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ال تمرير ألي مطالبات مالية إضافية في الوقت الحالي

التقشف يضرب جنبات الحكومة ..شد الحزام طوعًا أو كرهًا

اللجوء للسحب الخارجي وارد ..في حال تمهيد طريق سياسي مالئم
دراسات عدة لتقنني الصرف على الرواتب والدعوم ..الحسم فيها يتطلب التأني
كتب حسام رجب

ق��ال��ت م �ص��ادر م�ع�ن�ي��ة ل ��«ال �ن �ه��ار» ،إن أي
مطالبات مالية اضافية في الوقت الحالي
ت� �ق ��اب ��ل ب ��ال ��رف ��ض ،م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ال �ج �ه��ة،
باستثناء الضروريات الصحية المتعلقة
بمواجهة وباء «كورونا».
وك�ش�ف��ت ع��ن ح��ال��ة ت�ق�ش��ف ع��ام��ة دخلتها
ً
ً
الجهات الحكومية طوعا أو كرها ،لتقنين
نفقاتها لمواجهة العجز ال�م��ال��ي ،خاصة
وأن مصادر التمويل محدودة وغير كافية
ف ��ي ال ��وق ��ت ال� �ح ��ال ��ي ،م��وض �ح��ة أن ح ��زام

مؤسسات دولية تدعو
ملواصلة اإلصالحات بعد
رسوخ التعافي
مطلوب تنفيذ تدابير
الضبط املالي ومعالجات
وهيكلية قوية
إشادات بالجهود
الحكومية في متابعة
املشروعات املهمة

ً
اإلنفاق على أشده تحسبا لتأخر مصادر
تمويلية.
وت��اب�ع��ت أن الحكومة خفضت مشتريات
السلع والخدمات بشكل كبير وغير متوقع
وفي فترة وجيزة للغاية.
وتوقعت المصادر ذاتها اللجوء للسحب
م � ��ن االج � � �ي� � ��ال ف � ��ي ح � � ��ال ت �م� �ه� �ي ��د ط ��ري ��ق
سياسي م��ائ��م ،مشيرة ال��ى أن مؤسسات
دول� �ي ��ة ع ��دي ��دة ت��دع��و ال �ك��وي��ت ل�م��واص�ل��ة
اإلصاحات بعد رسوخ التعافي.
وح��ذرت المصادر من التوسع في اإلنفاق
ع�ل��ى ال �م �ش��روع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة ،دون غ�ط��اء
م��ال��ي أو ت �م��وي��ل ب��دي��ل ،م��وض �ح��ة ان ه��ذا
األم� ��ر ق��د ي� ��ؤدي ال ��ى ات �س��اع رق �ع��ة العجز
ً
ب�ش�ك��ل ي�ص�ع��ب ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه م�س�ت�ق�ب��ا،
خ��اص��ة ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام
وع� ��راق� ��ل ال �س �ح��ب م ��ن ص� �ن ��دوق األج� �ي ��ال
القادمة.
وتحدثت عن دراسات عدة قدمت في اآلونة
األخ� �ي ��رة ل�ت�ق�ن�ي��ن ال� �ص ��رف ع �ل��ى ال ��روات ��ب
والدعوم ،لكن الحسم فيها يتطلب التأني،
خاصة وانها قد تواجه بمعارضة شعبية
ش � ��دي � ��دة .ول �ف �ت ��ت ال� �م� �ص ��ادر ال � ��ى وج� ��ود
ن �ي��ة ح�ك��وم�ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ل�ح�س��م ال �ش��واغ��ر
ً
الوظيفية قريبا ،وتقليص المستشارين،
ف�ض��ا ع��ن ت��وج��ه لفلترة ك�ب�ي��رة للقيادات
المتقاعسة.
وبينت ال�م�ص��ادر ان المطلوب ف��ي الوقت
الحاضر هو تنفيذ تدابير الضبط المالي
والتوجه إلص��اح��ات ومعالجات هيكلية
قوية.
ف� �ي� �م ��ا اش � � � � ��ادت م� ��ؤس � �س� ��ات ك � �ب� ��رى م �ث��ل
ص � �ن� ��دوق ال� �ن� �ق ��د ال � ��دول � ��ي وك� ��ذل� ��ك ال �ب �ن��ك
ال ��دول ��ي ،ب��ال�ج�ه��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة،
خاصة على مستوى متابعة المشروعات
المهمة ،ومواجهة جائحة كورونا.

