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افتتح محمية ضلع القرين الطبيعية البالغة مساحتها 6 كيلومترات 

العبداهلل عن تأخر تعيينات القيادات النفطية: »أهاًل« 
البيئة وه���ي اجلهود التي نرى 
صداها وتأثيراتها االيجابية على 

أرض الواقع.
وذكر ان اختيار موقع وتسمية 
محمية »ضلع القرين« الطبيعية 
لم يأت مبحض الصدفة بل نظرا 
الى دالالت تاريخية وجغرافية 
مهمة موضح���ا ان هذه احملمية 
الالزمة للبيئة  ستوفر احلماية 
في ه���ذه املنطقة واحلفاظ على 
دورة احلياة الطبيعية والبرية 
فيه���ا. وب���ن ان احملمي���ة تقع 
على مس���احة اجمالية تبلغ 6 
كيلومترات ويحيط بها س���ور 
بطول 10 كيلومترات وتش���تمل 
على منشآت ملحقة مثل بئر املياه 
ووحدة ملعاجلة املياه اضافة الى 

مكاتب متنقلة ومدخل.
واشار الى االستعانة باجليش 
الكويت���ي لتمش���يط املنطق���ة 
والتأكد من خلوها من أي ألغام 
أو مواد متفجرة او من مخلفات 
من االحتالل اآلث���م، مثنيا على 
جهود العاملن في املشروع الذين 
واجهوا ظروفا مناخية صعبة في 

هذه املنطقة املكشوفة.
أحمد مغربي   ٭

من شركات القطاع اخلاص دعم 
مثل هذه املشاريع، مشيرة الى 
حاج����ة املتطوعن واملش����اريع 
الى س����يارات ومكائ����ن كهرباء 
وغيرها، مش����ددة عل����ى اهمية 
مساهمة اجلميع في دعم املشاريع 
التي تعود بالنفع على املجتمع 

ككل.

ترجمة سامية

من جهته قال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
نفط الكويت سامي الرشيد ان 
محمية »ضلع القرين« الطبيعية 
التي تتشرف شركة نفط الكويت 
بتقدميها لبلدنا وملجتمعنا جاءت 
ترجمة للرغبة السامية لصاحب 
السمو األمير الداعي وبشكل دائم 
الى االهتم����ام بالبيئة واحلفاظ 

على مكوناتها الطبيعية.
واضاف الرشيد ان هذا املشروع 
البيئي هو ثمرة لتعاون وجهود 
ورؤى عدد من اجلهات واملؤسسات 
يقف ف���ي طليعتها مركز العمل 
التطوعي الذي تترأسه الشيخة 
أمثال األحمد والتي تكرس جل 
وقتها ومجهوداتها للحفاظ على 

انه كانت هناك مبادرة من رئيسة 
العمل التطوعي الشيخة أمثال 
األحمد وتلقت اجلهات املعنية 
ممثلة بش����ركة نف����ط الكويت 
ومحافظة األحمدي هذه املبادرة 
لرعاية هذه املنطقة واعادة انشاء 

محمية »ضلع القرين«.
وذكر ان احملمية ستكون نواة 
حلماية املنطقة اجلنوبية واالولى 
من ناحية حجمها الكبير، متمنيا 
ان تعود تلك النباتات التي كانت 
القرين مرة  موجودة في ضلع 
اخرى من اعشاب وأشجار برية 
باإلضافة ال����ى احليوانات التي 

تتالءم مع ظروف املكان.

