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وزير الطاقة السعودي: عادت لنا العزة
بأننا األقوى في إدارة سوق النفط

وكاالت: قال وزير الطاقة 
الســعودي صاحب الســمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن 
ســلمان، إن اململكة جنحت 
في رفع نســبة التزام الدول 

مبستوى خفض اإلنتاج.
وأضــاف خــالل ملتقــى 
امليزانيــة، أن حتســن حالة 
األســواق بشــكل كبير جاء 
بفضل قدرة وقيادة اململكة 
باستخدام األدوات املتاحة لها، 
مؤكدا أن اململكة ال تستهدف 

أسعارا معينة للنفط.
وقــال إن اململكة كان لها 
رأي مختلف عن اجلميع في 
اجتماعات «أوپيك» في بداية 
جائحة كورونا، مشيرا إلى 
عدم توافــق األعضاء حول 
اخلطوات املطلوبة خالل تلك 

الفترة.
وأوضح األمير عبدالعزيز 
بن سلمان أن اجلميع عجز 
عن اســتدراك أن للجائحة 
تداعيات خطيــرة، متوقعا 
أن تبعــات أزمة كورونا قد 
تستمر خالل الفترة املقبلة.
اململكــة زادت  أن  وبــني 
إنتاجهــا عنــوة فــي بداية 
اجلائحــة، مؤكدا أن اجلميع 
استدرك أن اململكة ستطبق 

أنه في ديســمبر اجلاري مت 
االحتفال بدور اململكة القيادي 
في إدارة سوق النفط، قائال: 
«عادت لنا العزة بأننا األقوى 
واألمكــن فــي إدارة ســوق 

النفط».
وقال إنه ال قيمة ألسعار 
مرتفعــة ما دامــت حاضنة 
فــي  منخفضــة  ألســعار 
املســتقبل، مشــيرا إلــى أن 
األســواق لم تشهد فترة في 

الطاقة» للتحول في استخدام 
الطاقة املتجددة واالعتماد 
األكثــر على الغــاز بتوفير 

الكهرباء.
وأضــاف عبدالعزيز بن 
سلمان قائال: «إن لدى اململكة 
الطاقة)..  برنامــج (مزيــج 
ولن نستغرب أننا سنكون 
مصدريــن للكهربــاء لدول 
مجاورة مثل األردن ومصر 

والعراق».

ً زيادة اململكة لإلنتاج مطلع «كورونا» كانت أمراً مقصودا

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان

حتذيراتها وكل ما تقوله.
الطاقــة  وزيــر  وذكــر 
الســعودي أن زيادة اململكة 
إلنتاجهــا كانــت مقصودة، 
الفتــا إلى أن اململكة كان لها 
حتذير في السابق ولم يؤخذ 
به وحتذيــر آخر بعدم ترك 

السوق حرا ولم يؤخذ به.
وأضاف ان اململكة متكنت 
في ٣ أيام من جمع «أوپيك+» 
وتخفيض اإلنتاج، مشيرا إلى 

انخفاض األسعار طويلة إال 
وكانت هي احلاضنة لألسعار 

املرتفعة في املستقبل.
وكشــف عــن برنامــج 
الطلب» تعمل  «الســتدامة 
عليه وزارة الطاقة للبحث 
عن مناح ووسائل الستخدام 
البتــرول والغــاز بطــرق 
مختلفة وتكوين طلب جديد 
يختلف عن أمنــاط الطلب 
التقليدية، وبرنامج «مزيج 

١٫٣ تريليون ريال أصول 
صندوق االستثمارات العامة

السعودية تستهدف جذب استثمارات 
بـ٢٢٠ مليار ريال حتى ٢٠٢٣

الفالح: اهتمامنا باملستثمر السعودي
ال يقل عن األجنبي

أكد محافظ صندوق االســتثمارات العامة السعودي 
ياسر الرميان أن اململكة تسعى ألن يكون الصندوق أكبر 
صندوق ســيادي في العالم من خالل تأسيس شراكات 
محليــة ودولية لتوطيد مكانة اململكة عامليا، كاشــفا أن 
أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من ١٫٣ تريليون 
ريال. وبني في جلسة عن استدامة ومتكني االستثمارات 
ضمن «ملتقى امليزانية» أن الصندوق أسس أكثر من ٣٠ 
شركة في قطاعات مختلفة خالل املدة من عام ٢٠١٥ إلى 
عام ٢٠٢٠، واململكة استثمرت خالل املدة املاضية الكثير 

من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر).

