ت�ؤم����ن دولة الكويت �إميان����اً را�سخاً ب�ضرورة توثيق عالقاتها مع دول
الع����امل قاطبة ،كم����ا ت�ؤمن ب�ض����رورة تو�سيع الرواب����ط القائمة على
االحرتام املتبادل وامل�ص����الح امل�ش��ت�ركة ،ولقد نبع ه����ذا الإميان من
�إدراكه����ا بالدور ال����ذي تلعبه يف حركة االقت�ص����اد العاملي باعتبارها
مزود رئي�سي للطاقة ،الأمر الذي جعلها توقع العديد من االتفاقيات
وبروتوكوالت التع����اون مع معظم دول العامل يف جماالت متعددة يف
مقدمتها الطاقة ونقل التكنولوجيا واال�سثتمار وغريها من املجاالت
التي تعود بالنفع على دولة الكويت.
ولقد فتحت تلك االتفاقيات �أمام دولة الكويت �آفاقا جديدة لتعزيز
املكانة العاملية التي و�ص����لت �إليها يف �ص����ناعة النفط العاملية ،فبعد
�أن متكن����ت رغ����م التحديات الكبرية واملناف�س����ة ال�شر�س����ة من تاكيد
وجوده����ا يف الأ�س����واق االوروبي����ة ،وبع����د �أن ا�س����تطاعت من خالل
ال�ش����ركات الكويتية التابع����ة لقطاع النفط الكويتي من اال�س����تحواذ
على كثري من احل�ص�����ص ال�س����وقية يف جمال اال�ستك�شاف والإنتاج،
ف�ض��ل�ا عن اال�س����تحواذ على ح�ص�����ص �س����وقية يف جم����ال التكرير
وحمطات الوقود ،اجتهت نحو ال�ش����رق الآ�سيوي حيث الدول الأكرث
طلبا على النفط وم�شتقاته ،و�سرعان ما ر�سخت وجودها هناك من
خالل امل�شاريع اال�ستثمارية الكربى التي �ستعود بالنفع على كل من
دول����ة الكويت وتلك الدول التي ي�أت����ي يف مقدمتها كل من جمهورية
فيتنام ،وال�صني.
ويف ظل ال�س����عي ال����د�ؤوب لتنمي����ة العالقات مع ال����دول واملنظمات
وامل�ؤ�س�س����ات الدولية العربية والأجنبية يف ال�ش�ؤون النفطية والأمور
املت�ص����لة به����ا ،حقق����ت دول����ة الكويت جناح����ا جديدا على �ص����عيد
العالق����ات م����ع جمهورية رو�س����يا االحتادية وذلك م����ن خالل توقيع
ع����دد م����ن مذاكرات التعاون يف جماالت رئي�س����ية هي جمال النفط
واال�ستثمار ونقل التكنولوجيا ،وذلك لال�ستفادة من الطاقات الكبرية
التي ميتلكها االحتاد الرو�سي يف جماالت النفط والغاز ،الأمر الذي
�سيعزز قدرة القطاع النفطي الكويتي يف �صناعة النفط العاملية.

مجلة فصلية تصدر عن وزارة النفط في دولة الكويت
العدد األربعون  -مايو 2015 -
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�أك���د وزير النفط ووزير الدولة ل�ش����ؤون جمل�س الأمة الدكتور
علي العمري �أن الق�ضية النفطية ال تنح�صر �أهميتها فقط يف
دولة الكويت و�إمنا يف العامل �أجمع ،م�شرياً �إىل �أهمية تثقيف
طلب���ة وطالب���ات املدار�س يف املراحل التعليمي���ة املختلفة� ،أما
عن طريق املقرر الدرا�سي �أو الأن�شطة املدر�سية.
وق���ال العم�ي�ر خ�ل�ال م�ش���اركته يف حف���ل تك���رمي الطالبات
الفائقات يف ثانوية قرطبة للبنات «�أن هناك درا�سة بني وزارة
النف���ط ووزارة الرتبية الختيار الطريقة املثلى لتثقيف الطلبة
بالق�ض���ية النفطي���ة نظ���راً لأهميتها عاملي���ا» ،وتطرق العمري
�إىل �آثار انخفا�ض �أ�س���عار النفط بقوله «�أن انخفا�ض �أ�س���عار
النف���ط مل ي�ؤثر على م�ش���اريع وزارة الرتبية حتى الآن ،وذلك
لكون ال�س���نة املالية ت�ؤخذ على مدى �س���نة كاملة ولي�ست على
�أيام» ،م�ض���يفا «نعم �أ�سعار النفط منخف�ضة ولكن كما �شهدنا
موج���ات انخفا�ض ممكن �أن ن�ش���هد موجات ارتفاع وكلنا �أمل
�أن ال تت�أثر امل�ش���اريع املهمة والرئي�سية لوزارة الرتبية وغريها
من اجلهات احلكومية الأخرى».
وذكر الدكتور العمري �أن توجيهات �سمو �أمري البالد كانت ب�أن
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د .علي صالح العمير  -وزير النفط
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة

تتحول دولة الكويت �إىل الطاقة املتجددة بن�سبة  ٪ 15بحلول
الع���ام  ،2030ومت اعتب���ار ه���ذا التوجه من امله���ام احلكومية
التي �س���وف تق���وم احلكومة به���ا ،م�ش�ي�راً �إىل ان العامل كله
يهت���م بالطاقة املتجددة للتحول عن الوقود النفطي ،و�أن دولة
الكوي���ت بد�أت يف تطبيق م�ش���روع الطاقة املتجددة يف بع�ض
الأماك���ن التجريبي���ة مثل منطق���ة العبدلية ،وبع����ض الأماكن
احلكومي���ة واجلمعي���ات التعاونية مبينا ان���ه من املهم حتقيق
ن�سبة الـ  ٪ 15التي حتدث عنها �سمو امري البالد.
و�ش���دد وزير النفط على �أن الق�ض���ية الرتبوية والتعليمية يف
دول���ة الكويت على ر�أ�س الق�ض���ايا التي حتت���اج �إىل االهتمام
والدعم بعدما حظيت بتوجيهات �س���مو الأمري نحو �ض���رورة
االهتمام بالعن�صر الب�شري تدريباً وت�أهي ً
ال وتعليماً.
و�أ�ض���اف العمري �أن توجيهات �س���مو رئي�س جمل�س الوزراء يف
هذا املقام وا�ض���حة للعيان ،مبينا ان �س���موه �أك���د �أن العملية
التعليمية يف الكويت مهمة لرتبية املواطن على �أ�س�س املواطنة
ال�ص���حيحة وال�ص���احلة م�ش�ي�را �إىل �أحقية الطالب���ات بهذا
التكرمي والدعم.

العمير 10:كم مربع
جنوب الكويت إلقامة
منطقة صناعية
بترولية
ق���ال وزي���ر النف���ط ووزي���ر الدولة ل�ش����ؤون جمل����س الأمة
الدكتور علي �صالح العمري «�أن الدولة �ستخ�ص�ص م�ساحة
تقدر بنحو  10كيلومرتات مربعة يف جنوب الكويت لإقامة
املنطقة ال�صناعية البرتولية».
وق���ال الوزير العمري «�أن���ه نظرا لدور املنطقة ال�ص���ناعية
البرتولي���ة و�أهمي���ة م�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتي���ة يف جمال
تطوير املحتوى املحلي وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
�أن�ش���طة القطاع النفطي فقد مت تخ�ص���ي�ص تلك امل�ساحة
للمنطقة ال�صناعية».
م�ش�ي�را �إىل �أن نتيج���ة ملتابعة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�س���ة
البرتول الكويتية نزار العد�س���اين والع�ض���و املنتدب لقطاع
املالي���ة عل���ي الهاجري وبالتن�س���يق مع الرئي����س التنفيذي
ل�ش���ركة نف���ط اخللي���ج عل���ي دغي���م ال�ش���مري ،فق���د مت
تخ�ص���ي�ص املوق���ع املقرتح التاب���ع لل�ش���ركة الكويتية لنفط
اخلليج والذي يقع يف جنوب الكويت ،مو�ض���حا �أن املنطقة
ال�ص���ناعية �ستت�ض���من م�ص���انع ملنتجات الحقة ناجتة من
ن�ش���اط التكري���ر والبرتوكيماويات ،وهي ال�ص���ناعات التي
مت حتديده���ا يف درا�س���ات فني���ة م�ش�ت�ركة بني م�ؤ�س�س���ة
الب�ت�رول الكويتي���ة و�ش���ركتي الب�ت�رول الوطني���ة الكويتية
و�ش���ركة �ص���ناعة البرتوكيماويات البرتولية� ،إ�ض���افة �إىل
بع�ض الأن�ش���طة املتنوعة من التوريد واخلدمات ال�ضرورية
للإيفاء باحتياجات ال�ش���ركات النفطية بال�س���رعة املمكنة
وبجودة عالية.

و�أو�ض���ح العمري �أن الدرا�سات الأولية التي �أجنزتها امل�ؤ�س�سة
ت�ش�ي�ر �إىل وجود قيمة م�ض���افة يف النمو االقت�صادي املحلي
بحدود �أربعة مليارات دوالر �أمريكي خالل ال�سنوات اخلم�س
الأوىل م���ن �إن�ش���اء املنطقة ال�ص���ناعية ونحو  1300فر�ص���ة
عمل للكويتيني بالقطاع اخلا�ص ،م�ؤكدا �أن م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية �س���تبد�أ يف خطوات التن�سيق مع اجلهات احلكومية
مث���ل الهيئ���ة العامة لل�ص���ناعة والهيئة العام���ة للبيئة ووزارة
الكهرباء واملاء وبلدية الكويت وغريها من اجلهات احلكومية
ذات ال�صلة لأخذ املوافقات الالزمة كما �سيتم �إجراء درا�سة
لتقييم �أثر املنطقة ال�صناعية من اجلانب البيئي ومبا يتوافق
مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة .م�ش�ي�راً �إىل �أن امل�ؤ�س�س���ة
�س���تقوم من خالل م�ست�شارين متخ�ص�صني ب�إجراءاته فح�ص
الرتبة وامل�س���ح الطوبوغ���رايف للت�أكد من مدى مالءمة املوقع
الحتياجات امل�شروع ومراعاة اال�شرتاطات البيئية.
و�أملح العمري �إىل �أنه بعد ا�س���تكمال الإجراءات ال�س���ابقة �سيتم
البدء يف درا�س���ة اجلدوى التف�ص���يلية لل�ص���ناعات واخلدمات
التي �ستقام �ضمن املنطقة ال�صناعية وحتديد ال�شركات املحلية
التي �ست�س���تثمر فيها بعد اجراء درا�سات املردود البيئي ،مبيناً
�أن الدرا�س���ة التف�ص���يلية �س���تُظهر يف املرحل���ة املقبل���ة القيمة
امل�ضافة جراء �إن�شاء املنطقة ال�صناعية وعدد ونوعية الوظائف
التي �س���يوفرها امل�شروع ب�ش���كل عام ،وللكويتيني ب�شكل خا�ص
والنظر يف امكانية بناء نظام من احلوافز لل�ش���ركات امل�ش���اركة
يف املنطقة ال�صناعية لزيادة ن�سبة العمالة الكويتية فيها.
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وبي العد�س���اين �أن من �ض���من التحديات التي تواجه �ص���ناعة
نّ
ً
النفط ما يعرف ب�إدارة املعلومات م�شريا �إىل �أن ربط املعلومات
والو�صول �إليها ب�سرعة هو �أمر مهم ،خا�صة عندما يقع حادث
معني يتطلب اتخاذ �إجراء �سريع.

نزار العدساني  -الرئيس التنفيذي
لمؤسسة البترول الكويتية

�أكد الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية نزار العد�ساين
�أن انخفا����ض �أ�س���عار النفط �أدى �إىل هبوط �إجمايل ال�س���يولة
والإي���رادات النقدي���ة ،مو�ض���حاً �أن ذل���ك يعني وج���ود تهديد
حقيقي لتنفيذ امل�شاريع العمالقة حول العامل.
ولفت العد�س���اين يف كلمته خالل افتتاح م�ؤمتر الكويت الثالث
لإدارة املخاط���ر ال�ش���املة ال���ذي عقد يف الف�ت�رة من  29حتى
 31مار�س  2015بفندق رادي�س���ون �س���ا�س� ،إىل �أن الطلب على
الطاقة �سي�س���تمر باالزدياد مدعوماً بتح�س���ن �أو�ضاع الإن�سان
املعي�ش���ية يف العامل �أجمع ،ولكن التقدم التكنولوجي ي�ؤدي �إىل
ال�ض���غط باجتاه البحث عن موارد طبيعية �أخرى على ر�أ�س���ها
النفط ال�صخري الذي �سي�ؤدي �إىل تغري خارطة الطاقة العاملية
و�إىل زيادة التذبذب يف الأ�سواق.
و�أ�ش���ار �إىل ازدي���اد املخاطر يف ال�ص���ناعة م���ع وجود حتديات
جتعل الأ�سواق غري م�ستقرة ،مبيناً �أن من �أهم هذه التحديات
النق����ص يف اخلربات واخلرباء وكذلك التهديدات الناجمة عن
الهجمات الإلكرتونية عرب الإنرتنت.
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وقال العد�س���اين «�إن �إدارة امل�ش���اريع الر�أ�سمالية يف بيئة مليئة
بالتحديات وعدم اليقني ي�ؤدي �إىل تزايد ن�سبة املخاطر وي�ؤدي
�إىل اتخ���اذ قرارات �ص���عبة م���ع وجود حاجة ملح���ة �إىل ادارة
تت�س���م بالديناميكية» م�ض���يفاً «نحن يف عامل متغري والأحداث
تتطور ب�س���رعة كبرية وت�ؤثر بالنهاية على هذه ال�ص���ناعة والآن
املفتاح الرئي�سي ملواجهة التحديات امل�ستقبلية واحل�صول على
اف�ضل الفر�ص هو التعاون والت�آزر».
وتابع العد�س���اين «نحن نتوق���ع �أن ت�س���اعدنا �إدارة املخاطر
يف خل���ق نظ���ام �إداري عايل اجلودة يتما�ش���ى م���ع الأهداف
التي و�ض���عناها ال�سيما �إ�سرتاتيجية  2030الرامية �إىل بناء
القدرات يف جماالت احلوكمة واملوارد الب�شرية والتكنولوجيا
والعمليات ،وحت�س�ي�ن عمليات اتخاذ القرار يف كل �أن�ش���طة
القطاع النفطي من احلقل وحتى العميل النهائي».
و�أعرب العد�س���اين عن �أمله يف �أن يقدم م�ؤمتر �إدارة املخاطر
فر�صاً حقيقية لتبادل اخلربات يف هذا املجال وحت�سني الأداء
فيه ،م�ض���يفاً «نحن ن�ؤمن �أن الفائزين يف امل�س���تقبل هم الذين
ي�ستطيعون �أن يديروا املخاطر ب�شكل �أف�ضل ونرى �أن امل�ؤ�س�سة
و�شركاتها التابعة هي يف املقعد الناجح يف هذا املجال».
من ناحيته� ,أ�ش���اد رئي�س �ش���ركة الب�ت�رول الكويتية العاملية بخيت
الر�شيدي يف كلمة مماثلة بدعم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ملبادرات
�إدارة املخاط���ر ال�س���يما يف ظل الو�ض���ع الراهن ل�ص���ناعة النفط
العاملية ،م�ش���دداً عل���ى �أهمية امل�ؤمتر الذي ي�أتي يف وقت ي�ش���هد
فيه القطاع النفطي الكويتي تنفيذ عدد من امل�شروعات ال�ضخمة
ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز اال�ستثمارات يف
خمتلف املجاالت يف �إطار �إ�سرتاتيجية طويلة الأمد.

التسويق العالمي يغزو أسواق ًا جديدة..
عال جداً
بمردود ٍ
�أكد قطاع الت�س���ويق العاملي يف م�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتية يف
بي���ان ل���ه �أنه يخط���و خطوات كب�ي�رة نحو تعزي���ز مكانة دولة
الكوي���ت كمزود رئي�س���ي للنفط بال�س���وق العامل���ي ،وذلك عن
طريق توقيع جمموعة من العقود الإ�سرتاتيجية املهمة ،وا�شار
البيان �أن قطاع الت�س���ويق قام بالتعاقد مع �أكرب �شركة �صينية
لتكري���ر النف���ط ب�ص���فقة تاريخية ت�ص���ل �إىل نح���و � 300ألف
برميل يومياً يف مطلع العام املا�ضي ،و�أن اهمية تلك ال�صفقة
تكمن يف كونها طويلة الأمد ،و�أن االتفاقية تن�ص على �أن يقوم
قطاع الت�سويق بتزويد ال�شركة ال�صينية ملدة � 10سنوات قابلة
للتجديد .و�أن قطاع الت�سويق جنح �أي�ضا بتجديد عقد �شركة
ُكورية كربى بكمية �إجمالية نحو � 200ألف برميل يومياً لفرتة
تعاقدية جديدة تبلغ � 10سنوات.
واو�ضح البيان �أن قطاع الت�سويق قام بها بتحويل هذه العقود
�إىل نظ���ام  C&Fال���ذي ي�س���مح مل�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتية
با�ستغالل �أ�سطول ناقالتها العمالقة اجلديد يف نقل املنتجات
النفطي���ة لل�ش���ركات الكورية� ،إىل جانب ت�أم�ي�ن مردود مادي
لهذا الأ�سطول للع�شر �سنوات املقبلة.
واكد البيان �أن �إجنازات قطاع الت�س���ويق مل يتوقف عند هذا
احلد ،بل متكن القطاع �أخرياً من اقتنا�ص فر�ص���ة ت�س���ويقية
و�س���وق جديد يف الفلبني ،وذل���ك بعدما وقع عقدا جديدا مع
الفلب�ي�ن لتزويدها بنحو � 75ألف برميل يومياً ،كما ا�س�ت�رجع
القطاع عقده النفطي مع �شركة عاملية عمالقة ،بزيادة كميته
بنحو � 200ألف برميل يوميا ،و�أن القطاع جنح بفعل عالقاته
الوطيدة مع تلك ال�ش���ركة ،يف توقيع عقد جديد ل�سوق جديد
وهو �سوق نيوزيلندا.
واو�ضح قطاع الت�س���ويق العاملي يف امل�ؤ�س�سة ان جميع العقود
الآ�س���يوية �س���ابقة الذكر ،التي تتميز بعائ���د مادي مرتفع ،مت
توقيعها يف وقت ي�ش���هد فيه ال�س���وق العاملي مناف�سة و�سباقا
حمموم���ا على اقتنا�ص �أي فر�ص���ة �س���وقية يف �ض���وء الزيادة
الكب�ي�رة يف العر�ض ب�س���بب ث���ورة النفط ال�ص���خري ،ودخول
كمي���ات �إ�ض���افية م���ن النفط التقلي���دي عرب �إي���ران والعراق
ورو�س���يا �إىل ال�سوق من جانب ،وانح�سار الطلب العاملي على
النفط من جانب �آخر.

ناصر المضف  -العضو المنتدب
قطاع التسويق العالمي
مؤسسة البترول الكويتية

ولف���ت البيان �أن جناح فطاع الت�س���ويق العاملي مل يقت�ص���ر على
زي���ادة ح�ص���ة الكويت يف ال�ش���رق ،ب���ل كانت م�ؤ�س�س���ة البرتول
الكويتية على موعد مع �إجناز جديد يتمثل يف فتح �س���وق البحر
االبي�ض املتو�سط �أمام النفط اخلام الكويتي ،وذلك بعدما متكنت
امل�ؤ�س�س���ة ومن خالل ت�أجري خزانات يف منطقة �سيدي كرير من
بي���ع م���ا يعادل  2مليون برميل وبناء عالق���ات جتارية مثمرة مع
جميع امل�س���تهلكني يف هذا االقليم ال���ذي يعترب ثاين �أعلى عائد
بعد �سوق ال�شرق ،و�أن النجاح تكرر يف ال�سوق الأمريكي �أذ متكن
القطاع من زيادة احل�صة ال�سوقية يف هذا ال�سوق.

و�أ�ش���ار البي���ان �أن���ه وا�س���تمراراً مل�س���اعي م�ؤ�س�س���ة البرتول
الكويتي���ة يف اقتنا����ص فر�ص عقود النفط اخل���ام واملحافظة
على تنوع ح�ص�ص���ها ال�س���وقية وزيادتها ،قال الع�ضو املنتدب
للت�س���وق العاملي يف م�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتية نا�صر امل�ضف،
�أن امل�ؤ�س�سة جددت عقوداً للنفط اخلام لعام  2015مع �شركة
فالريو االمريكية بقيمة اجمالية ت�ص���ل اىل  2.5مليار دوالر،
بزيادة  17%عن العام املا�ضي.
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هاشم هاشم  :اكتشاف  4حقول ومكمنين
من ضمنها حقل للخام الخفيف للمرة األولى
االختب���ارات الأولية دلت على مزيد م���ن القدرة على �إنتاج
النفط اخلفيف والغاز.

