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الصقر: «الغرفة» مستعدة لتقدمي
خدماتها للشركات الفلسطينية

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر، أمس، السفير 

الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب.
وخالل اللقاء بحث الصقر مع السفير 
الفلسطيني سبل تكثيف التبادل التجاري 
وتنشــيط العالقات االقتصادية وإقامة 
مشــروعات استثمـــارية مشــتركة بني 
البلدين، كما متت مناقشة كيفية تعريف 
أصحــاب األعمال فــي البلديــن باملناخ 
االقتصــادي وتشــجيع إقامــة معارض 
للمنتجــات الفلســطينية فــي الكويت. 
وأوضــح الصقر أن «الغرفــة» على أمت 
االســتعداد لتقــدمي خدماتها للشــركات 
الفلســطينية، ونشــر فــرص التعاون 

االستثمارية املتاحة على أعضائها املهتمني.
من جانبه، أكد طهبوب سعي السفارة 
الدائم لتنمية التبادل التجاري القائم بني 
البلدين في شــتى القطاعات، مشــيرا إلى 
أهمية العمل املشترك بني الغرفة والسفارة 
لتنمية التعاون الثنائي وزيادة االستثمارات 
املشتركة، وذلك من خالل تنظيم الفعاليات 
التجارية بني الطرفني واستعراض اإلمكانات 
التي يجب اســتغاللها لتعزيــز العالقات 
التجارية. في نهاية اللقاء، أعرب الســفير 
الفلســطيني عن خالص امتنانه وتقديره 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت على تعاونها 
الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون 

الثنائي بني البلدين.

خالل استقباله السفير رامي طهبوب

محمد الصقر مستقبال السفير الفلسطيني

«الكويتية»: خالد املطيري رئيسًا  لـ «كاسكو»
قرر مجلس إدارة شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
برئاسة الكابنت علي الدخان، 
تســمية عضــو مجلــس 
اإلدارة خالد املطيري ممثال 
للخطوط اجلوية الكويتية 
في مجلس إدارة الشــركة 
الكويتية خلدمات الطيران 
«كاسكو»، وذلك بعد قبول 
املجلس اســتقالة الرئيس 
السابق لـ «كاسكو» أحمد 
البنــاي بناء علــى رغبته 
مقدما الشكر له على خدمته 

وجهوده امللموسة خالل الفترة السابقة.
وقالت الشــركة في بيــان صحافي، إن 
مجلس إدارة كاسكو قد عقد اجتماعه األول 
اخلميس املاضي وقرر تزكية خالد املطيري 
رئيسا ملجلس اإلدارة، مع جتديد الثقة بنائبة 
رئيــس مجلس اإلدارة شــريفة اإلبراهيم، 
والذي يضم بعضويته أيضا كال من: بيبي 
القطامي، وضيدان الســهلي، وقتيبة أبل، 

وسليمان البسام، وسامي املناعي.
وعلــى هامش اجتماع مجلــس اإلدارة 
األول، قال خالد املطيــري: «أتقدم بجزيل 
الشكر ووافر االمتنان للزمالء في مجلس 
إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية الكابنت علي 
الدخان وأعضاء مجلس اإلدارة على الثقة 
التي أولونــي إياها في متثيل (الكويتية) 
فــي الشــركة الكويتية خلدمــات الطيران 
(كاسكو)، كما أشكر الزمالء أعضاء مجلس 
إدارة (كاسكو) على تزكيتي رئيسا للشركة، 
سائال املولى عز وجل أن يوفقنا في املرحلة 
املقبلة وأن نكون عند حسن الظن في خدمة 

الوطن وتطوير أداء الشركة لألفضل».
وأضاف املطيــري: «بحثنا مع الزمالء 
أعضــاء مجلــس إدارة كاســكو اخلطــط 
املســتقبلية والطموحات التــي نراها في 
صنع الفارق وإحداث التغيير والتحسني 
في خدمات قطاع الضيافة املقدمة للعمالء 

الكرام، حيث تواجه الشركة 
حتديات كبيرة خصوصا في 
ظل ما يعانيه قطاع الطيران 
على مستوى العالم بسبب 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
(كوفيــد-١٩)  املســتجد 
وتأثيرها على قطاع النقل 
اجلــوي التجــاري وقطاع 
الضيافة في البالد والعالم 
أجمع، ونســعى من خالل 
اســتكمال عودة التشغيل 
الكامل للرحالت التجارية 
في فتح آفاق جديدة ووضع 
كافــة جهودنا لتطوير تلــك الصناعة في 
مجاالت مختلفة من شأنها تعظم من إيرادات 
وأربــاح الشــركة لتصل بها إلــى األهداف 
املنشودة وحتقق وتنفذ اخلطط التي متت 

