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قبول جميع مجتازي اختبارات «البترول» 
من حملة الدبلوم  بعدد ٥٨٩ كويتيا

أعلن وزير النفط ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
عن قبول نتائج حملة شهادة 
الدبلوم في التخصصات الفنية 
مبؤسســة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعة، حيث مت 
قبول جميــع املتقدمني الذين 
املقررة  اجتازوا االختبــارات 
لدى مؤسسة البترول والبالغ 

عددهم ٥٨٩ كويتيا.
وأضاف الفارس في بيان 
صحافــي، أن هــذه اخلطــوة 
تأتي انطالقا من دعم ورعاية 
الشباب الكويتي خلدمة وطنهم 
ودفع عجلة التنمية في البالد، 
آخذين بكلمة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 

د.محمد الفارس

«أوابك» حتّذر أعضاءها: ابحثوا عن أسواق بديلة 
لصادرات «البولي أوليفينات»

«هواوي» ُتطلق عروض عيد األضحى على منتجات مختارة
قــال تقريــر صــادر عــن 
العربيــة  االقطــار  منظمــة 
املصــدرة للبتــرول «أوابك»، 
حول توقعات تراجع واردات 
الصني من البولي أوليفينات 
الــدول  وانعكاســاتها علــى 
األعضاء باملنظمة، إنه يتوقع 
حتقيق الصني اكتفاءها الذاتي 
من البولي بروبيلني بحلول عام 
٢٠٢٦، وأن تتحــول إلى دولة 
مصــدرة لهــذا املنتج، خاصة 
بعــد أن قامــت بتنفيذ خطط 
لرفع طاقاتهــا اإلنتاجية منه 
بنســبة ١٥٪ لتصل إلى ٣٥٫٨ 
مليــون طن ســنويا، ذلك مع 
اكتمــال تنفيــذ مشــروعات 
التكامل بني صناعتي التكرير 
والبتروكيماويات، وتشغيل 
وحدات تكسير النافثا اجلديدة.

وقال التقرير انه في ضوء 
التوقعــات املســتقبلية مــن 
انخفــاض واردات الصني من 
البتروكيماويــات على املدى 
املتوســط تزامنا مع إجراءات 
تنفيــذ خطط االكتفاء الذاتي، 
فمن املتوقع أن تشهد األسواق 
العامليــة وجــود فائــض في 
الطاقــات اإلنتاجيــة، وتخمة 

عيــد  حلــول  مبناســبة 
األضحى املبــارك، وملا يتميز 
به من أجــواء عائلية تغمرها 
الود واحملبــة وتبادل الهدايا، 
تقدم مجموعة هواوي ألعمال 
املســتهلكني عــروض خاصة 
علــى مجموعة مــن املنتجات 
املختــارة في جميع معارضها 
ونقاط بيع الوكالء املعتمدين، 
وسيسري العرض من تاريخ 
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أكثر متيزا هذا العام.
املســتهلكون  ســيحظى 
على عروض مميزة من خالل 
توفير باقات متعددة بأسعار 

استثنائية، منها: 
 Matbook D14+Watch باقة

مع توقعات اكتفاء الصني ذاتيًا بحلول ٢٠٢٦

تأكيدًا ملا نشرته «األنباء».. «ميد»: الكويت تلغي 
مشروعني إلنتاج الغاز اجلوراسي

محمود عيسى

تأكيداً ملا نشــرته جريدة 
«األنباء»، ذكرت مجلة ميد أن 
الكويت قررت تأجيل أو إلغاء 
مرفقي إنتاج الغاز اجلوراسي 
رقمي ٦ و٧ من قائمة املشاريع 
املعتمدة لشركة نفط الكويت، 
وذلك بســبب ترشيد اإلنفاق 
نتيجــة انعكاســات جائحــة 

كورونا.
وقالــت املجلــة إن إلغــاء 
املشروعني الرئيسيني للتنقيب 
عن الغاز جاء بسبب تخفيضات 
امليزانية في شركة نفط الكويت 
التي مت اإلعالن عنها مســبقا 
وفقا ملصادر صناعية مطلعة.

