إختتام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا النفط والغاز
بنجاح باهر برغم التوتر الشديد ألسعار النفط
 10ديسمير  - 2015اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول في الدوحة والذي اقيم تحت رعاية حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى ،بعد استقطاب اكثر من  3,800خبير يمثلون  630شركة من
 63دولة .وهو يعد أكبر حدث متعدد التخصصات في مجال النفط والغاز تنضمه الجمعيات المختصة في النصف الشرقي من
الكرة االرضية .وقد شهد الحدث حضور متحدثين من أعلى المستويات ممثلين لحكومات وشركات كبرى في مجال
األستكشاف وأستخراج النفط والغاز وكذلك الخدمات واالستشارات وشركات األبحاث واألوساط األكاديمية.
وشهد الحدث الذي تضمن شعار "التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة" جلستين للرؤساء التنفيذيين وخمس
جلسات نقاش ،وبرنامج شامل متعدد التخصصات التقنية بمشاركة  230ورقة عمل ،باالضافة الى المعرض ،والبرنامج
الخاص للشباب .ويذكر ان الشركة الراعية لهذا الحدث هي قطر للبترول مع شل كراعي مساند.
في اليوم الثاني من المؤتمر وأثناء الجلسة العامة للرؤساء التنفيذيين ،تحدث المندوبين عن الفوائد الطويلة األمد التي ستأتي
بصناعة النفط والغاز من خالل استخدام احدث التكنولوجيا والشراكة ،فضال عن أهمية الموهوبين والخبراء لدفع كل هذه
العناصر ودورها المهم وال سيما في التصدي لتغير المناخ على هامش مؤتمر تغيير المناخ الواحد والعشرين والذي انعقد في
باريس.
كما وشهد اليوم الثالث واألخير الحضور القوي وبعض المناقشات ،ومن جانبه قال وليد الرفاعي ،المدير اإلداري لجمعية
مهندسي البترول الدولية في الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومدير المؤتمر "أود أن أعبر عن خالص الشكر
واالمتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر لرعايته الكريمة .وأود أن أشكر سعادة الشيخ عبد هللا بن
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه الكبير وحضوره شخصيا ألفتتاح المؤتمر
والمعرض .كما أشكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على دعمه لهذا الحدث".
وأضاف السيد الرفاعي" :أود أن أشكر شركة قطر للبترول ،الشركة المستضيفة  -وخاصة السيد سعد شريدة الكعبي ،الرئيس
التنفيذي لشركة قطر للبترول واللجنة التنفيذية للمؤتمر على مساهمته القيمة .وشكري أيضا لشركة شل ،الراعي المساند -
وخاصة السيد اندي براون ،مدير التنقيب واإلنتاج لدوره كرئيس مشارك في اللجنة التنفيذية .وأود أخيرا أن أتقدم بالشكر إلى
جميع الشركات التي حضرت هنا في الدوحة والتي ساهمت في انجاح هذا الحدث المهم.
ستقام الدورة القادمة للمؤتمر في بانكوك ،تايالند  16-14نوفمبر  2016و ستكون شركة بي تي تي إي بي لالستكشاف
واإلنتاج الشركة الراعية للدورة العاشرة من المؤتمر.
وفي الحفل الختامي قال سمبورن فوكتيوبورناجي ،الرئيس والمدير التنفيذي للشركة المستضيفة ورئيس المؤتمر لسنة ،2016
"من المهم االستمرار في تثقيف أنفسنا والمجتمع وجيل الشباب على كيفية صناعة النفط والغاز والتي يمكن أن تساعد في بناء
نظام بيئي واقتصادي مزدهر ومستدام .وكما يشكل المؤتمر أمر حيوي في تعزيز نشر التكنولوجيا وتبادل المعرفة على نطاق
عالمي مما سيساعدنا في االدراك والعمل من أجل مستقبل مستدام".
وتماشيا مع توقعات الطاقة على المدى الطويل ،فإن عنوان المؤتمر لسنة  2016سيكون "االبتكار والتميز في الكفاءة من أجل
مستقبل طاقتنا" ،" .والذي سيضم العديد من الجلسات العامة رفيعة المستوى ،وبرنامج فني متعدد التخصصات كما سيضم

معرضأ سيعرض أحدث االبتكارات والتقنيات .وسوف تركز المناقشات على كيفية مساعدة هذا القطاع من خالل التعليم
واالبتكار والتقدم التكنولوجي.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكترونيwww.iptcnet.org/2015/doha :
لمعرفة المزيد حول الدورة العاشرة للمؤتمر مثل كيفية تقديم مقترحات أوراق العمل التقنية ،وفرص العرض في المعرض
التفاصيل يرجى زيارة الموقع االلكتروني http://www.iptcnet.org/2016/ومختلف
او االتصال عبر االيميلiptc@iptcnet.org
النهاية-حول المؤتمر
هذا ،وقد تنامى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول منذ انطالقته عام  ،2005ليصبح من أهم المؤتمرات العالمية ،وقد تمت
استضافته بشكل متناوب بين آسيا والشرق األوسط ..كما يعد أضخم حدث متنوّ ع الفعاليات في قطاع النفط والغاز في النصف
الشرقي من الكرة األرضية .الهدف لتعزيز تقدم المعرفة العلمية والتكنولوجية المتصلة التنقيب والتطوير واإلنتاج والنقل والتجهيز
من النفط والغاز الطبيعي.
وهذا المؤتمرمن تنظيم الجمعية األمريكية لجيولوجيي النفط والجمعية األوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين وجمعية
جيوفيزيائيي االستكشاف وجمعية مهندسي البترول.

