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االربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

سفير ُعمان: ٧٠٠ مليون دوالر التبادل التجاري مع الكويت في ٢٠٢١

أسامة دياب

أكد ســفير سلطنة عمان 
لدى البالد د.صالح اخلروصي 
عمــق العالقــات العمانية - 
الكويتية، مشيرا إلى الروابط 
العائلية والتواصل التجاري 
والنسيج االجتماعي الواحد 
بني البلدين، مما شكل عالقات 

عريقة منذ فترة طويلة.
وقــال اخلروصــي خالل 
مؤمتــر صحافــي مبناســبة 
العيد الوطني لسلطنة عمان 
ان اخلليج العربي كان واليزال 
ممرا حيويا يحمل البضائع 
التجاريــة مــن موانئ عمان 
من صاللة وريسوت وطاقة 
وصــور وقلهــات ومســقط 
وصحار إلــى الكويت مرورا 
مبوانئ اخلليج على ضفتيه 
الشــرقية والغربية، وطوال 
الـــ ٥٢ عاما املاضيــة التقت 
السياسة اخلارجية العمانية 
والكويتية في نهج واحد من 
الثبات على املبادئ، واإلسهام 
في حل املشــكالت اإلقليمية 
والدولية، وامتلكتا البصيرة 
وبعــد النظر والتــوازن مما 
أهلهما لنجاح سياستهما تلك.
وأشــار إلــى ان القيــادة 
السياسية في البلدين تبادال 
الزيارات الرسمية واخلاصة 
طــوال عقود مــن الزمن مما 
يؤكد عمق العالقات األخوية، 
وقد تبادل سمو األمير الراحل 

بلغ حسب إحصائيات رسمية 
نحو ٢٧٠ مليون ريال عماني 
أي ما يقارب ٧٠٠ مليون دوالر 
من إجمالي ٢٨٫٥ مليار ريال 
عماني أي ما يعادل ٧٠ مليار 
دوالر «حجم التبادل التجاري 
العــام»، مســتدركا بان هذه 
النســبة قليلة وال تتناسب 
مع اإلمكانيات املتاحة البلدين 
ويجري العمل على تعزيزه.

االستثمارات املشتركة

وتطرق إلى االستثمارات 
املشتركة في قطاع الطاقة من 
خالل مشــروع مصفاة الدقم 
البتروكيماويــات  ومصنــع 
وتخزيــن النفــط فــي راس 
مركــز، حيث يصــل إجمالي 

الســلطنة إلنتــاج مليــون 
طن متري مــن الهيدروجني 
األخضر واألمونيا اخلضراء 
بحلول ٢٠٣٠، ثم سيتضاعف 
اإلنتاج في السنوات التالية، 
وتتيح بالدنا مساحة ٥٠ ألف 
كيلومتر مربع لالستثمار في 
هذا القطاع احليوي وباشرت 
بتوقيــع عقود مع شــركات 
عامليــة أعلن عنها في مؤمتر 
األمم املتحدة للتغيير املناخي

cop٢٧ بشرم الشيخ.
رؤية ٢٠٤٠

وحتــدث اخلروصي عن 
رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تعمل 
مــن خــالل برامــج وطنيــة 
ومستهدفات واستراتيجيات 
متثل خارطة طريق واضحة 
وتستهدف حتديث متواصل 
والقوانــني  للتشــريعات 
لتنميــة احملافظــات وفــق 
مبــدأ الالمركزيــة وجتويــد 
األداء احلكومــي ومشــاريع 
إلكترونية وبرنامج التحول 
الرقمي، وحققت خالل العامني 
املاضيني تطورات اقتصادية 
مهمة من بينها: ارتفاع معدل 
النمــو االقتصادي إلى ٤٫٤٪ 
العــام احلالي، وحتســن في 
املؤشرات النقدية وفائض في 
امليزانية العامة بنسبة ٥٫٥٪ 
وانخفاض معدل الدين العام 
إلى النــاجت اإلجمالي احمللي 
بنسبة ٤٦٪ وارتفاع مؤشرات 

