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اجلمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

عمار العجمي: القيادة السياسية تدعم جميع احللول الواقعية ملعاجلة القضية اإلسكانية
خالل ندوة نّظمتها «اجلمعية االقتصادية».. بعنوان «األزمة اإلسكانية التحديات واحللول»

ذلك الى البيروقراطية احلكومية 
وعدم القدرة علــى اتخاذ قرار، 
ونأمل أن نرى قــرارا فاعال من 

احلكومة احلالية.
العمل بشفافية

من جهته، قال رئيس جلنة 
األولويــات فــي مجلــس األمة 
النائــب م.عبداهللا فهاد العنزي 
إن املشكلة االسكانية هي مشكلة 
ارادة وقرار، فكل شيء موجود، 
والتزال العوائــق موجودة في 
مدينة جنوب سعدالعبداهللا رغم 
ســنوات على إقرارهــا، فعلينا 
ان نتصــارح مع الناس ونعمل 

بشفافية.
وأضــاف: «غياب الشــفافية 
جعــل املواطنني يتــرددون في 
اختياراتهم في املدن االسكانية، 
حيث انــه بعد توزيــع املطالع 
طرحت خيطان وجنوب عبداهللا 
املبارك، واآلن الناس تتســاءل 
عــن مصير الصليبيــة وتيماء 
بعــد انتهــاء البنيــة التحتيــة 
للبيوت امليسرة، فاملشكلة حاليا 
فنيــا، وعلينــا ان نتعامل معها 
بشــكل فني ونؤكد للجميع ان 
القضية االسكانية ستكون أولى 

األولويات».
بدوره، قال النائب حمد العبيد 
إننا نتوجه بالشــكر لكل جلان 
األهالي التطوعية التي كان لها 
دور ايجابي في احلث على حل 
القضية االسكانية، فاليوم اعضاء 
اللجنة االسكانية ٤ منهم يعانون 
مما يعانيه املواطن وينتظرون 
دورهم في االســكان، ولكن من 
االمور االيجابية ان وزير االسكان 
جاء من رحم الشعب، فالقضية 
االسكانية حتتاج الى قرار حازم.

وأضاف: يجب تطوير اللوائح 
اإلداريــة فــي املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية وتعديل قرار 
حرمان من حصل على ميراث ٢٠٠
متر مربــع من حقه في الرعاية 
السكنية، ومعاجلة قضية سحب 
بيت املتوفى وعدم اصدار وثيقة، 
كما يجــب تذليــل العقبات في 
التعاقــد مع الشــركات العاملية 
وتأخر التوزيعات وجتهيز البنى 
التحتية ومشاكل ميزانية بنك 

االئتمان.

حلول عاجلة، والشق الثاني هو 
احلل احلقيقي للقضية االسكانية 
من خالل إقرار قوانني االستدامة 
للرعاية الســكنية، حيث نعمل 
عليها منذ سنوات وجلسنا مع كل 
املعنيني لنفهم ونعالج املشكلة 
ونتمكن من صياغة قوانني فاعلة 
النتشال البالد من هذه القضية 
التي متس كل املواطنني وخالل 
االسابيع القادمة سيرى اجلميع 

النتائج الفعلية».
بــدوره، قــال رئيــس جلنة 
امليزانيات في مجلس األمة النائب 
د. عادل الدمخــي: «احلكومة ال 
تستطيع ان حتدد االولوية للبنية 
التحتية للمــدن اجلديدة وهذا 
واضح، فما الفائدة املرجوة من 
اعادة بناء البنية التحتية جلنوب 
الســرة من جديد، فاالزدحامات 
املرورية لها العديد من احللول 
ومنهــا البصمة املرنــة، ونحن 
نعيــش فــي فوضى املســؤول 
عنها النظام االداري للدولة وعدم 
معاجلة التركيبة السكانية، ومن 
هنا فال توجد أولويات واضحة 

لدى احلكومة».
ولفت الدمخي إلى ان امليزانية 
خصص فيهــا ٢٫٥ مليار دينار 
للبنية التحتية فلماذا ال تسخر 
لبناء املدن اجلديدة؟ حيث يرجع 

تفــاؤل بتوجــه اصالحــي لدى 
احلكومة، مشيرا الى أن احلكومة 
متد يد التعاون ملعاجلة القضايا 
املوجودة، وعليه فالبد أن يكون 
هناك قرار فعلي لتطبيق وتنفيذ 

احللول املطروحة.
وأضاف: «لدينا خريطة طريق 
حلــل القضيــة االســكانية من 
شقني أولها التعامل مع القضايا 
احلالية واملشــاكل اليومية في 
املــدن الســكنية لنتغلــب على 
املعوقات بالتعــاون مع اجلهاز 
التنفيذي وهذه محاولة إليجاد 

ما يتعلق بدورنــا في حل هذه 
القضية سنستعجل فيه ونقوم 

بإجنازه ملصلحة املواطن».
خطوات واضحة 

من جانبه، شدد مقرر اللجنة 
االسكانية في مجلس األمة النائب 
د.عبدالعزيز الصقعبي على أن 
الكلمات ال تكفي في هذه القضية، 
فالبد من خطوات عملية واضحة 
من الســلطتني، وصــدور قرار 
سياســي جريء حلــل القضية 
االســكانية، مشــيرا الى وجود 

فالقضية االسكانية هي استمرار 
واســتدامة لكل اســرة كويتية، 
فارتفاع قيمة االيجارات يواجهها 
٩٢ ألف طلب اسكاني قائم، والبد 
من وضع احللول لهذه املشكلة.