هاشم هاشم  -الرئيس التنفيذي
لشركة نفط الكويت

و�أ�ش���ار ها�شم �إىل �أن ال�شركة متكنت من موا�صلة عملها على
الرغم من التحديات التي واجهتها خا�صة خالل العام املا�ضي
الذي �ش���هد هبوطاً حاداً يف �أ�سعار النفط  ،الأمر الذي �أفقد
برميل النفط نحو ن�صف قيمته.

وعن االكت�شافات الأخرى قال ها�شم ان هناك اكت�شافا واعداً
ملكم���ن فار�س ال�س���فلي بحق���ل �أم النقا ،م�ش�ي�راً �إىل �أن هذا
املكمن يتميز بوجود احتياطيات هائلة من النفط الثقيل )�أيه
بي �آي  (18والتي ميكن تطويرها و�إنتاجها بالطرق التقليدية،
)ودل���ت النتائ���ج الأولية للآبار املكت�ش���فة �إىل وج���ود كميات
�ض���خمة جتاري���ة م�ؤكدة( ،الفت���اً �إىل �أنه مت اكت�ش���اف النفط
اخلفيف يف حقل �أخر ذي جودة عالية بالن�سبة لوحدة قيا�س
النف���ط اخلام )�أيه بي �آي  (40م���ن طبقة الرطاوي اجلريية،
و�أن االحتياطيات النفطية الأولية لهذا االكت�شاف تب�شر بجود
كميات �ض���خمة جتارية� ،إ�ض���افة �إىل �أنه ذو بعد �إ�سرتاتيجي
يب�شر بوجود مكامن �أخرى جديدة يف املنطقة.

ولف���ت ها�ش���م �إىل �أن االكت�ش���افات الت���ي وج���دت يف عدة
مناط���ق يف الكوي���ت تعط���ي دالل���ة عل���ى �أن ه���ذه املناطق
واعدة بخريات كثرية ،مو�ض���حاً �أنها �س���تلعب دوراً مهماً يف
املحافظ���ة على مكانة دولة الكوي���ت لتظل يف طليعة الدول
املنتجة للنفط ،م�ؤكداً �أن هذا االكت�شاف �أ�ضاف بعدا جديدا
حلج���م االحتياطي النفطي ملناطق غرب الكويت ،و�أن نتائج

و�أو�ض���ح ها�ش���م �أن مثل هذه االكت�ش���افات من �ش����أنها �إثراء
االحتياط���ي النفطي الكويتي ومتكني الكويت من ا�س���تمرار
�إنت���اج النف���ط اخل���ام لعق���ود مقبلة وال�س�ي�ر بخط���ى ثابتة
نح���و حتقيق �أه���داف �إ�س�ت�راتيجية ال�ش���ركة  2030وتعزيز
مكان���ة الكوي���ت عامليا من �إنتاج النفط اخل���ام وت�أمني ودعم
اال�ستهالك املحلي.

�أعلن الرئي�س التنفيذي ل�ش���ركة نفط الكويت ال�س���يد ها�ش���م
ها�ش���م عن اكت�ش���اف  4حقول نفطية ومكمنني جديدين تقع
يف مناطق �ش���مال وغرب البالد ،م�ؤكداً �أن هذه االكت�ش���افات
�س���تعزز مكان���ة الكويت كدولة منتج���ة يف الأ�س���واق العاملية،
م�ض���يفاً «�إن هذا الإجناز جاء بعد عمليات اال�ستك�شاف التي
قامت بها ال�شركة خالل العامني املا�ضيني».
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و�أملح ها�ش���م �إىل �أن االكت�ش���افات اجلديدة جاءت يف منطقة
غ���رب الكوي���ت حي���ث مت اكت�ش���اف  3حقول يف �ش���مال حقل
املناقي�ش يف )كبد و�أم الرو�س ورك�سه( ،كما مت اكت�شاف النفط
اخلفي���ف ذي اجل���ودة العالية بالن�س���بة لوح���دة قيا�س النفط
اخلام يف حقول كبد )�أيه بي �آي  ،(41و�أم الـرو�س )�أيه بي �آي
 (42ورك�س���ة )�أيه بي �آي  (46من طبقة املارات اجلورا�س���ي.
م�ض���يفاً �أنه مت اكت�شاف مكامن جديدة غري تقليدية مبنطقة
�ش���مال الكويت يف حقول الرو�ض���تيـن و�أم النقا ،الفتـاً �إىل �أنه
مت اكت�ش���اف )للم���رة الأوىل يف الكوي���ت( النفط اخلفيف ذي
اجلودة العالية بالن�س���بة لوحدة قيا����س النفط اخلام )�أيه بي
�آي  (41من طبقة القطنية يف حقل الرو�ضتني �شمال الكويت
من خالل البئر اال�ستك�شايف )�آر �أيه � 484 -أر دبليو  (2والتي
تتميز بال�ضغط العايل و�ص���عوبة احلفر واالختبار والتطوير،
م�ؤك���داً �أن التحاليل واالختبارات الأولية لهذه الطبقة ت�ش�ي�ر
�إىل �أنها حتتوي على كميات كبرية من النفط والغاز.
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محمد غازي المطيري ٪ 70 :نسبة التمويل
الخارجي لمشروع «الوقود البيئي»

�أعلن الرئي�س التنفيذي يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية
ال�س���يد حمم���د غ���ازي املطريي عن بل���وغ ن�س���بة الإجناز يف
م�شروع الوقود البيئي  ،٪ 18م�شرياً �إىل وجود متابعة �شهرية
من ال�شركة عن مدى تقدم الأعمال يف ذلك امل�شروع.
وقال املط�ي�ري على هام�ش م�ؤمتر ومعر����ض الكويت الدويل
لل�ص���حة وال�سالمة والبيئة «�إن م�شروع الوقود البيئي يعد من
�أكرب امل�شاريع التي ينفذها القطاع النفطي يف الكويت».
و�أ�ض���اف �أن ال�ش���ركة حالياً يف مرحلة الت�ص���اميم التف�صيلية
للحزم الثالث اخلا�ص���ة بامل�شروع ،متوقعاً �أن يتم �إجناز ن�سبة
كبرية من الت�ص���اميم بني يوليو و�أكتوبر املقبلني قد ت�صل �إىل
 ٪ 90منها ،على �أن يعقبها العمل على �أر�ض الواقع بامل�شروع
وتبد�أ من بعدها الإن�شاءات.
و�أو�ضح املطريي �أنه �سيتم و�ضع حجر الأ�سا�س قريباً م�ضيفاً �أنه
مت احل�ص���ول على املوافقات الالزمة و�أن التمويل �سيكون بن�سبة
 ٪ 70متوي ً
ال خارجياً ،و ٪ 30من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
و�أ�ش���ار املط�ي�ري �إىل �أن الكلفة االجمالية للم�ش���روع )الوقود
البيئ���ي( تبل���غ  4٫3ملي���ارات دين���ار ،الفتاً �إىل �أن م�ست�ش���ـار
التمويل )�ش���ركة الوطني لال�ستثمار( حاليا يف مرحلة درا�سة
املقر�ضني الرئي�سيني من امل�ؤ�س�سات احلكومية.
و�أملح �إىل �أن املبالغ املالية املتوفرة يف الكويت مطمئنة بيد �أنه
البد من التمويل اخلارجي نظراً ل�ضخامة امل�شروع.
وبخ�صو�ص م�صفاة الزور اجلديدة لفت �إىل �أن نتائج احلزمة
الرابع���ة واخلام�س���ة ظه���رت وحاليا يف انتظ���ار احلزم واحد
واثن�ي�ن وثالث���ة ،متمني���ا �أن تك���ون العقود مالئم���ة للميزانية
واملقاولني.
م���ن جهت���ه ق���ال الرئي����س التنفي���ذي يف �ش���ركة )ايكوي���ت(

محمد المطيري
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

للبرتوكيماويات ال�سيد حممد ح�سني �إن الغاز الذي ت�ستخدمه
ال�ش���ركة لي�س رخي�ص���اً كما يعتقد البع�ض ،مبيناً �أن �أ�س���عاره
احلالي���ة �أعل���ى من الوالي���ات املتحدة ومن ال���دول اخلليجية
املجاورة ب�أ�ضعاف.
ولفت �إىل �أن ال�شركة تبحث يف البدائل يف حال ارتفاع �أ�سعار
اللقيم مثل النافثا ،م�ضيفاً �إن الفرتة احلالية غري م�ستقرة يف
ال�س���وق النفطية� ،إذ �أن معطيات العر�ض والطلب مل تتغري يف
�ض���وء زيادة املعرو�ض من النفط ،كما �أن املتغريات ال�سيا�سية
مل تتغري كثرياً.
وحول �إنعكا�س انخفا�ض �أ�سعار النفط على قطاع البرتوكيماويات
ق����ال ح�س��ي�ن «�إنه يف ال�س����ابق مل يكن هناك ارتب����اط وثيق بني
النفط والبرتوكيماويات ولكن حاليا هناك ارتباط وثيق» ،الفتاً
�إىل �أنه خالل الفرتة املا�ض����ية هبطت �أ�س����عار النفط بقيمة 57
دوالراً و�أ�سعار البرتوكيماويات بن�سبة .٪ 28
و�أ�شار ح�سني �إىل �أن الكويت مهي�أة لإنتاج كميات �ضخمة من
البرتوكيماويات ،ولكن البد من وجود �إ�س�ت�راتيجية و�أ�ض���حة
و�أن يتم حتديد ماهية اال�ستثمار �سواء كان رديفاً �أو جتارياً.
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أسعد السعد« :المبادر» حاضنة فكرية
إلبداعات الشباب الكويتي

و�أكد ال�س���عد �أن جناح �أي م�ؤ�س�س���ة مل يعد مق�صوراً على حتقيق
الربح املادي فح�س���ب ،ولكن على مدى م�شاركتها وم�ساهمتها يف
تقدم جمتمعها وتنميته ،و�أن تبني ال�شركة للم�شروع ي�ؤكد اهتمام
�ش���ركة �ص���ناعة الكيماويات البرتولية و�شركائها التابعة يف قطاع
�صناعة البرتوكيمياويات باملجتمع الكويتي.
أسعد السعد  -الرئيس التنفيذي
لشركة صناعة الكيماويات البترولية

�أعل���ن الرئي����س التنفي���ذي ل�ش���ركة �ص���ناعات البرتوكيماوي���ات
البرتولي���ة املهند�س �أ�س���عد ال�س���عد عن تبني ال�ش���ركة للم�ش���روع
الوطني لدعم م�شاريع ال�شباب الذي انطلق حتت �شعار «املبادر»،
والذي يقام للعامل الثالث على التوايل ليج�س���د ال�ش���راكة بني كل
من القطاع النفطي واملنظمات املحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ذات اجلدوى االقت�صادية.
و�أ�ض���اف ال�سعد خالل امل�ؤمتر ال�ص���حايف لتوقيع اتفاقية الرعاية
احل�ص���رية للم�شروع الوطني «�أن امل�ش���روع مبنزلة حا�ضنة فكرية
لإب���داع ال�ش���باب الكويت���ي الطم���وح يف املج���ال ال�ص���ناعي ،و�أن
ال�شركة ترعى امل�شروع بالتعاون بني قطاع البرتوكيماويات ممث ً
ال
ب�ش���ركة �ص���ناعة الكيماويات البرتولية و�ش���ركة �إيكويت ،لتحويله
�إىل م�ش���روع متكامل قابل للتطبيق من خالل التعاون بني �أجهزة
الدولة جلعل حلم ال�ش���باب املبدع حقيق���ة وواقعاً» ،مبيناً �أن هذه
املبادرة تتفق مع �أهداف ال�شركة وتوجهات �صاحب ال�سمو الأمري
لإيجاد �أف�ض���ل ال�س���بل لدعم �أحد �أهم مقومات اال�س���تدامة وهو
ال�شباب الكويتي ،م�شرياً �إىل �أن ال�شركة د�أبت على تبني املبادرات
التي تندرج حتت لواء امل�س�ؤولية املجتمعية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
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من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إيكويت للبرتوكيماويات
املهند�س حممد ح�سني «�إن م�شروع «املبادر» يهدف �إىل خلق بيئة
خالقة لل�ش���باب ي�س���تطيع من خالله���ا تقدمي �أفكاره وم�ش���اريعه
و�إبداعاته ،مبيناً �أن هذه ال�س���نة �س�ت�ركز على اجلانب ال�صناعي،
م�ؤك���داً �أن الك���وادر الفني���ة هي مقوم �أ�سا�س���ي لبن���اء �أي بلد و�أن
الكويت بحاجة �إىل فتح مثل هذه الآفاق خ�صو�صاً �أننا بلد �أحادي
امل�ص���در وهو النفط ،متمنياً �أن ت�ساهم م�شاريع ال�شباب يف تنمية
الوطن واقت�صاده.
بدورها ،قالت الرئي�س التنفيذي للم�شروع الوطني لدعم ال�شباب
وتنمي���ة قط���اع ري���ادة الأعمال «املب���ادر» �أبرار امل�س���عود �إن فكرة
«املب���ادر» لدع���م ال�ش���باب وتنمية قط���اع ريادة الأعم���ال مل ت�أت
مبح�ض امل�ص���ادفة ،بل جاءت بعد �أن وجدنا �أن ال�ش���باب الكويتي
الطموح يبحث عن بيئة �صاحلة للعمل والإبداع وتفجري الطاقات
الكامن���ة لدي���ه يف �أن يك���ون مبقدم���ة الريادة يف جم���ال الأعمال
والتنمي���ة ،مو�ض���حة �أن الكوي���ت عرف���ت باعتماده���ا على الرثوة
النفطية وهذا ي�ش���كل حتدياً لل�شباب الكويتي الذي يريد �أن يغري
هذا النمط ال�سائد ويبدع يف �شتى املجاالت.
و�أكدت امل�س���عود �أن �إطالق م�ش���روع )مبادر( جاء تلبية لتوجيهات
�ص���احب ال�س���مو الأمري بعد �أن تف�ض���ل �س���موه مبقابلة �أع�ض���اء
امل�ش���روع واملبادري���ن الفائزي���ن باملراك���ز الأوىل للمو�س���م الثاين،
وكذل���ك مواكبة للخطة التنموية واالقت�ص���ادية الطموحة للكويت
بر�ؤية �أمريية لتحويل البالد �إىل مركز اقت�صادي وجتاري عاملي.

الشيخ طالل الخالد« :الناقالت» ّ
دشنت مصنع
تعبئة الغاز المسال الجديد في منطقة أم العيش
�أعلن���ت �ش���ركة ناق�ل�ات النف���ط الكويتي���ة ع���ن �أن التكلفة
الإجمالي���ة مل�ش���روع م�ص���نع تعبئة الغاز امل�س���ال اجلديد يف
منطقة �أم العي�ش �شمال البالد بلغت نحو  54مليون دينار.
و�أو�ض���حت «الناق�ل�ات» يف بيان �ص���حايف �أن م�ص���نع تعبئة
الغاز امل�سال اجلديد� ،أقيم على م�ساحة تبلغ � 150ألف مرت
مربع ،وتبلغ طاقته الإنتاجية  15مليون �أ�سطوانة يف ال�سنة،
�أي ما يعادل  ٪160من القدرة الإنتاجية للم�صــنع احلالـــي
)ال�شعيبة(.
وذكرت �إن �إن�ش���اء امل�ص���نع ي�أتي متا�ش���ياً مع تنفيذ اخلطط
الإ�سرتاتيجية لل�شركة ومل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،الفتة �إىل
�أنه���ا قام���ت يف �أواخر ع���ام  2010بتوقيع عقد مع �ش���ركة
«هانوا» الكورية لإن�ش���اء وت�صميم امل�صنع مبنطقة �أم العي�ش
بهدف توفري بديل �إ�س�ت�راتيجي للم�ص���نع احل���ايل ،وزيادة
القدرة الإنتاجية والتخزينية للغاز البرتويل امل�س���ال لتغطية
احتياجات ال�س���وق املحلي الناجتة ع���ن الزيادة املطردة يف
التعداد ال�سكاين لدولة الكويت.
ولفتت ال�ش���ركة �إىل �أنه منذ ذلك احلني انطلق فريق كويتي
من املهند�س�ي�ن الأكفاء من �أبناء ال�ش���ركة للإ�شراف املبا�شر
على ت�ص���ميم و�إن�ش���اء امل�ش���روع ،وانتقاء �أحدث و�أف�ضل ما
تو�صلت �إليه تكنولوجيا �صناعة الغاز البرتويل امل�سال ،وذلك
لتحقيق �أعلى املوا�ص���فات الهند�س���ية واتباع اال�ش�ت�راطات
واملقايي����س الدولي���ة لإن�ش���اء م�ص���نع متكامل ي�ش���تمل على
خمزون �إ�س�ت�راتيجي للغاز امل�س���ال ،وخطوط �إنتاج متطورة
وور�ش لأعمال ال�صيانة ،ومبان �إدارية و�أ�سطول لنقل الغاز.
و�أفادت « الناقالت» ب�أن القدرة الإنتاجية الكلية للم�صنعني
�أ�صبحت لدى ت�شغيل امل�صنع اجلديد كافية لتلبية احتياجات
ال�س���وق املحل���ي حتى ع���ام  ، 2030وذلك بعدما ت�ض���اعف
املخزون الإ�سرتاتيجي من الغاز امل�سال للبالد.
وبينت ال�شركة يف بيانها �أن م�صنع �أم العي�ش اجلديد �سيغطي
احتياجات املنطقة ال�ش����مالية ملدينة الكويت واملدن اجلديدة
يف �إط����ار التو�س����ع العم����راين يف املناط����ق ال�ش����مالية للكويت
متا�ش����يا م����ع اخلطة الإ�س����كانية للم�ؤ�س�س����ة العام����ة للرعاية

الشيخ طالل الصباح
الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط الكويتية

ال�س����كنية .و�أكد البيان �أن هذا امل�ش����روع يحت�ض����ن �أحدث ما
تو�ص����لت �إليه التكنولوجيا يف تعبئة �أ�سطوانات الغاز امل�سال،
�إذ �س����يتم ا�س����تخدام تقنية )فلك�س �س����بيد( يف مراكز التعبئة
بحي����ث ميكن التحك����م بالطاقة الإنتاجية ملراك����ز التعبئة عن
طريق زيادة �أو تخفي�ض ال�س����رعة اخلا�صة مبركز الإنتاج مبا
يتنا�سب مع الطلب على الغاز امل�سال يف ال�سوق املحلي.
م���ن جانبه قال املتحدث الر�س���مي با�س���م القط���اع النفطي
الرئي����س التنفيذي ل�ش���ركة ناقالت النفط الكويتية ال�ش���يخ
ط�ل�ال اخلال���د ال�ص���باح «�إن م�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتي���ة
و�ش���ركاتها التابع���ة ت�ص���دت لهجوم �إلك�ت�روين كبري �أطلق
علي���ه ا�س���م «تروغ���ن الزويك» ه���دف �إىل جم���ع املعلومات
وتعري����ض �أجه���زة احلا�س���وب اخلا�ص���ة بالقط���اع النفطي
للخط���ر امل�س���تمر» ،م�ؤكداً �أن القط���اع يتعامل بكل حزم مع
تلك التهديدات.
و�أ�ض���اف اخلال���د �أن القط���اع النفط���ي يف الكوي���ت يتخ���ذ
وب�شكل دائم الإجراءات االحرتازية الكفيلة ب�صد �أي هجوم
�إلكرتوين عليه.