عمان ١٫٨ مليون سائح، وبلغت 
إيرادات السياحة ١٠٨ ماليني 
ريال عمانــي متثل ٢٫٤٪ من 
الدخل العام، الفتا الى الفرص 
الواعدة في القطاع السياحي، 
التجــارة  مبينــا ان وزارة 
والصناعة وترويج االستثمار 
في سلطنة عمان أعلنت عن 
عدد من الفرص االستثمارية 
في قطاع الصناعة ومت عرضها 
على اجلانب الكويتي، مؤكدا 
ان بالده تبدي اهتماما كبيرا 
الطاقــة  فــي  باالســتثمار 
اخلضــراء وتعد مــن الدول 
الرائــدة في هــذا املجــال إذ 
دشنت رسميا في ٢٣ أكتوبر 
املاضي شركة هيدروجني عمان 

(هيدروم).

االستثمارات لنحو ٨ مليارات 
دوالر، موضحــا ان اللجنــة 
املشتركة بني عمان والكويت 
٢٠٠١ عــام  فــي  تأسســت 
ويترأســها وزيرا اخلارجية 
في البلدين، وعقدت ٨ دورات 
وبانتظــار الدورة التاســعة 
قريبا، وهناك رغبة مشتركة 
لتعزيز العالقات في مجاالت 
الصناعات الغذائية، السيما 
ما يتعلق بالثروة الســمكية 
ومشــتقات  واحليوانيــة 
األلبان، وعقدت عدة لقاءات 
املتاحة  الفرص  الستعراض 

في هذا الشأن.
وبخصوص السياحة، ذكر 
اخلروصــي انه حتــى نهاية 
أغســطس ٢٠٢٢ زار سلطنة 

ولفت إلــى اجلوائز التي 
فــازت بهــا الســلطنة العام 
احلالــي، حيــث حصلت في 
قطاع الســياحة على جائزة 
لســياحة  وجهــة  أفضــل 
املواقــع الطبيعيــة، كما فاز 
الدولي ومطار  مطار مسقط 
صاللــة والطيــران العماني 
بجوائز عن فئات افضل مطار 
دولي وأفضــل مطار إقليمي 
وأفضل خطــوط طيران في 
فئــة رجال األعمــال وأفضل 
الشــخصيات،  قاعــة كبــار 
وتستهدف من االستثمار في 
االقتصــاد األخضر الوصول 
للحياد الكربوني الصفري في 
عام ٢٠٥٠، ومن خالل شركة 
هيدروجــني عمــان تخطــط 

BB التصنيف االئتماني إلى
وفق مؤشــر Fitch مع نظرة 
مســتقبلية مســتقرة، وكل 
هذه املؤشرات املالية حدثت 
رغم التأثيرات السلبية التي 
خلفتها جائحة كورونا، لكن 
حكومة عمان اســتفادت من 
إجراءات ضبــط األداء املالي 
وارتفاع عائدات النفط والغاز.

وبخصوص منطقة الدقم 
االقتصادية قــال انها تتمتع 
مبزايــا اســتراتيجية مهمة 
للغايــة مــن خــالل موقعها 
التحتية  اجلغرافي، والبنية 
املتكاملة، واملشاريع احليوية، 
وتتربع على منطقة واسعة 
تقــدر بألفــي كيلومتر مربع 
مما يجعلها من أكبر املناطق 
الشــرق  فــي  االقتصاديــة 
األوســط، الفتا الى ان عمان 
تعتبــر ضمن اكبــر ١٠ دول 

مصدرة للغاز في العالم.
وذكر ان ســلطة مطارات 
عمــان أوضحت فــي بيانها 
بتاريخ ٢٥ أكتوبر املاضي أنه 
يسمح لألجانب املقيمني في 
دول مجلس التعاون بدخول 
سلطنة عمان مبوجب تأشيرة 
املقيمني جلميع املهن التجارية 
ودون اســتثناء، كما يسمح 
لهم بالدخول حتى وإن كانوا 
قادمني من غيــر البلد املانح 
لإلقامة األصلية، شريطة أن 
تكون اإلقامة سارية املفعول 

ملدة ال تقل عن ٣ أشهر.

