ،من جان���ب طريقة انتقال الر�سالة
االإعالمي���ة من امل�سدر اإىل املتلقي ،ومراحل
عملي���ة االت�س���ال ،والتط���ور التاريخي الذي
م���رت به الو�سائل االإعالمي���ة التقليدية منذ
ن�ساأتها حتى وقتنا احلا�سر.
يتطرق الباحث اإىل االإعالم املتخ�س�ض الذي
ظهر نتيجة التطور الذي و�سل اإليه املجتمع
يف الوق���ت احل���ايل وتنوع جم���االت احلياة،
االأم���ر الذي دعا اإىل تنام���ي احلاجة لوجود
اإع���الم متخ�س�ض يركز على تخ�س�ض ما من
تخ�س�سات العمل املتعددة ،ومن تلك االأنواع
على �سبي���ل الذكر ولي�ض احل�س���ر :االإعالم
الديني ،االإعالم االأمني ،االإعالم ال�سيا�سي،
االإعالم البيئي ،واالإعالم البرتويل.
ومن ث���م يركز البحث على االإعالم البرتويل
كونه اأحد اأنواع االإعالم املتخ�س�ض ،تعريفه،
ن�ساأت���ه ،وظائفه ،واأهداف���ه .ثم تعر�ض ورقة
البح���ث نب���ذة ع���ن اإ�سرتاتيجي���ة االإع���الم
البرتويل اخلليجية كتجربة متميزة يف جمال
االإعالم البرتويل.
و�سلط���ت ورق���ة الباحث ال�س���وء على �سورة
اأوب���ك احلالي���ة يف االإع���الم العامل���ي ،واأبرز
التحدي���ات االإعالمي���ة التي تواج���ه املنظمة
يف االآون���ة االأخ���رية ،اإذ مت عر�ض اأمثلة حول
�س���ورة املنظمة املتداول���ة يف و�سائل االإعالم
املحلية والعاملية.
ويف نهاي���ة ورق���ة العم���ل ق���دم الباح���ث بع�ض
التو�سيات التي ت�ساعد يف اإبراز �سورة املنظمة
حملي���اً وعاملياً ،عن طريق ا�ستخ���دام الو�سائل
االإعالمي���ة احلديث���ة مث���ل االإنرتن���ت وبرامج
التوا�س���ل االجتماع���ي ،وغريه���ا م���ن و�سائل
االعالم احلديثة واأدوات العالقات العامة.
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ملتقيات

مناخا ً
ً
طيبا لتوثيق العلقات املهنية وال�صخ�صية بني امل�صاركني
وفر

النقي ( :أوابك ) تتعاون مع منظمات كبرى كالجامعة
العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

حت � � ��ت �صع � � ��ار (مبادئ التنقي � � ��ب واإنت � � ��اج النفط والغ � � ��از و�صناعة
التكري � � ��ر)� ،صارك � � ��ت وزارة النف � � ��ط الكويتي � � ��ة يف امللتق � � ��ى الثالث
والع�صرين لأ�صا�صيات �صناعة النفط والغاز الذي نظمته منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرول ( اأوابك) يف الفرة من  4اإىل 7
اأكتوبر  ،2015يف مقرها الرئي�صي بدولة الكويت.
�س���ارك يف امللتقى عدد من املخت�سني واخلرباء يف �سناعة
النف���ط من ال���دول االأع�ساء يف املنظم���ة ،كان يف مقدمتهم
املهتم���ون ب�سناع���ة النفط م���ن اململكة العربي���ة ال�سعودية،
وافتت���ح امللتقى �س�عادة االأمني العام ملنظمة االأقطار العربية
امل�س���درة للبرتول )اأواب���ك( االأ�س��تاذ عب��ا����ض علي الن�ق���ي
بكلم���ة ق���ال فيه���ا «ي�سعدين ،ونح���ن نفتتح امللتق���ى الثالث
والع�سري���ن الأ�سا�سي���ات �سناع���ة النفط والغ���از ،اأن اأرحب
بك���م جميعا ،ون�سكركم على ح�سوركم وتواجدكم معنا ،كما
ي�سعدين اأن اأرحب باالأخ���وة واالأخوات امل�ساركني من خارج
دول���ة الكوي���ت متمنياً له���م طيب االإقام���ة يف بلدهم الثاين
الكويت .واأود به���ذه املنا�سبة اأن اأعرب عن خال�ض تقديري
وامتن���اين للدول االأع�ساء الت���ي ا�ستجابت لدعوة امل�ساركة،
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ونح���ن واثقون من اأن م�ساركتكم وح�سوركم �سي�ساهمان يف
اإغن���اء فعالي���ات امللتقى ،وناأمل اأن تك���ون متابعتكم لوقائعه
فر�سة لال�ستفادة من اأهدافه».
وتوق���ع االأمني العام ملنظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول
)اأواب���ك( عبا����ض علي النق���ي �سدور بروتوك���ول عاملي جديد
ب�س���اأن التغريات املناخية خالل قمة التغريات املناخية املزمع
عقده���ا يف باري����ض .واأو�س���ح النق���ي اأن ه���ذا الربوتوكول اأو
القانون اجلديد قد يحل حمل برتوكول )كيوتو( اإذا مت اإقراره
واعتماده خ���الل هذه القمة .واأ�ساف النقي اأن )اأوابك( تهتم
كثرياً باملتغريات املناخية م�سرياً اإىل وجود تن�سيق دائم بينها
وب���ني منظم���ة ال���دول امل�سدرة للنف���ط )اأوب���ك( يف عدد من
املو�سوعات منها التغريات املناخية ،م�سرياً اإىل اأن ل� )اأوابك(

تعاوناً مع منظمات اأخرى كاجلامعة العربية وجمل�ض التعاون
لدول اخلليج العربية.
وع����ن اأ�سع����ار النفط يف االأ�سواق العاملي����ة اأفاد النقي باأنه ال
ميك����ن يف الوقت احل����ايل ومع معطيات ال�س����وق توقع اأ�سعار
حمددة للنفط ،م�سرياً اإىل اأنه «لي�ض من اخت�سا�ض )اأوابك(
النظر يف اأ�سعار النفط يف االأ�سواق العاملية اأو االإنتاج» ،موؤكداً
اأن ل� )اأوابك( اأهداف اأخرى تعمل عليها وت�سعى لتحقيقها.
وذكر اأن ال�سركات التابعة ل� )اأوابك( يف ليبيا و�سوريا عادت
للعمل مرة اأخرى بعد فرتة توقف ،معرباً عن تقديره للدول
االأع�س���اء التي ا�ستجابت لدع���وة امل�ساركة يف امللتقى والتي
�ست�ساهم يف اإغناء فعالياته.
واأك���د النق���ى اأن امللتقى يتي���ح الفر�س���ة للم�ساركني لتعميق
مداركه���م يف اأ�سا�سي���ات �سناع���ة النف���ط والغ���از ومواكبة
م�ستجداته���ا املت�سارع���ة م���ن خ���الل ط���رح املوا�سيع ذات
العالق���ة املبا�س���رة اأو غ���ري املبا�س���رة بال�سناع���ة النفطية.
واأو�سح النقي اأنه نظراً لالهتمام املحلي واالإقليمي والدويل
اإ�سافة للت�ساوؤالت حول عالق���ة الطاقة بالبيئة وبالتغريات
املناخي���ة واجلدل الدائر حولها فقد خ�س�ست حما�سرة يف
امللتق���ى حول هذا املو�سوع تتناول تطور املفاو�سات املتعلقة
بالتغ���ريات املناخية واأثرها على ا�سته���الك البرتول والغاز
والطلب العاملي عليهما.
يذك���ر اأن امللتق���ى ت�سمن يف برناجم���ه  12حما�سرة قدمها
متخ�س�س���ون من داخ���ل االأمانة العامة وخارجه���ا وتتناول
اأربع���ة حماور فنية واقت�سادية واإعالمية وبيئية ذات عالقة
بال�سناع���ة النفطية .وتناولت حما�سرات امللتقى الكثري من
الق�ساي���ا الفني���ة املتعلقة مبراحل ما قب���ل االإنتاج وما بعده
ب���دءاً باملعلومات االأ�سا�سية اخلا�س���ة بالتنقيب عن البرتول
م���روراً بطرق اإنتاج النفط و�سناعة الغاز الطبيعي والتكرير
واإنتاج الوقود النظيف والنقل و�سوال اإىل اأ�سا�سيات �سناعة
البرتوكيماوي���ات باالإ�ساف���ة اإىل م�ستقبل م�س���ادر الطاقة
املتجددة .ويحتوي برنامج امللتقى على حما�سرات واأبحاث
تتن���اول اجلوان���ب االقت�سادية املرتبطة بالطاق���ة والعوامل
الت���ي توؤث���ر يف ا�سته���الك النف���ط واأ�سع���اره وال���دور الذي
يلعب���ه النفط يف جمال التنمي���ة العربية ومتويل امل�سروعات
البرتولية واأ�سواق البرتول العاملية وخلفياتها.
وتاأت����ي م�سارك����ة وزارة النف����ط �سم����ن االأه����داف املر�سومة لها
يف اإ�سرتاتيجي����ة ال����وزارة والتي حتث على تكثي����ف التواجد يف
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العالم يشهد تغييرات جذرية في صناعة البتروكيماويات
املنا�سب����ات واملحاف����ل املحلية منها واخلارجي����ة لتح�سني �سورة
القطاع النفطي الكويتي واملتمثلة باحل�سور االإعالمي وامل�ساركة
يف الفعاليات ذات طبيعة جمتمعية باجلانب االإعالمي وحماولة
الو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من اجلمهور.
ويف اإط���ار اأوراق العم���ل الت���ي قدم���ت يف امللتق���ى ،ورق���ة
عم���ل ح���ول �سناع���ة البرتوكيماوي���ات قدمها مدي���ر اإدارة
ال�س���وؤون الفني���ة الدكتور �سم���ري حممود القرعي����ض ،اأ�سار
فيه���ا اإىل اأن �سناع���ة البرتوكيماويات تعد م���ن اأهم دعائم
االقت�س���اد العاملي ،وركي���زة من ركائز �سناع���ات امل�ستقبل،
وحم���وراً رئي�سي���اً يف التنمي���ة ال�سناعي���ة .وتعت���رب �سناعة
البرتوكيماويات حالياً جزءاً ال يتجزاأ من قطاعات ال�سناعة
التحويلي���ة واال�ستهالكي���ة ،ومنتجات متع���ددة ت�سمل طيفاً
وا�سعاً من مواد الط���الء واملطاط والبال�ستيك ،واملنظفات،
واالأ�سباغ ،واالأ�سمدة ،واملبي���دات ،واملن�سوجات ،واملذيبات،
وم�ستح�س���رات التجمي���ل واالأدوي���ة ،وم���واد اأخ���رى .وقد
�ساهم���ت ال�سناع���ات البرتوكيماوية خ���الل العقود االأربعة
املا�سي���ة يف نه�س���ة وتنمية جميع مراف���ق احلياة يف معظم
الدول ال�سناعية الت���ي ا�ستطاعت ت�سخري هذه ال�سناعات
خلدمة النمو االقت�سادي.
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م�سرياً اإىل اأن �سناعة البرتوكيماويات تعترب من ال�سناعات
الرئي�سي���ة الك���ربى التي حتت���اج اإىل ا�ستثم���ارات �سخمة،
وت�ستخ���دم تقنيات متقدم���ة ،وتعتمد يف املق���ام االأول على
الغ���از الطبيع���ي ،وم�ستقات النفط كم���واد اأولية ،حيث يتم
تك�سريه���ا ال�ستخال����ض م���واد برتوكيماوي���ة ت�ستخ���دم يف
�سناعات عديدة ،وتتميز مبردود اقت�سادي عال.
واأمل���ح د .القرعي�ض اإىل اأن القرن احلادي والع�سرين ي�سهد
تغ���ريات هيكلية جذرية يف �سناع���ة البرتوكيماويات ،حيث
اأن الع���امل ي�سه���د نقل���ة نوعية وحتوالً جوهري���اً فيما يتعلق
باملواد اخل���ام )اللقائم( ،والنواحي اجلغرافي���ة وال�سكانية،
وذلك مع بروز منطقة ال�سرق االأو�سط كمركز عاملي لالإنتاج
مبا متتلكه من امل���وارد الطبيعية منخف�سة التكلفة ،وكذلك
حتول مراكز اال�ستهالك الكربى جتاه دول �سرق اآ�سيا نتيجة
للنم���و ال�سريع عل���ى الطلب يف كل من الهن���د وال�سني مما
يتطلب املزيد من التخطيط ل�سد حاجة الطلب العاملي على
املنتج���ات الكيماوي ،ويدرك منتج���و البرتوكيماويات تاأثري
تكالي���ف خامات التغذي���ة واالأ�سواق اجلدي���دة على حتديد
مواقع امل�سانع م�ستقب ً
ال بهدف تلبية الطلب العاملي.

