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الفاضل: النفط بني 50 و70 دوالراً مقبول.. ونطمح الستقرار أكبر
باهي أحمد

أكــد وزير النفــط ووزير 
الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل 
أن األســعار املرتفعــة للنفط 
لن تسمح بوجود استثمارات 
نفطيــة، مضيفــا أن الكويت 
تستهدف الوصول لسعر محدد، 
لكن هناك حاجز مستويات ما 
بني ٥٠ و6٥ و7٠ دوالرا، وهو 
سعر مقبول، مشــيرا الى أن 
الكويت تطمح الستقرار أكبر 

في األسعار.
فــي  الفاضــل  وأضــاف 
تصريحــات صحافيــة علــى 
هامش افتتاح معرض الكويت 
للنفط والغاز الرابع امس، أن 
انخفاض أسعار النفط، سيضر 
الــدول املســتهلكة وســيؤثر 
بشكل مباشر على االستثمارات 
النفطية، مؤكدا على ضرورة 
وجود حاجز محدد لألسعار.

وأوضح ان معرض النفط 
والغاز الرابع يضم هذا العام، 
العديد من الشــركات العاملية 
التــي لهــا انعكاســات مهمة 
علــى انتــاج النفــط والغــاز 
واألمــن والصحة والســالمة 
فيما يتعلق بإنتاج النفط من 
اآلبار واحلقول النفطية، وكذلك 
التكنولوجيا احلديثة  ضمت 
حلماية املنشآت وبرامج انت 

يدرون.

اتفاق أوپيك
وحول امكانية متديد اتفاق 
أوپيك، قال إن قرار دول أوپيك 
يتخــذ باإلجمــاع مــن خالل 
االجتماعات السنوية وقرارات 
جلنة متابعة خفض اإلنتاج. 
وقال إن قرارات جلنة متابعة 
خفض اإلنتاج، تعتبر نتيجة 
إلحصائيــات وعمليات تقوم 
بها تلك اللجنة املكلفة بدراسة 
النفطي واألســعار،  الســوق 
ومــدى التــزام الــدول بتلــك 

القرارات.
وفيما يتعلق بإستراتيجية 
مؤسســة البترول الكويتية، 
قال الفاضل إن االستراتيجية 
بصــدد  لكننــا  موجــودة، 
مراجعتهــا، الســيما أن هناك 
بعــض األمــور التــزال محل 
نقاش، وسيتم اإلعالن عنها، 

بعد االنتهاء من ترتيبها.

مصفاة ڤيتنام 
وفيمــا يخــص تطــورات 
مصفاة ڤيتنــام، قال الفاضل 
إن مصفــاة ڤيتنــام انشــئت 
الفترة السابقة، وأثير اجلدل 
حولها، فيما يتعلق بخسارة 
املصفاة، واألمور املتعلقة بها، 
موضحا أنه مت تشكيل جلنة 
فنية، وجلنة قضائية بحثت 
املوضــوع، وأشــبعته بحثا، 
مشيرا إلى أن هناك توصيات 
خرجت من اللجنة القضائية، 
وأوعز للقطاع النفطي دراسة 

عن تركيز املســتثمرين على 
حقول النفط والغاز الصخري.

حتوالت الطاقة 
ومن جانبه، قال امني عام 
منظمة الدول املصدرة للنفط 
أوپيك محمد باركندو: إننا في 
املنظمــة ننظر الــى حتوالت 
الطاقة، حيث تواجه صناعة 
النفــط حتديات عديــدة منها 
احلرب التجارية بني الواليات 
املتحــدة والصــني، مضيفــا 
اننا نعمل فــي بيئة متزايدة 
اجليوسياســية  التوتــرات 
لهذه املنطقة الهامة في العالم 
ونعانــي مــن مخاطــر عــدم 
توازن العرض والطلب ويبقي 
االعتماد في الزيادة على الطلب 

من الدول النامية.
وفيما يتعلق بتزايد الطلب 
علــى اخلام اكــد باركيندو ان 
الطلب سيتزايد الى نحو ٢3% 
حتى عام ٢٠4٠ وذلك بزيادة 
مــن دول الهند والصني، الفتا 
الى ان العالم لدية شهية كبيرة 
للطاقة والنفــط ما بني عامي 
٢٠٢٠ الى ٢٠4٠ حيث سيشكل 
هذا التاريخ اكثر من ٥٠% من 
الطاقة وسيتزايد  احتياجات 
النمو علــى الطلب بزيادة ١4 
مليون برميل يوميا، مشــيرا 
الى ان العالم وصل الى عتبة 
١٠٠ مليــون برميل يوميا في 

