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«السعودية اخلضراء».. مبادرة طموحة لتعزيز االعتماد على الطاقة املتجددة
تنشر «األنباء» دراسة 
أعدهــا الباحث في مركز 
ريكونســنس للبحــوث 
فيدريكــو  والدراســات 
جينيلــي، وذلــك حــول 
مبادرتــي «الســعودية 
اخلضــراء» و«الشــرق 
األوسط األخضر»، حيث 
تشــكل املبادرتــان نهجا 
يختلف كليا عن مبادرات 
التــي  األخــرى  املنــاخ 
اتخذتهــا دول مجموعــة 

العشرين.
مــن  الرغــم  وعلــى 
املبادرتني  تركيــز كلتــا 
على مكافحة تغير املناخ 
من خالل زيادة استخدام 
الطاقة اخلضراء واحلفاظ 
علــى البيئــة مــن خالل 
العديد من املشــاريع، إال 
الهيكلــي  أن االختــالف 
الرئيسي بينهما يكمن في 
نطاقهما اجلغرافي، حيث 

تهدف السعودية إلى زراعة 
١٠ مليارات شجرة في جميع 
أنحاء اململكــة ورفع املناطق 
احملمية إلى أكثر من ٣٠٪ من 
إجمالي مساحة األرض، حيث 
ترجح مصادر ســعودية أنه 
خالل عام ٢٠٢٠ متت زرع ١٠ 
ماليني شجرة كجزء من حملة 

«لنجعلها خضراء».
وأعلنت الهيئة السعودية 
للحياة الفطرية في أغسطس 
٢٠٢٠ أن محمية عروق بني 
معــارض هــي أول محميــة 
منوذجية في اململكة. وأبرزت 
وســائل اإلعالم الســعودية 
أن توســيع البالد للمناطق 
احملمية يعد أمرا أساسيا أيضا 
في محاولة حلماية مجموعة 
كبيرة من األنــواع احمللية، 
مثــل املهــا العربــي والنمر 
العربــي، وكالهمــا معرض 

لالنقراض.
وجتــدر اإلشــارة إلى أن 

األوســط، ملواجهــة تغيــر 
املنــاخ مــن خالل مشــاريع 
مشــتركة، حيــث حتتــوي 
مبادرة السعودية اخلضراء 
على ٤ أهداف طموحة، وهي: 
حتقيــق ٥٠٪ مــن مصــادر 
الطاقــة املتجددة في اململكة 
بحلــول عــام ٢٠٣٠، خفض 
انبعاث الكربــون بأكثر من 
٤٪ من املســاهمات العاملية، 

هذا املشــروع أكبــر برنامج 
تشــجير في العالم، إصالح 
مســاحة تعادل ٢٠٠ مليون 
هكتار من األراضي املتدهورة، 
متثــل ٥٪ من الهدف العاملي 
في زراعة ١ تريليون شجرة، 
وتقليل ٢٫٥٪ من مستويات 

الكربون العاملية.
وتختلف املبادرة اخلضراء 
الســعودية ومبادرة الشرق 

زراعة ١٠ مليارات شجرة في 
جميع أنحاء اململكة العربية 
السعودية، رفع نسبة املناطق 
احملمية إلى أكثر من ٣٠٪ من 
إجمالي مساحة السعودية.

فيما تهدف مبادرة الشرق 
األوسط األخضر MEGI إلى: 
زراعــة ٤٠ مليــار شــجرة 
إضافيــة فــي جميــع أنحاء 
الشرق األوسط، مما يجعل 

األوســط األخضــر اختالفــا 
كبيرا عن مبادرات تغير املناخ 
املقترحة في البلدان األخرى، 
وأهم ما مييز املبادرتني هو عدم 
وجود حد الزامي لالنبعاثات 
على الشركات الكبرى العاملة 
فــي الســعودية، أو حتديــد 
لتكلفــة (ســعر) االنبعــاث 

الكربوني للشركات امللوثة.
وبعبــارة أخــرى، تهدف 
الســعودية إلــى توفير بيئة 
حاضنة للمشروعات الصناعية 
دون إثقال أصحــاب األعمال 
برســوم إضافيــة وباملقابــل 
تســاهم اململكــة فــي خفض 
االنبعاثات من خــالل العزل 
املباشــر للكربــون املنبعث، 
وغرس مزيد من األشجار. ويتم 
تداول هذه األفكار حتت شعار 
االقتصاد الدائري للكربون، من 
أجل تقليل الكربون أو إزالته 
أو إعادة اســتخدامه أو إعادة 

تدويره.