مقاالت

إيمان حمد الشطي
رئي�ص فريق عمل
وكبر م�صت�صاري التقا�صي

قانونية االستعانة بالشركات
العالمية لتنمية حقول النفط

الدور الكب � � ��ر الذي يلعبه قطاع النف � � ��ط يف القت�صاد
الكويتي على اعتبار اأنه امل�صدر الأول للإيرادات العامة،
يدفع الدولة اإىل بح � � ��ث ال�صتعانة بال�صركات النفطية
العاملي � � ��ة للم�صاهمة يف زيادة الطاق � � ��ة الإنتاجية ونقل
التقني � � ��ات احلديثة واخل � � ��ربات الفنية الت � � ��ي متتلكها
ال�ص � � ��ركات النفطي � � ��ة العاملية لتطوير بع� � � ��ص حقولها،
اإ�صافة اإىل تنمية الروابط الإ�صراتيجية والقت�صادية،
وال�صتف � � ��ادة من خربات ال�ص � � ��ركات العملقة يف الإدارة
والتقني � � ��ة واأ�صاليب العم � � ��ل ذات الكفاءة العالية ،اإل اأن
ال�صتعان � � ��ة بتلك ال�صركات العاملية يتقيد باملادة ()152
من الد�صت � � ��ور الكويتي التي تن�ص عل � � ��ى اأن (كل التزام
با�صتثم � � ��ار مورد م � � ��ن موارد ال � � ��روة الطبيعية اأو مرفق
م � � ��ن املرافق العامة ل يك � � ��ون اإل بقانون ولزمن حمدود
وتكف � � ��ل الإج � � ��راءات التمهيدية تي�ص � � ��ر اأعمال البحث
والك�صف وحتقيق العلنية واملناف�صة).
وعلي � � ��ه وملا كان م�ص � � ��روع ال�صتعانة بال�ص � � ��ركات العاملية
مرتبط مبورد من موارد ال � � ��روة الطبيعية فاإنه يتعني
اأن يك � � ��ون مرتبط � � � ً�ا بقانون يبني في � � ��ه �صوابط التعاقد
واملدة القانونية واإجراءات التعاقد ،واجلهة املنوط بها
الإ�صراف واملراقبة واملحكم � � ��ة املخت�صة يف حالة ن�صوب
اأي خلف ،وذلك ل�صمان عدم الوقوع يف �صبهة املخالفة
الد�صتورية لن�ص املادة (.)152
وبعد �صدور قرار املجل�ص الأعلى للبرول باملوافقة على
ال�صتعانة بال�صركات النفطية العاملية لتطوير واإنتاج

النف � � ��ط بالكوي � � ��ت وفق اتفاقي � � ��ات خدم � � ��ات ت�صغيلية،
توجه � � ��ت �صرك � � ��ة نفط الكوي � � ��ت يف الآون � � ��ة الأخرة اإىل
ال�صتعانة ب�صركات النفط العاملية من خلل اتفاقيات
خدم � � ��ات فنية وذلك به � � ��دف زيادة طاقته � � ��ا الإنتاجية
وتطوي � � ��ر بع�ص حقوله � � ��ا يف اإطار ما ي�صم � � ��ح به د�صتور
الكوي � � ��ت ول ينط � � ��وي ذلك عل � � ��ى منح تل � � ��ك ال�صركات
القائمة على هذه امل�صروعات امتياز ا�صتك�صاف النفط
وانتاج � � ��ه ،ب � � ��ل تقت�ص � � ��ر على تطوي � � ��ر مكام � � ��ن نفطية
موجودة بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية.
ومثل تل � � ��ك التفاقيات يتع � � ��ني عند اإبرامه � � ��ا اللتزام
بال�صواب � � ��ط الد�صتوري � � ��ة والقانوني � � ��ة ،ل �صيم � � ��ا اأنه � � ��ا
مرتبط � � ��ة بال � � ��روة النفطية التي ت�ص � � ��كل امل�صدر الأول
للدخل القومي لدولة الكويت .
وم � � ��ع ذلك ف � � �اإن املعار�ص � � ��ة ال�صيا�صية لقي � � ��ام ال�صركات
الأجنبي � � ��ة ب � � ��دور يف الإنت � � ��اج اأخرت م�صروع � � ��ات تطوير
النفط ،فل يزال جمل�ص الأمة يتباطاأ يف اإقرار م�صروع
القانون اخلا� � � ��ص بال�صتعانة بال�صركات العاملية خ�صية
م � � ��ن عودة �صيطرة ال�ص � � ��ركات الأجنبية على قطاع مهم
وحيوي من قطاع � � ��ات القت�صاد يف الدولة ،على الرغم
م � � ��ن تركيز احلكوم � � ��ة يف اإعداد هذا امل�ص � � ��روع على عدم
امل�صا�ص مبلكية الروة النفطية ،اأو ال�صماح بال�صتحواذ
عليه � � ��ا من قبل الغ � � ��ر ،وترى اأن امل�ص � � ��روع ل يحمل يف
طياته اأي خمالف � � ��ة للد�صتور اأو للقوان � � ��ني ال�صارية يف
هذا ال�صاأن.
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ملف العدد

االجتماع الرابع والثالثون للجنة الوزارية
للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون

عق � � ��دت جلنة التعاون البرويل لدول جمل�ص التعاون اجتماعها الراب � � ��ع والثلثني  ،وذلك يوم اخلمي�ص املوافق
� 10صبتم � � ��رب  2015يف مدين � � ��ة الدوحة  .وقد ح�صره � � ��ا معايل وزراء البرول والطاقة ب � � ��دول املجل�ص  .هذا و�صبق
الجتم � � ��اع ال � � ��وزاري انعقاد الجتماع اخلام�ص ع�ص � � ��ر (التح�صري) للجن � � ��ة وكلء وزارات البرول بدول جمل�ص
التع � � ��اون وذل � � ��ك يوم الأربعاء املوافق � 9صبتمرب  2015م  .و بح � � ��ث الجتماع التح�صري لل�صادة الوكلء امللفات
البرولي � � ��ة وجدول اأعمال اجتماع مع � � ��ايل الوزراء ورفع التو�صيات اللزمة بذل � � ��ك وكان من اأبرزها املوافقة على
خط � � ��ة عمل وتقرير فريق الطاقة بدول املجل�ص حول الجتماعات مع ال � � ��دول واملجموعات القت�صادية الدولية
والتعاون امل�صرك  .كما وافقت اللجنة على مذكرة التفاهم بني الأمانة العامة ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرول (اأوابك ) يف جمال الإعلم البرويل وخطة العمل امل�صركة.
تراأ����ض وف���د دول���ة الكويت امل�س���ارك يف االجتم���اع الرابع
والثالث���ني للجن���ة التعاون البرتويل و ال���ذي عقد يوم 10
�سبتم���رب  2015مع���ايل وزير النفط ووزي���ر الدولة ل�سوؤون
جمل�ض الوزراء الدكتور علي �سالح العمري ،وبداأت اجلل�سة
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باإق���رار اأ�سح���اب املع���ايل وزراء الب���رتول م�س���روع جدول
اأعمال االجتماع الذي اقرتحته االأمانة العامة .وبعد نقا�ض
م�ستفي����ض حول املوا�سي���ع املدرجة على ج���دول االأعمال
يف �س���وء حما�سر اللج���ان واملذكرات املقدم���ة من الدول

نتائج مثمرة الجتماع لجنة التعاون البترولي
االأع�س���اء واالأمانة العامة اطلعت اللجنة على تقرير
االمانة العامة اخلا�ض بفريق جمل�ض التعاون للطاقة
و�سوؤونه���ا يف منظم���ة التج���ارة العاملي���ة واتفاقيات
التجارة احلرة ،ووافق معاليهم على خطة عمل الفريق
لل�سنوات القادمة للتعامل مع التكتالت واملجموعات
االقت�سادي���ة االأخ���رى ذات االأهمي���ة .واطلعت جلنة
التع���اون البرتويل على تقرير االأمان���ة العامة حول
اجتماعات جلنة املخت�سني باالإعالم البرتويل بدول
املجل�ض ،واإ�ستعر�س���ت اخلطة اخلم�سية امل�ستقبلية
للجن���ة املخت�سني باالإعالم الب���رتويل بدول املجل�ض،
وترجمة اإ�سرتاتيجية االإعالم البرتويل لدول جمل�ض
التع���اون باللغ���ة االإجنليزية ،واأخ���ذت علماً مبقرتح
اإن�س���اء جائ���زة خم�س�س���ة للعامل���ني املتميزي���ن يف
االإعالم الب���رتويل متنحها الدول���ة امل�ست�سيفة اأثناء
حف���ل افتتاح ملتق���ى االإعالم الب���رتويل الذي يعقد
كل �سنت���ني يف اإح���دى دول املجل�ض ومت تكليف جلنة
املخت�سني باالإعالم الب���رتويل بتحديث اإ�سرتاتيجية
االإع���الم الب���رتويل ل���دول جمل����ض التع���اون خا�سة
اأنه���ا اأم�س���ت ث���الث �سنوات م���ن تاري���خ اعتمادها،
وواف���ق اأ�سحاب املعايل وزراء البرتول والطاقة على

عقد ور����ض عمل حملية وخليجي���ة ودورات تدريبية
متخ�س�س���ة يف جمال االإعالم الب���رتويل �سواء عرب
وزارات البرتول اأو �سركات البرتول الوطنية ومعاهد
التدري���ب .وفيم���ا يخ�ض اجتماع���ات جلنة م�سوؤويل
ال���رثوة املعدنية بدول جمل�ض التعاون طلب اأ�سحاب
املع���ايل وزراء الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة من جلنة
م�سوؤويل الرثوة املعدنية بدول املجل�ض اال�ستمرار يف
اإعداد م�سروع املبادئ االأ�سا�سية للتعاون امل�سرتك يف
قطاع الرثوة املعدنية لدول جمل�ض التعاون على �سوء
ما يرد لالأمانة العامة من مالحظات للدول االأع�ساء
على امل�سروع ،عالوة على ا�ستكمال اجلهود املبذولة
الإعداد خارطة اال�ستثمارات التعدينية بدول املجل�ض
على قاعدة جيولوجية.
وب�س���اأن االجتماع���ات الدولية املتعلق���ة بتغري املناخ،
اطلع���ت جلنة التع���اون البرتويل عل���ى تقرير رئي�ض
جمموع���ة العم���ل ل���دول املجل����ض املكلف���ة بدرا�سة
ومتابعة اجتماعات اتفاقي���ة االأمم املتحدة االإطارية
لتغ���ري املناخ وبرتوكول كيوت���و ،اأخذ اأ�سحاب املعايل
وزراء الب���رتول والطاق���ة علم���ا بدرا�س���ة ومتابع���ة
تطورات اجتماع���ات اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية

العدد 42نوفمبر 2015

23

إقرار خطة العمل المشترك بين لجنة المختصين
باإلعالم البترولي بدول المجلس ومنظمة أوابك
لتغري املناخ وبرتوك���ول كيوتو الذي ذكر اأن جمموعة
العمل ال تزال يف طور الت�ساور �سمن الور�سة املقامة
حالي���اً يف الدوحة التي اأقره���ا وكالء وزارات البيئة
يف دول املجل����ض ملناق�سة موا�سي���ع التقارير الوطنية
مبا فيها امل�ساهمات املح���ددة على امل�ستوى الوطني
من جانب طريقة االإع���داد ونوعية وكمية املعلومات
وتوقي���ت الت�سلي���م ،وذك���ر رئي����ض املجموع���ة اأهمية
امل�سارك���ة يف االجتماع اال�ستثنائي للخروج بتو�سيات
تخ���دم موقف دول املجل�ض ،و�سك���ر اأ�سحاب املعايل
وزراء الب���رتول والطاقة رئي�ض املجموعة واأثنوا على
جهود املجموعة ،وحث الدول االأع�ساء على التن�سيق
الداخلي بني وزارات البرتول والبيئة واجلهات املعنية
لبلورة موقف موحد يخدم م�سالح دول املجل�ض.
ويف اإط���ار اإ�سرتاتيجي���ة البرتولي���ة ل���دول جمل����ض
التعاون اأقر اأ�سح���اب املعايل وزراء البرتول والرثوة
املعدني���ة ،ا�ستمرار العم���ل باالإ�سرتاتيجية البرتولية
ل���دول جمل�ض التعاون ب�سفة ا�سرت�ساديه ،اإىل جانب
االأخ���ذ بعني االعتب���ار التن�سي���ق امل�ستمر بني جلنة
االإ�سرتاتيجي���ة البرتولية وجلنة املخت�سني باالإعالم
الب���رتويل ب���دول املجل�ض ب�س���اأن مراجع���ة وحتديث
اإ�سرتاتيجي���ة االإعالم البرتويل بدول املجل�ض خا�سة
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اأنه���ا ملحقة باالإ�سرتاتيجي���ة البرتولية لدول جمل�ض
التع���اون  .وواف���ق اأ�سح���اب املع���ايل وزراء البرتول
والطاق���ة عل���ى مذك���رة التفاهم بني االأمان���ة العامة
ملجل����ض التع���اون ومنظمة ال���دول العربي���ة امل�سدرة
للب���رتول )اأواب���ك( ،اإىل جان���ب املوافق���ة على خطة
العم���ل امل�سرتك���ة امل�ستقبلي���ة بني جلن���ة املخت�سني
باالإع���الم البرتويل بدول املجل����ض ومنظمة االأقطار
العربي���ة امل�سدرة للبرتول )اأواب���ك( .واأخذ اأ�سحاب
املع���ايل وزراء الب���رتول والطاقة علم���اً بقرار جلنة
التع���اون الكهربائي واملائ���ي اأن اللجنة تابعة لها على
اأن تعر����ض االأمان���ة العامة تقريراً ب�س���اأن تعاون دول
املجل����ض يف جمال الطاقة املتجددة واملكملة وما يتم
حتقيق���ه يف تلك اللجنة على جلنة التعاون البرتويل
ً
م�ستقب���ال .ويف ذات االإط���ار ب�ساأن ق���رارات املجل�ض
االأعلى ذات العالقة بالعمل امل�سرتك ،اطلع اأ�سحاب
املع���ايل وزراء البرتول وال���رثوة املعدنية على مذكرة
االأمان���ة العامة حول ق���رارات املجل����ض االأعلى ذات
العالق���ة بالعمل امل�س���رتك .و يف بند ما ي�ستجد من
اأعم���ال ا�ستعر�ست دولة االإم���ارات العربية املتحدة
جتربته���ا ب�س���ان حتري���ر اأ�سعار الوق���ود )اجلازولني
والدي���زل( .ويف نهاية االجتماع رفع اأ�سحاب املعايل
وزراء الب���رتول والطاق���ة برقية �سك���ر ملقام �ساحب

حث االجتماع الدول األعضاء على التنسيق الداخلي
بين وزارات البترول والبيئة والجهات المعنية
ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثان – حفظه اهلل –
اأم���ري دولة قطر على طيب الوف���ادة وكرم ال�سيافة،
وتق���دم معاليهم بخال�ض �سكره���م وتقديرهم لدولة
قط���ر ممثل���ة يف وزارة الطاق���ة وال�سناع���ة ووفدها
امل�س���ارك برئا�س���ة �سعادة الدكت���ور حممد بن �سالح
ال�س���ادة عل���ى ا�ست�سافت���ه االجتم���اع وعل���ى ح�سن
اال�ستقبال وك���رم ال�سيافة واالإعداد  ،ورحب معايل
وزي���ر الب���رتول وال���رثوة املعدنية املهند����ض علي بن
حمم���د النعيم���ي با�ست�ساف���ة االجتم���اع اخلام����ض
والثالثني للجنة التع���اون البرتويل بدول املجل�ض يف
مدين���ة الريا�ض باململك���ة العربي���ة ال�سعودية )العام
الق���ادم  ،(2016عل���ى اأن يت���م التن�سيق ب���ني االأمانة
العامة ودولة الرئا�سة حول ذلك.

