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تــــرك عــــدم إســـنـــاد «الـــعـــمـــل» ألي 
مـــــن حـــقـــيـــبـــتـــي «الـــــــشـــــــؤون» الـــتـــي 
تــوالهــا سعد الــخــراز فــي الحكومة 
أو «الــــشــــؤون االقـــتـــصـــاديـــة» الــتــي 
ُأسندت إلى مريم العقيل تساؤالت 
للقوى  العامة  الهيئة  تبعية  حــول 
الـــعـــامـــلـــة، حــيــث كـــانـــت تــتــبــع هند 
الصبيح باعتبارها وزيرة للشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 

للشؤون االقتصادية.
كشف مصدر مسؤول أن «الهيئة 
ــاتــــت تــتــبــع  ــا بــ ــهــ ــتــــرض أنــ ــفــ ــــن املــ مـ

وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
مــريــم الــعــقــيــل، الــتــي تــتــولــى أيضًا 
مــســؤولــيــة ديــــوان الــخــدمــة املــدنــيــة 
يعني  ما  الهيكلة،  إعــادة  وبرنامج 
ــهــــات املــعــنــيــة  ــــل الــــجــ عـــمـــلـــيـــًا أن كـ
نطاق  في  أصبحت  العمالة  بملف 

مسؤولياتها».
وقــال املصدر إنه «بعد استقالة 
وزارة  الـــعـــقـــيـــل  ــولــــي  وتــ الـــصـــبـــيـــح 
الدولة للشؤون االقتصادية، أصبح 
مــلــف الــعــمــالــة الــوطــنــيــة والـــوافـــدة 
ــــالالت ســــــوق الــعــمــل  ــتــ ــ وعــــــــالج اخــ
والــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة تــحــت إدارة 
الخدمة  ديـــوان  نقل  بعد  األخــيــرة، 

املــــدنــــيــــة (مـــــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء) 
قبل  االقتصادية  الــشــؤون  لحقيبة 
نــحــو شــهــريــن، ونــقــل هيئة الــقــوى 
االجتماعية)  (الشؤون  من  العاملة 
إلــــى (الــــشــــؤون االقـــتـــصـــاديـــة) بعد 
إتـــمـــام دمــجــهــا مـــع بــرنــامــج إعـــادة 
لــلــدولــة،  التنفيذي  الــجــهــاز  هيكلة 
املنزلية  العمالة  إدارة  تبعية  ونقل 
(الـــقـــوى  إلــــى  الــداخــلــيــة  وزارة  مـــن 

العاملة)».
ــشـــاء  إنـ أن «مـــــرســـــوم  وأوضـــــــــح 
هــيــئــة الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة وفــصــلــهــا 
ــلـــهـــا  جـــعـ الـــــــــشـــــــــؤون  وزارة  عــــــــن 
ملحقة بــوزيــر الــشــؤون، ومــن حق 

مجلس الــــوزراء وفــق الــقــانــون نقل 
اإللحاق ألي وزير آخر»، كاشفًا أن 
«الــصــبــيــح عــمــلــت خـــالل الــســنــوات 
الــســابــقــة عــلــى جــمــع كـــل الــجــهــات 
املــعــنــيــة بــســوق الــعــمــل والــتــركــيــبــة 
وزارة  إدارة  تــــحــــت  ــيــــة  ــانــ ــكــ الــــســ
ديوان  وهي:  االقتصادية،  الشؤون 
بتوظيف  املــعــنــي  املــدنــيــة  الــخــدمــة 
للقوى  العامة  والهيئة  املــواطــنــني، 
الــعــامــلــة املــعــنــيــة بــعــمــل الــوافــديــن 
ــــات عــمــل املــواطــنــني،  ــدار أذونـ ــ وإصـ
املختص  الهيكلة  إعـــادة  وبــرنــامــج 
ــنـــني فـــي الــقــطــاع  بــتــوظــيــف املـــواطـ

الخاص وصرف دعم العمالة».

فتحت جلسة مجلس األمة أمس 
الـــتـــي نــاقــشــت الــخــطــاب األمـــيـــري، 
«تلفح» منه الوزراء الجدد  الباب لـ
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــني  أدوا  ــذيــــن  الــ
أمـــــــس، ومــــــن ورائـــــهـــــم الـــحـــكـــومـــة، 
ــفــــاده أنــهــم  «تـــحـــذيـــر» نـــيـــابـــي مــ بــــ

ليسوا في منأى عن املحاسبة.

الـــحـــمـــيـــدي  ــنــــائــــب  الــ حــــــدد  وإذ 
ــدة بــتــأكــيــده «حــدنــا  ــ الــســبــيــعــي املـ
مرفقا  شــهــريــن»،  (الــــــوزراء)  معهم 
يناير  مــن  الثامن  هــو  آخــر  توقيتا 
«فبعده األمور كلها ستتغير. يجب 
أن تعوا ذلك. بعد 8 يناير فيه تيار 
لن  جايينكم،  جايينكم  تــرا  جـــاي. 
الوزيرة  خاصًا  بالتأزيم»،  نسمح 
جنان بوشهري بقوله «يا دكتورة 
ــنــــدوا لـــك األشــــغــــال، ما  جـــنـــان، أســ

أنت  حــفــرة.  ليست  أو  حــفــرة  أدري 
اآلن فــي وجــه املــدفــع»، داعــيــًا وزيــر 

النفط الى اإلصالح.
تحسني  لجنة  املجلس  وكــلــف 
األعـــــمـــــال بــتــفــعــيــل بـــعـــض مــــواد 
قــــانــــون املــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
اللجنة  واســتــعــجــل  واملــتــوســطــة، 
الطفل  قــانــون  إنــجــاز  التشريعية 
لــيــعــرض عــلــى جــلــســة 8 يــنــايــر، 
العرائض  األولـــى  للمرة  وعـــرض 

والــشــكــاوى، األمـــر الـــذي رأى فيه 
ــائـــب مـــبـــارك  ــنـ رئـــيـــس الــلــجــنــة الـ
الــــــحــــــجــــــرف انــــــتــــــصــــــارًا لـــلـــجـــنـــة 
ولـــلـــمـــواطـــن، كــمــا ســحــب قــانــون 

اإلعاقة للتعديل عليه.
الحيازات  ملف  النواب  وتناول 
إحالته  بعضهم  وطــلــب  الــزراعــيــة، 
الى لجنة حماية األموال ألنه «من 
مــزارع  هناك  حيث  امللفات»  أخطر 
على  والــوفــرة  العبدلي  فــي  وزعـــت 

شخصيات وقيادات، في حني أكد 
وزيــــر االعـــــالم مــحــمــد الــجــبــري أن 
موجود  الزراعية  الحيازات  تقرير 
مــنــذ 2014 «ولــيــس  الـــلـــجـــان  لــــدى 
لــــديــــنــــا إشــــكــــالــــيــــة فــــــي مـــعـــالـــجـــة 

األخطاء... نحن ندعم االصالح».
وتعرض النائب سعدون حماد 
الــى تــجــاوزات املكتب الصحي في 
أملـــانـــيـــا، مــعــتــبــرًا أن تــقــريــر ديــــوان 
ــا أثــــارتــــه لــجــنــة  املـــحـــاســـبـــة أكـــــد مــ

الــتــحــقــيــق فــــي تـــــجـــــاوزات املــكــتــب 
الدكتور  رئيسه  وتحويل  الصحي 
سليمان الحربش مبلغ 20 مليون 
يورو الى سلوفينيا وتقديم أموال 
قيمة  بضعف  الــوســاطــة  لــشــركــات 
عــــالج املــــرضــــى، وتـــحـــويـــل مــلــيــون 
تــمــتــلــكــهــا  وهـــمـــيـــة  لـــشـــركـــة  دوالر 
دكــــتــــورة كـــانـــت تــعــمــل فـــي املــكــتــب 

الصحي بأملانيا.

