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تزامنًا مع تأكيدات حول إقرار الدين العام بمرسوم ضرورة

بنوك عاملية طلبت التفاوض مع الكويت إقراضيًا
الكويت ستعاود
النمو مجددًا
في 2021
 2.29مليون برميل
إنتاج النفط بارتفاع
 7آالف برميل
 % 24ارتفاعًا
سنويًا في األصول
االحتياطية
الرسمية
 990مليون دينار
مكاسب البورصة
في  30يومًا
«التأمني» يتصدر
نمو قطاعات
السوق بواقع
% 8.2

كتب حسام رجب
وعمر أبوالفتوح

كشفت م �ص��ادر مطلعة ل � «ال�ن�ه��ار»
ً
أن بنوكا عالمية طلبت فتح قنوات
اتصال مع جهات محلية مختصة،
ل � �ع� ��رض إم� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا اإلق� ��راض � �ي� ��ة،
ً
ت ��زام� �ن ��ا م ��ع ت ��أك� �ي ��دات ح � ��ول إق � ��رار
قانون الدين العام بمرسوم ضرورة
ً
ق��ري �ب��ا ل �ل �خ��روج م ��ن ض��ائ �ق��ة عجز
الميزانية.
ً
ووف �ق��ا ل �ل �م �ص��ادر ،ف ��إن ال �ك��وي��ت قد
تحتاج ألكثر من  30مليار دوالر من
ً
أصل  65مليارا قد يسمح بها قانون
ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام م ��ا ي� �ع ��ادل  20م�ل�ي��ار
دي �ن��ار ت �س��دد ع �ل��ى م ��دد ت �ص��ل إل��ى
ً
 30ع��ام��ا ت�س��دد ع �ج��وزات ال�م��وازن��ة
المزمن والمقدر أن يتجاوز حاجز
ً
 15م �ل �ي��ارا ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�م��وي��ل
المشاريع التنموية االستراتيجية
ال �ت��ي ق �ط �ع��ت ال �ك��وي��ت ف �ي �ه��ا درج ��ة
كبيرة من اإلنجاز وال يمكن التراجع
عنها.
وأض��اف��ت أن��ه ب��اإلض��اف��ة إل��ى سعي
ال �ح �ك��وم��ة ل �ت��دب �ي��ر س �ي��ول��ة م��ال �ي��ة
تكفي لتلبية احتياجاتها األساسية
ً
وت � �ح� ��دي� ��دا ال � ��روات � ��ب وال ��دع ��وم ��ات
وغيرها من االلتزامات على المدى
ال �ق �ص �ي��ر ،خ��اص��ة م��ع ن �ف��اذ س�ي��ول��ة
االحتياطي العام.
وفي إط��ار اقتصادي متصل ،كشف
ت �ق��ري��ر اق� �ت� �ص ��ادي م �ت �خ �ص��ص ع��ن
أن م� �ع ��دالت ن �م��و ال �ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي
اإلجمالي للكويت ستصل إل��ى 2.4
في المئة في  ،2025فيما أوض��ح أن
االق�ت�ص��اد س�ي�ع��اود ال�ن�م��و إل��ى 0.6
ف��ي ال �م �ئ��ة ف��ي  2021ب �ع��د ان�ك�م��اش
م �ت��وق��ع ق � ��دره  8.1ف ��ي ال �م �ئ��ة خ��ال
العام الحالي  2020بسبب تداعيات
فيروس كورونا.
ولفت التقرير الشهري الصادر عن
ال�ف��ري��ق االق �ت �ص��ادي ل��وزي��ر المالية
لشهر سبتمبر أن رص�ي��د الحساب

«التجارة» 1622 :طلب
إيداع عالمة تجارية
أع�ل�ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة تلقي
إدارة العامات التجارية وبراءة االختراع
لديها  1622طلب إي��داع وتسجيل عامة
ت�ج��اري��ة ع�ب��ر ال �ب��واب��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة خ��ال
ش�ه��ر سبتمبر ال �م��اض��ي .وق��ال��ت ال ��وزارة
ف� ��ي ب� �ي ��ان ص� �ح ��اف ��ي إن� �ه ��ا أن � �ج� ��زت 727
معاملة طلب تسجيل عامة تجارية و736
معاملة نشر عامة تجارية و 159معاملة
لتسجيل عامة تجارية وإصدار شهادات
لها.
وذك��رت أنها أنجزت  266معاملة تجديد
ال �ع��ام��ات ال �ت �ج��اري��ة و 118ط�ل��ب تأشير
ب �ت �غ �ي �ي��ر اس � ��م وك� �ي ��ل ال �ت �س �ج �ي��ل ،و373
معاملة نشر تجديد العامات التجارية،
وأضافت انها حصلت رسوما على جميع
ً
المعامات السابقة بقيمة  234930دينارا.