ذكر وزير السياحة السعودي أحمد اخلطيب، ان اململكة تستهدف جذب استثمارات 
جديدة بـ٢٢٠ مليار ريال حتى ٢٠٢٣، وأكثر من ٥٠٠ مليار ريال حتى ٢٠٣٠. ولفت 
في جلســة بشأن قطاعات املســتقبل في «ملتقى امليزانية»، إلى أن السعودية قد 
فتحت أبوابها للسياح وفق استراتيجية اململكة للسياحة التي أطلقت العام املاضي، 
وقد اســتقبلت أكثر من ٥٠٠ ألف زائر قبل جائحة كورونا من أكثر من ٢٥ دولة، 
وفقا لـ«العربية.نت».  وعن املواقع السياحية، جاء في كالم اخلطيب: «قمنا بضخ 
اســتثمارات ضخمة في املشاريع السياحية، مثل مشروع نيوم والقدية ومشروع 
البحر األحمر والدرعية. و نســقنا مع البنوك وصندوق التنمية السياحي لتمويل 
جزء من هذه املشاريع بالتنســيق مع استثمارات القطاع اخلاص». وأشار إلى أن 

القطاع السياحي في اململكة يشكل ٣٫٥٪ من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي،

قال وزير االستثمار السعودي خالد الفالح خالل ملتقى «ميزانية ٢٠٢١» 
ان الوزارة لن تقــوم فقط بعرض الفرص اجلاهزة التي تزخر بها اململكة، 
بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية، والتأكد من جاهزيتها وجاذبيتها 
للمستثمر، والتســويق لها من خالل الهوية الوطنية املوحدة استثمر في 
السعودية Invest Saudi، ونرحب بجميع املستثمرين واهتمامنا باملستثمر 
الســعودي ال يقل عن األجنبي. واضاف الفالح أن االســتثمار في اململكة 
متنام، واملستثمرون السعوديون مقبلون، وهناك مشاريع تطويرية نراها 
في أنحاء اململكة كافة. وســتكون هناك مناطق اقتصادية خاصة وهي في 
مراحل املراجعة األخيرة، وستكون فيها استثناءات وستستقطب مستثمرين 
سعوديني وأجانب يستهدفون بناء صناعات جديدة ولها استثناءات ضريبية.

األذينة: التحول الرقمي 
ركيزة أساسية في «كويت ٢٠٣٥»

النفط يقفز ألعلى مستوى في ٩ أشهر

نظمت «رايب إن. ســي. 
سي» بالتعاون مع «الهيئة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومــات» فــي الكويــت، 
مــن  الرابعــة  النســخة 
«اجتماع الطاولة املستديرة 
للحكومــات» واملخصــص 
لوزراء االتصــاالت وتقنية 
املعلومات ورؤساء الهيئات 
الناظمة فــي الدول العربية 
في منطقة الشرق األوسط، 
وأقيمت نســخة هــذا العام 
حتــت شــعار «نحــو نهج 

تعاونــي مشــترك إلنترنت أفضل»، وســط 
مشاركة رفيعة املستوى من وزراء ومسؤولي 

عدد من الدول العربية.
وقــام بافتتــاح االجتمــاع كل من رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي للهيئة 
العامــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومات في 
الكويت م.ســالم األذينة، ورئيس احلكومة 
الرقميــة ومدير عام الهيئــة العامة لتنظيم 
قطاع االتصاالت في اإلمارات حمد املنصوري، 
ومحافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في 
السعودية د.محمد التميمي، واملدير التنفيذي 
ملنظمة «رايب إن. سي. سي» هانز بيتر هولن، 
ورئيس املجلــس التنفيذي ملنظمة رايب ان 

سي سي كريستيان كوفمان.
وشــهد االجتماع نقاشــات معمقة حول 
التحديات والفرص الراهنة على صعيد إدارة 
موارد االنترنت والبنية التحتية لشــبكات 
االتصــاالت واملعلومات في منطقة الشــرق 
األوسط، السيما في ظل الظروف االستثنائية 
التي فرضتها جائحة (كوفيد-١٩). كما بحث 
احلاضــرون آليات تبني نهج تشــاركي مع 
احلكومــات والهيئــات التنظيمية، واطلعوا 
على أحدث التقارير والدراسات التي أعدتها 
منظمة «رايب إن سي سي» في هذا الصدد.

