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لمعرفة آخر المستجدات والمبادرات المبتكرة

الفاضل :نتطلع لالستفادة من أحدث التجارب
والتقنیات العالمیة في مجال الطاقة

• خالد الفا�ضل يف جناح الكويت امل�شارك يف امل�ؤمتر

قال وزیر النفط وزیر الكهرباء واملاء خالد الفا�ضل
ان م�ؤمتر الطاقة العاملي الذي انطلقت فعالیاته
االثننی يف ابوظبي یعد احد ابرز الفعالیات العاملیة
يف قطاع الطاقة وم�شتقاتها.
وا�ضاف الفا�ضل ان «امل�ؤمتر یعترب اكرب جتمهر
ل�صناع القرار يف جمال الطاقة يف العامل ملناق�شة
�آلیات ا�ستخدام الطاقة النظیفة وتقلیل االنبعاثات
الناجتة عن الطاقة».
واو�ضح ان ما مییز هذا امل�ؤمتر عن بقیة امل�ؤمترات
العاملیة االخ��رى هو وجود املبادرین وا�صحاب
االفكار املتعلقة بالطاقة وامل�ستثمرین اجلادین يف
حتویل هذه االفكار الى م�شاریع ناجحة يف خمتلف
الدول.
وقال« :لقد ت�رشفت بح�ضور امل�ؤمتر تلبیة لدعوة
كرمیة من ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
للقوات امل�سلحة االماراتیة ال�شیخ حممد بن زاید �آل
نهیان ل�سمو ويل العهد ال�شیخ نواف االحمد اجلابر
ال�صباح الذي انابني حل�ضور هذا امل�ؤمتر».
ولفت الى ان امل�ؤمتر «هو امتداد خلیجي ملنتدى
عاملي یعقد للمرة االولى يف بلد من منظمة البلدان
امل�صدرة للنفط «اوبك» ودول ال�رشق االو�سط و�شمال
افریقیا» معتربا ان ا�ست�ضافة االمارات لهذا احلدث
العاملي هو ت�رشیف للدول اخللیجیة.

وبنی ان امل�شاركة الكویتیة يف امل�ؤمتر تهدف الى
التعرف على اخر امل�ستجدات واملبادرات املبتكرة
يف جمال الطاقة واال�ستفادة من اح��دث التجارب
والتقنیات العاملیة.
وذك��ر ان الكویت ت�شارك يف املعر�ض امل�صاحب
للم�ؤمتر بجناح لوزارة الكهرباء واملاء ا�ضافة الى
هیئة م�رشوعات ال�رشاكة التي تتواجد لطرح وابراز
التجربة الكویتیة يف جمال �رشاكة القطاعنی العام
واخلا�ص.
وعلى هام�ش امل�ؤمتر قام الفا�ضل وبرفقته وكیل
وزارة الكهرباء وامل��اء الكویتیة حممد بو�شهري
والقائم باالعمال باالنابة يف �سفارة الكویت لدى
االم��ارات ال�شیخ �صباح املالك ال�صباح بزیارة
اجلناح الكویتي يف املعر�ض.
ویقام امل�ؤمتر الذي ی�ستمر حتى � 12سبتمرب احلايل
مبركز ابوظبي الوطني للمعار�ض «ادنیك» مب�شاركة
 72وزیرا و 500رئی�س تنفیذي میثلون  150دولة.
وی�ستعر�ض امل�ؤمتر اكرث من  80جل�سة حواریة
تتعلق بق�ضایا الطاقة والتطورات التي ی�شهدها
القطاع بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء
ا�ضافة الى تطویر م�صادر الفحم النظیف والطاقة
املتجددة والنوویة والنقل وكفاءة الطاقة والتمویل
واال�ستثمار واال�ست�شارات.