نقل بذور نباتات

من جانبها قالت رئيسة مركز 
العمل التطوعي الشيخة أمثال 
األحم����د انه مت نقل بذور بعض 
النباتات م����ن محمية »صباح 
الى محمي����ة »ضلع  االحم����د« 
القري����ن« متوقعة م����ع هطول 
األمطار ان تنب����ت هذه البذور 
وان تس����تعيد احملمية عافيتها 

خالل عامن.
ومتنت الشيخة امثال األحمد 

واستذكر الوزير العبداهلل انه 
كان شخصيا يشاهد نباتات كثيرة 
في هذا املكان في س����بعينيات 
القرن املاضي في موس����م البر، 
وقال »استطعنا اآلن تهيئة هذه 
احملمية مبساحة 6 كيلومترات 
وفور جتهي����ز احملمية هطلت 
االمطار في اشارة الى رضا اهلل 

عن هذا العمل البيئي املفيد«.
وبن ان دعم هذا املش����روع 
البيئ����ي ال يذك����ر ف����ي القطاع 
النفطي الذي له مساهمات كثيرة 
في البيئة معتب����را ذلك »لزاما 
على القطاع النفطي ان يساهم 
فيه«، وذكر ان احلديث عن مركز 
العمل التطوعي يطول ملا له من 
مساهمات ملحوظة وكثيرة في 
دعم البيئة والذي له مساهمات 
وبصمات برية وبحرية وأيضا 
في حتس����ن اجل����و ومحاربة 

التلوث.
وأعرب العبداهلل عن أمله في 
أن تكون هناك املزيد واملزيد من 
هذه احملميات ومنها محمية اكبر 
من »ضلع القرين« يقوم حاليا 
القطاع النفطي بإنشائها، متمنيا 
ان تفتتح في اقرب وقت ممكن، 
وذكر ان هذه املشاريع ستعود 
بالنفع على األجيال املقبلة مع 
عودة الطبيعة الى سابق عهدها 
بعدما لوحظ هجرة الكثير من 
طيور الربيع »والتي س����تعود 
مبثل هذه املشاريع وتطبيق قرار 
مجلس الوزراء الذي حدد مساحة 
12% من الكويت لتكون محميات 
طبيعية وتسهم في تغيير املناخ 

والطبيعة وحتسينها«.

مبادرة رئيسية

من جانبه قال محافظ األحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج ان »ضلع 
القرين« كان من مناطق الرعي 
الكويت  لألغنام والبادي����ة في 
حيث وصل علو الش����جر فيها 
الى متر ونصف املتر عندما كانت 
محمية طبيعية الى أن عبث بها 

اإلنسان.
واضاف الشيخ ابراهيم الدعيج 

في وضع شجر األساس حملمية 
ضلع القرين«، مضيفا ان النباتات 
التي وضعت كانت من النباتات 

األصلية للمنطقة.

سبعينيات القرن الماضي

هذا وقد أعرب الوزير العبداهلل 
عن س����عادته بافتتاح محمية 
ضلع القرين الطبيعية التي مت 
انشاؤها بالتعاون بن شركة نفط 
الكويت ومركز العمل التطوعي، 
وقال انه »يتشرف بأن يساهم 

النف����ط واإلعالم  قال وزير 
الشيخ أحمد العبداهلل في رده 
على أسئلة الصحافين بخصوص 
تأخر تعيينات القيادات النفطية: 
»أهال« في إشارة منه عن امتناعه 
عن الرد في هذا الشأن، وأشار إلى 
أن الكويت لديها مليون برميل 
فائ����ض وال توجد ني����ة لزيادة 
اإلنتاج بسبب األحداث السياسية 
األخيرة حيث ان األسعار بدأت 
في االنخفاض واالستقرار عند 

مستويات محددة.
وأوضح العبداهلل في تصريحه 
للصحافين على هامش افتتاح 
شركة نفط الكويت محمية ضلع 
الطبيعية بالتعاون مع  القرين 
مركز العمل التطوعي بحضور 
الشيخة أمثال األحمد ومحافظ 
األحمدي الشيخ ابراهيم الدعيج، 
ان هن����اك طلبا متزاي����دا على 
الكويتي من دول أخرى  النفط 
يعوض الياب����ان في حال تعذر 
وص����ول النفط إليها، وال تعني 
زيادة الطلب مخالفة احلصص 
املخصص����ة في منظم����ة الدول 

املصدرة للنفط »أوپيك«.