ً
ال �ج��اري سيسجل ع �ج��زا ق ��دره 6.8
في المئة خال العام الحالي ،فيما
ي�ت��راج��ع ه��ذا العجز إل��ى  % 2.8في
.2021
وب� �ي ��ن ال �ت �ق��ري��ر أن س � ��وق األوراق
ً
ال� �م ��ال� �ي ��ة س� �ج ��ل ً
أداء ج � �ي� ��دا خ ��ال
ً
سبتمبر ،مواصا بذلك وتيرة النمو
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ف��ي أغ �س �ط��س بسبب
ش ��راء األس �ه��م ال �ق �ي��ادي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى إدراج ش��رك��ة ال �ب��ورص��ة ،فيما
س�ج�ل��ت ال�ق�ي�م��ة ال �س��وق �ي��ة م�ك��اس��ب
ق��دره��ا  990م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،لتصل
القيمة السوقية  31.5مليار دينار
بنهاية سبتمبر ،باإلضافة إلى نمو

ال�ق�ي�م��ة ال �م �ت��داول��ة ب �ح��وال��ي  56في
المئة .وأش��ار إل��ى أن قطاع التأمين
احتل المرتبة األول��ى بين قطاعات
السوق من حيث مؤشر النمو ،حيث
ً
س �ج��ل ال �ق �ط��اع ن �م ��وا ق� ��دره  8.2في
ال�م�ئ��ة ،يليه ق�ط��اع ال �ع �ق��ارات ب��واق��ع
 8.1ف��ي المئة ث��م ق�ط��اع الصناعات
التحويلية بواقع  4.1في المئة.
وأوض � ��ح أن األص � ��ول االح�ت�ي��اط �ي��ة
الرسمية للكويت نمت ب��واق��ع 24.4
ف � ��ي ال� �م� �ئ ��ة خ � � ��ال س �ب �ت �م �ب��ر ع �ل��ى
أس� � � ��اس س� � �ن � ��وي ،ف� �ي� �م ��ا ت ��راج� �ع ��ت
ال�ق��روض االستهاكية ب��واق��ع ،%-4
وان� �خ� �ف� �ض ��ت ال� �ت� �س� �ه� �ي ��ات ب ��واق ��ع

 -74.1في المئة في القطاع النفطي
و -40.2في الصناعة .وعلى مستوى
ال �ت �ط��ورات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،أش ��ار التقرير
إل � ��ى أن ال� �ك ��وي ��ت رف� �ع ��ت ان �ت��اج �ه��ا
ً
النفطي بواقع  7آالف برميل يوميا
خال شهر سبتمبر ليصل إلى 2.29
ً
مليون برميل يوميا ،وقد تركز أكبر
ارتفاع لانتاج في ليبيا ،فيما كان
أك�ب��ر إن�خ�ف��اض ف��ي اإلم� ��ارات بواقع
ً
 239ألف برميل يوميا.
وفيما يتعلق باألسعار ،فقد تراجع
س�ع��ر ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ال�م�ص��در خ��ال
سبتمبر بواقع  2.96دوالر للبرميل
ً
ً
بالغا  42.12دوالرا.

 50مليار دوالر..
عائدات التطبيقات
عامليًا خالل  6أشهر
أن �ف��ق ال �م �س �ت �ه �ل �ك��ون م ��ا ي �ق��رب م ��ن 50.1
مليار دوالر في جميع أنحاء العالم على
 Googleف��ي ال�ن�ص��ف
 App StoreوPlay
ً
األول م ��ن ع� ��ام  ،2020وف ��ق ��ا ل �ل �ت �ق��دي��رات
والتوقعات األولية ل� «سنسور تاور» حتى
 30يونيو الماضي.
وبلغت نسبة الزيادة على أساس سنوي
 ،% 23.4بالمقارنة مع  40.6مليار دوالر
أن�ف�ق�ه��ا م�س�ت�خ��دم��و ال �ه��وات��ف المحمولة
ف��ي ك��ا المتجرين خ��ال نفس الفترة من
عام .2019

