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املشروعات السياحية: تطوير مشروعني سياحيني 
في «فيلكا» وموقع املدينة الترفيهية بتكلفة ٥٠٠ مليون دينار

الكويت - «رويترز»: قال 
رئيــس مجلس إدارة شــركة 
السياحية محمد  املشروعات 
الســقاف إن الشــركة تعتزم 
تطوير مشــروعني سياحيني 
في جزيرة فيلكا وموقع املدينة 
الترفيهية في منطقة الدوحة 
العاصمــة، بتكلفــة  بغــرب 
إجماليــة قد تصــل إلى ٥٠٠

مليون دينار. 
وقال السقاف في مقابلة مع 
«رويترز» إن الشركة التزال 
فــي بداية الدراســات وطرح 
األفكار «لنرى أنسب احللول 
لهذين املشروعني العمالقني»، 
حيث تبلغ مســاحة مشروع 
جزيــرة فيلــكا كيلومتريــن 
مربعــني واملدينــة الترفيهية 

٢٫٦ كيلومتر مربع. 
وأوضح أن هناك احتمالني 
لتمويــل هذين املشــروعني، 
األول أن تضطلع بهما شركة 
املشروعات السياحية بنفسها 
من خالل مساعدة الهيئة العامة 
لالستثمار أو أن تتشارك فيهما 

مع القطاع اخلاص.
الســقاف قائال  واستدرك 
إن مشــاركة القطاع اخلاص 
ســتكون «صعبة جــدا» في 
ظــل القانون رقم ١٠٥ احلالي 
الذي يسمح للقطاع اخلاص 
باســتئجار أمالك الدولة من 
خالل عقود مدتها ثالث سنوات 
فقط قابلــة للتجديد، معتبرا 
أن هــذه املدة احملــدودة «أمر 
غير مشجع للقطاع اخلاص» 
للمشاركة في مشــاريع ذات 

تكلفة مالية عالية.
وأوضح أن الشركة ال متلك 
خيار االقتراض لتمويل هذين 
املشــروعني ألنهــا ال متتلــك 

وأشــار إلى أنــه وفي هذا 
اإلطار فإن من األفكار املطروحة 
أن تتضمن املدينة الترفيهية 
شاليهات وبحيرات صناعية 
وكافيهات ومحالت للتسوق 
ومالعــب للتنس ومســرحا 
ثقافيــا وغير ذلك من املرافق 
التي تخدم كل الفئات، مضيفا 
أن «الترفيه يجب أن يكون له 

بعد ثقافي واجتماعي».
أن  الســقاف  وأوضــح 
مجلس اإلدارة أجرى «بعض 
التعديالت» على االستراتيجية 
السابقة والتي كانت ستتحول 
الشركة مبوجبها إلى «شركة 
قابضة» تندرج حتتها شركات 
املطاعــم  فــي  متخصصــة 
املرافــق  وإدارة  والفنــادق 
وغير ذلك من الشركات وهو 
ما سيحولها بعيدا عن وجهتها 
األساسية وهي «توفير الترفيه 

للمواطنني واملقيمني». 

وقال السقاف «ليس احلل 
األمثل أن تدير الشركة مكونات 
املرافق في مشــاريعها، حيث 
إن ذلك يتضارب مع توجهات 
الشــركة لتشــجيع القطــاع 
اخلاص خاصة املشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة».
وأشار إلى أن االستراتيجية 
التــي مت تطويرها تركز على 
إشراك القطاع اخلاص في عمل 
الشركة، بحيث تركز هي على 
النواحــي الترفيهيــة وتترك 
للقطاع اخلاص إقامة املطاعم 
واملقاهــي والنوادي الصحية 
ومحالت التجزئة في املرافق 

التي تديرها. 
وأشــار إلــى أن مراجعــة 
االستراتيجية نتج عنها إيقاف 
مشروع متنزه اخليران إلعادة 
بنائه بتكلفة كانت ستصل إلى 
٢٠٠ مليون دينار، وتوصلت 
إلــى أن «احلــل األمثــل» هو 
ترميمه بكلفــة تصل إلى ٢٥

مليون دينار فقط وعلى مراحل 
بحيث ال يتوقــف عن العمل 
وال يتوقف «الدخل املالي من 

املتنزه».
وأوضح السقاف أن الشركة 
تركز حاليا على ترميم كثير 
القائمة ومنها  من مشاريعها 
الواجهــة البحرية التي متتد 
نحو عشــرة كيلومترات من 
أبراج الكويت فــي العاصمة 
الشــعب،  وتنتهــي مبســنة 
بتكلفة تصل لنحو ٢٠ مليون 

دينار.
كما تخطط لترميم متنزه 
اجلزيــرة اخلضــراء خــالل 
فترة الصيف بداية من شــهر 
مايو وحتى أكتوبر مبيزانية 

تقديرية ٥ ماليني دينار.

