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«األحساء» حتتضن االجتماع الوزاري العربي 
للسياحة في دورته الـ ٢٢

«وثاق»: ضرورة إلزام أصحاب الشركات 
واحملالت الصغيرة بالتأمني

حتتضن األحســاء «عاصمة الســياحة 
العربيــة ٢٠١٩» اجتماعات الــدورة الـ ٢٥ 
للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي 
للسياحة، والدورة الـ ٢٢ للمجلس السياحي 
العربي للسياحة، وذلك يومي األحد واالثنني، 
املوافق ٢٢-٢٣ اجلاري، بحضور كل الدول 
األعضاء والعديد من املنظمات واالحتادات 
ووسائل اإلعالم العربية والعاملية، في إطار 
تعزيز اجلهود املشــتركة وتبــادل الرؤى 
واألفكار وإنفاذ القــرارات الرامية لتجاوز 
التحديات وتطوير السياحة العربية، حيث 
يقــود االجتماعــات رئيس الهيئــة العامة 
للسياحة والتراث الوطني أحمد اخلطيب.

ويتواكب اختيار مكان وزمان هذا االجتماع 
املهم، نظير ما متلكه اململكة من مكانة رائدة 
على املستوى اإلقليمي والدولي، السيما وهي 
تترأس حاليا مجموعة العشــرين وتستعد 
الســتضافة قمتها خالل العــام املقبل ٢٠٢٠، 
باإلضافة ملا تشهده اململكة من حتول تاريخي 
ونهضة تنموية شــاملة في جميع املجاالت، 
تتمثل في رؤيــة ٢٠٣٠، التي تتمحور حول 
فتح النوافذ على كل دول العالم ومد جسور 
التواصل على مختلف الثقافات، والعمل على 
تنويع االقتصاد لتحقيق النمو واالزدهار، كما 
يعتبر القطاع السياحي أحد احملركات الرئيسية 
لتحقيق هذه التطلعات، وتعتبر اململكة اليوم 
واحدة من أهم الوجهات السياحية العاملية، 
التي تضم العديد من الوجهات الســياحية، 

بطبيعتها الســاحرة ومقوماتهــا التاريخية 
والتراثية، ومن بينها منطقة األحساء، التي 
مت اعتمادها رســميا في عــام ٢٠١٨ كخامس 
املناطق السعودية املسجلة ضمن قائمة التراث 

اإلنساني العاملي (اليونيسكو).
ومــن املقرر أن يشــهد اليــوم األول، عقد 
اجتمــاع املكتب التنفيذي للمجلس الوزاري 
الســياحي العربي في دورته الـ ٢٦، على أن 
يشــهد اليوم التالي عقــد االجتماع الوزاري 
الرئيســي، كما سيحظى كافة أعضاء الوفود 
املشاركة وضيوف هذا امللتقى الكبير بالعديد 
من البرامج السياحية في األحساء «عاصمة 
السياحة العربية ٢٠١٩»، تتضمن زيارة عدد 
من املواقــع األثرية والتاريخيــة، مثل جبل 
القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق 
القيصرية التاريخي، كما ستحتفي األحساء 
بهذه املناســبة املهمة عبر إقامــة العديد من 
العروض املتنوعة والفعاليات املصاحبة في 
مختلف املواقع، تشمل عروض احلرف اليدوية، 
والفنــون الشــعبية، والعروض املســرحية 
التاريخيــة، وعروض قوافل اإلبل، ومعرض 
للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، 

وغيرها الكثير.
وتعتبر األحســاء واحدة من أكبر وأشهر 
واحــات النخيل بالعالم، مــن خالل أكثر من 
٣ ماليــني نخلة منتجة ألجود أنواع التمور، 
فضال عن طبيعتها الســاحرة وما حتتضنه 

من كنوز تاريخية وتراثية.