الجتماع (التح�صري) اخلام�ص ع�صر لوكلء
وزارات البرول بدول جمل�ص التعاون اخلليجي
عق���دت للجن���ة وكالء وزارات البرتول بدول جمل�ض
التع���اون اإجتماعه���ا اخلام����ض ع�س���ر )التح�سريي(
ذل���ك ي���وم االأربعاء املواف���ق � 9سبتم���رب  2015م ،
وتراأ�س���ه �سع���ادة ال�سي���خ م�سعل بن ج���رب اآل ثاين –
مدي���ر �سيا�س���ات الطاقة والعالق���ات الدولة ب�سركة

قطر للب���رتول الذي األقى كلمة رحب فيها باأ�سحاب
ال�سع���ادة وكالء وزارات الب���رتول وباأع�س���اء الوفود،
م�سرياً اإىل اأن جدول اأعمال االجتماع يتناول العديد
من املو�سوعات املهم���ة املطروحة من جانب االأمانة
العام���ة ،يف مقدمة تلك املو�سوع���ات درا�سة تقريب
اإمكاني���ة اأ�سع���ار املنتجات البرتولية ب���دول املجل�ض،
واالإ�سرتاتيجية البرتولي���ة لدول جمل�ض التعاون بعد
حتديثه���ا بناء على قرار جلن���ة التعاون البرتويل يف
اجتماعها التا�سع والع�سرين ،واجتماعات املخت�سني
باالإعالم البرتويل ،وم�س���وؤويل الرثوة املعدنية بدول
املجل����ض ،اإ�ساف���ة اإىل عدد من املو�سوع���ات املهمة
االأخ���رى ،وم���ن بينه���ا تقري���ر رئي�ض فري���ق جمل�ض
التع���اون للطاقة و�سوؤونها يف منظمة التجارة العاملية
واتفاقيات التجارة احل���رة ،والتقرير املتعلق مبتابعة
تط���ورات اتفاقي���ة االأمم املتح���دة االإطارية لتغريات
املن���اخ والتقرير املتعلق بالتعاون بني دولة املجل�ض يف
جم���ال الطاقة املتج���ددة واملكمل���ة .ويف ختام كلمته
وج���ه ال�سيخ م�سعل بن ج���رب اآل ثاين ال�سكر ل�سعادة
وكالء وزارات البرتول بدول جمل�ض التعاون والوفود
امل�ساركة ،ولالأمانة العامة على ما يبذلونه من جهود
�سادق���ة وموؤازرة متوا�سلة مل�س���رية العمل اخلليجي.
بعده���ا ا�ستهل �سعادة رئي�ض اللجن���ة و�سعادة االأمني
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اعتماد الخطة الخمسية المستقبلية للجنة
المختصين باإلعالم البترولي في دول المجلس
الع���ام امل�ساع���د لل�س���وؤون االقت�سادي���ة والتنموي���ة
االأ�ست���اذ عبداهلل بن جمعة ال�سبل���ي باالأمانة العامة
ملجل�ض التعاون الرتحيب باأ�سحاب ال�سعادة الوكالء،
وب���داأ االجتماع باإقرار ج���دول اأعمال االجتماع وفق
لل�سيغة املقرتحة من االأمانة العامة .
وبع���د مناق�س���ات م�ستفي�س���ة اتفق���ت اللجن���ة عل���ى
جمموعة من التو�سي���ات يف مقدمتها درا�سة اإمكانية
تقري���ب اأ�سع���ار املنتج���ات البرتولية ب���دول املجل�ض.
ث���م اطلعت اللجنة عل���ى مذكرة االأمان���ة العامة حول
اجتماع���ات فريق جمل�ض التعاون للطاقة و�سوؤونها يف
منظم���ة التج���ارة العاملية واتفاقي���ات التجارة احلرة،
واأو�س���ت باملوافقة عل���ى مهام فريق جمل����ض التعاون
للطاقة و�سوؤونها يف منظمة التجارة العاملية واتفاقيات
التجارة احل���رة ،اإىل جانب املوافقة على خطة العمل
لل�سن���وات املقبلة للتعامل مع التكت���الت واملجموعات
االقت�سادي���ة االأخ���رى .ويف �س���اأن اجتماع���ات جلن���ة
املخت�س���ني باالإعالم البرتويل ب���دول املجل�ض ،اطلعت
اللجن���ة على مذك���رة االأمانة العامة ح���ول اجتماعات
اللجن���ة واأو�ست بتكلي���ف جلنة املخت�س���ني باالإعالم
الب���رتويل بتحدي���ث اإ�سرتاتيجي���ة االإع���الم البرتويل
لدول جمل�ض التعاون ،خا�سة بعد م�سي ثالث �سنوات
من تاريخ اعتماده���ا ،ووافقت على اخلطة اخلم�سية
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امل�ستقبلية للجن���ة املخت�سني باالإعالم البرتويل بدول
املجل�ض ،اإىل جانب املوافقة على مقرتح اإن�ساء جائزة
خم�س�س���ة للعامل���ني املتميزين يف االإع���الم البرتويل
متنحه���ا الدولة امل�ست�سيفة اأثن���اء حفل افتتاح ملتقى
االإعالم البرتويل الذي يعقد كل �سنتني يف اإحدى دول
املجل����ض ،ع���الوة على املوافقة على عق���د ور�ض عمل
حملية وخليجية ودورات تدريبية متخ�س�سة يف جمال
االإعالم البرتويل  .وفيما يخ�ض جلنة م�سوؤويل الرثوة
املعدني���ة بدول جمل����ض التعاون ،اأو�س���ت اللجنة بعد
االط���الع على مذكرة االأمانة العامة بطلب اال�ستمرار
يف اإعداد م�سروع املبادئ االأ�سا�سية للتعاون امل�سرتك
يف قط���اع الرثوة املعدنية لدول جمل����ض التعاون على
�سوء م���ا يرد لالأمان���ة العامة من مالحظ���ات للدول
االأع�ساء على امل�س���روع ،اإىل جانب ا�ستكمال اجلهود
املبذول���ة الإع���داد خارط���ة اال�ستثم���ارات التعديني���ة
ب���دول املجل�ض على قاعدة جيولوجي���ة .وفيما يخ�ض
االجتماع���ات الدولية املتعلقة بتغ���ري املناخ ،ا�ستمعت
جلن���ة وكالء وزارات الب���رتول بدول جمل����ض التعاون
اخلليجي اإىل �سرح م���ن رئي�ض جمموعة العمل لدول
املجل�ض املكلفة بدرا�س���ة ومتابعة تطورات اجتماعات
اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغري املناخ وبرتوكول
كيوت���و ،والذي اأو�سح اأن جمموع���ة العمل ال تزال يف

االتفاق على مهام فريق مجلس التعاون للطاقة
وشؤونها في منظمة التجارة العالمية
ط���ور الت�ساور خالل الور�ض املقامة يف الدوحة �سمن
م���ا مت اإقراره م���ن قب���ل وكالء وزارات البيئة يف دول
املجل����ض ملناق�سة موا�سي���ع التقارير الوطنية مبا فيها
امل�ساهمات املح���ددة على امل�ستوى الوطني من جانب
طريق���ة االإع���داد ونوعي���ة وكمية املعلوم���ات وتوقيت
الت�سلي���م ،وذكر رئي�ض املجموعة اأن���ه �سيعقد اجتماع
ا�ستثنائي على هام�ض الور�سة للخروج بتو�سيات تخدم
موقف دول املجل�ض ،و�سكرت اللجنة رئي�ض املجموعة
واأثن���وا على جهود املجموع���ة .وحثت الدول االأع�ساء
على التن�سي���ق الداخلي ب���ني وزارات البرتول والبيئة
واجله���ات املعنية لبلورة موق���ف موحد يخدم م�سالح
دول املجل�ض .ثم تطرقت جلنة وكالء وزارات البرتول
ب���دول جمل�ض التعاون اخلليج���ي ،اإىل مذكرة االأمانة
العام���ة حول اجتم���اع جلنة االإ�سرتاتيجي���ة البرتولية
ل���دول جمل����ض التع���اون ،واأو�س���ت با�ستم���رار العمل
باالإ�سرتاتيجية البرتولية لدول جمل�ض التعاون ب�سفة
ا�سرت�سادي���ة ،وم�ساركة جلنة االإ�سرتاتيجية البرتولية
لدول جمل�ض التع���اون يف اجتماعات جلنة املخت�سني
باالإعالم البرتويل ب���دول املجل�ض املخ�س�سة ملراجعة
وحتدي���ث اإ�سرتاتيجي���ة االإع���الم الب���رتويل وذلك يف
ظ���ل اإحلاقها باالإ�سرتاتيجي���ة البرتولية لدول جمل�ض
التع���اون .ثم تطرقت جلنة وكالء وزارات البرتول اإىل

اجتماعات جلنة املخت�س���ني باالإعالم البرتويل بدول
املجل�ض مع منظم���ة االأقطار العربية امل�سدرة لبرتول
)اأوابك( ،واأو�س���ت باملوافقة على مذكرة التفاهم بني
االأمانة العامة ملجل�ض التعاون ومنظمة الدول العربية
امل�س���درة للبرتول )اأوابك( ،اإىل جان���ب املوافقة على
خط���ة العمل امل�سرتكة امل�ستقبلية بني جلنة املخت�سني
باالإع���الم البرتويل ب���دول املجل�ض ومنظم���ة االأقطار
العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك( ،و يف بند ما ي�ستجد
من اأعمال ا�ستعر�ست اللجنة البندين التالني :
•حتديث املوا�صفات القيا�صية لل�صيارات .
•عر� � � ��ص جتربة دول � � ��ة الم � � ��ارات العربية املتحدة
ب�صاأن حترير اأ�صعار الوقود (اجلازولني والديزل).
ه���ذا ورفع���ت جلن���ة وكالء وزارات الب���رتول ب���دول
املجل����ض تو�سيات اجتماعها اخلام�ض ع�سر لعر�سه
على جلنة التعاون الب���رتويل ب�ساأن مذكرات االأمانة
العام���ة لدول جمل����ض التعاون فيم���ا يخ�ض امللفات
البرتولية الأخذ املوافقات الالزمة لذلك يف اجتماع
الأ�سح���اب املع���ايل وزراء الب���رتول والطاق���ة الرابع
والثالث���ني للجن���ة التع���اون البرتويل ل���دول جمل�ض
التعاون التخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها .
وتعترب جلن���ة التعاون الب���رتويل هي اللجن���ة الوزارية
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متابعة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ
املخت�سة بامللفات البرتولية وم�ساريع التعاون البرتويل
عل���ى م�ستوى دول جمل�ض التعاون ويح�سرها اأ�سحاب
املعايل وزراء البرتول والطاقة بدول املجل�ض وتعقد مرة
واحدة كل عام اأو متى ما دعت احلاجة وترفع بدورها
القرارات املتخ���ذه اإىل اأ�سحاب الفخامة وال�سمو قادة
دول املجل����ض يف اجتماعاتهم ال�سنوي���ة لالإحاطة علماً
بذل���ك  ،ومن جانب اآخر يندرج حت���ت اللجنة الوزارية
جلنة وكالء وزارات الب���رتول والطاقة واملخت�سة برفع
التو�سي���ات الالزمة لعر�سها على اللجنة الوزارية التي
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تتخذ القرارات املنا�سبة فيما يخ�ض امللفات البرتولية،
ويعم���ل �سع���ادة ال���وكالء واخل���رباء يف ه���ذا االجتماع
واالتف���اق عل���ى منهجية عمل برتولي���ة م�سرتكة للفرتة
القادمة حتقق االأهداف املن�سودة مل�سلحة دول املجل�ض
جمتمعة  .ويع��� ّد اجتماع الدوحة حمورياً نظراً ملا ّ
متر
ب���ه �سناعة البرتول العاملي���ة من تقلبات والدفع باإجتاه
اال�ستقرار وو�سع اخلطط والربامج الفنية واالقت�سادية
لت�سب يف م�سلحة تطوير العمل البرتويل
واالإعالمي���ة ّ
اخلليجي لي�سل ككتلة اقت�سادية متكاملة.

جائزة للمتميزين في اإلعالم البترولي تمنح كل عامين
ويف هذا االإطار اأ�سدرت وزارة النفط بدولة الكويت
بياناً ب�ساأن االجتماع الرابع والثالثني للجنة الوزارية
للتعاون البرتويل بدول املجل�ض جاء فيه:
الجتماع الرابع والثلث � � ��ني للجنة الوزارية للتعاون
البرويل بدول جمل�ص التعاون
�س���ارك مع���ايل وزي���ر النفط ووزي���ر الدول���ة ل�سوؤون
جمل�ض االأمة الدكت���ور علي �سالح العمري ،على راأ�ض
وف���د رفيع امل�ست���وى يف االجتم���اع الراب���ع والثالثني
للجنة الوزارية للتعاون البرتويل بدول جمل�ض التعاون
وال���ذي عقد يف مدينة الدوح���ة بدولة قطر ال�سقيقة
وذلك يوم اخلمي�ض املوافق � 10سبتمرب .2015
وق���د �سم الوفد املراف���ق ملعاليه �سف���ري دولة الكويت
يف دول���ة قطر �سع���ادة ال�سفري متعب �سالح املطوطح،
ووكيل وزارة النفط بالوكالة ال�سيخ طالل نا�سر العذبي
ال�سب���اح ،ومدي���ر اإدارة االإعالم الب���رتويل والعالقات
العام���ة ال�سي���د اأن���ور م�سح���ي ،ومراق���ب التخطيط
االإ�سرتاتيجي ال�سيدة فلوة العجمي ومراقب املنظمات
والعالق���ات الدولية ال�سيد عم���ر عبدالعزيز الو�سمي
ومراق���ب االإعالم الب���رتويل بالنياب���ة ال�سيد عبداهلل
غلوم حاجي ،باالإ�سافة اإىل بع�ض امل�سوؤولني يف كل من
موؤ�س�سة البرتول الكويتية ،والهيئة العامة لل�سناعة.
ا�ستمع���ت اللجن���ة الوزاري���ة للتع���اون الب���رتويل اإىل