دعــا سمو األمــيــر الشيخ صباح األحــمــد الـــوزراء إلــى أن «يضعوا 
وأن  املواطنني  حاجات  يتلمسوا  وأن  أعينهم  نصب  الوطن  مصلحة 

يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة».
وخـــاطـــب ســمــوه الــــــوزراء الـــذيـــن أدوا الــيــمــني الــدســتــوريــة أمــامــه 
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة: «وصيتي لكم أن تنظروا 
من  عليه  حافظ  مثلما  بلدكم  على  وتحافظوا  العامة،  املصلحة  إلــى 
رئيس  وشــاكــرًا  بهم،  الكاملة  ثقته  عــن  سموه  معربًا  قبلكم»،  كــانــوا 

الوزراء على اختياراته.
وأعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد عن تهانيه للوزراء، 
أعباء  تحمل  في  خطاهم  يسدد  وأن  يوفقهم  أن  وجــل  عز  الله  داعيًا 
ألجل  جهودهم  بالنجاح  يكلل  وأن  الكبيرة  الوطنية  مسؤولياتهم 

بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبه الوفي.
ومن جهته، أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
عن الشكر واالمتنان للثقة السامية، وقال: «كلنا ثقة يا سمو االمير 
أن  وسبق  بها،  نمر  التي  الــظــروف  هــذه  في  لنا  ومساندتك  بدعمكم 
مضيفًا «سوف  كثيرة»،  صعابًا  وتخطينا  كثيرة  أمور  في  ساندتنا 
نلتفت للكثير من املشاريع املوجودة في البلد ونطبق اهتمام سموك 
ونكون  أعيننا،  بــني  الكويت  مصلحة  ونــضــع  بالكويت،  املستقبلي 

حريصني على ثقتكم».

الجهات املعنية بتوظيف الكويتيني والوافدين تتبع «الشؤون االقتصادية»

السبيعي يحّذر بوشهري وحماد ينكأ تجاوزات املكتب الصحي في أملانيا

جابر املبارك: صاحب السمو ساندنا كثيرًا وتخطينا الصعاب وسنكون حريصني على الثقة السامية

| كتب إبراهيم موسى |

|  كتب فرحان الشمري 
ووليد الهوالن  |

«العمالة»... بيد العقيل

جلسة تلفح الحكومة برياح املحاسبة...
«ترا جايينكم بعد 8 يناير»

األمير للوزراء: تلّمسوا حاجات املواطنني... 
أوصيكم باملصلحة العامة وتطبيق القانون

«الوحدة الطالبية»: لسنا 
مشروع انتخابات وكفى... 

بل مشروعنا وطني

وزير البترول املصري: 
نستهدف تغطية التكلفة 

بأسعار املحروقات

 «غصون في الوحل»
يعيد أميرة محمد 
إلى الدراما الكويتية

اختبارات الثاني عشر... 
مرونة بال تفريط

«مشّيد»... خلق ثقافة فكرية
فيها الخير لهذه األرض

روحاني يؤكد نفاد مدخرات 
إيران: العقوبات تؤثر 
على النمو والشعب

«حزب الله» و«التيار الحر» 
َتشاَركا «طْبخ السّم» 

وَيَتصاَرعان على ضفافه

«ذي ناشيونال»: دول 
الخليج خرجت من الفترة 
االقتصادية... «العصيبة»

شحرور لـ «الراي»: تدفقات 
األجانب األعلى في البورصة 

منذ 10 سنوات

ص 22ص 17ص 8 ص 19ص 14

ص 23ص 7 ص 12 ص 14ص 13

مستوى  رفــع  عن  الكويت  بلدية  في  مسؤول  مصدر  كشف 
تــفــعــيــل قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بـــاملـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة، 
واملــقــاولــني للحد مــن مخالفات البناء املــرصــودة فــي عــدد من 
املــنــاطــق، إضــافــة العــتــمــاد آلــيــة أكــثــر فــاعــلــيــة تتعلق بشطب 
بقوانني  امللتزمة  غير  مــقــاوالت  وشــركــات  الهندسية،  املكاتب 

البلدية.
فترة  خــالل  البلدية «استطاعت  أن  «الــراي»  لـــ املصدر  وأكــد 
مخالفاتهم  إزالــة  على  املخالفة  العقارات  مالك  إجبار  وجيزة 
وتــعــديــاتــهــم، حــيــث بــلــغ عـــدد الــقــســائــم املــخــالــفــة الــتــي أزالــهــا 
ــمـــاري  ــثـ ــتـ ــخــــاص واالسـ مـــالكـــهـــا 27 قــســيــمــة تـــنـــوعـــت بــــني الــ
(البلوك)  نظام  بتفعيل  قامت  البلدية  أن  السيما  والتجاري، 

الذي آتى بنتائج إيجابية حدت من حجم تلك املخالفات».

«الـــراي» الــفــتــرة الـــالزمـــة لصرف  حـــّدد مــصــدر تــربــوي مــســؤول لــــ
بــدل التخصص الــنــادر ومــكــافــأة األعــمــال املــمــتــازة ألعــضــاء الهيئة 
كاشفًا  فقط،  واحــد  بشهر  الخاصة  املــدارس  في  العاملني  التعليمية 
ضوابط  تحديد  على  حاليًا  تعمل  الغرض  لهذا  لجنة  «تشكيل  عن 
ومــعــايــيــر الــصــرف لــهــم، ومـــن ثــم ســتــقــوم بمخاطبة بــرنــامــج إعـــادة 
قــرار  بموجب  الــصــرف  عــن  املــســؤولــة  الجهة  العاملة،  الــقــوى  هيكلة 

مجلس الوزراء».
مسؤولية  الهيكلة  بــرنــامــج  إلـــى  أوكـــل  إن «الـــقـــرار  املــصــدر  وقـــال 
ال  التربية  وزارة  لكن  الخاصة،  املـــدارس  في  املعلمني  رواتــب  صــرف 
تزال مسؤولة عن إجراءات الترفيع الوظيفي لهم وما يترتب عليها 
من آثار مالية، وفقًا لقانون كادر املعلمني»، مبينًا أن «القطاع اإلداري 
ـــــوزارة يــخــاطــب الــبــرنــامــج فــي حـــال تــرفــيــع أي مــعــلــم لتعديل  فــي الـ

مستحقاته املالية، بحسب الدرجة الوظيفية التي يترقى إليها».

كشف مدير عمليات اإلنتاج ومشاريع الغاز في شركة نفط الكويت 
علي الكندري، أن «إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ حاليًا 180 
ألف برميل»، مقدرًا «كلفة استخراج البرميل بني 950 فلسًا ودينار». 