رئيس مجلس إدارة الشركة أكد وجود احتمالني للتمويل .. أن تضطلع بهما الشركة مبساعدة هيئة االستثمار أو بالتعاون مع القطاع اخلاص

محمد السقاف

األراضــي، وإمنــا تنتفع بها 
مبوجب عقــد حق انتفاع مع 
إدارة أمالك الدولة «وفي النهاية 
أنــت ال متلك هــذه األراضي 
فكيف يعطيك البنك القرض».

وقال السقاف «البد أن تكون 
لدينــا رزنامــة (للفعاليات) 
بحيث يكون لدينا كل شهر أو 
شهرين فعالية وجنددها حتى 
يكــون الترفيه متجددا... وال 
يكون شيئا ممال» مشيرا الى 
ان الشــركة تسعى ألن يكون 
مشروع ونتر وندرالند طوال 

العام وليس لفترة وجيزة.
وقال الســقاف إن مجلس 
اإلدارة يركــز علــى أن يكون 
الترفيه الذي تقدمه الشــركة 
«يخدم كل األعمار. وقال:هدفنا 
أن نوفر الترفيه لكافة الفئات 
العمرية وليس لفئة واحدة، 
ولكن نحن نتكلم عن السياحة 
الداخلية وليس اخلارجية».

زيادة القدرة التشغيلية لـ «ونتر وندرالند»
أكــد الرئيس التنفيذي لشــركة 
فاضــل  الســياحية  املشــروعات 
الدوسري زيادة الطاقة التشغيلية 
ملشروع ونتر وندرالند الكويت لتصل 
الى عشرة آالف زائر في أيام نهاية 
األسبوع من اخلميس الى السبت، 
إضافة الى توفير ستة آالف تذكرة 
يوميا خالل أيام األسبوع العادية.

وقال الدوسري إن أعداد الزائرين 
فــي هذا املشــروع الــذي ضم نحو 
أربعــني لعبــة مختلفة قــد جتاوز 
املائــة ألف زائر تقريبــا منذ أن مت 
افتتاحه في حديقة الشعب بتاريخ 
١١ ديسمبر املاضي، وهو موجه نحو 
خدمة وتنشيط املشاريع الكويتية 

بالدرجة األولــى، حيث أعطى أكثر 
من ١٠٠ فرصة ألصحاب املشــاريع 

الصغيرة واملتوسطة التي تتم إدارتها 
بأيد كويتية، كما يوفر خدمة مواقف 

ألكثر من ١٦٠٠ سيارة.
وحرصا على املسؤولية املجتمعية 
تعلن شركة املشروعات السياحية 
أنها ســوف تقــوم باســتضافة ٥٠

زائرا يوميا مــن ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وملزيد من األمان وتفاديا 
لعمليــات االحتيــال، نــود التنبيه 
على ضرورة شــراء تذاكر الدخول 
عبر املوقع الرســمي ملشروع ونتر 
وندرالند www.winterland.kw وعدم 
شرائها من أي مكان سواء على مواقع 
التواصــل االجتماعي أو غيرها من 

القنوات.

ً توفير ستة آالف تذكرة يوميا

فاضل الدوسري

ألعاب ترفيهية مميزةمبنى «ونتر وندرالند الكويت»

اجلابر رئيسًا لتعاونية الزهراء بالتزكية: نعمل للريادةنقابة البترول لتطوير خدمات مستشفى «النفطي»
أسامة أبو السعود

قــال نائب رئيــس نقابة 
عمال شركة البترول الوطنية 
محمــد الشــمري إن هنــاك 
اســتياء كبيرا مــن خدمات 
مستشفى األحمدي للعاملني 
بالقطاع النفطي، مضيفا أن 
النقابــة تلقــت العديــد من 
الشكاوى من مستوى اخلدمة 
املقدمة لعمال القطاع النفطي 
وخاصة إسعاف املستشفى 