دراستها بعناية ودقة تامة».
واختتــم املطيري تصريحه: «شــركة 
(كاسكو) لديها سمعة ممتازة في خدمات 
الضيافة منذ تأسيسها في ١٩٨١ ودائما ما 
تلقى استحسانا من قبل العمالء سواء على 
منت الطائرات أو من خالل اخلدمات األخرى 
التي نقدمها للعمالء بتوفير وجبات عالية 
اجلودة بأياد ماهرة من الطباخني الكويتيني 
الذيــن نفتخر ونثق بهم فــي إعداد قوائم 
مختلفة ومتنوعة وشهية من الطعام، مؤكدا 
العمل على استمرار هذا النجاح مستقبال 

والوصول إلى الربحية التامة».
جديــر بالذكــر أن خالــد املطيري لديه 
خدمة سابقة في اخلطوط اجلوية الكويتية 
متتــد ألكثر مــن ٢٦ عاما انتهــت بتقاعده 
على مســمى نائب مدير إدارة التجهيزات 
واإلسكان لشؤون املشتريات عام ٢٠١٢، كما 
كان يشــغل عضوية مجلس إدارة كاسكو 
خالل الفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٣ وهو حاليا 
عضو مجلس إدارة في اجلمعية الكويتية 
االقتصادية وأمني سر اجلمعية التعاونية 

ملوظفي احلكومة الكويتيني لالدخار.

خالد املطيري

أسعار الذهب تهبط مع صعود
األصول عالية املخاطر

رويترز: تراجعت أســعار الذهب خالل 
تعامالت أمس مع صعــود األصول عالية 
املخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-١٩، 
ما ألقى بظالله على اآلمال حيال مزيد من 
التحفيز املالي والنقدي بالواليات املتحدة.
وكان الســعر الفوري للذهب منخفضا 
لألوقيــة  دوالرا   ١٨٢٥٫٥٠ عنــد   ٪٠٫٧
(األونصــة)، في حني نزلــت عقود الذهب 
األميركية اآلجلة ٠٫٨٪ إلى ١٨٢٩٫٥٠ دوالرا.
وقال اخلبير االقتصادي في بنك أو.سي.

بي.سي، هوي لي: «حماس لقاح كوفيد-١٩ 
من املرجح أن يطغى على تيسير جديد من 
مجلــس االحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في 

املدى القريب.
وأضــاف: «لكــن الذهب قــد يصعد في 
٢٠٢١ عندما يتالشى التفاؤل حيال اللقاح 

ويعــود تركيز املســتثمرين إلى توقعات 
ارتفــاع التضخم بســبب التحفيز النقدي 
واملالي الضخم الذي سيحتاجه االقتصاد 

األميركي».
وبدأت األحد أولى شحنات لقاح ڤيروس 
كورونا من فايــزر وبيونتك في الواليات 

املتحدة، مما رفع األسهم اآلسيوية.
لكن مما حد من خسائر الذهب تقارير 
عن خطة إنقاذ حجمها ٩٠٨ مليارات دوالر 
بعد أن قال مشرع دميوقراطي كبير إن حزبه 
قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.

ومن بني املعادن النفيسة األخرى ارتفعت 
الفضة ٠٫١٩٪ إلى ٢٣٫٩٥ دوالرا لألوقية بينما 
زاد البالتني نحــو ١٪ إلى ١٠١٨٫٦٠ دوالرا. 
وانخفــض البالديوم ٠٫٢٪ إلــى ٢٣١٤٫٠٠ 

دوالرا لألوقية.