سعر برميل النفط الكويتي ارتفع
ليبلغ  61.45دوالراً
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«إيكويت» :افتتاح مصنع «إم إي غلوبال» في تكساس
�أعلنت جمموعة ايكويت عن افتتاح
م�صنع �أم �إي غلوبال اجلديد
يف �أوي�����س�تر ك��ري��ك ،تك�سا�س،
الواليات املتحدة االمريكية .وقد
مت االحتفال باحلدث ال�ضخم �ضمن
ق�ص �رشيط افتتاح
فعالية تخللها ّ
املوقع بح�ضورم�ساهمي و�إدارة
جمموعة ايكويت.
وت��ع��ود ملكية امل��ن�����ش ��أة ذات
املوا�صفات العاملية واملخ�ص�صة
لإنتاج  750.000طن مرتي �سنوي ًا
من الإيثيلني جاليكول ل�رشكة �أم
�إي غلوبال االمريكية اململوكة
بالكامل ملجموعة ايكويت .ومن
املقرر لهذا املوقع �إنتاج مواد
�أحادي الإيثيلني جاليكول وثنائي
الإيثيلني جاليكول التي ت�ستخدم
يف ع��دد م��ن التطبيقات ،منها
�ألياف البولي�سرت والزجاجات
وم��واد التعبئة امل�صنوعة من
ترييفتاالت ال��ب��ويل �إيثيلني،
وم�����ض��ادات ال��ت��ج��م��د و�سوائل
التربيد ،ف�ض ً
ال عن الدهانات
والراتنجات و�سوائل التذويب
و���س��وائ��ل نقل احل����رارة وم��واد
البناء.
ويف ت�رصيح ل��ه ،ق��ال رامي�ش
راماجندران ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة ايكويت�« :إن��ه َلإجناز
كبري ملجموعة ايكويت والذي
�سيعود بالنفع على الكويت وعلى
الواليات املتحدة االمريكية على
حد �سواء .ويف ظل منو ال�سوق
ال��ع��امل��ي ملنتجات الإيثيلني
ج�لاي��ك��ول� ،سوف مينحنا هذا
امل�صنع م��رون��ة �أك�ب�ر لتلبية
احتياجات عمالئنا واال�ستفادة
يف الوقت نف�سه من فر�صة توافّ ر
ال��غ��از ال�صخري يف الواليات
املتحدة االمريكية .ويعزز هذا
املوقع من ب�صمتنا العاملية،

• جانب من االفتتاح

ويعترب جزء ًا من ا�سرتاتيجيتنا
يف تطوير �أعمالنا ذات القيمة
امل�ضافة كوننا جهة عاملية
رائدة يف �إنتاج وت�سويق الإيثيلني
جاليكول».
و�أ���ض��اف رام��اج��ن��دران �إل���ى �أن
هذا املوقع هو ح�صيلة العالقة
طويلة الأم���د التي جمعت بني
ال�رشيك الكويتي� ،رشكة �صناعة
الكيماويات البرتولية يف الكويت،
وال�رشيك االمريكي� ،رشكة داو،
م�شري ًا �إل��ى �أن ه��ذه العالقة قد
ُبنيت يف مرحلة حترير الكويت
و� ّأدت �إلى ت�شكيل �رشكة ايكويت
للبرتوكيماويات ،وهي م�رشوع
م�شرتك بني �رشكة داو و�رشكة
�صناعة الكيماويات البرتولية
( %42.5لكل منهما) وكذلك �رشكة

من الوصول إلى
إنتاج  5ماليين

برميل يومي ًا

• ارتفاع �سعر النفط الكويتي

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي  1.02دوالر يف تداوالت ام�س ليبلغ
 61.45دوالر ًا مقابل  60.43دوالر ًا للربميل يف ت��داوالت اجلمعة
املا�ضية وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف اال�سواق العاملية ارتفعت العقود الآجلة خلام برنت  1.05دوالر
ليتحدد �سعر الت�سوية عند  62.59دوالر ًا للربميل يف حني زادت عقود
اخلام االمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط  1.33دوالر لتغلق عند 57.85
دوالر ًا للربميل.