وخالل كلمته االفتتاحية، أشــاد م. سالم 
األذينة باحلوارات املعمقة والنقاشات رفيعة 
املســتوى في هذه االجتماعات، مؤكدا أهمية 
استضافة مثل هذا احلدث الرائد في الكويت 
يعكس اجلهود احلثيثة واملبادرات النوعية 
التي تطلقها الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات في سبيل تعزيز قطاع اإلنترنت، 
مبا يتماشــى مع التــزام احلكومة الكويتية 
بدفع مسار التحول الرقمي باعتباره ركيزة 
أساســية فــي حتقيق أهداف خطــة التنمية 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».
وأضاف م.االذينة: «هناك حاجة متزايدة 
لتعزيز االبتكار واملرونة في القواعد التنظيمية 
وتوسيع نطاق الشراكات التقنية لالستجابة 
للتغيرات املتسارعة التي أحدثتها اجلائحة 
العاملية، وتلبية الطلب على اخلدمات الرقمية 

املؤمنــة، وتوفيــر اتصــال 
أفضل وأقل تكلفة بشبكات 

االنترنت.
مــن جهتــه، قــال حمــد 
املنصــوري: «لقــد كانــت 
مرحلة كوفيــد-١٩ مبنزلة 
محطة مفصلية في مسيرة 
قطاع االتصاالت واملعلومات. 
والــدرس األبرز الذي ميكن 
اخلــروج به هو أن التعاون 
اإلقليمــي والدولــي أصبح 
ضرورة ال ميكــن جتاهلها، 
فالعالم اليوم يواجه مخاطر 
متشابهة يفرضها الوباء، ولديه األمل نفسه 
بالعودة إلى احلياة الطبيعية، في مثل هذه 
الظروف متثل «رايب ان سي سي» إطارا متميزا 
ومهما للعمل معا مــن أجل حتقيق األهداف 
املشــتركة من خالل بنية انترنت واتصاالت 
قوية تسهم في تسريع الدخول إلى قلب عصر 
الثورة الصناعية الرابعة التي لم تعد جزءا 

من املستقبل، وإمنا باتت حاضرا معاشا.
بدوره، أكــد د.محمد التميمي على أهمية 
التعــاون املســتمر والتعــاون بــني اجلهات 
التنظيميــة فــي املنطقة و«رايب ان. ســي. 
سي» من خالل مثل هذه االجتماعات البناءة 
التي تهدف إلى مناقشة التحديات التنظيمية 
والتقنية إلدارة موارد أرقام اإلنترنت وبناء 
القدرات الرقمية ذات الصلة، وبالتالي تعزيز 
النمو السلس لإلنترنت واستقرار خدماتها 

لصالح بلداننا والعالم بأسره.
وفــي كلمته، أعلن هانــز بيتر هولن عن 
إصدار «رايب إن. سي. سي» لتقريرها اإلقليمي 
الثاني حول حالة اإلنترنت في الكويت والدول 
العربية املجاورة، والذي يتناول أبرز حتديات 
وآفاق منو ومجاالت توجيه حركة اإلنترنت 

والبنية التحتية للشبكة. 
وأضاف: «منضي قدما في التزامنا الراسخ 
على مر الســنوات بالتعاون والتنســيق مع 
الناظمــة،  مختلــف احلكومــات والهيئــات 
وتزويدها ببرامج التدريب واخلبرة واملعرفة 
الالزمة ملعاجلة التحديات الرقمية التي يشهدها 
عاملنا اليوم. ونثني على العمل الذي تقوم به 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
في الكويت، ونتطلــع إلى مواصلة التعاون 

