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12 توصية في ختام ملتقى اإلعالم البترولي األول لدول اخلليج
ش����عر ومقطوعات أدبية، بل 
كذلك في أس����لوبها، من حيث 
اللغوية  االهتمام باجلماليات 
أكثر من االهتم����ام باملعلومة 

والفكر.
بالطبع، كان هناك اهتمام 
بالقضايا السياس����ية، محلية 
وإقليمية ودولي����ة، واهتمام 
آخر بالقضايا االجتماعية، أو 
أخبار املجتمع، ولم يكن هناك 
أي اهتم����ام يذك����ر باالقتصاد 
بش����كل عام، والبترول بشكل 
خاص، وكان����ت الصحافة في 
دول املجلس صحافة نخبوية، 
موجهة إلى مجموعة صغيرة 
القراءة،  جدا، ممن يعرف����ون 
من رج����ال الدول����ة، والتجار 

واملثقفني.
وخلص املهن����ا ما تناولته 
ورقته في استنتاج أن اهتمام 
اإلعالم اجلماهي����ري احمللي، 
وحت����ى اإلقليم����ي والدولي، 
البترولي، هو اهتمام  بالشأن 
مؤقت، ناجت عن تطورات كبيرة 
وهامة، في األوضاع السياسية 
أو االقتصادي����ة أو البترولية، 
في املنطق����ة أو عامليا، والذي 
يعني في النهاية وعند مالحظته 
الس����تني عاما املاضية،  خالل 
أن ه����ذا االهتمام، هو نوع من 
الذي يرتفع  )الرولركوستر(، 
بش����دة لدرجة أنه يصبح هو 
القضية األولى واألكثر أهمية، 
ث����م ينخفض بش����دة، لدرجة 
أنه يختفي كليا. وش����دد على 
ضرورة الواقعية في التعامل 
مع االحداث، مبينا أن البترول 
ليس موضوعا يحظى باهتمام 
جماهيري، ف����ي ظل األوضاع 
العادية، حتى يعطيه اإلعالميون 

مساحة مرموقة.
فاالهتمام من قبل وسائل 
اإلع����الم ه����و نت����اج رغبات 
جماهيرية، هذه الرغبات تركز 
القضايا ذات  الغالب على  في 
الطبيعة املشوقة، واملتغيرة 
واملمتعة، والت����ي يرتبط بها 
املتلقي مباشرة، إما من خالل 
الرغبة  أو بس����بب  املصلحة، 
املتعة، وعل����ى رأس هذه  في 
االهتمامات، على سبيل املثال، 
الرياضة، املوضة، الفن، أحداث 
وإشاعات املجتمع، الصراعات 
والتط����ورات  السياس����ية، 
االقتصادية واملالية التي متس 
املواطن مباش����رة مثل سوق 

األسهم وسوق العقار.
وتابع قائ����ال: انه من غير 
املتوقع من اإلع����الم االهتمام 
إذا كانت  البترولي،  بالش����أن 
األوض����اع هادئ����ة وطبيعية، 
فلن يتح����دث مثال عن قضايا 
روتينية ليس لها أهمية لدى 
الغالبية العظمى من القراء أو 
إنتاج  املستمعني، مثل توقف 
هذه املصفاة أو تلك للصيانة، 
أو كون أسعار البترول ارتفعت 
دوالرا أو دوالري����ن أو حت����ى 
خمسة دوالرات، في ظل األسعار 
احلالية الت����ي تزيد عن مائة 
دوالر للبرمي����ل )أي تغير في 
حدود 5% أو أقل(، ولن يعطي 
اهتماما خاصا بإنتاج األوپيك، 
هل هو ثالثني أم واحد وثالثني 
مليون برميل هذا الشهر أو ذاك، 
أو هل انتجت السعودية مثال، 
تس����عة ماليني أو أقل أو أكثر 
بثالثمائة أو حتى خمسمائة ألف 
برميل يوميا، وطريقة تسعير 
أرامكو في تسعير بترولها هذا 