الوقت الراهن.
وتوقع باركيندو ان يصل 
اجمالــي عــدد الســيارات في 
العالم الى ١.١ مليار سيارة حتى 
عام ٢٠4٠ الى جانب السيارات 
الكهربائية التي قد تشكل ١3% 
من اجمالي ذلك العدد، معربا 
عن اعتقاده مبستقبل مشرق 

بالنسبة للنفط اخلام.
وحول حتديات تغير املناخ 
فــي العالم اكد باركيندو على 
ضرورة محافظة أوپيك على 
موقعها التنافسي وسط تلك 
التحديــات اخلاصــة بتغيــر 

املناخ، مؤكدا أن منظمة أوپيك 
مشاركة في بروتوكول املناخ 

الذي مت ابرامه في باريس.
وقال باركيندو إن مستقبل 
الطاقــة في حاجة ماســة الى 
االستدامة، ملقيا باملسؤولية 
بذلك على قيادات لتحسني هذا 
االمر واستمراره، مشيرا الى 
ان معاجلة الكربون ميكن ان 
تعزز التنافسية لقطاع النفطي، 
متوقعا ان تصل اســتثمارات 
القطاع النفطي العاملي الى ١١ 
تريليون دوالر ملعاجلة العرض 
والطلب في قطاع النفط والغاز.

تغيرات السوق
ومــن جانبه، قــال ضيف 
النــدوة الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة البتــرول الكويتيــة 
العامليــة والرئيس التنفيذي 
بالوكالــة للشــركة الكويتية 
اخلارجيــة  لالستكشــافات 
كوفيبك الشيخ نواف سعود 
الصباح انه بالنظر الى حتول 
الطاقــة وجب علينــا حتديد 
مســارنا وادراكنا بأن الطاقة 
مستمرة، كما ان تغيرها عملية 
مستمرة، منوها الى ان مزيج 
الطاقة يشــهد تزايدا بنســبة 
3% سنويا وهي زيادة تعتبر 

صحية.
واضاف الشيخ نواف انه 
بالنظر الى الطلب على النفط 
فإنه يتراجع في حاالت معينة، 
كما ان النفــط يلعب بحصة 
محــدودة من مزيــج الطاقة، 
الفتا الى ان النفط يعد االكثر 
مرونة في استخداماته السيما 
مع تطــور الصناعة النفطية 

العاملية.
النفــط  الــى ان  واشــار 
ســيكون االرخــص واالكثــر 
ثقة في استخدامات السيارات، 
متسائال: هل ســتكون هناك 
عمليــات الحــالل الســيارت 
الكهربائيــة في ظل ضخ ١٠٠ 
مليــون برميــل يوميــا مــن 
النفط اخلام، مشــددا على ان 
النفــط ســيبقي جوهريا في 
اليومية، مدلال  االستخدامات 
علــى ذلك بــأن اســتخدامات 
الطائرات من الطاقة في تزايد 

واضح.
واســتطرد الصباح قائال: 
علينــا ان جند طرقــا لتقليل 
كثافــة الكربون فــي عمليتنا 
وذلك سيكون من خالل تخزين 
الكربون، موضحا اننا نضع 
كل خبراتنــا فــي االبحــاث 
لتطوير مستودعات الكربون 
وتقليص استخداماته، الفتا 
الى ان الكويت خطت في ذلك 
خطوات واسعة: قائال اننا لدينا 
ابتكارات في هذا املجال ملواجهة 
وتلبية حتديات الطاقة، وذلك 
من خالل انتاج النفط الثقيل 
والطاقة البديلة حتقيقا لرؤية 
سمو امير البالد باستخدام ١٥% 
من الطاقات املتجددة والبديلة.