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته

لنمو طلب النفط إلى مليون برميل يومي ًا
خف�ض غولدمان �ساك�س توقعاته لنمو لطلب على
النفط يف  2019عازيا ذلك �إلى تقل�ص الطلب من
الهند واليابان ومناطق �آ�سيوية �أخرى من خارج
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وال�رشق
الأو�سط و�أمريكا الالتينية.
وراجع البنك ُ
امل��درج يف وول �سرتيت توقعاته
باخلف�ض �إلى مليون برميل يوميا من  1.1مليون
برميل يوميا لكنه �أبقى على تقديره لنمو الطلب
يف  2020ثابتا عند  1.4مليون برميل يوميا.
ومع ذلك ،مت�سك غولدمان �ساك�س بتوقعاته ل�سعر
خام برنت يف  2020عند �ستني دوالر للربميل الفتا
�إلى ا�ستعداد منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» للت�ضحية بجزء من ح�صتها ال�سوقية.
وكتب حمللو غولدمان يف مذكرة بتاريخ التا�سع
من �سبتمرب« :توقعاتنا للإمدادات والطلب على
النفط لعام  2020تدعو �إلى مزيد من تخفي�ضات
الإنتاج من جانب �أوبك للإبقاء على املخزونات
قرب املعدل الطبيعي».

وا�ضاف« :ال زلنا نتوقع �أن �أوبك �ست�ضحي بجزء
من ح�صتها ال�سوقية مبا يتما�شى مع تعليقات
قيادتها خالل اجتماعها يف يونيو ما نعتقد �أنه
�سي�ؤدي �إلى بلوغ �أ�سعار برنت حوايل �ستني دوالرا
للربميل».
ونزلت �أ�سعار النفط اخل��ام ح��وايل  %20من
امل�ستويات املرتفعة التي بلغتها يف �أبريل وهو
ما يعود �إلى �أ�سباب منها ت�صاعد احلرب التجارية
بني الواليات املتحدة وال�صني التي من املتوقع
�أن ت�رض باالقت�صاد العاملي والطلب على النفط
بالتبعية.
ولوحت بنوك �أخ��رى بينها م��ورغ��ان �ستانلي
وباركليز �إلى خماطر حتيط بالطلب على النفط
ب�سبب ال�ضبابية االقت�صادية.
وخف�ض مورغان �ستانلي ال�شهر املا�ضي توقعاته
لأ�سعار النفط والطلب عليه ملا تبقى من العام
مرجعا ذلك �إلى �ضعف �أكرب للآفاق االقت�صادية
وتراجع الطلب وارتفاع �إنتاج النفط ال�صخري.

بوبيان للبرتوكيماويات مبلكية
 %9و�رشكة القرين لل�صناعات
البرتوكيماوية مبلكية %6
وتابع راماجندران قائالً« :بد�أت
جمموعة ايكويت م�سريتها من
خالل حتقيق عدد من اال�ستثمارات
يف ال��ك��وي��ت ،وت�ستكمل �أم�س
خطط �أعمالها عرب اال�ستثمار يف
تك�سا�س .وقد �سمحت لنا قدرتنا
على اال�ستفادة من خربة �رشكة
داو يف تنفيذ امل�شاريع ف�ض ً
ال عن
متيزها الت�شغيلي ،من تنفيذ
امل����شروع يف ال��ف�ترة املحددة
وبح�سب امل��وازن��ة املعتمدة ،
الأمر الذي يعد �إجناز ًا رائعا».
وي��ذك��ر �أن امل����شروع ق��د حقق
خ�لال عملية بنائه العديد من
الإجن��ازات البارزة ،مبا يف ذلك

�أكرث من ثالثة ماليني �ساعة عمل
�آمنة متتالية .ومن جهته ،قال
نا�رص الدو�رسي ،النائب الأول
للرئي�س يف جمموعة ايكويت�« :إنه
�إجن��از بالغ الأهمية يف تاريخ
اي��ك��وي��ت� ،إذ قامت املجموعة
بدعم قدرتها الت�صنيعية على
�ساحل اخلليج االمريكي لتلبية
احتياجات العمالء يف املنطقة.
و�إن �إنتاج ايكويت للجاليكول
يف الأمريكتني يعادل �إنتاجه يف
الكويت .املجتمع يف تك�سا�س
رحب جد ًا بهذا اال�ستثمار وتتطلع
ّ
املجموعة �إل��ى �أن تكون جزء ًا
من هذه املنطقة» .ومن املتوقع
�أن تبد�أ عملية �شحن الكميات
التجارية للمنتج النهائي يف
نوفمرب .2019

