
االربعاء 7 اكتوبر 2009   37اقتصاد
نفى إجراء أي محادثات الستبدال الدوالر في تجارة النفط وتوّقع تراوح األسعار بين 60 و80 دوالرًا للبرميل

العبداهلل: المشاريع النفطية »مؤجلة« لحين تشكيل المجلس األعلى للبترول
خطة الوصول إلى إنتاج 4 ماليين برميل من النفط أرجئت إلى 2030

أحمد مغربي
النفـــط ووزيــر  أكد وزير 
احمـــــد  الشـــيــخ  اإلعـــام 
العبــداللـــــه انـــــه لـــم جتر 
العربية  الــدول  محادثات بني 
املصـــدرة للنفــط في اخلليج 
الدوالر في جتارة  الستبــدال 
النفـــــط، نافيا ان تكون هناك 
أي مناقشات بني دول اخلليج 
املصــدرة للنفط للتحول عن 
تقييم هذه السلعة اإلستراتيجية 
بعملة أخـــرى بدال من الدوالر 

األميركي.
وأشـــار الى انـــه ال يتوقع 
تغييرا في سياسة إنتاج منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك( 
في االجتماع املقبل في شـــهر 
ديســـمبر، متوقعا أن تتراوح 
أسعار النفط بني 60 و80 دوالرا 
للبرميل خال الفترة املتبقية 

من العام احلالي.
حديث العبداهلل جاء خال 
افتتاح معرض الكويت العاملي 
الثالث للطاقة والبتروكيماويات 
والذي تنظمه شـــركة معرض 
الكويـــت الدولـــي على أرض 
الدولية مبشـــرف  املعـــارض 
وتستمر أنشطته حتى 8 اجلاري 
بحضور الســـفيرة األميركية 

ديبورا جونز.
وأوضح العبداهلل ان الكويت 
عدلت من خطتها اإلستراتيجية 
الراميـــة الى وصـــول القدرة 
اإلنتاجية إلى 4 مايني برميل 
يوميا من العام 2020 الى العام 
التعديل  الى أن  2030، مشيرا 
الكوادر  جاء بســـبب نقـــص 
واألوضاع التي مير بها سوق 
النفط العاملي في هذه املرحلة 
وكذلك نقـــص »التكنولوجيا 
الفنية«، مشيرا الى ان القدرة 
اإلنتاجية احلالية للكويت تبلغ 

3 مايني برميل يوميا.
وبني أن عددا من املشاريع 
النفطية ستعرض على املجلس 
االعلى للبترول عقب االنتهاء 
من تشكيله، وكذلك املضي في 

خطة عمل احلكومة اخلمسية 
لعدد من املشاريع النفطية خال 
السنوات الـ 5 املقبلة، موضحا 
أن برنامج عمل احلكومة مقيد 
بفترات زمنية لكل املشاريع مبا 
فيها املشاريع النفطية »ولدينا 
اجتماعات غير اعتيادية هذه 
األيام ملجلس الوزراء ملناقشة 

هذه املشاريع«.
وذكر أن إجـــراءات تطوير 
القطاع النفطي في البلد مستمرة 
في كل مناطـــق الكويت دون 
االكتفـــاء مبنطقة دون غيرها 
كحقول الشمال، مشددا على أن 
جميع مناطق الكويت مشمولة 
بخطط التطوير سواء املناطق 
الشـــمالية او اجلنوبيـــة او 

الوسط.

زيادة إنتاج روسيا  

أن  العبداهلل على  وشـــدد 
روســـيا تزيد إنتاجها النفطي 
بشـــكل كبير وهذا مـــا يؤثر 
على أوضاع الســـوق النفطية 
وهبوط األسعار، موضحا أنه 
كانت هناك العديد من احملاوالت 
لاتفاق مع موســـكو خلفض 

إنتاجهـــا بـ 300 ألـــف برميل 
يوميا ولكنها لـــم تلتزم بهذا 
االتفاق، مضيفا انه قلق كثيرا 
بشأن التراجع في معدل االلتزام 
سواء من الدول داخل »أوپيك« 

قال العبداهلل ان األزمة املالية 
العاملية ال شك انها أثرت على 
جميع الشركات على مستوى 
العالم، مضيفـــا »الوضع بدأ 
يتحسن حتى أننا بدأنا نخرج 

او خارجهـــا بحصص اإلنتاج 
املتفق عليها.

وعن األســـباب التي حالت 
دون مشـــاركة الكثيـــر مـــن 
الشركات النفطية في املعرض 

من عنق زجاجة األزمة، وحاليا 
بدأت البنوك املركزية الكبرى في 
العالم تخطط لرفع الفائدة وهذا 
خير دليل على تعافي االقتصاد 
العاملي، وأمس قام البنك املركزي 

االسترالي بزيادة سعر الفائدة 
ليصبح األول من مجموعة الـ 20 
الذي يقوم برفع الفائدة، وهذا 
مؤشر جيد وان كان صغيرا في 
حجمـــه إال انه كبير في معناه 

االقتصادي«.

أهم القطاعات

وعن املعرض وأنشطته قال 
العبداهلل ان العديد من الشركات 
العاملـــة في القطـــاع النفطي 
سواء احمللي او العاملي فضلت 
املشـــاركة في أنشطته خاصة 
ان هذه الدول تنظر الى القطاع 
النفطي احمللي على أنه من اهم 
القطاعات في البلد، مشيرا الى أن 
العديد من الدول كالهند وإيران 
والصني شـــاركت في عدد من 
أجنحة املعرض خاصة ان هذه 
الشركات تضع نصب عينيها 
املشروعات النفطية التي تنوي 
الكويت إقامتهـــا خال الفترة 

املقبلة.
فـــي  العبـــداهلل  وتوجـــه 
النهاية بالشـــكر الى شـــركة 
معرض الكويت الدولي املنظمة 
ملعرض الكويت الدولي للنفط 

والبتروكيماويـــات وكذلـــك 
الشـــركات التي رعت املعرض 

وقررت املشاركة فيه.
الـــى ان  جتـــدر اإلشـــارة 
املؤمتر ســـيلقي الضوء على 
فرص االســـتثمار املتاحة في 
النفط والغاز  مجال صناعات 
والبتروكيماويات خاصة في 
هذه املرحلـــة التي تتجه فيها 
كثير من دول املنطقة وبينها 
الكويـــت وكثيـــر مـــن دول 
العالـــم نحو تطوير قطاعاتها 

النفطية.
ان  واجلدير ذكـــره أيضــا 
املعرض واملؤمتـــر ميثـــان 
فرصـــــة جيدة أمام شـــركات 
النفط والغــاز إلبراز أنشطتها 
وجهودهــــــا لتطوير أعمالها 
وتقنياتهـــا  ونشـــاطاتهــا 
أعلنـــت  وخبراتهــــــا، وقـــد 
رعايتهـــــا ملعـــرض ومؤمتر 
الكويت العاملــي الثالث للطاقة 
والبتروكيماويــات 2009 شركة 
اخلدمات البتروليــة كراع ماسي 
ومؤسسة البتـــرول الكويتية 
كراع ذهبـــي والبنك التجاري 

الكويتي كراع فضي.

روسيا تزيد إنتاجها النفطي وهذا ما يؤثر على أوضاع السوق وهبوط األسعار

الشيخ أحمد العبداهلل والسفيرة األميركية ديبورا جونز يقصان شريط افتتاح املعرض 

جناح مؤسسة البترول الكويتية املشارك في املعرض
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