محمد راتب

مت تشكيل مجلس إدارة 
جمعية الزهراء التعاونية 
وتوزيع املناصب بالتزكية، 
حيث جرى اختيار م.جابر 
اجلابــر رئيســا ملجلــس 
اإلدارة، وفهد الفرحان نائبا 
للرئيس، وصالح األنصاري 
أمينا للصندوق، وجاسم 
أمينا للســر، وذلك  فرمن 
للســنة املاليــة اجلديــدة 

الذي ال يسعف املرضى خارج 
منطقة األحمدي مهما كانت 

حالته املرضية سيئة.
أن  الشــمري  واعتبــر 
الوضع يزاد سوءا يوما بعد 
يوم بســبب تــردي خدمات 
املستشفى اخلاص بالعاملني 
بالقطاع النفطي، متســائال: 
هــل يعقل أن يعاني مريض 
في أي مكان فــي العالم وال 
يتلقى رعاية عاجلة أو وصول 
إسعاف إلى منزله حلمله إلى 

إلى جانب تشــكيل الهيئة 
اإلدارية.

وفــي تصريح لــه، أكد 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
م.جابــر اجلابر أن تطوير 
املنطقة وخدمة املساهمني 
أولوية، وأبوابنا مفتوحة 
الســعي  للجميــع، مؤكدا 
للريــادة وتقــدمي كل مــا 
هــو جديــد من األنشــطة 

واملهرجانات واخلدمات.
وبني أن مجلس اإلدارة 

املستشفى فورا إلنقاذه.
وختــــــم الشمــــــري 
تصريحاتــه بــأن النقابــة 
تتمنى من  إدارة املستشفى 
زيــادة االهتمــام برعايــة 
املرضــى مــن العاملني في 
القطــاع النفطــي والذيــن 
أنشــئت من أجلهــم، وفي 
مقدمة ذلك وصول اإلسعاف 
إلــى املرضى حيــث كانوا، 
وليــس فقــط فــي منطقة 

األحمدي.

اجلديــد ســيبذل قصارى 
جهــده لتقــدمي مجموعــة 
مــن االنشــطة واخلدمات 
للمســاهمني خالل الشهر 
املقبل من أجل تطوير العمل 
التعاوني مبنطقة الزهراء، 
وتوفيــر الســلع الغذائية 
واالستهالكية واألساسية 
وتنوعهــا، والتواصل مع 
إلى  املساهمني واالستماع 
وأفكارهــم  اقتراحاتهــم 

البناءة.

الفرحان نائباً واألنصاري أميناً للصندوق وفرمن أميناً للسرالشمري: إسعاف «األحمدي» ال ُيسعف املريض خارج املنطقة مهما كانت حالته

م.جابر اجلابرمحمد الشمري

١٣٣٨٧ حالة زواج خالل ٢٠٢٢ منها ٨٩٤٦ لكويتي من كويتية
وفقاً إلحصائيات أعدها قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء وإدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل

رسم بياني يوضح حاالت الزواج والطالق في الكويت خالل العام ٢٠٢٢

أسامة أبو السعود

كشــفت إحصائيــة أعدهــا قطــاع 
تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء بوزارة 
العدل عن معدالت الزواج والطالق لعام 
٢٠٢٢ أن عدد حاالت الزواج في الكويت 

العام املاضي بلغت ١٣٣٨٧ حالة.
وأشــارت اإلحصائيات التي حصلت 
«األنباء» عليها وفقــا إلدارة التوثيقات 
الشرعية إلى أن عدد حاالت الزواج ملواطن 
كويتــي من مواطنة كويتية خالل العام 
املاضي بلغ ٨٩٤٦، فيما بلغ عدد حاالت 
زواج املواطنني من زوجات غير كويتيات 