اململكة العربية السعودية 
أهدافهــا  بــني  جتمــع 
املتمثلــة في  الطموحــة 
زيادة «املناطق احملمية»، 
مع أهداف طموحة بنفس 
القدر إلنشاء قطاع سياحة 

مستدام.
مخطــط  ويشــتمل 
العــال الرئيســي، الــذي 
يهدف إلى حتويل مدينة 
العال القدميــة إلى مركز 
ثقافــي عاملــي، «إنشــاء 
قرابــة ١٠ ماليــني متــر 
مربــع مــن املســاحات 
اخلضــراء واملفتوحة»، 
ملشــروع  وبالنســبة 
الرياض اخلضراء، الذي 
يهدف إلى جعل عاصمة 
اململكة العربية السعودية 
أكثر صداقة للبيئة، فهو 
يتضمن مشروعا لزراعة 
أكثر من ٧ ماليني شجرة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

«األنباء» تنشر دراسة أعدها الباحث مبركز ريكونسنس للبحوث والدراسات فيدريكو جينيلي

فيدريكو جينيلي

تتميــز املبادرة الســعودية 
اخلضــراء (SGI) بالعديــد 
التــي جتري  من األنشــطة 
داخل األراضي الســعودية، 
بينما مبادرة الشرق األوسط 
األخضر MEGI، لديها طموح 

دولي.
وتسعى اململكة للتعاون 
مــع دول مجلــس التعــاون 
الشــرق  اخلليجــي، ودول 

السعودية تسعى لزراعة ١٠ مليارات شجرة.. ورفع نسبة املناطق احملمية إلى ٣٠٪املبادرة تهدف إلى حتقيق ٥٠٪ من مصادر الطاقة املتجددة في اململكة بحلول ٢٠٣٠

«شركات االستثمار» بحثت تعزيز التعاون مع أوكرانيا
اســتقبل رئيــس احتــاد 
شــركات االســتثمار صالــح 
السلمي نائب وزير اخلارجية 
األوكرانــي دميترو ســينيك، 
وذلك بحضور سفير أوكرانيا 
الكويت د.أوليكســاندر  لدى 
باالنوتســا، حيــث اســتهل 
نائب الوزير االجتماع بشكر 
رئيس االحتــاد على التعاون 
ولقاء الوفد األوكراني لبحث 
التجارية  العالقــات  توطيــد 
واالســتثمارية بــني البلدين، 
حيث أشار الى التعاون القائم 
مــع دول اخلليج بشــكل عام 
والكويت بشكل خاص وأهمية 
الذهــاب الــى مرحلة تشــهد 

تعاونا اقتصاديا أكبر.
وقــال االحتــاد فــي بيان 
صحافــي، إن نائــب وزيــر 
اخلارجية األوكراني أعلن عن 
التوجه اجلديد في السياســة 
االقتصادية لبلــده واملتمثلة 
بتقدمي كافة أشكال التسهيالت 

مــع  املســتثمرين  جلــذب 
توفيرها اخلدمات االستشارية 
واإلرشادية وإعفاءات ضريبية 
ملدة ٥ ســنوات لالستثمارات 
التي تعــادل ٢٠ مليون يورو 
وما فوق، وتوظيف ٨٠ شخص 
أوكرانــي، مشــيرا الى أن هذا 

السلمي نائب وزير اخلارجية 
والسفير األوكراني على لقاء 
احتاد شركات االستثمار لشرح 
وإعطــاء تفاصيل املشــاريع 
االقتصاديــة التــي قــد تهــم 
الكويتيــني في  املســتثمرين 

أوكرانيا.
وأشــار الســلمي الــى أن 
الكويتيــني في  املســتثمرين 
بحــث متواصل إليجاد فرص 
اســتثمارية واعــدة، معتبرا 
السوق األوكراني جديد على 
الكويتيني كونه  املستثمرين 
من األسواق الناشئة مثله مثل 
الكويتي، كما تساءل  السوق 
عــن الضمانات التــي تقدمها 
الدولة األوكرانية للمستثمرين 
الكويتيني وكيفيــة تطبيقها 
باعتبــار أن الدولة هي املالك 
األكبــر، األمر الــذي قد يخلق 
معوقــات للقطــاع اخلــاص 
واالستثمارات التي يقوم بها.