تقري���ر رئي����ض فري���ق الطاق���ة ب���ول املجل����ض ح���ول
نتائ���ج االجتماعات الت���ي عقدها الفري���ق مع الدول
واملجموعات االقت�سادية الدولية حول ق�سايا النفط
والغاز والطاق���ة واإمكانيات التعاون امل�سرتك يف هذه
املجاالت بني دول املجل�ض وهذه التكتالت .
كم���ا اأطلع���ت اللجن���ة عل���ى تقري���ر رئي����ض جمموعة
العم���ل املكلفة مبتابعة تطورات اتفاقية االأمم املتحدة
االإطاري���ة لتغي���ري املن���اخ وبرتوك���ول كيو ت���و وموقف
دول املجل����ض يف املفاو�س���ات الدولية ب�ساأن االتفاقية
والربتوكول.
كم���ا وافقت اللجنة على تو�سي���ة جلنة وكالء وزارات
الب���رتول بدول املجل�ض ب�ساأن االإ�سرتاتيجية البرتولية
املحدث���ة ل���دول املجل�ض والت���ي ا�ستمل���ت عنا�سرها
عل���ى املقدمة والروؤية والر�سال���ة والغايات واالأهداف
وال�سيا�س���ات ،وق���ررت رفعه���ا للمجل����ض االأعل���ى
العتماده���ا ،كذلك وافقت اللجن���ة على تو�سية جلنة
وكالء وزارات الب���رتول ب�س���اأن خطة العمل اخلم�سية
لالإع���الم البرتويل والت���ي ت�سمنت تب���ادل اخلربات
وتكثي���ف الزي���ارات والفعالي���ات ب���ني املخت�س���ني يف
االإع���الم البرتويل بدول املجل�ض تنفيذاً الإ�سرتاتيجية
االإعالم البرتويل التي تهدف اإىل الدفاع عن امل�سالح
البرتولي���ة واالقت�سادي���ة ل���دول املجل����ض ،والت�سدي
للحم���الت االإعالمي���ة الت���ي يتعر����ض له���ا الب���رتول
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التصدي للحمالت اإلعالمية السلبية من أهم األولويات
كم�س���در رئي�س���ي للطاق���ة وق���ررت اللجن���ة رفعه���ا
للمجل����ض االأعلى العتمادها .كما وافقت اللجنة على
تو�سي���ة جلن���ة وكالء وزرات الب���رتول ب�س���اأن مذكرة
التفاه���م بني االأمانة العامة ومنظمة االأقطار العربية
امل�سدرة للبرتول )اأوابك( يف جمال االإعالم البرتويل
وخطة العمل امل�سرتكة وفررت اللجنة رفعها للمجل�ض
االأعلى العتمادها.
كما اطلعت جلنة التعاون البرتويل على تو�سية جلنة
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وكالء وزارات الب���رتول ب�س���اأن تكلي���ف اأح���د البيوت
العاملية اال�ست�سارية ذات اخلربة الإعداد درا�سة حول
اإمكاني���ة تقري���ب اأ�سعار املنتج���ات البرتولية بني دول
املجل����ض ،وكذلك تو�سية جلنة ال���وكالء ب�ساأن اإعداد
م�س���روع املبادئ االأ�سا�سية للتعاون امل�سرتك يف قطاع
الرثوة املعدنية ،وكذلك اإع���داد خارطة اال�ستثمارات
التعديني���ة ب���دول املجل����ض واتخذت اللجن���ة الوزارية
ب�ساأنها القرارات املنا�سبة.

مقاالت

أوبك ونظرة للمستقبل
بقلم  /عادل الحجب
تلعب منظم � � ��ة الدول امل�ص � � ��درة للبرول (اأوب � � ��ك) دور ًا
حموري � � � ً�ا يف اأ�صواق النفط العاملي � � ��ة خا�صة اأنها تتحكم
ً
ويوما بعد
يف نح � � ��و  %40من الإنتاج العاملي من النفط،
ي � � ��وم توؤكد اأنها مل حت � � ��د عن الهدف ال � � ��ذي اأن�صئت من
اأجله واملتمثل يف احلفاظ على اأ�صعار م�صتقرة للنفط
يف ال�صوق العاملية ،ويف ذات الوقت حتقق م�صالح الدول
املنتجة وت�صمن تدفق اآمن ومنتظم للنفط اإىل البلدان
امل�صتهلك � � ��ة ،اإىل جان � � ��ب التن�صيق مع ال � � ��دول الأع�صاء
لنتهاج �صيا�صة برولية معتدلة تراعي م�صالح كل من
امل�صدرين وامل�صتهلكني .
وم � � ��ن املع � � ��روف اأن ( اأوب � � ��ك ) اتبعت اأوائ � � ��ل الثمانينات
�صيا�صة جدي � � ��دة تقوم على حتديد �صقف اإنتاجي معني
ل يجوز للدول الأع�صاء جت � � ��اوزه ،مع توزيع احل�ص�ص
ً
وفقا له � � ��ذا ال�صقف على ال � � ��دول الأع�صاء
الإنتاجي � � ��ة
وح�ص � � ��ب الطاق � � ��ة الإنتاجي � � ��ة املتاحة ل � � ��كل منها ،ومع
منت�ص � � ��ف الت�صعينات زاوجت (اأوب � � ��ك) بني ال�صيا�صتني
الأ�صع � � ��ار والإنتاج من خلل �صيا�ص � � ��ة النقطة ال�صعرية
املحددة ثم �صيا�صة النطاق ال�صعري امل�صتهدف.
ومن � � ��ذ بداية عقد الت�صعينات وحتدي � � ��د ًا مع اأواخر عام
 1997واأوائل  1998حينما انخف�ص �صعر برميل النفط
لأق � � ��ل م � � ��ن  8دولرات اإب � � ��ان الأزم � � ��ة املالي � � ��ة الآ�صيوية،
ً
إيجابيا للغاية لت � � ��دارك التدهور
لعب � � ��ت (اأوب � � ��ك) دور ًا ا
ال�صدي � � ��د لأ�صعار النفط ،وذلك عن طريق التن�صيق مع
الدول املنتج � � ��ة وامل�صدرة للنفط �ص � � ��واء داخل املنظمة
اأو خارجه � � ��ا ،وا�صتطاعت مبا تتمتع ب � � ��ه من خربات اأن
تتجاوز الأزمة ،واأن تر�صم لها �صيا�صات جديدة اأدت فيما

بع � � ��د اإىل انتعا�ص اأ�صواق النف � � ��ط العاملية ،بل والو�صول
ب�صعر الربميل اإىل اأكر من  100دولر م�صتغلة يف ذلك
زي � � ��ادة الطلب العاملي على النف � � ��ط ،والنمو القت�صادي
امللحوظ لبع�ص دول �صرق اآ�صيا ويف مقدمتها ال�صني.
وم � � ��ع التط � � ��ورات العاملي � � ��ة املت�صارع � � ��ة والأح � � ��داث
اجليو�صيا�صية ،وعدم ا�صتق � � ��رار القت�صاد العاملي الذي
يته � � ��اوى ثم يع � � ��اود النهو�ص ،تواج � � ��ه (اأوبك) حتديات
جديدة يف مقدمتها الإنتاج املت�صارع للنفط ال�صخري،
والدع � � ��م اللحم � � ��دود الذي تقدمة ال � � ��دول الكربى ويف
مقدمته � � ��ا الولي � � ��ات املتح � � ��دة الأمريكي � � ��ة لل�ص � � ��ركات
النفطية للعتماد على النفط ال�صخري رغم اخل�صائر
امللحوظة امل�صاحب � � ��ة لعمليات الإنتاج .ول�صك اأن تلك
التحديات تفر�ص على منظمة الدول امل�صدرة للبرول
(اأوبك) انتهاج �صيا�صية نفطية جديدة� ،صيا�صة تعتمد
يف املق � � ��ام الأول على حث ال � � ��دول الأع�صاء على تطوير
�صناعتها النفطي � � ��ة ،والركيز على املتطلبات ال�صوقية
العاملي � � ��ة ويف مقدمته � � ��ا �صناع � � ��ة التكري � � ��ر و�صناع � � ��ة
البروكيماوي � � ��ات ،الت � � ��ي ت � � ��زداد تو�صع � � � ً�ا ومن � � ��و ًا مقارنة
بال�صناعة الأخرى.
ورغ � � ��م التحدي � � ��ات املتعاظم � � ��ة فال�صواه � � ��د واملحط � � ��ات
ال�صعب � � ��ة واخلط � � ��رة الت � � ��ي م � � ��رت منظم � � ��ة (اأوب � � ��ك)،
واخلربات الكبرة واملتنوعة التي متتلكها تنبئ بقدرتها
على مواجه � � ��ة التحديات امل�صتقبلية خ � � ��لل العقدين
املقبل � � ��ني ،كما تنبئ ب � � �اأن املنظمة ق � � ��ادرة على احلفاظ
كعادته � � ��ا على م�صال � � ��ح كل من ال � � ��دول املنتجة والدول
امل�صتهلكة للنفط .
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اإعداد :نورة الهولن

منا�صبة
نفطية

بح�صور �صفراء الدول املعتمدين لدى دولة الكويت

القطاع النفطي أحيا ذكرى إطفاء آخر بئر نفطي واحتفل باليوم البيئي

بح�ص � � ��ور وم�صارك � � ��ة ح�ص � � ��د م � � ��ن قيادي � � ��ي القطاع
النفط � � ��ي يتقدمهم الرئي� � � ��ص التنفي � � ��ذي ملوؤ�ص�صة
البرول الكويتية ال�صيد نزار العد�صاين ،اإىل جانب
�صفراء الدول املعتمدين ل � � ��دى دولة الكويت .اأحيا
القط � � ��اع النفط � � ��ي ذك � � ��رى اإطفاء اآخ � � ��ر بئر نفطي
واحتفل باليوم البيئي ،وذلك يوم اخلمي�ص املوافق
 5نوفمرب  ،2015يف واحة ال�صبيحية بحقل برقان.
بداأ االحتفال بكلمة ال�سيد نزار العد�ساين الذي اأعرب عن
�سعادته للم�ساركة يف االحتفال باليوم البيئي وذكرى اإطفاء
اآخ���ر بئ���ر نفطي ،م�سرياً اإىل تلك الذك���رى �سجلت مرحلة
جدي���دة يف تاريخ دولة الكوي���ت احلديث بعدما ا�ستطاعت
دول���ة الكوي���ت بجه���ود اأبنائه���ا املخل�س���ني وت�سحياته���م،
ومب�ساع���دة ال���دول ال�سديق���ة م���ن ال�سيط���رة عل���ى اأكرب
كارث���ة بيئية �سهدها التاريخ ،والتي متثلت يف قيام القوات
ال�سدامي���ة الغا�سمة بحرق ما يف���وق عن  700بئر نفطي.
ال وا�سحاً
موؤكدا اأن كارثة حرق اآبار النفط الكويتية تعد دلي ً
على اآثار احلروب املدمرة على البيئة والكائنات احلية.
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واأو�سح العد�ساين اأن حرق اآبار النفط اأوقع اآثاراً ج�سيمة
على �سحة االإن�سان الذي يعي�ض على اأر�ض الكويت ،وذلك
م���ن خالل ما اأحدثته من تلوت للهواء واملاء .الفتاً اإىل اأن
خط���ر حرق االآبار امتد لي�سمل املياه اجلوفية التي تعاين
الكويت يف االأ�سا�ض من ندرتها.
وذك���ر العد�س���اين اأن اإطفاء االآب���ار امل�ستعل���ة ا�ستغرق 8
�سه���ور ،واأن تل���ك الفرتة الزمنية حطم���ت التوقعات التي
كان���ت ت�سري اإىل فرتات زمنية متباع���دة وبتكاليف مالية
وب�سرية كب���رية ،متذكراً ماآثر االأمري الراحل ال�سيخ جابر
االأحم���د اجلابر ال�سباح طي���ب اهلل ثراه ،الذي �سارك يف

االحتف���ال باإطف���اء اآخر بئ���ر حمرتقة يف الكوي���ت بتاريخ
ال�ساد�ض من نوفمرب .1991
وب���ني العد�ساين اأن جتربة اإطفاء االآبار املحرتقة يف دولة
ّ
الكويت كانت دافعاً قوياً وباعثاً حقيقياً لتطوير مبادرات
واآلي���ات جمابهة االزمات ،ف�س ً
ال ع���ن اال�ستعداد للتعامل
م���ع اأي ط���ارئ اأو كارثة تهدد البيئة وف���ق مقايي�ض مهنية
ومنظمة ومدرو�سة �سمن روح الفريق الواحد.
واأك���د العد�ساين حر�ض دول���ة الكويت ،وموؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة و�سركاتها على تر�سيخ مفاهيم االأمن وال�سالمة
وال�سح���ة والبيئة ،واأن ت�سب���ح هذه املفاهيم ثقافة وقيمة
اخالقية ،ولي�ست �سعاراً فقط.
ويف نهاي���ة كلمته وج���ه ال�سكر لكل ال�سرفاء الذين �سحوا
م���ن اأجل احلفاظ على ثروة الكوي���ت ،ولالأ�سدقاء الذين
�ساهم���وا يف اإطفاء اآبار النفط امل�ستعل���ة ،موؤكداً اأن دولة
الكوي���ت تعم���ل جاه���دة لتعزي���ز دورها ال���دويل يف اأمن
اإم���دادات الطاقة وفق خط���ة طويلة االأجل ت�ستهدف رفع