العدد  40مايو 2015

11

الشيخ نواف الصباح 200:ألف برميل من النفط إنتاج
«كوفبك» في غضون السنوات الخمس المقبلة

الشيخ نواف الصباح  -الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية
لالستشكافات البترولية الخارجية

�أك���د الرئي����س التنفي���ذي لل�ش���ركة الكويتية لال�ستك�ش���افات
البرتولية اخلارجية )كوفبك( ال�ش���يخ نواف �س���عود ال�ص���باح
�أن تركي���ز ال�ش���ركة حالياً ين�ص���ب على امل�ش���اريع ذات البعد
الإ�س�ت�راتيجي التي ت�ش���مل الإنت���اج واال�ستك�ش���اف يف املدى
البعيد ،وقال ال�ش���يخ نواف على هام�ش م�ش���اركته يف م�ؤمتر
الكوي���ت الثالث للنفط والغ���از «�أن هناك ربطاً �إ�س�ت�راتيجياً
بني ال�ش���ركة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية» ،م�ؤكداً �إىل الرتكيز
على اال�س���تثمار يف امل�ش���اريع التي تتيح الإنتاج واال�ستك�شاف
ونقل التكنولوجيا اجلديدة للكويت ،لتتمكن ال�شركات التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول من اال�ستفادة منها.
و�أو�ض���ح ال�ش���يخ نواف ال�ص���باح �أن متو�س���ط �إنتاج ال�ش���ركة
احل���ايل بل���غ � 80ألف برمي���ل مكافئ من النف���ط فيما يتوقع
�أن حتق���ق زيادة ملمو�س���ة يف الإنتاج خالل ال�س���نوات القليلة
املقبلة مع بدء الإنتاج الفعلي من ا�س���تثمارات ال�ش���ركة يف كل
من �أ�س�ت�راليا وكندا ،ملمح���اً �إىل �أن اخلطوات التي تتخذها
ال�ش���ركة جتعلها على مقربة من حتقيق هدفها الإ�سرتاتيجي
املتمثل يف الو�ص���ول �إىل �إنتاج � 200ألف برميل من النفط يف
غ�ضون ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
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وذكر ال�شيخ نواف �أن هدف )كوفبك( لي�س امل�شاريع ال�صغرية
الت���ي حتقق �ألف���اً �أو خم�س���ة �آالف برميل يومي���اً ،بل هدفها
يتع���دى ذل���ك �إىل امل�ش���اريع ذات البع���د الإ�س�ت�راتيجي التي
حتقق �إنتاجا منا�سباً مع وجود ا�ستك�شافات م�ستقبلية كبرية،
مو�ض���حا �أن هناك حتديات كبرية بال�س���وق �أهمها املناف�س���ة
ال�شديدة على امل�ش���اريع املطروحة .م�ضيفاً �أن من التحديات
قلة الأيدي العاملة املتخ�ص�ص���ة من املهند�سني والفنيني ،وهو
الأمر الذي جعل ال�شركة تتوجه لزيادة �أعداد الكويتيني ومنح
الفر�ص���ة للعمال���ة الكويتية يف مكاتب ال�ش���ركة داخل الكويت
وخارجها ،والو�صول بهم �إىل �أعلى املنا�صب.
و�أفاد ال�صباح ب�أن )كوفبك( كانت تعمل منذ بداية �إن�شائها يف
عام  1982على الربحية فقط ،ومع التطور الطبيعي �أ�ص���بح
لل�ش���ركة ثقل �إ�س�ت�راتيجي �ض���من جمموع م�ؤ�س�س���ة البرتول
الكويتية كم�ساهم يف حتقيق �إ�سرتاتيجيتها
وك�شف ال�شيخ نواف �أن ال�شركة جنحت يف بناء عالقة وطيدة
ومتط���ورة مع البن���وك املحلية والعاملية تتي���ح لها القدرة على
االقرتا����ض لغاي���ة  3.5مليارات دوالر ،وذلك بالإ�ض���افة �إىل
زيادة ر�أ�س املال التي مت �إجنازها يف عام  2013والتي �أ�ضافت
مبلغ  3.5مليارات دوالر �أخرى لل�ش���ركة ت�ساعدها على بلوغ
�إ�سرتاتيجيتها لعام .2020
و�أ�شار ال�شيخ نواف ال�صباح �إىل �أن انفجار التكلفة الر�أ�سمالية
يف ال���دورة االقت�ص���ادية الأخ�ي�رة كان �أمراً غري م�س���بوق يف
�صناعة النفط ،الأمر الذي �أ�صاب قطاع اخلدمات على وجه
اخل�صو�ص بالإرهاق خالل الفرتة املا�ضية ،ودفع القطاع �إىل
احلد من تطوير الأ�ص���ول ذات النوعية اجليدة ،م�ضيفاً متى
تال�ش���ت �ص���دمة هذه البيئة ال�س���عرية اجلديدة ،ف�إن �سل�سلة
القيمة ل�ص���ناعة اال�ستك�شاف والإنتاج  -بدءاً من احلكومات
امل�ست�ضيفة و�شركات النفط الوطنية ،وانتهاء ب�شركات النفط
العاملية و�ش���ركات اخلدمات النفطية التي يجب عليها جميعاً
�أن تلتق���ي لتحديد الفر�ص الهائلة التي تقدمها هذه ال�ص���يغة
اجلدي���دة ،مفيداً ب�أن ال�ص���ناعة النفطي���ة ينبغي �أن تدرك �أن
انهيار الأ�سعار ناجم عن تراجع الطلب من جانب امل�ستهلكني
الذي���ن يواجهون حتديات اقت�ص���ادية بنف����س القدر الذي هو
ناجم عن زيادة العر�ض.

البدري :أسواق النفط ستسترد توازنها في النصف
الثاني من العام الحالي

ق���ال الأمني العام ملنظمة البلدان امل�ص���درة للبرتول )�أوبك(
«�إن���ه ال يج���ب على الدول الأع�ض���اء يف املنظمة �أن تخف�ض
الإنتاج بغر�ض دعم �س���عر النفط ال�ص���خري الأعلى تكلفة،
و�أحد م�ص���ادر الطاقة» ،م�ش�ي�را �إىل ان الدول الأع�ضاء يف
)�أوبك( ترى �أن الزيادة يف انتاجه �أخريا هي �س���بب �ضعف
�أ�سواق النفط .م�ضيفا �أن النفط ال�صخري ال ي�شكل حتدياً
�أمام )�أوبك(  ،وبالتايل يجب �أن ترتك ال�سوق الآن لتقرر �أي
م�صدر للنفط ميكن �أن ي�ستمر بالأ�سعار احلالية.
ولف���ت الب���دري �إىل �أن )�أوبك( ترحب بالنفط ال�ص���خري،
لكن���ه كم�ص���در للطاق���ة يتكلف �أك�ث�ر مما ي�س���مح ب�إنتاجه،
م�ض���يفاً بقوله «�إنه ال ميكنك �إنتاجه عند  80-70دوالراً �أو
 90دوالراً  ،و�إمن���ا يحتاج م���ا يزيد على  100دوالر لإنتاجه
وبيعه وحتقيق دخل منه.
و�أكد البدري �أن )�أوبك( ال ميكنها دعم �س���عر م�ص���در �آخر
للطاق���ة ،وال ميك���ن �أن توا�ص���ل خف�ض الإنت���اج يف كل مرة،
و�أن املنتج�ي�ن من )�أوبك( وخارجه���ا يجب �أن يقرروا العمل
معاً لتحقيق ا�س���تقرار الأ�س���واق م�ش�ي�را �إىل �أن الوفرة يف
املعرو����ض قد ت�ص���ل �إىل مليوين برميل يومياً ،م�ض���يفاً �أنه
منذ  2008زادت الإمدادات من خارج منظمة )�أوبك( بنحو
�س���تة ماليني برميل يومياً بينما ا�ستقر �إنتاج )�أوبك( تقريباً
عند حوايل  30مليون برميل يومياً.
و�أ�ش���ار الب���دري �إىل �أن �أ�س���واق النف���ط �ست�س�ت�رد توازنها
مو�ض���حا �أن���ه ال يعتقد �أن
يف الن�ص���ف الث���اين م���ن ،2015
ً
العوامل الأ�سا�سية تربر تراجع ال�سعر بال�شكل الذي �شهدته
الأ�س���واق ،و�أن النفط مازال ينطوي على فر�ص هائلة ،على
الرغ���م من التقلبات الأخرية وعدم اليقني يف �س���وق اخلام،
م�ضي ًفا �أن توقعات القطاع يف املدى الطويل مازالت قوية.
من جهته �أعترب وزير النفط الكويتي ووزير الدولة ل�ش����ؤون

عبد اهلل البدري  -األمين العام
لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

(أوبك) ترحب بالنفط
الصخري ،لكنه كمصدر
للطاقة يتكلف أكثر مما
يسمح بإنتاجه
جمل����س الأمة الدكتور علي �ص���الح العمري �أن �س���عر برميل
النفط �سي�س���تقر عند �س���عر ي�ت�راوح ب�ي�ن  50و 60دوالرا،
م�ش�ي�را �إىل �أن التوقعات بالن�س���بة ل�سعر برميل النفط عام
 2015ت�ش�ي�ر �إىل �أنه قد يتح�س���ن �أو على الأقل �سي�س���تقر
حول � 50إىل  60دوالرا.
ً
ً
يذكر �أن �أ�س���عار النفط تراجعت تراجعا حادا يف الأ�ش���هر
الأخ�ي�رة ،ب�س���بب تخمة كب�ي�رة يف املعرو�ض نتيج���ة لزيادة
�إنتاج النفط ال�صخري الأمريكي والطلب العاملي ال�ضعيف.
وت�س���بب الرتاجع ال�س���ريع يف متاعب لبع�ض �صغار منتجي
اخلام و�أجرب �شركات النفط على تقلي�ص املوازنات.
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النقي( :أوابك) تتابع عن كثب تطورات المفاوضات
اإلطارية بشأن تغير المناخ الدولية

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

توقع الأمني العــــام ملنظمة االقطــار العربيـــة امل�ص���ــدرة للبتــرول
)�أواب���ك( عبا�س النق���ي زيادة الطلب على الطاقة الأولية بن�س���بة
 ٪60بحلول عام .2040
وق���ال النق���ي «�إن التقاري���ر املعني���ة بالطاقة ت�ش�ي�ر �إىل زيادة يف
الف�ت�رة بني عامي  2010و  ،»2040م�ض���يفا �أن الوقود الأحفوري
ال���ذي ميثل حاليا �أكرث من  % 80من �إجمايل الطلب على الطاقة
يف العامل �سي�س���تمر يف تلبية معظم احتياجات الطاقة ،و�س���يبقى
امل�صدر الرئي�سي لعقود عدة مقبلة.
وق���ال النق���ي «ت�ؤكد كل التوقعات الدور القيادي امل�س���تمر ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف جتارة النفط اخلام العاملية».
م�ش�ي�را �إىل �أن���ه من خ�ل�ال الرتكيز على طرق حتدي���ث وتطوير
من�ش����آت ومرافق �إنتاج م�ص���ادر الطاقة القائمة ،هن���اك �إمكانية

كب�ي�رة لتعزيز تخفي�ض���ات التل���وث وتعظيم الت�ش���غيل املتميز يف
جميع �أن�شطة ال�صناعة النفطية.
وعن النفط والبيئة وم�ش���اركته يف م�ؤمتر الكويت الدويل لل�صحة
وال�س�ل�امة والبيئ���ة� ،ش���دد النق���ي عل���ى �أهمية مراعاة ال�ص���حة
وال�س�ل�امة والبيئة يف جميع العمليات وامل�ش���اريع النفطية م�ؤكداً
�أن الدول الأع�ض���اء يف منظمة )�أوابك( تدعم بقوة جميع ال�س���بل
واتخاذ جميع التدابري املمكنة للحد من االنبعاثات وحماية البيئة
وتقليل حوادث العمل يف جميع املن�ش�آت ومرافق الطاقة.
و�أو�ض���ح �أن من بني تلك التدابري التي تقوم بها )�أوابك( ت�ش���جيع
البح���ث والتطوير لتكنولوجي���ات كفاءة الطاق���ة وتنفيذ التقنيات
الأك�ث�ر تقدماً والت�أكي���د على تعزيز التعاون ال���دويل ودمج كفاءة
الطاقة مع حماية البيئة.
وذك���ر النق���ي �أن بع����ض الدول الأع�ض���اء يف )�أوابك( ت�س���عى �إىل
اخلو�ض يف م�ش���اريع ا�صطياد الكربون وتخزينه ،مو�ضحا �أنه من
بني  75م�شروعاً متكام ً
ال ال�صطياد الكربون وتخزينه املنت�شرة يف
جميع �أنحاء العامل هناك  17م�شروعا يف البلدان النامية.
وعن املفاو�ض���ات املتعلقة باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش����أن
تغ�ي�ر املناخ �أفاد النقــــي ب�أن جميــع الدول الأع�ض���اء يف منظمـــة
)�أواب���ك( - ،التي هي جزء من االتفاقية  -تقوم بدور كبري خالل
املفاو�ضات بهدف الدفاع عن م�صاحلها واحلد من االنبعاثات من
�أجل احلفاظ على بيئة نظيفة.
و�أ�ش���ار النقي �إىل �أن تلك الدول تقوم بدور مهم كذلك يف جمال
تن�س���يق االجتماع���ات بني البلدان الأع�ض���اء واملجموع���ة العربية
التابع���ة جلامعة ال���دول العربية ودول جمل�س التع���اون اخلليجي
ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول )�أوبك(
وق���ال النق���ي «�إن منظم���ة )�أواب���ك( تتاب���ع تطورات املفاو�ض���ات
الإطاري���ة ب�ش����أن تغ�ي�ر املناخ الدولي���ة يف وقت ت�ؤكد في���ه �أهمية
مراعاة املبادئ التوجيهية العامة لالتفاق وعلى ر�أ�سها امل�س�ؤوليات
امل�ش�ت�ركة املعني���ة بتحقي���ق التنمية امل�س���تدامة وفق���ا للأولويات
الوطنية للبلدان النامية و�إ�سرتاتيجيات التنمية».

اعتـ ــذار واج ـ ـ ــب
تعتذر «جملة النفط» عن اخلط�أ غري املق�ص���ود الوارد يف اخلرب املن�ش���ور يف العدد ال�س���ابق
رقم ) ،(39ب�ش�أن امل�سمى الوظيفي لل�سيد عبدالعزيز العبداهلل الرتكي الأمني العام ال�سابق
ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )�أوابك(.
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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

3

4
2015

40.00

2

2015
2015

المتوسط الشهري
فبراير 2015
54.06

مارس 2015
52.46

أبريل

2015
56.40
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مناسبة
نفطية

انطالق ًا من الرغبة امل�شرتكة لتعزيز وتعميق التعاون يف املجاالت املختلفة بني
دولة الكويت وجمهورية رو�سيا االحتادية ،وت�أكيداً ملبد�أ الت�شاور امل�ستمر خا�صة
يف جم�������ال �صناعة النفط والغاز ،وا�ستن�������اداً �إىل اتفاقية ت�شكيل جلنة م�شرتكة
للتع�������اون االقت�صادي والتجاري والعلمي والفن�������ي بني دولة الكويت وجمهورية
رو�سيا االحتادية املوقعة يف دولة الكويت بتاريخ  21نوفمرب  ،1994عقدت اللجنة
دورتها الرابعة يف دولة الكويت خالل الفرتة من � 17إىل  19مار�س .2015

نتائج باهرة الجتماعات اللجنة
المشتركة للتعاون بين دولة
الكويت وروسيا االتحادية
تر�أ����س اجلانب الكويتي وزير النفط ووزير الدولة ل�ش����ؤون
جمل����س الأم���ة مع���ايل الدكتور عل���ي �ص���الح العمري ،ومن
اجلانب الرو�س���ي وزير تنمية ال�ش���رق الأق�صى يف االحتاد
الرو�سي معايل ال�سيد الك�سندر غالو�شكا.
ا�س���تهل اجلانب���ان �أعم���ال ال���دورة بالت�أكي���د عل���ى الرغبة
ال�صادقة لدى القيادة ال�سيا�سية يف البلدين ملوا�صلة تطوير
وتنمية العالقات ،وحر�صهما على توفري �آفاق �أرحب و�أ�شمل
للتعاون مبا يحقق امل�ص���لحة امل�ش�ت�ركة يف جميع املجاالت.
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وخالل املباحثات �أ�ش���اد اجلانب الرو�سي ب�إجنازات اللجنة
خالل الف�ت�رة ال�س���ابقة ،وبدورها يف تعزيز �س���بل التعاون
املتبادل على امل�س���تويني احلكومي واخلا�ص ،م�ؤكداً �أهمية
امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين يف املجاالت كافة ،وقد اتفق
اجلانبان على مايلي:
�أو ً
ال :التع�������اون التجاري واالقت�صادي واال�ستثماري
واملايل:
• اتفق اجلانبان على �أهمية زيادة حجم التبادل التجاري مبا

العمير  :االتحاد
الروسي لديه
إمكانات كبيرة
نتطلع لالستفادة
منها ال سيما في
مجال النفط
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مناسبة
نفطية

التعاون البناء في مجال الوقود
والطاقة في مقدمة أولويات البلدين

يتنا�س���ب مع القدرات االقت�ص���ادية ومب�ستوى
العالق���ات القائم���ة ب�ي�ن البلدي���ن ،وذلك من
خالل اال�ستفادة من الآليات املتوافرة لتحقيق
هذا الهدف.
• اتفق اجلانبان على ت�ش���جيع تبادل الزيارات
للوف���ود التجاري���ة ب�ي�ن اجله���ات احلكومي���ة
الكويتية والرو�سية والقطاع اخلا�ص.
• �أ�ش���ار اجلانبان �إىل �أهمية ت�شجيع امل�شاركة
يف املعار����ض التجاري���ة الدولي���ة املقام���ة يف
كال البلدي���ن ،وتعري���ف كل ط���رف على الفر����ص التجارية
اال�ستثمارية املتاحة.
• دع���ا اجلان���ب الرو�س���ي اجلان���ب الكويتي للم�ش���اركة يف
منتدي �سان بطر�س بريغ االقت�صادي الدويل الذي �سيعقد
يف مدينة �س���ان بطر�س بريغ خالل الفرتة  20 – 18يونيو
 ،2015وامل�ش���اركة يف املعر����ض ال�ص���ناعي ال���دويل ال���ذي
�س���يعقد يف مدين���ة بيكات�ي�ر بنبورنح ب�س���يبرييا ،يف الفرتة
من  11 -8يوليو  ،2015وامل�ش���اركة يف املنتدى االقت�صادي
ال�ش���رقي يف مدين���ة فالدين���و �س���تول برو�س���يا االحتادية،
واملقرر عقده يف الفرتة � 15 -13أغ�سط�س .2015
ويف الإط���ار ذات���ه دعا اجلان���ب الكويتي اجلانب الرو�س���ي
للم�ش���اركة يف معر����ض الكويت ال���دويل الأول املقرر عقده
يف مدينة الكويت خالل الفرتة من  27 -21فرباير .2016

خ�ل�ال تنفيذ اتفاقية التعاون االقت�ص���ادي والتقني املوقعة
بني البلدين ،والتن�س���يق والت�ش���اور فيما يتعلق بال�سيا�سات
االقت�صادية يف املحافل الدولية االقت�صادية.
• �أك���د اجلانب���ان عل���ى ت�ش���جيع التع���اون االقت�ص���ادي يف
املجال اال�س���تثماري واملايل ،وتطوير العالقات االقت�صادية
واال�س���تثمارية م���ن خ�ل�ال متابع���ة تنفي���ذ اتفاقي���ة جتنب
الإزدواج ال�ض���ريبي ،واتفاقية الت�ش���جيع واحلماية املتبادلة
لال�ستثمارت املوقعة بني البلدين.
• قدم اجلانب الرو�س���ي للجانب الكويتي معلومات وبيانات
حول م�ش���روع خطة التنمية الإ�س�ت�راتيجية املتخ�ص�ص يف
املواد احلديثة وم�ش���روع �إلكرتونيات النانو املتخ�ص����ص يف
اخرتاق املايكرو الكرتوين ،على �أن يتم نقل هذه املعلومات
والبيانات للجهات الكويتية املخت�ص�صة.

• بح���ث اجلانبان �س���بل تعزي���ز التعاون الثنائ���ي من خالل ثانيا  :التعاون يف جمال النفط والغاز والطاقة :

تنويع عمليات الت�ص���دير واال�سترياد بني البلدين ،وت�شجيع
تبادل املعلومات واخلربات االقت�صادية والتجارية.
• �أك���د اجلانب���ان عل���ى ت�ش���جيع التع���اون االقت�ص���ادي من
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• بح���ث اجلانبان �س���بل التعاون املفيدة يف جم���ال الوقود،
ويف قطاع الطاقة وبخا�صة يف جمال الغاز وم�صادر الطاقة
البديلة.
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مناسبة
نفطية

تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك
سبيل لتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين

• �أك���د اجلانبان على التعاون يف جمال اال�س���تثمار املتبادل
لنقل التكنولوجيا املتطورة.

جم���ال ا�ستك�ش���اف و�إنتاج النفط والغاز داخل رو�س���يا ويف
الدول الأخرى.

• بح���ث اجلانب���ان �إمكاني���ة تق���دمي الدعم يف �إط���ار عمل ثالث�������ا :التع�������اون يف املجال العلم�������ي والتكنولوجي
املنظم���ات واملنت���دىات الدولية املعني���ة بالطاقة مبا يخدم والثقايف:
م�صالح البلدين ،ووفقاً للموا�ضيع املطروحة للنقا�ش.