٤٠ ألف زائر ملعرض الكويت االفتراضي للكتاب من أنحاء العالم
باهي أحمد 

في خطــوة تعد األولى 
من نوعـها بالكويت، أطلقت 
مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمــي واملجلس الوطني 
للثقافة والفنــون واآلداب 
أكبــر معــرض افتراضــي 
للكتــاب بالكويــت، والذي 
انطلقــت فعالياتــه في ٢٩ 
نوفمبر ويستمر حتى ٢٨ 
ديسمبر ٢٠٢٠، حيث يعد 
هذا احلــدث نقلــة نوعية 
في ظل ما تعانيه البشرية 
من أزمــة جائحة ڤيروس 
كورونا، ملا تضفيه القراءة 
من هدوء للنـفـس والبعد 
القلق واخلــوف الذي  عن 
فرضتــه اجلائحــة علــى 
الفتــرة  خــالل  اجلميــع 

املاضية.
وقد أتاح هذا الـمـعـرض 
إمكـانـيـة  القراءة،  لعشاق 
الســفر الزمنــي والتحول 
الشــيق من العزلــة، التي 
االشــتراطات  فرضتهــا 
الصحية، إلــى انفراد راق 
بالعقــول وهــو مــا ميثله 
املعرض، والــذي يحتوي 
على أكثر من ٧ آالف كتاب 
مختلف، ومبشاركـــة مـــا 
يزيـــد على ٧٠ دار نشــر، 
عــــدد  وصــــل  حـيـــث 
الـــزائرين مــن مختلــف 
أنحـاء الـعـالـم إلـى ما يزيد 
علــى ٤٠ ألف مشــارك من 
مخـتلف دول العالم، قصدوا 
اإللكترونيــة  الـمـنـــصة 
للمعــرض لالطالع على ما 
يحتويه من كتب رائعة في 

كافة املجاالت.
التقدم العلمي

التقت مسؤول  «األنباء» 
الكويت االفتراضي  معرض 
للكتاب محمد احلسن، الذي 

والتكنولوجيا واالبتكار في 
املجتمــع وتشــجيع البحث 
العلمي، حيث تشارك شركة 
التقدم العلمي للنشــر (أحد 
الكويــت  مراكــز مؤسســة 
للتقدم العلمي) في املعرض 
حرصــا منها علــى حتقيق 
أهدافهــا املتمثلة في تعزيز 
الثقافة العلمية لدى اجلمهور 
وترســيخ املعرفــة العلمية 

السليمة لديهم.

أهميــة أن تســتمر فعاليات 
الدولــي  الكويــت  معــرض 
للكتاب ليواصل دوراته الـ٤٥ 

لهذا العام إلكترونيا.
وأشــار الى أن الشــراكة 
االســتراتيجية بني املجلس 
الوطني ومؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي في تنفيذ فكرة 
املعرض االلكتروني، أثمرت 
عن مشاركة أكثر من ٧٠ دار 
نشر تعرض أكثر من ٧٠٠٠ 
كتاب صادرة عن دور نشــر 
كويتيــة وعربيــة وعاملية، 
اضافــة إلى كافــة إصدارات 
ومطبوعات املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
ومؤسســة الكويــت التقدم 

العلمي.
وقال احلسن إن مؤسسة 
الكويــت للتقــدم العلمــي 
تتولى إدارة منصة رقمية 
متطــورة  وتكنولوجيــة 
للــزوار  ومتقدمــة تتيــح 
واملتصفحني شــراء الكتب 
واملجالت التي يرغبون فيها 
بصورة سلسة على مدار ٢٤ 
ســاعة، فيما تتوافر أيضا 
خدمة التوصيــل املجانية 
الكويــت،  للكتــب داخــل 
وخدمة الشحن إلى خارج 

الكويت بأسعار رمزية.

وأضاف احلسن أن املجلس 
الوطنــي حرص علــى إقامة 
دورتــه الســنوية بصــورة 
افتراضيــة بعــد النظر إلى 
احلالة العاملية التي نعيشها 
بســبب جائحــة ڤيــروس 
كورونا، وما ترتب على ذلك 
من فرض احترازات صحية 
في معظم دول العالم، وهو ما 
دفع منظمي املعرض للمواءمة 
بني ضرورة االلتزام بها وبني 

عبر منصته اإللكترونية.. واملعرض يهدف لتعزيز دور العلم والتكنولوجيا واالبتكار باملجتمع وتشجيع البحث العلمي

محمد احلسن

أكد أن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي تشارك باملعرض في 
دورته الـ٤٥، ممثلة في شركة 
التقدم العلمي للنشر كشريك 
استراتيجي مع منظم املعرض 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنون واآلداب.
وأوضح احلسن أن هذه 
املشــاركة تأتي انطالقا من 
املتمثلة  أهــداف املؤسســة 
العلــم  دور  تعزيــز  فــي 