أحمد اخلطيب

«وثــاق  شــركة  أكــدت 
التكافلــي» أهميــة  للتأمــني 
إلزاميــة التأمني على احملالت 
التجاريــة الصغيــرة، وذلك 
لتغطية املخاطر املختلفة التي 
قد تتعرض لهــا تلك املتاجر 
وأصحابهــا، ومــا حتتويــه 
احملالت مــن ممتلكات، داعية 
إلى ضرورة إصدار تشريعات 
الشــركات  أصحــاب  تلــزم 
واحملــالت الصغيــرة بالقيام 
بإجراءات التأمني أسوة بتأمني 
الســيارات اإللزامي. وأوضح 

مساعد الرئيس التنفيذي لإلنتاج والتسويق 
والتطوير في الشركة، فواز املزروعي، أن وقوع 
األضرار مبثل هذه احملالت والشركات قد يؤدي 
الى خسارة أصحابها للعمل الذي على األغلب ال 
ميلكون غيره، كما أن األصول ورؤوس األموال 
املستثمرة من قبل أصحاب احملالت التجارية 
معرضة دائما للحوادث التي قد تترتب عليها 

أضرار وخسائر عرضية غير 
متوقعــة، مبينــا أن الوثيقة 
تغطي املخاطر ضد احلريق، 
والسرقة، واملسؤولية املدنية 
جتاه املالــك والطرف الثالث، 

وأصحاب العمل.
أن  املزروعــي  وأضــاف 
تطبيق تلك اإلجراءات يساهم 
إلى حد كبير في تخفيض عدد 
احلرائق واملخاطر مما يقلص 
من اخلســائر فــي املمتلكات 
واألرواح، مشــيرا في الوقت 
ذاتــه إلى أن إضافة املزيد من 
منتجات التأمني إلى اإللزامية، من شأنه املساهمة 
في منو أعمال الشركات وإجمالي أقساط التأمني، 
األمر الــذي يتطلب املزيد من الوعي التأميني 
فــي هذا اجلانب. ولفت فــي هذا اإلطار إلى أن 
«وثاق» سجلت منوا في وثائق تأمينات احلريق، 
بنسبة ٢٧٪ منذ يناير حتى نوفمبر ٢٠١٩، وذلك 

مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٨.

فواز املزروعي

للمستثمرين اخلليجيني.. هذه فرصتكم
لشراء العقارات الفاخرة في بريطانيا

محمود عيسى

قالت شركة بودل هاتفيلد، 
إن األغلبيــة احملافظــة التي 
اسفرت عنها االنتخابات العامة 
فــي اململكة املتحدة قد حتفز 
نشاط املستثمرين اخلليجيني 
فــي العقــارات الفاخــرة في 
اململكــة املتحدة. وقالت كيرا 
موتلــي، الشــريكة في بودل 
هاتلفيد الشــركة الرائدة في 
القانونية  مجــال اخلدمــات 
الدارة الثروات اخلاصة منذ 
عام ١٧٢٢، إن فترة االنخفاض 
الشــديد في أسعار العقارات 
الفاخــرة في لندن بالنســبة 
للمشترين بالدوالر األميركي 
قد تبدأ نهايتها بعد ان جتلت 
في نهاية االمر حالة من اليقني 
بشأن خروج اململكة املتحدة 
من االحتــاد األوروبي. وبات 
من املتوقع اآلن أن تســتكمل 

الــذي جنــم عنــه إلــى إبقاء 
أسعار شراء العقارات الفاخرة 
في وســط لندن في متناول 
املشــترين اخلليجيني، ومن 
املرجح اآلن أن يتعافى اجلنيه 
اإلســترليني تدريجيا مقابل 

فــإن الوقت اآلن هــو جوهر 
املســألة، حيث ان األســعار 
لــن تبقــى على مســتوياتها 
املنخفضــة للغايــة لفتــرة 
طويلة، وسيرغب املشترون 
اخلليجيون في إكمال الصفقات 
في أقرب وقت ممكن، فقد كانت 
الســنوات الثــالث املاضيــة 
وقتا رائعا للشــراء في لندن 
للمستثمرين اخلليجيني، لكن 
نافذة الفرصة هذه قد تبدأ في 
الضيق لتصل الى اإلغالق في 

نهاية االمر».
وختمت بالقول «وأخيرا 
فان اســتقرار االمــر باليقني 
بالنسبة لبريكسيت قد يساعد 
اجلنيــه اإلســترليني علــى 
التعافي ليفقد املســتثمرون 
في الشــرق األوســط جانبا 
من اخلصم في ســعر صرف 
العمالت األجنبية الذي ظلوا 

يتمتعون به منذ ٢٠١٦».

الدوالر، مما سيرفع األسعار 
بالنسبة للمشترين من خارج 

اململكة املتحدة.
وقالت موتلي «بالنســبة 
ألولئك الذين يفكرون في شراء 
العقــارات الفاخرة في لندن، 

بعد حتقيق أغلبية من «احملافظني» وانتعاش «اإلسترليني»

اململكة املتحدة هذه العملية 
في ٣١ يناير املقبل.

