أنطالق المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول اليوم بحضور رئيس
الوزراء
 7ديسمبر  ،2015بدأت اليوم في الدوحة  ،فعاليات افتتاح الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول ،وھو يعد أكبر حدث متعدد
التخصصات في مجال النفط والغاز في النصف الشرقي من الكرة االرضية .ومن المتوقع حضور أكثر من  5,000من الخبراء و
المھنيين لحضور المؤتمر.
خالل الفترة من  9–7ديسمبر سيقام المؤتمر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى في مركز
قطر الوطني للمؤتمرات ،و تحت عنوان "التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة " .ويذكر ان الشركة الراعية لھذا الحدث
ھي قطر للبترول مع شل كراعي مساند.
األيام الثالثة المقبلة ستشھد حضور قوي لخبراء و مھنيين من أكثر من  450شركة من  50دولة لإلطالع على الرؤى المستقبلية من
صناع القرار في مجال النفط و الغاز والحصول على آخر المعلومات من خالل البرنامج التقني للمؤتمر والذي يشمل أكثر من  230ورقة
عمل تم اختيارھم بعناية شديدة بعد إستالم أكثر من  1,500ورقة عمل .باإلضافة الى ذلك ،فإن الحدث يشھد معرضا للتكنولوجيا الرائدة
وأحدث االبتكارات في الصناعة.
و من المعروف ان المؤتمر يتميز على مدار السنوات بااللتزام ببرنامج عالي المستوى بحضور خبراء من جميع انحاء العالم بتقديم احدث
التكنولوجيا لمواجھة التحديات في ھذا المجال.
في الجلسة االفتتاحية ،القى معالي الشيخ عبدﷲ بن ناصر ال ثاني ،رئيس الوزراء ووزير الداخلية ،بأن دولة قطربالرغم من واقع األسعار
الجديد في أسواق الطاقة العالمية مستمرة في استثمار مواردھا الطبيعية من اجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة" و اكد
معاليه "أن اي تقلب ال ترتبط بحال العارض و الطلب ،لن يكون من مصلحة المنتجين أو المستھلكين على المدى البعيد".
و من جانبه ھنأ وزير الطاقة و الصناعة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة المنظمين على اختيارھم الموفق لموضوع المؤتمر ھذا
العام والذي يجعل الشراكة و التكنولوجيا على رأس قائمة اولويات جدول اعمال اي دولة تسعى الى تحقيق التقدم" و أضاف " أن قطر
اليوم شرعت بالفعل في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في مشروع قيمته مليار دوالر السترجاع اكثر من  %90من الغازالفاقد في
ارصفة التحميل بميناء راس لفان".
أما المھندس سعد الكعبي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لقطر للبترول فقد صرح بأن " الصناعة البترولية ستيقى لفترة طويلة ،ذات
طبيعة عالمية تؤثر وتتأثر بالتغييرات والتقلبات السياسية واالقتصادية وتتطلب استثمارات ھائلة ومستمرة وتكنولوجيا متقدمة ومتجددة كما
أن مشاريعنا تحتاج لمدة زمنية طويلة إلسترجاع مردود مجزي ومقبول لالستثمارات ." ،و دعا الكعبي قيادات صناعة البترول الى العمل
من اجل تحويل التحديات التي تواجه الصناعة الى فرص مستقبلية لتطويرھا و تعزيزھا".
اما أندي براون ،مدير التنقيب واإلنتاج في شل فقد اشارعلى تجربته الشخصية في العمل في قطر" :كانت تجربتي الخاصة في دولة قطر
عند تسليم مشروع اللؤلؤة و ھذا شاھدا كبيرا على مبادئ التكنولوجيا والشراكة".

في وقت الحق في الصباح ،جلسة للرؤساء التنفيذيين شھدت مشاركة من كبار الخبراء في مجال النفط و الغاز بما في ذلك كبار المدراء
التنفيذيين لكل من أرامكو السعودية ،وشركة قطر للبترول ،وشركة شل ،وتوتال ،وكونوكو فيليبس .فقد تم مناقشة كيفية االستثمار في
التكنولوجيا النظيفة )مثل التقاط الكربون وتخزينه( لضمان مستقبل مستدام للطاقة.
وسيقام على ھامش المؤتمر مجموعة من البرامج التعليمية و االنشطة التي تستھدف طالب المدارس والجامعات والمھنيين الشباب للتعرف
على مستقبل صناعة النفط و الغاز.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكترونيwww.iptcnet.org/2015/doha :
وتضم قائمة الرعاة الرئيسيين :شركة كونوكو فيليبس ،واكسون موبيل ،وشركة ميرسك للبترول ،أوكسيدنتال بتروليوم )أوكسي( ،راس
غاز ،شركة أرامكو السعودية ،وتوتال.
النھاية-حول المؤتمر
ھذا ،وقد تنامى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول منذ انطالقته عام  ،2005ليصبح من أھم 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.
الھدف لتعزيز تقدم المعرفة العلمية والتكنولوجية المتصلة التنقيب والتطوير واإلنتاج والنقل والتجھيز من النفط والغاز الطبيعي.
وھذا المؤتمرمن تنظيم الجمعية األمريكية لجيولوجيي النفط والجمعية األوروبية لعلماء الجيولوجيا والمھندسين وجمعية جيوفيزيائيي
االستكشاف وجمعية مھندسي البترول.