قدراتها االإنتاجية واإنتاج منتجات نظيفة.
بدوره رحب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة نفط الكويت ال�سيد
ها�س���م ها�سم باحل�سور ،م�ستذكراً االأوقات الع�سيبة التي
عا�سته���ا دولة الكويت ،وعا�سها القطاع النفطي جراء قيام
القوات الغازية بتفجري واإ�سعال النريان يف  727بئراً نفطية
كويتية ،االأمر الذي اأدى اإىل كارثة بيئية غري م�سبوقة ،نتج
عنها حرق �ستة ماليني برميل من النفط يومياً.
واأ�س���ار ها�س���م اإىل اأن تل���ك الكارث���ة البيئي���ة اأدت اإىل
انخفا����ض ملمو�ض يف درجات احل���رارة املحلية بلغ ع�سر
درجات ،رافقته تغريات مناخية بارزة ،وذلك بعدما حتول
نه���ار الكوي���ت اإىل ليل وخيمت عليه غي���وم �سوداء ثقيلة،
حممل���ة بغازات �سامة ،اإىل جان���ب انت�سار الدخان الناجت
عن احلرائق اإىل م�سافات بلغت األفي كيلومرت حتى و�سل
اإىل ح���دود كل من ال�سني والهند ،اأما الرماد الناجت عنها
فبلغ حدود اليابان وجزر هاواي.
الف���ت اإىل اأن دول���ة الكوي���ت بذلت جهوداً كب���رية للتغلب
عل���ى تل���ك الكارث���ة ،واأن نهاي���ة �سهر اأغ�سط����ض ،1991
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�سه���دت تواج���د اإحدى ع�سرة �سركة متخ�س�س���ة يف مكافحة حرائق
النف���ط للعمل يف املنطقة ،وهي فرق مثلت ثالث قارات ،وجاءت من
الكويت ،وكندا ،وفرن�سا ،واملجر ،ورومانيا ،ورو�سيا ،واململكة املتحدة،
وال�سني ،واإيران ،واالأرجنتني ،والواليات املتحدة االأمريكية.
وا�ستعر����ض ها�سم خط���وات دولة الكويت ب�سكل ع���ام ،و�سركة نفط
الكويت ب�سكل خا����ض ،املتمثلة يف تبني عدد من املبادرات وامل�ساريع
امل�ستدامة الإعادة تاأهيل البيئة املت�سررة يف الكويت ،اإذ نفذت ال�سركة
واح���داً من اأكرب امل�ساريع البيئية يف املنطقة ،باالإ�سافة اإىل عدد من
امل�ساريع االإ�سرتاتيجية الهادفة الإعادة تاأهيل وحماية البيئة.
ولفت ها�سم اإىل اأن �سركة نفط الكويت حري�سة على حتقيق االأهداف
االإ�سرتاتيجية املتعلقة بال�سوؤون البيئية ،وتبني عدة مبادرات حلماية
البيئة ،منها اإطالق برنامج رائد الإدارة نوعية الهواء ،يعمل على ر�سد
ومراقبة جودة الهواء واالنبعاثات ،وتنفيذ عدد من الربامج املتميزة،
الت���ي �ساهمت مبجملها يف خف�ض انبعاث���ات حرق الغاز اإىل اأقل من
واح���د يف املائ���ة ،وهو ما �ساهم يف فوز ال�سركة بجائزة البيئة االأوىل
ملجل����ض الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �س���وؤون البيئة ،وذلك حلر�سها
عل���ى حماية البيئة ،وحت�سني م�ستوى الهواء ،وخف�ض معدل انبعاثات
احرتاق الغاز ،وغري ذلك من امل�ساريع املهمة التي ت�سب يف م�سلحة
املحافظة على البيئة.
وك�س���ف ها�سم عن اأن �سرك���ة نفط الكويت بات لديها فريق لالإطفاء
مدرب عل���ى اأعلى امل�ستويات على مكافحة حرائ���ق اآبار النفط ،واأن
ال�سرك���ة زودته باملعدات املتطورة الالزم���ة ،من م�سخات وجممعات
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للمي���اه ،وفوهات لدفع املياه ،واملع���دات االأخرى اخلا�سة
مبثل هذه احلرائق.
ويف نهاي���ة كلمت���ه ب�سر الرئي����ض التنفي���ذي ل�سركة نفط
الكويت ال�سيد ها�سم ها�سم احل�سور بنقل الدفعة االأوىل
م���ن الرتبة امللوثة نتيج���ة اآثار حرائق النف���ط اإىل مكمن
الردم ال�سمايل ،يف خطوة هي االأوىل من خمطط �سامل،
يعد منوذجاً عاملياً يحتذى به يف اإعادة تاأهيل البيئة.
يذك���ر اأن برنام���ج االحتف���ال ا�ستم���ل على عر����ض فيلم
ت�سجيل���ي عن جه���ود ال�سركات العاملية الت���ي �ساركت يف
اإطف���اء اآب���ار النفط ،مرك���زاً على جهود الفري���ق الكويتي
ال���ذي اأده�ض العامل بقدرته على التعامل مع تلك الكارثة
البيئية الكبرية.
ويف نهاي���ة احلفل كرم الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة البرتول
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الكويتي���ة فريق االإطفاء الكويت���ي ،ثم ا�سطحب املدعوين
يف جول���ة يف واح���ة ال�سبيحي���ة لالطالع عل���ى اإجنازات
املوؤ�س�سة و�سركة النفط يف جمال املحافظة على البيئة.
ولقد مرت  25عاماً منذ تعر�ست دولة الكويت للغزو الغا�سم
يف الثاين من اأغ�سط�ض عام  ،1990والذي ت�سبب يف اأ�سرار
كب���رية وخ�سائر فادحة ومدمرة طال���ت خمتلف القطاعات
االقت�سادية وال�سناعية ،والبنية التحتية يف الكويت.
وقد كان القطاع النفطي من اأكرث القطاعات التي ت�سررت
جراء ه���ذا العدوان ،اإذ اأحلق املعتدي بهذا القطاع دماراً
كبرياً وغري م�سبوق يف باملن�ساآت واحلقول النفطية ،و�سل
اإىل حج���م «الكارثة» بكل ما حتمل الكلمة من معنى ،فلم
ي�سب���ق اأن �سه���د تاريخ �سناعة النف���ط احلديث مثل هذا
الك���م من التدم���ري واخلراب واإ�سعال االآب���ار النفطية ،اإذ
اأ�س���رم املعتدي النريان يف حوايل  727بئراً نفطية ،متثل
نح���و  80يف املائ���ة من اآبار النف���ط يف الكويت ،ودمر 10
مراكز جتميع بالكامل.
اأم���ا حمطات التعزي���ز ،وحظائر اخلزان���ات فقد اأ�سابها
ال�س���رر بدرج���ات متفاوت���ة ،اإذ مت تدم���ري  13خزاناً يف
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 6نوفمبر ...قصة كفاح
وإرادة وحـب للـوطــن

إطفاء  41بئراً نفطية حصيلة
إنجازات الفريق الكويتي لإلطفاء

حظائ���ر اخلزانات اجلنوبي���ة ،و 8يف حظائ���ر اخلزانات
ال�سمالي���ة ،و ُدم���رت كذل���ك من�ساآت اجلزي���رة ال�سناعية
بالكامل ،اإ�سافة اإىل االأر�سفة اجلنوبية وال�سمالية ،والتي
كانت حتتاج اإىل عمليات اإ�سالح مكثفة.
وف���ور حترير الكويت م���ن العدوان قام القط���اع النفطي
بعم���ل درا�سة مكثفة عن حجم الدم���ار يف مناطق االإنتاج
الإ�س���الح ما مت تدمريه من من�ساآت نفطية ،واإطفاء االآبار
امل�ستعل���ة ،وعلى الفور مت و�س���ع التدابري واخلطط للبدء
يف عملي���ات االإطف���اء ،والت���ي �سارك فيها نح���و 27فريق
اإطفاء من العديد من الدول.

ونظراً ل�سخامة الكارث���ة ،والعدد الكبري لالآبار امل�ستعلة،
وكثاف���ة النريان واحلرائق ،فق���د توقع خرباء من خمتلف
دول الع���امل اأن ت�ستغرق عملي���ة اإطفاء هذه احلرائق نحو
ثالث �سنوات ،اإال اأن الكويت عزمت على اإنهاء هذه الكارثة
يف ف���رتة وجي���زة ،وبداأ العم���ل الفعلي الإخم���اد احلرائق
امل�ستعل���ة يف  3مار�ض عام 1991من خالل �سركة واحدة،
ثم توالت ال�س���ركات مقدمة فرقها للم�ساركة يف عمليات
االإطف���اء ،حتى بلغ عدد الف���رق امل�ساركة  27فريقاً ،وكان

العدد 42نوفمبر 2015

37

متو�س���ط االإطفاء اليومي  3اآب���ار ،واأعلى رقم مت ت�سجيله
يف عمليات االإطفاء يف يوم واحد بلغ  13بئراً.
و�س���ارك ال�سب���اب الكويت���ي املعطاء يف عملي���ات االإطفاء
بفري���ق مكون م���ن  26ع�س���واً ،اأُ�سيف له���م الحقاً ثالثة
اأع�س���اء عند دخول هذا الفريق للعمل ،وبداأ هذا الفريق
عملي���ات االإطفاء قبل اأن يتم تدريب���ه مع الفرق االأجنبية
امل�سارك���ة ،وذلك اخت�ساراً للوق���ت ،وكانت البداية يف 14
�سبتمرب 1991يف حقل اأم قدير.
ومتك���ن الفريق الكويت���ي من اإطفاء  41بئ���راً نفطية ،من
�سمنها بئر )برقان  ،(160الذي يقع يف قلب حقل برقان،
والذي كان م���ن اأخطر االآبار من حيث قوة لهيبه ،ودرجة
احل���رارة العالي���ة املنبعثة من���ه ،وبالرغم من ذل���ك اإال اأن
الفري���ق الكويتي ق���ام باإطفائه يف فرتة زمني���ة تقدر ب� 4
اأيام فقط.
وبف�س���ل اجلهود الكبرية مت اإطفاء جميع حرائق االآبار يف
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وق���ت قيا�س���ي ،اإذ مت اإطفاء اآخر بئر نفطي���ة م�ستعلة يف
حقل برق���ان يف ال�ساد�ض من نوفمرب من عام ،1991وقد
�سمل �سم���و االأمري الراحل ال�سيخ جاب���ر االأحمد اجلابر
ال�سب���اح -رحمه اهلل -برعايته وح�سوره اإطفاء اآخر بئر،
لتت���وج اجله���ود اجلبارة الت���ي بذلتها الكف���اءات الكويتية
والعاملية بالنجاح ،ويتوقف نزيف واإهدار النفط الكويتي.
وباإطف���اء اآخر بئ���ر اأُغلق ملف اأكرب كارث���ة بيئية �سهدتها
منطق���ة ال�سرق االأو�سط والعامل كله ،والتي �سببتها نريان
احلقد االآثمة.

وتخلي����داً لهذا اليوم حتتفل الكويت كل عام بهذه الذكرى،
ففي هذه املنا�سبة يتذكر اأهل الكويت ،ويتذكر معهم العامل
كله ،كيف تنف�ض اجلميع ال�سعداء باإطفاء اآخر بئر م�ستعلة،
لتثبت الكويت للعامل اأجمع اأنها بعزم رجالها الذين �سحوا
بالغايل والنفي�ض من اأجل هذا الوطن ت�ستحق وعن جدارة
اأن تكون م�سرباً لالأمثال يف كل حمفل.

مقاالت

عبدالحميد العوضي
خبر متخ�ص�ص يف تكرير
وت�صويق النفط
اأعلن � � ��ت �صركة الب � � ��رول الكويتي � � ��ة العاملي � � ��ة يف  8اأكتوبر
 2015عن بيع م�صفاة يوروبورت التابعة لها يف روتردام
 هولندا وال�صفقة يف مراحلها النهائية تنتظر العتمادمن اجلهات املخت�صة وامل�صري هو �صركة جنفور العاملية.
م�صف � � ��اة يوروبورت ه � � ��ي واحدة من اأربع م�ص � � ��ايف اأوروبية
ا�صرته � � ��ا موؤ�ص�صة الب � � ��رول الكويتية يف عام  1983وهي
م�صف � � ��اة مي � � ��لزو ح�ص � � ��ة باملنا�صف � � ��ة مع �صرك � � ��ة Agip
ً
يوميا
الإيطالي � � ��ة طاقته � � ��ا التكريرية  200األ � � ��ف برميل
والثانية م�صفاة نابويل وقد ا�صرتها من �صركة Mobil
طاقتها التكريرية  80األف برميل والثالثة م�صفاة جالف
هافن يف الدمن � � ��ارك طاقتها التكريري � � ��ة  59األف برميل
يومي � � ��ا والرابع � � ��ة م�صف � � ��اة يوروبورت يف هولن � � ��دا طاقتها
التكريرية  88األف برميل يومي � � � ً�ا وامل�صفاتني ا�صرتهما
موؤ�ص�صة البرول الكويتية من �صركة نفط اخلليج.
وكان � � ��ت التوجه � � ��ات الإ�صراتيجي � � ��ة ملوؤ�ص�ص � � ��ة الب � � ��رول
الكويتي � � ��ة يف مطل � � ��ع الثمانين � � ��ات ه � � ��و التو�صع يف جمال
التكري � � ��ر يف اخلارج كاإح � � ��دى الو�صائ � � ��ل الت�صويقية منها
ا�صتخ � � ��دام امل�صايف كمنفذ طويل امل � � ��دى لت�صدير النفط
ً
وثانيا منفذ قري � � ��ب لت�صريف املنتجات
اخلام الكويت � � ��ي
ً
البرولي � � ��ة وثالث � � ��ا توطيد العلق � � ��ات الدولية مبا يعطي
ً
دعما لل�صيا�ص � � ��ة اخلارجية الكويتية وتعزي � � ��ز ًا للعلقات
التجارية وق � � ��د اأنيط � � ��ت يف ال�صابق م�صوؤولي � � ��ة اإدارة هذه
امل�صايف اإىل قطاع الت�صويق العاملي التابع للموؤ�ص�صة.
ً
دائما وا ً
أبدا حلقة الو�صل بني العر�ص والطلب
وتعترب امل�صايف

يوروبورت صفقة جاءت
في الوقت المناسب
العامل � � ��ي عل � � ��ى املنتجات البرولية والنف � � ��ط اخلام من حيث
الكم والنوع على حد �صواء ومع ت�صدد القوانني والت�صريعات
الدولية حلماية البيئة فاإنه يتطلب اإنتاج م�صتقات برولية
اأنظ � � ��ف و�صديقة للبيئة وهذا يتوج � � ��ب على امل�صايف مواكبة
هذه املتغ � � ��رات ال�صريعة اإل اأن هن � � ��اك م�صايف قدمية وجب
ً
اقت�صاديا
التخل� � � ��ص منها لع � � ��دم قدرتها عل � � ��ى ال�صتم � � ��رار
ً
ً
ومتا�صيا مع هذا
وبيئيا وبيعت العديد من امل�صايف الأوروبية
التوجه قررت املوؤ�ص�صة يف منت�صف الت�صعينات بيع م�صفاتني
هما م�صفاة نابويل وم�صفاة جالف هافن ،وا�صتمر العمل يف
م�صف � � ��اة يوروبورت ومت ا�صتثمار مئات املليني من الدولرات
لل�صتمرار يف املناف�صة ال�صر�ص � � ��ة مع امل�صايف الأوروبية وكما
قامت املوؤ�ص�صة يف اأواخ � � ��ر الت�صعينات بتحويل ناقلتي نفط
عملقت � � ��ني اإىل ناقلت � � ��ي منتج � � ��ات برولي � � ��ة ( من VLCC
اإىل  ) VLPCهم � � ��ا الفنطا�ص وكاظمة التابعتني لأ�صطول
�صركة ناق � � ��لت النفط الكويتية ولك � � ��ن دون جدوى مما اأدى
اإىل عر� � � ��ص امل�صفاة للبيع يف مايو  2006وقد اأعطت �صركة
 LUKOILالرو�صية اأف�صل العرو�ص ،ولكن ال�صفقة األغيت
لأ�صب � � ��اب غر معروفة ويف ع � � ��ام  2014وافقت املوؤ�ص�صة على
اإعادة عر�ص بيع امل�صف � � ��اة وقد بذلت الإدارة احلالية ل�صركة
ً
جهودا غر معهودة من قبل اإدارات
البرول الكويتية العاملية
�صابقة وا�صتطاعت حتقيق اأرباح غر م�صبوقة عند مقارنتها
بال�صنوات املا�صية جلعل امل�صفاة يف و�صع جيد وجاذب لكل
م�صتثمر ،ل �صيم � � ��ا اأن بيع امل�صفاة يف الوقت احلايل يعطي
ال�صرك � � ��ة مرونة اأك � � ��ر لتطوير اإ�صراتيجيته � � ��ا ب�صكل اأف�صل
ً
جيدا خماطر ال�صوق وقدرتها من
خا�صة بوجود اإدارة تفهم
التخارج يف الوقت املنا�صب ملواجهة التحديات الأ�صعب.
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اإعداد :املحرر البرويل

