
»أسواق املال«: بصمات الفقيد كبيرة وبارزة في نهضة الكويت
نعت  هيئة أسواق املال ببالغ احلزن فقيد الكويت واألمة 
العربية و اإلسالمية أمير اإلنسانية وقائد احلكمة صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
وتابعت : مسيرة من احل��ب والعطاء للكويت وأهلها 

حافظت على استقرارها وحتقيق ازده��اره��ا وقفزت بها 
تنمويا نقالت نوعية لتسرع اخلطى نحو حتقيق رؤية سموه 
ل� كويت جديدة 2035، وحتويلها الى مركز مالي وجتاري 

إقليمي وعاملي، مكتسبة بذلك احترام وتقدير العالم.

وأضافت : فقدنا األب والقائد وصاحب الرؤية، وَفْقُدنا 
َكبير، وفقد العالم قاطبة رجل احلكمة، وال يسعنا من هذا 
املنبر س��وى أن نسأل املولى عز وج��ل أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

»البورصة«: خالص
 املواساة لوفاة املغفور له

تقّدم رئيس واعضاء مجلس االدارة واالدارة 
التنفيذية والعاملني في بورصة الكويت من آل 
الصباح الكرام وإل��ى الشعب الكويتي الكرمي 
وإلى األّمتني العربية واإلسالمية بأحّر التعازي 
وخالص املواساة لوفاة املغفور له ب��إذن الله 
تعالى صاحب السمّو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح .
وقالت في تغريدة عبر صفحتها على موقع 

التواصل االجتماعي تويتر : بناًء على اعالن 
احل��داد الرسمي في الكويت لوفاة املغفور له 
ب��إذن الله، صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح رح��م��ه الله، 
تعّطل بورصة الكويت أعمالها ابتداء من يوم 
األربعاء املوافق 2020/9/30، على أن تعاود 
العمل باألوقات االعتيادية يوم االحد املوافق 

.2020/10/4

ترك إرثًا حافاًل باإلجنازات االقتصادية الواعدة

مهندس االقتصاد الكويتي احلديث يغيب عن عاملنا
ح����زن ع�����ارم ط��غ��ى ع��ل��ى األوس�����اط 
االقتصادية واملشهد الكويتي عقب رحيل 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح التي شهدت حقبته التاريخية الكثير 
من االجن���ازات االقتصادية الضخمة ، كما 
ق��اد البالد نحو نهضة اقتصادية شاملة، 
وأنشأت في عهده مشروعات تنموية ضخمة 
في مختلف امل��ج��االت، واستطاع أن يحول 
الكويت إلى مركز جتاري ومالي، ووضعها 
على خارطة االقتصاد العاملي بقوة، مما جعل 
من الدينار الكويتي إح��دى أق��وى العمالت 

الدولية.

2035 رؤية الكويت 
على م��دار 14 عاما عكف الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح منذ أن تولى حكم 
الكويت ف��ي 23 يناير 2006 ف��ي تطوير 
أس��اس��ي��ات االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي، وتنويع 
مصادر الدخل كبديل عن االعتماد شبه الكلي 
على امل��وارد النفطية ، وخ��الل عهد الشيخ 
صباح األحمد وضع في عام 2010 »رؤية 
الكويت 2035« التي ترسم مستقبل اقتصاد 

قوي متنوع املوارد واإليرادات.
وتهدف رؤية الكويت إلى حتويل البالد 
إل��ى مركز مالي وجت���اري إقليمي وعاملي 
جاذب لالستثمار، يقوم فيه القطاع اخلاص 
بقيادة النشاط االقتصادي ويحقق التنمية 
البشرية ويزكي روح املنافسة ورفع كفاءة 

اإلنتاج في ظل جهاز مؤسسي قوي.
وتتلخص أه��داف ال��رؤي��ة في استعادة 
الدور الريادي اإلقليمي للكويت كمركز مالي 
وجت��اري سبق أن صنعة األج���داد بالعمل 
ال��دؤوب والنشاط التجاري داخ��ل الوطن 

وعبر احلدود، وإحياء الدور احملوري للقطاع 
اخلاص الكويتي في قيادة التنمية.

ويعمل املشروع على توفير بنية حتتية 
وتشريعات مناسبة وبيئة أعمال مواتية 
ومحفزة للتنمية، وتوفر الضوابط واملناخ 
لضمان التنمية البشرية الكلية واملتوازنة 
والهادفة إلى ترسيخ قيم املجتمع واحلفاظ 
على هويته وبناء املواطنة وحتقيق العدالة 

واملشاركة السياسية واحلريات.
وتتضمن األه��داف زي��ادة اإلنتاج احمللي 
ومعدالت النمو االقتصادي للقطاعات غير 
النفطية، ورفع املستوى املعيشي للمواطن 

الكويتي.

ويقول مركز الشرق األوسط لالستشارات 
السياسية واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة إن الكويت 
استلهمت رؤي��ة 2035 من جت��ارب عاملية 
وإقليمية اعتمدت من��وذج االستثمار في 
املناطق احلرة بالتوازي مع إح��داث نهضة 
في التعليم وتعزيز جودته، بهدف خلق بيئة 
محفزة ملبادرات األعمال، السيما بالقطاعات 
املرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء االصطناعي.