وخــــالل حــلــقــة نــقــاشــيــة فــي وزارة الــنــفــط، قـــال الــكــنــدري «خــــالل 3 
سنوات ستصل الكويت إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعبة من الغاز، 

و250 ألف برميل من النفط الخفيف».
واضــاف أن الدولة «تستهدف الوصول إلى مليار قدم مكعبة من 
الغاز، و300 ألف برميل من النفط الخفيف بحلول العام 2023»، الفتًا 
نحو  سيبلغ  املذكور  العام  في  النفط  املستهدف من  أن «اإلنتاج  إلى 

3.65 مليون برميل يوميًا».
وذكر الكندري أن «سعر بيع برميل النفط الخفيف يزيد بدوالرين 
أن  متوقعًا  التقليدي»،  الــخــام  برميل  بسعر  مقارنة  دوالرات،   3 إلــى 

«يرتفع هذا الفرق مستقبًال إلى نحو 8 دوالرات».
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تــــرك عــــدم إســـنـــاد «الـــعـــمـــل» ألي 
مـــــن حـــقـــيـــبـــتـــي «الـــــــشـــــــؤون» الـــتـــي 
تــوالهــا سعد الــخــراز فــي الحكومة 
أو «الــــشــــؤون االقـــتـــصـــاديـــة» الــتــي 
ُأسندت إلى مريم العقيل تساؤالت 
للقوى  العامة  الهيئة  تبعية  حــول 
الـــعـــامـــلـــة، حــيــث كـــانـــت تــتــبــع هند 
الصبيح باعتبارها وزيرة للشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 

للشؤون االقتصادية.
كشف مصدر مسؤول أن «الهيئة 
ــاتــــت تــتــبــع  ــا بــ ــهــ ــتــــرض أنــ ــفــ ــــن املــ مـ

وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
مــريــم الــعــقــيــل، الــتــي تــتــولــى أيضًا 
مــســؤولــيــة ديــــوان الــخــدمــة املــدنــيــة 
يعني  ما  الهيكلة،  إعــادة  وبرنامج 
ــهــــات املــعــنــيــة  ــــل الــــجــ عـــمـــلـــيـــًا أن كـ
نطاق  في  أصبحت  العمالة  بملف 

مسؤولياتها».
وقــال املصدر إنه «بعد استقالة 
وزارة  الـــعـــقـــيـــل  ــولــــي  وتــ الـــصـــبـــيـــح 
الدولة للشؤون االقتصادية، أصبح 
مــلــف الــعــمــالــة الــوطــنــيــة والـــوافـــدة 
ــــالالت ســــــوق الــعــمــل  ــتــ ــ وعــــــــالج اخــ
والــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة تــحــت إدارة 
الخدمة  ديـــوان  نقل  بعد  األخــيــرة، 

املــــدنــــيــــة (مـــــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء) 
قبل  االقتصادية  الــشــؤون  لحقيبة 
نــحــو شــهــريــن، ونــقــل هيئة الــقــوى 
االجتماعية)  (الشؤون  من  العاملة 
إلــــى (الــــشــــؤون االقـــتـــصـــاديـــة) بعد 
إتـــمـــام دمــجــهــا مـــع بــرنــامــج إعـــادة 
لــلــدولــة،  التنفيذي  الــجــهــاز  هيكلة 
املنزلية  العمالة  إدارة  تبعية  ونقل 
(الـــقـــوى  إلــــى  الــداخــلــيــة  وزارة  مـــن 

العاملة)».
ــشـــاء  إنـ أن «مـــــرســـــوم  وأوضـــــــــح 
هــيــئــة الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة وفــصــلــهــا 
ــلـــهـــا  جـــعـ الـــــــــشـــــــــؤون  وزارة  عــــــــن 
ملحقة بــوزيــر الــشــؤون، ومــن حق 

مجلس الــــوزراء وفــق الــقــانــون نقل 
اإللحاق ألي وزير آخر»، كاشفًا أن 
«الــصــبــيــح عــمــلــت خـــالل الــســنــوات 
الــســابــقــة عــلــى جــمــع كـــل الــجــهــات 
املــعــنــيــة بــســوق الــعــمــل والــتــركــيــبــة 
وزارة  إدارة  تــــحــــت  ــيــــة  ــانــ ــكــ الــــســ
ديوان  وهي:  االقتصادية،  الشؤون 
بتوظيف  املــعــنــي  املــدنــيــة  الــخــدمــة 
للقوى  العامة  والهيئة  املــواطــنــني، 
الــعــامــلــة املــعــنــيــة بــعــمــل الــوافــديــن 
ــــات عــمــل املــواطــنــني،  ــدار أذونـ ــ وإصـ
املختص  الهيكلة  إعـــادة  وبــرنــامــج 
ــنـــني فـــي الــقــطــاع  بــتــوظــيــف املـــواطـ

الخاص وصرف دعم العمالة».

فتحت جلسة مجلس األمة أمس 
الـــتـــي نــاقــشــت الــخــطــاب األمـــيـــري، 
«تلفح» منه الوزراء الجدد  الباب لـ
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــني  أدوا  ــذيــــن  الــ
أمـــــــس، ومــــــن ورائـــــهـــــم الـــحـــكـــومـــة، 
ــفــــاده أنــهــم  «تـــحـــذيـــر» نـــيـــابـــي مــ بــــ

ليسوا في منأى عن املحاسبة.

الـــحـــمـــيـــدي  ــنــــائــــب  الــ حــــــدد  وإذ 
ــدة بــتــأكــيــده «حــدنــا  ــ الــســبــيــعــي املـ
مرفقا  شــهــريــن»،  (الــــــوزراء)  معهم 
يناير  مــن  الثامن  هــو  آخــر  توقيتا 
«فبعده األمور كلها ستتغير. يجب 
أن تعوا ذلك. بعد 8 يناير فيه تيار 
لن  جايينكم،  جايينكم  تــرا  جـــاي. 
الوزيرة  خاصًا  بالتأزيم»،  نسمح 
جنان بوشهري بقوله «يا دكتورة 
ــنــــدوا لـــك األشــــغــــال، ما  جـــنـــان، أســ

أنت  حــفــرة.  ليست  أو  حــفــرة  أدري 
اآلن فــي وجــه املــدفــع»، داعــيــًا وزيــر 

النفط الى اإلصالح.
تحسني  لجنة  املجلس  وكــلــف 
األعـــــمـــــال بــتــفــعــيــل بـــعـــض مــــواد 
قــــانــــون املــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
اللجنة  واســتــعــجــل  واملــتــوســطــة، 
الطفل  قــانــون  إنــجــاز  التشريعية 
لــيــعــرض عــلــى جــلــســة 8 يــنــايــر، 
العرائض  األولـــى  للمرة  وعـــرض 

والــشــكــاوى، األمـــر الـــذي رأى فيه 
ــائـــب مـــبـــارك  ــنـ رئـــيـــس الــلــجــنــة الـ
الــــــحــــــجــــــرف انــــــتــــــصــــــارًا لـــلـــجـــنـــة 
ولـــلـــمـــواطـــن، كــمــا ســحــب قــانــون 

اإلعاقة للتعديل عليه.
الحيازات  ملف  النواب  وتناول 
إحالته  بعضهم  وطــلــب  الــزراعــيــة، 
الى لجنة حماية األموال ألنه «من 
مــزارع  هناك  حيث  امللفات»  أخطر 
على  والــوفــرة  العبدلي  فــي  وزعـــت 

شخصيات وقيادات، في حني أكد 
وزيــــر االعـــــالم مــحــمــد الــجــبــري أن 
موجود  الزراعية  الحيازات  تقرير 
مــنــذ 2014 «ولــيــس  الـــلـــجـــان  لــــدى 
لــــديــــنــــا إشــــكــــالــــيــــة فــــــي مـــعـــالـــجـــة 

األخطاء... نحن ندعم االصالح».
وتعرض النائب سعدون حماد 
الــى تــجــاوزات املكتب الصحي في 
أملـــانـــيـــا، مــعــتــبــرًا أن تــقــريــر ديــــوان 
ــا أثــــارتــــه لــجــنــة  املـــحـــاســـبـــة أكـــــد مــ

الــتــحــقــيــق فــــي تـــــجـــــاوزات املــكــتــب 
الدكتور  رئيسه  وتحويل  الصحي 
سليمان الحربش مبلغ 20 مليون 
يورو الى سلوفينيا وتقديم أموال 
قيمة  بضعف  الــوســاطــة  لــشــركــات 
عــــالج املــــرضــــى، وتـــحـــويـــل مــلــيــون 
تــمــتــلــكــهــا  وهـــمـــيـــة  لـــشـــركـــة  دوالر 
دكــــتــــورة كـــانـــت تــعــمــل فـــي املــكــتــب 

الصحي بأملانيا.