أكد خالل مؤمتر صحافي مبناسبة العيد الوطني للسلطنة النهج املشترك للبلدين في حل املشكالت اإلقليمية والدولية

د.صالح اخلروصي مع الزميل أسامة ديابالسفير العماني د.صالح اخلروصي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي (زين عالم)

الشيخ صباح األحمد وجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد، 
أرفــع  طيــب اهللا ثراهمــا، 
األوسمة في البلدين، مؤكدا ان 
جاللة السلطان هيثم بن طارق 
يولي جل االهتمــام بتعزيز 
العالقات اخلاصة مع صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، مع سعي احلكومتني 
لتطوير التعاون بني البلدين 
في مختلف املجاالت، الفتا الى 
توقيع عدد كبير من االتفاقيات 
ومذكــرات التفاهم والبرامج 
املجــاالت  فــي  التنفيذيــة 
الديبلوماسية واالقتصادية 
والثقافية والفنية والعلمية 
والرياضية، مبينا ان التبادل 
التجاري بني البلدين في ٢٠٢١

اللجنة املشتركة بني عمان والكويت تأسست عام ٢٠٠١ وعقدت ٨ دورات وبانتظار «التاسعة» قريبًا٨ مليارات دوالر إجمالي حجم االستثمارات املشتركة بني البلدين أبرزها في قطاع الطاقة

بالدنا تستهدف من االستثمار في االقتصاد األخضر الوصول للحياد الكربوني الصفري في عام ٢٠٥٠السماح لألجانب املقيمني في دول اخلليج بدخول سلطنة عمان جلميع املهن التجارية

ملشاهدة الڤيديو

اخلبيزي: ١٩ مليار دوالر استثمارات حكومية كويتية بأملانيا

أسامة دياب

أشاد نائب وزير اخلارجية 
بالوكالة السفير وليد اخلبيزي 
بالعالقات الثنائية العريقة بني 
الكويت وأملانيا والتي تعود 
لـ٥٨ عاما. واستذكر اخلبيزي 
فــي تصريح صحافــي على 
هامــش احلفل الــذي اقامته 
الســفارة االملانية مبناســبة 
الذكــرى الـ ٣٢ لوحدة أملانيا 
املوقف األملاني الداعم للكويت 
إبان فتــرة االحتالل العراقي 
الغاشــم، مشــيدا بالتنسيق 
والتشاور بني البلدين حيال 
مختلــف القضايــا اإلقليمية 
والدولية، مشيرا الى الزيارة 
املرتقبة لوزير الدولة األملاني 
د.توبيــاس ليندنر للكويت 
اخلميس املقبل والتي تشكل 
فرصــة لبحــث املواضيــع 
الثنائية وسبل تعزيز التعاون 
الى جانب مستجدات االوضاع 

االقليمية والدولية.
وقال إن حجم االستثمارات 
الكويتية التي تزيد على ١٩

الوجهات السياحية املفضلة 
لدى الكويتيني وتســتقطب 
اآلالف منهم لغرض السياحة 
وأيضا لتلقي العالج، مشيدا 
بدعم أملانيا مللف «الشنغن» 
للكويت وتطلعه ملواصلة هذا 
الدعم للوصول الى اإلعفاء.