أسواق النفط معقدة

وع����ن أس����واق النف����ط قال 
العب����داهلل انها معق����دة وليس 
لها اجتاه واضح وأن أساسيات 
العرض والطلب تتأثر باألخبار 
السياس����ية وتوجه املضاربن، 
وبسؤاله عن نية بعض النواب 
الوزراء في  اس����تجواب بعض 
احلكومة قال: »الوزراء جميعهم 
مس����تعدون.. ول����كل ح����ادث 

حديث«.
وعن اجتماع »أوپيك« املقبل 
في شهر يونيو املقبل، وعما اذا 
كان سيتخذ قرارات حاسمة بشأن 
زيادة او خفض اإلنتاج قال ان 
الفترة املاضية شهدت اتصاالت 
بن الدول األعضاء في املنظمة 
لتقييم األوضاع واحتمال وجود 
اجتماع ط����ارئ ملواجهة ارتفاع 
األسعار »لكن الى اآلن لم يتخذ 

الشيخة أمثال األحمد خالل تفقدها احملميةقرار باالجتماع«.

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ د.إبراهيم الدعيج والشيخة أمثال األحمد خالل تدشن احملمية

العبداهلل متحدثا لوسائل اإلعالم

الدوحة � كونا: بدأت أمس أعمال قمة املستثمرين 
في مجال الطاقة البديلة التي تبحث سبل االستفادة 
من الطاقة البديلة واملشاريع الدولية املستقبلية 
ذات العالقة في ظل االهتمام العاملي املتزايد بالطاقة 

بأنواعها املختلفة.
وقال من مجموعة أوكسفورد العاملية اوليفييه 
كورنوك في كلمة باجللسة االفتتاحية ان اهتمام 
دول املنطقة باالستثمار في الطاقة البديلة يأتي 
في ظل اهتمامها بتنويع اقتصادها وعدم االعتماد 

على النفط والغاز كموارد رئيسية فقط.
ونوه بس����عي حكومات املنطقة لتدعيم هذه 
الصناعة من أجل ضمان مستقبل األجيال القادمة، 
مش����ددا على أهمية االس����تثمار في هذه الطاقة 
باعتبارها غي����ر ناضبة وميك����ن الركون إليها 
مس����تقبال. وتطرق إلى التوجه العاملي لتعزيز 
اس����تخدام الطاقة البديلة خاصة في ظل ارتفاع 
أسعار النفط على املستوى العاملي وتذبذبها نتيجة 
الظروف املختلفة ما جعل دول العالم تبحث عن 
طاقة بديلة تلبي حاجتها بشكل دائم وموثوق. 
واعتبر منظمو احلدث أن الهدف الرئيس����ي من 
انعقاد القمة هو صياغة اس����تراتيجيات عملية 

لتعزيز االس����تثمارات العاملية في مجال الطاقة 
البديلة وحث اجلهات املعنية على توظيف املزيد 
من رؤوس األموال الستثمارها في هذه الطاقة.

وأشاروا إلى أنها س����تناقش مسائل متعددة 
تتعلق باألبحاث واملسائل املالية واالستثمار في 

مجال الطاقة البديلة.
وأعربوا عن أملهم في أن تساهم في إيجاد حوار 
بناء وفاعل بن كل األطراف ذات العالقة مبا ميكن 
من حتفيز هذه الصناعة على املستوى العاملي. 
ويناقش محور »القطاع األكادميي والقطاع اخلاص« 
سبل التعاون بن املؤسسات األكادميية والقطاع 
اخلاص وصياغة شراكات ناجحة لتطوير هذه 
الصناعة، إضافة إلى املنفعة املتبادلة للقطاعن 
العام واخلاص من تدعيم الشراكة في هذا املجال 
حيث يتطرق الى أهمية األبحاث في سياق تطوير 
هذه الصناع����ة. كما يناقش محور »عصر جديد 
في مجال االستثمار في الطاقة البديلة« املرتكزات 
األساسية للمرحلة املقبلة من خالل توظيف املزيد 
من األموال في هذه الطاقة، إضافة الى التحديات 
املالية التي تواجه االستثمار في هذه الطاقة في 

ظل الظروف االستثمارية واملالية.