مزايدة الستثمار مواقع «جسر جابر»

كتب باسم رشاد

ط ��رح م�ج�ل��س ال� � ��وزراء م ��زاي ��دة ف��ي ش ��أن ال�ت��رخ�ي��ص ب�ت�خ�ط�ي��ط وت�ط��وي��ر
وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغال واستثمار مواقع محور جسر الشيخ
جابر األح�م��د المكونة م��ن الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين
ال�ش�م��ال�ي��ة وال �ج �ن��وب �ي��ة .وس �ي �ك��ون ال �ط��رح األح� ��د  2021/9/26وم�ع��اي�ن��ة
الموقع األح��د  2021/10/24واالجتماع التمهيدي الثاثاء 2021/10/26
بقاعة االجتماعات ادارة العقود والمشتريات ،االم��ان��ة العامة لمجلس
ال��وزراء ،الساعة الثانية عشرة ظهرا ،واالقفال يوم الخميس 2022/3/17
ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة ظ�ه��را ،ق�ص��ر ال�س�ي��ف ال�ع��ام��ر .ويقتصر الحضور
لمعاينة الموقع على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع احضار

ما يثبت ذلك .وتقدم الكفالة األولية بقيمة « 700.000دينار» باسم األمانة
العامة لمجلس ال��وزراء ،وتكون صالحة لمدة ال تقل عن « »180يوما من
ت��اري��خ اخ��ر م��وع��د لتقديم ال �ع �ط��اءات .وع�ل��ى ال�ش��رك��ات ال��راغ�ب��ة ف��ي ش��راء
كراسة ال�ش��روط ان تقدم المستندات التالية« :ش�ه��ادة من الهيئة العامة
للمعلومات ال�م��دن�ي��ة س��اري��ة ال�م�ف�ع��ول ،ش �ه��ادة اس�ت�ي�ف��اء نسبة العمالة
الوطنية س��اري��ة المفعول ،ك�ت��اب تفويض ونسخة م��ن البطاقة المدنية
لمندوب الشركة ل�ش��راء ال�ك��راس��ة واذا ك��ان��ت الشركة م��درج��ة ف��ي بورصة
الكويت او مملوكة بنسبة ال تقل ع��ن « »%50م��ن حكومة الكويت ،تقدم
شهادة تسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة
في الكويت ،مقيدة لدى هيئة تشجيع االستثمار المباشر « »KDIPAتقدم
الرخصة صادرة من الهيئة.

األعلى للتخطيط يتابع مع املالية إنجاز قوانني

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمـون بخالـص العـزاء واملواسـاة من

عائلة �لالفي �لكر�م
لوفـــاة املغفــور له بإذن اهلل تعـالى

الفي �سعــــد �لالفي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

السحب من األجيال والضرائب..
متطلبات تشريعية حكومية

ً
وج��ه المجلس األع�ل��ى للتخطيط والتنمية ،ك�ت��اب��ا ال��ى وزارة
المالية ،تضمن متابعة المتطلبات التشريعية للوزارة الواردة
ف ��ي ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة .وق � ��ال ال �م �ج �ل��س أن م �ش��روع��ات
ال�ق��وان�ي��ن ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال�م��ال�ي��ة ،ه��ي ق��ان��ون م �ش��روع ال��دي��ن

العام ،قانون الضريبة المضافة ،وقانون الضريبة اإلنتقائية،
وق��ان��ون السحب م��ن األج �ي��ال .وطلب المجلس م��واف��ات��ه باسم
الشخص المسؤول عن ادخ��ال الموقف التنفيذي للمتطلبات
التشريعية الخاصة بوزارة المالية.

بـ  7.2مليارات دوالر

الكويت الخامسة عامليًا في إصدارات
الصكوك خالل  6أشهر

ً
احتلت الكويت المركز الخامس عالميا
م��ن حيث إص��دار ال�ص�ك��وك ،بقيمة 7.2
م �ل �ي��ارات دوالر ،خ ��ال األش �ه��ر الستة
األول ��ى م��ن ه��ذا ال �ع��ام ،وه��و م��ا يشكل
 %7.1من إجمالي اإلصدارات.
وحسب فوربس الشرق األوسط جاءت
م��ال �ي��زي��ا ف ��ي ال �م��رت �ب��ة األول � ��ى ع��ال�م� ً�ي��ا
خ � ��ال ال� �ن� �ص ��ف األول ف� ��ي إص� � � ��دارات
ال �ص �ك��وك ب�ق�ي�م��ة  37.5م �ل �ي��ار دوالر،
وه��و م��ا يمثل  %36.8م��ن اإلص� ��دارات

الصناعة :إغالق
وإنذار  5قسائم
مخالفة
قامت الهيئة العامة للصناعة بانذار
 3م ��ن اص� �ح ��اب ال �ق �س��ائ��م ف ��ي ال ��ري
والفحيحيل الزال ��ة ال�م�خ��ال�ف��ات خ��ال
م��دة اقصاها شهر م��ن تاريخه وفي
حالة ع��دم ازال��ة المخالفة فسوف يتم
ات �خ��اذ اج� � ��راءات اش ��د وف �ق��ا ل�ل�ق��واع��د
المعمول بها.
ك �م��ا ق� � ��ررت ال �ه �ي �ئ��ة اغ� � ��اق س � ��رداب
قسيمة في الري وميزانين في قسيمة
بالشويخ الصناعية.
ودع � � ��ا م ��دي ��ر ع � ��ام ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة
عبدالكريم تقي المخالفين بااللتزام
بالقانون وازال��ة المخالفة لعدم توقيع
عقوبات مشددة عليهم.