• �أب���دى اجلان���ب الكويتي اهتمامه مب�س���اهمة ال�ش���ركات
الرو�س���ية يف م�شاريع النفط والغاز يف دولة الكويت مبا يف
ذل���ك تقدمي اخلدم���ات والدعم الفني ،ووفق���اً للإجراءات
املتبعة يف القطاع النفطي.
• بحث اجلانبان �إمكانية م�س���اهمة ال�ش���ركات الرو�سية يف
م�شاريع توليد الطاقة يف دولة الكويت.
• ناق����ش اجلانب���ان �س���بل تطوي���ر التعاون ب�ي�ن البلدين يف
�صندوق رو�سيا لال�ستثمار.
• �أب���دت ال�ش���ركة الكويتي���ة لال�ستك�ش���افات البرتولي���ة
اخلارجي���ة )كوفب���ك( ا�س���تعدادها لدرا�س���ة �أي مقرتح من
اجلانب الرو�س���ي لأية م�ش���اريع م�ش�ت�ركة ب�ي�ن البلدين يف
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• التع���اون يف جمال العل���وم والتكنولوجيا وتطوير العاملني
فيها:
• �أب���دى اجلانب الكويتي رغبته يف �أن يتم العمل على توقيع
مذك���رة التفاهم حول التعاون يف جمال البحث العلمي مع
معهد توبت�شف للنفط والبرتوكيميات املخت�ص عرب القنوات
الدبلوما�س���ية التي �س���تكون اخلطوة الأوىل للتعاون العلمي
بني البلدين.
• �أكد اجلانب الرو�س���ي �ض���رورة دعوة امل�ؤ�س�س���ات العلمية
والتعليمي���ة لتب���ادل التع���اون املبا�ش���ر ،وتكثيف���ه مبا يخدم
امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية يف البلدين.
• دعا اجلانب الرو�س���ي امل�ؤ�س�س���ات العلمية والتعليمية يف
دولة الكويت للم�ش���اركة يف معر�ض مو�سكو الدويل للتعليم

مساهمة
الشركات
الروسية في
مشاريع توليد
الطاقة في
الكويت على
بساط البحث

املقرر عقده يف مو�س���كو خالل �شهر �أبريل  ،2015كما دعا
للم�شاركة يف املنتدى العلمي املقرر عقده خالل �شهر �أكتوبر
يف مو�سكو ،وقد رحب اجلانب الكويتي بهذه الدعوة.
• يقرتح اجلانب الرو�س���ي )مركز الهند�س���ة التابع جلامعة
الأبح���اث العلمي���ة النووي���ة يف معه���د مو�س���كو للهند�س���ة
والفيزي���اء( على اجلان���ب الكويتي درا�س���ة �إمكانية تطوير
التعاون يف جمال الهند�سة الإبداعية ونقل عرو�ض امل�شاريع
اخلا�صة يف هذا املجال للجانب الكويتي لالطالع عليها.
ويف نهاي���ة املباحثات وقعت دول���ة الكويت ممثلة يف معايل
وزي���ر النف���ط ووزير الدولة ل�ش����ؤون جمل����س الأمة د .علي
�ص���الح العمري وقعت مع اجلانب الرو�سي ممثال يف رئي�س
اجلن���ة الكويتية الرو�س���ية امل�ش�ت�ركة وزير التنمية لل�ش���رق
الأق�ص���ى الرو�سي ال�سيد الك�سندر غالو�شكا اتفاقية تعاون
م�ش�ت�رك يف  3جماالت رئي�س���ية ،هي النفط واال�س���تثمار
ونقل التكنولوجيا».
وبه���ذه املنا�س���بة ق���ال د .علي العم�ي�ر «�أن الكوي���ت تتطلع
لال�س���تفادة من اخلربات العاملية كاف���ة ،و�أن هناك طاقات

فنية كبرية لدى االحتاد الرو�س���ي ميكن اال�س���تفادة منها»،
م�ش�ي�راً �إىل �أن املباحثات مع الوفد الرو�س���ي تركزت على
كيفية تفعيل التعاون وامل�ش���اريع التنموية يف الكويت مبا يف
ذلك م�ش���اريع ال�س���كك احلديدية ،والطرق والبنى التحتية
التي ت�سعى الكويت �إىل �إن�شائها يف خطة التنمية.
و�أكد العمري �أن املجاالت التي مت بحثها مع الوزير الرو�سي
لها �أهمية كربى ،م�ش���دداً على �أن التعاون يف تلك املجاالت
�س���ينعك�س عل���ى الربامج التنفيذية ب�ي�ن البلدين مبا يحقق
مزيداً من التعاون امل�شرتك.
يذكر �أن اجلانبني اتفقا على عقد الدورة اخلام�س���ة للجنة
يف رو�سيا االحتادية على �أن يتم التن�سيق حول موعد ومكان
انعقادها القادم عرب القنوات الدبلوما�سية.
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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،استضافت وزارة البترول والثروة
المعدنية في المملكة العربية السعودية ملتقى اإلعالم البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والمعرض المصاحب له ،والذي عقد تحت شعار «اإلعالم البترولي الخليجي ..قضايا
وتحديات» ،واستمرت فعالياته لثالثة أيام متواصلة بدءاً من  22وحتي  25مارس  ،2015في فندق
اإلنتركونتننتال بالعاصمة الرياض ،وذلك بحضور عدد من وزراء البترول في دول مجلس التعاون
الخليجي يتقدمهم معالي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة الدكتور علي صالح العمير
رئيس وفد دولة الكويت ،ونخبة من األكاديميين واإلعالميين المختصين في اإلعالم البترولي.
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ويف حفل افتتاح امللتقى� ،ألقى وزير البرتول والرثوة املعدنية
يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية املهند�س علي ب���ن �إبراهيم
النعيمي كلمة �أبان فيها �أنه تنفيذاً للأهداف الإ�سرتاتيجية
للإع�ل�ام البرتويل يف دول املجل�س التعاون التي �أقرها قادة
املجل����س ،يربز امللتقى �أهمية الر�س���الة الإعالمية يف املجال
البرتويل يف م�ؤ�س�سات واملجتمعات اخلليجية.
وقال «ن�سعى �إىل تعزيز وطرح ر�ؤية دول املجل�س و�سيا�ستها
البرتولية مبختلف امل�ؤ�س�س���ات الإعالمية الدولية وتو�ضيح
مواقفها» ،م�ض���يفاً «ل�ض���مان ا�س���تمرار ه���ذا االجتماع من
قبل وزارات البرتول وال�ش���ركات الوطنية البرتولية يف دول

املجل����س ق���د يكون من املنا�س���ب طرح فكرة �إن�ش���اء جمعية
تخ�ص�ص���ية للإعالم البرتويل ت�ضم الإعالميني اخلليجيني
والعرب املخت�صني يف �ش�ؤون الطاقة».
و�أك���د املهند����س النعيمي �أنه يف ح���ال االتفاق على �إن�ش���اء
اجلمعي���ة ،ف����إن اململكة على ا�س���تعداد لدعم �إن�ش���ائها من
�أج���ل �أن ت�س���هم يف زيادة ال�ش���فافية لدول اخلليج ،و�ص���نع
�إ�س�ت�راتيجية ال�سيا�س���ات البرتولية لدول جمل����س التعاون
لدول اخلليج العربية.
وتط���رق النعيمي خ�ل�ال كلمته لقرار )�أوب���ك( بالإبقاء على
�س���قف الإنت���اج قائ ً
ال «ال توجد م�ؤام���رة وراء قرار �أوبك يف
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جمعية اإلعالميين البتروليين فكرة سعودية رائدة
نوفمرب املا�ضي بالإبقاء على �إنتاجها من النفط م�ستقراً من
دون تغيري ،وكل ما يرتدد حول قرار �أوبك حاولنا ت�صحيحه،
لكن ال �آذان �صاغية وال حياة ملن تنادي ،ل�سنا �ضد �أحد نحن
مع كل م ْن يريد �أن يحافظ على ا�س���تقرار ال�س���وق واملوازنة
ب�ي�ن العر����ض والطلب وال�س���عر يحدده ال�س���وق» .و�أو�ض���ح
النعيمي �أن اململكة ت�ض���خ نحو ع�ش���رة ماليني برميل يومياً
من النفط ،و�أنها على ا�س���تعداد لتلبية املزيد من الطلب يف
حال رغب العمالء ،ولكن اململكة لي�س لديها �أي خطط يف
الوق���ت احلايل لزيادة الطاق���ة الإنتاجية احلالية لأكرث من
 12.5مليون برميل يومياً.
وعقب اجلل�سة االفتتاحية عقدت حلقة نقا�شية وزراية عن
العمل الإعالمي البرتويل اخلليجي �ش���ارك فيها �أ�ص���حاب
املع���ايل وزراء الب�ت�رول والطاق���ة ب���دول جمل����س التعاون،
وت�ض���منت حم���اور عدة ح���ول الإعالم الب�ت�رويل ،مثل دور
الإع�ل�ام كمح���رك لل�س���وق البرتولي���ة ونظرية ال�ش���ائعات
وامل�ؤامرات ،وعدم وجود �إعالم برتويل خليجي م�ؤثر ف�ض ً
ال
عن �س���بل تطويره ،و�أخرياً جاء حمور �أثر التطورات التقنية
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يف جمال الإعالم وعلى فهم ال�صناعة البرتولية.
ويف بداية احللقة النقا�شية �أو�ضح معايل وزير النفط ووزير
الدول���ة ل�ش����ؤون جمل�س الأم���ة الكويتي د .علي بن �ص���الح
العم�ي�ر �أن بع�ض التحاليل والت�ص���ريحات وبع�ض ما يتناوله
ريا مبا�ش��� ًرا يف االقت�ص���اديات وال�سيا�سات
الإعالم ي�ؤثر ت�أث ً
وعلى املهن ككل ،م�شرياً �إىل �أن دول اخلليج تعي�ش يف بقعة
م���ن الأر�ض حباها اهلل بخريات كث�ي�رة ،و�أنها كدول منتجة
للنفط تتحمل كلفة حت�س�ي�ن الأ�س���عار .و�أك���د د .العمري �أن
الإعالم البرتويل �أ�صبح اليوم م�ؤثر جدًا ،مبدي�أ �سعادته مبا
طرحه املهند�س النعيمي ب�إن�ش���اء جمعية متخ�ص�صة يف هذا
م�ش�ي�را �إىل �أن كل ق�ضية يراد لها النجاح البد �أن
اجلانب،
ً
ً
تخدم �إعالميا ب�شكل متميز.
بي وزير الطاق���ة القطري الدكت���ور حممد بن
م���ن جانب���ه نّ
�صالح ال�سادة �أن الإعالم البرتويل قد ي�ؤثر يف �صنع القرار،
خا�ص���ة �إذا كان م�صدر الإعالم ذا م�صداقية عالية ،ملمحاً
�إىل وج���ود حاجة ملحة لوجود �إعالم برتويل يخدم ك ً
ال من

امل�س���تهلك واملنتج ،م�ش���يداً مببادرة وزير البرتول ال�سعودي
لإن�ش���اء جمعي���ة متخ�ص�ص���ة للإعالم الب�ت�رويل ،الفتاً �إىل
�أن �إع�ل�ام دول املجل�س م�ؤهل لنقل �ص���وت دول اخلليج �إىل
العامل �أجمع.
ويف ذات ال�سياق قال وزير الطاقة البحريني عبداحل�سني بن
علي مرزا « لدينا كوادر ذكية ومتخ�ص�صة لكنها قليلة جداً،
واللوم يقع علي اجلانبني ،جانب �صناعة الطاقة وامل�س�ؤولني
عن الطاقة وعلى اجلانب الإعالمي وال�ص���حافيني كذلك»،
مطالباً ال�صحافيني يف جماالت النفط والغاز بنقل الأخبار
بطريق���ة �ص���حيحة� ،أو اللج���وء للم�ص���در �إذا كان���وا غ�ي�ر
مت�أكدين من �أخبارهم ،م�ش�ي�راً �إىل �أن من الأفكار اجلديدة
التي �س���تطرح يف امل�س���تقبل تعيني متح���دث �إعالمي يف كل
وزارة وجهة معنية بالنفط والغاز.
و�أو�ضح الوزير البحريني �أن اجلميع يالحظون �أن �أي وزير
بالطاق���ة عندم���ا يتحدث �أو ي�ص���رح فكل كلم���ة لها معنى،
فه���و يتمعن يف طريقة الكالم ،ولذلك يتوقع من ال�ص���حايف

�أن يلتقط الكلمات ب�ص���ورة �ص���حيحة بدالً م���ن �أن يعممها
بطريقته لعدم درايته بتقنيات ال�صناعة النفطية.
م���ن جانب���ه ق���ال الوزي���ر الإماراتي �س���هيل املزروع���ي «�إن
دول اخللي���ج متتل���ك بيوتاً ا�ست�ش���ارية ذات خربة طويلة يف
املجال البرتويل ميكن اال�س���تفادة منها يف االرتقاء بالإعالم
البرتويل املنظور» ،و�أكد املزروعي �أهمية مناف�س���ة الإعالم
الب�ت�رويل الغربي واالعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة
عل���ى الت�أثري والتوجيه ،معرباً عن الأمل ب�أن يحظى امل�ؤمتر
الثالث للإعالم البرتويل الذي ت�ست�ض���يفه بالده عام 2017
مبزيد من االهتمام من قبل الإعالميني املتخ�ص�صني.
واختت���م الأم�ي�ن العام امل�س���اعد لل�ش����ؤون االقت�ص���ادية يف
الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون عبداهلل ال�شبلي احللقة
النقا�شية الوزارية بكلمة �أو�ضح فيها �أن دول املجل�س ت�سعى
لبناء امل�ص���داقية واملعلومات ال�ص���حيحة اليومية ،م�ؤكدا �أن
امللتقى نواة لإعداد �صحفيني متخ�ص�صني يف جمال البرتول
والرثوة املعدنية ي�ستقون املعلومات من م�صادرها الرئي�سية.
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وعقب انتهاء احللقة النقا�ش���ية الوزارية ،كرم وزير البرتول
وال�ث�روة املعدني���ة ال�س���عودي املهند����س عل���ي ب���ن �إبراهيم
النعيمي الإعالميني اخلليجيني املتميزين يف جمال الإعالم
الب�ت�رويل ،ويف مقدمته���م ال�س���يد كامل احلرم���ي من دولة
الكوي���ت ،وال�ش���ركات الراعية للملتقى ،ثم �أفتتح مب�ش���اركة
وزراء البرتول والطاقة بدول املجل�س ،والأمني العام ملنظمة
البلدان امل�ص���درة للبرتول )�أوبك( ال�س���يد عبداهلل البدري،
والأم�ي�ن العام ملنظم���ة الأقطار العربية امل�ص���درة للبتــرول
)�أواب���ك( ال�س���يد عبا�س عل���ي النقي ،ومدير عام �ص���ندوق
الأوبك للتنمية الدولية )�أوفيد( ال�س���يد �س���ليمان بن جا�سر
احلرب�ش ،املعر�ض امل�صاحب للملتقى.
اليوم الأول
وبح�ض���ور �أك�ث�ر من �س���تني �ص���حافياً وم�ش���اركة نخبة من
املخت�ص�ي�ن ب�ش����ؤون البرتول والطاقة ،عق���دت جمموعة من
الور����ش قدم���ت فيها �أوراق عم���ل متع���ددة ،كان يف مقدمتها
ورق���ة العمل التي قدمها الدكتور حممد بن �ص���الح املا�ض���ي
حمافظ اململكة العربيـــة ال�س���ــــعودية لدى )�أوبك( ،بعنــــوان
)ال�س���وق البرتولية واملنظمات الدولية والإقليمية املتخ�ص�صة
يف الب�ت�رول والطاق���ة( ،وا�س���تعر�ض فيها نقاطاً ع���دة بد�أت
باهمي���ة الب�ت�رول ،م�ش�ي�راً �إىل �أن���ه جزء حم���وري يف احلياة
احلديثة ،وذلك على اعتباره �أنه �أهم موارد الطاقة يف العامل،
�إىل جان���ب كونه �أه���م �أنواع الوقود الذي ي�س���تخدم لأغرا�ض
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النق���ل يف الع���امل ،وتدفئة املنازل ،بالإ�ض���افة �إىل العديد من
الأ�ش���ياء التي ي�ستخدمها النا�س ب�ص���ورة يومية ،والتي تعتمد
على �صناعة النفط ب�صورة مبا�شرة� ،أو تعتمد على م�شتقاته.
و�أ�شار د .حممد بن �صالح املا�ضي �إىل �أن حاجة العامل �إىل
النفط تزداد زيادة مطردة ،وذلك ب�سبب زيادة عدد ال�سكان
وت�سارع وترية النمو واالزدهار االقت�صادي يف العامل .ملمحاً
�إىل �أن الأي���ام املقبلة �س���تكون حبلى باملتغريات يف م�س�ي�رة
تقدم الإن�س���ان ،وذل���ك يف ظل ارتفاع متو�س���ط دخل الفرد
يف كل من ال�ص�ي�ن والهند ،مبا ميثل �أكرب زيادة يف م�س���توى
املعي�شة يف تاريخ الإن�سان.
و�أو�ض���ح د .بن �صالح املا�ض���ي �أن �أغلب الطلب العاملي على
النفط يف امل�س���تقبل � ،س���يرتكز يف دول نا�شئة ،مثل ال�صني،
والهن���د ،ورو�س���يا ،والربازي���ل ،الأم���ر ال���ذي يتطلب توفري
الإم���دادات الكافي���ة من هذه امل���ادة احليوي���ة ،كما يتطلب
ا�س���تثمار ر�ؤو�س الأم���وال ،والوق���ت ،والتكنولوجيا ،يف ظل
التقدي���رات التي ت�ش�ي�ر �إىل احلاجة �إىل ا�س���تثمارات بنحو
 40ترلي���ون دوالر خ�ل�ال العقدين القادم�ي�ن ،م�ؤكداً اتفاق
معظ���م املحللني على منو عدد ال�س���كان يف العامل ،لي�ص���بح
 9ملي���ارات يف العقدي���ن القادم�ي�ن مقارن���ة بـ���ـ  7مليارات
�إن�س���ان حالياً ،الأمر الذي �س���ي�ؤدي بال�ض���رورة �إىل ارتفاع
الطلب العاملي عل���ى الطاقة مبقدار الثلث ،عودة �إىل النمو
االقت�صادي ومنو التجارة بني الدول.

حاجة العالم للنفط تزداد زيادة مطرده مع زيادة السكان
ولفت د .بن �ص���الح املا�ض���ي �إىل �أهمي���ة املنظمات العاملية
للطاقة مثل وكالة الطاقة الدولية ) ،(IEAوالوكالة العاملية
للطاق���ة ) ،(EIAومنتدى الطاقة الدويل ) ،(IEFومنظمة
ال���دول امل�ص���درة للب�ت�رول ) ،(OPECم�ؤك���داً �أن �أهميتها
تكم���ن يف �أنها توفر قاعدة م�ش�ت�ركة ملمثلي الدول املختلفة
من م�س���تهلكني وم�صدرين ،ملناق�ش���ة و�إيجاد حلول ملوا�ضيع
م�س���تجدة كثرية� ،إ�ض���افة �إىل هذه املنظمات تقوم بدرا�سة
وحتلي���ل املعلوم���ات ،والتي ت����ؤدي �إىل التو�ص���ل �إىل قوانني
عاملية خا�صة بالطاقة ،تكون مقبولة من الدول املعنية كافة.
وا�ستعر�ض حمافظ اململكة العربية ال�سعودية لدى )�أوبك(،
فاعلي���ة منظم���ة الدول امل�ص���درة للب�ت�رول )�أوب���ك( ،التي
تعتمد على عدة عوامل داخلية ،مثل مدى التزام الأع�ض���اء
باحل�ص�ص وتناغم ال�سيا�سات بني الدول الأع�ضاء ،وعوامل
خارجية كعوامل العر�ض والطلب.
وحول ت�أثري �أوبك يف �أ�س���واق النفط �أو�ضح حمافظ اململكة
لدى )�أوبك( ،د .حممد بن �صالح املا�ضي� ،أن الآراء خمتلفة
فيما يخ�ص ت�أثري املنظمة على �أ�سعار البرتول� ،إذ �أن هناك
من يختار ت�أثري )�أوبك( املحدود على الأ�س���عار ،وهناك من
يعتقد جازماً� ،أن منظمة )�أوبك( هي من ت�ض���ع وتتحكم يف
�أ�س���عار الب�ت�رول ،ملحماً �أن احلقيقية ه���ي بني هذا وذاك،
و�أن ا�س���عار النفط كانت عام  1988تق�ت�رب من  10دوالراً