خالل افتتاح املعرض الرابع للنفط والغاز مبشاركة شركات عاملية في القطاع

د.خالد الفاضل خالل حديثه للصحافيني

)ريليش كومار( جولة للوزير الفاضل والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم خالل املعرض 

ذلك التقرير والعمل مبقتضاه، 
وهناك ملف أحيل للنيابة، وهو 

أمر معروف للجميع.
وأضاف: »نعمل جميعا من 
أجل إحياء هذه املصفاة التي 
تعمل فعليا من شهر نوفمبر 
٢٠١8، قبــل تولــي منصــب 
الوزارة، مؤكدا على أن اجلانب 
الكويتي يعمل مع الشركاء يدا 
بيــد من أجــل معاجلة جميع 
العقبات التي تعترض طريق 

املصفاة«.
أن  الفاضــل  وأوضــح 
الزيارات التي قام بها اجلانب 
الكويتي ملصفاة ڤيتنام جيدة، 
وأن هناك تعاونا بني اجلانبني 
الكويتي والڤيتنامي، حيث مت 
البدء في دفع النسبة املطلوبة 
منها وتبلغ 6١ مليون دوالر، 
مشــيرا إلى أن هنــاك اجماعا 
بــني الشــركاء للجلوس على 
طاولة املفاوضات، وهو شيء 
لم يحدث من قبل، الفتا إلى أن 
هناك زيارة مرتقبة من رئيس 
وزراء ڤيتنام إلى الكويت، وهي 
تعتبر تتويجا ملا مت عمله في 

الزيارات السابقة.

اجللسة األولى
قال القيادي النفطي السابق 
وعريــف اجللســة االولي في 
مؤمتر الكويت للنفط والغاز 
الرابع نادر السلطان في معرض 
حديثه حول حتوالت الطاقة 
اجلديدة ان هناك صالت جديدة 
بــني النفــط والغــاز والطاقة 
الكهربائيــة والتكنولوجيــة، 
مشــيرا الى ان التحدي الذي 
يوجهنا يتركز في فهم املضامني 
والتوتــرات اجليوسياســية 
املتزايدة فــي املنطقة، ومنها 
االعتــداءات االرهابيــة علــى 

منشآت ارامكو السعودية.
واضاف السلطان انه خالل 
العامني املاضيني تراجع انتاج 
النفط بسبب االزمة الڤنزويلية 
والعقوبات على ايران، فضال 

»زين« تستعرض أحدث حلولها املبتكرة 
خلدمات قطاع النفط والغاز

املزود  أعلنت زيــن، 
الرقمية  الرائد للخدمات 
في الكويت، عن مشاركتها 
وللمرة الثانية في معرض 
ومؤمتــر الكويت للنفط 
والغاز KOGS في دورته 
الرابعة، والــذي تنظمه 
جمعية مهندسي البترول 
 Informa Markets وشركة
بدعم رسمي من كل من 
وزارة النفط ومؤسســة 
الكويتيــة  البتــرول 
وشــركاتها، وذلــك في 
مركز الشيخ جابر األحمد 
املعارض  الثقافي وأرض 
الدولية مبشرف في الفترة 
من 13 - 16 أكتوبر اجلاري 
حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ 

جابر املبارك.
وأوضحت الشركة في 
بيان صحافــي أن حفل 
االفتتاح شــهد حضور 
العديد من قيادات الدولة 
واملسؤولني البارزين، في 
مقدمتهم ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ 
جابــر املبــارك، ووزير 
الكهرباء  النفط ووزيــر 
الفاضل،  واملاء د.خالــد 
ونائب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية 
هاشم هاشم، والرئيس 
التنفيذي لشــركة زين 
الكويت إميان الروضان، 
والرئيس التنفيذي لألعمال 
واحللول في زين الكويت 
املرزوق، باإلضافة  حمد 
الى مجموعة من القيادات 
واخلبراء واملتخصصني 
في قطاعات النفط والغاز 
والطاقة على املستويني 

اإلقليمي والعاملي.
وبينــت »زيــن« أن 
تواجدها في فعاليات هذا 
املؤمتر للمرة الثانية يؤكد 
حرصها على املشــاركة 
الفعالــة فــي مختلف 
األنشطة احمللية واإلقليمية 
التي تصب في مصلحة 
الشأن احمللي واملساهمة 
فــي تنميــة االقتصاد 
الوطنــي، خاصة كونها 
إحــدى أكبر الشــركات 
الوطنية الرائدة في القطاع 