دعــا سمو األمــيــر الشيخ صباح األحــمــد الـــوزراء إلــى أن «يضعوا 
وأن  املواطنني  حاجات  يتلمسوا  وأن  أعينهم  نصب  الوطن  مصلحة 

يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة».
وخـــاطـــب ســمــوه الــــــوزراء الـــذيـــن أدوا الــيــمــني الــدســتــوريــة أمــامــه 
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة: «وصيتي لكم أن تنظروا 
من  عليه  حافظ  مثلما  بلدكم  على  وتحافظوا  العامة،  املصلحة  إلــى 
رئيس  وشــاكــرًا  بهم،  الكاملة  ثقته  عــن  سموه  معربًا  قبلكم»،  كــانــوا 

الوزراء على اختياراته.
وأعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد عن تهانيه للوزراء، 
أعباء  تحمل  في  خطاهم  يسدد  وأن  يوفقهم  أن  وجــل  عز  الله  داعيًا 
ألجل  جهودهم  بالنجاح  يكلل  وأن  الكبيرة  الوطنية  مسؤولياتهم 

بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبه الوفي.
ومن جهته، أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
عن الشكر واالمتنان للثقة السامية، وقال: «كلنا ثقة يا سمو االمير 
أن  وسبق  بها،  نمر  التي  الــظــروف  هــذه  في  لنا  ومساندتك  بدعمكم 
مضيفًا «سوف  كثيرة»،  صعابًا  وتخطينا  كثيرة  أمور  في  ساندتنا 
نلتفت للكثير من املشاريع املوجودة في البلد ونطبق اهتمام سموك 
ونكون  أعيننا،  بــني  الكويت  مصلحة  ونــضــع  بالكويت،  املستقبلي 

حريصني على ثقتكم».

الجهات املعنية بتوظيف الكويتيني والوافدين تتبع «الشؤون االقتصادية»

السبيعي يحّذر بوشهري وحماد ينكأ تجاوزات املكتب الصحي في أملانيا

جابر املبارك: صاحب السمو ساندنا كثيرًا وتخطينا الصعاب وسنكون حريصني على الثقة السامية
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مستوى  رفــع  عن  الكويت  بلدية  في  مسؤول  مصدر  كشف 
تــفــعــيــل قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بـــاملـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة، 
واملــقــاولــني للحد مــن مخالفات البناء املــرصــودة فــي عــدد من 
املــنــاطــق، إضــافــة العــتــمــاد آلــيــة أكــثــر فــاعــلــيــة تتعلق بشطب 
بقوانني  امللتزمة  غير  مــقــاوالت  وشــركــات  الهندسية،  املكاتب 

البلدية.
فترة  خــالل  البلدية «استطاعت  أن  «الــراي»  لـــ املصدر  وأكــد 
مخالفاتهم  إزالــة  على  املخالفة  العقارات  مالك  إجبار  وجيزة 
وتــعــديــاتــهــم، حــيــث بــلــغ عـــدد الــقــســائــم املــخــالــفــة الــتــي أزالــهــا 
ــمـــاري  ــثـ ــتـ ــخــــاص واالسـ مـــالكـــهـــا 27 قــســيــمــة تـــنـــوعـــت بــــني الــ
(البلوك)  نظام  بتفعيل  قامت  البلدية  أن  السيما  والتجاري، 

الذي آتى بنتائج إيجابية حدت من حجم تلك املخالفات».

«الـــراي» الــفــتــرة الـــالزمـــة لصرف  حـــّدد مــصــدر تــربــوي مــســؤول لــــ
بــدل التخصص الــنــادر ومــكــافــأة األعــمــال املــمــتــازة ألعــضــاء الهيئة 
كاشفًا  فقط،  واحــد  بشهر  الخاصة  املــدارس  في  العاملني  التعليمية 
ضوابط  تحديد  على  حاليًا  تعمل  الغرض  لهذا  لجنة  «تشكيل  عن 
ومــعــايــيــر الــصــرف لــهــم، ومـــن ثــم ســتــقــوم بمخاطبة بــرنــامــج إعـــادة 
قــرار  بموجب  الــصــرف  عــن  املــســؤولــة  الجهة  العاملة،  الــقــوى  هيكلة 

مجلس الوزراء».
مسؤولية  الهيكلة  بــرنــامــج  إلـــى  أوكـــل  إن «الـــقـــرار  املــصــدر  وقـــال 
ال  التربية  وزارة  لكن  الخاصة،  املـــدارس  في  املعلمني  رواتــب  صــرف 
تزال مسؤولة عن إجراءات الترفيع الوظيفي لهم وما يترتب عليها 
من آثار مالية، وفقًا لقانون كادر املعلمني»، مبينًا أن «القطاع اإلداري 
ـــــوزارة يــخــاطــب الــبــرنــامــج فــي حـــال تــرفــيــع أي مــعــلــم لتعديل  فــي الـ

مستحقاته املالية، بحسب الدرجة الوظيفية التي يترقى إليها».

كشف مدير عمليات اإلنتاج ومشاريع الغاز في شركة نفط الكويت 
علي الكندري، أن «إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ حاليًا 180 
ألف برميل»، مقدرًا «كلفة استخراج البرميل بني 950 فلسًا ودينار». 

وخــــالل حــلــقــة نــقــاشــيــة فــي وزارة الــنــفــط، قـــال الــكــنــدري «خــــالل 3 
سنوات ستصل الكويت إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعبة من الغاز، 

و250 ألف برميل من النفط الخفيف».
واضــاف أن الدولة «تستهدف الوصول إلى مليار قدم مكعبة من 
الغاز، و300 ألف برميل من النفط الخفيف بحلول العام 2023»، الفتًا 
نحو  سيبلغ  املذكور  العام  في  النفط  املستهدف من  أن «اإلنتاج  إلى 

3.65 مليون برميل يوميًا».
وذكر الكندري أن «سعر بيع برميل النفط الخفيف يزيد بدوالرين 
أن  متوقعًا  التقليدي»،  الــخــام  برميل  بسعر  مقارنة  دوالرات،   3 إلــى 

«يرتفع هذا الفرق مستقبًال إلى نحو 8 دوالرات».
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20 ديسمبر مع توقعاتكم؟
السوق،  سيولة  بحجم  يتعلق  ما  في   -
ــاريــــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــــات االســ ــقـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ فــــقــــد كـــــانـــــت الـ
ضخ  نتوقع  كنا  إذ  توقعاتنا،  مــع  متفقة 
استثمارات بنحو 150 مليون دينار، بناًء 
لألسهم  إضافته  ستتم  الــذي  الـــوزن  على 
 «FTSE» مؤشر يتضمنها  التي  الكويتية 

لألسواق الناشئة.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك بــــاإلضــــافــــة إلــــــى املـــعـــدل 
الطبيعي اليومي للتداول في السوق، علمًا 
أن القيمة الفعلية التي تم تداولها يوم 20 
ديسمبر لقائمة «فوتسي» املكونة من 13 
شركة، بلغت نحو 151 مليون دينار، فيما 
نحو  لــلــتــداوالت  اإلجمالية  القيمة  بلغت 

159 مليون دينار.

