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كودرين يفوز بجائزة مجلة »يوروموني«

كأفضل وزير مالية لعام 2010

اإلمارات األولى خليجيًا
في حجم التجارة الخارجية لإلطارات

مصممو األزياء اللبنانيون يحققون التميز
رغم األزمة وانخفاض إنفاق المستهلكين

منجم السكري إلنتاج الذهب المصري
مرشح لدخول قائمة أكبر 10 مناجم بالعالم

العرب خارج قائمة جائزة »نوبل« االقتصادية 
رغم مرور 42 سنة على تأسيسها

 موس����كو � أ.ش.أ: اخت����ارت 
البريطانية  مجلة »يوروموني« 
أليكس����ي كودرين نائب رئيس 
الوزراء ووزير املالية الروس����ي 
كأفضل وزير مالية للعام احلالي 

.2010
إيثار  أنباء  وأوضحت وكالة 
تاس الروسية في تقرير بثته أمس 
األول أن سبب اختيار كودرين لتلك 
اجلائزة التي تسلمها على هامش 
انعقاد دورة اخلريف لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في 
واشنطن يعود جلهوده في تكوين 
احتياطيات للميزانية الروسية من 
عائدات النفط خالل فترة النمو 

في أسعار النفط،  وتغلبه على 
الضغط السياسي الكبير لضمان 
إنشاء صندوق احتياطي والذي 
سمح لروسيا باخلروج من األزمة 
املالية العاملية بشكل أفضل بكثير 

مما كا يتوقعه اخلبراء.
وأشادت املجلة بكودرين قائلة 
»انه بحق مدير مالي على درجة 
عالية ليس فقط في الغرب ونضاله 
الس����وق احلرة، واحلصافة  في 
املالية التي جعلته املفضل لدى 
املستثمرين األجانب ولكن أيضا 

في روسيا«.
وأشارت الوكالة إلى أن كودرين 
رحب في تصري����ح على هامش 

حفل تس����لمه اجلائزة باختياره 
للفوز بها،  موضحا أن السياسات 
وسلسلة اجلهود التي بذلت بهدف 
تخطى روس����يا لألزم����ة املالية 
العاملية بأقل خس����ائر ممكنة ال 
تعود إليه وح����ده ولكن لفريق 
عمل من وزارتي املالية والتنمية 
االقتصادية حظي بالدعم من جانب 
البن����ك املركزي ورئيس الوزراء 

فالدميير بوتني.
يذك����ر أن كودرين كان قد مت 
اختياره أيضا كأفضل وزير مالية 
في عام 2005 م����ن جانب مجلة 
»بانكر« التابعة ل�»الفاينانشيال 

تاميز«.

أبوظب���ي � كون���ا: احتلت 
االمارات املركز االول خليجيا 
في التجارة اخلارجية لالطارات 
من خالل استحواذها على %54 
من اجمالي التجارة اخلليجية 
من هذه السلعة والبالغ 1.673 

مليار دوالر.
وأظهرت دراسة متخصصة 

التجارة  صادرة ع���ن وزارة 
اخلارجي���ة الثالث���اء املاضي 
ان دولة االمارات تعد األولى 
خليجيا في التجارة اخلارجية 
لالطارات حيث شكلت خالل 
عام 2009 أكث���ر من 90% من 
اجمالي اعادة التصدير اخلليجي 
بقيمة بلغت 697 مليون دوالر 

ومبعدل منو 12.3% مقارنة بعام 
.2008

وقالت انه رغم التراجع الذي 
العاملية  شهدته أهم األسواق 
لتصدير االطارات اال ان ايران 
والصني والعراق تعد أسواقا 
رئيسية العادة تصدير االمارات 

من االطارات.