للربمي���ل ،الأمـ���ر الـذي جعل كثيــ���راً م���ن املحـللـــني يظـــن
�أن )�أوب���ك( فقدت قدرته���ا على الدفاع عن الأ�س���عار ،و�أن
هناك من توقع موت )�أوبك( للأبد ،م�ؤكداً �أن )�أوبك( قامت
بدورتني من التخفي�ض���ات ،لإيقاف تدهور الأ�س���عار ،و�أنها
عمل���ت على تطبيق جمموعة من االتفاقيات بقدر كبري من
االن�س���جام ،بني الدول الأع�ضاء ،لدرجة �أده�شت امل�شككني
بقدرة )�أوبك( على تخفي�ض �إنتاجها.
وتطرق د .حممد بن �ص���الح املا�ض���ي �إىل تاريخ تخفي�ضات
�إنت���اج )�أوب���ك( ،م�ش�ي�راً �إىل �أن ت�أري���خ اتفاقي���ات تخفي�ض
الإنتاج� ،س���ـوا ًء بوا�سطة دول )�أوبك(� ،أو بالتعــاون بـني دول
)�أوبك( ودول من خارج )�أوبك( ،مل تكن جيدة� ،إذ كان هناك
نحو  19حماولة ،لتخفي�ض الإنتاج 13 ،منها بوا�س���طة دول
)�أوبك( ،و 6حم���اوالت ،بالتعاون بني دول )�أوبك( ودول من
خ���ارج )�أوبك( .ومن بني جميع حماوالت التخفي�ض للإنتاج
والبالغة  19حماولة 16 ،حماولة نتج عنها تخفي�ض ن�س���بي
للإنتاج من )�أوبك( ،ولكن  8منها �أدت �إىل ارتفاع الأ�س���عار
الن�سبي.
وبع����د انتهاء د .حممد بن �ص����الح املا�ض����ي م����ن ورقته ،قدم
الدكتور نا�ص����ر احلميدي الدو�س����ري امل�ست�ش����ار االقت�صادي
لوزير البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة العربية ال�س����عودية
ورق����ة عم����ل بعن����وان )املتغ��ي�رات والتحدي����ات يف ال�ص����ناعة
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مواكبة دول الخليج للثورة التكنولوجية اإلعالمية ضرورة ملحه
البرتولية الدولية( ،طرح من خاللها ثالثة موا�ضيع رئي�سية،
تو�ض����ح تطورات ال�س����وق البرتولية الدولي����ة والعوامل امل�ؤثرة
عليها والتحديات القائمة ،دار املو�ضوع الأول حول )العوامل
الأ�سا�سية امل�ؤثرة على ال�سوق البرتولية(� ،أما املو�ضوع الثاين
فدار حول )العوامل غري الأ�سا�س����يه ودورها يف الت�أثري على
الأ�س����واق( ،ودار املو�ض����وع الثالث حول )دور اململكة العربية
ال�س����عودية يف ال�س����وق البرتولي����ة الدولية( ،وحول املو�ض����وع
الأخري �أو�ض����ح د .نا�صر احلميدي الدو�سري �أن اململكة تعد
م����ن �أهم ال����دول املنتجة للب��ت�رول ،وذلك منذ ع����ام 1970م،
و�أن م����ن املتوقع �أن ت�س����تمر اهميتها �إىل عقود مقبلة يف ظل
امتالكه����ا �أكرب احتياطي برتويل يف العامل ،والذي ميثل %22
من االحتياطي العاملي ،م�شرياً �إىل �أن اململكة تنتج نحو %30
من جمموع �إنتاج منظمة الــدول امل�صـــدرة للبتــــرول )�أوبك(،
و %50من �إنتاج دول اخلليج العربي.
و�أك���د د .الدو�س���ري �أن �أهمي���ة اململك���ة ال تكم���ن يف حجم
الإنتاج فقط ،ولكنها تكمن يف �سيا�س���تها البرتولية الهادفة
�إىل املحافظ���ة عل���ى ت���وازن الأ�س���واق البرتولي���ة يف ظ���ل
املتغ�ي�رات العاملي���ة ،وذل���ك من خ�ل�ال التعاون م���ع الدول
املنتجة وامل�س���تهلكة� ،إىل جانب الوقوف يف وجه �أي انقطاع
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يف الإم���دادات البرتولي���ة واحل���د م���ن التقلبات ال�س���عرية
احل���ادة ،م�ش�ي�راً �إىل �أن اململك���ة متكنت من الو�ص���ول �إىل
�أهدافه���ا املتمثلة يف توازن الأ�س���واق من خالل اال�س���تثمار
يف طاقة �إنتاجية فائ�ض���ة ،و�أن اململكة هي الدولة الوحيدة
يف الع���امل الت���ي متتلك ق���درة �إنتاجية فائ�ض���ة متكنها من
توف�ي�ر الإمدادات يف حالة االنقطاعات من جراء التغريات
ال�سيا�سية �أو الكوارث الطبيعية.
و�أملح د .الدو�سري �إىل �أن اململكة ا�ستطاعت خالل الأعوام
القليلة املا�ض���ية املحافظة على ا�س���تمرار تدفق الإمدادات
البرتولي���ة لتعوي�ض النق�ص يف العر�ض العاملي جراء انقطاع
الإم���دادات من ع���دة دول �أهمها ليبيا ،الأمر الذي �أدى �إىل
ا�س���تقرار �أ�س���عار البرتول يف حدود الــ  100دوالر للربميل،
و�أن خط���وات اململكة �س���اهمت يف احلد من �أي �أثر �س���لبي
على م�سرية التعايف االقت�صادي العاملي.
وتطرق د .الدو�سري �إىل الأ�سواق النفطية ،م�شرياً �إىل �أنها
�أ�س���واق متغرية بطبيعتها ،و�أن �أمن���اط الطلب على البرتول
تتغ�ي�ر بتغ�ي�ر ا�س���تهالك الدول ،ومن���و ال�س���كان ،واالرتقاء
االقت�ص���ادي لتلك الدول من م�س���توى اقت�ص���ادي �إىل �آخر،
متخذاً من ال�ص�ي�ن منوذجاً بعدما ازداد حجم اال�س���تهالك

الب�ت�رويل فيها خ�ل�ال بداية العقد احلايل ب�ص���ورة كبرية،
مواكباً التطور ال�صناعي الذي �شهدته ،و�أ�شار د .الدو�سري
�إىل �أن العر�ض البرتويل والإنتاج متغري �أي�ض���اً ،وذلك نظراً
لتط���ور التقنية يف عمليات التنقي���ب والإنتاج ،و�إىل �أن خري
مث���ال على هذا التغ�ي�ر يتمثل يف الث���ورة التكنولوجية التي
مكنت الوالي���ات املتحدة الأمريكية �أخرياً من �إنتاج البرتول
وبكمي���ات كبرية من مكامن �ص���خرية مل يكن ا�س���تخراجها
بالأمر املتاح �سابقاً.
وحول )كيف تكون �إعالمياً متخ�ص�ص���اً يف �ش����ؤون الطاقة(
�ش���ارك الدكتور عبدالوهاب الفايز رئي����س حترير )جريدة
اليوم( ،بورقة عمل حدد فيها نقاطاً �سبعة للتميز الإعالمي
وجاءت على النحو التايل:
�أوالً :ال�صحايف امل�شروع  :عليه �أن يحدد م�ساره املهني ،و�أن
يحدد رغبته يف �أن يكون �صحافياً متخ�ص�صاً يف الطاقة،
ثانيا :بناء امل�صادر وت�أ�سي�س قاعدة معلومات عن ال�صناعة.
ثالثا :ح�ضور الدورات وامل�ؤمترات وور�ش العمل املتخ�ص�صة
بال�صناعة.
رابع���ا :جتميع امل�ص���ادر العلمية ،مراجع ،كت���ب ،دوريات...
وغريها.
خام�س���اً :التوا�صل مع املخت�ص�ي�ن املحرتفني من �صحافيني
وباحثني يف ال�صناعة النفطية.

�ساد�سا :بناء �صداقات مع امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار.
�سابعاً :بناء الثقة مع امل�صادر.
اليوم الثانى
و�ش���هد الي���وم الثاين من �أعمال امللتقى تق�س���يم اجلل�س���ات
�إىل  3جل�س���ات ،عنون���ت اجلل�س���ة الأوىل بعنــوان )الإعالم
والب�ت�رول :نظ���رة عامة( ،وتر�أ�س���ها ال�س���يد حممد بن فرج
التون�سي رئي�س حترير �صحيفة الر�ؤية الإماراتية ،وقدم فيها
الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز املهنا م�ست�ش���ار معايل وزير
البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة العربية ال�س���عودية ورقة
عم���ل بعنوان )الب�ت�رول والإعالم ،واخلليج :نظ���رة عامة(،
م�ش�ي�راً فيه���ا �إىل التط���ور التدريج���ي للإع�ل�ام البرتويل،
ملخ�صاً الأهمية التي بحظى بها الإعالم يف �أربعة حتوالت
وتطورات كبرية على النحو التايل:
�أوالً :ال�س���وق امل�س���تقبلية ،وتعن���ي البيع وال�ش���راء �آج ً
ال عن
طري���ق ال�شا�ش���ة� ،أو الو�س���طاء ،داخ���ل �س���وق املبادالت يف
نيوي���ورك ،ويتم هذا يف الدقيقة والثانية ،ومن هنا ،تزايدت
�أهمية الإعالم بو�س���ائله املختلفة و�س���رعة تو�ص���يله للخرب،
واختلطت و�سائل الإعالم البرتويل بع�ضها بع�ضاً ،و�أ�صبحت
بع�ض الن�شرات البرتولية ،ومراكز الأبحاث تت�صرف وك�أنها
وكاالت �أنباء ،تنقل اخلرب واملعلومة ب�س���رعة ،وقد �أ�سهم يف
هذه التغريات� ،إ�ض���افة �إىل تطورات ال�س���وق ،تطور و�سائل
االت�ص���االت ابتدا ًء من ظهور الفاك�س �إىل �ش���بكة الإنرتنت،
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والهات���ف الذك���ي ،كما قام���ت وكاالت الأنب���اء العاملية مثل
رويرتز ،وبلومربغ ،ب�إن�شاء �أق�سام خا�صة بالبرتول والطاقة،
�إىل جانب �ص���حافيني ومرا�س���لني متفرغ�ي�ن لهذا اجلانب،
و�أ�ص���بح الهدف الرئي����س لدى البع�ض ،هو �س���رعة اخلرب،
ولي�س بال�ض���رورة دقته ،كما زاد االهتمام من قبل العاملني
يف ال�س���وق بال�ش���ائعات ،ونظريات امل�ؤامرة ،ومدعي معرفة
خبايا �سيا�سة هذا البلد البرتويل �أوذلك.
ثاني���اً :الرتابط العاملي الكبري بني املراكز التجارية واملالية،
فال�س���وق املالي���ة العاملية تب���د�أ يومها من طوكيو )بالن�س���بة
للب�ت�رول م���ن �س���نغافورة( ،التي ت�ض���ع االجتاه���ات الأولية
العاملية ،بنا ًء على �إغالق �س���وق نيويورك يف اليوم ال�س���ابق،
و�أي م�س���تجدات مهم���ة بني فرتة الإغالق تل���ك ،واالفتتاح،
وي�س���تمر نف����س االجتاه غالباً يف �أ�س���واق �آ�س���يا ،مثل هونغ
كونغ ،ونيودلهي� ،س���نغافورة ،ودبي ،مثال على ذلك ،موافقة
بع�ض امل�ض���اربني يف �أ�س���واق اخلليج على �ش���راء �أو بيع يف
�أ�سواق الأ�سهم املحلية ،ح�سب االجتاه الذي بد�أ من طوكيو،
وا�ستمر بعد ذلك يف �آ�سيا.
ثالثاً :الرتابط بني ال�سلع ،والعمالت العاملية املهمة ،ف�أ�سعار
الب�ت�رول ت�ؤث���ر يف االجت���اه ال�س���عري للعدي���د من ال�س���لع،
واملعادن ،وتت�أثر به ،فعندما ترتفع �أو تنخف�ض �أ�س���عار بع�ض
ال�س���لع ،ف�إنه���ا جتذب معها البرتول ،وب���دروه يت�أثر البرتول
ب�أ�سعار العمالت ،وبالذات الدوالر ،فانخفا�ض �سعر الدوالر
ي�ؤدي �إىل ارتفاع �سعر البرتول والعك�س �صحيح.
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رابعاً :التطورات والأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية املختلفة،
فمن امل�س���لّم به �أن الأحداث ال�سيا�سية )مبا فيها الع�سكرية
) واالقت�ص���ادية لها ت�أثري كبري على �أو�ض���اع جميع الأ�سواق
مبا فيها ال�س���وق البرتولية ب�ش���كل حقيقي ( مثل االنقطاع
الفعلي للإنتاج والإمدادات(� ،أو ب�شكل حمتمل مثل �إمكانية
ت�أث���ر العر�ض �أو الطلب نتيجة له���ذه التطورات والأحداث.
كم���ا �أن املعلومات االقت�ص���ادية ،مثل النمو االقت�ص���ادي يف
ال���دول االقت�ص���ادية املهم���ة� ،أو م�س���توى البطال���ة� ،أو تغري
�إنتاجية امل�ص���انع ،ت�ؤثر �سلباً �أو �إيجاباً على �أ�سعار البرتول،
وي�س���اوي هذا يف الأهمي���ة من جانب الت�أث�ي�ر ،طريقة نقل
ه���ذه املعلومات ،و�أقوال وتف�س�ي�ر املحللني له���ذه التطورات
االقت�ص���ادية وت�أثرياتها على البرتول ،وهذه جميعاً تتناقلها
و�سائل الإعالم املختلفة ،وب�سرعة وت�أثري كبريين.
وت�س����أل الدكت���ور �إبراهيم ب���ن عبدالعزيز املهن���ا من خالل
ورقت���ه عن �إمكانية �إن�ش���اء �إعالم ب�ت�رويل خليجي ،له دور
و�أهمي���ة دولية؟ م���ع الأخذ يف االعتب���ار �أن مراكز الأبحاث
واملتخ�ص�ص�ي�ن ،واخل�ب�راء ،ه���م ج���زء مه���م م���ن العملي���ة
الإعالمي���ة ،و�أجاب �أنه ميكن �إن�ش���اء �إعالم برتويل خليجي
على �أن تتحقق �شروط �أربعة خل�صها يف التايل :
• و�ضوح الهدف من �إن�شاء هذا الإعالم ،وهذه م�س�ؤولية الأمانة
العامة لدول جمل�س التعاون ،وحبذا �أن يتم ا�ستغالل هذا الزخم
الإعالمي هذا الأ�س���بوع ،و�أخذ املبادرة ،ب�إن�ش���اء جلنة لدرا�سة
هذه املبادرة� ،سوا ًء من خالل املجل�س� ،أو ب�شكل م�ستقل.

الحاجة تتزايد لوجود كوادر إعالمية متخصصة في قضايا النفط
• تدريب كوادر ب�ش���رية �إعالمي���ة خليجية جيدة ،ذات ثقافة
ومعرفة يف ق�ض���ايا البرتول والطاقة ،وبالإمكان التعاون مع
�أق�سام الإعالم يف اجلامعات اخلليجية� ،أو مع بع�ض املراكز
املتخ�ص�ص���ة يف تدريب الإعالميني مثل مركز الأمري �أحمد
بن �سلمان.
• ا�ستقاللية وكاالت الأنباء وو�سائل الإعالم ال�صحافية ،من
البريوقراطية احلكومية ،ومن �أي ارتباط مبا�شر بالتطورات
واالختالف���ات ال�سيا�س���ية داخ���ل املنطق���ة� ،إال �أنه���ا تدرك
انتمائها و�أهميتها ملنطقة اخلليج العربي وم�صالح �شعوبها،
مثل ال�صحافة الأمريكية �أو الربيطانية �أو غريها.
• تع���اون امل�س����ؤولني احلكومي�ي�ن وال�ش���ركات البرتولية مع
و�س���ائل الإع�ل�ام اخلليجية ،من حيث تزويده���ا باملعلومات
الأولية ،واملقابالت واال�شرتاكات والإعالنات وغريها.
�أما اجلل�س���ة الثانية فق���د عقدت حتت عنوان )ال�ش���فافية
واملعلوم���ات يف الإع�ل�ام الب�ت�رويل اخلليج���ي( ،وتر�أ�س���ها
يو�س���ف ب���ن �إبراهي���م املحيميد اخلب�ي�ر الإعالم���ي بوزارة
البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقدم
فيه���ا الدكتور �أنور بن حممد الروا�س رئي�س ق�س���م الإعالم
بكلي���ة الآداب والعلوم االجتماعية يف �س���لطنة عمان ،ورقة
عم���ل بعنوان )ال�ش���فافية واملعلوم���ات يف الإعالم البرتويل

اخلليجي( ،تطرق فيها �إىل مفهوم ال�شفافية ،مقابل مفهوم
الف�س���اد الذي فر�ض نف�س���ه على و�س���ائل الإعالم و�شبكات
التلف���زة .ودع���ا د .الروا����س ال���دول مبختل���ف نظمه���ا �إىل
مراجعة �ش���املة لتعامالتها االقت�ص���ادية واملالية مع الغري.
مبين���اً �أن ال�ش���فافية يف الإع�ل�ام مفهوم يح���دد كيفية نقل
املعلومات عرب الو�س���ائل املختلفة ،وي�ش���رح مل���اذا يتم نقلها،
م�ش�ي�راً �إىل �أن و�ض���ع م�ص���طلح �ش���فاف ميكن تطبيقه من
خالل جمموعة من النقاط على النحو التايل:
• معرفة الكثري عن و�سائل تو�صيل املعلومات.
• �إتاحة متويل الإنتاج الإعالمي ب�شكل علني .
• تعري���ف �ص���حافة الطاق���ة على �أنه���ا نوع من ال�ص���حافة
املتخ�ص�ص���ة الت���ي تهتم بتق���دمي الأخب���ار واملعلومات حول
ا�ستك�ش���اف و�إنت���اج وتوزي���ع الطاق���ة مبختل���ف �أنواعه���ا
وت�أثرياتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والبيئة واالجتماعية على
املجتمعات الإن�سانية.
ولإيجاد �ص���حافة طاقة م�ؤثرة �أ�شار الروا�س �إىل �ضرورة
�إن�ش���اء �أق�سام �صحافية متخ�ص�ص���ة ،و�إىل زيادة التعاون
مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية وغري الإعالمية املتخ�ص�صة يف
جم���ال الطاق���ة� ،إىل جانب دمج حمرري ال�ص���حيفة من
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اإلسهام في توعية الدول والمجتمعات الخليجية من أولويات الملتقى
التخ�ص�ص���ات املختلفة يف تغطية �ش����ؤون الطاقة ،وربط
تغطية �ش����ؤون الطاق���ة باحلياة اليومي���ة للمواطنني من
خالل التحليل والتغطيات امل�ستمرة.
وعق���دت اجلل�س���ة الثالثة حت���ت عن���وان )دور امل�ؤمترات
والندوات البرتولية يف تعزيز الثقافة البرتولية( ،وتر�أ�سها
د� .إبراهي���م ب���ن عبدالعزي���ز البعيز امل�ش���رف العام على
الإدارة العامة للعالقات اجلامعية والإعالم – ال�سعودية،
وحا�ض���ر فيها الدكت���ور ربيعه بن �ص���باح الكواري رئي�س
ق�س���م الإعالم يف كلية الآداب والعلوم بدولة قطر ،الذي
�أ�شار �إىل �ضرورة توظيف و�سائل الإعالم املختلفة وذلك
بهدف ن�ش���ر وتعزيز الثقاف���ة البرتولية داخ���ل املجتمع،
والعم���ل عل���ى تزوي���د تلك الو�س���ائل خا�ص���ة الو�س���ائل
الإعالمي���ة يف دول اخللي���ج باملعلوم���ات والإح�ص���ائيات
واجلداول املتاحة لتتمكن تلك الو�س���ائل من ن�شر الثقافة
البرتولية يف دول اخلليج .و�أكد الكواري �ضرورة ت�صحيح
م���ا يرد من معلومات غري �ص���حيحة يف و�س���ائل الإعالم
املختلفة حول ما يتعلق بال�ص���ناعة �أو ال�سيا�سة البرتولية
لدول املجل�س.
وح���ول �أهمية ملتقى الإعالم الب�ت�رويل وما الهدف منه
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ب�ّي� الك���واري �أن دول اخللي���ج تري���د �أن يك���ون امللتقى
نّ
�أكرث ثراء ونقا�ش���اً حول ق�ض���ايا الإع�ل�ام البرتويل� ،إىل
جانب ن�ش���ر الثقافة البرتولية والإ�سهام يف توعية الدول
واملجتمعات ب�أهمية تلك ال�ص���ناعة� ،إ�ض���افة �إىل تفعيل
تو�ص���يات امللتق���ى مب���ا ين�ص���ب يف �ص���الح دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
اليوم الثالث
وعلى غرار اليوم الثاين ق�سمت جل�سات اليوم الثالث �إىل
 3جل�س���ــات ،عق���دت اجلل�س���ة الأوىل منها حتت عنوان
)�ص���ورة العرب والب�ت�رول يف الإعالم الأجنب���ي( ،وتر�أ�س
اجلل�س���ة معايل الأم�ي�ن الع���ام ملنظمة الأقط���ار العربية
امل�ص���درة للبرتول )�أوابك( الأ�س���تاذ عبا����س علي النقي،
وحا�ض���ر فيها مدي���ر برنامج النفط وال�ش���رق الأو�س���ط
يف معهد �إك�س���فورد لدرا�س���ات الطاقة – اململكة املتحدة
الدكتور ب�سام فتوح �أ�شار فيها �إىل الأو�ضاع اجليو�سيا�سية
الت���ي ت�ؤثر ت�أثرياً كبرياً على �أ�س���عار النفط ،والدور الذي
يلعبه الإعالم املتخ�ص����ص يف الت�أثري على الأ�سعار ،داعياً
�إىل �ضرورة وجود �إعالم خليجي خمت�ص ب�ش�ؤون الطاقة
ال عن مواجهته
ي�س���تطيع جمابهة الإعالم الأوروبي ،ف�ض ً