اخلاص الكويتي.
وأضافت الشركة أنها 
انتهزت فرصة تواجدها 
في هذه الفعالية لتغطية كل 
مرافق املعرض باإلنترنت 
السرعة على مدار  عالي 
فترة تنظيمه، وهي اخلدمة 
التي يستفيد منها أكثر من 
6000 زائر وأكثر من 180 
مشاركا من أكثر من 30 
دولة مختلفة وعلى مدار 
4 أيام، خاصة أن عمليات 
نقل البيانات واستخدامات 
شبكة االنترنت املختلفة 
التي سيكون رواد املعرض 
إليها تعتمد على  بحاجة 
خدمــة االتصاالت فائقة 
السرعة، وارتأت »زين« 
أن تقدمها مجانا وبكفاءة 

عالية على مــدار فترة 
املعــرض كونها  تنظيم 
للخدمات  الرائــد  املزود 

الرقمية في الدولة.
وأشارت »زين« إلى أنها 
قامت أيضا بتخصيص 
جناح خاص لتقدمي خدمات 
وحلول »زيــن أعمال« 
املبتكــرة خلدمة قطاعي 
النفط والغاز، والتي ميكن 
لعمالء الهيئات والشركات 
من اجلهات املشاركة في 
املعرض االستفادة منها، 
 NXN وتشــمل خدمات
ومايكروسوفت لتحليل 

البيانات باستخدام الذكاء 
اآللة،  االصطناعي وتعلم 
وحلول NXN للمدن الذكية، 
وحلــول نوكيا للفحص 
واملراقبــة والتدريــب 
املعزز  الواقع  باستخدام 

والواقع االفتراضي.
اخلدمات  تشمل  كما 
التــي تقدمها  واحللول 
زين أيضا روبوت هواوي 
ملكافحة النيران وتسربات 
الغاز عن بعد باستخدام 
تكنولوجيا اجليل اخلامس 
5G، وحلول »زين درون« 
للفحص الرقمي لألصول 

التحتية اخلاصة  والبنى 
النفط والغاز  مبؤسسات 
باستخدام الطائرات بدون 
 VSaaS طيار، وخدمــة
الڤيديو،  مراقبة  حللول 
»الســلكي«  وخدمــة 
للتواصل الالسلكي اآلمن 
PTT بســرعة فائقة عبر 
الرابع  تكنولوجيا اجليل 
4G LTE بتغطيــة لــكل 
الكويت، وخدمة  مناطق 
خط االتصال فائق السرعة 
 Express Route واآلمــن
بالتعاون مع مايكروسوفت 

.Amazonو Oracleو

ملشاهدة الڤيديو

د.خالد الفاضل متوسطا إميان الروضان وحمد املرزوق ووليد اخلشتي في جناح »زين« باملعرض 

 د.خالد الفاضل وإميان الروضان وحديث حول حلول زين لقطاع النفط والغاز 

إميان الروضان والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر يتوسطان فريق »زين« في جناح الشركة 

فريق زين أعمال 

للمرة الثانية خالل مشاركتها في املعرض

الزيد: »الغرفة« مستعدة لتسخير إمكاناتها لتحقيق 
األهداف االقتصادية املشتركة مع فلسطني

»ميد«: »األشغال« لم ترس 
بعد مناقصة إدارة مبنى »الركاب 2«

اســتقبلت غرفة جتارة 
أمــس  الكويــت  وصناعــة 
برئاسة مساعد املدير العام 
عمــاد الزيد، وفــدا جتاريا 
من احتــاد الغرف التجارية 
الزراعيــــــة  الصناعيــــــة 
الفلسطينية برئاســـة أمني 
عام االحتــاد جمال عطااهلل 
جوابرة  والرئيس التنفيذي 
ملركز التجارة الفلســطيني 
)بال تريد( محمد زياد نسيبة 

والوفد املرافق لهما.
فــي بداية اللقــاء، أعرب 
الزيــد عــن ســعادته بعقد 
هذا اللقاء الذي يعد فرصة 
ممتــازة للقطــاع اخلــاص 
الكويتــي للتعــرف علــى 
الفرص االستثمارية املتاحة 

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إنه مازال 
يتعــني على وزارة األشــغال 
العامة ترسية مناقصة إدارة 
مبنــى الركاب رقــم ٢ مبطار 
وأعمــال  الدولــي  الكويــت 
املجموعة الثانية من تطويره، 
والتــي مــا زالــت فــي طور 
طرح املناقصــة، وكذلك عقد 
االستعداد التشغيلي وبرنامج 
حتويل املطار وفقا ملا ذكرته 
مصادر مطلعة ملجلة »ميد«.