بيروت � رويترز: واجه كبار 
مصممي االزياء الغربيني معاناة 
كبيرة عندما قلل املستهلكون في 
أنحاء العال���م النفقات بطريقة 

صارمة أثناء االزمة املالية.
لكن مصممي االزياء اللبنانيني 
يقولون انهم متكنوا من النجاة 
من وطأة االزمة لسببني أولهما 
مبتدعو ه���ذه االزياء وثانيهما 

الزبائن العرب االثرياء.
وميك���ن القول ان لبنان ال 
يصنع االزياء العملية فحسب. 
امنا ميثل ارتداء أحذية الكعب 
العال���ي وأث���واب الس���هرات 
وتسريحات الشعر جزءا من 

احلياة اليومية للبنانيات.
وتأجير ثوب ملصمم أزياء 
شهير الرتدائه في حفل زفاف 
أصب���ح أكثر قب���وال من أكثر 
االشياء رعبا وهو شراء ثوب 
من الشارع التجاري الرئيسي 

في بلدة.
ولذلك لم يك���ن من قبيل 
املفاجأة ان أصبح كبار مصممي 
االزياء في لبنان أكثر ش���هرة 
بس���بب مجموع���ات االزياء 
الطويلة املزركش���ة بالترتر 
والش���يفون أكثر من خطوط 
املالبس الكالسيكية اجلاهزة، 
ويواصل زبائن هؤالء املصممني 

العودة اليهم لشراء املزيد.
وقال مصم���م االزياء إيلي 
صع���ب ان خط���وط االزياء 
العملية عانت بضعة أشهر في 
الواليات املتحدة بسبب االزمة 
وليس خطوط االزياء الفريدة 

التي تستخدم في السهرات.
وقال صعب لرويترز »لطاملا 
متي���ز املصمم���ون اللبنانيون 
بتصاميم االزياء وليس بااللبسة 
اجلاهزة. م���ا يقدمونه للعالم 

مميز«.
وكان صعب يتحدث قبل أول 
عرض أزياء له في بيروت منذ 
18 عام���ا حيث عرض مجموعة 
أزياء خريف-شتاء 2011/2010 
للمالب���س اجلاهزة مبناس���بة 
االفتتاح الرسمي السواق بيروت 

في وسط املدينة.
لكن حتى ه���ذه املجموعة 
التي عرضت في باريس كانت 
مليئة مبالبس السهرة املزركشة 
باألهداب والتول والترتر بألوان 
داكنة تذكر بأن املرء في »غابة 

اثناء الليل«.
س���كارليت  وش���وهدت 
يوهانسون وكاري موليجان 
وامييلي بالنت وهن يرتدين 
التصاميم م���ن هذه  بع���ض 
املجموعة وهن ميش���ني على 

بس���اط أحمر في مناس���بات 
رسمية.

وقال صعب »اذا ذهبت الى 
دار أزياء فرنس���ية فسيكون 
الس���عر غير طبيعي. كأنهم 
يقولون ال نريد ان نبيع.. لهذا 
فإن تصاميم االزياء ناجحة في 
لبنان«. وأضاف صعب »األمر 
راجع جلمال القطعة... واألسعار 

مناسبة لنساء العالم«.
ويواف���ق عل���ى ذل���ك عبد 
محفوظ الذي ترتدي تصاميمه 
نساء ش���هيرات مثل بيونسيه 

وفيكتوريا بيكام.
ولكي يتمكن زبائنه االقل ثراء 
من التعامل معه خفض محفوظ 
أسعاره بنس���بة تصل الى 50 
% في مغامرة رفض املصممون 
اآلخرون مجاراته فيها اعتقادا 
بأن هذا االمر س���يجعل االسم 

أقل شأنا.
واألثواب التي تباع بأسعار 
تت���راوح بني 70 الف و100 الف 
دوالر خفضها الى ما بني 50 الف 
و60 الف دوالر مما أجبره على 
خفض ارباحه بنحو 30% في عام 
2009- 2010. لكن محفوظ يقول 
ان هذه املخاطرة كان لها اثرها 
االيجابي وان قاعدة زبائنه في 

الشرق االوسط اتسعت.