للتحديات العامة التي تواجه دول اخلليج .
وعقدت اجلل�سة الثانية حتت عنوان )ت�أهيل الإعالميني
يف جمال البرتول والثقافة البرتولية يف دول اخلليج ودور
احلكوم���ات وال�ش���ركات واجلامعات وو�س���ائل الإعالم(،
وتر�أ�س���ها �س���ليمان بن عبداهلل اليعربي �أخ�صائي �إعالم
ب���وزارة النف���ط والغ���از – �س���لطنة عمان ،حا�ض���ر فيها
�أ�س���تاذ دكتور رم�ضان ال�ش���راح �أمني عام احتاد �شركات
اال�س���تثمار– الكويت ،ال���ذي �أ�ش���ار �إىل �أن ورقة العمل
تت�ض���من دعوة لل�ص���حوة والوعي لتثقيف املجتمع ب�أكمله
حول �أهمية ال�ص���ناعة النفطية ،مقدم���اً تعريفاً للثقافية
النفطية «ب�أنها جميع املعلومات املتاحة عن الرثوة النفطية
والت���ي تت�ض���من الإنت���اج ،التوزيع ،اال�س���تهالك ،التجارة
العاملي���ة ،الأ�س���عار ،االحتياج���ات النفطي���ة وتوزيعاتها،
ال�ص���ناعات النفطي���ة ،التقنيات امل�س���تخدمة يف املراحل
املختلف���ة )الإنتاجي���ة – الت�س���ويقية – اال�س���تهالكية(،
املعلومات املت�ص���لة باال�س���تثمارات يف �إنتاج النفط �أو يف
ا�س���تغالل فوائ�ض���ه ،الآث���ار املرتتبة على حي���ازة الرثوة
النفطي���ة ،التحديات الراهنة الت���ي يتعر�ض لها املنتجون
ً
ف�ض�ل�ا عن املعلوم���ات املتعلقة مب�س���تقبل
وامل�ص���درون،
النفط و�صناعته وما ميثله من دور يف دفع عجلة الإنتاج

وامل�س���اهمة يف التقدم االقت�صادي واالجتماعي �سواء يف
الدول النامية �أو ال�ص���ناعية» .و�أ�شار ال�شراح �إىل �أهمية
و�ض���ع برنامج متكامل للثقافة النفطي���ة ،وذلك يف �إطار
برنام���ج ع���ام يت���م حتدي���د مو�ض���وعاته ووحداته يف كل
مرحلة درا�سية على حدة ،بحيث تتكامل مع املرحلة التي
تليها مع �ضرورة عر�ض هذا الربنامج على جمموعة من
املتخ�ص�ص�ي�ن يف جمال املناهج والعل���وم ،ومن لهم دراية
بق�ض���ايا النف���ط لإب���داء ال���ر�أي حول حمت���وى الربنامج
ودرج���ة تكامل���ه وفائدته التى تعود عل���ى الطالب وعلى
املجتمع ككل.
�أما اجلل�سة الثالثة فعقدت حتت بعنوان )البرتول والإعالم
اجلديد( ،تر�أ�س���ها الدكت���ور عبدالرحمن ب���ن حمود العناد
امل�ست�ش���ار – امل�ش���رف عل���ى البحوث والدر�س���ات يف مركو
�أ�س���بار للدرا�س���ات والبحوث والإعالم– ال�سعودية ،حا�ضر
فيه���ا الدكت���ور عب���داهلل ب���ن �أحمد املغل���وث رئي�س ق�س���م
العالقات العامة يف �ش���ركة �أرامكو ال�س���عودية ،ا�س���تعر�ض
فيه���ا الر�ؤية الإعالمي���ة لأداء ال�ش���ركات العاملية يف مواقع
التوا�ص���ل االجتماعي ،وما تت�ض���منه تلك الر�ؤية من انتقاد
فكاهي لأعمال نلك ال�ش���ركات ،ف�ض�ل�اً عن �أ�س���اليب التي
يجب اتباعها من قبل دول اخلليج ملخاطبة اجلمهور املحلي.
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البيان الختامي
يرف�������ع امل�شاركون يف ملتقى الإعالم البرتويل الثاين
ب�������دول جمل�س التع�������اون ل�������دول اخللي�������ج العربية،
�أ�سمى �آيات ال�شكر ملق�������ام خادم احلرمني ال�شريفني
املل�������ك �سلم ـ�������ان ب�������ن عبدالع ـ ـ ـ ـ ـ ــزي�������ز  -حفظه اهلل -
عل�������ى رعايت�������ه لهذا امللتق�������ى ،حتت �شع�������ار (الإعالم
البرتويل اخلليج�������ي ..ق�ضايا وحتديات) وقد �ألقى
معايل وزير البرتول والرثوة املعدنية املهند�س علي
ب�������ن �إبراهيم النعيمي كلمة رح�������ب فيها بال�ضيوف،
وطرح فك�������رة �إن�شاء جمعي�������ة للمخت�صني بالإعالم
البرتويل ،حظي�������ت برتحيب وزراء البرتول والطاقة
بدول املجل�س .كما ناق��������ش امللتقى عدة مو�ضوعات
ذات عالق�������ة بالإعالم الب���ت���رويل ،توزعت على حلقة
نقا��������ش �شارك فيه�������ا وزراء الب���ت���رول والطاقة بدول
املجل��������س ،وور�شة عمل قدمه�������ا نخبة من املخت�صني
يف الب���ت���رول والطاق�������ة ،و�شارك فيها مائ�������ة و�أربعون
متدرب������� ًا ،بالإ�ضاف�������ة �إىل �ست جل�س�������ات توزعت على
يوم���ي���ن ،وا�شتملت عناوين املحا�ض�������رات واجلل�سات
على:
 ال�س�������وق البرتولية واملنظم�������ات الدولي�������ة والإقليميةاملتخ�ص�صة يف البرتول والطاقة.
 -مقدم�������ة التغريات والتحديات يف ال�صناعة البرتولية
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الدولية.
ً
ً
متخ�ص�صا يف �ش�ؤون الطاقة.
إعالميا
 كيف تكون � �أ�س�س ومقومات الكتابة ال�صحافية والعمل الإعالمياملتخ�ص�ص.
 الإعالم يف تر�شيد الطاقة بدول اخلليج. الإعالم والبرتول واخلليج :نظرة عامة. ال�شفافية واملعلومات يف الإعالم البرتويل اخلليجي. دور امل�ؤمت�������رات والن�������دوات البرتولية يف تعزيز الثقافةالبرتولية.
 �صورة العرب والبرتول يف الإعالم الأجنبي. الإعالمي�������ون يف جمال البتـ�������رول والثقافة البرتوليةيف دول اخللي�������ج (دور احلكومات وال�شركات واجلامعات
وو�سائل الإعالم).
 البرتول والإعالم اجلديد.وبعد مناق�شات وحوارات علمي�������ة� ،سادتها روح التفاهم
والتناغ�������م ،واملكا�شف�������ة والو�ض�������وح ،والرغب�������ة ال�صادقة
يف تفعي�������ل هذه الأف�������كار الطموحة ،والت�������ي تهدف �إىل
تطوير الإعالم البرتويل بدول اخلليج ،خل�صت الوفود

الإعالمية �إىل التو�صيات التالية:
 -1العمل على �إن�شاء جمعية م�ستقلة ،مب�سمى جمعية
الإعالمي���ي���ن البرتوليني ،ت�ضم الإعالميني اخلليجيني
والعرب والأجان�������ب املخت�صني ب�ش�ؤون البرتول والطاقة
يف منطقة اخلليج.
 -2التو�صي�������ة ب�إن�ش�������اء جائ�������زة خم�ص�ص�������ة للعامل���ي���ن
املتميزي�������ن يف الإع���ل���ام الب���ت���رويل ،متنحه�������ا الدول�������ة
امل�ضيفة� ،أثناء حف�������ل افتتاح ملتقى الإعالم البرتويل،
الذي يعقد كل �سنتني يف �إحدى دول اخلليج.
 -3العم�������ل على ت�صحيح �ص�������ورة دول جمل�س التعاون
اخلليج�������ي يف الإع���ل���ام العاملي ،و�إبراز ال�������دور الإيجابي
ال�������ذي تق�������وم ب�������ه دول املجل�س نح�������و ا�ستق�������رار ال�سوق
البرتولي�������ة ،وتوف���ي���ر الإم�������دادات عند ح�������دوث �أي عجز
مفاج�������ئ ،والإ�سه�������ام يف منو االقت�ص�������اد العاملي ،بالذات
اقت�صادات الدول النامية.
 -4العم�������ل عل�������ى عقد ور��������ش عمل حملي�������ة وخليجية،
ودورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال الإعالم البرتويل،
�سواء ع���ب���ر وزارات البرتول والطاقة� ،أو �شركات البرتول
الوطنية ،ومعاهد التدريب ال�صحايف املتخ�ص�صة.
 -5حث و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة والإلكرتونية
بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،على االهتمام بتوفري
املخت�صة واملدرَّبة يف جمال البرتول
الكوادر ال�صحافية
َّ
والطاقة.

 -6الت�أكي�������د على �أهمية تنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات يف
دول املجل�س ،التي تركز عل�������ى �ش�ؤون الطاقة والبرتول،
و�إبراز الدور الإعالمي فيها.
 -7حث �شركات الب���ت���رول والطاقة يف دول املجل�س على
�إب�������راز دوره�������ا يف امل�س�ؤولي�������ة االجتماعي�������ة ،يف اجلوانب
البرتولي�������ة وغ���ي���ر البرتولية ،م�������ن �أن�شط�������ة اجتماعية
وثقافية واقت�صادية.
 -8تهيئة �إعالم ب���ت���رويل متخ�ص�ص ومواكب للحداثة
الرقمي�������ة ،يعر�ض طبيع�������ة ال�صناع�������ة البرتولية بدول
ويب�سط تن�������اول الق�ضايا
املجل��������س ،ودورها التنم�������وي،
ّ
املتعلقة بالبرتول للمجتمع.
 -9توف���ي���ر م�ص�������ادر �إعالمي�������ة برتولي�������ة ت�ؤم�������ن و�صول
ً
إعالميا ،لو�سائل الإعالم،
املعلومات الر�سمية املتاح�������ة �
مما يوقف ال�شائعات واملعلومات غري ال�صحيحة.
 -10توطيد العالقة بني وزارات البرتول والطاقة بدول
املجل��������س ،و�شركات الب���ت���رول الوطنية م�������ن جهة ،وبني
اجلامعات واملراكز العلمية والبحثية.
� -11شكر الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربي�������ة على جهودها يف الإعداد لهذا امللتقى ،ودورها
يف �إ�سرتاتيجية الإعالم البرتويل .
� -12شكر دولة الإمارات العربية املتحدة على مبادرتها
لتنظي�������م ملتق�������ى الإعالم الب���ت���رويل الثال�������ث ،يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،يف العام 2017م.
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بخيت الرشيدي  200 :ألف برميل يومي ًا

مقابلة
العدد

قدرة مصفاة فيتنام على التكرير

تخطو شركة البترول الكويتية العالمية خطوات
واسعة نحو تحقيق التوجهات اإلستراتيجية لمؤسسة
البترول الكويتية الهادفة إلى تعزيز مكانة المؤسسة
عالمي ًا في صناعة النفط ،وذل��ك من خالل توسعها
واستثمارها ف��ي محطات ال��وق��ود ف��ي أوروب���ا ،فض ً
ال
عن اتجاهها نحو ش��رق آسيا حيث الطلب المتزايد
على النفط لفتح أس��واق جديدة للمنتجات النفطية
الكويتية ،إضافة إلى ترسيخ وجودها من خالل إقامة
ع��دد م��ن ال��م��ش��اري��ع االستثمارية م��ع دول الشرق
اآلسيوي ،وآخر تلك المشاريع مشروع مصفاة فيتنام.
ح��ول أهمية ه��ذا المشروع وع��وائ��ده لقطاع النفط
الكويتي كان اللقاء التالي مع الرئيس التنفيذي لشركة
البترول الكويتية العالمية المهندس بخيت الرشيدي.
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المصفاة تحقق التكامل
بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات
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• يف البداية نود �إلقاء ال�ضوء على م�شروع م�صفاة فيتنام؟
م�ش���روع فيتن���ام عبارة عن م�ص���فاة لتكري���ر النفط اخلام
الكويت���ي بن�س���بة  ،%100وبطاق���ة تكريريه تبل���غ � 200ألف
برمي���ل يومي���اً ،بالتكامل مع م�ص���نع للبرتوكيماويات .ويقع
امل�ش���روع يف منطقة )ين �س���ون( على بع���د  200كم جنوب
العا�صمة الفيتنامية هانوي الواقعة يف اجلزء ال�شمايل من
فيتنام.
• م���ا الأهمية الإ�س�ت�راتيجية للم�ش���روع بالن�س���بة للقطاع
النفطي ول�ش���ركة الب�ت�رول الكويتية العاملية ب�ش���كل خا�ص
ولدولة الكويت ب�شكل عام؟
يق���ع امل�ش���روع �ض���من الأه���داف الإ�س�ت�راتيجية مل�ؤ�س�س���ة
الب�ت�رول الكويتي���ة ،والت���ي ت�س���عى جاهدة لتحقي���ق قيمة
م�ض���افة للنف���ط اخل���ام الكويتي ،عالوة عل���ى توفري منفذ
�آم���ن على املدى البعي���د لنحو � 200ألف برمي���ل يومياً من
النفط اخلام الكويتي� .إ�ضافة �إىل تعزيز العالقات الدولية
النفطي���ة لدول���ة الكوي���ت مع جمهوري���ه فيتنام وال�ش���ركاء
العاملي�ي�ن .ويحقق امل�ش���روع التكامل بني ن�ش���اطي التكرير
والبرتوكيماوي���ات ،الأم���ر الذي يجعله م�ش���روعاً ذا عوائد
جمزي���ة� ،إ�ض���افة �إىل هدف الدخ���ول مع �ش���ركاء عامليني
لتقليل املخاطر ،و�ضمان ت�سويق منتجات الوقود يف ال�سوق
الفيتنام���ي التي تعد من الأ�س���واق النامية يف �آ�س���يا ،وذات
الطلب املتزايد على املنتجات النفطية.
• م���ا الفائ���دة املرجوة من هذا امل�ش���روع على ال�ص���عيدين
املحلي والدويل؟
 ت�أم�ي�ن منف���ذ �آمن ل���ـ � 200ألف برميل يومي���اً من النفطالكويتي اخلام على املدى البعيد.
 حتقي���ق عوائ���د مالي���ة جمزي���ة ،وامل�س���اهمة يف التنميةاالقت�صادية لدولة الكويت.
 تعزي���ز العالقات الثنائي���ة بني دولة الكوي���ت وجمهوريةفيتن���ام اال�ش�ت�راكية وفت���ح املج���ال للدخ���ول يف م�ش���اريع
ا�ستثمارية �أخرى.
• هل يعترب م�ش���روع م�صفاة فيتنام من �ضمن خطة التنمية
لدول���ة الكوي���ت؟ وهل هن���اك ارتباط بني امل�ش���روع وخطة
م�ؤ�س�سة البرتول املعدة للتنمية؟
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هناك ارتباط كبري بني امل�ش���روع وخطط امل�ؤ�س�سة الرامية
�إىل تعزيز مكانتها العاملية يف �صناعة النفط ،وتعد م�صفاة
فيتن���ام من امل�ش���اريع الهامة التي تت�ض���منها خطة التنمية،
ف�ض ً
ال عن كون امل�ص���فاة من امل�شاريع الكربى التي تنفذها
وتتوالها دولة الكويت يف اخلارج ،و�أي�ضاً �إ�سهام امل�صفاة يف
رفع القدرة التكريرية للم�ؤ�س�سة يف اخلارج ،وحتقيق عوائد
مالية جيدة لتحقق بذلك الأهداف الإ�س�ت�راتيجية مل�ؤ�س�سة

افتتاح ثالث أكبر محطة
وقود في العالم بأوروبا يعد
أحد أهم إنجازات الشركة

الب�ت�رول الكويتية لعام  ٢٠٣٠ب�ش���كل خا�ص ،وخطة الدولة
للتنمية ب�شكل عام.
• متى �سيبد�أ الإنتاج يف م�صفاة فيتنام؟
وف���ق اخلطة املو�ض���وعة م���ن املتوقع االنتهاء م���ن الأعمال
الإن�ش���ائية للم�ش���روع ،وبدء الت�شغيل التجريبي يف دي�سمرب
� ،2016أما الت�ش���غيل الفعلي ،وبدء الإنتاج التجاري فيكون
يف يوليو .2017
• م���اذا يعني لكم افتتاح ثالث �أك�ب�ر حمطة وقود يف العامل
ب�أوروبا؟ وحتديداً يف لوك�سمبورغ؟
افتت���اح ثالث �أكرب حمطة وق���ود يف العامل ب�أوروبا يعد �أحد
�أهم �إجنازات �ش���ركة البرتول العاملية الكويتية ،خا�ص���ة يف
ظ���ل التحدي والتناف�س ال�ش���ديدين بني ال�ش���ركات العاملية
يف الأ�س���واق الأوروبية ،ويعد ا�ستحواذ ال�شركة على حمطة
الوق���ود الثالث���ة من الإجن���ازات التي تندرج �ض���من خطط

امل�ؤ�س�س���ة الإ�س�ت�راتيجية الهادف���ة �إىل التو�س���ع يف القارة
الأوروبي���ة ،وتوف�ي�ر منافذ �آمنة لت�ص���ريف منتجات النفط
الكويتي.
• ما الفائدة املرجوة من �إن�ش���اء وافتتاح هذه املحطة لدولة
الكويت؟
الفوائ���د الت���ي تعود على �ش���ركة الب�ت�رول الكويتية العاملية
كثرية ،ي�أتي يف مقدمتها تعزيز الو�ض���ع التناف�س���ي لل�شركة
يف املنطقة ويف �أوروبا ب�شكل عام.
• نود �إلقاء ال�ضوء على ال�شعار اجلديد الذي عر�ض ر�سمياً
يف املحطة؟
تقوم �ش���ركة البرتول الكويتية العاملية بعمل م�س���ح ميداين
�ش���امل ،وب�ص���فة م�س���تمرة للعمالء ،وذلك به���دف التعرف
عل���ى �أوجه القوة �أو الق�ص���ور يف اخلدم���ات التي تقدمها،
ويف الوقت نف�س���ه املحافظة على �س���معة ومكانة ال�ش���ركة
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ويف الوقت نف�سه حر�صت الإدارة العليا على �أال مت�س فكرة
العالم���ة التجارية التاريخية «ل�ش���راع الب���وم» كداللة على
تاريخ الكويت ،وذلك يف ظل �سعى ال�شركة للمحافظة على
العمالء القدامى �إ�ض���افة �إىل ج���ذب عمالء جدد .والواقع
�أن تغيري ال�شعار يعد خطوة مهمة يف حتقيق �أهداف �شركة
البرتول الكويتية العاملية للنمو الإ�سرتاتيجي.
• هل هناك م�ش���اريع جديدة تخطط لها ال�ش���ركة يف الأيام
املقبلة �س���واء يف �أوروبا �أو �أي بلد �آخر؟ وهل هناك مراعاة
للجانب البيئي؟

ال��ق��ارة األوروب��ي��ة بمثابة
ال��ب��ي��ت األول ل��ش��رك��ة
ال����ب����ت����رول ال��ك��وي��ت��ي��ة
العالمية

ً
ف�ض�ل�ا عن ال�س���عي لتطوير اخلدمات مبا ي�س���مح
العاملية،
بتلبي���ة االحتياج���ات املتغرية للعم�ل�اء .و�أود الإ�ش���ارة هنا
�إىل �أن تطوير اخلدمات من الأولويات بالن�س���بة لل�ش���ركات
العاملية ،خا�ص���ة �أن تلك ال�ش���ركات تعول على القدرة على
تقدمي خدمات متميزة وت�س���ويق املنتجات النفطية ب�ش���كل
يحق���ق قيم���ة م�ض���افة القت�ص���ادها ،ولأن �ش���ركة البرتول
الكويتية العاملية لي�س���ت ا�ستثنا ًء ،بل وتعمل �ضمن املنظومة
العاملي���ة ،فقد �أج���رت جمموعة من الدرا�س���ات والأبحاث
ح���ول االنطباعات املتغ�ي�رة للعمالء ،وح���ول احتياجاتهم،
وتبني من تلك الدرا�س���ات دخول العالمة التجارية لل�شركة
يف نطاق التقليدية ،و�أنها �أ�صبحت ال تتواكب مع املتغريات
العاملية يف الأ�س���واق الأوروبية خا�ص���ة ،ويف �صناعة النفط
عام���ة ،ومن ه���ذا املنطلق ارت�أت الإدارة العليا يف ال�ش���ركة
�ض���رورة حتديث العالمة التجارية لل�شركة عن طريق تغيري
الألوان واخلط لكي ي�ص���بح ال�ش���عار �أكرث جاذبية للعمالء،
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تقوم ال�ش���ركة حالياً مبراجعة وتقييم الفر�ص اال�ستثمارية
يف التكري���ر والت�س���ويق يف �آ�س���يا مث���ل ماليزي���ا والفلب�ي�ن
وتايلن���د .وعندما نتطرق �إىل اجلانب البيئي فمن املعروف
�أن �ش���ركة الب�ت�رول الكويتي���ة العاملي���ة من �أكرث ال�ش���ركات
البرتولية العاملة يف �أوروبا من جانب االلتزام البيئي الذي
يعد من الأ�س����س الهامة يف تقيم الفر�ص اال�ستثمارية �سواء
يف �أوروبا �أو �آ�سيا.
• نود التعرف على اخلدمات الأخرى التي تقدمها ال�شركة؟
تقدم �شركة البرتول الكويتية العاملية خدمات متعددة ميكن
الإ�شارة �إىل �أهمها يف التايل :
 تزويد الطائرات بالوقود يف �أكرث من  50مطاراً حمطات الديزل املتخ�ص�صة بتزويد الوقود لل�شاحنات م�صانع لزيوت التزييت وبيع منتجاتها• ماذا متثل قارة �أوروبا ل�شركة البرتول الكويتية العاملية؟
 الق���ارة الأوروبي���ة ه���ي املحط���ة الأوىل الت���ي انطلق���تال�ش���ركة م���ن خاللها ،وبالت���ايل متثل البيت الأول ل�ش���ركة
البرتول الكويتية العاملية ،ولقد اكت�س���بت ال�شركة من خالل
عمله���ا يف �أوروب���ا خربات متنوعة وكثرية ،وا�س���تطاعت �أن
حتقق جناحات متعددة بعدما �أ�صبحت الذراع االقت�صادي
واالجتماعي والدبلوما�سي مل�ؤ�س�سة البرتول ولدولة الكويت
احلبيبة يف اوروبا .
• هل من كلمة �أخرية؟
�أ�ش���كر جمل���ة «النف���ط» على ه���ذا اللقاء و�أمتن���ى لكم كل
التوفيق واالزدهار.

