بٌان صحفً للنشر

حدث عالمً ٌجمع كبار خبراء صناعتً النفط والغاز لمناقشة أهم مواضٌع
وقضاٌا الصناعة فً المنطقة
"المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول" ٌعلن بدء استقبال أوراق المشاركٌن فً برنامج المؤتمر
المتعدد التخصصات
الدوحة ،قطر  ×× -فبراٌر  :2009أعلنت كبرى المنظمات الرائدة فً قطاعً النفط والغاز عن
البدء رسمٌا ً باستقبال أوراق الخبراء والمختصٌن فً الصناعات البترولٌة والذٌن ٌتطلعون للمشاركة
فً "المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول" "آي بً تً سً" ،أحد أضخم الفعالٌات التً تعنى
بمناقشة مختلف القضاٌا البترولٌة فً المنطقة والعالم.
 9 – 7دٌسمبر القادم فً العاصمة
وٌدور محور المؤتمر الرابع الذي سٌقام فً الفترة ما بٌن
القطرٌة الدوحة تحت رعاٌة كرٌمة من صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر قطر،
حول التحدٌات التً تواجهها مصادر الطاقة العالمٌة.
ووضعت لجنة البرامج ،اللجنة المسؤولة عن اعتماد األوراق المشاركة فً المؤتمر ،والتً تضم
رٌادٌٌن عالمٌٌن فً قطاعً النفط والغاز ،معاٌٌر عالٌة العتماد األوراق المطروحة من قبل خبراء
الصناعة لالرتقاء بجودة البرنامج التقنً للمؤتمر ومن ثم جعله أحد أهم المؤتمرات التً ٌتوجب
حضورها لجمٌع العاملٌن فً هذا القطاع.
وسٌتناول برنامج المؤتمر عدداً كبٌراً من المواضٌع وصل إلى  52موضوعا ً تم اختٌارها وإتاحة
المجال فٌها أمام الخبراء والمختصٌن لتناولها ،وهً تدور حول القضاٌا التً تواجهها قطاعات الغاز
والنفط حول العالم.
وفً هذا الصدد ،قال خالد الحتمً ،مدٌر تطوٌر الغاز فً قطر للبترول وأحد رؤساء برنامج
المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول " :نحن نوجه دعوة لجمٌع زمالئنا فً هذه الصناعة ونتٌح لهم
الفرصة للمشاركة فً تطوٌر هذا القطاع الهامٌ .عتبر المؤتمر من أهم الفعالٌات على األجندة
اإلقلٌمٌة ،وتستضٌفه منطقة الشرق األوسط مرة كل أربع سنوات ،ومن المهم أن ٌغطً المؤتمر
كافة المواضٌع والتخصصات فً قطاعً النفط والغاز حتى ٌستفٌد جمٌع المشاركٌن".
وآخر موعد لتسلٌم األوراق المشاركة هو  21من مارس 2009؛ حٌث سٌتم اختٌار األوراق
المطروحة ووضع برنامج المؤتمر من قبل اللجنة التقنٌة.

من جهته قال أولٌفر دوبرل ،مدٌر مركز توتال لألبحاث فً قطر وأحد رؤساء برنامج المؤتمر
العالمً لتكنولوجٌا البترول" :سٌركز برنامج المؤتمر على مدى انتشار التكنولوجٌا الحدٌثة ،وأفضل
الممارسات والنشاطات المتعددة االختصاصات والمصممة بدقة".
وأضاف قائالً " :ستقوم اللجنة المختصة والمؤلفة من المنظمات الراعٌة بتقٌٌم األوراق المطروحة
للمشاركة واختٌار األفضل من بٌنها ،آخذة بعٌن االعتبار المعلومات التقنٌة المذكورة والتنوع
اإلقلٌمً لمحتواهاٌ .عتبر المؤتمر منصة مثالٌة لجمٌع المشاركٌن لنشر أعمالهم واشتهارها".
وٌرعى "المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول" كل من المنظمة األمرٌكٌة للجٌولوجٌٌن المختصٌن
فً قطاع البترول والمعروفة اختصاراً بـ "إٌه إٌه بً جً" ،والمنظمة األوروبٌة للعلماء والمهندسٌن
"جً بً إٌه" ،وجمعٌة الجٌوفٌزٌائٌٌن
الجٌولوجٌٌن "إي إٌه جً إي" ،ومنظمة مصنعً الغاز
المستكشفٌن "أس إي جً" وجمعٌة مهندسً البترول "أس بً إي".
ومن اآلن فصاعداً ،قرر منظمو المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول ،والذي عاد للمنطقة بعد أن
عقدت دورته السابقة لعام  2008فً العاصمة المالٌزٌة كواالالمبو ر ،أن ٌعقد المؤتمر مرة كل
سنتٌن بالتناوب ما بٌن منطقتً الشرق األوسط وآسٌا.
وسٌضم المؤتمر ،أحد أكثر الفعالٌات شمولٌة من نوعه والذي سٌقام فً فندق ومنتجع شٌراتون
الدوحة ،فعالٌات متنوعة مثل حفل خاص لتوزٌع جوائز للشركات الرائدة التً قدمت أهم
المشروعات الهندسٌة فً قطاعً النفط والغاز ،ورحالت مٌدانٌة تعلٌمٌة ،ومعرض متخصص،
وورش عملٌة للخبراء والمختصٌن الشباب وبرنامجا ً اجتماعٌاًَ للشركاء األعضاء.
وللحصول على قائمة كاملة بالمواضٌع المطروحة للمناقشة ولمعرفة المزٌد من التفاصٌل ،ننصح
خبراء الصناعة المهتمٌن بالمشاركة زٌارة موقع المؤتمر على الشبكة
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التعلٌق على الصورة :أعلنت لجنة البرامج فً المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول ،والذي ٌأخذ
مكانا ً فً دٌسمبر القادم فً العاصمة القطرٌة الدوحة ،رسمٌا ً عن بدء استقبالها ألوراق
المشاركٌن من كل من قطاعً النقط والغاز.
لمحة للمحررٌن
المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول "آي بً تً سً" ،هو مؤتمر ومعرض عالمً مختص بقطاعً النفط والغاز.
ٌنعقد المؤتمر مرة كل سنتٌن وتستضٌفه بالتناوب دول مختلفة من قارة آسٌا والشرق األوسط .وستناقش القضاٌا
المطروحة فً برنامج المؤتمر والنشاطات المرتبطة أحدث الحلول التكنولوجٌة المتوفرة فً األسواق العالمٌة
والقضاٌا الصناعٌة التً تواجه خبراء الصناعة والمدراء فً مختلف أنحاء العالم ،خاصة فً قطاع الغاز وبعض
القضاٌا الشاملة مثل القضاٌا الصحٌة والبٌئٌة واألمنٌة والموارد البشرٌة.