قمة املستثمرين في الطاقة بدأت بالدوحة

ارتفاع الذهب بفضل الطلب وصناديق املؤشرات
لندن ـ رويترز: صعدت أسعار الذهب في أوروبا امس مدعومة بارتفاع 

حيازات صناديق املؤشرات املدعومة باملعدن النفيس وقوة الطلب 
الفعلي وضعف الدوالر لكن موجة بيع لتغطية اخلسائر حدت من 

املكاسب. وانخفضت أسعار البالتني والبالديوم وسط قلق السوق من 
تراجع الطلب نتيجة إغالق مصانع السيارات في اليابان عقب الزلزال. 
وتراجع البالتني والبالديوم إلى أقل مستوى في ثالثة أشهر ونصف 

إلى 1654 دوالرا و684.50 دوالرا لألوقية على الترتيب.
وارتفعت العقود اآلجلة للذهب األميركي تسليم ابريل 6.7 دوالرات 
لألوقية إلى 1402.8 دوالر. وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 
1402.59 دوالر لألوقية )األونصة(  مقارنة مع 1399.30 دوالرا في 

أواخر تعامالت نيويورك اول من أمس. في وقت سابق من األسبوع 
تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في شهر عند 1380.90 دوالرا. 
وارتفع سعر الفضة إلى 34.55 دوالرا لألوقية من 34.20 دوالرا عند 

اغالق نيويورك اول من أمس.

االضطرابات تعوق سعي الشرق األوسط 
خلفض االنبعاثات الكربونية

زادت  رويت���رز:   � دب���ي 
االضطرابات السياسية في منطقة 
اخلليج من صعوبة السعي إلى 
خفض دعم الوقود للمس���اعدة 
على خفض مستويات الكربون 
في منطقة تشهد أعلى مستوى 
من نصيب الفرد من االنبعاثات 
الكربونية الضارة على مستوى 

العالم.
التي  بل���دان اخلليج  وتريد 
تصل فيه���ا درجات احلرارة في 
فص���ل الصيف 50 درجة مئوية 
أن تتبنى موارد الطاقة املتجددة 
مثل الطاقة الشمس���ية من أجل 
تخصيص النفط للتصدير بأسعار 
عالية وكذلك خلفض االنبعاثات 
الكربونية التي تبلغ ستة أمثال 

املتوسط العاملي.
غير أن هذه البلدان تتلكأ في 
السير في هذا الطريق بتقدمي 30 
مليار دوالر س���نويا في صورة 
دعم الستهالك النفط والغاز وبيع 
البنزين والكهرباء في الس���وق 
احمللية بأس���عار تقل كثيرا عن 

األسعار العاملية.
وتضغ���ط دول مجموع���ة 
العش���رين على املنطقة لتلغي 
الذي يحول دون حتقيق  الدعم 
كفاءة الوقود ويؤدي إلى زيادة 
استخدام النفط في توليد الكهرباء 
للسوق احمللية ويجعل مشروعات 
الطاقة املتجددة غير قادرة على 

املنافسة.
وقال سامويل سيزوك محلل 
شؤون الشرق األوسط في »آي.
إتش.إس انرجي« في لندن »مع 

املاضي إنه مع بلوغ معدل منو 
الطلب على الكهرباء 8% سنويا 
فإن اململكة تستهلك ما يصل إلى 
ثالثة مالين برمي���ل يوميا من 
إنتاجها من النفط أي ما يعادل 
في قيمته نحو 300 مليون دوالر 
في األس���واق الدولية باألسعار 

احلالية.
وحذرت ش���ركة أرامكو التي 
تديرها الدولة في عام 2008 من 
أنه إذا لم يتحقق املزيد من تدابير 
حتسن الكفاءة واستخدام املوارد 
املتجددة مثل الطاقة الشمسية فإن 
الطلب السعودي على النفط في 
طريقه إلى أن يبلغ ثمانية مالين 
برميل يوميا بحلول عام 2030 
وهو ما يزيد على صادراتها في 