١٥١٤ حالة.
وأشارت اإلحصائيات إلى أن عدد ٥٥٦

مواطنة كويتيــة تزوجن من زوج غير 
كويتي خالل العــام املاضي ٢٠٢٢، فيما 
بلــغ عدد حاالت زواج غيــر كويتي من 
غير كويتية ٢٣٧١ حالة خالل عام ٢٠٢٢.
وفيما يخــص معدالت الطالق خالل 
العــام املاضي، فقد بلــغ إجمالي حاالت 
الطالق خالل عام ٢٠٢٢ عدد ٨٣٠٧ حاالت 
طالق، منها ٥٣١٣ حالة لزوج كويتي من 
زوجته الكويتية. وأشارت اإلحصائيات 
إلــى أن عدد حاالت طــالق زوج كويتي 
لزوجة غير كويتية بلغ ١٠٨٠ حالة طالق 

خالل العام املاضي ٢٠٢٢.
وأوضحــت إحصائيات وزارة العدل 
أن ٥١٨ زوجة كويتية تطلقن خالل العام 
املاضي من زوج غير كويتي، فيما شهد 

العــام املاضي ١٣٩٦ حالة طالق لزوجني 
غير كويتيني.

ووفقا إلحصائيات وزارة العدل للعام 
املاضي ٢٠٢٢ مقارنة بإحصائيات الوزارة 
عن العام الســابق له ٢٠٢١ فقد تراجعت 
معدالت الزواج من ١٧٦٩٣ حالة زواج في 
عــام ٢٠٢١ الى ١٣٣٨٧ فقط العام املاضي 
٢٠٢٢. فيمــا ارتفع معدل الطالق والذي 
بلغ ٨٠٤١ حالــة طالق في عام ٢٠٢١ إلى 

٨٣٠٧ حاالت طالق عام ٢٠٢٢.
وأرجعت مصــادر خاصة في وزارة 
العــدل انخفاض معدالت الــزواج العام 
املاضي عن ســنوات كورونا، حيث كان 
الزواج ميسرا اجتماعيا، بسبب انخفاض 
تكاليف االعراس، فرغب من االقبال عليه.

قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء إحصائية الزواج والطالق خالل عام ٢٠٢٢
إحصائية الزواج

املجموعالزوج غير كويتي اجلنسيةالزوج كويتي اجلنسيةم
الزوجة غير كويتيةالزوجة كويتيةالزوجة غير كويتيةالزوجة كويتية١
٢٨٩٤٦١٥١٤٥٥٦٢٣٧١١٣٣٨٧

إحصائية الطالق
املجموعالزوج غير كويتي اجلنسيةالزوج كويتي اجلنسيةم
الزوجة غير كويتيةالزوجة كويتيةالزوجة غير كويتيةالزوجة كويتية١
٢٥٣١٣١٠٨٠٥١٨١٣٩٦٨٣٠٧

تراجع معدالت الزواج من ١٧٦٩٣ حالة في عام ٢٠٢١ إلى ١٣٣٨٧ فقط في ٢٠٢٢
املاضـي  العـام  خـالل  كويتيـني  غيـر  مـن  تزوجـن  كويتيـة  مواطنـة   ٥٥٦
٨٣٠٧ حـاالت طـالق خالل العـام املاضي منهـا ٥٣١٣ حالـة لكويتي مـن كويتية

٢٠٢٢ العـام  خـالل  كويتيـات  غيـر  مـن  تزوجـوا  كويتيـًا  مواطنـًا   ١٥١٤
٢٠٢٢ عـام  خـالل  كويتيـات  غيـر  زوجـات  مـن  تزوجـوا  كويتـي  غيـر   ٢٣٧١
ارتفاع معدالت الطالق من ٨٠٤١ حالة في عام ٢٠٢١ إلى ٨٣٠٧ حاالت في ٢٠٢٢

السـقاف: نـدرس أن تتضمن املدينة الترفيهية شـاليهات وبحيـرات صناعية وكافيهات ومحالت للتسـوق ومالعب للتنس ومسـرحًا ثقافيًا ومرافق تخـدم كل الفئات
الشـركة تركـز على ترميـم كثير مـن مشـاريعها ومنهـا الواجهـة البحريـة التي متتد مـن أبـراج الكويـت وتنتهي مبسـنة الشـعب بتكلفة نحـو ٢٠ مليـون دينار
دينـار ماليـني   ٥ تقديريـة  مبيزانيـة  املقبلـني  أكتوبـر  وحتـى  مايـو  شـهر  مـن  بدايـة  الصيـف  فتـرة  خـالل  اخلضـراء  اجلزيـرة  متنـزه  لترميـم  نخطـط 