النفط يرتفع بدعم من توقعات تمديد خفض اإلنتاج

العراق يقترب

ق�����ال وزي������ر ال��ن��ف��ط
العراقي ثامر الغ�ضبان
�أم�س �إن ب�لاده تقرتب
من الو�صول �إلى طاقة
�إنتاجية للنفط عند 5
ماليني برميل يوميا،
ويتطلع لإ�ضافة مليوين
برميل خ�لال ال�سنوات
القليلة املقبلة.
و�أ����ض���اف ال���وزي���ر �أن
العراق ال ي��زال يحرق
ن�����ص��ف �إن���ت���اج ال��غ��از
امل�صاحب ،وذلك حتى
نهاية العام املا�ضي،
ل���ك���ن امل�����ش�روع���ات
اجلديدة لتحويل الغاز
�إل��ى �سائل �ست�سهم يف
حل امل�شكلة.

اقتصاد

• ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم اخلام�س لت�صل �إلى �أعلى م�ستوياتها
يف حوايل � 6أ�سابيع �أم�س ،مدعومة بالتفا�ؤل حيال �إمكانية اتفاق �أوبك
ومنتجني �آخرين على متديد تخفي�ضات الإنتاج لدعم الأ�سعار.
وكان خام القيا�س العاملي برنت مرتفعا مبقدار � 31سنتا �أو � %0.5إلى
 62.90دوالر ًا للربميل ،بينما كانت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط االمريكي مرتفعة � 32سنتا �أو � %0.6إلى  58.17دوالر ًا للربميل.
ويف وقت �سابق ،زاد برنت �إلى �أعلى م�ستوياته منذ الأول من �أغ�سط�س،
بينما �صعد اخلام االمريكي �إلى �أعلى م�ستوى له منذ  31يوليو.
وربح خام غرب تك�سا�س الو�سيط �أكرث من � %2أول �أم�س ،بينما �أنهى
برنت �أم�س مرتفعا � ،%1.7إذ جاء رد فعل ال�سوق �إيجابيا حيال تعيني
العاهل ال�سعودي ابنه الأمري عبدالعزيز بن �سلمان وزيرا للطاقة يوم
الأحد .وقال الأمري عبدالعزيز ،وهو ع�ضو قدمي بوفد اململكة لدى
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك»� ،إن ركائز ال�سيا�سة ال�سعودية
لن تتغري و�إن اتفاق خف�ض �إنتاج النفط العاملي  1.2مليون برميل
يوميا �سيظل م�ستمرا.
و�أ�ضاف �أن التحالف الذي يعرف با�سم �أوبك ،+والذي ي�ضم �أع�ضاء
�أوبك ودول غري �أع�ضاء من بينها رو�سيا� ،سي�ستمر لفرتة طويلة.

«برنت» فقد  %22من قيمته خالل أغسطس
ليبلغ  58دوالراً للبرميل
وا�صلت املخاوف ب�ش�أن االقت�صاد
العاملي ت�أثريها على �أ�سعار
النفط� ،إذ انخف�ض �سعر مزيج
خ��ام برنت  -املعيار العاملي
لت�سعري النفط  -بن�سبة  %7.3يف
�أغ�سط�س لينهي ت��داوالت ال�شهر
عند م�ستوى  60.4دوالر ًا للربميل
فيما يعد �أك�بر انخفا�ض �شهري
منذ تراجعه بن�سبة  %11.4خالل
مايو املا�ضي .ومنذ ذلك احلني
�شهد النفط مزيد ًا من الرتاجع
ليبلغ حوايل  58.3دوالر ًا للربميل
كما انخف�ض امل�ؤ�رش القيا�سي
لأ�سعار اخل��ام االم�يرك��ي ،خام
غرب تك�سا�س الو�سيط بن�سبة %6
يف �أغ�سط�س لي�صل �إلى  55.1دوالر ًا
للربميل .وعلى الرغم من تعايف
خام برنت بن�سبة  %8منذ بداية
العام احلايل� ،إال انه فقد %22
تقريب ًا مقارنة ب��ذروة �أ�سعاره
خالل �شهر �أبريل .2019
وقد �أدى جلوء الإدارة االمريكية
احلالية التخاذ �إجراءات حمائية
وال��دخ��ول يف ج��والت متوا�صلة
من ت�صعيد الر�سوم اجلمركية
املتبادلة مع ال�صني يف ال�ضغط
على �آفاق منو االقت�صاد العاملي
�إل��ى حد كبري ،بالإ�ضافة �إلى
ال��ت ��أث�ير ال�سلبي على الطلب