معها من أجل انترنت للصالح العام». 
من جهته، قال كرستيان كوفمان: «تعتبر 
هذه الطاولة املستديرة احلكومية مهمة جدا 
بالنسبة لنا ملشاركة املعلومات والتحديثات 
ولكــن أيضا لفهــم احتياجــات ومعرفة أين 
ميكننا تقدمي الدعم للمنطقة. كما أود أن أؤكد 
لكم أهمية املكتب اإلقليمي ملنظمة «رايب ان. 
سي. سي» في دبي ودوره الفعال بتقدمي الدعم 

الفني وبناء القدرات في املنطقة. 

رويترز: صعد النفط ألعلى مستوى في 
٩ أشــهر خالل تداوالت أمس بعد أن كشفت 
بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات اخلام 
األميركية األسبوع املاضي، بينما تلقت األسعار 
الدعــم من إحراز تقدم صــوب التوصل إلى 
اتفاق حتفيز مالي في الواليات املتحدة وطلب 
قوي من آسيا. وسجل الدوالر األميركي أدنى 
مستوى في عامني ونصف العام مقابل عمالت 
منافسة رئيسية أمس. وترتفع أسعار النفط 

عادة حني يتراجع الدوالر، إذ إن اخلام املسعر 
بالعملة األميركية يصبح أقل تكلفة للمشترين 
من حائزي العمالت األخرى. وصعدت العقود 
اآلجلة خلام برنت ٧٢ سنتا أو ١٫٤٪ إلى ٥١٫٨٠ 
دوالرا للبرميل، بينما ارتفعت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط األميركي ٧١ سنتا 
أو ما يعادل ١٫٥٪ إلى ٤٨٫٥٣ دوالرا للبرميل. 
وبلغ اخلامان القياســيان أعلى مستوياتهما 

منذ أوائل مارس.

هيئة االتصاالت و«رايب إن. سي. سي» تنظمان طاولة مستديرة للحكومات العربية

م. سالم األذينة

«كيبك» توقع عقد تشغيل مرافق استيراد الغاز في «الزور»
تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
في عددها الصادر بتاريخ ١٩ 
أكتوبر املاضي، وقعت الشركة 
الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة (كيبك) عقد خدمات 
التشــغيل والصيانــة ملرافق 
استيراد الغاز الطبيعي املسال 
مبنطقــة الزور بقيمــة ٣٢٫٥ 

مليون دينار.
وقالت «كيبك» في بـــيان 
لـ «كونا» إن العقد مت توقيعه 
مع الشركة اليونانية املشغلــة 
الطبيعــي  الغــاز  لشــبكة 

(DESFA) ملدة ٦ سنوات.
الشــركة  أن  وأضافــــت 
اليونانية متتلك خبرة واسعة 
فــي مجال اســتيراد وتبخير 
الغاز الطبيعي املســال وهي 
إحدى األذرع ألكبر الشركـات 
األوروبية فــي مجال صناعة 
واســتيراد الغــاز الطبيعــي 
املســال (SNAM) اإليطاليــة 
اإلسبانيــــــة   (ENAGAS)و
و(FLUXYS) البلجيكية ومتتد 
خبرات تلك الشركات ملا يناهز 

٥٠ عاما في هذه الصناعة.
ونقــل البيان عن الرئيس 

املقبل يعد األول من نوعه على 
مســتوى الكويت وســيحقق 
التميــز  مســتويات  أعلــى 
التشغيلي اآلمن ملنشأة استيراد 
الغاز الطبيعي املســال وهي 
الفريدة مــن نوعها وحجمها 
ليس في املنطقة فحســب بل 

على مستوى العالم أجمع.
وذكر أن هــذا العقد يتيح 
تبــادل اخلبــرات مــع أعرق 
الشركات العاملية في هذا املجال، 

متكامل إلدارة وتطوير مرفق 
الشركة.