وأضافت املصادر املطلعة 
على املشروع أن ٥ مجموعات 
قدمت عطاءات للحصول على 
العقد،وهي: CH٢M األميركية، 
إيجيــس الفرنســية، إينيكو 

مســتعدة لتســخير جميع 
إمكاناتها املتاحة في سبيل 
حتقيق األهداف االقتصادية 
املشتركة وادخال املنتجات 
الســوق  إلى  الفلســطينية 

املطــار في عقــد واحد، حيث 
إن املشــروع الثاني يتضمن 
تطوير اإلجراءات والعمليات، 
واختبــار تشــغيل جميــع 
املنشــآت واألنظمــة واآلالت 
قبــل افتتاح املطــار. أما عقد 
ادارة االستشــارات فيغطــي 
مشــروع مبنى الــركاب رقم 
٢ اجلاري انشــاؤه باإلضافة 
إلــى أعمــال احلزمــة ٢ التي 
مــا زالت فــي مرحلــة تقدمي 
العــروض، وتغطــي إنشــاء 
موقــف الســيارات واألعمال 
اخلارجية األرضية واملناظر 
الطبيعية ومجمع ملعاجلة مياه 
املجاري وصهاريج التخزين 
والطرق واجلســور متعددة 
املستويات التي تتصل مببنى 

الكويتي واألسواق املجاورة.
من جانبه، شكر جوابرة 
الغرفة على تعاونها املستمر 
في عقد مثل هذه الفعاليات 
التــي تهــدف  االقتصاديــة 
إلى عرض فرص الشــراكة 
االســتثمارية بني القطاعني 
اخلــاص فــــــي الكويــــت 
وفلســطني، مشــيدا بدعــم 
الغرفــة الكبير فــي تنظيم 
معرض الصناعات الوطنية 
الفلسطينية األول عام ٢٠١4 

وتاله الثاني عام ٢٠١٥.
وأضاف أن حجم التبادل 
التجــاري بــني البلديــن قد 
تضاعــف 3 مرات، الفتا إلى 
أن هذا اللقاء مت تخصيصه 

لعرض قطاعات متنوعة.

الــركاب ٢ اجلــاري تنفيــذه 
حاليــا. أمــا الشــركات التي 
دعتها وزارة األشــغال العام 
املاضي لتنفيذ عملية حتويل 
املطار فتشــمل كال من شركة 
شانغي السنغافورية العاملية 
للمطارات، وشركة ايروبورت 
دي باريس الفرنسية، وشركة 
القابضــة للمطــارات،  تــاف 
وشركة ميونخ األملانية العاملية 
للمطــارات، وأخيــرا شــركة 

فرابورت اي جي األملانية.
ومــن املتوقــع أن تفــرغ 
شركة ليماك التركية من تنفيذ 
مشروع املبنى رقم ٢ بحلول 
٢٠٢٢.  أما املرحلة الثالثة من 
برنامــج تطويــر املطار فمن 
املقرر طرحها في وقت الحق.

عماد الزيد مكرما جمال جوابرة

في فلسطني، وعمل شراكات 
جتارية مع القطاع اخلاص في 
فلسطني لفتح آفاق اقتصادية 

جديدة بني البلدين.
الزيــد أن الغرفة  وأكــد 

االسبانية، بارسونز األميركية 
 SNC-Lavalin وأخيرا شركة
الكندية بالتحالف مع شركة/ 
SSH الكويتية. وأكدت مصادر 
عديــدة ملجلة ميد أن شــركة 
اينيكو اإلسبانية هي املرشح 
األوفر حظا للفوز بالعقد على 
الرغم من عدم ترسية املشروع 
رسميا. وكانت ميد قد ذكرت 
في مارس املاضــي ان وزارة 
األشغال العامة قد دمجت عقد 
االستعداد التشغيلي وبرنامج 
حتويل املطــار مع عقد إدارة 
مشروع مطار الكويت الدولي 

في عقد واحد.
وقالت احد اخلبراء انه من 
غيــر املعتاد دمــج عقد إدارة 
إنشــاءات املطــار وعقد نقل 