 مرسى علم � أ.ش.أ: أكد وزير البترول املصري 
م.سامح فهمي أن مشروع منجم السكري إلنتاج 
الذهب مرشح للدخول ضمن قائمة اكبر 10 مناجم 
منتجة للذهب على مستوى العالم وذلك بعد أن 

يصل إنتاجه الى 8 أطنان سنويا.
وميثل املصنع نقل���ة صناعية وتكنولوجية 

واقتصادية ف���ي صناعة الذهب في مصر وبداية 
جادة لدخول مصر ضمن منتجي الذهب في العالم، 
حيث تشير التقديرات الى أن احتياطيات الذهب 
في مناجم السكري قد وصلت إلى 14 مليون أوقية 
تبل���غ قيمتها حوالي 20 مليار دوالر باألس���عار 

احلالية.

تأسست جائزة نوبل لالقتصاد عام 1968، متأخرة 
عن تاريخ تأس���يس اجلوائز األخرى »السالم، اآلداب، 
الفيزياء، الطب« 73 سنة، لكن تاريخ تأسيسها اعتبر 
حتوال ماليا في تاريخ منح اجلوائز، عندما قرر البنك 
املركزي السويدي تقدمي مبالغ مالية مجزية للفائزين 

باجلائزة.
و مت رسميا توزيع جائزة االقتصاد التي تبلغ قيمتها 
1.5 مليون دوالر، بعد عام واحد من التأسيس، وتناوب 
على احلصول على أرفع جائزة معترف بها عامليا حتى 
اآلن 66 شخصا قدموا خدمات مهمة لإلنسانية في مجاالت 

قد ال تبدو جميعها مرتبطة مباشرة باالقتصاد.
ومبتابعة جدول توزيع اجلائزة منذ عام 1969 حني 
فاز بها مناصفة كل من رينجر فريستش من النرويج 
وجان تنبرجن من هولندا، إلى عام 2010 حني منحت لكل 
من األميركيني بيتر داميوند وديل مورتنسن والبريطاني 
من أصل قبرصي كريستوفر بيساريدس، لم يكن بينها 
عربي واحد وال حتى أي فائز من منطقة الشرق األوسط 
باستثناء إسرائيليني، هما: دانييل كاهنمان عام 2002 

وروبرت أومان 2005.
وتصدرت الواليات املتح���دة عدد املرات التي حاز 
فيها اقتصاديون يحملون جنسيتها بعدد املرات يفوق 

)35 مرة( س���واء مناصفة أو بشكل فردي، ولم حتمل 
القائمة اسم أي امرأة حتى العام 2008.

ويقول سمير برادان، مسؤول أول أبحاث اقتصادية 
في »مركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية« ل� »األسواق.

نت« عبر الهاتف: »إن املشكلة تكمن في مناهج التعليم 
وطرقه«، وهو رأي يوافقه فيه مدير حترير مجلة »آراء 

حول اخلليج«، فالح العنيزي.
فاملناهج وفقا لبرادان، ال حتفز الفكر، كما أن البحث 
العلمي في املجال االقتصادي ضعيف للغاية واملراكز 
العلمية نادرة، كما ان اقتصادات املنطقة ناش���ئة وأي 
ص���ورة من الصور املاضية ال ميكن مقارنتها بأوروبا 

أو الواليات املتحدة.
ويقول »إن األمر قد يستغرق فترة طويلة حتى تنتقل 

جائزة نوبل االقتصادية إلى املنطقة العربية«. 
وقائمة االقتصاد هي الوحيدة التي تخلو من األسماء 
العربية، ففي مجال السالم فاز الرئيس املصري محمد 
أنور السادات باجلائزة سنة 1978. كما فاز بها الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات عام 1994، ود.محمد البرادعي 
الرئيس السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في 2009، 
بينما حصل املصري أحمد زويل على جائزة نوبل، كما 

حاز األديب جنيب محفوظ على اجلائزة في األدب.