وأفاد العوضي بأن مرافق 
استيراد الغاز الطبيعي املسال 
ستسمح باستقبال ٢٢ مليون 
طن من الغاز الطبيعي املسال 
سنويا، متوقعا أن ميد محطات 
الكهرباء احلالية واملستقبلية 
بالوقــود الكافــي والنظيــف 
الغازية  وقليــل االنبعاثــات 

الضارة بالبيئة.
وتوقــع أن يبدأ العمل في 
تشــغيل املشــروع في الربع 
الثانــي مــن الســنة املاليــة 
مــن  ويعتبــر   ٢٠٢٢/٢٠٢١
املشاريع احليوية والتنموية 

للكويت.
مــن جانبــه، قــال نائــب 
التنفيذي للشــؤون  الرئيس 
املاليــة واإلدارية في «كيبك» 
محمــود أبل إن أحد أهم بنود 
العقــد هو توظيــف وتدريب 
العاملــة  األيــدي  وتأهيــل 
الكويتيــة بالعقد وصوال إلى 
نسبة ٦٠٪ مستقبال من العمالة 
الالزمة للتشــغيل والصيانة 

لهذه املنشأة احليوية.

مبينا أنه متت ترسية املناقصة 
على الشركة اليونانية في ضوء 
سجلها العاملي احلافل باخلبرة 
والتميز في مجال التشــغيل 
اآلمن ملنشآتها املماثلة ومتيزها 

في مجال قطاع الطاقة.
وأعرب عــن التطلع لبناء 
عالقة طويلة األمد مع الشركة 
اليونانية، مؤكدا ثقته في أن 
«كيبك» والشــركة اليونانية 
ســتتمكنان مــن بنــاء فريق 

بقيمة ٣٢٫٥ مليون دينار مع شركة يونانية

حامت العوضي ومحمود أبل في لقطة جماعية بعد توقيع العقد مع الشركة اليونانية

التنفيذي بالوكالة لـ «كيبك» 
حــامت العوضي قولــه إن هذا 
العقد يعتبر أحد العقود املهمة 
للشركة الذي مت إجنازه بتضافر 
املبذولــة  الكبيــرة  اجلهــود 
مــن مجموعة عمليــات الغاز 
املســال واملجموعة التجارية 
في «كيبك» وبسواعد كويتية 

واعدة.
أن  العوضــي  وأوضــح 
املشروع املزمع تشغيله العام 

«هواوي» تطلق نظام التشغيل «HarmonyOS 2.0».. رسميًا
أطلقت «هــواوي» نظام 
التشغيــــــل للمطوريــــن 
HarmonyOS 2.0 للهواتــف 
 Developer الذكية رسميا في
Day HUAWEI في بكني ٢٠٢٠ 
وهو ما ميثل عالمة فارقة في 
 HarmonyOS بناء منظومــة
الشاملة، حيث ميكن ملطوري 
تطبيقــات الهواتــف الذكية 
املهتمني بالنسخة التجريبية 
٢٫٠ التقدم للحصول عليها 
 HUAWEI على املوقع الرسمي

.Developer
وقالت الشــركة في بيان 
صحافي انه مت توفير إمكانات 
الشامل،   HarmonyOS نظام
والعديد من واجهات برمجة 
التطبيقات، واألدوات القوية 
 DevEco Studio مثل محاكي
احملســن، مما يسهل تطوير 
تطبيقــات الهواتــف الذكية 
املتوافقة مع نظام التشغيل 

 .HarmonyOS
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
البرمجيات  قســم هندســة 
في مجموعة هواوي ألعمال 
املستهلكني وانغ تشنغلو ان 

اســتجابة جميــع األجهزة، 
ومجهــزة للتعامــل مــع أي 
ســيناريو اســتخدام ميكن 

تصوره.
خير مثال على هذا املبدأ 
هــو كيــف يســتفيد نظــام 
التشــغيل HarmonyOS من 
التعــاون في مراقبة الهاتف 
لتوفير حلول السفر الذكية، 
حيث يتم طلب خدمات حجز 
الســيارات بدون اســتخدام 
اليدين، مع عرض معلومات 
مهمة مثل املوقع في الوقت 