وجاء المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول نتٌجة لتكاثف جهود كل من المنظمة األمرٌكٌة للجٌولوجٌٌن المختصٌن
فً قطاع البترول والمعروفة اختصاراً بـ "إٌه إٌه بً جً" ،والمنظمة األوروبٌة للعلماء والمهندسٌن
الجٌولوجٌٌن "إي إٌه جً إي" ،ومنظمة مصنعً الغاز "جً بً إٌه" ،وجمعٌة الجٌوفٌزٌائٌٌن المستكشفٌن "أس
إي جً" وجمعٌة مهندسً البترول "أس بً إي" ،مما نتج عن إنشاء لجنة متعددة التخصصات وإنشاء برنامج
عالمً المستوى.
وسٌحظى وزراء القطاع النفطً فً المنطقة ورواد الصناعة والممثلٌن الحكومٌٌن بفرصة لمشاركة آرائهم
ومناقشة آخر تطورات الصناعة العالمٌة وتوجهاتها ،وتبادل الخبرات والتجارب ،وتقدٌم أحدث الحلول التكنولوجٌة
والمبتكرة ،والحث لمزٌد من التجارب التقنٌة والنشاطات التجارٌة .إضافة لذلك ،ستقدم العدٌد من الجوائز
والشهادات التقدٌرٌة لألشخاص والمنظمات الذٌن بذلوا جهوداً كبٌرة فً اإلسهامات التجارٌة والتكنولوجٌة فً
هذه القطاعات .كما ستكون هناك سلسلة من النشاطات االجتماعٌة المتكاملة والتً تهدف لتشجٌع اللقاءات
التعارفٌة والنقاشات الجانبٌة.
وسٌركز برنامج المؤتمر على نشر التكنولوجٌا الحالٌة والجدٌدة ،وأفضل الممارسات والنشاطات المتعددة
التخصصات .وستلعب المعارف المختلفة وقدرات وكفاءة الدول المشاركة والعضوٌة الدولٌة للمنظمات الراعٌة،
عبر طٌف من التخصصات التكنولوجٌة المتعددة ،دوراً فً نجاح المؤتمر والمعرض المصاحب.
وحظٌت الدورة االفتتاحٌة للمؤتمر والتً أقٌمت عام  2005بمشاركة أكثر من  3000آالف مندوب من مختلف
أنحاء العالم ،واستضاف المؤتمر آنذاك  2809مندوبا ً وزائراً ممثلٌن عن  49دولة من أفرٌقٌا ً وآسٌا ودول المحٌط
 3682مشاركا ً من  80دولة
الهادئ وأوروبا والشرق األوسط وأمٌركا الشمالٌة .وارتفع هذا العدد لٌصل إلى
مختلفة فً دورة عام  2007والتً أقٌمت فً دبً .واستقطبت الدورة الثالثة من الفعالٌة والتً أقٌمت عام 2008
وألول مرة فً إحدى دول المحٌط الهادئ فً آسٌا ،أكثر من  7500مندوب من أكثر من  57دولة .ومن المتوقع
أن ٌضم عدد األعضاء نسبة كبٌرة من أعضاء المنظمات الراعٌة للمؤتمر.