الشهر أو ذاك.
محمود فاروق  ٭

بصفة دورية في دول املجلس 
يش����ارك فيه ممثل����و مختلف 
وسائل اإلعالم، لتبادل األفكار 
واملعلومات، وتذليل املعوقات، 
التعاون بني اجلهات  وتعزيز 
اإلعالمي����ة وتنظي����م زيارات 
ميدانية ملمثلي وسائل اإلعالم 
احمللية والعاملية للمنش����آت 
البترولية املصرح بها وترتيب 
مقاب����الت إعالمي����ة مع بعض 
املس����ؤولني وتنظي����م دورات 
العاملني في  تدريبية لتأهيل 
أجهزة اإلعالم البترولي للتعامل 
مع وس����ائل اإلع����الم احمللية 
والعاملية وبناء عالقات وثيقة 
ومس����تمرة مع ممثلي وسائل 
اإلعالم احمللية والعاملية وحث 
وسائل اإلعالم بدول املجلس 
على اعتماد مبدأ التخصص في 
تناول املوضوعات البترولية، 
والعم����ل على تأس����يس نواة 
لإلع����الم البترول����ي، وأخيرا 
تأسيس قاعدة بيانات بترولية 
التواص����ل اإلعالمي  لتأم����ني 
وتوفير املعلومات املراد إيصالها 
إلى الشريحة املستهدفة داخل 

دول املجلس وخارجها.
ورأى الصيرف����ي ان هناك 
ضرورة لالتصال الدائم مبندوبي 
األنب����اء  الصحاف����ة ووكاالت 
املعتمدة لتأمني املعلومات والرد 
على االستفسارات وتأسيس 
قاعدة بيانات بترولية لتأمني 
التواص����ل اإلعالم����ي وتوفير 
املعلوم����ات املراد ايصالها إلى 
الش����ريحة املس����تهدفة داخل 
وخارج دول املجلس والعمل 
على إزالة أي عوائق حتول دون 
تنمية العالقة مع وسائل اإلعالم 
البترولية  الدراس����ات  وإعداد 
إلى  املتخصص����ة وحتويرها 
مقاالت وموضوعات صحافية 
يس����هل التعامل معها من قبل 

اإلعالميني واجلمهور.
ومن جانب آخر استعرض 
البت����رول  مستش����ار وزي����ر 
والث����روة املعدني����ة باململكة 
العربية السعودية د.إبراهيم 
بن عبدالعزيز املهنا العالقة بني 
وسائل اإلعالم والقطاع البترولي 
بدول مجلس التعاون قائال: ان 
القطاع البترولي يعتبر بالنسبة 
لدول مجلس التعاون أهم قطاع، 
ليس فقط لقوة اقتصاداتها، بل 
من أجل رفاه شعوبها، وقوة 
دولها واستقرارها، وأهميتها 
العاملي����ة. وبالرغ����م من هذه 
األهمية اخلاص����ة، واخلاصة 
جدا، إال أن العالقة بني القطاع 
البترولي، ووس����ائل اإلعالم 
احملل����ي � التي م����ن املفروض 
أن تن����ور ليس فق����ط مجمل 
الشعب، بل كذلك املسؤولون 
احلكوميون، واملثقفون، وقادة 
الرأي � تعتبر عالقة ضعيفة، 
وهذا يعود إلى عدة أس����باب 

يتحمل مسؤوليتها الطرفان.
التطور  إلى  املهنا  وتطرق 
التاريخي للعالقة بني وسائل 
اإلعالم والقطاع البترولي، في 
دول مجلس التعاون، والوضع 
البترولي  احلال����ي لإلع����الم 
وأهميته، مع االشارة إلى بعض 
التجارب، التي مرت في قطاع 
البترول في اململكة، مع وسائل 

اإلعالم احمللية.
وأشار إلى نشأة الصحافة 
في أغلب دول مجلس التعاون، 
منذ حوالي مائة عام، التي كانت 
بواس����طة األدباء الذين قدموا 
صحاف����ة ذات صبغ����ة أدبية، 
ف����ي محتواها من  ليس فقط 

»ثقافة« كلم����ة مطاطة، ميكن 
ان متتد وتشمل أمورا عديدة ال 
تتفق عليها اآلراء كما اننا لسنا 
هنا بصدد التفكير الفكري بقدر 
ما اننا نبحث عن كلمة محددة 
املدل����والت لنتمكن من املضي 
قدما في طريقنا للتطور والرقي. 
أرى كلمة ثقافة بأنها مفاهيم 
وسلوكيات وقيم تكتسبها أمة 
من تأثيرها أو تأثرها باحمليط 

الذي تعيش فيه.
اما كلمة تنمية، ففي تقديرها 
انها »اإلضافة« التي يقدمها فرد 
من املجتم����ع أو املجتمع كله 
ويك����ون من ش����أنها أن تفتح 
بابا جدي����دا من أبواب املنفعة 
للبش����رية جمعاء، مثال على 
ذلك، عندما نقوم بزيادة إنتاج 
البت����رول ليصل الى 2 مليون 
برمي����ل يوميا بدال من مليون 
برميل فإن هذا يعد تكرارا ملا 
كنا نفعله، اما ان استطعنا ان 
نحول مليون برميل يوميا الى 
منتجات بترولية تستخدم في 
مناحي احلي����اة، فإن في ذلك 
إضافة كبيرة للبشرية، وهنا 

تكون التنمية.

الجلسة الرابعة

التخطيط  وتناول مدي����ر 
الدولية في وزارة  والعالقات 
النفط بالكويت أحمد الصيرفي 
ورقة عمل خالل اجللسة الرابعة 
واألخيرة م����ن ملتقى اإلعالم 
البترولي األول حملت عنوان 
مجاالت التعاون بني وس����ائل 
اإلعالم والقطاع البترولي في 
دول مجل����س التعاون، حيث 
استعرض الصيرفي اخلطاب 
اإلعالمي البترولي الذي يعبر 
عن توجهات دول املجلس جتاه 
قضاياها ومصاحلها البترولية 
محليا وإقليميا وعامليا وتوعية 
وتثقيف الرأي العام في دول 
املجل����س بال����دور التنم����وي 
للبترول، وإبراز أهميته كمصدر 
رئيس للطاقة عامليا فضال عن 
تعزي����ز الثقافة البترولية في 
دول مجلس التعاون والتعاون 
بني أجهزة اإلعالم البترولي في 
دول املجلس ووسائل اإلعالم 
احمللي����ة والعاملية للدفاع عن 

املصالح واملواقف البترولية.
وقال الصيرفي خالل كلمته 
التي ألقاها أمس خالل اجللسة 
الرابع����ة ان الهدف من ملتقى 
اإلع����الم البترولي العمل على 
تعزيز الثقافة البترولية داخل 
دول املجلس وتوظيف مختلف 
وس����ائل اإلعالم املتاحة لنشر 
وتعزي����ز الثقاف����ة البترولية 
بني أوساط املجتمع، وتزويد 
وسائل اإلعالم في دول املجلس 
باملعلومات املتاحة للنشر عن 
الصناعة والسياسة البترولية 
لدول املجلس وتصحيح ما يرد 
من معلومات مغلوطة في وسائل 
اإلعالم عن الصناعة والسياسة 
البترولية لدول املجلس، وأخيرا 
تنظيم األنش����طة املوجهة إلى 
طلبة املدارس واجلامعات بدول 
التنس����يق  املجلس من خالل 
مع اجله����ات املعنية بالتربية 
والتعليم العالي لنشر الثقافة 

البترولية.
وأشار إلى ضرورة توثيق 
التع����اون بني أجه����زة اإلعالم 
البترول����ي التابع����ة لوزارات 
الوطنية  البترول والشركات 
في دول املجلس مع وس����ائل 
اإلعالم احمللية والعاملية عبر 
تنظيم ملتقى إعالمي بترولي 

البترولية، اوض����ح اخلالدي 
انه وبع����د البحث في املصادر 
االعالمية واالكادميية لوحظ 
عدم وجود اتفاق على تعريف 
مصطلح الثقافة البترولية اال 
ان هن����اك اوجه ارتباط متفقا 
عليها فيما يخص مفهوم الثقافة 
البترولية بشكله العام وميكن 
ايجازه في تكوين معرفي حول 
البترولية للوصول  الصناعة 
الى فكر مستنير الهم مكونات 
الصناعة البترولية وذلك من 
اجل خلق التوعية بني اوساط 

املجتمع.
الى  واكد اخلالدي احلاجة 
الثقاف����ة البترولية، مبينا ان 
لالعالم دورا بارزا في التأثير 
الع����ام وللتوعية  الرأي  على 
بالصناع����ة البترولية وخلق 
ايجابية لدى  صورة ذهني����ة 
مجمعاتنا والعالم وان البترول 
محرك رئيس لالقتصاد العاملي 

والتنمية االجتماعية.
وعدد اخلالدي وسائل اخرى 
البترولية،  الثقاف����ة  لتحقيق 
مشيرا الى ان مشروع الثقافة 
البترولية له جناح وفائدة في 
اوساط املجتمع الكويتي لنشر 
املعرفة املتخصصة بالصناعة 
البترولية بالكويت من خالل 
توعي����ة املجتم����ع بتطورات 
الصناع����ة النفطية في البالد 
بالتعاون مع وس����ائل االعالم 
احمللية وايجاد صورة ايجابية 
في االذهان عن الوزارة ودورها 
في املجتمع الكويتي من خالل 
التعام����ل املهن����ي الصحي����ح 
مع وس����ائل االعالم املختلفة 
والتواجد الدائم في املناسبات 
العامة والوطنية واالجتماعية 
الب����راز حرص ال����وزارة على 
التفاعل مع النشاطات الكويتية 
املختلف����ة وغيرها من الطرق 

االخرى.
النفطي  وتناول اخلبي����ر 
وصاحب فكرة ومبادرة الكويت 
عاصمة النفط م.احمد العربيد 
ورقة عمل حول دور وس����ائل 
اإلعالم في نشر وتعزيز الثقافة 
البترولية في اوساط املجتمع، 
واشار العربيد الى استراتيجية 
االعالم البترولي لدول مجلس 
التع����اون اخلليجي التي تعد 
خطوة ف����ي الطريق الصحيح 
لتوحي����د اخلط����اب االعالمي 
البترول����ي ب����ني دول املجلس 
جت����اه قضاياه����ا ومصاحلها 

البترولية.
وأضاف: »أعل����م ان كلمة 

إشراف ومتابعة جلنة اإلعالم 
البترول����ي. وقد وج����ه وزير 
البت����رول والث����روة املعدنية 
الس����عودية  العربية  باململكة 
النعيمي  ابراهي����م  م.علي بن 
الدعوة الستضافة ملتقى اإلعالم 
البترولي الثاني لدول املجلس 
في مدينة الرياض بالسعودية 

في 2015.
وكانت جلسات اليوم الثاني 
قد شهدت نقاشا حول العديد 
النقاط احملورية لصناعة  من 
النفط حيث ش����هدت اجللسة 
الثالثة التي عقدت حتت عنوان 
اهمية وسائل االعالم في نشر 
وتعزيز الثقافة البترولية بني 
اوساط املجتمع وحتدث خاللها 
مدي����ر ادارة االعالم البترولي 
في وزارة النفط الكويتية انور 
اخلالدي ح����ول مصلحة دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي 
تقتضي التعاون الش����امل في 
مجال االعالم البترولي بهدف 
حتقيق اهداف محددة وحماية 
مصالح تلك الدول االقتصادية 

والبترولية.
واوضح اخلالدي في كلمته 
ان هن����اك حاج����ة للتخطيط 
ووضع اولويات حتدد وتقنن 
الطري����ق للوصول الى اهداف 
منش����ودة، مضيف����ا ان م����ن 
تلك االولويات نش����ر الثقافة 
البترولية التي حتقق التوعية 
لدى اف����راد املجتمع مما يؤمن 
حقيقة التعامل مع هذه الثروة 
في املس����تقبل، مشيرا الى ان 
العوائد البترولية لها دور في 
رفع مستوى املعيشة والرفاه 
في مجتمعاتنا ويستوعب الفرد 
حقيقة التحديات التي تواجه 
الصناعة البترولية على املدى 

البعيد.
ولفت اخلالدي الى ان رسالة 
النف����ط احملافظة على  وزارة 
البترولية واستغاللها  الثروة 
وتطويرها وفق افضل السبل 
ومبا يكفل تنمية موارد الدولة 
وزيادة دخلها القومي وتأمني 
العامل����ني والبيئ����ة  س����المة 
الهدف  ان  واملنشآت، موضحا 
العاشر من استراتيحية وزارة 
النفط املساهمة في عقد الندوات 
واملؤمت����رات املتخصصة في 
النفط والطاقة وانشاء مركز 
للمعلوم����ات النفطية والعمل 
على نش����ر الثقافة والتوعية 
بالصناعة النفطية داخل البالد 

ودعم العمل البحثي.
وفي شرحه لتعريف الثقافة 

املجلس في تأم����ني االمدادات 
البترولية في الظروف العادية 

واالستثنائية.
٭ تنظي����م حم����الت اعالمية 
بالتع����اون م����ع املنظم����ات 
البترولي����ة الدولية للتصدي 
ملا تبثه بعض وسائل اإلعالم 
العاملية ضد املصالح البترولية 

للدول املنتجة.
٭ التعاون بني اجهزة اإلعالم 
في املنظمات البترولية الدولية 
وجلن����ة املختص����ني باإلعالم 
البترولي بدول املجلس لتبادل 
اخلبرات في كافة مجاالت اإلعالم 

البترولي.
٭ عق����د حلق����ات نقاش����ية 
متخصص����ة بقضايا البترول 
والطاق����ة لرج����ال اإلع����الم 
والصحافي����ني املتخصص����ني 
ومبشاركة هيئات ومؤسسات 

أكادميية.
٭ تنظي����م زي����ارات ميدانية 
لوسائل اإلعالم ووكاالت األنباء 
املعتمدة للمنش����آت واملرافق 
البترولي����ة املصرح بها بدول 
املجل����س وترتيب لقاءات لهم 
مع املس����ؤولني في الصناعة 

البترولية.
البت����رول  ٭ تبن����ي وزارات 
الوطنية  البترول  وش����ركات 
ب����دول املجلس برنامج تأهيل 
ملجموعة مختارة من اإلعالميني 
الباحثني املختص����ني باملجال 
البترولي وحثهم على إصدار 
كتب ودراسات متخصصة في 

مجال البترول.
٭ انت����اج م����واد إعالمية ذات 
عالقة بالصناعة البترولية بدول 
بالتنمية  املجلس ومساهمتها 
االقتصادية واالجتماعية في 

الدول النامية.
٭ انت����اج افالم وثائقية تبرز 
اجله����ود املبذول����ة م����ن دول 
املجلس في االهتمام باحملافظة 
على س����المة البيئة وتوظيف 
النظيف����ة في  التكنولوجي����ا 
مختل����ف مراح����ل الصناع����ة 

البترولية.
٭ رصد أهم األخبار والتقارير 
البترولية في الصحافة العاملية، 
ونشر موجز عنها في املواقع 
اإللكترونية لوزارات البترول 

والطاقة في دول املجلس.
٭ تكليف جه����ة متخصصة 
بالقيام بدراسة جتارب متكاملة 
وعميقة عن املنظمات الدولية 
البترولي،  في مجال اإلع����الم 
وبال����ذات منظم����ة األوپيك، 
ومنظمة األوابك، وذلك حتت 

انطالقا من األهداف العامة 
الستراتيجية اإلعالم البترولي 
لدول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية، اس����تضافت 
الكويت ملتقى االعالم البترولي 
األول ل����دول مجلس التعاون 
خالل الفترة 25 � 26 مارس 2013 
حتت شعار »اإلعالم البترولي 
التعاون.. واقع  بدول مجلس 

وتطلعات«.
وقد اقيم امللتقى واملعرض 
املصاح����ب له حت����ت رعاية 
س����مو الش����يخ جابر املبارك 
ال����وزراء،  رئي����س مجل����س 
النفط  اناب عنه وزير  والذي 
م.هاني حسني، كما شارك فيه 
وزراء البترول والطاقة بدول 
املجلس وممثلون عن األمانة 
العامة ملجلس التعاون وكبار 
املسؤولني بوزارات وشركات 
البترول الوطنية بدول املجلس 
واملنظمات البترولية العربية 
والعاملية ونخبة من املختصني 
في اإلعالم البترولي من داخل 
وخارج دول املجلس وممثلي 
وس����ائل اإلع����الم اخلليجية 

والعربية والعاملية.
وقد أك����د راعي املؤمتر في 
ألقاها  التي  كلمته االفتتاحية 
نيابة عنه وزير النفط م.هاني 
حسني على أهمية تفعيل اإلعالم 
البترولي على مس����توى دول 
املجلس للدفاع عن سياساتها 
ومصاحلها البترولية، وإلبراز 
دورها في حتقيق اس����تقرار 
أسواق البترول العاملية وتسليط 
الضوء على مساهماتها الطوعية 
في اجلهود الدولية في احملافظة 
على البيئة وتأكيد حرصها على 
دعم البرامج واملشاريع التنموية 
في الدول النامية الفقيرة، كما 
تطرق الوزير إلى أنشطة اإلعالم 
الت����ي يضطلع بها  البترولي 
القطاع النفطي بالكويت، معتبرا 
امللتقى تدشينا ملرحلة جديدة 
من التعاون والعمل املشترك بني 
دول املجلس في مجال اإلعالم 