وت��ت��ض��م��ن ال���رؤي���ة تنفيذ م��ش��روع��ات 
تنوية بقيمة تتخطى 225 مليار دوالر، 
تتوزع أغلبها بني %31 ملشروعات النفط 
والغاز، و%25 ملشروعات اخلدمات، و21% 

لإلنشاءات والبنية التحتية.

وم��ن بني أب��رز املشروعات التي تسعى 
الكويت لتنفيذها مشروع اجل��زر اخلمسة 
التي تهدف إلنشاء مناطق اقتصادية متطورة 
متثل م��رك��زا ماليا وجت��اري��ا ولوجيستيا 
عامليا، فضال عن بناء مدينة احلرير املدعومة 
من الصني على مساحة 250 كيلومترا مربعا، 

باستثمارات تقدر بنحو 86 مليار دوالر.
وتستهدف الرؤية توفير 600 ألف وظيفة، 
مبا يسهم في تقليص معدالت البطالة إلى 

نحو النصف.

صندوق األجيال

شهد صندوق احتياطي األجيال القادمة 
ال��ذي ميثل صمام األم��ان ملستقبل الكويت 
ضد التقلبات املستقبلية، تطورا هائال في 
عهد الشيخ صباح األح��م��د، إذ بلغ حجم 
األموال احملولة إلى حساب الصندوق خالل 
السنوات ال�15 املاضية، نحو 38.48 مليار 
دينار )125.45 مليار دوالر(. ووصل حجم 
أصول الصندوق إلى أعلى مستوى تاريخي 
له عند 161.3 مليار دينار )525.84 مليار 
دوالر( ف��ي ع��ام 2019/2018. وتعتبر 
وكاالت التصنيف االئتماني أصول صندوق 
احتياطي األجيال بأنها أحد املصدات املالية 

التي حتمي الكويت من تقلبات أسعار النفط.

إشادة دولية
ون����ال االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي خ��الل 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة إش���ادة العديد من 
املؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد 
الدولي ال��ذي أكد أن االقتصاد الكويتي 
غير النفطي شهد تطورا قويا على صعيد 
ك��ل م��ن اإلن��ف��اق احل��ك��وم��ي واخل���اص، 
السيما األخير ال��ذي لقى دعما قويا من 

االئتمان املصرفي.
وأوضح أن الكويت شرعت في إجراء 
إصالحات مالية وهيكلية لتعزيز منو 

القطاع اخلاص وتوظيف الكويتيني فيه.

»املركزي«: حداد رسمي على صاحب السمو األمير الراحل
ق����ال ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي في 
تغريدة عبر صفحته الرسمية على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر : نظراً 
للمصاب اجللل بوفاة املغفور له بإذن 
الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمير البالد 

طيب الله ثراه.
وبناًء على قرار مجلس الوزراء إعالن 
احل���داد ال��رس��م��ي، يعلن بنك الكويت 
املركزي عن تعطيل أعماله مل��دة ثالثة 
أيام على أن يستأنف أعماله يوم األحد 4 

أكتوبر 2020.
وأض���اف : للمسؤولية م��ن يحملها 
وللمسيرة م��ن ي��كملها  ن��دع��و الله 
سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد 
حل��ض��رة ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
امل��ف��دى الشيخ ن���واف األح��م��د اجلابر 

الصباح حفظه الله ورعاه.

الشيتان يعزي بوفاة 
األمير الراحل 
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قاد السفينة إلى بر األمان حمل لواء االقتصاد الكويتي في احملافل الدولية

متداولون في البورصة

مقر املركزي الكويتي

األحمد  صباح  الشيخ  فترة  الصبيح: 
كبيرة وتنموية  عمرانية  نهضة  شهدت 

عزى  وزير املالية براك علي 
الشيتان بوفاة املغفور له بإذن 
ال��ل��ه تعالى ص��اح��ب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح رحمة الله واسكنه 

فسيح جناته.
كما تقدم وزير املالية براك 
علي الشيتان وجميع العاملني 

ف��ي ال������وزارة ب��أس��م��ى آي��ات 
التهنئه لصاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن���واف األحمد 
اجلابر الصباح لتوليه مقاليد 
احل��ك��م ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت، 
سائلني امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن 
يوفقه ويعينه ويسدد خطاه 

ملا فيه خير للبالد والعباد

نيابة عن مجلس مساهمي املؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومجلس 
ادارتها وجميع العاملني بها اعرب املدير العام 
للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح عن خالص 
تعازيه ومواساته ألهل الكويت واالمتني العربية 
واالسالمية لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى 
سمو أمير دولة الكويت أمير االنسانية الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، مشيرا الى ان 
الكويت شهدت خالل فترة توليه نهضة عمرانية 
وتنموية كبيرة شملت مختلف القطاعات، 
بفضل قيادته احلكيمة وع��الق��ات��ه االقليمية 
والدولية املتميزة وجناحه في حتقيق االستقرار 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي. واوضح 
الصبيح ان الشيخ صباح ع��زز اس��س العمل 
التنموي بإرساء قواعد التخطيط االستراتيجي 
كأسلوب فاعل إلدارة التنمية وتوجيه كافة 
املوارد الوطنية نحو األهداف والغايات املرجّوة 
وف��ق آل��ي��ات منهجية ومبشاركة ك��ل األط��راف 
الفاعلة ف��ي املجتمع الكويتي وف��ي مقدمتها 
اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات احلكومية. وذل���ك عبر 
إطالقه رؤي��ة 2035 والتي تستهدف محاور 