آالف الكتب املعروضة خالل املعرض االفتراضي

أبرز املنشورات باملعرض
تشارك شركة التقدم العلمي النشر 
في املعرض بإصداراتها املتنوعة، والتي 

تتمثل في:
١ ـ أرقــى املجــالت العلمية العاملية 
املترجمــة إلــى اللغة العربيــة، والتي 

تناسب شرائح عمرية.
٢ـ  موسوعات علمية تسلط الضوء 
على موضوعات علمية محددة، مزودة 
بالشروح والرسوم التوضيحية، ومنها 
موسوعات «القمر» و«جسم اإلنسان» 
و«احليوانــات»  ضائعــة»  و«مــدن 
و«تصميم مواقع الويب» و«الروبوتات» 

و«الفضاء».

٣ـ  كتب موجهة لألطفال بهدف تعزيز 
الثقافة العلمية السليمة لديهم، وتناسب 
جميع الشــرائح العمرية لألطفال بدءا 
من ٣ سنوات. ومنها سلسلة «مغامرات 
البروفيسور آستروكات» و«كن عاملا» 
و«كــن عبقري رياضيــات» و«مرحبا. 
أســتطيع العد»، إضافة إلى موسوعة 
«تعلم احلساب» و«هيا نتعلم العربية».

٤ـ  كتب علمية قيمة موجهة إلى الكبار، 
وتتضمن موضوعات علمية متنوعة، 
ومنها «نســيج الكون»، و«األكسجني» 
و«املد العالي» و«اخلوارزميات البشرية» 

و«ما تريده التكنولوجيا».

هكذا جنت االقتصادات الفقيرة من تسونامي «كورونا»!

«أوپيك» تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في ٢٠٢١
كونا: قالــت األمانة العامة ملنظمة 
البلــدان املصدرة للنفــط (أوپيك) ان 
الطلب على خاماتها في ٢٠٢١ سيصل 
إلى ٢٧٫٢ مليون برميل يوميا أي أعلى 
بنحو ٥ ماليــني برميل يوميا مقارنة 
بعام ٢٠٢٠. وجاء في تقرير «أوپيك» 
لشــهر نوفمبر املاضي ان سعر سلة 
خامات أوپيك املرجعية ارتفع مبقدار 
٢٫٥٣ دوالر أو ٦٫٣٪ على أساس شهري 

ليصل إلى ٤٢٫٦١ دوالرا للبرميل.
كما ارتفعت أسعار العقود اآلجلة 
للنفوط اخلام القياسية في نوفمبر اذ 
زاد سعر خام برنت مبقدار ٢٫٤٦ دوالر 
ليصل إلى ٤٣٫٩٨ دوالرا للبرميل، كما 
ارتفع غرب تكساس القياسي مبقدار 
١٫٧٩ دوالر ليستقر عند ٤١٫٣٥ دوالرا 

للبرميل.
ومتت مراجعــة النمو االقتصادي 

العاملي، حيث شهد زيادة بشكل طفيف 
لعام ٢٠٢٠ بعد أداء افضل من املتوقع 
فــي الربع الثالث مــن ٢٠٢٠ ومقارنة 
بتوقعات الشــهر السابق تظل نسبة 
النمو عند - ٤٫٣٪ في حني أن توقعات 

٢٠٢١ تضعه عند ٤٫٤٪.
وأشــار التقريــر الــى أن األخبار 
اإليجابية األخيرة حول برامج التطعيم 
األســرع من شــأنها أن حتقق ارتفاعا 

محتمــال لتوقعات النمــو االقتصادي 
في العام املقبل.

ومــن املتوقع أن تكــون الواليات 
املتحــدة وكندا والبرازيــل والنرويج 
هي احملركات الرئيسية لنمو املعروض 
من النفط. وأشــار التقرير الى إنتاج 
أوپيك من النفط اخلام ارتفع في نوفمبر 
مبقدار ٧١٠ آالف برميل يوميا ووصل 
إلى متوسط ٢٥٫١١ مليون برميل يوميا.

عندما بدأ تفشــي ڤيروس كورونا املســتجد (كوفيد-١٩) في مارس 
املاضي، عبر كثيرون من اخلبراء االقتصاديني عن كارثة سونامي اقتصادية 
تتهــدد البلدان النامية التي تعتمد على تصدير املواد األولية والســياحة 
والتحويالت املالية اخلارجية. وتقول صحيفة «الغارديان»، ان هذه املصادر 
الثالثة الرئيسية للدخل تأثرت بدرجة عميقة باجلائحة، ومع ذلك لم يحدث 
سونامي املتوقع، حيث انه من أصل ٦ دول فقط تخلفت عن سداد قروضها 
أعادت اثنتان جدولة القروض. وتضيف الصحيفة انه من الصعب معرفة 
ما اذا كان هذا الهدوء يدعو الى الطمأنينة أو القلق، فحتى التأثير الصحي 
للجائحة في أفريقيا كان أخف من التوقعات، حيث أثبت السكان األصغر 
سنا انهم أكثر مقاومة نسبيا للفيروس، كما ان األنظمة الصحية في بلدان 
القارة اكتسبت ثقة السكان بعد تعاملها الناجح مع أوبئة سابقة، ويضاف 
الى ذلك ان التعافي السريع للصني عزز طلبها على املواد األولية للقارة.

وبعد النزيف األولي لرؤوس األموال من األسواق الناشئة عاودت التدفق 
اليها، ولكن الكثير من األســواق الناشئة يواجه استحقاقات قاسية خالل 
العــام املقبل، حيث يقدر معهد التمويل الدولي ان ما يقارب ٧ تريليونات 
دوالر من ديونها سيصبح مســتحق الدفع عام ٢٠٢١، أي ثالثة أضعاف 
ما هو مســتحق هذا العام مع التوقع بــأن الكثير من البلدان لن يتمكنوا 
من تفادي التخلف عن الســداد وان كانت الدول األدنى دخال ستعفى من 
السداد لعام ونصف العام مبوجب مبادرة تعليق خدمة الديون التي اقرتها 

مجموعة العشرين.

التأثيرات السلبية للجائحة لم تكن بالشكل املتوقع على االقتصادات النامية

«نفط الكويت» نّظمت زيارة لسفراء إلى واحة الصبيحية
نفــط  شــركة  نظمــت 
الكويــت زيــارة إلــى واحة 
مــن  لعــدد  الصبيحيــة 
الســفراء والديبلوماســيني 
الذيــن ميثلون دول االحتاد 
األوروبي والواليات املتحدة 
في الكويت، وذلك مبناسبة 
جتديد الشراكة مع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات 

البشرية.
وقالــت الشــركة، فــي 
بيــان صحافــي، ان الزيارة 
التــي نظمتهــا مجموعــة 
العالقــات العامــة واإلعالم 
فــي الشــركة، هدفــت إلــى 
إطالع الديبلوماســيني على 
آخر التطورات في الشراكة 
املذكــورة، فضال عن عرض 
التــي  البيئيــة  اإلجنــازات 
حققتها الشركة في عدد من 
املشاريع الرائدة، ومن بينها 

عن النجاحات البيئية التي 
حتققت بفضل الشراكة مع 
برنامج األمم املتحدة، في حني 
قدم رئيس فريق عمل تأهيل 
التربة (٢) مثنى املؤمن عرضا 

بعد ذلك، مت عرض فيلم 
وثائقــي يظهــر ضخامــة 
نفذتــه  الــذي  املشــروع 
شــركة نفــط الكويــت في 
واحــة الصبيحيــة التابعة 
لهــا، يتضمــن شــرح كيف 
كان الوضــع فــي املنطقــة 
ســيئا ومهمال قبل تأهيلها 
إلــى واحة، وقد  وحتويلها 
أبــدى الضيــوف إعجابهــم 
بالعمل املمتــاز الذي قامت 

به الشركة في هذا املجال.
ثم قام السفراء ومسؤولو 
الشــركة بزراعــة عــدد من 
أشجار الســدر التي تتالءم 
مــع الطبيعــة الصحراوية 
أجــاب  كمــا  للكويــت، 
املســؤولون املعنيــون عن 
عدد من األسئلة التي طرحها 
الضيوف عن برنامج تأهيل 

البيئة الكويتية.

موجزا عــن برنامج تأهيل 
البيئة الكويتية، والذي تنفذه 
الشــركة بالتعاون مع األمم 
املتحــدة وعدد مــن اجلهات 

احمللية.

مبناسبة جتديد الشراكة مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

لقطة جماعية للمشاركني في الزيارة إلى واحة الصبيحية

واحة الصبيحية.
فــي هذا الســياق، رحب 
نائــب الرئيــس التنفيــذي 
جلنوب وشرق الكويت بدر 
بالزائرين، وحتدث  املنيفي 