الزنكي يؤكد اهتمامه بالعنصر البشري الوطني

»أوپيك« تثبت اإلنتاج عند 24.84 مليون برميل

الطموحات النفطية للعراق تواجه بتشكيك من قبل الخبراء
لن��دن � أ.ف.پ: م��ن املتوقع ان يك��ون الرتفاع اإلنتاج 
النفط��ي العراق��ي تأثير كبي��ر في األس��واق العاملية خالل 
الس��نوات املقبلة، لكن األهداف الطموحة التي تعلنها بغداد 
تواجه بتش��كيك من قبل اخلبراء الذين يعتقدون ان ذلك ال 

ميكن حتقيقه في املرحلة احلالية.
ويرغب العراق، حيث تأسس��ت منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( قبل 50 عاما، في استعادة دوره كالعب »كبير« 
على الس��احة النفطي��ة العاملية بعد فت��رة 30 عاما تخللتها 
حروب متتابعة وعقوبات دولية وتراجع االس��تثمارات في 
هذا القطاع. ومن املمكن ان يناقش اجتماع »أوپيك« اخلميس 
املقبل في ڤيينا احتماالت اإلنتاج في العراق، البلد املعفى من 

نظام احلصص داخل الكارتل العاملي منذ العام 1990.
وكان وزير النفط العراقي حسني الشهرستاني أعلن في 
يونيو املاضي ان العراق يس��عى الى رفع اإلنتاج ليصل الى 
ما ب��ني 10 و12 مليون برميل يوميا في غضون 6 س��نوات 
مقابل نحو 2.4 مليون برميل حاليا، األمر الذي سيضعه في 

املرتبة الثانية بعد السعودية.
وق��ال املدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة نوبو تاناكا 
على هام��ش مؤمتر حول امل��ال والنفط في لن��دن الثالثاء 
املاض��ي ان زيادة اإلنتاج العراقي، حتى لو كانت متواضعة، 

ستشكل »عامال أساسيا في إمدادات العالم مستقبال«.
واضاف »سنكون بحاجة اليها عندما يهدد اإلنهاك حقوال 

اخرى في العالم«.
لكن اخلبراء املش��اركني ف��ي املؤمتر ي��رون ان انعدام 
األمن والتمويل غير الكافي والصعوبات الفنية تش��كل ابرز 

العقبات بوجه الطموحات العراقية.
وقال س��داد احلسيني املستش��ار ونائب الرئيس سابقا 
في ش��ركة ارامكو السعودية »في افضل األحوال، باإلمكان 
الره��ان على ما حجمه 6.3 ماليني برميل يوميا في غضون 
6 او 7 س��نوات، أما اذا لم يتم ضمان األمن، فإن هذا الرقم 

سيكون صعب التحقيق«.
من جهته، قال عصام اجللبي وزير النفط العراقي السابق 

بني العامني 1987 و1990 ان »احلكومة العراقية تخصص %80 
من موازنتها للنفقات التش��غيلية فكيف س��يكون بإمكانها 
تأمني االس��تثمارات الضخم��ة الالزمة للوص��ول الى هذا 

اإلنتاج«؟
وأوضح اجللبي ل� »فرانس ب��رس« ان بغداد منحت 10 
تراخيص لش��ركات اجنبية لكي تس��تثمر ف��ي هذا القطاع 

»لكن األوضاع التزال تفتقد الى األمن بشكل مرعب«.
وعبر عن اعتق��اده بأن بلوغ هدف 12 مليون برميل »ال 
ميكن حتقيقه«، مش��يرا الى عقبات اساس��ية مثل الفس��اد 
واالفتق��ار الصارخ للبن��ى التحتية مثل خط��وط األنابيب 

املخصصة للتصدير.
ب��دوره، قال بيتر ويلز من ش��ركة »نفتكس بتروليوم« 
ان بعض احلقول قد تكون صعبة االستغالل بحيث »يلزمها 
ضخ كميات كبيرة من املياه او الغاز للسماح بإخراج النفط 
بكمي��ات كبيرة بينما يفتقر البلد بش��كل كبير الى مصادر 

املياه«.

ڤيينا � وكاالت: قررت منظمة 
الدول املص����درة للنفط »أوپيك« 
أمس اإلبقاء على س����قف اإلنتاج 
احلالي دون تغيير مع التش����ديد 
على ضرورة التزام الدول األعضاء 
باحلصص اإلنتاجية املقررة لها.