 120مليار دوالر منحها فائزا نوبل ألميركا
م��ع اإلع��ان ع��ن ف��وز االقتصاديين ف��ي جامعة ستانفورد،
روب��رت ويلسون وب��ول ميلغروم ،بجائزة نوبل لاقتصاد
ه��ذا ال �ع��ام ،ت�س��اء ل ك�ث�ي��رون :م��ا ال��ذي فعله ه��ذان ليحصا
ع �ل��ى ه� ��ذه ال� �ج ��ائ ��زة؟ وم� ��ا ه ��و ال �س��ر وراء ت �ف��وق �ه �م��ا ع�ل��ى
الجميع؟.
وق��ال��ت وك��ال��ة «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» األم �ي��رك �ي��ة ،إن االق�ت�ص��ادي�ي��ن
ً
ً
استوعبا مفهوما كبيرا ،وهو لعنة الفائز في المزادات ،ذلك
الذي يشعر ببهجة كبيرة عند الفوز بمزاد ،ثم يبدأ يشعر

ً
ً
ب��أن��ه دف��ع أك�ث��ر م��ن ال� ��ازم ،وي ��درك أن ه�ن��اك س�ب�ب��ا وج�ي�ه��ا
لعدم رغبة اآلخرين في دفع نفس ما دفعه .هذا هو ما فعله
ال �ف��ائ��زان ال �ج��دي��دان ب�ج��ائ��زة ن��وب��ل .وب�ح�س��ب ال��وك��ال��ة ،ف��إن
عمل ويلسون وميلغروم يعتبر غير ع��ادي ،من الجانبين
النظري والعملي ،حيث جمعت لجنة االتصاالت الفيدرالية
األميركية أك�ث��ر م��ن  120مليار دوالر م��ن داف�ع��ي الضرائب
من عام  1994حتى  ،2014عن طريق بيع ت��رددات السلكية
باستخدام مزاد صمموه مع بريستون مكافي.

السفر اآلمن
لقضاء
العطالت

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة مظفر �لكر�م
لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

يون�س عبد�هلل حممد مظفر
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

م��ع اق �ت��راب ن�ه��اي��ة ال �ع��ام،
ب� � � � ��دأ ال � � � �ن � � ��اس ي � �ف � �ك� ��رون
باالنضمام إلى األصدقاء
وال� � � � �ع � � � ��ائ� � � � �ل � � � ��ة ل� � �ق� � �ض � ��اء
ع� �ط ��ات� �ه ��م .األم� � � ��ر ال � ��ذي
ً
ً
ل��م ي�ت�ط�ل��ب ي��وم��ا ت�ف�ك�ي��را
ً
م�ط��وال قبل وب��اء فيروس
ك� ��ورون� ��ا ال �م �س �ت �ج��د .ه��ل
ي �ج��ب أن ت �س��اف��ر ل�ق�ض��اء
اإلج� � � � � � � � ��ازات ف � � ��ي 2020؟
م � ��ا االح � �ت � �ي� ��اط� ��ات ال �ت ��ي
ً
ت �ج �ع �ل �ه��ا أك � �ث� ��ر أم � ��ان � ��ا؟
أس � �ئ � �ل� ��ة ع� � ��دي� � ��دة ت� � � ��راود
ف � �ض� ��ول ال� � �ن � ��اس ال � �ي� ��وم،
وعليه ،تحدثت  CNNمع
خبراء طبيين حول كيفية
تقليل المخاطر المتعلقة
بالسفر في العطات.
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ري�ت�ش��ارد
داود ،وهو أخصائي طب
السفر والمدير في عيادة
ف �ل �ي ��ت س� �ت ��ري ��ت ب �ل �ن ��دن:
«رب�م��ا ال ،إذا ك�ن��ت تشعر
بالقلق أو الضعف».
وأوضح أنه يمكنك السفر
إذا ك �ن��ت ع �ل��ى اس �ت �ع��داد
ل �ت ��وخ ��ي ال � �ح� ��ذر وات� �ب ��اع
القواعد والتكيف بسهولة
م � ��ع ت � �غ � �ي � �ي� ��رات ال� �خ� �ط ��ة.
ويقول الدكتور هنري وو،
وهو مدير مركز «Emory
 »TravelWellوأس � �ت� ��اذ
األمراض المعدية في كلية
الطب بجامعة «إيموري»
ف ��ي أت ��ان� �ت ��ا« :إذا ق ��ررت
السفر ،فحاول أن تجعلها
بتجمعات صغيرة واتخذ
االح� �ت� �ي ��اط ��ات ال� ��ازم� ��ة»،
م �ث��ل ارت � ��داء ق �ن��اع ال��وج��ه
وم � � � �م� � � ��ارس� � � ��ة ال � �ت � �ب� ��اع� ��د
االج � �ت � �م ��اع ��ي وال� �ن� �ظ ��اف ��ة
الجيدة لليدين.
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