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في البداية، قال مدير دائرة 
الس����ابق في منظمة  األبحاث 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك( 
والرئيس التنفيذي للش����ركة 
الكويتية للمواد احلفازة د.حسن 
قبازرد ان حتويل الس����يارات 
للعمل بالغاز الطبيعي صعب 
الكويت ويحتاج  تطبيقه في 
إلى إرادة حكومية وعمل جاد 

قد يستمر إلى سنوات.
وأوضح قب����ازرد أن هناك 
عددا من اإلشكاليات تواجه فكرة 
حتول السيارات للعمل بالغاز 
الطبيعي أولها محدودية إنتاج 
الغاز الطبيعي وجلوء الكويت 
إلى اس����تيراد الغاز الطبيعي 
املس����ال خالل فت����رة الصيف 
حملطات توليد الكهرباء، مبينا 
أن اإلشكالية الثانية تتلخص 
في الكلفة املالية املرتفعة إلنشاء 
محطات وق����ود تعمل بالغاز 

الطبيعي.
وف����ي الوقت ال����ذي تكهن 
فيه قبازرد بصعوبة تطبيق 
حتويل السيارات للعمل بالغاز 
الطبيعي، إال انه أشاد بتجارب 
العدي����د من دول العالم والتي 
حتولت تدريجيا للعمل بالغاز 
الطبيعي والكهرباء مثل أملانيا 
التي استطاعت أن حتول كل 
سيارات التاكسي في العاصمة 
برل����ن للعم����ل بالبطاريات 
الكهربائية وكذلك اليابان التي 
السيارات  متكنت من حتويل 

للعمل بالغاز الطبيعي.
وفي س����ؤال ح����ول مدى 
ايجابية حتويل السيارات للعمل 
بالغ����از الطبيعي من الناحية 
البيئية، أشاد قبازرد بالفكرة 
من حيث احملافظة على البيئة 

بدال من حرق الغازولن.
الغاز  وذكر ان اس����تخدام 
الطبيعي كوقود للس����يارات 
يعتبر من األمور املس����تهدفة 
للدول شديدة االزدحام من حيث 
الكثافة املرورية للس����يارات، 
التكنولوجيا حتمل من  فتلك 
املميزات ما يجعلها تناس����ب 
التل����وث البيئي،  التقليل من 
كذلك تعمل على تقليل تكلفة 
تسيير السيارات للكيلومتر 

الواحد بنصف تكلفة البنزين 
تقريبا.

إل����ى ذلك، قال قب����ازرد ان 
سائقي التاكسي عامليا يتسابقون 
على االستعانة بنظام تسيير 
مح����ركات س����ياراتهم بالغاز 
املضغوط بجانب النظام األصلي 
حمل����ركات س����ياراتهم بهدف 
االس����تفادة من الفارق الكبير 
في أسعار الغاز مقارنة بأسعار 

احملروقات األخرى.

بنية تحتية

اتفق اخلبير  من جانب����ه، 
النفطي د.خالد بودي مع رأي 
د.حسن قبازرد على صعوبة 
تطبيق حتويل السيارات للعمل 
بالغ����از الطبيعي من الناحية 
العملية والتي س����تحتاج إلى 
بني����ة حتتية كبي����رة في كل 
مناطق الكويت تشمل خطوط 
أنابيب لنق����ل الغاز ومحطات 

للتزود بالغاز الطبيعي.
وأوضح ب����ودي أن الدولة 
مطالبة بدراسة مخاطر العمل 
بالغاز الطبيعي في السيارات 
للحيلولة دون حدوث انفجارات، 
سواء في احملطات أو السيارات 

العاملة بالغاز.

وقال انه بالنسبة ملوضوع 
األمان والس����المة فإنه ميكن 
السيطرة عليه من خالل حتسن 
وتطوير التصميم والتصنيع 
للس����يارات التي تعمل بالغاز 

الطبيعي.
وذك����ر بودي أن انتش����ار 
سيارات الغاز الطبيعي محدود 
على مستوى العالم، حتى إن 
الدول الت����ي تعاني من نقص 
البنزي����ن والديزل لم  كميات 
تتوج����ه كليا إلى اس����تخدام 

الغاز.

الوقت غير مناسب

ق����ال اخلبير  من ناحيته، 
النقي إن  االقتصادي محم����د 
الوق����ت غير مناس����ب حاليا 
لتحويل السيارات للعمل بالغاز 
الطبيعي بدال من البنزين وذلك 
لعدة عوامل تتمثل في التكلفة 
العالية والظروف احلالية التي 
متر بها املنطقة من انخفاض 

ألسعار النفط.
وأض����اف أن الفكرة جيدة 
ولكن كان من املفترض طرحها 
والعمل على تنفيذها في وقت 
الرواج العاملي ألسعار النفط.

وأش����ار إل����ى أن حتوي����ل 

السيارات للعمل بالغاز يحتاج 
إلى إمكانيات وجتهيزات ذات 
كلفة عالية، والوقت احلالي غير 
مناسب لرفع مصروفات الدولة 
على ذلك األمر في ظل وجود 
أولويات للنه����وض باقتصاد 
الدولة من مش����اريع تنموية 

البالد في حاجة لتنفيذها.

السيارات الكهربائية

بدوره، استعرض اخلبير 
االقتصادي د. سعود الفرحان 
ال����دول األوروبية في  جتربة 
حتويل سياراتها للعمل بالغاز، 
قائال: انه يجب االستفادة من 
جتارب تلك الدول قبل التوجه 

نحو التنفيذ.
وأوضح أن الدول األوروبية 
اس����تعانت بالغاز منذ أعوام 
الوقت مناسبا  ماضية، وكان 
لتنفيذها، وإمنا الوقت احلالي 
يستدعي التفكير نحو ما هو 
أكثر تطورا كالس����يارات التي 

تعمل بالكهرباء.
وقال إن الفكرة جيدة ولكن 
تطبيقها يحتاج إلى س����نوات 
طويلة، مبينا انه من األفضل 
اللجوء إلى السيارات التي تعمل 
بالكهرباء على اعتبار أن مميزات 
العمل بها أفضل من الغاز من 

جميع النواحي الفنية.

الطاقة البديلة

بدوره، اعتبر عضو املجلس 
األعلى للبترول محمد الهاجري 
أن حتوي����ل الس����يارات ال����ى 
العمل بالغاز الطبيعي صعب 
خاصة في الوقت احلالي، نظرا 
لعدة أمور م����ن أهمها الكلفة 
والتجهيزات غي����ر املتوافرة 
في الوقت الراهن إلمتام عملية 
التنفيذ. ورأى الهاجري أن ما 
متر به األسواق العاملية من حالة 
عدم االتزان وصعوبة حتديد 
بوصلتها املستقبلية يستدعي 
العمل على دراسات أكثر تطورا 
خاص����ة فيم����ا يتعلق مبجال 
الطاقة البديلة، واالس����تعانة 
بالتج����ارب األجنبية لالطالع 
على ما هو مفيد لتطبيقه في 

الكويت.

ما إن أعلنت إمارة ابوظبي حترير 
أس�عار الوقود ليرتفع البنزين بنحو 
24%، بدأ املواطن الكويتي يتحسس 
»جيبه«، خوفا من انتقال العدوى إلى 
الكويت، في ظ�ل دعوات حكومية 
لرفع الدع�م عن البنزي�ن وحترير 
األس�عار، وذل�ك من اج�ل إصالح 

منظومة الدعم .
ومن ضمن البدائل التي ستطرحها 
احلكومة عل�ى املواطنني في حالة 
اتخاذ قرار برفع الدعم عن البنزين، 
مبادرة حتويل السيارات للعمل بالغاز 
الطبيعي بدال من البنزين والديزل، 
وتطبيق املبادرة على سيارات النقل 
الع�ام كاألتوبيس�ات باإلضافة إلى 

تاكسي العاصمة كمرحلة أولى.
عدد م�ن االقتصاديني واخلبراء 
النفطيني أجمعوا على صعوبة تطبيق 
املبادرة ف�ي الكويت ف�ي الوقت 
الراهن، نظرا النخفاض أسعار النفط 
وعدم جاهزية البنية التحتية احمللية 
إلنش�اء محطات وقود تعمل بالغاز 

الطبيعي.
ودعا اخلب�راء عبر»األنب�اء« الى 
التفكير جديا في حتويل السيارات 
للعم�ل بالكهرباء بدال م�ن الغاز أو 
البنزين، خاصة أنها أكثر حفاظا على 
البيئة وميكنها السير حاليا ملسافات 

طويلة.
وعلى الرغم م�ن تأكيد عدد من 
االقتصاديني  صعوبة تطبيق حتويل 
السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 
الكويت، إال انهم شجعوا املبادرة، 
مشددين على أن اس�تخدام الغاز 
الطبيعي كوقود للسيارات من األمور 
املستهدفة لكثير من دول العالم، 
حي�ث ان تل�ك التكنولوجيا حتمل 
العديد من املمي�زات في مقدمتها 
احلد من فات�ورة دعم احملروقات 
س�نويا والتقليل من التلوث البيئي، 
كذلك تعمل على تقليل تكلفة تسيير 
السيارات للكيلو متر الواحد بنصف 

تكلفة البنزين تقريبا.
وأجمعوا على أن محدودية إنتاج 
الغاز الطبيعي وجل�وء الكويت إلى 
استيراد الغاز املس�ال خالل فترة 
الصيف سنويا قد يحول دون إمتام 

املشروع.
وأك�دوا أن بقاء أس�عار البنزين 
عند املستوى احلالي من دون رفع 
الدعم وحترير األسعار قد ال يشجع 
الكثير على تبني مبادرة التحول للغاز 

الطبيعي. وفيما يلي التفاصيل:

<  قبازرد: محدودية إنتاج الكويت من الغاز جتعل من التنفيذ أمرًا صعبًا
<  بودي: انتشار سيارات الغاز الطبيعي محدود على مستوى العالم

<  النقي: الوقت غير مناسب لتحويل السيارات بالغاز

محمد الهاجريمحمد النقيد. سعود الفرحاند.خالد بودي د. حسن قبازرد
املال: تزويد السيارات 

بالغاز كوقود فكرة
يحتاج تنفيذها إلى وقت

قال امني سر احتاد وكالء 
السيارات ورئيس مجلس ادارة 

شركة املال العاملية لتجارة 
السيارات عبداهلل جنيب املال 
ان الدول االوروبية تستخدم 

أكثر من وقود لتزويد سياراتها 
خصوصا الغاز الطبيعي الذي 

يعتبر االفضل في احملافظة على 
البيئة، كونه االفضل اقتصاديا 

من نوعيات الوقود األخرى.
وقال ان الكويت متأخرة في 

هذا االجتاه، وان لديها من الغاز 
الطبيعي ما يؤهلها لتزويد 
سياراتها للعمل به ويكون 

كرافد اضافي للوقود احلالي 
سواء أكان ديزل او بنزين.

واشار الى ان مثل هذه 
االستثمارات حتتاج الى 

دراسات مستفيضة للتعديل 
على منظومة امداد وتزويد 

السيارات بالوقود، في محطات 
التزود بالوقود او حتويل 

السيارات نفسها، باالضافة الى 
امكانية تنفيذ ذلك وتقبله من 
قبل املستهلك من جانب آخر، 

والذي يشكل أحد عناصر جناح 
طرفي املعادلة.

وتوقع في حال اتخاذ هذا 
االجتاه مسار اجلدية والعمل به 

ان يستغرق بعض الوقت في 
قبول هذه الفكرة واستخدامها 

بشكل فاعل، مؤكدا انه في هذه 
احلالة ميكن لوكالء السيارات 
في الكويت استيراد سيارات 

هجينة تعمل بنظام التزود 
بالغاز باالضافة الى نوع أساسي 

آخر من الوقود الديزل او 
البنزين.

واشار الى ان رخص ودعم 
الطاقة في الكويت سيكون أحد 

ابرز التحديات التي ميكن ان 
تعرق العمل في هذا االجتاه.