العرض مســتمر حتى ٢٠٣٥، 
وأكــد أن كل مشــروع يتــم 
إنشاؤه سيتضمن رعاية الدولة 
األوكرانيــة باعتبار هذا البند 

ضمان للمستثمرين.
مــن جانبه، شــكر رئيس 
احتاد شركات االستثمار صالح 

خالل استقبال االحتاد وفداً برئاسة وزير اخلارجية األوكراني

صالح السلمي مع نائب وزير اخلارجية األوكراني دميترو سينيكو سفير أوكرانيا بالكويت د.أوليكساندر باالنوتسا

مــن قانونيــة واستشــارية 
واقتصادية جلذب املستثمرين 
الكويتيني مبرزا نقاطا أساسية 
مثــل احملفــزات الضريبيــة 

واجلمركية.
وذكر احلالة االستثنائية 
التي أطلقتها الدولة األوكرانية 

فيصل الطبيخ: افتتاح مقر «احملاسبني» الدائم.. قريبًا
كشــف رئيــس مجلــس 
إدارة جمعيــة احملاســبني 
واملراجعني الكويتية فيصل 
الطبيخ عن أن مجلس إدارة 
اجلمعيــة يعكف حاليا على 
التنسيق والترتيب الفتتاح 
مقر اجلمعية الدائم اجلديد، 
وذلك في منطقة ميدان حولي 
مقابل طريق الدائري الرابع، 
لتوطني موظفي اجلمعية وبدء 
تدشني عمل اجلمعية، حيث 
مت االنتهاء من املبني وأصبح 
جاهــزا الســتقبال األعضاء 
واملنتسبني والضيوف قريبا.
وأوضح الطبيخ في بيان 
صحافي، أنه يجــري حاليا 
وضع اللمسات النهائية مع 
األعضاء وفريق العمل اإلداري 
لبدء انطالق نشاط اجلمعية 
وحتديد موعــد افتتاح مقر 
اجلمعية الدائم واملتوقع في 
القريب، حيث يجري العمل 
على قدم وساق لتحقيق هذا 

الطموح.
وأضاف: «تطمح اجلمعية 

التجــاري لزيــادة  بالعمــل 
الثقة والشفافية في القوائم 
املالية وحماية املســتثمرين 
املالية،  القوائم  ومستخدمي 
عبر تشــجيع ممارسة مهنة 
احملاسبة واملراجعة ودعمها 
لتقــدمي خدمــات مهنية ذات 
جودة عالية، فضال عن تنمية 
الشراكات املجتمعية ملواكبة 
رؤيــة الكويــت االقتصادية 

.٢٠٣٥
بــأن  الطبيــخ  واختتــم 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية على أمت االستعداد 
لتقدمي اخلدمات واالستشارات 
املاليــة واالقتصاديــة لكافة 
قطاعــات الدولــة احلكومية 
واألهلية مبا يساهم في اتخاذ 
القرار األمثل لتنمية وتطوير 
القطاعــات واجلهــات  أداء 
الرقابية، السيما ان اجلمعية 
تضــم العديد مــن الكفاءات 
واخلبــرات الكويتية والتي 
بإمكانها تقدمي االستشارات 

ملتخذي القرار.

إيرادات املال العام برفع كفاءة 
من يقوم بإعــداد امليزانيات 
واملؤسســات،  للشــركات 
وتخفيف األعبــاء عن كاهل 

الدولة».
وقال الطبيخ إن إنشــاء 
هيئــة كويتيــة للمحاســبة 
واملراجعــة يأتــي مواكبــا 
الســتراتيجية وخطة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
الرامية إلى  صباح اخلالــد، 
هيكلة املؤسسات والهيئات 

احلكومية وإنشاء وتأسيس 
أو دمج بعضها مبا يؤدي إلى 
حتسني وتطوير بيئة األعمال 
واالقتصاد الوطني، كونها تعد 
إحدى أهم اجلهات التي تنظم 
وتراجــع امليزانيــات املالية 
جلميــع القطاعات واجلهات 

احمللية.
الهيئــة  إلــى أن  ولفــت 
مــن شــأنها تعزيز نشــاط 
واملجموعــات  املؤسســات 
العالقــة  ذات  املختلفــة 

فيصل الطبيخ

وكافة أعضائها إلى ضرورة 
تأســيس هيئة للمحاســبة 
واملراجعة الكويتية على غرار 
هيئــة احملاســبة واملراجعة 
السعودية، بهدف تنظيم مهنة 
احملاسبة وحتسني وتطوير 
مزاولتهــا والنهــوض بهــا 
ومراقبة جودة أدائها وتنمية 
الوعي بقواعدها وسلوكياتها، 
وتعزيز مشاركتها في خدمة 
االقتصاد الوطني واملجتمع، 
حيــث ســتعزز الهيئــة من 

