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»التركية« تكرّم وكالء السفر في الكويت بـ »الغبقة الرمضانية«
أقامت »اخلطوط اجلوية التركية«، الناقل 
الوطني لتركيا واحلائزة على جائزة أفضل 
ناقل في أوروبا وفقا لتصنيف »س����كاي 
تراك����س«، فعالية »الغبق����ة الرمضانية« 
الس����نوية تكرميا لشركاء الناقلة ووكالء 

السفر احملليني في العاصمة الكويتية.
وحضر األمسية، التي تلونت بتقاليد 
الضيافة التركية العريقة في »قاعة املها« 
بفندق »ريجنسي الكويت« مبنطقة الساملية، 
أكثر من 100 وكيل سفر وموظف في قطاع 
الطيران املدني وشركات الطيران، ورحب 
بهم كوكبة من كبار ممثلي شركة »اخلطوط 

اجلوية التركية«.
وبهده املناسبة، قال مدير عام »اخلطوط 
اجلوية التركية« في الكويت سامي إيدوغان: 
»يشرفنا في شهر رمضان املبارك أن نسهم 
بتعزيز روح الصداقة احلقيقية التي جتمعنا 
مع الش����ركاء والزمالء واألصدقاء هنا في 
دولة الكويت التي تعتبر من أهم أسواق 

شركة اخلطوط اجلوية التركية«. 
وأض����اف إيدوغ����ان: »ش����هدت أعمال 
)اخلطوط اجلوية التركي����ة( منوا كبيرا 

في دولة الكويت. وقد متكنا بفضل اجلهود 
الكبيرة التي بذلها وكالء السفر احملليون من 
ترسيخ مكانة الشركة في هذه السوق التي 
تشهد ازدهارا مستمرا. وبدورنا، استطعنا 
إظهار الوج����ه احلقيقي للضيافة التركية 
وتقدمي أرفع مستويات اخلدمة للمسافرين 
الكويتيني الذين عب����روا دوما عن رغبهم 
بالعودة إلى تركيا«. ومت خالل األمس����ية 
تقدمي املشروبات التركية التقليدية اخلاصة 
بالشهر الفضيل، واستمتع الضيوف بفقرات 

ترفيهية على الطريقة التركية.
يشار إلى أن حركة املسافرين على منت 
»اخلط����وط اجلوية التركي����ة« في كل من 
اإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت 
قد شهدت منوا بنسبة 6.4% خالل الفترة 
املمتدة بني شهري يناير ومارس 2015. كما 
ارتفعت عائدات الكيلومترات التي قطعها 

املسافرون بنسبة %6.7. 
وللعام اخلامس عل����ى التوالي، فازت 
»اخلطوط اجلوية التركية« بجائزة »أفضل 
ناق����ل في أوروبا« ضمن جوائز »س����كاي 

تراكس العاملية لشركات الطيران«.
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تضخم 
الرواتب..

الواقع واحلل
هنالك عدة أسباب لتضخم ميزانية الرواتب منها زيادات 

الرواتب السابقة العشوائية بسبب مطالبات نقابية أو جهات 
حكومية وإنشاء هيئات حكومية مستقلة برواتب ومزايا 
وظيفية مرتفعة وعدم كسب ثقة اخلريجني بالعمل في 

القطاع اخلاص أو احلر وإصرارهم على العمل في احلكومة 
بسبب التراخي في عدم احملاسبة والرقابة وعدم تطبيق 

القرارات والعقوبات على اإلهمال في األداء وعدم االلتزام 
بالدوام وفوق هذا تأتيهم الترقيات والبونصات والزيادات 

السنوية فليش يروحون يشتغلون في شركة أو بنك 
يحاسبهم ويطبق عليهم القرارات واللوائح بشأن الدوام 

واالجازات ويخصم من معاشاتهم إذا قصروا في أداء 
وظيفتهم.

وحسب آخر إحصائية لعام 2014 من اإلدارة املركزية 
لإلحصاء تفيد بأن 5% كويتيني يعملون في القطاع اخلاص 

و78% يعملون في احلكومة واحصائية املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية تفيد بأن عدد الكويتيني العاملني في 

احلكومة يقارب 246734  ألفا ومتوسط رواتبهم 631 دينارا 
وفي القطاع النفطي  16662 ألفا ومتوسط رواتبهم  1396 

دينارا وقد أفادت موازنة املواطن لعام 2014-2015 باب 
املرتبات )5586( مليار دينار ما يعادل 24% من مصروفات 
امليزانية العامة بأن تطور العمل وإدخال التكنولوجيا في 
أسلوب أداء العمل املفروض ان يساعد في اجناز العمل 

أسرع وبجهد أقل وموظفني أقل ولكن نرى العكس كلما 
زادت تطبيقات التكنولوجيا زاد عدد املوظفني وحجم العمل 

الذي يحتاج عدد اثنني يعمل فيه عشرة يعني ثمانية زايدين 
عن احلاجة ومن هنا يبدأ التضخم والبطالة املقنعة.