وقال رئيس املنظمة وزير النفط 
االكوادوري ويلسون باستور في 
تصريح للصحافيني ان وزراء نفط 
»أوپيك« قرروا ف����ي ختام أعمال 
اإلبقاء  الوزاري للمنظمة  املؤمتر 
على سقف االنتاج احلالي البالغ 
24.840 مليون برميل يوميا دون 
تغيي����ر بعد مراجعة أساس����يات 
الس����وق م����ن الع����رض والطلب 

ومستويات األسعار احلالية.
وأوضح باستور ان القرار جاء 
في ظل ارتياح »أوپيك« ملستويات 
األسعار احلالية التي تتراوح بني 
70 و80 دوالرا للبرمي����ل ما يدعم 
االنتع����اش االقتصادي في العالم 

ويشجع االستثمار في الصناعة 
النفطية فضال عن وفرة اإلمدادات 

في السوق النفطية.
وفيم���ا يتعل���ق باالجتم���اع 
املقبل ل���� »أوپيك« أش���ار وزير 
الذي تترأس  النفط االكوادوري 
بالده ال���دورة احلالية للمنظمة 
الى ان ال���وزراء اتفقوا على عقد 
اجتماع ف���ي كيتو عاصمة بالده 
في 11 ديسمبر املقبل بهدف مراقبة 
تطورات اسعار النفط ومعدالت 
اإلنت���اج، ومدى حاج���ة املنظمة 
الى إج���راء اي تعديالت جديدة 
على س���قف اإلنتاج. وجاء قرار 
»أوپيك« باحملافظة على س���قف 
اإلنتاج في أعقاب اجتماع تشاوري 
لوزراء نف���ط املنظمة عقد اليوم 
في مق���ر األمانة العامة للمنظمة 
أكدوا فيه مجددا ان كميات النفط 
كافية في االسواق وان مستويات 
األسعار احلالية مناسبة للمنتجني 

واملستهلكني على حد سواء.

أسعار مقبولة

من جانب آخ����ر، أعرب وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل عن ارتياحه ملستويات 
األس����عار احلالية ووصفها بأنها 
معقول����ة ومقبول����ة للمنتج����ني 

واملستهلكني على حد سواء.
وأكد أن الكويت من أكثر الدول 
التزاما بنظام احلصص اإلنتاجية، 
معربا عن أمله بأن يرتفع مستوى 
هذا االلتزام في املس���تقبل ومبا 
يحافظ على اس���تقرار الس���وق 
العاملي���ة. من جانب���ه، أكد وزير 
الطاقة اإلماراتي محمد بن ظاعن 
الهاملي في تصريح ل� »كونا« أن 
إمدادات الس���وق النفطية كافية، 
مش���يرا الى أن »هناك فائضا في 
السوق ولكننا نلمس حدوث بوادر 
في االنتعاش االقتصادي مما يسهم 

في توازن السوق النفطية«.
وحول عدم التزام بعض الدول 
األعضاء بنظام احلصص اإلنتاجية 
أعرب الوزير اإلماراتي عن أمله في 
أن تبدي بعض الدول األعضاء مزيدا 
من االلتزام باحلصص اإلنتاجية 
فيما لم يستبعد أن يحافظ وزراء 
نفط املنظمة على مستويات إنتاجها 
البال����غ 24.840 مليون برميل في 
اليوم، الفتا الى أن األسعار احلالية 
مناسبة وتخدم مصالح املنتجني 

واملستهلكني على حد سواء.
بدوره أعرب وزير النفط الليبي 
د.شكري غامن عن اعتقاده بأن تعديل 
مستويات اإلنتاج في الوقت الراهن 
غير مبرر، الس����يما ان أساسيات 
السوق من العرض والطلب سليمة 
ومناسبة، مش����يرا الى أن مسألة 
عقد االجتماع السنوي للمنظمة في 
ديسمبر املقبل سيناقشه الوزراء 

خالل االجتماع الوزاري احلالي.

