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كتب/ المحرّر االقتصادي
تسعى اليمن لتعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي 
المسال الذي يتم تصديره منذ مطلع نوفمبر 
2009 عبر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المسال التي تقودها شركة توتال العالمية. 
االقتصادي  المشروع  الغاز  ويعدّ مشروع 
العمالق واألكبر لتصدير الغاز في منطقة بلحاف 
بمحافظة شبوة والتي تقدّر تكلفته بأكثر من 5 

مليارات دوالر.

وتضم كمية احتياطي الغاز المؤّكدة علميًا 
في محافظة مأرب والمخصّصة لمشروع الغاز 
الطبيعي المسال 9.15 تريليون قدم مكعب، 
يخصّص منها حوالى تريليون قدم مكعب 
لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما يوجد 
احتياطي محتمل آخر يقدّر بنحو 0.7 تريليون 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. حيث 
سيتم نقل الغاز المخصّص لالستهالك المحلي 
عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة 

بمحافظة ذمار ذات التضاريس الجبلية.
كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة 
كافية إلنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من 
الغاز الطبيعي المسال سنويًا ولمدة عشرين 
سنة على األقل لعمالء الشركة المشترين للغاز 
على المدى البعيد في كٍل من األسواق الرئيسة 
في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية وأسواق 

مستقبلية أخرى.
ويتم نقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز في 
القطاع رقم )18( بصافر في مأرب إلى منطقة 
ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي وعبر خط 
األنبوب الممتد من صافر إلى منشآت التسييل 

والتصدير في بلحاف بطول 320 كيلو مترًا.
وتتكون مجموعة ماّلك الشركة من شركة 

توتال المديرة للمشروع بحصة %39.62، 
17.22%، والشركة  وشركة هنت للنفط 
اليمنية للغاز 16.73% والهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية والمعاشات 5%، وكذا مؤسسة )إس 
كي( الكورية الجنوبية 9.55%، والمؤسسة 
الكورية للغاز “كوغاز” 6%، وشركة هيونداي 
5.88%.والتقى األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية الخميس في باريس الرئيس 
التنفيذي لمجموعة توتال العالمية كريستوف 
دومارجوري ومعه رئيس االستكشاف واإلنتاج 
بالمجموعة ايف لوي داريكارير ورئيس دائرة 

الشرق األوسط ارنو بروياك.
وأّكد األخ الرئيس ضرورة التحاور والعمل 
من أجل وضع اتفاق جديد يتواكب مع الوضع 
الحالي حتى ال يكون هناك إجحاف في حق 

أي طرف من الطرفين، وك��ذا أهمية تفهم 
الموضوع من قبل الشركة وفقًا للمعطيات 
الجديدة.وجرى خالل اللقاء مناقشة طبيعة 
التسويق واألسعار والظرف الزمني الذي تمت 
به االتفاقية مع شركة توتال وكيفية تقلبات 
األسعار، والتحوالت الكبيرة في هذا الموضوع 
حيث أصبحت الكثير من المصانع ومحطات 
إنتاج التوليد الكهربائي اليوم تعتمد على الغاز.
وأشار األخ الرئيس إلى أن الظروف في اليمن 
استثنائية ومهمة جدًا من أجل حشد الجهود 
واإلمكانات إلنجاح المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمّنة وخروج اليمن من ظروفه 

الصعبة إلى بر األمان.
وأعرب األخ الرئيس عن أمله في أن تكون 
الشراكة االقتصادية فاعلة أيضًا على الجانب 

السياسي واألمني وكل القضايا المحورية 
المساعدة لالنتقال السلمي للسلطة وفقًا 
للتسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية..كما جرى مناقشة الموضوعات 
المتصلة بالشراكة االستراتيجية القائمة بين 
الطرفين وطبيعة سير العمل واألداء في الواقع 
على األرض، وقد اعتبر األخ الرئيس أن شركة 
توتال شريك استراتيجي على المدى الطويل 
في اليمن، وتعتبر من أكبر المستثمرين في 
مجال استخراج النفط والغاز والمعنية بتصدير 
الغاز المسال إلى الخارج.ومنذ توليه منصبه 
الجديد مؤخّرًا وضع وزير النفط والمعادن 
المهندس أحمد عبداهلل دارس في صدارة 
اهتماماته تعديل بيع أسعار الغاز، حيث التقى 
وفد مجموعة توتال الفرنسية للنفط والغاز 

الذي زار اليمن مؤخّرًا برئاسة مسئول الشرق 
األوسط بالمجموعة أرنو بروياك.

وجرى خالل اللقاء مناقشة عدد من المقترحات 
لتحسين وتعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي 
المسال اليمني وبما يلبي المصالح المشتركة 
للطرفين.كما جرى مناقشة أنشطة وأعمال 
شركة توتال في اليمن وبرامجها االستكشافية 
واإلنتاجية وك��ذا توسيع أع��م��ال الشركة 
باعتبارها من أكبر الشركات المستثمرة في 
اليمن، حيث تعد من أكبر المساهمين في 
مشروع الغاز الطبيعي المسال وتقوم بتشغيل 
القطاع “10”، كما أن لديها شراكات في عدد 

من القطاعات االستكشافية.
وفي اللقاء ثمّن وزير النفط والمعادن الدور 
الذي تلعبه الشركة في االستثمارات النفطية 
والغازية في اليمن، مؤكدًا ضرورة أن تقوم 
الشركة بزيادة استثماراتها في القطاعات 
المفتوحة سواًء في المناطق البرية أو البحرية 
التي تم إعالنها م��ؤخّ��رًا أو في القطاعات 

المتاحة لالستثمار سابقًا.
وأشار الوزير دارس إلى تطلع الوزارة لضرورة 
البدء في تعديل أسعار الغاز التي تباع بأسعار 
متدنية ال تلبي طموحات الشعب اليمني والذي 
يأمل بأن يعود تصدير الغاز بالفائدة ويسهم 

في عملية التنمية في البلد.
وقال “على الرغم من الصعوبات التي مر بها 
اليمن خصوصًا في العام الماضي إال أن الوزارة 
وشركاءها ساهمت في الوفاء بالتزاماتها تجاه 
المشروع بما يعكس للشركاء والمشترين أن 
اليمن بلد ملتزم بالعقود واالتفاقيات وداعم 

لالستثمارات مهما كانت الظروف”.
من جانبه أشار رئيس وفد مجموعة توتال 
إلى أن الشركة على أتم االستعداد لزيادة 
أنشطتها واستثماراتها، الفتًا إلى أن اليمن بلد 
خصب وجاذب لالستثمارات وقادر على مواجهة 
التحديات التي تواجهه لتعزيز وتطوير بيئة 

االستثمار.

رئيس الجمهورية شدّد على وضع اتفاق جديد 

اليمن تسعى لتعديل أسعار بيع الغاز 

»هادي« يقدم صورة واضحة عن اليمن للعالم

كتب: عبدالفتاح األزهري
> نجاحات عدة وكبيرة حققتها زيارات 
االخ عبدربه منصور ه���ادي- رئيس 
الجمهورية- مؤخرًا الى الواليات المتحدة 
االمريكية وع��دد من ال��دول االوروبية 
والتي اختتمها بزيارة الى المملكة العربية 
السعودية، بنتائج مثمرة وايجابية لصالح 
بالدنا خاصة على المستويات السياسية 
واالقتصادية وغيرها من الملفات االخرى 

في مقدمتها ملف االرهاب ومحاربته..
واستطاع المناضل عبدربه منصور 
ه��ادي- رئيس الجمهورية- من خالل 
جولته الخارجية والتقائه برؤساء الدول 
التي زارها وشملت بريطانيا والواليات 
المتحدة، وبلجيكا، والمانيا، وفرنسا 
وال��ع��دي��د م��ن المسئولين ف��ي االم��م 
المتحدة وال��دول والمنظمات المانحة- 
استطاع تقديم صورة واضحة المالمح 
لتلك الدول وللعالم أجمع عن أهم مالمح 
المشهد اليمني في الوقت الراهن خاصة 
على المستوى السياسي واالقتصادي 
واألم��ن��ي، وم��اي��واج��ه��ه م��ن صعوبات 
وتحديات، تتطلب من األس��رة الدولية 
الوقوف مع اليمن وتقديم المزيد من 
أشكال الدعم والمساندة له خاصة في ظل 
ظروفه الراهنة التي باتت واضحة للجميع 
الذين يدركون ان تداعياتها السلبية لن 
تقف عند حدود بالدنا وحدها، او المنطقة 

بل ستشمل دول العالم كاملة خاصة 
دوله الكبرى.وهنا لن نضيف جديدًا الى 
ما قاله وأكده ساسة ومسئولون وخبراء 
وصحافيون دوليون وعرب بأن زيارات االخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ولقاءاته برؤساء ومسئولي تلك الدول 
والفعاليات التي أقامها ومنها خطابه أمام 

الجمعية العامة لالمم المتحدة.
وفي لقائه بالرئيس االمريكي باراك 
أوباما، والذي كان استثنائيًا ومتميزًا في 
مضمونه، وكذا لقاءاته مع المسئولين 
االمريكيين واالوروبيين وغيرها من 
اللقاءات والفعاليات التي قام بها قد 
أحدثت تغييرًا ايجابيًا في النظرة الى 

اليمن وشعبه وظروفه وأوضاعه الصعبة 
التي يمر بها في الوقت الراهن.

وغني عن القول ان جولة فخامة رئيس 
الجمهورية وزي��ارات��ه لعدد من ال��دول 
الغربية باالضافة الى المملكة العربية 
السعودية االخيرة قد اكتسبت أهميتها 
وعميق دالالتها كونها األولى لفخامته 

منذ ان تم انتخابه رئيسًا للجمهورية 
في 21فبراير من العام ال��ج��اري، في 
اطار التسوية السياسية التي جاءت بها 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، والتي 
يتم تنفيذها ضمن العديد من المراحل 
والخطوات، وصواًل الى المرحلة االخيرة 
ب��اج��راء االنتخابات العامة الرئاسية 

والنيابية في العام 2014م.
وبحسب مراقبين دول��ي��ي��ن وخ��ب��راء 
ومسئولين في مجموعة أصدقاء اليمن، 
ف��إن نتائج وم���ردودات زي���ارات فخامة 
الرئيس االخيرة على المديين القريب 
والبعيد ستكون مثمرة وأكثر ايجابية 
على أكثر من صعيد التتوقف عند حدود 
الملفات االقتصادية والسياسية واألمنية.. 
بل تتخطاها الى ملفات اخرى منها ما 
يتعلق بالشأن اليمني الداخلي او الخارجي 
خاصة بعالقاته بدول المنطقة والجوار 

على وجه الخصوص.
وف��ي المحصلة ف��إن الجولة الناجحة 
والمثمرة ل��الخ عبدربه منصور هادي 
رئ��ي��س الجمهورية ألمريكا واوروب���ا 
والسعودية ستنعكس ايجابًا على الوضع 
الداخلي ال��راه��ن من أزم��ة ومشكالت 
اقتصادية وأمنية تمر بها البالد، على 
طريق تحقيق األمن واالستقرار وتنفيذ 
المبادرة الخليجية بكل مراحلها وخطواتها 
وف��ي مقدمتها عملية الحوار الوطني 
الشامل، الذي يجب ان يفضي الى تحقيق 
واقامة الدولة اليمنية الحديثة القائمة على 
العدل والمساواة، دون اقصاء او تهميش 

لطرف أو جهة او جماعة.. 
اليمنيين يتساوى فيه  بل يمن لكل 

الجميع في الحقوق والواجبات.

> أكدت مصادر سياسية واعالمية يمنية 
وسعودية متطابقة ان المباحثات التي جرت 
بين فخامة رئ��ىس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي وخ��ادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز خرجت بنتائج 
ايجابية مثمرة كونها تمحورت حول سبل 
تعزيز العالقات بين صنعاء والرياض خاصة 
ف��ي ظ��ل األوض���اع الراهنة على مستوى 
الداخل اليمني، والمراحل التنفيذية للمبادرة 
الخليجية لدعم االمن واالستقرار في اليمن 
الذي يمثل دعمًا للمنطقة خاصة منها دول 

الخليج العربي.

وق��ال فخامة رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور ه���ادي ف��ي تصريحات لصحيفة 
»عكاظ« السعودية ان��ه »وج��د كل الدعم 
والمساندة من الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
جيال المبادرة الخليجية التي ساهمت في انقاذ 
اليمن من الحرب االهلية التي كانت تتهدده«.
وأكد ان »الملك عبداهلل بن عبدالعزيز كان 
الداعم الرئيسي لليمن.. وان المملكة كانت 
السباقة لدعم اليمن والوقوف الى جانب 
الشعب اليمني«.. وان »مواقف الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز تجسدت في دعمه ومساندته 
للشعب اليمني ماديًا ومعنويًا وسياسيًا قواًل 

وعماًل.. موضحًا أن الشعب اليمني لن ينسى 
مواقف المملكة مدى الحياة..«.

وج��دد فخامة رئيس الجمهورية التأكيد 
على ان »الشعب اليمني ينظر الى المملكة 
العربية السعودية بكامل االحترام والتقدير 
لدورها ليس فقط تجاه بالدنا ومحيطها 
العالمي،  العربي االقليمي، بل محيطها 
نتيجة لسياستها  الداعمة للحقوق العربية 
المشروعة.. مشيرًا الى ان الدعم السعودي 
لبالدنا لم يقتصر على الجوانب السياسية بل 

على الجوانب التنموية«..

اليمن تثمن موقف السعودية