من جهته، اعتبر السفير 
األملانــي لــدى البــالد هانز 
أن  رايبنتــز  كريســتيان 

لتطوير وتعزيز الشراكة.
وأشــار رايبنتز إلى أن 
الزيارات الرفيعة املستوى 
التي قام بها ممثلو االحتاد 
األوروبي إلى الكويت نقلت 
رســالة قويــة مفادهــا أن 
أوروبا تتواصل هنا لتكوين 

شراكات أوثق.
وبالعودة للمناسبة، أعرب 
السفير األملاني عن سعادته 
لالحتفــال بالذكــرى الـ ٣٢
لوحــدة أملانيا والتي تعتبر 
احدى املناسبات املهمة ليس 
ألملانيا فقــط ولكن ألوروبا 
بصفــة عامة، الفتــا إلى أن 
شهر نوفمبر عام ١٩٨٩ شهد 
سقوط سور برلني والذي غير 
مصير أملانيا، وكان مبنزلة 
طريقها نحو الوحدة، مشيرا 
إلــى أنه لم يكــن من املمكن 
إنهاء ٤٥ عاما من االنفصال 
املؤلم بسالم لوال اإلجراءات 
احلماسية جليراننا في أوروبا 
الشرقية وثقة حلفائنا، ونود 
أن نشــكرهم جميعــا مــرة 

أخرى.

الكويــت صديــق وشــريك 
موثوق ألملانيا، مضيفا: لقد 
تعاونا بشكل وثيق كأعضاء 
غير دائمني في مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة، مشيدا 
بسياســة الكويت املتســقة 
التــي وصفهــا بالنموذجية 
وبالتزامها االنساني ودورها 
في مســائل األمن اإلقليمي، 
معربــا عن اســتعداد بالده  

خالل حفل استقبال أقامته السفارة األملانية مبناسبة الذكرى الـ ٣٢ لوحدة البالد

(أحمد علي) السفير وليد اخلبيزي والسفير األملاني هانز رايبنتز يقطعان كيكة االحتفال 

مليــار دوالر، باإلضافة إلى 
القطاع اخلاص  استثمارات 
فــي أملانيــا دليل علــى ثقة 
املســتثمر الكويتــي ســواء 
احلكومي او اخلاص بالبيئة 
االستثمارية اآلمنة واجلاذبة 
هناك، منوها بحجم الشركات 
األملانيــة  واالســتثمارات 
فــي الكويــت والتطلــع الى 
زيادتها، مؤكدا أن أملانيا من 

زيارة وزير الدولة األملاني للكويت فرصة لبحث املوضوعات املشتركة ودعم وتعزيز التعاون

«الهالل األحمر» نظمت «اإلسعافات األولية في الصحة النفسية»

ندى أبونصر

أكد مدير إدارة اخلدمات الطبية في 
جمعية الهالل األحمر الكويتية منهل 
العنزي ان اجلمعية نظمت بالتعاون 
مع «الهالل االحمر البحريني» دورة 
تدريبية على االسعافات االولية في 
الصحة النفسية ملدة يومني، قدمتها 
ميسر عوض اهللا من «الهالل االحمر 
البحريني»، الفتا الى ان الدورة تهدف 
لبناء قــدرات املتطوعني على تقدمي 

االسعافات االولية النفسية ومواجهة 
الكوارث واخطارها من لتقدمي خدمة 
نوعية ذات تأثيــر قبل وأثناء وبعد 
االزمات وشرح دور مقدمي االسعافات 
والتركيز على الرعاية الذاتية ودعم 
العنــزي ان ذلــك  األقــران.  وقــال 
ضروري لتحقيق التوازن النفســي 
في حياة االنســان، وســيكون لدينا 
فرق للمســاهمة في الدعم النفســي 
للمشاركة بالكوارث ومساندة النازحني 
والالجئني وااليتام وكبار السن خارج 