المستقبل المنظور ألسعار للنفط
كامل الحرمي
محلل نفطي

�أكدت ال�سعودية بو�ضوح �أنها لن ت�ؤدي مبفردها دور املنتج املرجح ،و�أن
�أي خف�ض يف �إنتاج النفط يجب �أن ي�شمل الدول خارج منظمة «�أوبك»،
يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل رو�سيا والدول النفطية الأخرى املنتجة للنفوط
الأعلى كلفة .وفيما كان �أع�ض����اء كثريون يف «�أوبك» غري را�ض��ي�ن على
ق����رار عدم خف�ض الإنتاج والإبق����اء على معدل  30مليون برميل يومياً
الذي اتخذته املنظمة يف ت�شرين الثاين )نوفمرب(� ،أ�صبح اجلميع الآن
�أكرث اقتناعاً ب�أن ر�أي الأقلية الذي ان�س����حب على القرار ،كان �س����ليماً
ومنا�سباً ومل يكن هناك قرار بديل �آخر ،وب�أن الدول النفطية الأخرى
كان عليها �أن ت�شارك يف خف�ض الإنتاج �إذ من غري املعقول �أن ت�ستفيد
ه����ذه الدول من قرارات «�أوبك» وت�ض����حياتها من دون �أي كلفة �س����وى
زيادة مداخيلها املالية وح�ص����ولها على ح�ص�����ص �سوقية �أكرب ،يف حني
تخ�سر دول «�أوبك» ح�ص�صها ومكانتها يف الأ�سواق النفطية.
علينا �أن نتقبل �أن �أ�س����عار النفط لن تتح�س����ن و�س����تظل عند املعدالت
احلالية ما بني  55و  60دوالراً يف امل�ستقبل املنظور .وبد�أت ال�شركات
النفطي����ة العاملي����ة تبن����ي ح�س����اباتها عند ه����ذا املعدل يف م�ش����اريعها
امل�ستقبلية عند �شراء �أ�صول ال�شركات �أو يف احت�ساب اجلدوى املالية.
وكي تدور العجلة االقت�صادية حول العامل ،يلزمها ما بني ثالث وخم�س
�سنوات ،قبل ا�ستعادة �أ�سعار النفط عافيتها وا�ستقرارها ،لكن الأ�سعار
لن ت�صل على الأرجح خالل هذه الفرتة �إىل معدالت املا�ضي عند 100
دوالر للربميل ،فالأمر �سي�س����تغرق بع�ض الوقت وقد ي�ص����بح �شيئاً من
املا�ض����ي ،علماً �أن �أي �أ�س����عار فوق معدل  70دوالراً للربميل لن تكون
مل�صلحة «�أوبك» لأنها �ستحفز �إنتاج النفوط غري التقليدية.
ر�سالة ال�سعودية ت�صبح �أكرث و�ضوحاً يومياً ،فاململكة قدمت كثرياً من
الت�ض����حيات وخف�ض����ت �إنتاجها قدر الإمكان وحرمت نف�س����ها من بيع
�ش����حنات نفطية �أكرث ومن �إيرادات مالية �أعلى كانت �ستح�صل عليها.
والر�سالة الأخرى �أطلقها وزير البرتول والرثوة املعدنية ال�سعودي علي
النعيم����ي ومفادها ب�أن االجتماع املقبل ل����ـ «�أوبك» يف حزيران )يونيو(
املقب����ل لن ي�ؤدي �إىل �أي �ش����يء جديد م����ن دون موافقة الدول النفطية
خارج املنظمة على امل�شاركة يف اخلف�ض.
ورمبا تت�ض����من الر�س����الة ال�سعودية دعوة �ض����منية �إىل �أع�ضاء املنظمة
ب�ش����د احل����زام وتقلي����ل اله����در ،فطامل����ا �أن املنظمة تطالب �أ�ص����حاب
التكاليف العالية بخف�ض �إنتاجهم ،على �أع�ضائها �ضغط نفقاتهم حتى
يتمكن����وا من التعاي�ش مع �أ�س����عار تقل ع����ن  60دوالراً للربميل حتقيقاً

للتوازن املايل والتعاديل يف موازناتهم .هي ر�س����الة بر�سائل كثرية لكن
اخلال�ص����ة واحدة� :أ�سعار النفط �ستظل منخف�ضة �إىل �أن تقرر الدول
النفطية خف�ض الإنتاج مب�شاركة اجلميع.
على �ص����عيد �آخر� ،ص����درت �أخ��ي�راً مواقف من ثالثة م�ص����ادر �أجنبية
ه����ي تقري����ر لـ «�س����يتي بن����ك» الأمريك����ي ،ومق����ال لآالن غرين�س����بان،
الرئي�����س ال�س����ابق ملجل�س االحتياط الفيدرايل الأمريكي ،يف �ص����حيفة
«فاينان�ش����يال تاميز» الربيطانية ،والتقرير ال�س����نوي ل�ش����ركة «بي بي»،
تناولت كلها م�س����تقبل «�أوبك» .وكانت لهذه املواقف �آراء خمتلفة حول
م�س����تقبل املنظمة ما بني البقاء �أو االنهيار .فامل�صرف الأمريكي توقع
انق�س����ام املنظم����ة وانهيارها ،معترباً �أن الأمور ب����د�أت تخرج من يدها
و�أن ثمة انق�س����اماً �شديداً يف الآراء فيها �س����ي�ؤدي �إىل انهيارها .ور�أى
الرئي�س ال�س����ابق ملجل�����س االحتياط الفي����درايل �أن النفط ال�ص����خري
هو العن�ص����ر «املهدئ» للأ�س����عار و�أن دور املنظمة يف ا�س����تقرار �أ�سعار
النفط انتهى و�أن �أمريكا تقود اليوم الأ�سواق النفطية و�أن �إنتاج النفط
ال�صخري �أدى كذلك �إىل انهيار يف قيمة الروبل و�ضعف مايل يف دول
املنظمة� ،إذ �أن غالبيتها قد تقرت�ض هذه ال�سنة من �أ�سواق املال.
ور�أى تقرير «بي بي» عودة «�أوبك» �إىل قمتها بحلول نهاية عام 2030
لتقود الأ�سواق ،خ�صو�صاً �أن اال�ستثمار يف النفط ال�صخري يف كل من
رو�س����يا وال�ص��ي�ن والأرجنتني لن يتحقق ولن تتكرر التجربة الأمريكية،
ومن ثم �سي�س��ت�رد النفط التقليدي عافيته و�ص����دارته مع زيادة الطلب
العاملي على النفط لي�ص����ل �إنتاج املنظم����ة مرة �أخرى �إىل �أكرث من 32
مليون برميل يومياً وهو امل�ستوى املحقق عام .2007
لكن هل علينا �أن ن�ص����دقهم ون�أخذ ب�آرائهم �أم هل هناك وجهات نظر
�أخرى ت�ؤكد بقاء «�أوبك» يف ال�ص����دارة ،وهو موقع ميكنها ا�ستعادته يف
ي����وم ان �أرادت .لكن هل هذا هو هدف املنظمة البرتولية الآن؟ �أم هل
عليها �أن تتمكن من احلفاظ على �أ�س����واقها وح�صتها يف الأ�سواق �أوالً
و�أن ترى قوة مناف�سيها ومن ثم ترتب البيت النفطي مرة �أخرى؟
ال����دور القي����ادي لـ «�أوب����ك» مل ينتهِ ولن ينتهي لأن م����ا تنتجه الواليات
املتح����دة من النفط ال�ص����خري والذي يقارب الآن نح����و ثالثة ماليني
برميل يومياً هو لال�س����تهالك املحلي و�س����يجعلها مكتفية ذاتياً لكنه لن
يفيد العامل ب�ش����يء .ودور «�أوبك» ما زال قوياً ومتما�س����كاً واجتماعها
الأخري يف ت�ش����رين الثاين كان تاريخياً لأنها �سمحت للأ�سواق العاملية
بالتعبري عن نف�س����ها ومن دون تدخالت .لقد اتخذت املنظمة اخلطوة
احلا�س����مة الأوىل بتما�س����ك �أع�ض����ائها كله����م وتعاونه����م .هي اخلطوة
ال�صحية ال�صحيحة ومهما كتبوا وقالوا �ستظل املنظمة امل�ؤثر الأول يف
�أ�سعار النفط �سلباً �أم �إيجاباً ،حالياً وم�ستقب ً
ال ،لتقود.
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درا�سة

د .محمد الصياد
مستشار ومعلق وباحث اقتصادي
مملكة البحرين

مصي��ر النفط في ض��وء نتائج
مؤتمر باريس لتغير المناخ
ما ينفك احلديث� ،أو لنقل ال�ض���جيـج ،يتوقف عن تغري املنـــاخ
) (climate Changeوعن املوا�ض���يع الرئي�س���ية املت�صلة به
ويف مقدمته���ا الآثار البيئية واملناخية لظاهرة تغري املناخ بفعل
تراك���م وتركيز غ���ازات الدفيئة �أو غ���ازات االحتبا�س احلراري
وعلى ر�أ�س���ها غاز ثاين �أك�س���يد الكربون ،والآثار االقت�ص���ادية
الناجمة عن هذه الظاهرة ،وعن م�سبباتها ،خ�صو�صاً الن�شاط
الب�ش���ري غري الر�ش���يد واال�س���تخدام املفرط واملتو�سع مل�صادر
الطاق���ة ال�س���يما منها م�ص���ادر الطاق���ة الأحفوري���ة )Fossil
 (fuelوحتديداً النفط والفحم و�إىل حد ما الغاز.
فلق���د كان الوقود الأحفوري م�س���تهدفاً من قبل كربيات الدول
ال�صناعية امل�س����ؤولة تاريخياً عن حجم تركيز انبعاثات غازات
الدفيئة ،وخ�صي�ص���اً البل���دان الأوروبية الأع�ض���اء يف االحتاد
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الأوروبي ،منذ اجلولة الأوىل من املفاو�ض���ات الدولية املتعددة
الأطراف لو�ض���ع �صياغة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري
املناخ ) (UNFCCCيف عام  1992وما تالها من مفاو�ض���ات
لإب���رام بروتوكولها التنفيذي الذي مت يف مدينة كيوتو اليابانية
يف عام  .1997ولكن نفوذ الدول امل�ص���درة للبرتول ،من داخل
وخ���ارج �أوب���ك ،الق���وي يف العالق���ات النفطي���ة واالقت�ص���ادية
الدولي���ة ،وتركيز ال���دول النامي���ة امل�ؤتلف���ة يف جمموعة الـ77
وال�ص�ي�ن على تثبي���ت امل�س����ؤولية التاريخية للدول ال�ص���ناعية
املتقدمة عن ظاهرة االحتبا�س احلراري ،و�إلزامها هي وحدها
بدفع ثمن الإثراء والرفاه االقت�ص���ادي واالجتماعي الذي تنعم
ب���ه منذ الثورة ال�ص���ناعية وما نتج عن ذلك من �أ�ض���رار بيئية
ومناخي���ة كارثية ،قد حال دون جناح �ض���غوط الدول الأوروبية

خا�ص���ة لإدراج ال���دول البرتولية �ض���من قائمة ال���دول امللزمة
بتحمل ق�سط من م�س�ؤولية خف�ض االنبعاثات.
ولكن هذه «امل�ص���دات» �س���رعان ما بد�أت تتهاوى �ش���يئاً ف�شيئاً

م���ع كل انعقاد �س���نوي مل�ؤمتر �أط���راف اتفاقي���ة الأمم املتحدة
الإطاري���ة لتغري املن���اخ و�أطراف بروتوكول كيوتو ،و�ص���والً �إىل
امل�ؤمت���ر الأخري وهو م�ؤمتر الأطراف الع�ش���رين الذي ُعقد يف
ليم���ا عا�ص���مة بريو خالل الف�ت�رة  12-1دي�س���مرب  .2014يف
كل م�ؤمتر من هذه امل�ؤمترات كانت �ض���غوط الدول امل�س���توردة
وامل�س���تهلكة للنفط ،وخا�ص���ة ال���دول الأوروبي���ة ،تدفع باجتاه
جت���اوز �أحد �أهم بن���ود اتفاقية الأمم املتح���دة الإطارية لتغري
املن���اخ والذي ين�ص على «امل�س����ؤولية امل�ش�ت�ركة ولكن املتباينة»
لل���دول يف حتمل م�س����ؤولية خف����ض االنبعاث���ات ،وذلك بهدف
�إن�ش���اء التزام���ات جدي���دة بالتخفي���ف )� ،(Mitigationأي
تخفي���ف �أو خف����ض االنبعاثات ،ب�ص���ورة مت�س���اوية بني الدول

املتقدمة والدول النامية .وحني يح�ص���ل ذلك �سوف يتعني على
الدول املنتجة للنفط اتخاذ تدابري وطنية للحد من انبعاثاتها،
مبا يف ذلك �سن ت�شريعات و�ضوابط �صارمة من �ش�أنها ت�ضييق
اخلن���اق على قطاعاته���ا البرتولية وزيادة تكاليفه���ا الإنتاجية
وبالتايل تخفي�ض درجة تناف�س���يتها الت�سويقية ،خ�صو�صاً منها
تناف�س���يتها ال�س���وقية اخلارجية� .إمنا الذي ح�ص���ل يف ليما �أن
الدول البرتولية ،ال�سيما اململكة العربية ال�سعودية ومن خلفها
الدول الأع�ض���اء يف منظمة الأقطار امل�ص���درة للبرتول «�أوبك»
والدول الأع�ض���اء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
«�أوابك» ،جنحت من جديد يف �إحباط هذا امل�س���عى الأوروبي.
وكان���ت مداخلة الأخ العزيز خالد �أبو الليف رئي�س وفد اململكة
العربية ال�س���عودية التفاو�ض���ي يف جمال تغري املناخ ،حا�س���مة
يف ه���ذا ال�ص���دد ،بت�ش���ديدها عل���ى مركزية وحموري���ة «مبد�أ
امل�س����ؤولية امل�ش�ت�ركة ولكن املتباينة» يف االتفاق اجلديد الذي
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�سيحل حمل بروتوكول كيوتو املنتهية �صالحيته يف عام .2012
فم���ا ال���ذي جرى االتفاق علي���ه يف ليما ،وال���ذي �أرادته الدول
الكربى ال�ص���ناعية املتقدمة ج�سراً للعبور �إىل االتفاق اجلديد
الذي ت�ضغط لأن تكون باري�س التي �ستحت�ضن م�ؤمتر الأطراف
ال���ـ  21خ�ل�ال الفرتة من  30نوفمرب �إىل  11دي�س���مرب ،2015
«من�صة تتويجه»؟
بعد مفاو�ضات �سيطر عليها كالعادة ال�شد واجلذب بني الدول
الغني���ة والدول الفقرية ،خرج م�ؤمتر الأطراف الـ  21ببيان من
خم�س �صفحات عنوانه «نداء ليما التخاذ خطوات عملية جتاه
املناخ» ،ت�ضمن التايل:
�أن يكون االتفاق اجلديد الذي �س���يحل حم���ل بروتوكول كيوتو
ملزماً جلميع الدول ،الغنية والفقرية على حد �سواء ،و�أن تكون
مقاربته متوازنة يف معاجلتها للق�ض���ايا الرئي�س���ية :التخفيف،
التكي���ف ،التمويل ،تطوير ونق���ل التكنولوجيا ،بن���اء القدرات،
وال�شفافية فيما يتعلق بالتنفيذ وتقدمي الدعم.
ولك���ن البيان يف النقطة الثالثة التي تلي مبا�ش���رة ما �س���بقها،
يعيد الت�أكيد على �أن االتفاق �سوف ي�ستند على املبد�أ الأ�سا�س
وهو «امل�س�ؤولية امل�شرتكة ولكن املتباينة».
يدعو البيان ب�صورة ف�ضفا�ضة ،غري ملزمة ،على جري العادة،
ال���دول املتقدمة لأن تق���دم الدعم املايل املع��� َّزز للدول النامية
لتمكينه���ا من مقابلة خطواتها التنفيذية الطموحة يف جماالت
التخفي���ف والتكيف ،ال�س���يما ال���دول النامية الأكرث ه�شا�ش���ة
وانك�شافا �إزاء تغري املناخ ،وعلى ر�أ�سها الدول اجلزرية.
ج���رى االتف���اق عل���ى �أن تك���ون التزام���ات ال���دول املتعلقة مبا
ت�س���مى الإ�س���هامات الوطنية املقررة ،ال���واردة يف املادة الثانية
م���ن اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ� ،أكرب مما هي
تفعل���ه الآن ،وعل���ى �أن تقدَّم ه���ذه االلتزام���ات يف الربع الأول
م���ن الع���ام اجلاري� ،أي قبل انعقاد م�ؤمت���ر الأطراف الـ  21يف
باري�س .مع �إمكانية �أن تت�ضمن التزامات كمية طموحة وعادلة
بالتخفيف ،و�سنة �أ�سا�س ) ،(Base yearوفرتة التنفيذ.
وحتت �ض���غط الدول النامية لتحويل تعه���دات الدول املتقدمة
املتكررة ،وغري املُنَ َّفذة حتى الآن ب�ص���ورة ناجزة ،بتقدمي الدعم
امل���ايل والتقن���ي للدول النامي���ة� ،إىل واقع ملمو�س ،ا�ض���طرت
الدول املتقدمة على ت�ض���مني البيان موافقتها على �إحالة هذا
املو�ضوع �إىل �س���كرتارية االتفاقية ملتابعة هذا املو�ضوع ،ون�شر
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تعه���دات ال���دول بالتمويل عل���ى موقع االتفاقي���ة ،ورفع تقرير
ب�ش����أنها يف �ش���هر �أكتوبر املقبل .وهو ما ي�ؤكد ا�ستمرار متل�ص
الدول املتقدمة من تنفيذ التزاماتها بهذا ال�ش�أن.
وبعد ،هل نقول ب�أن �ساعة احلقيقة بالن�سبة للنفط قد اقرتبت
مع اقرتاب انعقاد م�ؤمتر الأطراف الـ  21لتغري املناخ يف باري�س
خالل الفرتة من  30نوفمرب/ت�ش���رين ثاين �إىل  11دي�س���مرب/
كانون �أول 2015؟
لق����د ج����اءت �ص����ياغة البيان اخلتام����ي مل�ؤمتر ليما «ن����داء ليما
التخاذ خطوات عملية جتاه املناخ» ،ف�ضفا�ضة يف قوة الزاميتها
لل����دول النامي����ة ،وذلك عل����ى الرغم من البيان امل�ش��ت�رك الذي
وقعه كل من الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما والرئي�س ال�ص����يني
�ش����ي جني بينج يف الثاين ع�ش����ر من نوفمرب  2014على هام�ش
قمة منتدى التعاون االقت�ص����ادي لدول �آ�سيا واملحيط الهادي )
 ،(APECوال����ذي ت�ض����من تعه����داً من جانب الوالي����ات املتحدة
بال�سعي خلف�ض انبعاثاتها بن�سبة ترتاوح ما بني  %26و� %28أقل
من م�س����توى انبعاثاتها يف عام  ،2005وذلك بحلول عام .2025
بينما تعهدت ال�صني بالو�صول �إىل ذروة انبعاثاتها من غاز ثاين
�أك�س����يد الكرب����ون بحلول عام � 2030أو قبل ذلك ،وزيادة ن�س����بة
م�ص����ادرها املو َّلدة من الطاقة غ��ي�ر الأحفورية �إىل  %20بحلول
ع����ام � .2030إ�ض����افة �إىل تعهد الدولتني بالعم����ل معا ومع بقية
�أط����راف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ ،للتو�ص����ل

االنبعاث���ات ،و�أنها الزالت تت�ص���در قائمة الدول يف االنبعاثات
بالن�س���بة للف���رد ،وقد رف�ض���ت ال���دول الغني���ة عملي���اً الوفاء
بتعهداتها املالية مل �ساعدة الدول النامية لتمكينهـا من خـف�ض
انبعاثـاتهـ���ا ) ،(Mitigationوالتكيـف ) (Adaptationمع
الآثار االقت�صادية والبيئية الناجمة عن تغري املناخ.

