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خالل االجتماع السنوي للعاملين في مصفاة األحمدي

السعد: تأسيس »لجنة عليا للغاز« لدراسة إنشاء قطاع 
تابع لمؤسسة البترول يختص بمشروعات الغاز الطبيعي

أسعد السعد مها مال حسني سامي الرشيد

احمد مغربي
كش���ف نائب رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة البترول الوطنية 
اسعد السعد عن تأسيس »جلنة 
عليا للغاز« برئاسة رئيس مجلس 
ادارة شركة نفط الكويت سامي 
الرش���يد، تضم رئيس مجلس 
ادارة شركة صناعة الكيماويات 
البترولية مها مال حسني، ورئيس 
مجل���س ادارة ش���ركة البترول 
الوطنية فاروق الزنكي، والعضو 
العاملي في  املنتدب للتس���ويق 
مؤسسة البترول الكويتية عبد 
اللطيف احلوطي، لدراسة انشاء 
ش���ركة او قطاع تابع ملؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة يخت���ص 
الطبيعي في  الغاز  مبشروعات 

الكويت.
وفي عرض تقدميي له خالل 
الس���نوي للموظفني  االجتماع 
العاملني ف���ي مصفاة االحمدي، 
حتدث السعد عن اجنازات الشركة 
خالل العام املاضي 2009، وتطرق 
الى آخر املستجدات التي تتعلق 
بعملية حتديث عمليات شركة 
البترول الوطنية، باالضافة الى 
االه���داف والرؤى املس���تقبلية 
للشركة خالل العام 2011/2010.

اما فيما يتعلق باالجنازات، 

الوظيفي، قامت  فعلى الصعيد 
الش���ركة بطرح اس���تبيان عام 
على املوظفني ويشمل برنامجني 
يهدفان الى تغيير ثقافة العمل 
والعالقة ما ب���ني االدارة العليا 
واملوظف���ني وهو ما يطلق عليه 
walk the floor، اما البرنامح الثاني 
فيتعلق بتحفيز االبداع واالعمال 
املتميزة واالبتكارات ويطلق عليه 

.incentive scheme
اما عل���ى صعيد االداء املالي 
للشركة، فحققت ارباحا صافية 
بلغت 120 مليون دينار فقط )ما 
يعادل 380 مليون دوالر تقريبا( 
منخفض���ة مقارنة بالعام املالي 

الذي سبقه، وارجع السعد هذا 
ال���ى انخفاض هامش  التراجع 
الربح، نتيجة انخفاض اسعار 
النفط اخلام واملنتجات البترولية 

الى تكاليف الصناعة.
واشار الى ان اجمالي الدخل 
من املبيعات بلغ 10 مليارات دينار، 
فيما انفقت الشركة ما يقارب 12.3 
مليون دينار على برامج التدريب 

وتطوير القوى العاملة.
الفتا ال���ى ان تراجع االنفاق 
الى عدد  التدريب يرج���ع  على 
من العوامل منه���ا اغالق معهد 
التدريب البترولي لفترة تناهز 

الستة اشهر.

وفيما س���ياق آخر اكد على 
استمرار الشركة في استراتيجيتها 
املهنية  لدعم السالمة والصحة 

وتوفير بيئة آمنة للعمل.
وحول رؤية الشركة املستقبلية 
واالهداف، قال ان الشركة انتهت 
من اجناز االج���راءات واالوراق 
املتعلقة مبشروع الوقود البيئي 
وانه في انتظار الطرح، وتوقع 
ترسية وتوقيع عقد مشروع خط 
الغاز الرابع خالل االشهر القليلة 
املقبلة. باالضافة الى عزم الشركة 
على تنفيذ مشروع »ادارة حزمة 
املشاريع« والذي يتعلق بإنشاء 
قسم متخصص الدارة مشاريع 

الشركة اجلديدة التي يتم اطالقها 
للوقوف عل���ى العناصر الهامة 
الجناحها والتعريف بها ومدى 
تكامليتها والربط بينهما وحتديد 
االولويات في تنفيذها، فضال عن 
التأكد من توافر العناصر البشرية 
واملوارد لتطبيق هذه املشاريع.

وحول توقعاته الرباح شركة 
العام  الوطني���ة خالل  البترول 
احلالي 2011/2010، بني ان نتائج 
الربع االول متواضعة، مش���يرا 
الى انه خالل العام املاضي حققت 
الشركة ارباحا حوالي 120 مليون 
دينار نصفها تقريبا ساهم فيها 
مصفاة االحمدي ومشروع الغاز 
التابع لها، وذلك على الرغم من 
حتقيق املصفاة خس���ائر العام 
املاضي. وفيما يتعلق مبشروع 
اس���تيراد الغاز، قال السعد انه 
مت تسلم الشحنة الثانية حيث 
استفادت الشركة بتفادي االخطاء 
التي وقعت فيها خالل تس���لم 
الش���حنة االولى. وفيما يتعلق 
بوحدات التحكم في النفط والغاز، 
وقال ان الشركة لديها حاليا ما 
يقارب ال� 5 وحدات للتحكم، سيتم 
تقليصها الى وحدتني رئيسيتني 
تتعلق احداهما بالنفط واالخرى 

بالغاز.

120 مليون دينار األرباح الصافية لشركة البترول الوطنية في 2009 

»التطبيقي« و»البترول الوطنية« توقعان 
مذكرة تفاهم لدعم طلبة دبلوم تشغيل المصافي

أحمد مغربي
وقعت الهيئة العام��ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وشركة البترول الوطنية الكويتية 
أمس مذكرة تفاهم لتقدمي دعم مادي لطلبة 
دبلوم تشغيل املصافي في قسم الهندسة 

الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية.
وقال مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
في تصريح صحافي عقب التوقيع ان املذكرة 
تعتبر مبنزلة لقاء تكميلي بني الهيئة وقطاعات 
الدولة املختلفة وخصوصا شركة البترول 

الوطنية الكويتية.
وأض��اف ان الهيئة لها عالقة متواصلة 
ومباش��رة مع س��وق العمل في القطاعات 
املختلفة وبشكل خاص القطاعات النفطية، 
موضحا ان ادارة الهيئة يهمها بشكل كبير 
أن تتج��ه مخرجاتها التعليمي��ة الى املكان 

املناسب للعمل وباملستوى املناسب.
 وأشار الى املوافقة على برنامج بكالوريوس الهندسة 
الكيميائية وأن تكون مخرجات��ه بالدرجة األولى للقطاع 
النفطي، مقدما الش��كر الدارة ش��ركة البترول الوطنية 

لضرورة توجيه مخرج��ات التعليم لتلبية 
حاجات ومتطلبات س��وق العمل ومؤشرا 
ملا تتطلع اليه مؤسسات التعليم العالي في 
الكويت الحداث تغير في الفكر والسلوك، 
مثمنا ال��دور احليوي الت��ي تقدمه الهيئة 
ف��ي العملية التعليمية بالقطاعني احلكومي 

واخلاص.
وأشار الزنكي الى أن الشباب هم العماد 
الذي تأمل فيهم الكويت بأن يعملوا من أجلها، 
مؤكدا أن الشركة الوطنية مؤمنة بأن صناعة 
التكرير الكويتية لم حتقق النجاح. بدوره قال 
مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في شركة 
البترول الوطنية الكويتية محمد العجمي ل� 
»كونا« انه مبوجب هذه االتفاقية س��توفر 
الشركة اربعة اجهزة تعليمية بشكل مجاني 
لهيئة »التطبيقي« خاصة في دبلوم املصافي 
النفطية. وأضاف ان الشركة ستقدم ايضا مخصصات مالية 
لطلبة الدبلوم الذين يتراوح عددهم بني 70 و80 طالبا في 
كل سنة دراسية، اضافة الى دعم أنشطة القسم السنوية 

من ندوات ومؤمترات وورش عمل وغير ذلك.

على اميانها باملخرج��ات التعليمية من قبل هيئة التعليم 
التطبيقي والتدريب.

من جهته اعتبر رئيس مجلس ادارة ش��ركة البترول 
الوطنية الكويتية فاروق الزنكي أن هذه الشراكة مثال حي 

)قاسم باشا(فاروق الزنكي متبادال مذكرة التفاهم مع د.يعقوب الرفاعي

»بوبيان« ينهي تدريب مجموعة من موظفيه

بورصات الخليج تقتفي أثر المكاسب العالمية..ولكن بأحجام تداول هزيلة
دبي � رويترز: حذت أغلب أس���واق اخلليج اليوم اخلميس حذو 
املكاسب التي سجلتها األسهم األميركية في اجللسة السابقة وأعلى 
املستويات في أسبوعني والتي حققتها اسواق األسهم العاملية اليوم 
لكن أحجام التداول الهزيلة وغياب مشتريات املؤسسات أضعفا هذا 
األثر بعض الشيء. وخالف مؤشر سوق دبي االجتاه في باقي أسواق 
املنطقة وكان الوحيد الذي أغلق على انخفاض بسبب ضغوط بيع 
في أواخر جلسة التداول بعد مكاسب في بداية التعامالت. وتراجع 
مؤش���ر سوق دبي 0.5% إلى 1542 نقطة. وقال جوليان بروس مدير 
مبيعات األسهم للمؤسسات في املجموعة املالية-هيرميس »فتحت 
السوق على مستوى أعلى بنسبة جيدة. لكن معظم عمليات الشراء 
محلية«. وأضاف قائال »ال نلحظ عمليات شراء كبيرة من املؤسسات. 
ف���ي ظل التقلبات احلالية نرى إحجاما عن تكوين مراكز جديدة في 
يوم اخلميس«. وتعرضت أسهم قطاعي العقارات والبنوك لضغوط 

بيع مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.6% وسهم ارابتك %1.5.
وأثر سهم بنك دبي اإلسالمي أيضا على املؤشر مع انخفاضه %1 
بعد أن قال البنك أمس األربعاء انه قد يدرس زيادة حصته في بنك 

التمويل العقاري وخسر مؤشر سوق دبي املالي 14% هذا العام.

لكن مؤشر س���وق أبوظبي متكن من احلفاظ على مكاسبه على 
مدى اجللسة وأغلق على ارتفاع مدعوم بإقبال على شراء أسهم قطاع 
العقارات. وارتفع سهم مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت( %1.5 
مع اس���تمرار التكهنات بش���أن صفقة محتملة مع شركة ريالينس 

كوميونيكشنز الهندية.
وسجل مؤشر بورصة قطر أكبر ارتفاع بني األسواق اخلليجية مع 
إقبال املس���تثمرين الباحثني عن أسهم قوية ومنخفضة القيمة على 
شراء األسهم القيادية وأسهم قطاع الصناعة. وقال فرح هيرسي كبير 
اخلبراء االقتصاديني في مصرف الريان »سجلت سوق األسهم احمللية 
ثاني أفضل أداء بني بورصات منطقة مجلس التعاون اخلليجي في 
الربع األول بعد السعودية إذ ارتفعت مبا يقارب 10%«. وأضاف قائال 
»ستواصل أس���واق ثالثة مراكز رئيسية للنمو باملنطقة � أبوظبي 
وقطر والسعودية � األداء اجليد في التحليل النهائي ألن التقييمات 
رائعة والعوامل األساسية تدعم النمو«. وفي االسواق االخرى سجل 
مؤشر البحرين واملؤشر الكويتي مكاسب ضئيلة في حني أغلق مؤشر 
البورص���ة العمانية مرتفعا 0.2% فقط بعدما عجز عن احلفاظ على 

مكاسب مبكرة لألسهم القيادية حتى نهاية اجللسة.

أعلن بنك بوبيان عن إمتامه دورة تدريبية مؤخرا لعدد من موظفيه 
من مجموعة اخلدمات املصرفية لألف���راد، والتي هدفت إلى تعزيز 
معرفتهم باخلدمات املصرفية واملنتجات التي يقدمها البنك وذلك في 
اطار خطته لتطوير ورفع مس���توى معرفة موظفيه بهذه اخلدمات 

واملنتجات ومبا ينعكس بصورة افضل على خدمة العمالء.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام مجموعة املوارد البشرية في البنك 
عادل احلماد ان ال���دورات التدريبية التي نظمها البنك على دفعات 
تضمنت تغطية موضوعات عدة مثل احلسابات والتمويل الشخصي 

وخدمات البطاقات املصرفية واخلدمات االلكترونية وغيرها.
واضاف: »هذه البرامج متثل احللقة األولى في سلس���لة برامج 
تش���كل في مجملها منظوم���ة تدريبية متكاملة ته���دف إلى تعزيز 
مع���ارف ومهارات املوظفني من أجل تق���دمي خدمة متميزة لعمالئنا 

الذين يشكلون محور اهتمامنا«.
وأكد احلماد ان بنك بوبيان يولي اهتماما خاصا بالعناصر الوطنية 
في البنك والتي جتاوزت نسبتها 60% اميانا منه بضرورة حتفيزها 

مجموعة من موظفي البنك املتدربنيوزيادة خبراتها ضمن استراتيجية البنك في دعم الكوادر الشابة.

»فيسبوك« أكثر التطبيقات شعبية 
لمستخدمي الهواتف الذكية

كاليفورني���ا � أ.ش.أ: تّصدر 
تطبي���ق ش���بكة »فيس���بوك« 
األميركية عمالق شبكات التواصل 
االجتماع���ي عل���ى اإلنترنت، 
التطبيقات شعبية  أكثر  قائمة 
ملستخدمي الهواتف احملمولة في 
الواليات املتحدة األميركية، وفقا 
لتقرير أعدته مؤسسة »نيلسن« 
األميركية املتخصصة في أبحاث 

قياسات املستهلك.
ووجد تقري���ر »تطبيقات 
الهواتف احملمولة« أن تطبيق 
»فيسبوك« كان األكثر استخداما 
على هواتف »آي فون« وأجهزة 
»آي بود تاتش« وهواتف »بالك 
بيري«، وجميع الهواتف الذكية 
األخرى، فيما عدا األجهزة التي 
تعمل بنظام تشغيل »أندرويد« 
املفتوح املصدر، وان أكثر من 
4200 ش���خص ممن ش���ملهم 
االس���تطالع قام���وا بتنزيل 
تطبيق لهواتفهم احملمولة خالل 
الثالثني يوما األخيرة. وأن %58 
ممن ش���اركوا في االستطالع 
وميتلكون هواتف »آي فون« 
أو أجه���زة »آي ب���ود تاتش« 
استخدموا تطبيق »فيسبوك« 

على أجهزتهم.
وج���اء تطبي���ق »خرائ���ط 
جوجل« في املرتبة الثانية من 
القائمة، حيث كان يستخدمه نحو 
47% من مستخدمي نظام »آي 
فون«، ثم جاء بعده تطبيق »قناة 
الطقس« وه���و تطبيق للتنبؤ 

بأحوال الطقس.
كما تصدر تطبيق »فيسبوك« 
بنسبة 51% قائمة أكثر التطبيقات 
شعبية على هواتف »بالك بيري«، 
وتبعه »خرائط جوجل« بنسبة 
34% و»قناة الطقس« بنس���بة 

.%28
فيما ج���اء تطبيق قناة »إي 
إس بي إن« الرياضية في املرتبة 
الرابعة، تالها تطبيق »باندورا« 
الذي يقدم خدمات للموسيقى، 
أما تطبيق »خرائط جوجل« فقد 
جنح في التغلب على »فيسبوك« 
التي تعتمد على  على األجهزة 
نظام تشغيل »أندرويد« املفتوح 
املصدر، حيث تاله تطبيقا »قناة 

الطقس« و»باندورا«.
أن  التقري���ر أيضا  ووج���د 
التطبيقات  متوس���ط عدد من 
املثبتة على أجهزة »بالك بيري« 
كان 10 تطبيقات، في حني أن هذا 
الرقم تضاعف 4 مرات تقريبا في 

حال متوسط هواتف »آي فون« 
ليصل إلى 37 تطبيقا، وتضاعف 
عند مقارنته مع متوسط هواتف 

»أندرويد« ليبلغ 22 تطبيقا.
كما وجد التقرير أن 21% من 
مش���تركي خدمات االتصاالت 
الالس���لكية األميركية ميلكون 
اآلن هاتفا ذكيا وذلك أعلى من 
النس���بة التي كانت 19% خالل 

الرب���ع الس���ابق، وأن 14% من 
مش���تركي االتصاالت احملمولة 
قاموا بتنزيل تطبيق واحد خالل 

الثالثني يوما األخيرة.
وكانت الشبكات االجتماعية 
واخلرائط والطقس واملوسيقي 
من ب���ني أكثر أنواع التطبيقات 
ش���عبية على جمي���ع منصات 

التشغيل.

.. وجورج بوش ينضم
إلى مستخدمي الموقع 

 واش��نطن � أ.ف.پ: أصبح ملستخدمي موقع فيسبوك 
للتواصل االجتماعي »صديق« محتمل جديد ميكن التواصل 
معه، وهو الرئيس االميركي السابق جورج بوش، وبعد ساعات 
على انشاء جورج بوش حسابه على هذا املوقع، أصبح لديه 

أكثر من 10 آالف معجب.
وحملت الرس��الة االولى التي كتبت على صفحته، تهنئة 
على النش��اطات التي يقوم بها منذ انتهاء واليته الرئاسية، 
وجاء في هذه الرسالة »الرئيس بوش نشيط جدا، لقد أجرى 
زيارات ال��ى 20 والية )اميركية( و8 دول، وألقى 65 خطابا، 
وأنش��أ املركز الرئاسي، وش��ارك في 4 مؤمترات سياسية 
من خالل مؤسس��ة بوش، وأنهى مسودة مذكراته »األوقات 
احلاسمة«، وتعاون مع الرئيس السابق بيل كلينتون لتأسيس 

صندوق دعم هاييتي«.
ومعظم الرس��ائل التي كتبت على صفحة بوش ايجابية، 
كما كتبت س��اندي هولي »يا الهي كم أنا مسرورة برؤيتك، 

نحن نفتقدك«.
إال ان بعض الرس��ائل حملت نقدا له مثل تلك التي كتبها 
برنت بندر »لقد كنت رئيسا غير كفء بشكل ال يصدق«، كما 

اشتكى البعض من حذف تعليقاتهم من على الصفحة.
وأنش��أت لورا، زوجة جورج بوش، حسابا هي األخرى 
على موقع فيسبوك، وقد فاقت زوجها بعدد املعجبني البالغني 

16 ألفا حتى اآلن.

مجموعة العشرين تجد صعوبة
في خفض العجز دون وأد النمو

كوريا اجلنوبية � رويترز: تهدد اخلالفات بشأن 
مدى س���رعة خفض العجز واس���تعادة التوازن 
لالقتصاد العاملي بتعثر محادثات رفيعة املستوى 

ملجموعة العشرين كان من املقرر أن تبدأ أمس.
 وأدى تراجع اليورو وأسعار األسهم العاملية 
بسبب املخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى 
دول أخرى في منطقة اليورو إلى أهمية اجتماع 
وزراء املالية ومحافظ���ي البنوك املركزية بدول 
مجموعة العشرين في مدينة بوسان الساحلية 

بكوريا اجلنوبية.
 ومع استبعاد املسؤولني الحتمال التوصل إلى 
اتفاق في بوسان بشأن إصالحات مالية وتنظيمية 
رئيس���ية منها فرض ضريبة عاملية على البنوك 
أصبح من املتوقع أن ينصب االهتمام على احلاجة 
للموازنة بني خفض العجز واحلفاظ على النمو 
االقتصادي.  وقال تيموثي جايتنر وزير اخلزانة 
األميركي للصحافيني في واشنطن أمس األول قبل 
أن يغادر متجها إلى كوري���ا اجلنوبية »هذا أمر 

حتمي متفق عليه. كلنا ندرك ذلك«.
 وأض���اف »كما يقول صن���دوق النقد الدولي 
نريد لهذه اإلصالحات املالية أن حتدث بشكل ال 

يتعارض مع النمو«.
وتابع »بعض الدول ف���ي وضع قوي للغاية 

والبعض اآلخر يحتاج للتحرك بسرعة أكبر«.
ووصف مسؤول آخر من مجموعة العشرين 
احلاجة لتشديد التنسيق املالي بشكل أوضح قائال 
إن أزمة منطقة اليورو أظهرت أن بعض الدول يتعني 
عليها اخلروج من سياسات التحفيز بأسرع مما 

كان متوقعا لكن ال ينبغي أن يركض اجلميع إلى 
اجلانب اآلخر من الزورق في وقت واحد.

 واجرى نواب ال���وزراء محادثات حتضيرية 
أمس قبل يوم من بدء االجتماع األساس���ي الذي 
ميهد بدوره لقمة مجموعة العشرين املقررة يومي 

26 و27 يونيو اجلاري في تورونتو.
وتضم مجموعة العش���رين � املنتدى العاملي 
الرئيسي لتنسيق السياسات االقتصادية � أغنى 
اقتصادات العالم إلى جانب اقتصادات ناش���ئة. 
واملجموعة مسؤولة عن 85% من الناجت العاملي.

عل���ى صعيد متصل، يركز املؤمتر الس���نوي 
ملنظم���ة العمل الدولية ف���ي دورته 99 هذا العام 
على مناقش���ة التقدم احملرز ف���ي امليثاق العاملي 
للوظائف الذي مت اعتم���اده العام املاضي خالل 
القمة العاملية لرؤساء دول وحكومات مجموعة 
العش���رين كنوع من االستجابة لتداعيات األزمة 

املالية واالقتصادية العاملية.
وينعقد مؤمتر هذا العام على خلفية قلق من 
ازمة عاملية جديدة في الوظائف حيث جتاوز عدد 
العاطلني عن العمل في العالم أكثر من 210 مليون 
نسمة ولم تسجل منظمة العمل الدولية اي مؤشرات 
على وجود انخفاض في معدل البطالة العاملي هذا 
العام رغم ما يقال عن بوادر االنتعاش االقتصادي. 
وتؤكد املنظمة انه ليس هناك ش���ك في أن الدين 
العام والعجز العام من املش���اكل احلقيقية التي 
تعاني منها العديد من البلدان وحتتاج الى التعامل 
معها كقضية استقرار عاملي ولكن السؤال هو كيف 

وبأي جدول زمني ميكن التعامل معها.