رئيسية أبرزها حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري إقليمي وعاملي جاذب لالستثمار يقوم 
فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي 
ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح املنافسة 
ورفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، 
يعمل على ترسيخ القيم الوطنية واحلفاظ على 
الهوية االجتماعية والتنمية البشرية، ويوفر 
البنية األساسية املالئمة لبيئة أعمال مشجعة 

ومتطورة.

براك الشيتان

ق��ال��ت وزارة ال��ت��ج��ارة في 
تغريدة عبر صفحتها على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر :
إنا لله وإنا إليه راجعون“ بسم 
الله الرحمن الرحيم ) يا أيتها 
النفس املطمئنة ارج��ع��ي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي فى 
عبادي وادخلي جنتي( بقلوب 

مؤمنة بقضاء الله وقدره إنتقل 
إلى رحمة الله تعالى أمير دولة 
الكويت صاحب السمو الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح .
وت��اب��ع��ت : س��م��ع��اً وط��اع��ة 
ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د 

اجلابر الصباح .

بقضاء  مؤمنون  »التجارة«: 
الله وقدره

عبد الله الصبيح

»الكويتية« تنعي األمير الراحل

الدخان: ترك بصمة واضحة 
في قلوب الكويتيني والعالم بحكمته 

ببالغ احل��زن واألس��ى وبقلوب راضية مطمئنة، 
نعى رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الكابنت علي محمد الدخان وفاة املغفور له 
بإذن الله تعالى قائد االنسانية الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح أمير دولة الكويت .
وقال الكابنت علي الدخان : »باالصالة عن نفسي 
ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية وجميع العاملني فيها تأسف الشركة 
لفقدان أميرها ووالدها الغالي، أمير االنسانية الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح طيب الله ثراه، حيث 
فقدت االمتني العربية واالسالمية قائداً عظيماً وفذاً 
ت��رك بصمة واض��ح��ة ف��ي ق��ل��وب جميع الكويتيني 
والعالم اجمع بحكمته ومسيرته املضيئة املليئة 
باالنسانية وحنكته السياسية التي شهدت العديد من 
االجنازات في ازدهار وتنمية بالدنا احلبيبة الكويت 
في جميع احملافل العربية واالقليمية والدولية وابراز 
دوره��ا الفعال في املجتمع دولي خالل 14 عاماً منذ 
توليه مقاليد احلكم في ال��ب��الد«.وأض��اف الدخان 
أن دور فقيد الكويت الشيخ صباح االحمد اجلابر 
الصباح طيب الله ثراه في العمل االنساني كان المعاً 
وبارزاً في دعم القضايا االنسانية وفي مجاالت العمل 
اخليري والدعم اإلنساني واإلغاثة في مختلف أنحاء 

العالم لذلك سمي قائداً لالنسانية، كما أثمرت قيادته 
في خلق بيئة دبلوماسية متزنة وعاقلة في املنطقة 
طاملا سعت للسالم والعمل اإلنساني ورأب الصدع 
ف��ي ع��الق��ات ال���دول العربية، وذل��ك بسبب حنكته 
وخبرته الكبيرة في العمل السياسي خالل ما يقارب 
ال� 60 عاماً، مستذكراً ايضاً جهوده وتفانيه املخلصة 
في توحيد البيت اخلليجي واحلفاظ على متاسكه 

وتزيينه بالسالم واحملبة.

علي الدخان

الفيصلي: اإلنسانية ودعت 
أميرها بفقد سمو األمير الراحل

ق��ال الرئيس التنفيذي لتطبيق »ب��وك��ي« 
خل��دم��ات ال��دف��ع االل��ك��ت��رون��ي ال��ش��ام��ل محمد 
الفيصلي » اننا نعزي أنفسنا والشعب الكويتي 
وكل املقيمني على أرض الكويت بوفاة املغفور له 
، متذكراً مناقب صاحب السمو املغفور له بإذن 
الله الشيخ  صباح األحمد اجلابر الصباح التي ال 

تعد و ال حتصى .

وأض��اف الفيصلي أن صاحب السمو االمير 
الراحل  له ايادي بيضاء على كافة اقطار العالم 
وخصوصا ال��دول التي عانت من وي��الت الفقر 
وت���ردي االح����وال املعيشية ، مشيرا ال��ى ان 
مساهمات سمو االمير الراحل  دوليا وانسانيا 
تشهد على حسن اخللق والرحمة التي حتلي بها 

الفقيد الراحل.