الوقت احلالي.
وف���ي الصن حيث يس���ير 
استخدام الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح بخطى حثيثة فإن بيانات 
وكالة الطاقة الدولية تظهر أن دعم 
الوقود األحفوري تبلغ نسبته 

3.9% وهو مستوى منخفض.
وتعتمد الطاقة الشمسية في 
العادة على الدعم ألسعارها ولكن 
من اجل الترويج الستخدام هذه 
الطاقة س���يتعن على حكومات 
املزيد  الشرق األوسط أن تنفق 
لكل ميجاوات ألن استخدام أنواع 
الوقود األحفوري أرخص وأقل 
تكلف���ة غير أن احلكومات تنفق 

أقل.
وقال اريك أوشر من برنامج 
األمم املتحدة للتنمية إن نصيب 
الشرق األوسط من استثمارات 
الطاقة املتجددة في العالم البالغة 
قيمتها 250 مليار دوالر بلغ %1 

العام املاضي.

في وقوع احتجاجات وفي ڤنزويال 
فجرت محاولة احلكومة عام 1989 
رفع أسعار البنزين حوادث شغب 

راح ضحيتها املئات.
والره���ان يبل���غ أش���ده في 
السعودية أكبر دولة في تصدير 
النفط في العالم، ففي عام 2009 
قال وزي���ر النفط علي النعيمي 
ان اململكة قد جتعل في يوم من 
النفطية تعادل  األيام صادراتها 
صادراتها من الطاقة الشمسية.

ولك���ن حت���ى اآلن حتركت 
اململكة ببطء إذ يجري إنش���اء 
املياه باستخدام  محطة لتحلية 
الطاقة الشمسية ومحطة طاقة 

صغيرة.
وقال مدي���ر تنفيذي للطاقة 
الشمسية في شركة بي.بي الشهر 

اندالع االحتجاجات لن يجرؤ نظام 
من األنظمة احلاكمة على أن ميس 
الدعم لفترة زمنية غير قصيرة 
ألن تكاليف املعيشة كانت إحدى 
املظالم الرئيسية في أنحاء شمال 

أفريقيا واخلليج«.
وتقدم السعودية واإلمارات 
املتح���دة والكوي���ت  العربي���ة 
والبحرين وسلطنة عمان وقطر 
جميعا خصوما في أسعار الوقود 

احمللية.
وفي الكويت يبلغ متوس���ط 
اخلصم في أس���عار الوقود %83 
وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة 
الدولية الت���ي يوجد مقرها في 

باريس.
وق���د زادت االضطرابات في 
املنطقة العربية من صعوبة إلغاء 
الدعم وأثارت قلق املستثمرين 
األجانب ولذلك فإنها قد حتد من 
صادرات النفط من اخلليج بل قد 
تؤخر اخلطط اإلقليمية املتواضعة 

لتبني مصادر الطاقة النظيفة.
وتسعى السعودية إلى إبدال 
10% من اس���تهالكها من الوقود 
األحفوري مبوارد متجددة بحلول 
عام 2020 بينما تهدف اإلمارات 

العربية إلى %7.
وقال روب ش���يروين املدير 
املنتدب في ريجستر الركن في 
أبوظبي »حيثما ال تكون عوامل 
السوق هي احملدد ألسعار الطاقة 
فإن موارد الطاقة املتجددة تعجز 
املنافس���ة«، ويشيع تقدمي  عن 
الدعم للوقود في البلدان الغنية 
بالنفط وقد تفجر املساعي إللغائها 

اضطرابات خطيرة.
فف���ي إيران تس���بب توزيع 
البنزين باحلصص في عام 2007 

صعوبة السعي خلفض دعم الوقود للمساعدة على خفض مستويات الكربون

83٪ متوسط اخلصم 
في أسعار الوقود 

في الكويت حسب 
تقديرات وكالة 

الطاقة