يف خطوة مهمة على طريق تنفيذ م�صاريع التنمية

«البترول الوطنية» و ّقعت عقد مصفاة الزور
يف خط � � ��وة مهمة عل � � ��ى طريق تنفي � � ��ذ امل�صروع
التنموي العملق املتمثل يف بناء م�صفاة الزور
اأو ما يطلق عليها امل�صفاة الرابعة ،والتي يعلق
عليه القطاع النفطي خا�صة وال�صعب الكويتي
عامة ا ً
آمال عري�صة لتحقي � � ��ق نه�صة حقيقية
يف �صناع � � ��ة النف � � ��ط الكويتية خا�ص � � ��ة �صناعة
التكرير ،وقد ح�صر وزير النفط ووزير الدولة
ل�ص � � �وؤون جمل� � � ��ص الأم � � ��ة الدكتور عل � � ��ي �صالح
العم � � ��ر ومع � � ��ه قياديو القط � � ��اع النفطي حفل
توقيع عقود بناء امل�صفاة اجلديدة مع املقاول
امل�صوؤول ،الذي عقد يف  13نوفمرب .2015

م�س���رياً اإىل اأن امل�سروع يع���د اأكرب م�سفاة يف العامل ي�سمم
وينف���ذ على مرحلة واحدة وبطاق���ة تكريرية تبلغ نحو 615
األ���ف برميل يومياً ،وف���ق اأحدث تقني���ات التكرير املتوافرة
يف الع���امل حالي���اً ،م�سيف���اً اأن امل�سروع باالإ�ساف���ة مل�سروع
الوق���ود البيئ���ي من �ساأنهما اأن يرفع���ا الطاقة التكريرية يف
كل م�س���ايف ال�سرك���ة اإىل نحو  1.4مليون برميل يومياً ،من
املنتجات عالية اجل���ودة واملتوافقة مع اال�سرتاطات البيئية
العاملية ،مما �سيفتح االأبواب للدخول اإىل مزيد من االأ�سواق
العاملية.واأ�س���ار اإىل اأن امل�سروع م���ن �ساأنه اأن يجعل الكويت
قادرة على املناف�سة بكل كفاءة واقتدار يف عامل مل يعد فيه
مكان للمتقاع�سني عن مواكبة التطور التكنولوجي واملعريف
يف كل جم���االت احلي���اة .وبع���د �سب���ع �سنوات عل���ى اإلغاء
العقود ال�سابق���ة لبناء م�سفاة الزور يف العام  ،2008وقعت
�سركة البرتول الوطنية العقود اجلديدة بتكلفة تفوق العقود
غ���ريت االأ�سعار
ال�سابق���ة بنح���و  3ملي���ارات دوالر ،بعد اأن ّ
والتكاليف ب�سكل جذري منذ ذلك احلني.
واأك���د وزي���ر النف���ط وزي���ر الدول���ة
ل�س���وؤون جمل�ض االأم���ة الدكتور
عل���ي العم���ري اأن «انط���الق
م�سروع م�سفاة الزور اإجناز
نفخر به وننتظر اليوم الذي
ت�ستطيع فيه امل�سفاة اإنتاج
 615األ���ف برمي���ل يومي���اً
م���ن الوق���ود النظي���ف ،مبا
يتما�سى مع اال�سرتاطات
العاملي���ة البيئي���ة
ويلب���ي احلاجة
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امللح���ة لوزارة الكهرباء واملاء يف خططه���ا امل�ستقبلية ،ويتوافق
مع متطلبات الكهرباء واملاء والهيئة العامة للبيئة».
وق���ال العم���ري يف ت�سريحات �سحافية عق���ب التوقيع على
العق���ود الرئي�سي���ة مل�س���روع م�سفاة الزور حت���ت رعايته اإن
امل�س���روع «يدعو لالعت���زاز والفخر) ،وه���و( م�سروع تنموي
حتتاج���ه الكويت» ،واأ�سار اإىل اأنه «كان فكرة وم�سروعاً منذ
 ،2002اأحياناً يرى النور ولظروف معينة ال يتم اإجنازه».
واأو�س���ح العم���ري اأن «م�س���روع اإن�س���اء جمم���ع ال���زور
للبرتوكيماوي���ات للتكام���ل م���ع م�سفاة الزور م���ا زال قائماً
وقيد الدرا�س���ة و�سيلحق بامل�سفاة لتحقيق اال�ستفادة املثلى
م���ن امل�ستقات وحتويلها اإىل �سناع���ات ذات عوائد جيدة»،
موؤكداً اأن امل�سروع تنموي وناأمل اإجنازه يف املوعد املحددة.
واأ�سار العمري اإىل اأن «هناك م�ساريع كربى يف القطاع النفطي
منه����ا ا�ستكمال م�سروع النفط الثقيل وخطوط االإمداد وبناء
جممعات التخزين «مراكز التجميع» وغريها الكثري».
واأك���د العم���ري اأن���ه «عل���ى الرغم من ت���دين اأ�سع���ار النفط
ح���ول  45دوالر للربميل مل تعطل م�ساريعن���ا» ،اآم ً
ال اأن تتم
اخلطط االإ�سرتاتيجية بدون تاأثري ،واأ�ساف« :نحن عازمون
عل���ى اإيجاد الط���رق املثلى لتمويل ه���ذه امل�ساريع
وحري�سون على اأال تتوقف م�سلحة الكويت
واإجناز ما يعلق بخطة التنمية».

وق���ام بتوقيع العق���ود الرئي�سية للم�سروع ال���ذي يتاألف من
 5حزم رئي�سية الرئي����ض التنفيذي ل�سركة البرتول الوطنية
حممد غازي املطريي مع ممثلي التحالفات العاملية الفائزة
بعقود امل�سفاة.

م�صدر ثابت لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء
م���ن جانبه قال الرئي�ض التنفي���ذي ل�سركة البرتول الوطنية
حممد غازي املطريي اإن امل�سروع يعد اأكرب امل�ساريع العاملية
لتكري���ر النفط بطاقة اإجمالية تبلغ  615األف برميل يومياً،
و�سريف���ع القدرة التكريري���ة لل�سركة م���ن  936األف برميل
اإىل  1.4ملي���ون برمي���ل يومياً ملواكب���ة الطلب املتزايد على
منتجات زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي املنخف�ض.
واعترب املطريي يف كلمته خالل توقيع عقود امل�سفاة اأنها
«عالمة فارقة لي�ض فقط يف تاريخ البرتول الوطنية واإمنا
يف تاري���خ موؤ�س�سة البرتول والقط���اع النفطي ب�سكل عام،
مل���ا �ستمثله امل�ساري���ع ال�سخمة قيد التنفي���ذ مثل م�سفاة
ال���زور والوقود البيئي ومرافق ا�ست���رياد الغاز امل�سال من
ب�سم���ة وا�سحة يف تطوي���ر �سناعة التكرير
يف الكويت».
واأو�س���ح املط���ريي اأن «امل�سف���اة
�ستوفر م�سدراً اآمناً وثابتاً لتغطية
احتياج���ات وزارة الكهرباء واملاء
م���ن زي���ت الوق���ود ذي املحت���وى
الكربيت���ي املنخف����ض )اأق���ل م���ن
 1يف املئ���ة( والبالغ���ة  225األ���ف
برمي���ل وذلك لتوليد الطاقة وحتقيق
االأه���داف البيئي���ة لدول���ة الكوي���ت يف
حت�سني جودة الهواء من خالل تقلي�ض انبعاثات
اأكا�سي���د الكربيت ،باالإ�سافة اإىل تكرير االأنواع املختلفة
من النفط الكويت���ي وخ�سو�ساً النفط الكويتي الثقيل
ونفط خام االأيو�سني واإنتاج  340األف برميل يومياً من
املنتجات البرتولية عالية اجلودة واملطابقة ملوا�سفات
الت�سدير العاملية وتوفري فر�ض عمل للكويتيني وتعزيز
تنمية االقت�ساد الوطني.

العدد 42نوفمبر 2015

41

درا�صة
برولية

اخلرباء يعتربونها اأ�صا�ص التطور والنمو

التكرير من أهم الصناعات الداعمة
لالقتصاد في مختلف دول العالم

من املع � � ��روف اأن �صناعة تكرير النفط تعد من ال�صناعات
الإ�صراتيجي � � ��ة على امل�صتوى العامل � � ��ي ،وذلك لكونها امل�صدر
الرئي� � � ��ص واحليوي يف اإنتاج الأن � � ��واع املختلفة من امل�صتقات
البرولي � � ��ة اللزمة لتولي � � ��د الطاقة ،والت � � ��ي ت�صاهم يف دفع
عجل � � ��ة التنمية القت�صادية يف �صتى املجالت ،وذلك يف ظل
م � � ��ا ت�صر اإلي � � ��ه الإح�صاءات من اأن النف � � ��ط ميثل يف الوقت
احلا�ص � � ��ر اأكر من  % 40م � � ��ن اإجمايل الطل � � ��ب العاملي على
الطاقة ،وهي اأعلى ن�صبة مقارنة مب�صادر الطاقة الأخرى.
وم � � ��ن املعروف كذل � � ��ك اأن �صناعة تكرير النف � � ��ط بداأت عام
1846م ،يف كن � � ��دا عندما مت اكت�ص � � ��اف علمية اإنتاج كرو�صني

42

العدد 42نوفمبر 2015

الإن � � ��ارة من الفحم ،وبع � � ��د تطور عملي � � ��ات اكت�صاف النفط
بكمي � � ��ات جتارية كبرة ،احت � � ��اج الع � � ��امل اإىل ال�صتفادة من
تلك املادة احليوية ،فعمل على اإن�صاء م�صايف التكرير ،تلك
امل�صايف التي تتم بوا�صطتها معاجلة الزيت اخلام (النفط)،
ً
حامل مع � � ��ه جمموعة
بع � � ��د خروجه م � � ��ن باط � � ��ن الأر� � � ��ص
كب � � ��رة من امل � � ��واد الهيدركرونية التي تعد اأح � � ��د اأهم م�صادر
احتياجاتنا من البنزين وزي � � ��وت التزييت ،ناهيك عن اآلف
املنتج � � ��ات الأخرى ،ابتداء من م�صتح�ص � � ��رات التجميل اإىل
الألي � � ��اف ال�صناعية واملطاط ال�صناع � � ��ي والبل�صتيك وغر
ذلك ،من املنتجات التي تدخل ب�صكل مبا�صر يف حياتنا .

ويق�س���د بعملي���ات التكري���ر تك�سري الزيت اخل���ام )النفط(
اإىل مكونات���ه وجزيئات���ه االأ�سلي���ة املكونة م���ن االأيدروجني
والكرب���ون ،واإع���ادة ترتيبها لتكون جمموع���ات تختلف عن
املوج���ودة يف الزيت اخلام ،اأي ت�سنيعها اإىل منتجات نهائية
�ساحل���ة لال�ستخ���دام ،وذل���ك يف ظل تاأث���ري الت�سخني على
االأج���زاء املتعددة للهيدروكربون���ات ،فبع�سها اإذا ف�سل من
الزي���ت اخلام ،ي�سري غاز ّياً ،وبع�سها ي�سبح �سائ ً
ال والبع�ض
االآخ���ر �سلب���اً .ولكل منه���ا درجة غليان خمتلف���ة .ومن هنا
ن�ستنت���ج اأن التكري���ر هو العملي���ات ال�سروري���ة التي ميكن
به���ا معاجلة الزي���ت اخلام ،وا�ستخال����ض املركبات العديدة
املرغ���وب يف ا�ستخدامه���ا ،وحتويله���ا اإىل منتجات �ساحلة
لال�سته���الك ،اإذ لي����ض م���ن املمكن ا�ستعمال زي���ت البرتول
اخلام بال�سورة التي يوجد بها باطن االأر�ض.
ولقد ع���رف العامل اأول م�سفاة لتكرير النفط عام 1856م،
عندم���ا قام���ت االإمرباطورية الرو�سي���ة ببن���اء اأول م�سفاة
ملعلج���ة النف���ط ،اأعقبته���ا الواليات املتح���دة االأمريكية عام
1859م ،ومنذ ذاك التاريخ وامل�سايف تخ�سع لعمليات تطوير
وحتديث م�ستمرة .ويف بدايات القرن الع�سرين ونتيجة للنمو
االقت�س���ادي الكبري الذي �سهده الع���امل ،وحلاجته املتنامية
للطاقة �سهدت عمليات م�سايف التكرير تطورات مهمة كان
اأبرزه���ا التو�س���ع يف ال�سناعات التحويلية الت���ي تتكون من
عمليات املعاجلة الهيدروجينية ،وعمليات تك�سري املخلفات
الثقيلة ،وعمليات حت�سني الرقم االأوكتاين للغازولني ،وذلك
حتى يتم خف�ض ن�سب الكربيت يف املنتجات النفطية.
وهناك ثلث عمليات رئي�صة للتكرير ،هي:
 -1العمليات الفيزيائية «الف�سل»
 -2العمليات الكيميائية «التحويل»
 -3املعاجلة اأو«التنقية»
•عملي � � ��ات الف�ص � � ��ل الفيزيائية :ويتم فيها ف�س���ل املواد عن
طري���ق درجات غليان معينة ت�ستخ���دم يف التقطري كل ح�سب
حج���م جزيئاته ووزنه ،ويتم ذلك با�ستخ���دام الربوبان والفور
فورال ومذيب الفينول ومذيب البنزول والتولوين ،واأهم منتج
من هذه العملية يكون زيت الت�سحيم الثقيل  .الطريقة الثالثة:
وه���ي التربي���د با�ستخ���دام عملي���ات تثبيت البنزي���ن وف�سل
الغ���ازات ومعرفة العدد االأوكتاين للبنزي���ن والعدد االأوكتاين
للوق���ود والع���دد ال�سيتاين للديزل ،وينتج عنه���ا الغاز الرطب
والغاز اجلاف.
• عملي���ات التحوي���ل الكيميائية :وتتم ع���ن طريق عدة طرق