الكويت، وستكون هناك دورات اخرى 
للمساهمة في التخفيف من الضغط 
النفســي والقلق وعالجــه. بدورها، 
قالت ميســر عوض اهللا انها سعيدة 
جدا بزيارتها للكويت ومشاركتها في 
الدورة التدريبية ملنتســبي جمعية 
الهالل االحمر، مبينة ان االســعافات 
االوليــة عبــارة عــن مجموعــة من 
املهــارات واملعارف التــي متكنك من 
دعــم افراد املجتمــع الذين تعرضوا 
ألزمات ومساعدتهم على رعاية انفسهم 

واآلخرين، وذلك من خالل تقدمي الدعم 
النفســي خالل وبعد االزمة. وذكرت 
عوض اهللا ان الدورة تتضمن مهارات 
االسعافات االولية النفسية وكيفية 
تقييم الوضــع واالملام بأمناط ردود 
الفعــل الشــائعة لالزمــات وكيفية 
االقتراب من شخص في محنة وتهدئته 
اذا لزم االمر. وشملت الدورة محاور 
أخرى منها املبادئ العامة لالسعافات 
ومراعاة ثقافات وقدرات االفراد الذين 

نقوم مبساعدتهم.

العنزي: الدورة أقيمت بالتعاون مع «الهالل األحمر البحريني» لدعم وتعزيز قدرات املتطوعني

(أحمد علي) جانب من احلضورمنهل العنزيميسر عوض اهللا متحدثة خالل الدورة 

الفداغي: ٩٩٪ من العاملني باملطار كويتيون
العامــة  اإلدارة  أكــدت 
للطيران املدني أمس أن أكثر 
من ٩٩٪ من إجمالي العاملني 
في قطاعــات وإدارات مطار 
الكويــت الدولــي مواطنون 

كويتيون.
وقال نائــب املدير العام 
لشؤون مطار الكويت الدولي 
فــي اإلدارة صالــح الفداغي 
لـــ «كونــا» إن املوظفــني 
فــي  الكويتيــني، الســيما 
التشغيل والصيانة  إدارتي 
والهندسة، يقومون بجميع 

عمليــات التشــغيل والصيانة، مشــيرا إلى 
انضمام العنصر النســائي لهاتني اإلدارتني 
العــام املاضي، مبينــا ان اإلدارة لديها خطة 
واضحة وبرامج حديثة تتعلق باألمن والسالمة 
وتكنولوجيا املعلومات واألمن الســيبراني 
وغيرهــا من املجاالت املهمــة لصقل مهارات 

معظم العاملني في كل إدارة.
وفيمــا يتعلــق باخلدمــات اإللكترونية 
داخــل قطاعات املطــار، ذكر أن عمــل إدارة 
نظم املعلومات شــهد نشــاطا كبيــرا خالل 
السنوات املاضية، السيما خالل جائحة كورونا 
ومت اســتغالل هذه الفتــرة لتطبيق العديد 
مــن األنظمة اإللكترونية والرقمية، مشــيرا 
إلى حتويــل جميع املراســالت الداخلية في 
قطاعات املطار إلى رقمية، مبينا أن «الطيران 
املدني» في املراحل النهائية للربط مع اجلهات 
احلكوميــة واجلهات اخلاصــة ليتم تطبيق 

التراسل اإللكتروني.
وبني أنه مت تطبيق عدة خدمات إلكترونية 
داخل املطار مثل شكاوى املسافرين إذ أصبح 
بإمكانهم التقدم بشــكوى عبــر «الباركود» 
املوزع في جميع أنحاء املطار أو الدخول على 
املوقع إلكتروني لإلدارة وتقدمي شكوى عن 
طريق اخلدمات اإللكترونية، وســيتم إدراج 
خدمة التعيينات اجلديدة عبر موقع اإلدارة 
اإللكتروني واملعنية بتقدم املواطنني لشغل 
الوظائف اجلديدة وموعد االختبارات ونتائجه 

والفحص الطبي وغيرها من 
اخلدمات الرقمية خالل الفترة 

املقبلة.
وفيمــا يتعلــق بضبط 
اجلــودة داخل املطــار قال: 
لدينا برنامج خاص لضبط 
اجلودة ومطبــق في جميع 
أنحاء املطار ومباني الركاب 
ملتابعــة وتقييــم اخلدمات 
املقدمــة من جميــع مقدمي 
اخلدمات واملشغلني والتحقق 

من أي قصور في األعمال.
وحول مفقودات املسافرين، 
ذكر أن «الطيــران املدني» لديها آلية واضحة 
وكاملة جتاهها، مبينا أن املفقودات تنقسم إلى 
قسمني، األول منهما يعنى باملفقودات احملمولة 
اخلاصــة باملســافر والتي يصحبهــا معه إلى 
الطائــرة، وإذا فقد املســافر أحد أمتعته خالل 
الرحلــة فبإمكانه تقدمي طلــب ومتابعته عن 
طريق األجهزة اخلاصة في املطار باملفقودات 
أو عن طريق الباركود أو عبر املوقع الرسمي 
لإلدارة، مشــيرا إلى وجود منظومات متابعة 
للمفقودات داخل مطار الكويت الدولي مبشاركة 
«الطيــران املدنــي» ووزارة الداخلية وجميع 
اجلهات العاملة فــي املطار وتتم متابعة هذه 

الشكاوى فور تقدميها.
ولفــت إلــى أن الكاميــرات تغطي جميع 
مناطق املطار وتعمل ٢٤ ساعة وتسجل كل 
األحداث في حال تعرض أي شخص للسرقة 
أو فقدان غرض ما ســتتم متابعة املوضوع 

وأخذ اإلجراءات الالزمة.
وعــن القســم الثانــي مــن مفقــودات 
املســافرين، أشــار إلى أنه القســم املعني 
باحلقائب املشحونة التي يسلمها الراكب 
قبــل صعــوده للطائــرة والتــي حتتاج 
إلجراءات موســعة ألنها قــد تكون فقدت 
في مطار الكويت أو في املطارات األخرى، 
موضحــا أن اإلدارة تعطي هذا النوع من 
املفقــودات أولويــة ويعتبر مــن احلاالت 

القليلة احلدوث.

نائب املدير العام لشؤون املطار أكد «رقمنة» جميع املراسالت الداخلية

صالح الفداغي

العازمي: مقبلون على توقيع اتفاقيات 
عمالة منزلية مع سيراليون ونيجيريا وبنني

ثامر السليم

كشــف مدير عام الهيئة 
العاملــة  للقــوى  العامــة 
بالتكليف د.مبارك العازمي 
عن إعــادة اثيوبيا دراســة 
االتفاقية اخلاصة باستقدام 
العمالة املنزلية، مشيرا الى 
أن الكويت اتفقت مسبقا مع 
اجلانب اإلثيوبي على مسودة 
االتفاقية، لكن بعد ان تغير 
الفريــق اخلــاص مبتابعــة 
االتفاقيــة طلبــوا مزيدا من 

الوقت لالطالع والدراسة.  وقال العازمي ان 
الكويت مقبلة على سلسلة من االتفاقيات بشأن 

استقدام العمالة املنزلية بناء 
على رغبة بلدانها ومنها كل 
مــن ســيراليون ونيجيريا 
وبنــني. ولفت الــى حرص 
الكويت على تنظيم عملية 
اســتقدام العمالة إلى البالد 
بدءا من اشتراط وجود بعثة 
ديبلوماســية متثل العمالة 
في البــالد واتفاقيــة تنظم 
االستقدام، مبينا وجود إطار 
ومســودة خاصة بالقواعد 
والشــروط، حيــث يجــري 
االنطــالق باملفاوضات بعد 
احلصــول على موافقة مجلس الوزراء بذلك 

مع الدولة املرسلة للعمالة.

أكد أن إثيوبيا طلبت مزيداً من الوقت إلعادة دراسة اتفاقية استقدام عمالتها

د.مبارك العازمي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