 Youku Videoو  UnionPay
وiFlytek، قــد اختاروا نظام 
 HarmonyOS التشــغيل 

كنظامهم املفضل.
تشترك املجموعة الواسعة 
من أجهزة إنترنت األشــياء 
اليوم في القليل من القواسم 
ميكــن  حيــث  املشــتركة، 
تقسيمها إلى أنواع مختلفة 
من األجهزة وأنظمة التشغيل. 
ولقد أعاق هذا الواقع تطوير 
التطبيقات التقليدية، حيث 
يلــزم تكييــف التطبيقــات 
لتناســب جميــع أحجــام 
وأنظمة الشاشــات املختلفة 
قبل اإلصدار. وجعلت هواوي 
إنترنــت األشــياء  جتزئــة 
شيئا من املاضي، من خالل 
فتح جميع أطــر عمل نظام 
 HarmonyOS التشــغيل 
وسالســــل أدوات النظــــام 

األساسي للمطوريــن.
وقــد مت توفيــر أكثر من 
لبرمجــة  واجهــة   ١٥٠٠٠
تطبيقــات - API، مبــا فــي 
ذلك خدمات النظام املوزعة 
وقدرات البرامج واألجهزة.

الفعلي لسيارة األجرة ورقم 
لوحة املركبة، على شاشــة 
الســاعة. وباملثل، ســيكون 
التسوق عبر اإلنترنت قريبا 
أســهل من أي وقــت مضى، 
حيث ســيتمكن املشــترون 
عــرض  مــن  اجلماعيــون 
العناصر املؤهلة في عربات 
التسوق اخلاصة باملشترين 
قــرارات  اآلخريــن، واتخاذ 
مســتنيرة بأســعار ما بعد 
اخلصــم في الوقــت الفعلي 
بــدء مكاملــات  - أو حتــى 
 MeeTime تطبيــق  عبــر 
ملشاركة الشاشات ومناقشة 

استراتيجيات الشراء.
التشغيل  ويشجع نظام 
HarmonyOS جميع املطورين 
على إطالق خيالهم والتوصل 
إلى أفكار واعدة حول كيفية 
إنشاء خدمات حلياة سلسة 
مدعمــة بالذكاء االصطناعي 
- Seamless AI Life جلميع 
املستخدمني. لذلك، ال عجب 
أن أكثر من ١٢٠ من منشئي 
التطبيقــات الســائدة، مبــا 
 Chinaو JD.com فــي ذلــك

وانغ تشنغلو

 HarmonyOS نظام التشغيل»
يعد إجناز هاما حقيقة، حيث 
أعاد تعريــف كيفية تفاعل 
األشــخاص واألجهــزة مــع 
بعضهم البعض في كل جانب 
من جوانب احلياة اليومية. 
ولم تعد األجهزة واخلدمات 
بعــض  علــى  مقتصــرة 
ســيناريوهات احلياة فقط، 
حيــث ميكن للمســتخدمني 
اآلن تخصيص طريقة عمل 
أجهزتهــم بحرية حلســاب 
أي إعــداد. وسينشــئ نظام 
التشغيل HarmonyOS أجهزة 
فائقة تأتي مع تطبيقات أكثر 
ثراء من أي وقت مضى، فضال 
عــن اخلدمــات الفائقة التي 

تغير احلياة».
ويوفــر نظام التشــغيل 
 HarmonyOS 2.0 للمطورين
اصدار Beta للهواتف الذكية، 
جتربة مستخدم ال مثيل لها، 
حيث أصبحت ممكنة بفضل 
«األجهزة الفائقة» واخلدمات 

السلسة.
التشغيل  ويساعد نظام 
HarmonyOS علــى ضمــان 

حتى تتمكــن احلكومة من ضبط الهدر 
املالي وتبسيط اإلجراءات احلكومية وحتقق 
املشاريع والتطلعات املستقبلية لتطوير البلد 
والتي سوف تســاعد اجلهاز احلكومي في 
رفع مستوى األداء واإلنتاجية وحتل الكثير 
من املشاكل احلالية واملستمرة منذ سنوات 
مثــل تخليص املعامالت وضبــط امليزانية 
وتوظيف الكويتيني والتداخل واالزدواجية 
في االختصاصات يجب عليها البدء في تعديل 
وبناء هيكل تنظيمي حديث ومتطور يتماشى 
مع املستجدات والتطورات في العالم، وهذا 
اتضح بعد كشف كورونا لكثير من املشاكل 
واملعوقات للجهاز احلكومي وكانت موجودة 
قبل ذلك وطريقة اإلصالح والتطوير اإلداري 