�إىل بروتوكول جديد يف م�ؤمتر الأطراف الـ  21يف باري�س.
فبي���ان ليم���ا جاء خالياً م���ن �أي �إلزام للدول بتق���دمي تعهداتها
بخف�ض انبعاثاتها بحلول �شهر مار�س  2015كما كان مفرت�ضاً،
�إذ اكتف���ى البي���ان ب�ص���ياغة تقول ب�أن ال���دول مدعوة للنظر يف
تق���دمي تعهداته���ا ،مب���ا يعن���ي يف �أي وق���ت تكون جاه���زة فيه
لتقدميه���ا .وحت���ى لو قدم���ت الدول تعه���دات تف�ص���يلية قبل
انعق���اد م�ؤمتر باري�س ،فلي�س من حق الدول الأخرى مراجعتها
والتعليق عليها ،لأن ال�صني والهند وبقية دول «جمموعة الـ 77
وال�ص�ي�ن» )الدول النامية( ،رف�ض���ت القبول مبثل هذه الرقابة
التي اعتربتها نيال من �سيادتها.
�أي�ضا ف�إنه وعو�ضاً عن تلبية طلب الأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون بتو�صل م�ؤمتر ليما �إىل م�سودة اتفاق ،ف�إن امل�ؤمتر
�أو�ص���ى فقط )بتكثيف العمل لو�ضع �ص���يغة هذه امل�سودة قبل
�شهر مايو  .(2015وعلى ال�ضد من اتفاق معظم الدول الغنية
يف امل�ؤمت���ر م���ع ق���ول وزير اخلارجي���ة الأمريك���ي جون كريي
يف امل�ؤمت���ر ب����أن �أكرث من ن�ص���ف انبعاثات غ���ازات االحتبا�س
احلراري ت�ص���درها ال���دول النامية ،ف�إن الأخ�ي�رة دفعت بقوة
بحجتها املعتادة ،وهي �أنه يتعني على الأ�س���رة الدولية ال�سماح
له���ا بتطوي���ر اقت�ص���اداتها النامي���ة وع���دم و�ض���ع �أي عراقيل
�أمامه���ا ،مبا يف ذل���ك قيود مكافحة االنبعاث���ات .مع ت�أكيدها
ب����أن ال���دول الغني���ة تبقى م�س����ؤولة تاريخياً ع���ن حجم تركيز

كل ه���ذا جي���د بطبيعة احلال من وجهة نظ���ر جمموعة الـ 77
وال�ص�ي�ن )ال���دول النامية( الأع�ض���اء يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإطاري���ة لتغ�ي�ر املن���اخ ) ،(UNFCCCجله���ة �إبع���اد �ش���بح
حتم���ل جزء من الأكالف املالية واالقت�ص���ادية الالزمة خلف�ض
االنبعاثات على الأ�ص���عدة الوطني���ة .ولكن هذا بحد ذاته لي�س
كافياً لإبعاد اال�س���تهداف ع���ن الوقود الأحفوري ،وخ�صو�ص���ا
منه النفط ،والذي �ص���ار يقرتب �أكرث ف�أكرث من حتقيق غايته.
فالتدقي���ق يف بي���ان ليما بكليته ،يفيد ب�ص���ورة ال لب�س فيها �أن
االتفاق اجلديد �س���يكون ملزماً لكافة ال���دول ،مبا فيها الدول
البرتولية ،و�أن جوالت التفاو�ض املقبلة ،حتى لو مل تتمخ�ض عن
التو�صل �إىل �ص���يغة بروتوكول تنفيذي جديد لالتفاقية ،ف�إنها
�ست�ش���هد الدخول يف تفا�ص���يل التوزيع الكمي لن�س���ب اخلف�ض
التي �سيتم االتفاق عليها وعلى م�صادرها ،وعلى ر�أ�سها بطبيعة
احلال النفط الذي ي�ش���ار اليه دائم���ا بالوقود الأحفوري الذي
ي�ش���مل �أي�ضاً الفحم والغاز ،وذلك مع الإقرار بهذا ال�صدد ب�أن
بيان ليما مل يت�ض���من �أي �إلزام للدول الأع�ض���اء لتقدمي بيانات
تف�صيليـــة عن �أهــدافهــــا التخفي�ضـية لالنبعاثــات.
ي�ض���اف �إىل ذلك البيان الرئا�س���ي الأمريكي ال�صيني امل�شرتك
امل�ش���ار �إليه �آنف���اً ،والذي يعد اخرتاقاً نوعي���اً للموقف املوحد
الذي لطاملا متتعت به جمموعة الـ  + 77ال�ص�ي�ن ،والذي �شكل
�سدا منيعا �أمام املحاوالت املتوا�صلة للدول الغنية لإلزام الدول
النامية بتحمل ق�س���طها من اجلهد الدويل خلف�ض االنبعاثات.
فالبيان يت�ض���من لأول مرة �إقراراً �صينياً ب�أن يكون الربوتوكول
التنفي���ذي اجلدي���د التفاقية تغ�ي�ر املناخ ملزم���اً جلميع الدول
الأع�ضاء يف االتفاقية.
والأكيد يف �ض���وء تداعي���ات هذه املواقف امل�س���تجدة لأطراف
التفاو����ض الرئي�س���ية ،هو �أن تعمد ال���دول الغنية من جديد يف
م�ؤمتر باري�س القادم )خ�صو�صاً و�أنها «تلعب على ملعبها»(� ،إىل
�إع���ادة طرح «مبد�أ امل�س����ؤولية امل�ش�ت�ركـــــــــــة ولـــــكن املتباينة»
The Principle of Common But Differentiated
 Responsibilitiesوال�ضغط على الدول النامية للتخلي عنه
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�أو تعديله ،مبا يفتح الباب على م�ص���راعيه ال�ستدراج التزامات
كمية مرهقة لالقت�ص���ادات البرتولية ،خا�ص���ة و�أنه من امل�ؤكد
�أن تقوم الدول الغنية بت�ش���كيل �أقوى و�أو�س���ع و�أثقل متثيل على
م�س���توى ر�ؤ�س���اء الدول يف م�ؤمتر الأطراف ال���ـ  21يف باري�س
ملمار�س���ة �ض���غط معنوي و�سيا�س���ي على ر�ؤ�س���اء وف���ود الدول
النامي���ة حلثها على «اتخ���اذ مواقف وخطوات بن���اءة» يف هذا
ال�صدد .مثلما �ست�شهد ال�شهور املتبقية على انعقاد لقاء باري�س،
�ض���غوطاً مكثف���ة على �أط���راف التفاو�ض للتوافق على �ص���يغة
االتف���اق اجلديد الذي �س���يعر�ض على م�ؤمت���ر باري�س لإقراره
بح�س���ب مق���ررات «منهاج دورب���ان» )(Durban Platform
الذي �أقرته الأطراف جميعاً يف م�ؤمتر الأطراف الـ  17الذي
عق���د يف مدينة دوربان بجن���وب �أفريقيا يف عام  ،2011والذي
ق�ض���ى بالتو�ص���ل �إىل اتفاق جديد يف عام  ،2015بحيث يكون
�س���اري املفع���ول يف عام  .2020مع اال�س���تدراك �أن كل ذلك ال
يعني بال�ضرورة متتع هذه املحاولة بفر�صة جناح �أكيدة.
بهذا املعنى ،ف�إنه وبالرغم من فر�ص الف�شل القوية التي الزالت
حتيط بنتائج م�ؤمتر الأطراف الـ  21لتغري املناخ الذي �سيعقد
يف باري����س خالل الفرتة من  30نوفمرب/ت�ش���رين ثاين �إىل 11
دي�سمرب/كانون �أول � ،2015إال �أن عوامل جناح امل�ؤمتر �صارت
ت�سابق عوامل ف�شله ،وذلك بر�سم التطورات املت�سارعة املت�صلة
مب�س���ودة الربوتوكول التنفيذي اجلديد التفاقية الأمم املتحدة
لتغري املناخ ) (UNFCCCالذي �سيحل حمل بروتوكول كيوتو
املنته���ي �أمده منذ �ش���هر دي�س���مرب  ،2012والت���ي تعك�س عم ً
ال
غربي���ا من�س���قاً ود�ؤوباً لإجناز ه���ذا الهدف وجعل ا�س���تحقاق
تطبيقه �س���ارياً على جميع الدول الأع�ض���اء يف االتفاقية ،مبا
فيها الدول النامية التي مت ا�س���تثنائها من االلتزامات )بخف�ض
االنبعاثات( يف الربوتوكول ال�سابق .ولعل �أبرز هذه امل�ستجدات
تو�ص���ل �أط���راف التفاو����ض ) 194دول���ة( يف الثالث ع�ش���ر من
فرباير�/ش���باط املا�ض���ي بعد مفاو�ضات ا�س���تمرت �أ�سبوعاً يف
جني���ف� ،إىل م�س���ودة اتفاق من � 86ص���فحة ،يغطي موا�ض���يع
التخفي���ف ) ،(Mitigationوالتكي���ف )،(Adaptation
والتمويل ،ونق���ل التكنولوجيا ،وبناء القدرات ،على �أمل �أن يتم
�إقراره ب�صورة نهائية يف م�ؤمتر الأطراف يف باري�س �أواخر هذا
الع���ام ،وعل���ى �أن يبد�أ �س���ريانه اعتباراً من ع���ام  ،2020وذلك
وفقــا ملنهـاج دوربان ) .(Durban Platformوحال االنتهاء
من �إعداد م�س���ودة االتفاق باللغات ال�ست الر�سمية املعتمدة يف
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الأمم املتحدة� ،سوف يتم �إر�سالها �إىل احلكومات ،وهو ما كان
يُتوقع ح�صوله نهاية �شهر مار�س املن�صرم.
ويف االجتماع���ات التح�ض�ي�رية التي تعقده���ا عاد ًة �أطراف
التفاو�ض قبل انعقاد م�ؤمتر الأطراف ال�س���نوي لتغري املناخ،
ال�سيما االجتماعات الثالثة املهمة التي حتت�ضنها مدينة بون
الأملاني���ة ،االجتماع الأول خالل الفرتة من � 1إىل  11يونيو،
واالجتم���اع الث���اين خالل الف�ت�رة من � 31أغ�س���ط�س �إىل 4
�سبتمرب ،والثالث من � 19إىل � 23أكتوبر � ،2015سوف تركز
الفرق الفنية للوفود امل�ش���اركة يف املفاو�ض���ات على حتديد
الق�ض���ايا الرئي�سية ذات االهتمام الأكرب يف م�سودة االتفاق
لت�ض���مينها اتفاق باري�س ،وحتديد املوا�ضيع املنا�سبة التخاذ
قرارات ب�ش����أنها يف باري�س .فحني �سيتم ت�ضمني االتفاقية،
على �س���بيل املثال ،ان�ش���اء �آلية تكفل �سرعة اال�ستجابة للرد
عل���ى حتدي تغري املناخ ،ف�إن التفا�ص���يل ب�ش����أن كيفية عمل
ه���ذه الآلية �س���وف تتكفل بها الق���رارات املرفقة باالتفاقية
التي �ست�صدر عن لقاء باري�س.
حكومات الدول الأع�ض���اء يف اتفاقي���ة الأمم املتحدة الإطارية
لتغري املناخ مطالبة بتقدمي عرو�ضها خلف�ض االنبعاثات خالل

ولكن يف الوقت الذي تعهد فيه االحتاد الأوروبي بالعمل على �أن
يك���ون الربوتوكول التنفيذي اجلديد التفاق املناخ املقرر �إقراره
يف باري�س ،ملزماً قانونيا للدول الأع�ض���اء ،بل ان بع�ض الدول
ترغب يف فر�ض عقوبات على �أكرث الدول نفثا لالنبعاثات وغري
املوافقة على االتفاق ،ف�إن �إدارة �أوباما ت�سعى ،بح�سب �صحيفة
نيوي���ورك تاميز� ،إىل التو�ص���ل التفاق غ�ي�ر ملزم للدول بهدف
تف���ادي الذهاب للكوجنر�س الذي ي�س���يطر عليه اجلمهوريون،
للح�صول على م�صادقته على االتفاق.

املوع���د املحدد وه���و الفرتة الواقعة بني �ش���هري مار�س ويونيو
� .2015إال �أن �سوي�س���را قدمت عر�ضها فيما يتعلق بامل�ساهمة
الوطنية املعتزم حتديدها
قب���ل هذا املوعد ،وذل���ك يف  27فرباير  2015ك�أول دولة تفعل
ذلك .وكانت هذه الآلية قد اختريت ال�س���تدراج عرو�ض الدول
حول م�س���اهمتها ،والتي يجب �أن تت�ضمن تفا�صيل حول خف�ض
االنبعاث���ات الت���ي تتعهد به���ا� ،إ�ض���افة �إىل �إمكانية ت�ض���مينها
خطط عملية حول الق�ضايا الأخرى ذات ال�صلة مثل التكيف.
و�س���رعان ما حلق االحتاد الأوروبي ب�سوي�س���را ،حيث قدم
عر�ضه اخلا�ص بـم�س���ــاهمته الوطنية املعتـزم حتــــــديــدها
) (INDCيوم ال�س���اد�س من مار�س  .2015وتتوقع الرئي�س
التنفي���ذي التفاقي���ة الأمم املتح���دة الإطاري���ة لتغ�ي�ر املناخ
كري�س���تيانا فيغريي����س � Christiana Figueresأن يبادر
مزيد من الدول املتقدمة لتقدمي عرو�ضها يف الأيام القليلة
املقبل���ة .وهذا مفهوم ،فهي الأكرث حتم�س���اً ل�س���رعة ن�س���خ
كيوت���و باتفاق يُلزم ال�ص�ي�ن والهند وبقية الدول ال�ص���اعدة
يف الع���امل النامي بتحمل ق�س���ط من كلف���ة خف�ض انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري.

�أي�ض���اً ي�ضاف �إىل امل�س���تجدات التي من امل�ؤكد �أن ت�شهد �شداً
وجذباً خالل االجتماعات التح�ضريية ،ال�سيما اجتماعات بون
الثالثة التي �ست�سبق انعقاد لقاء باري�س ،م�ساعي عدد من وفود
الدول الغربية لت�ض���مني االتفاق اجلديد ن�صاً يتعلق با�ستغالل
الأرا�ض���ي لإيداع غاز ثاين �أك�س���يد الكربون يف باطن الأر�ض،
وهو م�س���عى يلقى معار�ض���ة قوي���ة حتى الآن لي����س من الدول
الأع�ض���اء وح�س���ب و�إمنا �أي�ض���ا من جانب منظم���ات املجتمع
امل���دين� ،إذ وجه���ت  80منطم���ة غ�ي�ر حكومية متث���ل القارات
اخلم�س خطاباً �إىل املفاو�ضني ال�ستبعاد مثل هذه املقاربات يف
جمال التخفيف و�إبعاد حقوق الأر�ض عن مداوالتهم.
الآن ،ما الذي يتعني على دول جمل�س التعاون ،والدول العربية
البرتولية ب�ص���فة عامة ،فعله �إزاء هذه امل�س���تجدات ال�ضاغطة
على نحو وا�ضح و�صريح على جميع الدول النامية الأع�ضاء يف
اتفاقي���ة الأمم املتحدة الإطارية لتغ�ي�ر املناخ )جمموعة الـ 77
وال�صني( ،خ�صو�ص���اً منها ال�صني والهند والربازيل ذات الثقل
ب�سيا�س���اتها اال�س���تقاللية ال�ص���ريحة ومعها الدول الرئي�س���ية
املنتجة وامل�صدرة للبرتول؟
بالنظ����ر ل�ض����يق امل�س����احة التي يت�س����ع لها هذا املق����ال ،ف�إننا
باخت�صار نقرتح على وفود هذه الدول التمهل وعدم الت�سرع
يف تق����دمي �أي عرو�����ض �س����ابقة لأوان معرف����ة هوية و�ش����كل
االلتزام����ات التي �س����تقدمها الدول املتقدم����ة ،ومعرفة ردود
�أفعال بقية �أع�ض����اء منظومة جمموعة الـ  .77فهذه التواريخ
التي ت�ض����عها �س����كرتارية االتفاقية لي�س����ت مقد�سة ،ول�سوف
يع����اد جدولته����ا مرة و�أخ����رى نتيج����ة لعدم اكتمال الن�ص����اب
املطلوب لإن�شاء التزامات مربوطة .ولنا وقفات �أخرى ملتابعة
هذا املو�ض����وع الذي ي�ش����كل �أحد �أكرب التحديات التي ميكن
�أن ته����دد عر�����ش الوقود الأحف����وري والنفط من����ه على وجه
اخل�صو�ص يف امل�ستقبل.
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عندما
تتساوى
القيم

أنور مضحي الخالدي
نائب رئيس التحرير

ت�ش���غل الر�أي العام عن واقعهم ال�صناعي ،و�أ�ضف �إىل ذلك
ال�سيا�س���ات ال�ض���ريبية التي تتبع للمنتجات البرتولية مما
يخلق م�ض���اعفة �أ�س���عار امل�ش���تقات البرتولية للم�س���تهلك
النهائ���ي يف املجتمع���ات الغربية وهو الف���رد ،والذي ي�ؤدى
�إىل خلق �ص���ورة ذهنية ب�أن �س���لعة البرتول حمتكرة ،و�آخر
ما ظهر علينا مقاالت ت�شري �إىل �أن هناك م�ؤامرة �سيا�سية
حتاك من خالل البرتول وللأ�سف كان هناك من �أخذ بهذه
العبارات و�أ�ستند �إليها يف جمتمعاتنا العربية.

املالحظ منذ القرن املا�ض���ي وحتى وقتنا احلايل ا�ستمرار
الوت�ي�رة الإعالمي���ة الغربية �ض���د الدول املنتج���ة للبرتول
وحتديداً دول جمل�س التعاون ،واحلمالت الإعالمية �ضدها
بطريق���ة ممنهجة وبتوقيت مدرو�س ،وباملقابل ال جند �أحد
ي���رد على ه���ذه احلم�ل�ات الإعالمية املتحي���زة وال حتمل
ال�ص���فة االخالقية لر�سالة الإعالم النزيه ،بل جتاوزنا هذه
املرحلة وا�ص���بح لدين���ا عقلية �أن كل م���ا يكتب يف الإعالم
الغربي �ض���د ال�ص���ناعة البرتولية اخلليجية حقيقة مطلقة
ال ميك���ن رده���ا او نفيها وبذلك �أ�ص���بحت قيم���ة احلقيقة
مت�ساوية مع الكذب.

�إن امل�س����ؤولني يف القط���اع الب�ت�رويل يتحمل���ون جزءاً من
الواق���ع الإعالمي احلايل وذلك ب�س���بب الت�أخر يف التدخل
الإعالم���ي ال�س���ريع ملواجهة ه���ذه احلمالت التي ت�س���ببت
بكثري من االحيان �إىل خ�سائر �إقت�صادية ال تقا�س بالأموال،
وال ميك���ن التن���ازل ع���ن �أي ح���ق اعتب���اري له���ذه ال�س���لعة
الإ�س�ت�راتيجية التي ت�ساهم يف ت�أمني احلياة و�سبل التنمية
يف ال���دول النامي���ة ،فم�س���اهمات دول املجل����س من خالل
العوائد البرتولية يف م�ش���اريع تنموية داخل بلدانهم و�أي�ضا
يف رفع م�س���توى املعي�ش���ة يف الدول النامية لهي منارة يحق
لن���ا االفتخ���ار بها ،وق�س عل���ى ذلك امل�س����ؤولية امللقاة على
عات���ق دولنا لت�أمني الإمدادات البرتولية للدول ال�ص���ناعية
ل�ضمان ا�ستمرار عجلة التنمية لديهم.

�أن���ا ال �أحمل القراء وزر هذه املعادلة الناق�ص���ة بل �أو�ض���ح
فيها حقائق و�أطرح حلول ناجعة بح�س���ب ر�أيي ال�شخ�صي،
�إن ال�ص���ناعة البرتولي���ة اخلليجي���ة له���ا مل���ف متقدم يف
االلتزام باملعايري اخلا�ص���ة باالمن وال�سالمة وقلما جندها
ل���دى الغري ،وبطبيعة احل���ال ف�إن الدول املتقدمة ت�س���تغل
العدي���د من م�ص���ادر �أخ���رى للطاقة منه���ا االخطر ومنها
اال�سوء وال ن�سمع من الإعالميني يف و�سائلهم الإعالمية �أي
تعليق �أو �ض���جيج ال بل ت�شتيت االنتباة �إىل موا�ضيع �أخرى

هن���اك حقيق���ة �إعالمية يج���ب �أن ي�س���توعبها اجلميع ف�إن
مل ن�س���تلم زمام املبادرة الإعالمية للدفاع عن م�صالح دول
املجل�س وتو�ض���يح �سيا�س���اتها البرتولية �أم���ام العامل وهي
قيم���ة احلقيقة املفقودة الآن ،ف�س���يكون هناك من يتوىل
ه���ذه املهم���ة ويوجه ال���ر�أي الع���ام العاملي جتاة م�ص���احله
املتحيزة �ض���د البرتول وه���ي قيمة الكذب ال�س���ائدة الآن،
ت�س���او للقيم ولن يكون الر�أي العام
وعندها �س���يكون هناك
ٍ
مدركاً �أي قيمة هي ال�صحيحة.
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