«األهلي»: ٤ فائزين بحملة «التحويل تغيير»
أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن أسماء الفائزين األربعة 
في الســحب السابع حلملة 
«التحويل تغيير» ألصحاب 
حسابات الرائد والبرستيج 
وحسابات الراتب من عمالء 
النخبة، وقد مت إجراء السحب 
حتت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة، والفائزون هم:
محمــد مــرزوق مطلــق 
الرخيمــي املطيــري، ســعد 
حمدان زيــد الديحاني، رمي 
محمد ســوداني، عبدالكرمي 

سالم علي مهيدي.
جدير بالذكر أن الســحب القادم ســيقام 
بتاريخ ١٩ أكتوبر املقبل، وســيكون هناك ٤ 
فائزين كل شهر لديهم فرصة للفوز باسترداد 
قيمة رواتبهم (٢ من املواطنني و٢ من املقيمني). 
وللتأهل لدخول السحب، يحتاج العمالء إلى 
إيداع راتب واحد في حسابهم قبل شهر من 

تاريخ السحب.
وباإلضافة إلى ذلك، فإنه عند فتح حساب 

الراتب لدى البنك األهلي الكويتي، يستطيع 
العمالء اختيار إحدى املكافآت التالية:

٭ هدية نقدية تصل إلى ١٠٠٠ دينار للمواطنني.
٭ قرض بدون فوائد يصل إلى ١٠٠٠٠ دينار 

للمواطنني.
٭ قرض بدون فوائد يصل إلى ٥٠٠٠ دينار 

للمقيمني.
علما أن العرض مفتوح لعمالء الراتب اجلدد 

فقط.

وكيل «التجارة» باإلنابة بحث التعاون
مع «دائرة التنمية االقتصادية» في أبوظبي

استقبل وكيل وزارة 
والصناعــة  التجــارة 
باإلنابة محمد العنزي وفد 
دائرة التنمية االقتصادية 
إلمارة أبوظبي، وذلك بناء 
على طلب دولة اإلمارات 
العربية املتحدة متمثلة 
في حكومة إمارة أبوظبي. 
وتــرأس الوفد اإلماراتي 
التنميــة  وكيــل دائــرة 
إلمــارة  االقتصاديــة 
البلوشي  أبوظبي راشد 
ومبشاركة الوفد املرافق 

له.
وتناول اللقاء كيفية 
التبــادل  زيــادة حجــم 
البلدين  بــني  التجــاري 
اخلبــرات  وتبــادل 
حتســني  مجــال  فــي 
بيئــة األعمــال وتبــادل 
التجــارب فــي املجاالت 
التجارية واالستثمارية 
واالقتصادية والصناعية.

محمد العنزي مهديا راشد البلوشي درعا تذكارية من وزارة التجارة

جانب من لقاء وكيل وزارة التجارة باإلنابة مع وفد دائرة التنمية االقتصادية 
إلمارة أبوظبي

ع عقد إدارة العقارات  «أعيان العقارية» توقِّ
االستثمارية لألمانة العامة لألوقاف

أعلنــت شــركة أعيــان 
العقاريــة عــن توقيع عقد 
إدارة شامل جلزء من عقارات 
األمانــة العامــة لألوقــاف 
«العقارات االســتثمارية»، 
وبهذه املناسبة صرح أحمد 
العلي املدير التنفيذي إلدارة 
العقار وأمــالك الغير، بأن 
توقيع أعيان العقارية لعقد 
اإلدارة يأتــي متاشــيا مــع 
االستراتيجية التي وضعتها 
الشركة من قبل واملتضمنة 
التوســع في تقدمي خدمات 

إدارة أمــالك الغير واســتقطاب عــدد أكبر 
من احملافــظ العقارية، وذلك نظرا للخبرة 
واملعرفــة الكافيــة التي متتلكها الشــركة 
فــي إدارة العقــارات بشــكل كامــل وبكافة 
أنواعها احلرفية والصناعية واالستثمارية 
والتجارية، حيث أهلها ذلك للفوز في إدارة 
محفظة األمانة العامــة لألوقاف للعقارات 
االستثمارية، السيما أنها تعد من أكبر احملافظ 
العقارية على مستوى الكويت، حيث تتضمن 
مجموعة من العقارات املوزعة على مناطق 

الكويت املختلفة.