على النفط ،ما �أدى �إلى تراجع
الأ�سعار .وخا�صة مع اخلطوة
االنتقامية الأخرية التي اتخذتها
ال�صني يف فر�ضها ر�سوم ًا جمركية
ت�صل �إل���ى  %10على واردات
امريكية بقيمة  75مليار دوالر مبا
فيها النفط وحبوب وزي��ت فول
ال�صويا « .»%5وكانت ال�صني
�أك�بر م�ستورد للنفط االمريكي
خ�لال الن�صف الأول م��ن العام
 2018حيث و�صلت وارداتها �إلى

حوايل � 376ألف برميل يومي ًا يف
املتو�سط �إال انها قل�صت وارداتها
النفطية منذ ذلك احلني ب�أكرث من
 %60خالل العام  2019يف ظل
ت�صاعد وترية احلرب التجارية.
بح�سب تقرير الوطني.
وعلى خلفية �ضعف �آفاق االقت�صاد
العاملي ،قامت الوكالة الدولية
للطاقة بخف�ض توقعاتها حلجم
منو الطلب العاملي على النفط
ل��ل��ع��ام  2019ل��ل��م��رة الثالثة

هذا العام يف �أغ�سط�س ،بواقع
� 100أل��ف برميل يومي ًا لي�صل
ه��ذا التخفي�ض �إل��ى  1.1مليون
برميل يومي ًا� .إال �أنه على الرغم
من ذل��ك ،ف�إنه من املتوقع �أن
تت�سارع وترية منو الطلب خالل
الن�صف الثاين من العام 2019
بدعم من ارتفاع ا�ستهالك البنزين
ووق��ود الطائرات وزي��ادة �إنتاج
البرتوكيماويات.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر« :ع��ل��ى الرغم
من التوقعات الإيجابية التي
ت�شري �إل��ى ارت��ف��اع الطلب على
النفط والذي يعد دافع ًا الرتفاع
الأ�سعار �إال �أن الر�ؤية امل�ستقبلية
ت���زداد تعقيد ًا يف ظ��ل ا�ستمرار
ت��راك��م امل��خ��زون��ات العاملية
وارتفاع �إنتاج النفط ال�صخري
االمريكي».
وق��د ارتفعت خم��زون��ات النفط
التجارية التابعة لبلدان منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية
« »OECDخ�لال �شهر يونيو
وخالف ًا ملو�سمها املعتاد لت�صل
�إل���ى  2.961مليون برميل �أي
بزيادة قدرها  66.9مليون برميل
ي��وم��ي� ًا ع��ن متو�سط املخزون
خالل نف�س ال�شهر طوال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية.

المزروعي :إطالق مشروع محطة للطاقة الكهربائية األعلى كفاءة في اإلمارات قريب ًا

• �سهيل املزروعي

ك�شف �سهيل املزروعي ،وزير
الطاقة وال�صناعة الإماراتي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء� ،أن
الهيئة بالتعاون مع �رشكة مياه
وكهرباء الإمارات ،ب�صدد �إطالق
م�رشوع حمطة لتوليد الطاقة
الكهربائية تعمل ع��ن طريق
الغاز ،لت�صبح املحطة الأعلى
كفاءة على م�ستوى الإمارات.
و�أو�ضح �أن ذلك يجعل من الهيئة
الأع��ل��ى يف منطقة اخلليج من
ناحية كفاءة �إنتاج الكهرباء،
وذلك يف �إطار خطة ا�سرتاتيجية
لتحقيق �أم��ن الطاقة بطريقة

