بٌان صحفً للنشر

رقم قٌاسً لعدد األوراق المرفقة للمشاركة فً
المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول
المؤتمر ٌتلقى دعماً كبٌر ًا من المنظمات والهٌئات الفاعلة فً القطاع وٌحظى بتأٌٌد من منظمة
األقطار العربٌة المصدرة للبترول "أوابك"
الدوحة ،قطر ٌ ×× -ونٌو  :2009استجابت المنظمات والشركات الرائدة فً صناعة النفط والغاز
من مختلف أنحاء العالم بشكل إٌجابً للنداء الذي وجهته الشركة المنظمة للمؤتمر العالمً
لتكنولوجٌا البترول والذي أعلنت فٌه عن البدء رسمٌا ً باستقبال أوراق المشاركٌن فً برنامج
المؤتمر الذي ستنطلق فعالٌاته فً الفترة ما بٌن  9-7دٌسمبر  2009فً الدوحة ،بإرسالها لعدد كبٌر
من المشاركات فاق كل التصورات.
وقامت اللجنة المسؤولة عن برنامج المؤتمر باإلطالع على كافة األوراق المنتسبة ،والتً بلغ عددها
 1128مشاركة ،مسجلة بذلك رقما قٌاسٌا ً بعدد األوراق التً استقبلها المؤتمر فً تارٌخه ،حٌث تم
اختٌار ما ٌقارب  600ورقة تمثل  130شركة من  35دولة حول العالم.
ووضعت اللجنة المسؤولة ،والتً تضم عدداً من كبار رواد قطاع النفط والغاز العالمٌٌن ،معاٌٌر
عالٌة العتماد األوراق المشاركة كجزء من جهودها الحثٌثة لالرتقاء بنوعٌة المؤتمر وجعله على
رأس قائمة الفعالٌات التً ٌتوجب على جمٌع العاملٌن فً القطاع حضورها.
وقال خالد الحتمً ،مدٌر تطوٌر الغاز فً قطر للبترول والرئٌس األول للجنة المسؤولة عن برنامج
المؤتمر" :كان حجم االستجابة من الشركات والمنظمات العاملة فً القطاع كبٌر جداً ،نشكر زمالئنا
فً الصناعة جزٌل الشكر ونحٌٌهم على مشاركاتهم القٌمة التً تهدف لتطوٌر وتحسٌن قطاع النفط
والغاز".
وأضاف الحتمً قائالًٌ" :عتبر المؤتمر من الفعالٌات الهامة على األجندة اإلقلٌمٌة ،ذلك أنه ٌقام فً
منطقة الشرق األوسط مرة واحدة كل سنتٌن .ستتم مناقشة جمٌع المواضٌع التً طرحتها اللجنة
 52موضوعاً ،ونظراً لتمٌز األوراق المرفقة
المسؤولة عن برنامج المؤتمر والتً بلغ عددها
للمشاركة فً المؤتمر قررت اللجنة إضافة ست مواضٌع تقنٌة جدٌدة من شأنها إثراء برنامج
المؤتمر وتبادل المعارف والخبرات بٌن المشاركٌن".
من جانبه ،أضاف أولٌفٌٌه دوبرول ،مدٌر مركز توتال لألبحاث فً قطر والرئٌس الثانً للجنة
المسؤولة عن برنامج المؤتمر" :سٌركز برنامج المؤتمر على عدد من القضاٌا أهمها مدى انتشار
التكنولوجٌا الحالٌة والجدٌدة ،وأفضل الممارسات التً ٌمكن للشركات والمنظمات العاملة فً القطاع

اتباعها واألنشطة المتعددة التخصصات للقطاع ،كما أن المؤتمر مصمم بعناٌة فائقة لتعزٌز أهمٌة
الدور الذي ٌلعبه فً الصناعة ولالستفادة القصوى من المواضٌع المطروحة فٌه".
وٌسعى المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول ،والذي تقام دورته الرابعة فً قطر تحت رعاٌة كرٌمة
من صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً ،أمٌر قطر ،لٌكون الحدث األكبر واألكثر شمولٌة
فً تارٌخه .وسٌضم المعرض الذي ٌقام على هامش المؤتمر ،سبعة أجنحة وطنٌة تضم كال من
الصٌن ،والدنمارك ،والهند ،وإٌطالٌا ،ومالٌزٌا ،أمٌركا الشمالٌة والنروٌج ،باإلضافة إلى أجنحة
متخصصة فً قطاعات البٌئة و"الصحة والسالمة" والطاقة الذكٌة.
وحاز المؤتمر ،الذي ٌقام تحت عنوان "تحدٌات الطاقة العالمٌة :إلتزام وثبات" ،على دعم كبٌر من
منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول "أوابك" ،والتً التزمت بتقدٌم الرعاٌة الكاملة والشاملة له
ما رفع من أهمٌته ومكانته ،إذ تعتبر هذه المرة األولى التً تقوم فٌها المنظمة (منذ تأسٌسها عام
 )1968بدعم ورعاٌة إحدى الفعالٌات.
كما وحاز "المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول" أٌضا ً على الرعاٌة من 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".
وسٌوفر المؤتمر أرضٌة خصبة لخبراء قطاع النفط والغاز لمخاطبة زمالئهم فً القطاع .ومن بٌن
المتحدثٌن المشاركٌن فً المؤتمر" :أندرو غولد ،الرئٌس والرئٌس التنفٌذي لشركة "شلمبٌرغر"،
"أولٌفٌٌه أبٌر"  ،الرئٌس التنفٌذي للمعهد الفرنسً للبترول ورئٌس اللجنة المسؤولة عن برنامج
المؤتمر" ،رٌتش كروغر" ،رئٌس شركة "إكسون موباٌل برودكشن" وسعد الكعبً ،مدٌر مشارٌع
النفط والغاز فً قطر للبترول.
وقرر 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
الشرق األوسط وآسٌا.
وسٌضم المؤتمر ،أحد أكثر الفعالٌات شمولٌة من نوعه والذي سٌقام فً فندق ومنتجع شٌراتون
الدوحة ،فعالٌات متنوعة تضم حفالً خاصا ً 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 لمرافقً األعضاء.
وٌنصح خبراء الصناعة المهتمٌن بحجز مقاعد لهم ومساحات عرض فً المؤتمر والمعرض
باإلسراع فً اتخاذ اإلجراءات الالزمة واالستفادة من الخصومات وحجوزات اإلقامة التً توفرها
الجهة المنظمة "للمؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول" فً قطر .لمزٌد من المعلومات تفضلوا بزٌارة
موقع المؤتمر على الشبكة .www.iptcnet.org/2009

التعلٌق على الصورة :استقبلت اللجنة المسؤولة فً المؤتمر العالمً لتكنولوجٌا البترول عدداً
قٌاسٌا ً من األوراق المرفقة بغرض المشاركة فً الدورة الرابعة من
فعالٌة النفط والغاز المتعدد التخصصات ،والتً ستأخذ مكانا ً لها فً
دٌسمبر القادم فً العاصمة القطرٌة الدوحة.
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.