العديدين بأن يكون أداء السوق أفضل يوم 20 
ديسمبر؟

- لـــقـــد تـــوّقـــعـــنـــا أن يـــقـــوم الـــعـــديـــد مــن 
املـــتـــداولـــني الــنــشــطــني بــالــبــيــع خــــالل هــذه 
ــإن عملية  ــاء عــلــى ذلــــك فــ ــنـ الـــتـــدفـــقـــات، وبـ
تحديد األسعار في السوق، ستعتمد على 

توازن عمليات البيع والشراء. 
فعلى سبيل املثال، رأينا أنواع إقفاالت 
مــخــتــلــفــة فــــي أيـــــــام الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــاألســــواق 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، عـــنـــدمـــا تـــمـــت تــرقــيــتــهــا إلـــى 

األسواق الناشئة. 
ــار األســـهـــم  ــعــ وبـــشـــكـــل عــــــام، تـــكـــون أســ
كبيرة،  بدرجة  متوقعة  غير  التنفيذ  يــوم 
ويمكن أن تكون شديدة التقلب، بينما في 
الكويت، شهدنا تداوالت أكثر تنظيمًا في 

20 ديسمبر.
ومــن وجــهــة نــظــري، فــإن أحــد األســبــاب 
هو أن مؤشر «FTSE» لألسواق الناشئة، 
إدارة  شركة  قبل  من  رئيسي  بشكل  يتبع 

 ،«Vanguard» وهــي  واحـــدة  عاملية  أصـــول 
ولذلك فإن املنافسة من ناحية الشراء يوم 

التنفيذ تكون في الغالب ضعيفة.

الترقية لم ُتفد البورصة؟
- علينا في البداية أن نذكر أن الترقية 
تـــمـــت بــفــضــل عــمــلــيــات تـــطـــويـــر هــيــكــلــيــة 
ــة الــــنــــطــــاق، نـــفـــذت مــــن قـــبـــل هــيــئــة  ــعــ واســ

أسواق املال وشركة البورصة.
وهـــنـــا يــجــب الــنــظــر أوًال إلــــى الــفــوائــد 
متوسط  منظور  من  الترقية  عن  الناتجة 
ـــحــــن نـــتـــوقـــع مــن  ــويــــل األجـــــــــل، ونـ إلــــــى طــ
الــتــرقــيــة جــــذب املـــزيـــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات 
إلى  سيؤدي  ما  رئيسي،  بشكل  األجنبية 
زيـــــــادة الـــســـيـــولـــة فــــي الــــســــوق، وتــحــســني 
معايير حوكمة الشركات، والتحسن العام 

ملمارسات االستثمار. 
ــاف، ســيــنــعــكــس كــل  ــ ــطـ ــ وفـــــي نـــهـــايـــة املـ
ذلـــك عــلــى الــشــركــات واملــســاهــمــني، بحيث 
أفضل،  سعرية  تقييمات  على  ستحصل 
إذ إنه ومن وجهة نظر استثمارية عاملية، 
ــفــــرق الـــتـــفـــاضـــلـــي فــي  ــتـــســـاب الــ وبـــعـــد احـ
الربحية والنمو، يجب أن تتداول األسواق 
املتقدمة بسعر أعلى من األسواق الناشئة، 
أعلى  بسعر  تتداول  أن  عليها  يجب  التي 

من األسواق دون الناشئة. 
ــبــــارة أخــــــــرى، فـــــإن قــيــمــة الــــــدوالر  وبــــعــ
مــــن األربــــــــــاح املــســتــقــبــلــيــة فــــي األســـــــواق 
األســواق  فــي  مثيلتها  عــن  تزيد  الناشئة، 
ــتـــوقـــف عــلــى  وهــــــو مــــا يـ دون الـــنـــاشـــئـــة، 
والسيولة  للمخاطر  املستثمرين  تــصــور 

والشفافية وجودة األرباح.

في املدى القصير؟
- يــمــكــن تــلــخــيــص الــتــأثــيــر عــلــى املـــدى 
القصير بشكل رئيسي، من حيث التدفقات 

حيث  مــن  إنــه  إذ  الــســوق،  وأداء  األجنبية 
حجم التداول، فقد ارتفع صافي التدفقات 
(وصلت  العام  هــذا  كبير  بشكل  األجنبية 
ــــو أعلى  ــيـــة)، وهـ إلـــــى مـــســـتـــويـــات تـــاريـــخـ
لبيانات  اســتــنــادا  خارجي  ســنــوي  تدفق 

البورصة منذ عام 2008.
أما من حيث األداء، فقد حققت البورصة 
اليوم،  وحتى  العام  بداية  منذ  جيدًا  أداًء 
ــأداء األســـــواق عــاملــيــًا، إذ ارتــفــع  ــ مــقــارنــة بـ
في   16 بــنــســبــة   «MSCI Kuwait» مــؤشــر 
املئة، مقارنة مع مؤشر «MSCI» لألسواق 
العاملية الذي انخفض بنسبة 11 في املئة. 
ــقــــد تــــفــــوق الــــســــوق  وبـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، فــ
الــكــويــتــي عــلــى األســــواق الــعــاملــيــة األخـــرى 
منذ بداية العام بنحو 26 في املئة، ونحن 
أحـــد  كــــانــــت   «FTSE» تـــرقـــيـــة  أن  نــعــتــقــد 
باإلضافة  األمــر،  لهذا  الرئيسية  األسباب 
إلـــــــى الــــنــــتــــائــــج الــــجــــيــــدة الــــتــــي حــقــقــتــهــا 

الشركات املدرجة في الكويت، وخصوصًا 
تنفيذ  أن  نعتقد  فنحن  هنا  ومــن  البنوك، 
إلــى  قـــويـــًا  بـــعـــدًا  أضـــــاف   «FTSE» تــرقــيــة
السوق الكويتي، وجعله أكثر صالبة هذا 

العام.

االنتهاء من تنفيذ الترقية؟
- من املنطقي أن نتوقع أن يكون السوق 
القصير،  املــدى  على  الشيء  بعض  ضعيفًا 
بسبب التصحيح األخير في أسعار األسهم 
املرجح  من  والذي  النفط،  وأسعار  العاملية، 

أن يؤثر سلبًا على األسواق اإلقليمية.
ــكـــون تـــأثـــيـــر ذلـــك  ولــكــنــنــا نـــتـــوقـــع أن يـ
عــلــى الــبــورصــة مـــحـــدودًا، بفضل األجـــواء 
اإليـــجـــابـــيـــة املـــرتـــبـــطـــة بـــإمـــكـــانـــيـــة تــرقــيــة 
 «MSCI» مـــؤشـــر ــــى  إلـ الـــكـــويـــتـــي  الــــســــوق 
أن  املحتمل  من  والتي  الناشئة،  لألسواق 

تكون في يونيو 2019.

ومـــع ذلــــك، فـــإن الــتــنــبــؤ بــحــركــة الــســوق 
ــلـــى املـــــــدى الـــقـــصـــيـــر يـــظـــل أمـــــــرًا صــعــبــًا  عـ
السوق  تحركات  تكون  ما  وغالبا  للغاية، 

قصيرة املدى مفاجئة ألفضل الخبراء. 