مدرو�سة واقت�صادية تقلل من
اال�ستهالك املفرط ملوارد الطاقة
والب�صمة البيئية.
وقال �إن الهيئة ت�ستهدف حتويل
عملية حتلية املياه عن طريق
ال��ت��ن��ا���ض��ح العك�سي بن�سبة
 ،%100وه��و م��ا ميثل ج��زء ًا
من ا�سرتاتيجية الإمارات للأمن
املائي ،وذلك من خالل �إن�شاء
حمطة لتحلية املياه يف �إمارة
�أم القيوين بطاقة �إنتاجية 150
مليون جالون الذي من �ش�أنه �أن
يقلل من الب�صمة الكربونية،
وهو ما يتما�شى مع ا�سرتاتيجية
الإمارات للطاقة .2050

و�أ�ضاف على هام�ش م�شاركته
مب�ؤمتر الطاقة العاملي الـ24
ب�أبوظبي� ،أن م�شاركة الهيئة
االحتادية للكهرباء واملياه يف
هذا احلدث العاملي ت�أتي يف �إطار
اال�ستفادة من �أحدث االبتكارات
امل��ع��رو���ض��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إلى
عر�ض النموذج الإماراتي على
 150دولة م�شاركة يف امل�ؤمتر،
وتقدمي منوذج للدول التي ميكن
�أن ت�ستفيد من جتربة الإمارات
الرائدة يف قطاع الطاقة.
و�أ�شار �إلى �أن الإم��ارات لديها
جتربة ثرية فيما يخ�ص تنوع
م�صادر الطاقة و�إدارة الطلب.

و�أو���ض��ح امل��زروع��ي �أن وزارة
الطاقة وال�صناعة تعمل مع جميع
الهيئات داخل الإمارات ملتابعة
وق��ي��ا���س تنفيذ ا�سرتاتيجية
الإمارات للطاقة .2050
و�أ�شار �إلى �أن الهيئة االحتادية
للكهرباء وامل��ي��اه لديها 37
هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا يف هذا الإطار،
ما ي�ؤكد �أن تنفيذ اال�سرتاتيجية
ي�سري يف االجتاه ال�صحيح.
ونوه املزروعي ب�أن ا�سرتاتيجية
الإمارات للطاقة  2050ت�ستهدف
تخفي�ض اال�ستهالك بواقع ،%40
عن طريق طرح تقنيات جديدة
مثل امل��دن الذكية والأنظمة

التي ت�ساعد �سكان الإمارات على
اال�ستخدام الأمثل وتغري �أمناط
اال�ستهالك.
وقال �إن الهيئة �أطلقت العديد
من امل��ب��ادرات لتغيري �أمن��اط
اال�ستهالك و�إقناع امل�ستهلكني
ب����أن ال�تر���ش��ي��د ي��رج��ع عليهم
بفائدة كبرية� ،إ�ضافة �إلى خف�ض
الب�صمة البيئية.
وق���ال امل��زروع��ي �إن الهيئة
�أطلقت مبادرة لرت�شيد ا�ستهالك
امل��ي��اه مب�ستهدفات ،%20
�أ���س��ف��رت نتائجها ع��ن حتقيق
نتائج و�صلت �إلى  %25مبنازل
امل��واط��ن�ين ،وذل��ك ع��ن طريق

ا�ستثمار ب�سيط ي�صل �إلى 400
درهم لكل منزل يت�ضمن تركيب
عدد من الفالتر �أ�سهمت يف تقليل
قيمة الفواتري على امل�ستهلكني
بواقع .%20
واو�ضح �أن مبادرة «بيتك يهمنا»
التي �أطلقتها الهيئة ا�ستهدفت
 100م��ن م��ن��ازل املواطنني
الكبرية لرت�شيد اال�ستهالك ما
ب�ين � 10إل���ى  ،%20و�شهدت
املبادرة جتاوب ًا كبري ًا من قبل
املواطنني لعمل بع�ض التغريات
التي ت�شمل التكييف والإ�ضاءة
واملياه ،و�أ�سهم ذلك يف حتقيق
وفورات مالية للم�ستهلكني.