ال �ع��ال �م �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة  102م �ل �ي��ار دوالر،
تليها ال�س�ع��ودي��ة ف��ي المرتبة الثانية
ً
عالميا واألولى في منطقة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ب�ق�ي�م��ة  22م�ل�ي��ار
دوالر ،وه� � ��و م� ��ا ي �ش �ك��ل  %21.6م��ن
إصدارات الصكوك العالمية في األشهر
الستة األولى من العام الحالي.
ك �م��ا ج � ��اءت إن��دون �ي �س �ي��ا ف ��ي ال �م��رك��ز
ال� �ث ��ال ��ث ب � ��إص � ��دارات وص� �ل ��ت ق�ي�م�ت�ه��ا
إل��ى  14.3مليار دوالر ،م��ا يمثل نحو

 %14من اإلص��دارات العالمية ،متقدمة
ع �ل��ى ت��رك �ي��ا ال� �ت ��ي ح �ل��ت ف ��ي ال �م��رت �ب��ة
الرابعة ب��إص��دارت بلغت قيمتها 11.8
مليار دوالر أي  %11.6من اإلص��دارات
العالمية.
وش �ه��د ال �ن �ص��ف األول م ��ن ه ��ذا ال �ع��ام
ارت �ف� ً
�اع��ا ف��ي حجم إص� ��دارات الصكوك
بنسبة  %3لتصل إلى  102مليار دوالر،
مقابل  99مليار دوالر في نفس الفترة
من العام الماضي.

َّ
«فيسبوك» شنت حملة
على معارضي التطعيم

أزال� � � ��ت ش ��رك ��ة ف �ي �س �ب��وك ش �ب �ك��ة م��ن
حسابات المستخدمين م��ن موقعها
األس ��اس ��ي ،وإن �س �ت �غ��رام ،م��رت �ب �ط��ة ب�
 ،Querdenkenوهي حركة في ألمانيا
ت� �ع ��ارض إج� � � ��راءات ك ��وف� �ي ��د 19-م�ث��ل
ارت � � � � ��داء األق � �ن � �ع� ��ة وف� � � ��رض ع �م �ل �ي��ات
اإلغ� � ��اق .وك �ت��ب م��وق��ع ف�ي�س�ب��وك في
إح � � ��دى ال � �م� ��دون� ��ات« :ان �ت �ه �ك ��ت ه ��ذه
الشبكة باستمرار معايير المجتمع
الخاصة بنا ض��د التضليل الصحي
ال � �ض� ��ار ،وال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال �ع �ن��ف،
وال�ب�ل�ط�ج��ة ،وال �م �ض��اي �ق��ات ،وخ�ط��اب
ال�ك��راه�ي��ة» .وس��اع��دت المجموعة في
ت�ن�ظ�ي��م م �س �ي��رة ال� �ع ��ام ال �م��اض��ي في
برلين لمعارضة القوانين المتعلقة
ب ��ال ��وب ��اء ،وال �ت ��ي ت �ق��ول إن �ه��ا تنتهك
الحريات الدستورية األلمانية.

وق��ال��ت ش��رك��ة ف �ي �س �ب��وك ،إن ال�ح��رك��ة
مرتبطة بالعنف وغيره من األض��رار
االج�ت�م��اع�ي��ة ،أق ��ل م��ن  150مجموعة
ً
ً
أو ص �ف �ح��ة أو ح� �س ��اب ��ا م ��رت �ب �ط ��ا ب �
 ،Querdenkenولم يحظر كل محتوى
ال � �م � �ج � �م� ��وع� ��ة .وق � � � ��ال ال � �م � �س� ��ؤول� ��ون
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ون إن ��ه ت�م��ت إزال� ��ة الشبكة
كجزء من سياسة فيسبوك الموسعة
ال� �ت ��ي ت �ح �ظ��ر م �ج �م��وع��ات ح �س��اب��ات
ً
ال� �م� �س� �ت� �خ ��دم� �ي ��ن ال � �ت� ��ي ت� �ع� �م ��ل م �ع ��ا
ل�م�ح��اول��ة ت�ج�ن��ب ق��واع��د وس�ي��اس��ات
ف �ي �س �ب ��وك .م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال رئ �ي��س
ال� �س� �ي ��اس ��ة األم � �ن � �ي ��ة ف � ��ي ف �ي �س �ب��وك،
ن ��اث ��ان � �ي ��ال غ� ��اي � �ش� ��ر« :ت� � ��م ت �ص �م �ي��م
ه � � ��ذا ال� � �ب � ��روت � ��وك � ��ول الل � �ت � �ق� ��اط ه ��ذه
ال� �م� �ج� �م ��وع ��ات ال � �ت� ��ي ه � ��ي ن � � ��وع م��ن
الوسط».