الترقية املحتملة لـ «MSCI»؟
- في يونيو 2018، أعلنت «MSCI» أنها 
ســتــضــيــف الــكــويــت إلــــى قــائــمــة املــراجــعــة 
السنوية، في خطوة لالنتقال من األسواق 

ما دون الناشئة إلى األسواق الناشئة.
املـــبـــادرات  مـــن  ــددًا  عــ  «MSCI» وأبـــــرزت
اإليجابية إلصالح السوق، التي اتخذتها 
هيئة أسواق املال والبورصة في مجاالت 
عدة، مثل سهولة دخول السوق، وتطوير 
آلـــيـــة الـــتـــقـــاص والـــتـــســـويـــة، والــكــثــيــر من 
األمور املتعلقة بالتداول. ونحن نؤمن بأن 
إضافة الكويت إلى قائمة «MSCI» خطوة 
في االتجاه الصحيح، ولكن القرار النهائي 
ستجريها  الــتــي  املـــشـــاورات  عــلــى  يعتمد 
«MSCI» مع مختلف الجهات املعنية، بما 
فــي ذلـــك املــســتــثــمــرون والــوســطــاء وأمــنــاء 

الحفظ. 
ونحن نرى أن هذه العملية أساسية في 
تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل على 
التطورات  إلى  وبالنظر  عام 2019،  ترقية 
الــحــالــيــة، فــهــنــاك فــرصــة جــيــدة للحصول 

عليها منتصف يونيو 2019.

الترقية املحتملة؟
في  المتوقع  الترقیة  قرار  کان  إذا   -
المتوقع  فمن  إیجابيـــــــــًا،   2019 یونیو 
وليــس   ،2020 مایو  في  التنفیذ  یبدأ  أن 
التنفيذ  كــــان  إذا  مـــا  اآلن  حــتــى  مـــؤكـــدًا 
أو  واحدة،  شریحة  خـــــالل  مــــن  ســيــتــم 
ــرار  تقسیمـــــهـــــا عـــلـــى مــرحــلــتــني عـــلـــى غــ

ترقية «فوتسي».

وأذكر هنا أن تدفق معظم االستثمارات 
يكون  الــســوق  إلــى  النشطة  غير  األجنبية 
يوم التنفيذ، أما فيما يخص املستثمرين 
ــررون الـــبـــدء  ــ ــقــ ــ ــًا مـــــا يــ ــبـ ــالـ ــغـ الـــنـــشـــطـــني، فـ
قــرار  اتــخــاذ  قبل  الــســوق  فــي  باالستثمار 

الترقية وتاريخ تنفيذها.
ــاء عـــلـــى ذلـــــــك، فـــمـــن املـــحـــتـــمـــل أن  ــ ــنـ ــ وبـ
يشهد السوق الكويتي، تدفق استثمارات 
ــام  ــعــ الــ ــــن  مــ األول  ــنــــصــــف  الــ ــــي  فــ نـــشـــطـــة 
املــقــبــل، خــصــوصــًا إذا اعــتــقــد بــعــض كبار 
احـــتـــمـــاالت  أن  ــنـــشـــطـــني  الـ املـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الترقية مرتفعة.

املتوقعة واملرتبطة بالترقية املحتملة؟
ــعـــات دقــيــقــة  ــاء تـــوقـ ــطــ - مــــن املـــبـــكـــر إعــ
لحجم الــســيــولــة املــرتــبــطــة بــتــرقــيــة ســوق 
الــنــاشــئــة،  لـــألســـواق   «MSCI» لــــ الــكــويــت 
الفعلية  النشطة  غير  التدفقات  حجم  ألن 
في  الكويتية  األسهم  وزن  على  سيعتمد 
ــر، والــــــذي بــــــدوره ســيــتــأثــر بشكل  املــــؤشــ
ــــوقـــــي لـــألســـهـــم  ــــسـ ــيــــســــي بــــالــــحــــجــــم الـ رئــ
املــشــمــولــة فــي املـــؤشـــر، وحــجــم سيولتها 
ونسبة األسهم الحرة املتاحة لالستثمار 

من قبل املستثمرين األجانب. 
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت تــقــرر أخـــيـــرًا، رفــع 
نــســبــة تــمــلــك األجـــانـــب فــي أســهــم الــبــنــوك 
ــة، عـــلـــى أال  ــئــ الـــكـــويـــتـــيـــة إلـــــى 100 فــــي املــ
من  أكــثــر  الــواحــد  املستثمر  تملك  يتعدى 
5 في املئة، بــدون موافقة مسبقة من بنك 

الكويت املركزي.
وإذا اخذنا ما سبق بعني االعتبار، فمن 
النشطة  غير  التدفقات  تــزيــد  أن  املحتمل 
نحو ملياري دوالر في حالة ترقية السوق 
ضــعــف  وهــــــي   ،«MSCI» إلــــــى  ــتـــي  ــويـ ــكـ الـ

.«FTSE» التدفقات املماثلة املرتبطة بـ
ــافـــة إلــــى ذلـــــك، ســتــوفــر تــرقــيــة  وبـــاإلضـ
فبخالف  للسوق،  إضافيًا  ُبــعــدًا   «MSCI»
بشكل  يتبعه  الـــذي   «EM FTSE» مــؤشــر 
ــمــــرون غــــيــــر نــــشــــطــــني، يــتــم  ــثــ ــتــ عــــــــام مــــســ
قبل  مـــن   «MSCI EM» مــؤشــر  اســتــخــدام 
صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار 
دوالر،  تريليون   1.2 مــن  أكثر  خاللها  مــن 
ما قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشطة إلى 
السوق قد تكون أعلى بكثير من التدفقات 

غير النشطة. 
التي  النشطة  غير  التدفقات  وبــخــالف 
التدفقات  حجم  فــإن  تلقائية،  عــادة  تكون 
جاذبية  عــلــى  يعتمد  الــنــشــطــة،  األجــنــبــيــة 
ــة،  الــــســــوق الـــكـــويـــتـــي والــــشــــركــــات املــــدرجــ
مــقــارنــة بــاألســهــم فـــي األســــــواق الــنــاشــئــة 

األخرى. 
وبــنــاء عــلــى ذلــــك، فـــإن ســيــولــة الــســهــم، 
والــتــقــيــيــم، ونـــمـــو األربــــــــاح، والــشــفــافــيــة، 
ومــمــارســات الــحــوكــمــة الــجــيــدة، ستكون 
ــدرة  ــ ــلــــى قــ ــرة عــ ــ ــؤثــ ــ ــــل مــ ــوامــ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا عــ
الــشــركــات املـــدرجـــة فـــي الــبــورصــة لــجــذب 
ــزًا أســاســيــًا  ــافــ ــا يـــعـــد حــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــ
مع  أكثر  التقدم  على  البورصة  سيساعد 

مرور الوقت.
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مدير األصول اإلقليمية في «الوطني لالستثمار» وصف فرصتها لبلوغ «MSCI» بالجيدة

شحرور لـ «الراي»:
تدفقات األجانب األعلى في البورصة منذ 10 سنوات

| كتب أسامة مروة |

أشار مدير عام إدارة األصول اإلقليمية في شركة الوطني لالستثمار، حسني شحرور، إلى 
ارتفاع صافي التدفقات األجنبية إلى البورصة الكويتية بشكل كبير هذا العام، إذ وصلت إلى 

مستويات تاريخية، مبينًا أنها شهدت أعلى تدفق سنوي خارجي استنادًا لبياناتها منذ عام 
.2008

ورأى أن هناك فرصة جيدة لترقية البورصة من قبل «MSCI» لألسواق الناشئة بحلول 
منتصف يونيو 2019، متوقعًا أن يبدأ التنفيذ في مايو 2020 إذا کان القرار إیجابيًا، 

ومرجحًا أن تزيد التدفقات غير النشطة في البورصة بنحو ملياري دوالر في حال حصول 
هذا األمر.