وأدى انخفــاض اجلنيــه 
اإلسترليني مقابل الدوالر منذ 
االستفتاء على بريكزيت لعام 
٢٠١٦ والتباطــؤ االقتصادي 

«الكويت للتأمني»: املواطن كالوافد بحاجة للتأمني

«البروتني الكويتية» راٍع ذهبي لـ«هوريكا الكويت»

أعلنــت شــركة الكويت 
للتأمــني في بيــان صحافي 
أمس عن قيامها بالتحضير 
حلملة هدفها توعية املواطن 
الكويتي باملنتجات التأمينية 
املتوافــرة لألفــراد ومــدى 

حاجته إليها.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
الكويت للتأمني سامي شريف 
انه على عكس االعتقاد السائد 
فإن املواطن الكويتي كالوافد 
بحاجة للمنتجات التأمينية.
وأضاف أن نسبة ال بأس 
بهــا فــي الكويــت تنقصهــا 
املبدئيــة والفهــم  املعرفــة 
الصحيــح للنقــاط التاليــة: 
املخاطر التي يواجهها املواطن، 
دور الدولة فــي تغطية تلك 

اســتمر معــرض هوريكا 
الكويــت ٢٠١٩ فــي كســب 
وأشــهر  كبريــات  اهتمــام 
الشــركات املعنيــة بعالــم 
الضيافــة وصناعاتها، حيث 
البروتني  انضمــت «شــركة 
الكويتيــة» الى قائمة الرعاة 
الذهبيني للمعرض الذي يقام 
مــن ١٤ الــى ١٦ ينايــر املقبل 
على أرض املعارض الدولية 
في مشــرف وتنظمه شــركة 
«ليدرز جروب لالستشارات 

أ  ـ املخاطر التي يتعرض 
لها األشخاص أنفسهم

ومن هذه املخاطر توقف 
الراتب الشهري بسبب وفاة 
رب األســرة أو عجزه الكلي 
والدائم وذلك نتيجة حادث 
أو مــرض. ويعتقــد الكثير 
من املواطنني خطأ أن الدولة 
ممثلة بالتأمينات االجتماعية 
تتكفل بدفع الراتب الشهري 
لألســرة في حــال اإلصابة 
مبكــروه وال يدركــون أن 
التأمينات االجتماعية قد تدفع 
جزءا من الراتب الشهري فقط 
مما يعرض األســرة لهبوط 
مفاجئ في املستوى املعيشي. 
وهنــا يأتــي دور املنتجات 
التــي تعــوض  التأمينيــة 
النقص في الراتب الذي توفره 

فــي  الرائــدة  والتطويــر» 
تنظيم املعارض واملؤمترات 
والسياحة بالتعاون مع شركة 
«هوســبيتاليته سرفيســز» 

اللبنانية. 
وفي بيان إعالن توقيع عقد 
الرعاية الذهبية، قالت «ليدرز 
جروب» ان «هوريكا الكويت» 
اصبــح منــذ ٢٠١٢ «مرجعــا 
فعليــا للمعنيــني بتنميــة 
قطاعــات املطاعــم والفنادق 
ومؤسســات  واملنتجعــات 

وبعد تفهمها التام للمخاطر 
التــي يتعرض لهــا املواطن، 
قامت شركة الكويت للتأمني 
بتصميــم منتجــات تأمينية 
لألفــراد فــي الكويــت إميانا 
منها بدورهــا االجتماعي في 
التخفيــف عن املواطنني عند 
تعرضهم خلسارات في األنفس 
واملمتلكات، حيــث ان منتج 
ضمان الراتب يعوض لعائلة 
املؤمن عليه راتبه الشهري ملدة 
١٥ عامــا عند وفاته أو عجزه 
الكلي والدائم وذلك مقابل مبلغ 

زهيد من املال.
ويعتبر منتج خزينة هو 
منتجــا تأمينيــا خليطا من 
احلماية التأمينية واالستثمار 
بهــدف الراتــب التقاعدي أو 

تعليم األوالد اجلامعي.

مع هوريكا الكويت وشــركة 
ليــدرز جروب قــد بدأت منذ 
سنوات عديدة، وهي مبنزلة 
عالقة شراكة مهنية وتسويقية 
إننــا  اســتراتيجية، حيــث 
جميعنا متفقون على ضرورة 
تقدم مستوى وسمعة خدمات 
ومواد الضيافــة في الكويت 
وفي املنطقة، الســيما ان هذا 
القطاع يشــهد عاما بعد عام 
منوا مستمرا في البالد، نتيجة 

عوامل عديدة».

التأمينات االجتماعية.
وينسحب هذا األمر على 
الراتــب التقاعــدي اخلاضع 
أيضا في كميته إلى معادالت 
وشروط العديد من املواطنني. 
وتقــوم املنتجــات التأمينية 
بدور مكمل للراتب التقاعدي.

ب ـ  املخاطر التي تتعرض 
لها ممتلكات األشــخاص من 
منــزل وأثــاث ومجوهــرات 
للســرقة أو ألضرار جسيمة 
والكــوارث  مثــل احلريــق 

الطبيعية.
وقد شهدت الكويت العام 
املاضي أمطارا غزيرة تسببت 
بأضرار جســيمة للمركبات 
والبيــوت واألثــاث لــم يتم 
التعويض عنها بشكل كامل 

وسريع.

ومناســبات الضيافة أخرى، 
وان حضــور شــركات املواد 
والصناعــات والتجهيــزات 
الغذائيــة فــي معرضنا ال بد 
أن يكون مميزا وأساسيا. من 
جهته، اكد نائب رئيس مجلس 
ادارة شركة البروتني الكويتية 
سعود الفوزان على «العالقة 
املتينة مــع جميــع املهتمني 
بتطوير صناعة الضيافة في 
الكويت منذ تأسيس شركتنا 
في العــام ١٩٨٢، وان عالقتنا 

سامي شريف

سعود الفوزان 

املخاطر، واملنتجات التأمينية 
املتوافرة وكيفية االســتفادة 
منها لتغطية املخاطر، حيث 
تنقسم املخاطر التي يواجهها 
املواطن في الكويت إلى نوعني 

رئيسيني:

الكويت الثانية عربيًا في املساواة بني اجلنسني
الكويــت مــن  متكنــت 
إحــراز تقــدم كبيــر فــي 
مختلف مؤشــرات املساواة 
بني اجلنسني، وبالتالي سد 
٦٥٪ مــن الفجــوة النوعية 
بني اجلنسني، متقدمة بذلك 
على تونس، والتي كانت قد 
حافظت علــى صدارتها بني 
دول املنطقة لعدة سنوات، 
وذلك وفقا للتقرير العاملي 
للفجوة بني اجلنسني ٢٠٢٠، 
والــذي أصــدره املنتــدى 

االقتصادي العاملي.
الترتيب  هــذا، ويعــود 
اإليجابي للكويت بني جاراتها 
العــرب لتحســن منقطــع 
النظير في مختلف مؤشرات 
التقرير، فبشكل عام حتّسن 
ترتيب الكويت من املركز الـ 

١٢٦ عامليا إلى ١٢٢. 
أمــا محليــا، فقــد كانت 
الكويت العام املاضي قد حلت 
ثالثة بعد تونس واإلمارات، 
أما هذا العام فهي ثانية بعد 
اإلمــارات، وتســبق تونس 
بنقطتــني. أمــا فيما يخص 
مؤشرات التقرير، فقد شهدت 
كل مــن مؤشــرات التمكني 
االقتصادي، واملشــاركة في 
سوق العمل، واملساواة في 
األجور، والتحصيل العلمي 
حتســنا، األمر الذي يشــير 
إلى اســتمرار عمل حكومة 
الكويت ومختلف مؤسساتها 
في القطاعني العام واخلاص 
على سد الفجوة النوعية بني 
اجلنســني، وبذل املزيد من 
اجلهــود لتحقيق املســاواة 

املــرأة في جميــع املجاالت، 
وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة 
فرص متساوية للنساء في 
القطاع العام، باإلضافة إلى 
تطوير وتعزيز دور النساء 
كشــركاء رئيسيني في بناء 

مستقبل الدولة.
علــى الرغــم مــن األداء 
اإليجابــي للعديــد من دول 
املنطقة في عدد من مؤشرات 
املســاواة بــني اجلنســني، 
وسدهم ملعدل ٠٫٥ نقطة من 
الفجــوة النوعية منذ العام 
املاضي، إال أن منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
حصلت على أقل معدل عاملي. 
وبافتراض اســتمرار نفس 
التقدم، فسيستغرق  معدل 
حتقيق املساواة بني اجلنسني 
نحــو ١٥٠ عامــا. ومتثلــت 
الثالث دول األعلى ترتيبا في 
املنطقة في اإلمارات العربية 

التاســع، ٧٩٫١٪) وأملانيــا 
(املركز العاشر، ٧٨٫٧٪).

هذا، وال بد من اإلشــارة 
إلى أن األداء العاملي مجتمعا 
شهد حتسنا عاما خالل العام 
املاضي، وميكن أن يعزى ذلك 
التحسن إلى الزيادة امللحوظة 
في عدد النســاء املشاركات 
في احلياة السياسية، حيث 
تشغل النساء في حول العالم 
خالل عام ٢٠١٩ نحو ٢٥٫٢٪ 
مــن املقاعــد البرملانيــة في 
مجلــس النواب و٢١٫٢٪ من 
املناصــب الوزارية، مقارنة 
بـ ٢٤٫١٪ و١٩٪ على التوالي 

في العام املاضي. 
وبحسب التقرير، مت سد 
القســم األكبر مــن الفجوة 
بــني اجلنســني فــي مجالي 
العلمي ونطاق  التحصيــل 
الصحــة والبقــاء على قيد 
احلياة حيث ســجال ٩٦٫١٪ 
و٩٥٫٧٪ علــى التوالــي. أما 
املشكلة العاملية األساسية، 
فالتزال في مجال املشــاركة 
االقتصادية، حيث اتسعت 
الفجوة عام ٢٠١٩ وجتاوزت 
النسبة املســجلة عام ٢٠١٨ 
لتصل إلى ٥٧٫٨٪. وبالنظر 
ببســاطة إلى التقدم احملرز 
منــذ عــام ٢٠٠٦ عندما بدأ 
العاملي  املنتدى االقتصادي 
ألول مرة في قياس الفجوة 
بني اجلنسني، فإن سد هذه 
الفجــوة االقتصاديــة بــني 
اجلنسني سيســتغرق ٢٥٧ 
عاما مقارنة بـ ٢٠٢ عام في 

العام املاضي!

املتحدة، التي سدت ٦٥٫٥٪من 
الفجوة، والكويت التي سدت 
التي ســدت  ٦٥٪، وتونس 

.٪٦٤٫٤
دول  تواصــل  عامليــا، 
الشمال قيادة مسيرة حتقيق 
املساواة بني اجلنسني، فالتزال 
آيسلندا متصدرة كأكثر دول 
العالم حتقيقا للمساواة بني 
اجلنســني (٨٧٫٧٪) تليهــا 
الثاني  النرويج (في املركز 
بـ ٨٤٫٢٪)، ثــم فنلندا (في 
املركز الثالــث، ٨٣٫٢٪)، أما 
السويد فتأتي رابعة (٨٢٪). 
وتشمل االقتصادات األخرى 
ضمن املراكز العشرة األولى 
نيكاراغوا (املركز اخلامس، 
٨٤٫٢٪)، ونيوزيلندا (املركز 
السادس، ٧٩٫٩٪)، وايرلندا 
(املركــز الســابع، ٧٩٫٨٪)، 
وإســبانيا (املركــز الثامن، 
٧٩٫٥٪)، وروانــدا (املركــز 

أحرزت تقدماً كبيراً مبؤشرات التمكني االقتصادي واملشاركة في سوق العمل واملساواة في األجور والتحصيل العلمي

بني اجلنســني على مختلف 
األصعدة. وبحسب التقرير، 
فقد متكنت الكويت حتى اآلن 
من سد ٦٥٪ من الفجوة بني 
اجلنسني، ومتكنت خالل الـ١٢ 
شــهرا املاضية من حتقيق 
زيادة مبعدل سبعة نقاط في 
مؤشر التمكني االقتصادي. 
أما مؤشرات املساواة في 
األجور، والتحصيل العلمي، 
العمل  واملشاركة في سوق 
فقد شــهدت طفــرة تقدمية 
مبعدل ١٤ نقطة، و١٧ نقطة، 

و١٩ نقطة على التوالي.
ويعتبــر تقــدم الكويت 
في ترتيبها العام في تقرير 
الفجوة بني اجلنسني، نتيجة 
حتمية كون حكومة الدولة 
تعمل وبشــكل مستمر على 
تعزيز التعاون بني اجلنسني 
مــن خــالل مجموعــة مــن 
املبــادرات تهدف إلى متكني 