وقــال أحــد هــذه املصادر 
«تركز شــركة نفــط الكويت 
على املشــاريع ذات األولوية 
والصيانة في الوقت احلالي، 
ومتت إزالة هذين املشروعني 
من قائمة املشاريع التي متت 
املوافقة عليهــا حتى حتصل 
امليزانية على الضوء األخضر، 
وفي يناير ٢٠١٩ مت تعيني شركة 
الهندية للهندسة  بتروســيل 
كمستشــار  واالستشــارات 

تصميم هندسي للتصميمات 
األولية للمشروعني، وكان من 
املتوقع في األصل طرح عطاءات 
مشروعي ٦ و٧ في وقت الحق 
من العام نفسه، لكن املشاريع 

شهدت تأخيرات طويلة.
وكان مقررا أن يشمل نطاق 
كل مشروع إنشاء العديد من 
األقسام والتجهيزات املتعلقة 
بفصــل ومعاجلــة وتصدير 
الغــازات  وضغــط  النفــط 
احلامضة ومعاجلتها وتصديره 

مرفقا اإلنتاج ٤ و٥ مستمران ولم يتأثرا بتخفيضات امليزانية

 «٥G» الكويت متتلك واحدة من أسرع شبكات الـ
محمود عيسى

ذكرت مجلة االيكونوميست إن الكويت 
من بني أفضل ١٠ دول على مستوى العالم 
من حيث متوسط سرعة تنزيل البيانات 
وفق تطبيقات وتكنولوجيا شبكات اجليل 

اخلامس. 
وقــال تقريــر صــادر عــن وحــدة 
«إيكونوميست انتلجنس» التابعة ملجلة 
إيكونوميســت البريطانيــة ان دراســة 
«جهوزية اجليل اخلامس» الصادرة عن 
وحدة «إيكونوميست انتلجنس» اظهرت 
أن كال من الكويت والسعودية واإلمارات 
متلك واحدة من أســرع شــبكات اجليل 
اخلامس في العالم، مشــيرة إلى أن دول 

اخلليج توفر فرصا سوقية كبيرة ملزودي 
تقنيات اجليل املقبل.

ونقل موقع زاوية عن التقرير قوله إنه 
مت تصنيف كل من السعودية واإلمارات 
على أنها «عالية» من حيث سرعة الشبكة، 
والتقدم في جتارب اجليل اخلامس، وقوة 
سياسة اجليل اخلامس. وجاء في التقرير 
ان حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ومن واقع تقديرها ألهمية تطوير شبكة 
اجليل اخلامس وفي غمرة مساعيها لبناء 
وإعــداد مراكــز األعمــال والتكنولوجيا 
والتصنيــع، فقد أدمجت عملية التطوير 
هذه في سياق خطط التنويع االقتصادي 

اخلاصة بها.
ولكــن التقرير أشــار برغــم ذلك الى 

ان تغطية شــبكة اجليل اخلامس التزال 
محدودة وال تتعدى نسبة االختراق فيها 
٥٠٪ فــي معظــم دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي، وخالفا لذلك، فإن حفنة فقط 
من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا األوســع نطاقا تتمتع بشــبكات 
او جهوزية لتشغيل اجليل اخلامس من 

تكنولوجيا االتصاالت. 
وختمت وحدة إيكونوميست انتلجنس 
تقريرهــا بالقــول إن كافــة دول مجلس 
التعاون اخلليجي الست استكملت طرح 
املــزادات املتعلقة بطيف اجليل اخلامس 
منذ اكثر من ٣ اعوام وحتديدا في عام ٢٠١٨ 
فيما أطلقت شبكاتها األولى في منتصف 

العام الذي تاله.

من حيث متوسط سرعة تنزيل البيانات وفق تطبيقات وتكنولوجيا شبكات اجليل اخلامس

العمالة الوافدة ضرورة في دول مجلس التعاون اخلليجي 
لكثير من األعمال احلرفية واملهنية التي حتتاج اليها قطاعات 
الدول وخاصة في القطاع اخلاص ولكن لعدم وجود تخطيط 
وأنظمة وقرارات تضمن التعاقد وجلب العمالة ذات الكفاءة 
واخلبــرة التي تكون ضمن القوى العاملة لدى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، فقد زاد عددها أكثر من العمالة الوطنية 
ولألســف منهم عمالة هامشية وكذلك عمالة بوظائف ميكن 
أن يعمل بها املواطنون، ولهذا فقد قررت الدول إعادة النظر 
في التركيبة السكانية وطريقة وإجراءات جلب العمالة الوافدة 

ذات الكفاءة واخلبرة التي تفيد هذه الدول.
هناك جتارب وقرارات لبعض الدول في مجلس التعاون 
اخلليجــي اتخذتها خالل ظهور ڤيروس كورونا وبدأت في 
تنفيذها على ســبيل املثال أطلقت وزارة املوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعية يوم األحــد ٢٣ رجب ١٤٤٢ املوافق ٧ 
مارس ٢٠٢١ برنامج «الفحص املهني» وبالتعاون مع وزارة 
اخلارجية واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني، والذي 
يهدف إلى التحقق من امتالك العامل املهني للمهارات األساسية 
الالزمــة لتأدية املهنة احلرفية التي مت اســتقدامه للمملكة 
العربية الســعودية للعمل بها، وذلك من خالل أداء اختبار 

عملي ونظري في مجال تخصصه.
ويســعى البرنامج لالرتقاء بجودة عمل األيدي املهنية 
العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى اخلدمات 
املهنية املقدمة وتعزيز اإلنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة املهنية 

غير املؤهلة لســوق العمل في اململكة. بدأت وزارة املوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية، يوم اخلميس ١ يوليو ٢٠٢١، 
في التحقق من امتالك العاملني في العديد من املهن احلرفية 
التخصصية للمهارات الالزمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج 

الفحص املهني.
يأتي ذلك في خطة إلزام جلميع املنشآت في اململكة العربية 
السعودية، بعد ٤ أشهر من إطالق الوزارة للبرنامج، حيث إنه 
من املقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم املنشأة، 
بحيث تكون املرحلة األخيرة في مطلع يناير من العام ٢٠٢٢. 
وهناك مبادرة ممتازة مثلها متت في الكويت وهي انشاء 
منظومة املؤهالت املهنية متثل أحــد الروافد املهمة وتعمل 
على ضمان توفير العمالة الوافدة الفنية املدربة ســواء في 
القطاع العام أو القطاع اخلاص الذي ســينظم سوق العمالة 
في الكويت ويرفع من مستوى العمالة وضمان وصول عمالة 
مدربــة ومؤهلة، ما ينعكس بصورة إيجابية على النشــاط 
االقتصادي للكويت وقد أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في 
اجتماعه املنعقد بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٠٤، ونص القرار على 
أن تضم املنظومة في عضويتها ممثلني من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، ديوان اخلدمة املدنية، وزارة التخطيط، 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، جامعة الكويت، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكن بعد ١٨ ســنة لم يتم أي 
شيء ولألسف الكويت بحاجة الى إدارة حكومية تهتم وتطبق 
التوصيات واالقتراحات التي تكون في صالح الوطن واملواطن.

املستشار الكويتي

اختبار مهني
للعمالة الوافدة.. 

قبل وبعد وصولهم

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

باإلضافــة الى إنشــاء قســم 
معاجلة مياه الصرف الصحي 
والتخلص منها إضافة إلنشاء 
وحدة استرجاع الكبريت وقسم 
النقــل وبنــاء غرفــة التحكم 
واحملطــات الفرعي وتشــييد 
املباني والطرق وتركيب املرافق 
واألنظمــة الداعمة، فضال عن 

أعمال البنية التحتية.
وأضافت ميــد ان الكويت 
أقــرت فــي ٢٣ يونيو املاضي 
امليزانية العامة للدولة بقيمة 

٧٦ مليــار دوالر ويبلغ عجز 
امليزانية نحو ٢٩٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالــي وهو واحد 
من أكبر عجوزات املوازنة في 

العالم.
وتناقش احلكومة قانونا 
للديون من شأنه أن يضع حدا 
أقصى لالقتراض يبلغ ٦٠٪ من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وفي أغســطس مــن العام 
املاضــي، خفضــت مؤسســة 
البترول الكويتية اإلنفاق على 
قطاع النفط مبقدار ٢٫٣ مليار 
دوالر للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
في غمرة استمرار ضعف أسعار 
النفــط، وفــي يوليــو ٢٠٢٠، 
خفضت شــركة نفط الكويت 
٢٥٪ مــن ميزانيتهــا خلطتها 
اخلمسية بهدف املساهمة في 
«االستقرار املالي للدولة» وسط 

جائحة كورونا املستمرة.
أما عملية تقدمي العطاءات 
اإلنتــاج  مرفقــي  ملشــاريع 
اجلوراسي املعروفني باسم ٤ 
و٥ فهي مســتمرة ولم يتأثر 
هذان املشروعان بتخفيضات 
امليزانيــة حتــى اآلن، وفقــا 

للمصادر آنفة الذكر.

 MatePad Wifi+Scale وباقة ،Fit
 ،Nova7i+FreeBuds4i 3، وباقة
 Y7a+Watch GT2 Pro) وباقة

.(Black
كما وستقدم هواوي باقات 
خاصة حملبي الرياضة واللياقة 
البدنية وتشمل الباقات على: 
باقة Band6+Freelace Pro، باقة 
FreeBuds 4i+Watch Fit، وباقة 
 GT2 Pro(Black)+FreeBuds

 FreeBuds 4i + Case وباقة ،Pro
with 4 colors. كما وســتوفر 
عرض Flash Sale على مجموعة 
مختــارة مــن اإلكسســوارات 
 AM6و Body Fat Scale منهــا
 Powerو Bluetooth Headphone
 Bluetooth Miniو Bank 100MAh

.Speaker - CM510
املفاجــآت  وللمزيــد مــن 
هــذا العيد، ســتقدم مجموعة 

هــواوي ألعمال املســتهلكني 
عــروض حصريــة فقــط من 
خــالل الدخــول إلــى موقعها 
اإللكتروني، حيث ســيحصل 
املســتهلكني علــى خصومات 
علــى بعــض املنتجــات منها 
 MateBook األجهــزة اللوحية
X وMateBook X Pro واملنتجات 
القابلة لالرتداء Watch Gt2e و
FreeBuds 3i وFreeBuds 3 و

.Band 4 Pro
إذا كنت من عشاق أحد هذه 
املنتجات وترغب في اقتنائها 
أو إهدائها إلى أحدهم اآلن هي 
فرصتك، ال تفوت هذا العرض 
وسارع بالتوجه إلى أحد نقاط 
البيــع أو املوقــع اإللكتروني 

إلمتام عملية الشراء.

شــعارا ومنهاجا نسير عليه، 
ومنها: «اذا كان وطننا الغالي 
يتوجه بالنداء ألبنائنا الشباب 
لكي ينهضوا بدورهم االيجابي 

الفعــال من اجل االســهام في 
منائــه وازدهــاره، فإننا وان 
كنــا نثمــن اجلهــود الكبيرة 
التي تبذل في ســبيل توجيه 
الرعاية الشــاملة لهم، اال انه 
مع ذلك يتعــني احاطة هؤالء 
الشباب باملزيد من تلك الرعاية. 
فضال عن بذل اقصى اجلهود 
من اجل توفيــر فرص العمل 
واسباب احلياة الكرمية لهم، 
مع احلرص دائما على تفعيل 
مشاركتهم االيجابية في بناء 
الوطــن، فهــم الطاقة احملركة 
لتنميــة املجتمــع وارتقائــه 

وأساس أمنه واستقراره».
ودعا الفارس املقبولني إلى 
املشــاركة جنبا إلى جنب مع 

اخوانهــم العاملني في القطاع 
النفطي، لبناء مجتمع اقتصادي 
من خالل اســتثمار مواردهم 
البشــرية واملعرفيــة كثروة 
إستراتيجية لتلبية احتياجات 
ســوق العمل احمللي والعاملي 
وحتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥.

وفي اخلتام، قال الفارس: 
«كما ال يفوتني ان أتقدم بجزيل 
الشــكر وعظيــم االمتنان الى 
اخواني في مؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة على جهودهم 
احلثيثة وتعاونهم املخلص في 
توفير شواغر وظيفية إضافية 
مكنتنا من استيعاب جميع من 
اجتــاز اختبــارات القبول في 

مختلف مراحلها».

في إمدادات األســواق لبعض 
البتروكيماويــات،  منتجــات 
أوليفينات،  البولــي  وخاصة 
وســيترافق ذلــك مــع زيادة 
االســتثمارات املتوقعــة فــي 
البتروكيماويات  إنتاج  مجال 
في دول منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا خالل الفترة 
٢٠٢٠-٢٠٢٤ لتصل إلى نحو 

١٢٦ مليار دوالر.
وأشار التقرير إلى خطط 
الهند املعلنة لالكتفاء الذاتي من 
البتروكيماويات، ومع االنتهاء 
من تشغيل مشروعات املوجة 
الثانيــة من مشــاريع البولي 
أوليفينات القائمــة على غاز 
السجيل في أميركا الشمالية. 

يبني الشكل (٣) مقارنة الطاقة 
اإلنتاجية من البولي إيثيلني في 
العالم مقارنة مبعدالت الطلب 

خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٢٥.
التقريــر: تعــد  وأضــاف 
الصــني أكبر ســوق لتصدير 
البتروكيماويات للدول األعضاء 
في منظمة أوابك، وبخاصة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي، ومتثــل حوالي ٢٤٪ 
من إجمالــي صادراتها، بينما 
تعد أوروبا ثاني أكبر ســوق 

تصدير لها.
املنافســة  لــذا، ســتكون 
ضارية بني املنتجني الرئيسني 
فــي املناطــق املختلفــة حول 
االحتفــاظ  بهــدف  العالــم، 

التســويقية فــي  باحلصــة 
العامليــة، وخاصة  األســواق 
الصني، وما قد يؤدي ذلك إلى 
إجبار الدول األقل تنافسية على 
اخلروج من دائرة املنافســة، 
وســينعكس ذلك ســلبا على 
األسعار من وجهة نظر املنتجني 
مع زيــادة املعروض منها في 

األسواق العاملية.
وفــي ضــوء ما تقــدم من 
توقعــات لتطــورات أســواق 
البولي أوليفينات في الصني، 
والتــي تؤكــد بلــوغ االكتفاء 
الذاتي من بعض أنواعها بنهاية 
عام ٢٠٢٥، أو ٢٠٢٦ على أقصى 
تقدير، فإن ذلــك يدعو الدول 
األعضــاء فــي منظمــة أوابك 
التــي تعتمــد صادراتها على 
األسواق اآلســيوية، وخاصة 
الصــني، إلى ضــرورة البحث 
عن أســواق بديلة، كاألسواق 
األفريقية التي ميكن أن تكون 
رافدا يخفف من مخاطر تراجع 
صادراتها إلى تلك األسواق. مع 
ضرورة التوســع في سلسلة 
القيمة املضافة، واالعتماد على 
الصناعــات التكميلية إلنتاج 

منتجات متخصصة.