ورجح شحرور أن تؤدي ترقية البورصة لألسواق الناشئة إلى جذب املزيد من االستثمارات 
األجنبية بشكل رئيسي، وزيادة السيولة في السوق، وتحسني معايير حوكمة الشركات 

وممارسات االستثمار. 
وقال شحرور في مقابلة مع «الراي» إن التدفقات التي شهدتها البورصة يوم 20 الجاري، 

والتي بلغت 151 مليون دينار، أتت وفق توقعات الشركة، بناء على الوزن الذي تمت 
.«FTSE» إضافته لألسهم الكويتية التي يتضمنها مؤشر

وأضاف أن السوق الكويتية تفّوقت على األسواق العاملية األخرى بنحو 26 في املئة منذ 
بداية العام الحالي، الفتًا إلى أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعدًا قويًا إليها وجعلها أكثر 

صالبة.
وفي ما يلي نص املقابلة:

لة
قاب

بورصة الكويت تفوقت م
على األسواق العاملية 

ترقية «فوتسي» جعلت
السوق املحلية أكثر صالبة 

حسني شحرور

وزير البترول املصري: نستهدف 
تغطية التكلفة بأسعار املحروقات

| كتب إيهاب حشيش |

شــّدد وزيــر البترول املصري 
املــهــنــدس طــــارق املــــال، عــلــى أن 
بالده ماضية في خطتها لرفع 
أســـعـــار املــــحــــروقــــات، نــافــيــًا أن 
ــاملـــي، قــائــًال  ــعـ تــتــجــه لــلــســعــر الـ
وفق  إستراتيجي  هدف  «هناك 
بــــرنــــامــــج إصـــــالحـــــي مـــــــدروس 
ومعلن، يستهدف تغطية سعر 

التكلفة».
وأوضح املال في تصريحات 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ أن  صــــــحــــــافــــــيــــــة، 

املـــصـــريـــة أنــــجــــزت الـــعـــديـــد مــن 
املـــشـــروعـــات فـــي زمــــن قــيــاســي، 
ومستحقات  التزامات  وسّددت 
ــانــــب«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه تم  األجــ
إنـــــشـــــاء مـــنـــظـــومـــة لــتــصــحــيــح 
ــلــــهــــا تــــصــــب فــي  األســـــــعـــــــار، وكــ

صالح االقتصاد املحلي.
ــقـــرار  ــتـ االسـ مـــنـــاخ  أن  ورأى 
الــــذي تــتــمــتــع بـــه مــصــر حــالــيــًا، 
فرصة كبيرة للشركات العاملية 
والشركات متعددة الجنسيات، 
الفــتــًا إلــــى أن «هــــذا يــؤكــد أنــنــا 

نسير في الطريق الصحيح».
طارق املال

تركيا: خفض األسعار ورفع األجور
أكــــد   - رويــــــتــــــرز   - اســــطــــنــــبــــول 
ــركـــــي رجـــــــب طــيــب  ــ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ الـ
ســتــخــفــض  بـــــــالده  أن  أردوغــــــــــــان، 
أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 10 فــي 
املئة للمنازل والشركات في 2019، 
الكهرباء  أسعار  ستخفض  وأنها 

للمنازل 10 في املئة أيضًا. 

أن تــحــقــق  أردوغـــــــــان  وتــــوقــــع 
ــا فـــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ بـــــــــــــــالده رقــــــــمــــــــا قــ
صادراتها بنهاية العام الحالي، 
مــوضــحــًا خـــالل مــنــاســبــة لحزب 
أمس  الــحــاكــم  والتنمية  الــعــدالــة 
جــديــدًا  قياسيًا  رقــمــًا  «سنحقق 
ــا لــتــبــلــغ بــنــهــايــة  ــنــ ــادراتــ فــــي صــ

العام الحالي 170 مليار دوالر».
وأضـــــاف أن الــحــكــومــة أعـــّدت 
من  لـــعـــام 2019  مــــوازنــــة  أفـــضـــل 
الحتياجات  االســتــجــابــة  ناحية 

البالد بكافة النواحي.
ــركــــي أن  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ وبــــــــّني الــ
لخفض  خطة  وضعت  الحكومة 

نسبة البطالة في البالد إلى رقم 
أحادي، مؤكدا أنها ستنجح في 

تحقيق ذلك.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص الــــــــقــــــــطــــــــاع 
السياحي، قال أردوغــان «نجري 
ــفـــزات  اســـــتـــــعـــــدادات لــتــحــقــيــق قـ
كـــبـــيـــرة وجـــــديـــــدة خــــــالل الـــعـــام 

املقبل في قطاع السياحة».
السياحة  قطاع  أن  إلــى  وأشـــار 
ــــي حــني  ــرًا، فـ ــيــ ــبــ حـــقـــق نـــجـــاحـــًا كــ
أوضـــحـــت وزيــــــرة الـــعـــمـــل، زهــــراء 
زمرد سلجوق، أن بالدها ستزيد 
الحد األدنــى لألجور 26  في املئة 

ليصبح 2020 ليرة شهريًا.

سينغ: إجراءات «املال للصيرفة» 
للتحويالت املالية من األفضل عامليًا

قــــــــــال مـــــــديـــــــر قـــــــطـــــــاع «املــــــــال 
لــلــصــيــرفــة» بــرافــني ســيــنــغ، إنــه 
ــــدة  وفـــيـــمـــا تــعــتــبــر الـــشـــركـــة رائـ
تتبعها  التي  التكنولوجيا  في 
ــعـــل تــــحــــويــــالت الــــشــــركــــات  ــجـ لـ
أن  إّال  املـــــتـــــاعـــــب،  ــــن  مــ ــيــــة  ــالــ خــ
االمــتــثــال يــعــد أكــثــر أهــمــيــة في 

عالم التحويالت املالية.
بــذلــت  الـــشـــركـــة  أن  وأضـــــــاف 
لضمان  وسعها،  في  ما  أقصى 
اتـــهـــا الــخــاصــة  أن تــكــون إجـــراء
بـــــالـــــتـــــحـــــويـــــالت والـــــتـــــدابـــــيـــــر 
التنظيمية األفضل عامليًا، الفتًا 
ــــى أنـــهـــا تــتــبــع أيـــضـــًا جــمــيــع  إلـ
ــتــــي يـــفـــرضـــهـــا بــنــك  اآللـــــيـــــات الــ

الكويت املركزي. 
وتــــــابــــــع «نـــــحـــــن مــــعــــروفــــون 
أيضًا بكوننا صارمني جدًا في 
ــا، ونـــحـــن عــلــى يقني  ــنــ اتــ ــراء إجــ
من أنكم تدركون جميعًا أن كل 
إرسالها  يتم  التي  التحويالت 
يــــتــــم مــــراقــــبــــتــــهــــا وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا 
ــنــــوك  ــبــ ــــل الــ ــبـ ــ ــــن قـ ــ لـــــألصـــــالـــــة مـ
املــــراســــلــــة والــــبــــنــــوك املـــركـــزيـــة 

وأنظمة املراقبة العاملية».
على  الــشــركــات  سينغ  وحـــّث 

اعــتــمــاد الــرقــمــنــة بــســرعــة أكــبــر، 
املرتبطة  التحديات  مراعاة  مع 
بــأمــن تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
ــراق الــبــريــد  ــ ــتـ ــ فــــي مــــجــــاالت اخـ
اإللـــكـــتـــرونـــي، وســـرقـــة الــهــويــة، 

وخرق البيانات، وخرق الشبكة. 
كـــــــــــالم ســـــيـــــنـــــغ أتـــــــــــى خــــــالل 
مشاركته في االجتماع السنوي 
ــــذي عــقــدتــه «املـــال  لــلــشــركــات، الـ
فرصة  أتــاح  والــذي  للصيرفة»، 

الــشــركــات  مــن  للعمالء  مــمــتــازة 
الكبرى لالجتماع والتفاعل. 

وذكـــــر ســيــنــغ أن الــشــركــات 
ــــرد وقـــــــــود لــنــمــو  ــــجـ لـــيـــســـت مـ
ــنــــهــــا تــشــكــل  االقـــــتـــــصـــــاد ولــــكــ

مــــصــــدرًا الدخـــــــال االبـــتـــكـــارات 
وتقديم منتجات جديدة.

وضــمــن  الـــشـــركـــة  أن  وبـــــني 
سعيها املستمر لتوفير خدمة 
ــلــــعــــمــــالء، فــقــد  ــيـــة لــ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
تـــعـــاونـــت مــــع بـــعـــض مــقــدمــي 
املــــواصــــفــــات  ذات  ــدمــــات  ــخــ الــ
الـــعـــاملـــيـــة، إلنــــجــــاز الــــحــــواالت 
وأوروبـــا  املتحدة  اململكة  إلــى 
وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا فــــــــي غــــضــــون 

ساعات. 
للصيرفة»  «املـــال  أن  وتــابــع 
من املؤسسات القليلة في دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
بالجنيه  مدفوعات  تقدم  التي 
اإلســتــرلــيــنــي مــن خـــالل خدمة 
ــنــــت»، والـــتـــي  ــمــ ــايــ ــر بــ ــتــ ــاســ «فــ
ــكــــن الـــــعـــــمـــــالء مــــــن ايــــــــداع  ــمــ تــ
األمــــــــــوال بـــغـــضـــون ثـــــــوان فــي 

حساب املستفيدين. 
ولفت إلى توسيع الشراكات 
املتحدة  العربية  اإلمــــارات  مــع 
وإندونيسيا  وتايلند  واألردن 
ــغــــرب والـــــــدول األفــريــقــيــة،  واملــ
ــــم أفــــضــــل  ــديـ ــ ــقـ ــ ــًا إلـــــــــى تـ ــيــ ــعــ ســ

الخدمات للعمالء.

جانب من اللقاء

أساسيات جاذبة لالستثمارات
 

قال شحرور، إن «الوطني لالستثمار» لديها نظرة مستقبلية إيجابية للبورصة على 
املدى املتوسط، إذ إن األسهم املحلية تقدم للمستثمرين املزيج الجيد من األساسيات 

.«MSCI» القوية، ومحفزات تدفق األموال األجنبية املرتبطة باحتمال الترقية من قبل
الكويت  بقدرة  مدعومة  فهي  الكويتي،  االقتصاد  ألساسيات  بالنسبة  أنه  وأضــاف 
األصول  على  والحفاظ  التحتية،  البنية  على  اإلنفاق  في  الطموحة  خطتها  تنفيذ  على 

السيادية وتنميتها.
ورجح أن تؤدي خطة اإلنفاق القوي على البنية التحتية، إلى نمو ملحوظ في إجمالي 
الناتج املحلي على املدى املتوسط، مبينًا أنه من املحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف، 
ما يؤدي إلى نمو األرباح في قطاعات عدة، وال سيما البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد 

في البورصة.

الصني تعتزم إلغاء رسوم 
واردات وصادرات في 2019

بكني - رويترز - أصدرت الصني 
قــائــمــة ســلــبــيــة تـــحـــدد الــقــطــاعــات 
الخاضعة لقيود أو املحظورة على 
واألجــانــب،  املحليني  املستثمرين 
فــي إطــــار مــســاعــي تــوحــيــد قــواعــد 
دخول السوق لجميع املستثمرين.

عــلــى  ــا  ــاعــ ــطــ قــ  151 ــــني  بــ ومـــــــن 
الـــقـــائـــمـــة، 4 قـــطـــاعـــات مـــحـــظـــورة 
والباقي يتطلب موافقة الحكومة، 
بــحــســب الــوثــيــقــة املـــكـــونـــة مـــن 83 
صــفــحــة والــتــي أصــدرتــهــا اللجنة 
الوطنية للتنمية واإلصالح خالل 

مؤتمر صحافي.
وُتــعــد الــقــطــاعــات غــيــر املــدرجــة 
ــة أمــــــام  ــتــــوحــ ــفــ عــــلــــى الــــقــــائــــمــــة مــ
االستثمار من الجميع وال تتطلب 

أي موافقات.
وُتـــظـــهـــر الـــوثـــيـــقـــة أن مــــن بــني 
الــقــطــاعــات املـــحـــظـــورة «الــتــمــويــل 
غير املشروع» و«أنشطة اإلنترنت 

غــيــر الــقــانــونــيــة»، أمـــا الــقــطــاعــات 
ــة فــتــشــمــل  ــقــ ــوافــ ــتــــي تــتــطــلــب املــ الــ

التعدين والزراعة والتصنيع.
ــــي  ــتـ ــ وتـــــــــســـــــــري الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة، الـ
انــتــظــرتــهــا الـــســـوق طـــويـــال، على 
ـــل فــئــات  ــبـــالد وكـ ــاء الـ جــمــيــع أنـــحـ
أجانب  كــانــوا  ســواء  املستثمرين، 

أم محليني. 
كما تخطط الصني إللغاء رسوم 
الـــصـــادرات والـــــــواردات املــفــروضــة 
على عدد من السلع في عام 2019، 
على  تصدير  ضريبة  ذلــك  في  بما 
تستخدم  الــتــي  البديلة  الــوجــبــات 
في غذاء الحيوانات، وذلك من أجل 
ــــواد الــخــام  تــوفــيــر إمــــــدادات مـــن املـ
فـــي ظـــل الـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة مع 

الواليات املتحدة. 
بيان  فــي  املــالــيــة  وزارة  وقــالــت 
ــي، إن  ــرونــ ــتــ ــكــ ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا اإللــ عـ
رسوم الواردات املفروضة على ما 

تسمى بالوجبات البديلة سُتلغى 
اعتبارًا من األول من يناير 2019.

وبينما استأنفت الصني بعض 
ــــن فــــــول الـــصـــويـــا  مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مـ
املفروضة  الــرســوم  فــإن  األميركي، 
ــــذور الـــزيـــت األمــيــركــيــة ما  عــلــى بـ
زالـــت قــائــمــة، وقـــد يــكــون مــن شــأن 
ــبـــات  ــلـــى الـــوجـ إلــــغــــاء الـــــرســـــوم عـ
الـــبـــديـــلـــة املـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــســني 
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى إمــــــــــــدادات غـــــذاء 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي الـــصـــني وفـــقـــا ملا 

ذكره محللون.
«شنغهاي  لــدى  املحللة  وقالت 
تو،  مونيكا  إنتليجن»،  جيه.سي 
«هــــــذا بــشــكــل أســــاســــي اســـتـــعـــداد 
ــبــــدأ  ــــث لـــــــم تــ ــيـ ــ ــر، حـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ لــــــيــــــوم مـ
املـــشـــتـــريـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن فـــول 
الــــصــــويــــا األمــــيــــركــــي، وإلـــــــى اآلن 
وحدها  للدولة  اململوكة  الشركات 

هي التي اشترت». 
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