اأوله���ا العملي���ات التحويلية للمواد عن طري���ق احلرارة وتتم
بداية ع���ن طريق التك�سري احلراري با�ستخ���دام االأولفينات
ال�سغ���رية والكبرية ونزع االأيدروج���ني لتكوين العطريات ثم
تكاث���ف هذه العطري���ات لتكوين مركب الك���وك ،بعد تكوين
مرك���ب الكوك يت���م ا�ستخ���دام طريقة التفحي���م ال�ستخراج
مرك���ب ك���وك برتويل ،اأما الغ���ازات فيتم التعام���ل معها عن
طريق���ة عملي���ة ت�سم���ى بالبريولي���ز .الطريق���ة الثانية هي
ا�ستخ���دام عملي���ات التك�س���ري بالعامل امل�ساع���د والطريقة
الثالثة هي االإ�سالح احلفري خلام البنزين.
••عمليات املعاجلة والتنقية :تتم عن طريق اإزالة كربيتيد
االأيدروجني وتنقيته.
العمليات الفيزيائية «الف�صل»
عمليات الف�صل الأكر �صيوعً ا هي:
 .1التقط���ري ،وفيها تف�سل اجلزيئ���ات االأخف ذات درجات
الغليان املنخف�سة � بوا�سطة الغليان والتكثيف.
 .2اال�ستخال����ض باملذيب���ات ،وفيه���ا تف�سل اأن���واع خمتلفة
من مواد خليط م���ن بع�سها ،با�ستخدام مذيب ميكن ف�سل
بع�سها دون االأخرى.
 .3التربي���د ،وفيه يت�سبب تربيد اخللي���ط يف ت�سلب اأجزاء
معينة من املواد ،وانف�سالها من ال�سائل.
•التقطر:
يتم التقطر بوا�صطة اأجهزة التقطر وهي نوعان:
• اأجهزة التقطري االبتدائي اأو اجل ّوي.
• اأجهزة التقطري حتت �سغط خملخل «تفريغي».
ويف اأجه���زة التقط���ري االبتدائ���ي ،تت���م عمليت���ا التبخ���ري
م�س���او لل�سغط
والتكثي���ف يف اأب���راج التجزئة حتت �سغط
ٍ
اجل���وي اأو اأعلى قلي ً
ال .وتعطينا هذه االأجهزة �ستة منتجات
رئي�سة هي :البوتاجاز ،واجلازولني ،والكريو�سني ،وال�سوالر،
والدي���زل ،واملازوت .اأما يف اأجه���زة التقطري حتت ال�سغط
املنخف����ض اأو املخلخل ،فتتم عمليتا التبخر والتكثيف حتت
�سغط يقل ع���ن ال�سغط اجلوي ،واأهم منتجاتها االإ�سفلت،
وزيوت التزييت وال�سحومات.
 - 1التقطر البتدائي:
يغل���ي املاء يف درجة معينة تعرف ب� «نقط���ة الغليان» ويغلي
خلي���ط من �سائل���ني قابلني لالمت���زاج عند درج���ة تقع بني
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نقطت���ي غلي���ان كل منهم���ا .ولكن ال�سائ���ل ذا درجة الغليان
املنخف�س���ة يتبخر اأ�سرع من ال�سائ���ل االآخر ،وبالتايل تكون
ن�سبت���ه املئوي���ة يف البخار اأكرث من ن�سبت���ه املئوية يف املزيج
ال�سائ���ل .وعند تكثيف بخار اخلليط ينت���ج مزيج تزيد فيه
ن�سب���ة ال�سائ���ل ذي نقطي الغلي���ان املنخف�س���ة .وبا�ستمرار
عملي���ة غليان املزي���ج ،تنق�ض فيه ن�سب���ة ال�سائل ذي نقطة
الغلي���ان املنخف�س���ة تدريج ًيا .وعندئذ ترتف���ع نقطة غليان
املزيج حتى يكاد البخار ال يحتوي اإال على ال�سائل ذي نقطة
الغليان املرتفعة.

ب .وميك���ن التحك���م يف درجة حرارة ب���رج التجزئة بتمرير
ال�سائ���ل املوجود يف اأ�سفل ال���ربج ،يف فرن لغليه من جديد،
كم���ا ميك���ن التحكم يف درج���ة احلرارة اأعلى ال���ربج باإعادة
دف���ع جزء معني من املنتج الذي يخرج من هذه املنطقة بعد
تكثيف���ه ،وت�س ّمى ه���ذه العملية «االرتداد» ،وم���ع اأنه يتجمع
عل���ى كل �سيني���ة من �س���واين برج التجزئ���ة �سائل له مدى
غلي���ان يختل���ف قلي ً
ال ،ف���اإن ج���ز ًءا معي ًنا م���ن املنتج �سوف
يكث���ف ،رغ���م اأن مدى غليان���ه اأقل من م���دى غليان معظم
ال�سائل املتجمع على ال�سينية.

وهذه العملية نطلق عليها «التقطري» وبوا�سطتها ميكن تق�سيم
املزي���ج تقريب���اً اإىل املادت���ني اللتني يتكون منهم���ا .وهذه هي
الطريقة التي تتبع يف التقطري االبتدائي للزيت اخلام بهدف
ف�سله اإىل املجموعات االأيدروكربونية التي يتكون منها.

وعندئ���ذ يتم �سحب ال�سائل من �س���واين خا�سة اإىل اأعلى
اأبراج جانبية.

وتعد هذه العمليات اخلطوة االأوىل التي ت�ستخدم يف معامل
تكرير الب���رتول لف�سل الزيت اخلام اإىل مكوناته االأ�سا�سية
ال�ستة ال�سابق ذكرها.
ولكل جمموعة من املواد الهيدروكربونية مدى غليان حمدد.
ونظ ًرا الأن الزيت اخل���ام يتكون من جزيئات هيدروكربونية
بع�سه���ا �سغري ذو درجات غليان منخف�سة ،والبع�ض االآخر
كب���ري ذو درج���ات غليان مرتفعة ،فاإن���ه ميكن جتزئه الزيت
اخل���ام اإىل «قطف���ات» ،تك��� ّون كل منها جمموع���ة مكونات
اأيدروكربونية ،وذلك بت�سخينه.
وتتم عملية التقطر البتدائي على النحو التايل:
اأ .يرفع زيت البرتول اخلام بامل�سخات من م�ستودعاته اإىل
فرن ،فيتبخر تبخ ًرا جزئ ّياً .ومير البخار اإىل برج التجزئة،
ويرتف���ع تدريج ّيا خالل �سواين ال���ربج ،وكلما ارتفع البخار
انخف�ست درجة حرارته ،وتكثف جزء منه على كل «�سينية»
من «ال�سواين» التي يتكون منها برج التجزئة.
ف���اإذا ما امتالأت اإحدى ال�س���واين ،فا�ض ما عليها من �سائل
زائ���د ،و�سقط عل���ى ال�سينية التي تليها .وتك���ون كل �سينية،
ع���ادة ،اأق���ل حرارة م���ن التي حتته���ا ،اأي اأنه كلم���ا كان موقع
ال�سينية مرتف ًعا كانت املواد املتجمعة عليها اأقل كثافة ،وكلما
اخرتق���ت فقاعات البخار �سائ ً
ال عل���ى اإحدى هذه ال�سواين،
من خالل حاجز الفقاقيع ،تكثف من البخار ذلك اجلزء الذي
ل���ه مدى غليان ال�سائل املوجود على هذه ال�سينية نف�سه ،اأما
امل���واد اخلفيفة التي قد تكون خمتلطة بال�سائل فاإنها تنف�سل
مرة اأخرى ،وتنتقل اإىل ال�سينية التي تعلوها.
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ويف ه���ذه االأب���راج يفي�ض ال�سائل جمتازاً ع���د ًدا قلي ً
ال من
ال�س���واين ،بينم���ا تط���رد االأبخ���رة املت�ساعدة امل���واد االأقل
كثاف���ة .وبذل���ك يتحدد مدى غلي���ان ال�سائل املنت���ج ،وتعود
الهيدروكربونات التي تطرد بالغليان اإىل الربج الرئي�ض.
وبا�ستخدام اأب���راج التنقية اجلانبية ،ميكن احل�سول على
اجلازول���ني والكريو�س���ني وال�سوالر من الزي���ت اخلام بدون
احلاجة اإىل تقطري اآخر.
ج .واملنتج���ات الرئي�سة التي توؤخذ م���ن برج التقطري حتت
ال�سغط اجلوي هي:
الغ���ازات البرتولي���ة اخلفيف���ة ،التي ت�ستخ���دم يف �سناعة
االأ�سم���دة ،والبوتاجاز واجلازولني ال���ذي ي�ستخدم يف اإنتاج
بنزين ال�سيارات ،والكريو�س���ني ووقود النفاثات ،وال�سوالر،
والدي���زل ،وزيت الوقود «املازوت» ال���ذي ي�ستخدم وقو ًدا اأو
تغذية لعملية التقطري حتت ال�سغط املخلخل.
 . 2منتجات التقطر البتدائي:
اأ .الغازات البرولية امل�صالة

ه���ي خليط م���ن غازي الربوب���ان والبيوت���ان ،اللذين ميكن
حتويلهما اإىل �سائل حتت ال�سغط .وميكن احل�سول عليهما
م���ن الغ���از الطبيع���ي ،اأو من وح���دة اجلازول���ني الطبيعي،
وكذل���ك من وحدة التقط���ري االبتدائي .وه���ي تعترب وقو ًدا
منزل ًيا مه ّماً «البوتاجاز» ،وكذلك ت�ستخدم مواد و�سيطة يف
ال�سناعة البرتوكيماوية.
ويج���ب االهتم���ام باإزالة غ���از كربيتي���د االأيدروجني منها،
حيث اإنه ي�سبب م�سكالت التاآكل ،ويتم احل�سول من اأجهزة
التقطري ا ً
أي�سا على غازي امليثان واالأيثان.

وه���ي غازات غ���ري قابل���ة للتكثيف حتت ال�سغ���ط اجلوي،
وت�ستعمل �سناعة االأ�سمدة.
ب .اجلازولني «البنزين»:
هي القطفة البرتولية التي ي�سل مدى غليانها حتى 150م،
وه���ي خلي���ط م���ن االأيدروكربون���ات من  C4حت���ى ،C12
واجلازولني غن���ي بالبارافينات العادي���ة واملتفرعة ،وكذلك
النافثين���ات وحي���دة احللق���ة ،التي من املمك���ن اأن تكون لها
�سال�س���ل جانبي���ة �سغ���رية ،كذل���ك توج���د االأيدروكربونات
االأروماتي���ة «العطري���ة» مثل البن���زول والتولوي���ن والزيلني،
وا ً
أي�سا يوجد اإيثيل البنزول.
اأم���ا بالن�سب���ة ملركب���ات الكربي���ت ،فتوجد املركب���ات ب�سفة
رئي�س���ة واأح���ادي الكربيتي���د .كذل���ك يوج���د يف اجلازولني
االأحما�ض االأليفاتية الق�سرية والفينوالت.

البرتولي���ة ذات م���دى الغلي���ان م���ن 250 - 150م ،ويحتوي
عل���ى البارافينات من  C12حت���ى  ،C16كذلك النافثينات
ثنائي���ة احللق���ة واالأيدروكربونات العطري���ة اأحادية احللقة
ذات ال�سل�سل���ة اجلانبي���ة الطويل���ة ،م���ع العطري���ات ثنائية
احللق���ة واملركبتانات احللقية ،وتوج���د االأحما�ض النفثينية
مع االأحما�ض االأليفاتية يف الكريو�سني.
د .ال�سوالر «وقود الغاز»:
ه���و القطف���ة البرتولية الت���ي تغلي من  250م حت���ى  350م،
وحتت���وي عل���ى البارافين���ات م���ن ذرة الكرب���ون  17حت���ى
الكربون  ،(C17-C20) .20والنافثينات ثنائية احللقة مع
العطريات اأحادية احللقة ،التي بها عدد كبري من ال�سال�سل
االألكيلية اجلانبية ،وكذلك العطريات ثنائية احللقة .وتوجد
االأنواع املختلفة من املركبات الكربيتية.

وف�س���ل مركب مفرد م���ن اجلازولني عملي���ة �سعبة وغري
ممكنة نظ ًرا لكرثة عدد االأيزومرات.

كذل���ك املركب���ات النرتوجيني���ة القاعدية وغ���ري القاعدية،
وكذلك اأمكن ا�ستخال�ض االأحما�ض الدهنية من ال�سوالر.

ه���و املنتج الرئي�ض لعملية التكرير م���ن حيث حجم االإنتاج،
وي�ستخدم يف االإ�ساءة وكذلك ي�ستخدم وقو ًدا منزل ّيا للطبخ
والتدفئ���ة ،ومكو ًنا اأ�سا�س ّياً لوقود النفاثات .وي�سمل القطفة

وميك���ن احل�س���ول على وقود حمركات الدي���زل املختلفة من
مقطرات الكريو�سني وال�سوالر مدى غليان  180م حتى 360
م غال ًب���اً ،وه���ي قطفات ذات م���دى غليان �سي���ق ح�سب نوع
حمرك الديزل.

ج .الكريو�سني:
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 . 3التقطري حتت ال�سغط املخلخل «التفريغي»
وت�ستخدم هذه الطريقة لتجزئة زيت الوقود الثقيل «املازوت»
الناجت م���ن عملية التقطري االبتدائ���ي اإىل بيتومني «اإ�سفلت»
وم���واد اأخرى «�سوالر ومقطرات �سمعي���ة» ،وت�ستخدم اأ�سا�ساً
يف اإنتاج زي���وت التزييت وال�سحومات ،كما ميكن ا�ستخدامها
يف عملي���ات التك�سري احل���راري اأو بالعوام���ل امل�ساعدة التي
�سريد ذكرها فيما بعد.
والتقط���ري حتت ال�سغ���ط املخلخل «التفريغ���ي» يتيح خف�ض
درج���ة احل���رارة الالزمة لتبخ���ري اأكرب جزء م���ن زيت الوقود
الثقي���ل «املازوت» للح�س���ول على االإ�سفلت ،ذل���ك الأن درجة
احل���رارة التي يغل���ي عندها ال�سائل ترتب���ط بال�سغط الواقع
عليه.
اإذ ميك���ن تخفي�ض نقط���ة غليان ال�سائ���ل بتخفي�ض ال�سغط
الواق���ع عليه ،وه���ذه العملية لتف���ادي عملي���ة التك�سري لو مت
التقط���ري حت���ت ال�سغ���ط اجل���وي ،اإذ اإن درجة ح���رارة زيت
الوق���ود الثقيل «املازوت» اإذا ما ارتفعت اإىل الدرجات العالية
التي يتطلبها تقط���ريه حتت ال�سغط اجلوي العادي ،فاإنه لن
يتبخ���ر فح�سب ،بل ينك�سر اإىل مكون���ات لها خوا�ض خمتلفة
متا ًما عن املنتج املطلوب.
ً
ً
ملحوظا يف التكاليف.
خف�سا
وحتقق هذه الطريقة
ويف ه���ذه الطريق���ة ت�ستخ���دم اأجه���زة اأو م�سخ���ات التفريغ
لالحتفاظ ب�سغط منخف�ض.
كم���ا ت�ستخ���دم م�سخات لرف���ع الزيت خالل ف���رن اإىل برج
التقط���ري حتت ال�سغط املنخف����ض ،اإذ اإن التفريغ يحول دون
�سحب الزيت بالتدفق الطبيعي.
ويتح���ول الزيت اإىل بخار وين�ساب البتيومني «االإ�سفلت» اإىل
الق���اع ،حيث يقابله بخ���ار ماء ذو درجة حرارة عالية ،يت�سبب
يف دف���ع م���ا قد يكون عال ًق���ا باالإ�سفلت من م���واد زيتية قليلة
الكثافة اإىل اأعلى الربج.
وتخرج االأج���زاء ذات الكثافة املنخف�سة من اأعلى الربج على
�س���كل بخار خمتلط ببخ���ار املاء ،ليمر عل���ى مكثف يكثفهما
م ًعا ،ث���م يدخل املزيج من ال�سوالر والبخار املتكثفني اإىل برج
اال�سرتج���اع ،ف���رتد االأبخرة ب�سحبه���ا بامل�سخ���ات اإىل اأعلى
�سينية من �سواين برج التجزئة.
وي�سحب الباقي باعتباره اأحد املنتجات النهائية ،ويتم �سحب
الغاز غري املتكثف من اأعلى الربج بوا�سطة م�سخات التفريغ.
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وت�سحب ال�سوائل من برج التقطري على اأبعاد خمتلفة ،وميرر
كل �سائل برج تثبيت ،لف�سل املواد اخلفيفة باال�ستعانة ببخار
املاء واإعادتها اإىل الربج.
أ�سا�سا ال�سوالر واملقطرات
اأم���ا الباقي فيربد على حدة ،وه���و ا ً
ال�سمعي���ة الت���ي ت�سب���ح املادة اخل���ام ل�سناعة زي���وت التزييت
وال�سحوم���ات ،كم���ا ميك���ن ا�ستخدامها يف عملي���ات التك�سري
بالعوامل امل�ساعدة ،ويتبقى البيتومني «االإ�سفلت» يف قاع الربج.
ويف عملية التقطري حتت ال�سغط املنخف�ض ،ميكن االحتفاظ
بالتوزي���ع ال�سحي���ح للح���رارة ب�سب���ط درجة ح���رارة املازوت
الداخ���ل ،كذلك ب�سبط كمي���ات ال�سوالر املرت���د الذي تعيده
امل�سخات من برج اال�سرتجاع اإىل الربج ،اأي يتم ت�سخني برج
التقط���ري من اأ�سفل اإىل اأعلى بوا�سط���ة املازوت ،ويتم تربيده
م���ن اأعل���ى اإىل اأ�سف���ل بتاأثري الزي���ت املرتد ال���ذي ي�سيل من
�سينية اإىل اأخرى.
 . 4نواجت التقطري حتت التفريغ:
اأ .زيوت التزييت:
توج���د يف القطف���ة التي تغلي من  350حت���ى  500م ،وميكن
تق�سميه���ا اإىل زي���وت خفيف���ة تغلي يف امل���دى  400 - 350م،
وزي���وت متو�سط���ة م���ن  400م اإىل  450م ،وزيوت ثقيلة تغلي
من  450حتى  500م.
وه���ذه القطف���ات حتتوي على خلي���ط من الزي���وت وال�سموع
واالإ�سفل���ت ،وتختل���ف ن�سب هذه املركب���ات يف زيوت التزييت
ح�سب نوع اخلام.
فاخلام ذو القاعدة البارافينية غال ًبا ال يحتوي على االإ�سفلت،
واخلام ذو القاع���دة االإ�سفلتية ال يحتوي غال ًبا على ال�سموع.
والبارافين���ات يف زي���وت التزيي���ت ت�سل ع���دد ذرات الكربون
به���ا حت���ى  42ذرة كرب���ون .والنافثينات ذات حلق���ات رباعية
وخما�سي���ة ،اأم���ا العطري���ات فهي وحيدة احللق���ة حتى ثالث
حلقات ،وبها �سال�سل جانبية ق�سرية.
كذلك ميكن تواجد خم�ض حلقات يف املركبات العليا .وتوجد
املركب���ات الكربيتي���ة ذات ال���وزن اجلزيئ���ي الكب���ري يف زيوت
التزييت ،كذلك توجد م�ستقات االأحما�ض الكربوك�سلية.
ب .البيتومني «االإ�سفلت»
وه���و املتبقي من عملية التقطري حت���ت التفريغ يف اخلام ذي
القاعدة االإ�سفلتية.
اال�ستخال�ض باملذيبات:

يت���م ف�س���ل مكونات اخل���ام يف عملية التقط���ري ح�سب درجة
غلي���ان كل قطف���ة ،وح�سب حج���م اجلزيئ���ات ،ولي�ض ح�سب
نوعها ،اأم���ا يف عملية اال�ستخال�ض باملذيب���ات ،فيتم الف�سل
ح�سب النوع الكيميائي للجزيئات ،مثل بارافينات اأو عطريات
اأو نافثينات.
يدخ���ل يف نطاق عملي���ة اال�ستخال�ض باملذيب���ات  -التي تعد
واح���دة م���ن عملي���ات الف�س���ل امل�ستخدمة يف معام���ل تكرير
البرتول -
عملية اإنتاج زيوت التزييت وفيما يلي �سرح مب�سط لها:
�سبق ذكر اأن املقطرات ال�سمعية الناجتة من عمليات التقطري
حت���ت ال�سغ���ط املخلخ���ل «التفريغي» ،التي ميك���ن احل�سول
عليها من م�ستويات خمتلفة من الربج ،ميكن معاجلتها الإنتاج
زيوت التزييت.
وكذل���ك بالن�سب���ة للمتبقي يف قاع ال���ربج ،وكل ذلك يتم يف
حالة معاجلة اخلامات البارافينية ،فهذه املقطرات ال�سمعية
ت�سكل امل���واد االأولية الالزمة الإنتاج زيوت التزييت اخلفيفة
واملتو�سط���ة والثقيل���ة ،كما يعد املتبقي يف ق���اع الربج املادة
االأولي���ة الالزمة الإنتاج الزي���وت املتبقية ،ومن ال�سروري اأن
تك���ون هذه الزيوت على درجة عالية من النقاء ،واأن تتوافر
فيها املوا�سفات القيا�سية العاملية نظ ًرا لدورها اخلطري يف
كافة اال�ستخدامات.
ولتحقي���ق ذلك ،يلزم معاجلة املقط���رات ال�سمعية واملتبقي،

با�ستخدام مذيبات خا�سة ،ال�ستخال�ض ال�سوائب من زيوت
التزييت.
ومن هذه املذيبات:
 .1ي�ستخ���دم الربوب���ان الإزالة املواد االإ�سفلتي���ة من املتبقي
الثقيل يف قاع الربج.
 .2ي�ستخ���دم مذيب الفورفورال ومذي���ب الفينول وغريهما
لتنقية املواد اخلام من املركبات العطرية.
 .3ي�ستخدم مذيب البن���زول والتولوين وامليثيل اأيثيل كيتون
وغريهما ،لتخلي�ض الزيوت من ال�سموع العالقة بها ويجري
ف�سل ال�سموع من امل�ستخل�ض بالتربيد.
 .4ت�ستخدم اأنواع عديدة من الطفلة الطبيعية اأو ال�سناعية،
لتنقي���ة الزي���وت م���ن ال�سوائ���ب واالأل���وان ...اإل���خ ،وميكن
اال�ستعا�س���ة عن هذه العملية بالتنقي���ة عن طريق املعاجلة
باالأيدروجني ،وهو االجتاه العاملي االآن.
 .5للح�س���ول على القطفات املطلوب���ة ،تتم عمليات تقطري
ل���كل من ه���ذه املنتج���ات ،وكذلك عملي���ات اإ�ساف���ة بع�ض
القطفات لبع�سها.
 .6تت���م اإ�سافة اإ�ساف���ات معينة لكل نوع م���ن الزيوت ،لتح�سني
موا�سفاته اأو ملنع االأك�سدة ،وذلك قبل طرح الزيوت يف االأ�سواق.
 .7تتم تعبئة الزيوت يف عبوات خا�سة خمتلفة احلجم.
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املتابع لتاريخ االأمان���ة العامة ملجل�ض التعاون منذ اإن�سائها وحتى
يومن���ا هذا يقراأ �س���دق النية يف تاأ�سي�ض قاع���دة عمل م�سرتكة
لالنط���الق اإىل اآف���اق رحبة من العمل امل�س���رتك .وما يوؤكد ذلك
م���ا نلم�س���ه اليوم من م�ساريع ناجح���ة حتققت يف عدة قطاعات
بف�س���ل م���ن اهلل وبعزمية االأخ���وة يف دول املجل����ض .ورغم بوادر
النج���اح تلك يظل ال�س���وؤال مطروحاً ما ه���ي امل�ساريع البرتولية
امل�سرتكة التي حتققت على م�ستوى دول جمل�ض التعاون؟
يف االأع���وام املا�سية مت اإق���رار االإ�سرتاتيجية البرتولية املحدثة
الت���ي ت�سرح وبطريق���ة علمية ومنهجي���ة كيفية اإن�س���اء امل�ساريع
البرتولي���ة امل�سرتكة وهي تنطلق اإىل التنمي���ة البرتولية ال�ساملة
بعي���دة امل���دى ل���دول املجل�ض ،وذلك م���ن خالل حتدي���د املبادئ
االأ�سا�سي���ة ويف مقدمته���ا اال�ستغ���الل االأمث���ل لل���رثوة البرتولية
باعتباره���ا م���ورداً اأ�سا�سي���اً للدخ���ل يف دول املجل����ض و�سلع���ة
اإ�سرتاتيجي���ة وم�س���دراً رئي�سي���اً للطاق���ة ،اإىل حتقي���ق االأم���ن
واال�ستقرار االقت�س���ادي وال�سيا�سي واالجتماعي لدول املجل�ض.
وتبن���ي مب���داأ حرية ال�سوق .وااللت���زام باأمن االإم���دادات املحلية
والعاملي���ة من البرتول ،واأمن التعاون ب���ني املنتجني وامل�ستهلكني.
عالوة على توطني التكنولوجيا وتطوير املعرفة والبحث العلمي،
ف�س ً
ال عن االهتمام بحماية و�سالمة البيئة.
وتعد هذه املبادئ اأ�سا�ض ال�سعي نحو التكامل االقت�سادي وتعزيز

امل�سالح امل�سرتكة لدول املجل�ض ،وذلك عن طريق اإقامة امل�ساريع
البرتولي���ة امل�سرتكة بجميع مراحلها وفقاً جلدواها االقت�سادية.
واأي�ساً تعزيز دور القطاع اخلا�ض للم�ساهمة يف تعزيز ال�سناعة
البرتولي���ة مبراحلها كافة ،والتو�س���ع يف اإقامة امل�ساريع امل�سرتكة
للخدم���ات البرتولية ،واال�ستفادة من بي���وت اخلربة واملوؤ�س�سات
املالية اخلليجية .
ولق���د اأظه���رت االأزم���ة املالي���ة العاملي���ة االأخ���رية اأهمية ودور
الدرا�س���ات االإ�سرتاتيجية واأبحاث الطاق���ة ،اإىل جانب احلاجة
املا�سة لوجود مركز اإقليمي بدول املجل�ض يكون مبثابة جهاز اإنذرا
مبك���ر ف�س ً
ال عن م�ساعدته لدول املجل����ض يف اإعداد الدرا�سات
املتعلق���ة مع ال���دول واملجموعات االقت�سادي���ة الدولية يف جمال
الب���رتول ،كالتعاون م���ع االحتاد االأوروبي ،وال�س���ني ،واأ�سرتاليا،
ومنظم���ة التج���ارة العاملية وغريها ،وذلك يف ظ���ل ما ميثله اأمن
الطاقة من اأهمية لدول املجل�ض.
اإن احلاج���ة الإيجاد اأر�سية للم�ساريع امل�سرتكة يف جمال البرتول
تتطل���ب جمموعة من اخلطوات ميكن اإيجازها يف دعم الرتابط
االإنتاجي بني دول املجل�ض ،واال�ستفادة من اقت�سادياتها ،وحتقيق
التكامل والرتاب���ط االقت�سادي ،وحت�سني توزيع املكا�سب ،عالوة
عل���ى �سرورة قي���ام دول املجل�ض باتخ���اذ التدابري الالزمة لدعم
ومتوي���ل واإقام���ة امل�سروع���ات البرتولي���ة امل�سرتك���ة اخلا�س���ة
والعام���ة ،وتبني �سيا�س���ات اقت�سادية تكاملية ب���ني دول املجل�ض
يف م�سروع���ات البني���ة التحتي���ة واخلدم���ات االأ�سا�سي���ة كالنقل
واالت�س���االت والكهرباء وتقنية املعلومات .وميكن يف هذا املجال
تاأ�سي����ض امل�سروعات امل�سرتكة على اأ�س�ض تراعي املزايا الن�سبية
ل���دول املجل����ض ،وتوفري حوافز اإ�سافية للقط���اع اخلا�ض الإقامة
امل�سروع���ات امل�سرتكة التي ت���وؤدي اإىل ربط امل�سالح االقت�سادية
للمواطن���ني يف دول املجل����ض ،واإزال���ة املعوق���ات االإجرائية التي
تتعر�ض له���ا امل�سروعات امل�سرتكة ومعاملتها معاملة امل�سروعات
الوطني���ة ،اإىل جان���ب فت���ح املج���ال وال�سماح ل�س���ركات البرتول
واأي�س���اً ال�سركات العاملة يف املجال الب���رتويل بدول املجل�ض يف
القطاعني العام واخلا�ض للم�ساهمة يف امل�ساريع امل�سرتكة.
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�سورة مل�سجد عبداهلل ال�سمالن املعروف وهو امل�سجد الوحيد يف الكويت الذي يقع داخل دوار

A picture taken for Abdullah Al-Shamlan Mosque. It is the only mosque in Kuwait allocated inside a roundabout.