كالتالي:
٭ البــدء في مراجعة وتشــخيص الهيكل 
الكثير  للجهات احلكومية فهناك  التنظيمي 
منهم استجدت لديهم اختصاصات وصالحيات 
تضاف ضمن أعمالهم ومع هذا لم يتم حتديث 

وتطوير الهيكل التنظيمي فيها.
٭ الكثير من اجلهات احلكومية تقوم بتعديل 
وحتديث البناء اإلداري لها دون الرجوع لديوان 
اخلدمة املدنية املسؤول عن مراجعة وتقييم 
واعتماد الهياكل التنظيمية من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية وهذا تسبب في تضخم بعض 
األجهزة احلكومية في زيادة قطاعات وإدارات 
ومراقبات وأقسام أثرت على امليزانية وعلى 
اإلجراءات واملعامالت وتداخل االختصاصات.

٭ مت إنشاء الكثير من الهيئات واملؤسسات 
احلكومية عن طريق فصل قطاع من رحم 
الوزارات واختصاصاتها تسبب في تضخم 
امليزانية وتعقيد اإلجراءات واملعامالت والتي 
أرى ان تظل ضمن الهيكل التنظيمي للجهة 

املختصة.
٭ أن البناء التنظيمــي ألي جهة حكومية 

وبعد اعتماده يجب أن يتبعه هيكل وظيفي 
يحدد املسميات الوظيفية لكل مستوى يبدأ 
من قطاع إلى إدارة وإلى مراقبة وإلى قسم 
ويتضمن مسميات لوظائف تتبع وتناسب 

اختصاصها وأعمالها.
٭ بعد اعتماد الهيكل الوظيفي يجب البدء 
في توصيــف الوظائف وتتضمــن املهام 
الوظيفة من مؤهالت  واالشتراطات لشغل 
وخبرات ومهــارات ويجب أن يكون هنالك 
تسلســل لهذه الوظائف بحيث تبدأ بتعيني 
حديثي التخرج وترتفع إلى خبرة قليلة ومن 
ثم إلى خبرة أكبر وهكذا باإلضافة إلى املهارات 

املطلوبة لكل مستوى وظيفي.
٭ عندمــا تكمل اجلهــة احلكومية هيكلها 
التنظيمي والوظيفي وتوصيف وظائفها عليها 
وضع برامج تدريب وتأهيل لشاغلي الوظائف 
حتى تكون لديهم املهارة الالزمة لتأدية مهامها 

كما هي مطلوبة بالوصف الوظيفي.
٭ إن متت هذه اإلجراءات التي ذكرتها أعاله 
فسوف تتكون لدينا هياكل تنظيمية مناسبة 
ومتواكبة مع املستجدات ولها ضوابط ورقابة 
وتعديل وإنشاء جهة حكومية جديدة لها حتى 
ال يتضخم اجلهــاز احلكومي وتؤثر على 
الهدر في امليزانية. واقترح بهذه املناســبة 
على احلكومة أن جتمع نشاطا واختصاصا 
مرتبطا بنفــس الصالحيات واالختصاص 
مثل اســتحداث وزارة للتخطيط واملوارد 
البشرية تشرف على املجلس األعلى للتخطيط 
وهيئة القوى العاملة وديوان اخلدمة املدنية 
والتي لها عالقة بخطط التنمية ومشاريع 
الدولة وتتضمن إتاحة فرص عمل للكويتيني 
وكذلك حل مشكلة مخرجات التعليم وإعادة 
هيكلة اجلهاز احلكومي وتوظيف الكويتيني 
في احلكومة والقطــاع اخلاص وتدريبهم 

وتأهيلهم.

املستشار الكويتي

اإلصالح والتطوير 
اإلداري للجهاز 

احلكومي
Abumishari١@yahoo.com

الدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة


