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من املواطنني 

حرمان جهاز القوى 
العاملة من العمالة 

الوافدة املهمة 
سيعيق تنفيذ الرؤية

»النفط الكويتي« ينخفض %1
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا ليبلغ 74.82 دوالرا بتراجع 0.9%، وفقا للسعر 
املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية تراجعت أسعار النفط خالل 
تداوالت أمس لتوقعات بأن أعضاء أوپيك سيرفعون اإلنتاج في مواجهة بواعث القلق بشأن 
املعروض من ڤنزويال وإيران، حسب »رويترز«. وكانت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
برنت منخفضة 37 سنتا مبا يعادل 0.46% عند 79.43 دوالرا للبرميل. ونزلت عقود خام 
غرب تكساس 27 سنتا أو 0.38% إلى 71.57 دوالرا للبرميل.

تقدمي القطاع اخلاص على »العام« واستقدام العمالة املاهرة من الوافدين أساس النجاح

ً »رؤية 2035« توقظ عمالقاً اقتصادياً نائما
الــى عمالــة ماهــرة كبيرة 
مــن الوافدين كاملهندســن، 
اللغات األجنبية،  ومدرسي 
واألطبــاء وغيرهــم ممن ال 
الكويت توفيرهم  تستطيع 
من املواطنن. وبالتالي، فإن 
حرمان جهاز القوى العاملة 
من هذه الفئات املاهرة املهمة 
سيعيق تنفيذ رؤية ٢٠3٥.

وعلى العكــس من ذلك، 
فإن هذا الهــدف غير القابل 
للتحقيق ينعكس في االنتقاد 
الواسع للخطة جلهة كونها 
غيــر واقعيــة وغيــر قابلة 
للتحقيق ليس ألنها تتبنى 
استراتيجيات عامة ال عالقة 
لهــا بالظــروف االقتصادية 
الكويتية فحســب، بل لعدم 
وجود ضرورة ملحة لتنفيذ 

تغييرات جوهرية.
وتعود بعض توصيات 
الرؤيــة، مثــل دور القطاع 
اخلــاص و»بوابــة شــمال 
اخلليــج« إلــى أكثــر من 7 
سنوات دون حتقيق أي تقدم 
على صعيد حتويل الكويت 
إلــى اقتصــاد متنــوع قائم 
على املعرفــة وعلى القطاع 

اخلاص. 
وبالتالي، فإن ثمة شيئا 
واحدا بالنســبة للكويت أن 
تكــون لديها رؤية طموحة، 
ولكن ما لم تنفذها احلكومة 
من خــالل االســتراتيجيات 
الالزمــة وبــذل اجلهود من 
قبل جميــع اجلهات الفاعلة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياسية، فإن رؤية ٢٠3٥ 
ســتبقى احللم اجلميل غير 
املمكــن، وســتظل الكويــت 
العمــالق النائم في اخلليج 

العربي.

فعال تريد إجناح رؤية ٢٠3٥، 
فعليها تقليص دور القطاع 
العام في توظيف املواطنن 
الذين سيحتاج لهم القطاع 
اخلاص بشدة اذا ما أريد له أن 
يلعب دوره كشريك رائد في 
جهود التنويع االقتصادي.

وانتهــت د.اوليفر اليس 
القــول إن احلكومــة  الــى 
عليهــا إعــادة تقييــم هدف 
الرؤيــة املتمثــل في خفض 
عدد الوافديــن من 6٠٪ إلى 
7٠٪ بحلول عام ٢٠3٠، ألن 
املشاريع التنموية ستحتاج 

احلكومة لم تنظر في منافسة 
القطاع العام الشديدة للقطاع 
اخلاص على مدى العقود التي 
اعتمدت خاللهــا على النفط 
الذي قاد التنمية االقتصادية 
في البالد ووفر فرص العمل 
للمواطنــن، وقــد أدت هــذه 
املنافســة إلى تشــرذم سوق 
العمل إلى حد كبير وانقسامه 
بن القطاعن العام واخلاص، 

وبن املواطنن والوافدين.

معضلة الوافدين
وتابعت: إذا كانت احلكومة 

الفاعلة االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية، تضمن اخلطة 
مستقبال مســتداما ومزدهرا 
للبالد في مرحلة ما بعد النفط. 
ومن هنا، فإن من الضروري 
أن نسأل هل ستنجح احلكومة 
الكويتيــة فــي تطبيق رؤية 
قابلــة للتنفيــذ بحلــول عام 
٢٠3٥، أم أن ذلــك مجرد حلم 

رائع مستحيل التحقيق؟
الــى  الكاتبــة  ومضــت 
القول انه برغــم الطموحات 
واستراتيجيات التنويع التي 
وضعتها نصب عينيها، إال أن 

الكويــت مؤخــرا عــن خطة 
طموحة لتحويــل البالد إلى 
مركز اقتصادي خللق فرص 
عمل جديدة ونقل التكنولوجيا 
واملعرفــة بــن الصناعــات 
والعلميــة،  التكنولوجيــة 
وإنشاء قطاع خاص قوي يقود 
جهود التنويــع االقتصادي، 
وأعلنــت احلكومة أن اخلطة 
التنمويــة اجلديــدة »رؤيــة 
٢٠3٥« تعتبر البطاقة الذهبية 
التي ســتقود لبناء »الكويت 

اجلديدة«. 
ومن خالل توحيد اجلهات 

الظروف فمن األهمية مبكان 
البــالد منوذجها  أن تتجاوز 
التنموي املعتمد على النفط.

ترشيد اإلنفاق
وكما نوهت احلكومة ذاتها، 
فــإن تخفيض اإلنفــاق العام 
الذي يتسم باإلسراف، وإصالح 
الدولة، ووضع  خلل موازنة 
حــد لهدر العائدات ســتكون 
عوامل حاسمة لضمان استمرار 
الرفاه االجتماعي واالقتصادي 

على املدى البعيد.
وفي مواجهة ذلك، كشفت 

محمود عيسى

قال موقع بوليتكال إنسايت 
إن الكويت شــأنها شأن دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
األخــرى، ال تســتطيع بعــد 
اليوم االعتمــاد على عائدات 
النفط لتمويل ماكينة منوها 

االقتصادي.
وفــي مقال بقلم د.صوفي 
أولفيــر إليــس مــن جامعــة 
باث - وحتت عنوان »نظرة 
علــى جــدوى رؤيــة ٢٠3٥« 
التي تخطــط لبناء »الكويت 
اجلديدة« من خالل تركيزها 
علــى القطاع اخلــاص، قالت 
الكويــت ودول اخلليــج  إن 
األخــرى جتتــاز حقبــة من 
التقلبات احلادة في أســعار 
النفط دفعت حكومات املنطقة 
إلــى حقيقة دامغــة هي عدم 
إمكانيــة اســتمرار االعتماد 
على اإليرادات النفطية كمصدر 
أساسي للدخل، وبالتالي فهي 
بحاجــة إلى تنويــع قاعدتها 

االقتصادية.
وقالت أســتاذة االقتصاد 
املتخصصــة  والسياســية 
بدراســة حتول االقتصادات 
واالقتصاديــة  السياســية 
اخلليجيــة »ان هــذا التحدي 
مرتبط بشكل خاص بالكويت، 
وهي عمــالق اقتصادي نائم 
في اخلليج العربي«. هذا في 
الوقت الذي جاءت فيه الكويت 
في املرتبة األخيرة باملنطقة 
من حيث قدرتها التنافســية 
االقتصادية، وإطارها القانوني، 
وفعالية نظام احلوكمة فيها، 
وكلها عناصــر مهمة لنجاح 

برنامج تنويع اقتصادها.
وعلــى الرغــم مــن هــذه 

مصفاة ڤيتنام تبيع أول شحنة ديزل للسوق احمللية
هانوي ـ رويترز: قالت مجموعة 

ڤيتنام للنفط والغاز إن مصفاة نغي 
سون، التي تشارك فيها الكويت من 
خالل شركة البترول العاملية التابعة 

ملؤسسة البترول الكويتية باعت أول 
شحنة من الديزل للسوق احمللية 
بعدما دخلت املصفاة اخلدمة في 

أبريل املاضي.
وقالت الشركة في بيان ان املصفاة، 

التي تبلغ قيمتها تسعة مليارات دوالر 
وهي الثانية في البلد الواقع جنوب 

شرق آسيا، تعمل بطاقة تكرير 200 
ألف برميل يوميا من النفط اخلام.
وباعت املصفاة التي تقع على بعد 

260 كيلومترا جنوبي هانوي أولى 
شحناتها من بنزين 92 وبنزين 95 
في وقت سابق من الشهر اجلاري.

ومن املنتظر أن يبدأ بيع وقود 
الطائرات ومنتجات البتروكيماويات 

قريبا.
ومتلك شركة إيدمييتسو كوسان 

35.1% في املصفاة الواقعة في إقليم 

تان هوا وحتوز مؤسسة البترول 
الكويتية العاملية 35.1% أيضا بينما 

متلك مجموعة ڤيتنام للنفط والغاز 
)بتروفيتنام( احلكومية %25.1 

وميتسوي كيميكالز %4.7.
وتبلغ طاقة مصفاة دوجن كوات، أول 

مصفاة في ڤيتنام، 130 ألف برميل 
يوميا. وبعدما يبدأ التشغيل الكامل 

ملصفاة جني سون، ستلبي مع 
مصفاة دوجن كوات 70% من احتياجات 

ڤيتنام من الوقود.

الصين تنتج 808 ماليين طن ما يعادل نصف اإلنتاج العالمي

صناعة الفوالذ.. سيطرة شرق آسيوية

تســيطر دول شرق آسيا 
على صناعة الفوالذ احليوية 
لالقتصاديات احلديثة والتي 
تدخل في أغلــب الصناعات 
حيث تتصــدر الصن الدول 
املنتجة بـ ٨٠٨ مالين طن ما 
يعادل نصف االنتاج العاملي 
تقريبا تليها اليابان في املركز 
الثاني بإنتاج ١٠4.٨ مالين طن 
وثالثا الهند بـ 9٥.6 مليون طن

وتأتي الواليــات املتحدة 
في املركز الرابع عامليا بإنتاج 
7٨.٥ مليون طن تليها روسيا 

بـ 7٠.٨ مليون طن.
ونتجت موجة عارمة من 
ردود الفعل الدولية الغاضبة 
مؤخــرا على قــرار الواليات 
املتحــدة فرض رســوم على 
واردات الصلب. ووصلت الى 
تهديد دول أوروبية للمعاملة 
باملثل مع الواردات األميركية 
بفرض رسوم اضافية عليها.
وكانت آخر ردود االفعال 
إصدار الرئاســة الفرنســية 
بيانا اثر مشــاورات هاتفية 
الســبت املاضي بن الرئيس 

الفرنســي ماكرون ورئيسة 
وزراء أملانيا ميركل ورئيسة 
وزراء بريطانيــا ماي، وذكر 
البيــان ان »القــادة الثالثــة 
يأملون بأال تتخذ واشــنطن 
اجراءات تتنافــى واملصالح 
بن ضفتي االطلسي«. وحذر 
البيان مجددا الواليات املتحدة 
من فرض رسوم جتارية على 
اوروبا، معتبريــن ان »على 
االحتاد االوروبــي ان يكون 
مستعدا للرد في حال حصول 

ذلك، بفاعلية وسرعة«.

تبلغ أصوله تريليون دوالر

 الصندوق النرويجي يوشك 
على إنهاء االستثمار في النفط

محمود عبدالرزاق

قالت محطــة بلومبيرغ 
اإلخبارية ان صندوق الثروة 
الســيادية النرويجي البالغ 
قوامه تريليون دوالر متكن 
من تذليل إحدى العقبات أمام 
مساعيه املقترحة للتخلص 
مــن أســهم شــركات النفط 

والغاز.
وأضافــت أن الصنــدوق 
حظــي بدعم مــن أكادميين 
كبــار في أفضــل اجلامعات 
النرويجيــة، الذيــن متثــل 
وجهــات نظرهم جــزءا من 
آراء  الــى  عملية االســتماع 
املختصــن، لكن من املرجح 

ميتلك ما تصل قيمته الى 4٠ 
مليار دوالر من أسهم شركات 
النفط العمالقة مثل ايكسون 
موبيل ورويال دوتش شل.

وقال كنوت أنطون مورك، 
األستاذ في اجلامعة النرويجية 
للعلوم والتكنولوجيا وكبير 
االقتصادين السابق في بنك 
سفينسكا هاندلسبنكن، في 
سياق رأي استشاري في 3٠ 
أبريــل املاضــي إن املبررات 
املقدمة لرفع اســهم شركات 
النفــط والغــاز من املؤشــر 

املرجعي »مقنعة للغاية«.
كما أيد كل من األســاتذة 
جيرنوت دوبلهوفر وكالوس 
موهــن تورفــن هــاردجن 

أن يتم إعطاء وزن أكبر لرأي 
مجموعة من اخلبراء، والتي 
ســتوضح وجهة نظرها في 

وقت الحق من هذا العام.
وكان الصندوق قد أصاب 
األســواق املاليــة في جميع 
أنحــاء العالــم بصدمــة في 
نوفمبر املاضي عندما طلب 
املوافقة له على التخلص من 
اسهم شركات النفط والغاز 
للحد مــن املخاطــر املالية، 
معتبــرا أن النرويــج، ككل، 
بالفعــل وبشــدة  معرضــة 
للمخاطر النفطية باعتبارها 
أكبر منتج للنفط في أوروبا 
الغربية. وكان الصندوق - 
عندمــا تقدم بهــذا الطلب - 

وكريســتينا مولنــار مــن 
النرويجية  كلية االقتصــاد 
هذه اخلطة، وكذلك األساتذة 
مايكل هويل وكارين نيبورغ 
وستاينار هولدن في جامعة 

اوسلو.
ولكن كلية إدارة األعمال 
النرويجية ومقرها أوســلو 
كان لهــا رأي مخالف حيث 
قالت إن البنك املركزي كان 
علــى حــق عندمــا نظر في 
القضية وتأثيرها على ثروة 
النرويج الوطنية ككل، لكن 
مسألة ما إذا كان يجب على 
الصندوق التخلص من أسهم 
النفط والغاز »ليست لها داللة 

واضحة«.

الواليات املتحدة 
باملركز الرابع 

عامليًا بإنتاج 78.5 
مليون طن تليها 
روسيا بـ 70.8 

مليون

»البترول الوطنية« جتري تغيرات تنظيمية
أحمد مغربي

علمــت »األنبــاء« مــن 
مصــادر نفطية مســؤولة 
ان شركة البترول الوطنية 
الكويتية اصدرت مجموعة 
من التغييرات التنظيمية في 
الشؤون االدارية والتجارية، 

الدعم التجاري في مصفاة 
وتــم  عبــداهلل،   مينــاء 
نقــل جميــل العوضي الى 
فريــق  رئيــس  وظيفــة 
المشــتريات وتنقل شهال 
الخالد الــى وظيفة رئيس 
فريق العقود واالستشارات، 
بــدر بوصخــر   واســتمر 

وجــاء فــي تعميــم صدر 
مؤخرا وحصلت »األنباء« 
على نسخة منه انه تم نقل 
عصام العصيمي الى وظيفة 
رئيس فريق العقود )صيانة 

والخدمات(.
وتم نقل بدر الحويتان 
الــى وظيفــة رئيس فريق 

فــي وظيفة رئيــس فريق 
ضمــان الجــودة وتطوير 
المورديــن، وتنقل مليحة 
وظيفــة  الــى  الفــودري 

التنسيق الخارجي.
وتم نقل ماجد أتش الى 
وظيفة رئيس فريق الدعم 

التجاري.