وأفــاد العلــي بأنــه مت 
اســتحداث خدمــات أخرى 
إضافيــة تلبــي متطلبــات 
الســوق العقاري لتشــمل 
كافــة اخلدمــات التــي قــد 
يحتــاج اليها العقــار مثل 
تسويق الوحدات الشاغرة 
وإعداد الدراسات التسويقية 
وتقــدمي تقاريــر دوريــة 
لتقييم العقارات وأســعار 
االيجارات في املنطقة التي 
يقع بها العقار محل الدراسة، 
والعمل على تنظيم العالقة 
التعاقدية مع املستأجرين نيابة عن املالك من 
خالل إبرام عقود اإليجار، وأيضا متابعة كل 
اخلدمات املقدمة للعقار مثل احلراسة واألمن 
وأعمال النظافة وخدمات االنترنت، وكذلك 
كل أعمال الصيانة امليكانيكية والكهربائية 
واملدنية والصيانة الوقائية والتأمني على 
العقــارات ضد كل األخطار بهدف احملافظة 
على جودتها وحتقيق أفضل نسبة إشغال، 
مــا ينعكس ذلك بشــكل إيجابــي على أداء 
العقار من حيث اإليرادات املالية والعوائد 

التي يتم حتصيلها لصالح املالك. 

أحمد العلي

النفط الكويتي يالمس ٨٠ دوالرًا.. أعلى مستوى في ٣ أعوام
ارتفــع ســعر  وكاالت: 
برميل النفط الكويتي بواقع 
١٫١٨ دوالر ليصل إلى مستوى 
٧٩٫٦٩ دوالرا، مقابل ٧٨٫٥١ 
دوالرا للبرميل في اجللسة 
السابقة، وذلك وفقا للسعر 
املعلــن أمس من مؤسســة 
البترول الكويتية، ليالمس 
بذلك برميل النفط الكويتي 
مستوى ٨٠ دوالرا ألول مرة 
منذ شهر سبتمبر ٢٠١٨، أي 

خالل نحو ٣ أعوام.
وفي ســياق آخــر، قال 
األمني العام ملنظمة «أوپيك» 
«محمد باركيندو» في كلمة 
افتتاحيــة الجتمــاع فنــي 
الزيــادة  لـ«أوپيــك+» إن 
التدريجيــة إلنتاج املنظمة 

وأضــاف «باركينــدو» 
على حسابه على «تويتر»: 
«تســهم القرارات الوزارية 

«رويترز» إن وزراء «أوپيك+» 
الذين ســيعقدون اجتماعهم 
عبــر اإلنترنت يــوم اإلثنني 
املقبل، سيدرســون النتائج 
التي سوف تتوصل إليها اليوم 
اللجنة الفنية املشتركة، قبل 
اتخاذ قرار نهائي، وشــددت 
املصــادر للوكالــة على أنه: 
«ســنبقي على خطة الزيادة 
بواقع ٤٠٠ ألف برميل يوميا».
وارتفــع خــام «برنت» 
خالل األسبوع اجلاري أعلى 
٨٠ دوالرا للبرميــل، بعدما 
أثر إعصــاران في الواليات 
املتحــدة علــى مســتويات 
اإلنتاج في خليج املكسيك 
األميركي، إلى جانب تعافي 

الطلب العاملي على اخلام.

ألوپيــك واحللفــاء للبــدء 
في إعــادة ٤٠٠ ألف برميل 
يوميا إلى السوق كل شهر 
في املســاعدة فــي حتقيق 
التــوازن بني احلاجــة إلى 
زيــادات تدريجية من أجل 
معاجلة الطلب دون حدوث 
فائض محتمل للمعروض».
وأفادت مصــادر لوكالة 
«رويترز» بــأن «أوپيك+» 
سوف تتمسك على األرجح 
باالتفاق القائم إلضافة ٤٠٠ 
ألف برميل يوميا إلى إنتاجها 
فــي نوفمبر حــني جتتمع 
األسبوع املقبل، رغم ارتفاع 
خام «برنت» ألعلى مستوى 

في ٣ سنوات.
وقالــت مصــادر لوكالة 

بلغ مستوى ٧٩٫٦٩ دوالراً.. بالتزامن مع ارتفاع أسعار اخلام العاملي خالل األسبوع اجلاري

تلبــي ارتفــاع الطلب على 
النفط ومتنع تراكم فائض 

اإلمدادات.

مجلس إدارة اجلمعية يعكف حالياً على الترتيب الفتتاح املقر مبنطقة ميدان حولي