احلل بسيط وفي أيدي احلكومة ويحتاج قرارا وهو وقف 
التعيينات في القطاع احلكومي إال في حالة الضرورة 
لوظائف فيها نقص وهذه كيف تعرفها بوجود دراسة 

مسبقة بحجم العمل وكم يحتاج من القوى العاملة ومن 
الناحية األخرى تشجيع الشباب للعمل في القطاع اخلاص 
واحلر بتوفير األمان واالستقرار الوظيفي وإكسابهم الثقة 

وتوفير الفرص الوظيفية املناسبة لهم وهذه أغلبها قد حلت 
بوجود دعم عمالة غير راتب الشركات والبنوك وقانون 

دعم البطالة وتعديل قانون العمل في القطاع األهلي وإنشاء 
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ونحتاج 

الى تهيئتهم وهم في صفوف الدراسة وتدريبهم وتأهيلهم 
ملهارات يحتاجها القطاع اخلاص وأخيرا احلل الشامل توحيد 

رواتب موظفي احلكومة في البديل االستراتيجي.

د.عبداهلل فهد العبدالجادر 
مستشار تنظيم وإدارة 

استغالل ثروات الهيدروكربون في باطن األرض من حق مالكيها من املواطنني أو الشركات

النفط والغاز في أميركا.. امتياز ليس له مثيل في العالم
حقوق استغالل املعادن في 
ارضه جلمع االموال، وينطبق 
القول ذاته على منتجي النفط 
والغاز الذين ميكنهم تسييل 
حيازاته���م النفطية اآلن من 
اجل جمع االم���وال لتمويل 
املشروعات املس���تقبلية في 

احلفر والتنقيب.
وبالطب���ع ف���إن أصحاب 
هذه احليازات ليسوا هم من 
يقوم بتشغيل اآلبار النفطية، 
وبالتالي فهم ليسوا عرضة 
لتكاليف احلفر والتش���غيل، 
بل انهم ببس���اطة يتقاضون 
نس���بة مئوي���ة م���ن الدخل 
االجمالي إلنتاج النفط والغاز 

من البئر.
وق���د ط���ورت باتريوت 
انيرجي - الذراع االستثمارية 
لشركة باتريوت رويالتي - 
نظاما خاص���ا لبناء محافظ 
استثمارية من حيازات النفط 
والغاز للمستثمر ين، وتنصب 
هذه االستثمارات على االنتاج 
املؤكد واحملدد املقدار حيث ال 
تكهنات عم���ا اذا كانت البئر 
ستنتج أم ال، أو كم سيكون 

حجم االنتاج.

 محافظ منوعة

وتقول الشركة إنها حترص 
على بناء محافظ منوعة من 
آبار النفط وتضع في متناول 
ايدي املستثمرين من االفراد 
أو الشركات  أو املؤسس���ات 
التضامنية أو أي كيانات أخرى 
تس���عى للحصول على دخل 
إضافي حملافظها االستثمارية. 
الذين  ويقوم املس���تثمرون 
يتمتعون باحلصافة والوعي 
والذكاء اليوم بالتحول بقوة 
نح���و احلي���ازات النفطي���ة 
لتعزيز مداخي���ل محافظهم 

االستثمارية.

طوابير طويلة مللء خزانات 
سياراتهم بالوقود، كما أصبح 
االميركيون خاللها معتمدين 
كليا على ش���راء النفط من 
دول تكن لهم العداء ومتول 
االرهاب وتصرح بعداوتها 

وكرهها ألميركا.
ولكن يب���دو ان الوضع 
سيتغير اآلن بعد اكتشاف 
احتياطي���ات تبلغ مليارات 
البراميل من النفط الصخري 
إضاف���ة الى تريليونات من 
االق���دام املكعبة م���ن الغاز 
الطبيعي التي اصبح العلماء 
اجليولوجي���ون على علم 
مبكامنه���ا. وبع���د ان كان 
م���ن الصعب اس���تخراجها 
لطبيعته���ا الصلبة، أصبح 
األمر ممكنا ومتاحا في غمضة 
ع���ني بفض���ل تكنولوجيا 
التفتيت الهيدروليكي للخام 

الصخري.

 تداول عادي

وتقول الش���ركة ان األمر 
اجليد هو ان احليازات النفطية 
يتم تداولها كأي أصول اخرى، 
وعندم���ا يحتاج البعض الى 
سيولة نقدية، فانه قد يعرض 

محمود عيسى

قال ش���ركة باترويوت 
رويالتي ان قطاعات النفط 
والغاز واملعادن في الواليات 
املتحدة تتمتع مبيزة فريدة 
ال تتوافر في أي دولة اخرى 
في العالم وهي حق صاحب 
األراضي واملواقع التي حتتوي 
على الثروات الطبيعية في 
ملكية ه���ذه الثروات أيضا 
وحق اس���تغاللها، بدال من 
اعتبارها أمالكا س���يادية ال 
يحق الحد متلكها اال الدولة 
كما هو شائع في معظم الدول 
النفطية. وقد مكن هذا االمتياز 
الفريد من نوعه في الواليات 
الكثيرين من مالك  املتحدة 
األراضي األميركيني بامتالك 
التعدين واحلصول  حقوق 
على مداخيل ضخمة، وذلك 
النفط والغاز  ببساطة ألن 
أو املعادن تقبع حتت سطح 

أمالكهم العقارية.
انها  الش���ركة  وأضافت 
تتخصص في منح االمتيازات 
االس���تثمارية ف���ي مناطق 
حتتوي على النفط والغاز 
ملستثمرين مرموقني انطالقا 
من املقولة التي اشتهرت في 
أميركا وهي »نفط أميركي من 
ارض أميركية«، تدليال على 
الرغبة ف���ي االكتفاء الذاتي 
من النفط لدولة كانت اكبر 
مستورد للنفط في العالم.

 ذكريات المقاطعة

وقال���ت ان اميركا ظلت 
لعقود طويلة حتت رحمة 
النفط االجنبي املس���تورد، 
وليس���ت ذك���رى املقاطعة 
النفطي���ة عام 1973 ببعيدة 
عن األذه���ان عندم���ا كان 
االميركي���ون يصطفون في 

احتياطات
النفط الصخري 

الضخمة رمبا تغير 
الوضع

قطاع البتروكيماويات مبنأى عن انخفاض النفط
محمود عيسى

كثيرا ما كتب احملللون واالقتصاديون وما اكثر ما حتدث 
عنه املضاربون عن انهيار أسعار النفط وتأثير ذلك على 

االقتصادات الشاملة على املستوى العاملي وبالتحديد 
على قطاعات النفط والغاز على صعيدي اإلنتاج 

والتكرير، ولكن سيناريو أسعار النفط اجلديد له تأثير 
منطقي معقول على قطاع البتروكيماويات، إال انه تأثير 
من نوع مختلف جدا لألسعار عندما يحاول املرء تطبيق 

أسعار متباينة للنفط وفقا ملناطق جغرافية مختلفة.
وقالت شركة انيرجي غلوبل في حتليل آلثار النفط على 

شركات البتروكيماويات ان هذه الشركات تعمل في 
بيئة خاضعة ملتطلبات العوملة حيث يتم تداول املنتجات 

على النطاق الدولي فيما يتم حتديد األسعار على أساس 
العائد الصافي اإلقليمي. على ان املقومات االقتصادية 
والديناميكيات مختلفة جدا، كما ان آثار هبوط أسعار 

النفط تتفاوت وتتباين بصورة كبيرة اعتمادا على 
ثالثة أبعاد حاسمة هي املنطقة وأمناط العمل وعناصر 

التخصص ضمن محفظة الشركة.
وقالت الشركة ان األثر على املدى القصير كان مختلطا 
بالنسبة ملنتجي البتروكيماويات. وكلما هبطت أسعار 

النفط بسرعة كانت أسعار البتروكيماويات تأخذ االجتاه 
ذاته وذلك الرتباطها بأسعار النفط بدرجات مختلفة. 

وهذا األمر كان له على املدى القصير أثر مؤقت أدى الى 
هبوط مزدوج على منتجي البتروكيماويات على النحو 

التالي:
٭ عمد عمالء شركات البتروكيماويات الى تعليق 

طلباتهم من املنتجات البتروكيماوية لضمان حصولهم 
على املزايا املتوقعة من تراجع أسعار هذه املنتجات، 

وبالتالي تباطأ الطلب على املدى القصير العتماد هؤالء 
العمالء على السحب من مخزوناتهم احمللية.

٭ تدهورت قيم املخزونات لدى الشركات املنتجة 
للبتروكيماويات التي اضطرت الى تعديل أسعارها وفقا 

للقيمة السوقية احلالية، ما يؤدي الى مضاعفة التأثير 
في ضوء تضخم املخزونات نتيجة للبند األول أعاله.

وقالت الشركة ان العاملني السابقني يشكالن 
ضغوطا نحو الهبوط على هوامش الربحية لشركات 

البتروكيماويات السيما تلك املعنية بصفقات البيع 
الفورية.