البترولي.
وقد ناقش امللتقى على مدى 

يومني املوضوعات التالية:
٭ دور أجهزة االعالم البترولي 
ف����ي حتقيق  ب����دول املجلس 
استراتيجية االعالم البترولي 

لدول املجلس.
٭ استثمار التطور االلكتروني 
في ابراز دور العوائد البترولية 
في عملية التنمية االقتصادية 
ل����دول املجلس  واالجتماعية 

واحملافظة على البيئة.
٭ دور وسائل اإلعالم في نشر 
وتعزي����ز الثقاف����ة البترولية 
بني أوس����اط مجتمعات دول 

املجلس.
٭ تقيي����م طبيعة العالقة بني 
وسائل االعالم والقطاع البترولي 

بدول مجلس التعاون.
وقد صدر عن امللتقى التوصيات 

التالية:
٭ تنفيذ وإنتاج برامج إعالمية 
تسهم في نشر الثقافة البترولية 
بالتع����اون مع وزارات اإلعالم 
بدول املجلس وتوظيف أحدث 
التقنيات اإلعالمية وااللكترونية 

لهذا الغرض.
٭ اع����داد اص����دارات ووثائق 
اعالمي����ة متعلق����ة بالصناعة 
البترولي����ة ب����دول املجل����س 
باللغتني العربية واالجنليزية 
وتوزيعها داخل وخارج دول 

املجلس.
٭ تنظيم حمالت اعالمية على 
املستوى العاملي تبرز دور دول 

جانب من جلسات اليوم األخير للملتقى

»الدولي« اختتم مشاركته في مهرجان األم

اختتم بن��ك الكوي��ت الدولي مش���اركته في مهرج��ان األم 
»I Love You Mum«، والذي اقيم حتت رعاية الشيخة فريحة 

األحمد اجلابر الصباح في فندق سفير في منطقة الفنطاس.
وقالت مدير عام اإلدارة املصرفية لألفراد انتصار السويدي 
ان مشاركة بنك الكويت الدولي في هذا املهرجان جاءت انطالقا 
من اميانه بأهمية املرأة وكونها جزءا مهما من املجتمع والوطن 
مشيرة إلى حرص بنك الكويت الدولي على اظهار دعمه وتقديره 
للمرأة في كل مناس���بة ممكنة. وأضافت السويدي: »أن املرأة 
عصب املجتمع وأساس���ه، فهي تقدم ألسرتها ومجتمعها دون 
حس���اب، وتشارك الرجل في ميادين العمل املختلفة وتنهض 
بواجبها الوظيفي على قدم املساواة مع الرجل في كافة املجاالت 
العملية«، مشيرة الى أن بنك الكويت الدولي قام بتصميم حساب 
»رمياس« بشكل خاص للسيدات، حيث يوفر هذا احلساب مزايا 
ذات قيمة مضافة وفق متطلبات واحتياجات املرأة املصرفية، 

وبأسلوب يتناسب مع اسلوب حياتها.
يذكر أن مشاركة بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق أحكام 
الشريعة االسالمية في تعامالته املصرفية في هذه الفعاليات 
تأتي توافقا مع الدين االسالمي احلنيف الذي دعم املرأة ومنحها 
مكانة عالية كونها األم واألخت والزوجة، وكونها اللبنة األساسية 

التي يرتبط صالح املجتمع بصالحها.

الشيخة فريحة األحمد تكرم ممثلة بنك الكويت الدولي عفاف عبدالسالم

اخلالدي: الثقافة 
البترولية تؤمن 
حقيقة التعامل

مع الثروة النفطية

العربيد: التنمية 
التي يقدمها الفرد 
للمجتمع تفتح بابًا 
جديداً من أبواب 

التنمية 

الصيرفي: استخدام 
الوسائل اإلعالمية 

في تأمني اإلمدادات 
البترولية

املهنا: العالقة بني 
القطاع البترولي 
ووسائل اإلعالم 
احمللية ضعيفة