كما أع����رب الوزير الليبي عن 
اعتقاده القوي بأن السعر املناسب 
للبرميل ه����و 100 دوالر للبرميل 
الواحد بس����بب انخفاض س����عر 
صرف الدوالر وارتفاع سعر السلع 
األساسية على خالف السعر الذي 
أعلنت����ه املنظمة ويتراوح بني 70 

و80 دوالرا للبرميل.
م����ن جهته قال وزي����ر النفط 
العراقي حس����ني الشهرستاني ان 
بالده ستعود الى نظام احلصص 
اإلنتاجية عندما يصل إنتاجها الى 
4 ماليني برميل يوميا، مشيرا الى 
أن العراق ينتج حاليا نحو مليونني 

و800 ألف برميل يوميا.
وأش����ار الوزي����ر العراقي الى 
ض����رورة التزام ال����دول األعضاء 
بنظام احلصص اإلنتاجية املقررة 
خصوصا مع وجود مؤشرات حول 
حسن األداء االقتصادي بعد األزمة 

املالية العاملية.

 كون����ا � رويترز: أكد الرئيس 
التنفيذي اجلديد ملؤسسة البترول 
الكويتية فاروق الزنكي انه سيولي 
اهتمامه في القطاع النفطي بالعنصر 
البشري الوطني، مشددا على ان 
من دون العنصر البشري املؤهل 
لن تتحقق األهداف االستراتيجية 
للمؤسسة. وقال الزنكي في تصريح 
خاص ل� »كونا« امس ان القطاع 
النفطي يحظى بعدد كبير جدا من 
الكفاءات الكويتية في كل مجاالت 
العمل النفطي، ومشددا على اميانه 

الكبير بهذه الكفاءات الوطنية.
وأضاف انه سيهتم خالل عمله 
بتشكيل فريق متجانس ألبعد حد 
بهدف حتقيق التواصل والترابط 
بني الشركات التابعة والعمل على 
تذلي����ل كل العقبات التي حتد من 
تكامل الش����ركات النفطية، مؤكدا 
حرصه على زي����ادة التعاون مع 
عمالء املؤسسة من الدول املستوردة 

للنفط الكويتي.
وأوضح ان »مؤسسة البترول« 
لديها استراتيجية واضحة املعالم 
»وحتقيقها يعد اجنازا حقيقيا ال 
يختلف عليه اثنان«، ومضيفا ان 
العاملني  بابه »مفت����وح« جلميع 
لالط����الع على آرائهم حول العمل 
وحث العاملني في القطاع النفطي 
على مش����اركته في حتقيق املزيد 
من النجاح للكويت على املستوى 

االقليمي والعاملي.
وتقدم الزنكي بالشكر للقيادة 
السياسية على منحه الثقة وتعيينه 
رئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول 
الكويتية باملرسوم رقم 378/2010 
واعدا ان يكون عند حس����ن الظن 
والعمل من اجل اضافة لبنة جديدة 
للقطاع النفطي ومواصلة حتقيق 
التقدم واالزدهار لهذا املرفق الذي 

يعد عصب االقتصاد الكويتي.
يذك����ر ان الرئي����س التنفيذي 

اجلديد ملؤسسة البترول الكويتية 
فاروق الزنك����ي يعد من أصحاب 
اخلبرات الكبيرة في القطاع النفطي 
أكثر من منصب قيادي  وش����غل 
في الش����ركات التابعة للمؤسسة 
كان آخرها رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة البترول 

الوطنية الكويتية.

المشاريع أكبر تحد

من جهة أخرى، يواجه الزنكي 
حتديات كثيرة أهمها املضي قدما في 
املشروعات النفطية التي أعلنتها 
الكويت منذ سنوات والتي تندرج 
في إطار »اس����تراتيجية 2030«. 
ولتحقي����ق هذه االس����تراتيجية 
حتتاج الكويت إلى تنفيذ العديد 
من املشاريع الكبرى من أهمها زيادة 
الطاقة االنتاجي����ة من 3.1 ماليني 
برميل يوميا من النفط اخلام حاليا 
إلى 4 ماليني برميل يوميا في 2020 
واحملافظ����ة على هذا املعدل حتى 