عبداهلل جنيب املال 

أحمد مغربي � محمود فاروق � أحمد يوسف � مصطفى صالح

أحد احللول لتخفيض فاتورة الدعم عن البنزين..
واستثماراته تتطلب مليارات أيضا

سيارات الغاز
توفير بامليزانية 

وصعوبة بالتطبيق

الفرحان:
من األفضل التوجه

نحو السيارات 
الكهربائية

الهاجري:
جتهيزات التحول 
للغاز غير متوافرة 

في الكويت

كيف تتجه الدول اخلليجية والعربية للتحول للغاز؟
مصر أول دولة حولت سياراتها للغاز وأبوظبي أول املتجهني بـ »التعاون«

تعتبر مصر من أولى الدول التي حتولت الى استخدام 
الغ��از الطبيعي بالس��يارات وذلك منذ نح��و 15 عاما، 
حيث أعلنت احلكومة املصرية في ذلك الوقت اهتمامها 
باحملافظة على البيئة واحلد من التلوث وذلك بتحويل 
الباصات والسيارات الى استخدام الغاز الطبيعي بدال 

من البنزين والسوالر.
وقد جنحت جتربة اس��تخدام الغاز في السيارات 
اقتصادي��ا وبيئيا ومت حتويل آالف الس��يارات للعمل 
بالغاز الطبيعي كما انتشرت محطات متوين السيارات 
في مناطق كثيرة بالبالد، وكذلك خصصت هيئة النقل 
العام مبصر في عدة محافظات كراجات متعددة مبساحات 
شاسعة تتضمن محطات متوين خاصة للباصات التي 
تعمل بالغاز الطبيعي باالضافة الى خطة حتويل أسطول 
هيئة النقل العام الذي يتضمن 4200 أوتوبيس للعمل 

بالغاز.
وكانت إمارة أبوظبي قد اعتمدت االسبوع املاضي 
مب��ادرة طموحة لتحويل الس��يارات العاملة بالبنزين 
والديزل الى اس��تخدام الغ��از الطبيعي املضغوط بدال 
منه، ويأتي ذلك بعد حترير اإلمارات ألس��عار الوقود 
بداية الش��هر اجلاري ليرتفع البنزين بنحو 24% بينما 

تراجع سعر الديزل %29.
وبحسب موقع »العربية نت«، فإن مبادرة أبوظبي 
تتضمن إنشاء 84 محطة توزيع مختصة بتزويد السيارات 
بالغاز الطبيعي املضغوط خالل 5 سنوات، بخطة مرحلية 
تبدأ من 22 محطة في 2015، ثم بناء 28 محطة في 2016، 

باالضافة إلى انشاء 34 محطة بني 2017 و2020.
وبحسب مسؤولني اماراتيني، فإن نتائج هذه املبادرة 
ستنعكس على الدولة واألفراد والبيئة على حد السواء، 

حيث ستس��تطيع االمارات توفير مش��تقات البنزين 
والديزل وتصديرها في مقابل استخدام الغاز الطبيعي، 
أما بالنسبة للبيئة فيخفض حتويل السيارات إلى الغاز 
من انبعاث غاز ثاني أكس��يد الكربون بنسبة 29%، كما 
أن حتويل 1000 سيارة الى العمل بالغاز يعادل احلفاظ 

على أكثر من 22 ألف شجرة.
أما األفراد فسوف يوفرون نحو 30 درهما عندما 
يسافرون بالسيارة من دبي إلى أبوظبي. وتقول الدراسات 
إن حتويل السيارة الصغيرة ذات األربع اسطوانات أو 
4 س��لندرات تكلف نحو 6 آالف درهم أي نحو 1600 
دوالر فقط وميكن استرداد هذه التكلفة في فترة بني 
6 أشهر وسنة وذلك بحسب فترات القيادة نتيجة فارق 
األس��عار بني الغاز والبنزين، أما السيارة الكبيرة ذات 

الثماني اسطوانات فيكلف حتويلها 8 آالف درهم.