.2030
كما تتطلب االستراتيجية أيضا 
انشاء مصفاة رابعة لتكرير النفط 

كما أنه حضر وشارك في الفترة 
املاضية في كثير من االجتماعات 
الت����ي كانت تعقد على مس����توى 
القيادات النفطية في الدولة. وشغل 
الزنكي موقع رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب على التوالي في 
أكبر شركتني نفطيتني في الكويت 
وهما شركة نفط الكويت املعنية 
بنش����اط االستكشاف واستخراج 
النفط وتصديره وشركة البترول 
الوطنية الكويتية املعنية بتكرير 
النفط وتصدير املنتجات النفطية 

للخارج.
وق����ال اخلبير النفطي د.طالل 
البذال����ي إن����ه متفائ����ل بالقيادة 
التنفيذية اجلديدة للمؤسسة نظرا 
ألدائه اجليد في شركة نفط الكويت 
سابقا والسيما اهتمامه بالبحث 

العلمي والتطوير.
البذالي ع����ن اعتقاده  وأعرب 
أن الزنكي سيدخل تعديالت على 
االستراتيجية النفطية »نظرا ألن 
الوصول إلى مستوى أربعة ماليني 
في اليوم يستلزم موارد ضخمة كما 
يستلزم إدخال الشركات األجنبية 

اخلام تصل طاقتها التكريرية إلى 
615 ألف برميل يوميا وتهدف إلى 
انتاج وقود صديق للبيئة لتغذية 
محطات الكهرب����اء واملاء وبعض 
املنتجات األخرى التي س����يجري 
تصديرها وكان من املقرر أن تباشر 

عملها في مايو 2012.
ويوجد في الكويت حاليا ثالث 
مصافي تكرير طاقتها اليومية نحو 
950 ألف برميل تلبي احتياجات 
البالد احمللية وتقوم بتصدير الباقي 
إلى اخلارج. وقال محللون وخبراء 
كويتي����ون ل� »رويت����رز« ان من 
املستبعد أن تتغير االستراتيجية 
النفطية في عهد الرئيس اجلديد 
نظرا ألنها »استراتيجية دولة« وال 
ترتبط كثيرا باألشخاص، مبينني 
أن التحدي األساسي الذي يواجه 
الزنكي هو تنفيذ هذه االستراتيجية 

على الوجه الصحيح.
وقال وزير النفط األسبق عيسى 
املزيدي انه وحتى لو كانت التحديات 
التي تواجه الزنكي كبيرة إال أنه 
قادر على تخطيها نظرا خلبرته 
النفطي،  القطاع  الطويلة في هذا 

للكويت وهذا يتطلب التعامل مع 
مجلس األمة«. واعترض مجلس 
األمة وس����بق أن أوقف مشاريع 
نفطية حكومية من أهمها مشروع 
تطوير حقول نفط الشمال الذي كان 
يتطلب االستعانة بشركات أجنبية 
متتلك تكنولوجيا معينة للعمل 

في هذه احلقول الصعبة.
 لكن اخلبير النفطي والعضو 
السابق في املجلس األعلى للبترول 
موسى معرفي قال إن االستراتيجية 
النفطية هي شيء ثابت منذ فترة 
ولن يكون هناك أي تعديل عليها 
»كل شيء في االستراتيجية معروف 
وال أعتقد أن أحدا سيضيف عليها 
ش����يئا«. وقال إن العنصر األهم 
النفطية هو  في االس����تراتيجية 
املش����اريع التي سيجري تنفيذها 
خالل السنوات الثالث املقبلة والتي 
تتضمن أيضا مش����اريع لتطوير 
الغاز احلر وأخرى للبتروكيماويات 
إل����ى جان����ب مش����اريع التكرير 
واالس����تخراج. وأضاف أن »أهم 
ش����يء هو حتويل االستراتيجية 

إلى مشاريع«.

سعياً لتحقيق األهداف اإلستراتيجية لـ »مؤسسة البترول«

العبداهلل: الكويت من أكثر الدول التزاماً بنظام الحصص اإلنتاجية

خبراء يؤكدون قدرة الزنكي على قيادة القطاع.. والمشاريع المعطّلة التحدي األكبر

القطاع النفطي مقبل على مرحلة جديدة من التطوير

جانب من االجتماع الدوري ملنظمة أوپيك الوزير الشيخ أحمد العبداهلل خالل االجتماع

فاروق الزنكي