وأضاف إن «األزمة االسكانية 
ليســت قضيــة أراض، بــل هي 
قضية قــرار حازم، فقد كان لنا 
دور في املجلس البلدي بتحرير 
العديد من االراضي وتخصيصها 
لـ«الســكنية» واملســاهمة فــي 
إزالة املعوقات في جنوب سعد 
العبداهللا، كما نؤكد على أن كل 

حصلوا على قسائم في خيطان 
قــد انتقلوا إلى جوار ربهم قبل 
أن يسكنوا منازلهم في خيطان».

تفاقم األزمة اإلسكانية

من جانبه، قال رئيس اجلمعية 
الكويتيــة خالــد  االقتصاديــة 
املطيــري، ان اجلمعية حترص 
على طرح املوضوعات التي تهم 
املواطن، وال شك في أن حتديات 
القضية االسكانية تتفاقم، وعلى 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
أن تتصدى لهذه األزمة وأن تضع 

لها احللول املناسبة.
بــدوره، قــال املنســق العام 
للجنــة أهالــي مدينــة جنــوب 
سعد العبداهللا التطوعية فهيد 
امللحم، إن اللجنة بذلت اجلهود 
احلثيثــة لاللتقاء باملســؤولني 
والنــواب لعرض همــوم أهالي 
املدينة ومواكبة متطلبات اجناز 
املدينة، مشــيرا الــى أن اللجنة 
طلبت من الوزير عمار العجمي 
وضع خطة زمنية واضحة لطرح 
عقود البنية التحتية للمدينة.

من جهته، قال رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري إن القضية 
االســكانية هي القضية األولى 
لدى أعضاء املجلس البلدي، فهي 
ليست قضية رفاهية أو تكسبات، 

علي إبراهيم 

أكــد وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلــس األمــة ووزيــر الدولة 
لشــؤون اإلســكان والتطويــر 
العجمــي أن  العمرانــي عمــار 
القضيــة اإلســكانية بالكويــت 
تواجــه العديد مــن التحديات، 
مشددا على انها ستصبح أزمة 
لألسر الكويتية حال عدم تضافر 
اجلهود حللها، وأنه يجب ابتكار 
حلول جديدة دون انتقاص من 
حــق املواطن باحلصــول على 

سكن كرمي.
وقال العجمــي خالل الندوة 
التي نظمتها اجلمعية االقتصادية 
الكويتيــة بالتعــاون مع جلنة 
جنوب سعد العبداهللا التطوعية 
أول من امــس، بعنوان «األزمة 
اإلسكانية التحديات واحللول»، 
إن القيادة السياســية وضعت 
القضية االسكانية في اعتبارها 
وتدعــم جميع احللول اجلديدة 
الكفيلة مبعاجلة القضية بشكل 

واقعي وملموس.
ولفت العجمي الى أن أنه لم 
يأل جهدا في اتخاذ القرارات التي 
تسهم في حل القضية االسكانية، 
مشيرا الى أنه يعمل مع فريق على 
وضع خطط قصيرة ومتوسطة 
وطويلة املدى حللحلة القضية 

ومعاجلتها بشكل جذري.
وأضاف إن مشــروع مدينة 
جنوب سعد العبداهللا يحتوي 
على ٦ ضواح بسعة ٢٤ ألف وحدة 
ســكنية موزعة على ٥ ضواح، 
حيث وزعت منها ٤٥٩١ قسيمة، 
مبينــا أنه مت أخــذ املوافقة من 
اجلهات املعنية إلرسال مناقصة 
البنية التحتية للمدينة للطرح، 
حيث يجري حاليا جتهيز املعايير 
والشروط الواجب توافرها في 
الشــركات املنفــذة، ونتوقع أن 

تنجز في ديسمبر ٢٠٢٢.
وتابع العجمي بالقول: «جميع 
االخــوة في اللجــان التطوعية 
الذين قابلتهم وجدتهم يحملون 
هم الوطن واملواطن، وذكرت لهم 
أن يدي بأيديهم، وطموحنا هو 
تقليص فترة االنتظار ملستحقي 
الرعاية السكنية، وقد أصابني 
احلزن عندمــا علمت أن ٦ ممن 

(محمد هاشم) جانب من املشاركني في ندوة اجلمعية االقتصادية حول القضية اإلسكانية  

٣ مراحل رئيسية حلل األزمة اإلسكانية
قال مقرر اللجنة االسكانية في مجلس األمة 
النائــب د.عبدالعزيز الصقعبي إن حل القضية 
اإلسكانية ينطلق من خالل ٣ مراحل رئيسية.. 

وهي كما يلي:
٭ املرحلة األولى: انشــاء شركات مساهمة تكون 
للحكومة واملواطن حصــة فيها، باإلضافة الى 
حصة لشريك استراتيجي، ومن خالل هذه الشركة 
يدخل املطور العقاري في استصالح األراضي، 
ومجلس األمة في طور اللمســات النهائية لهذا 

القانون وسيعرض خالل ثالثة اسابيع.
٭ املرحلة الثانية: جتميع شتات القضية االسكانية 

ومعاجلة الفوضى بهذا اجلانب، وعليه فالبد من 
وجود هيئة عقار تنظــم كل ما يتعلق بالعقار 
لتنظيم الفوضى احلاصلة حاليا وتقوم مبتابعة 
ورصد سوق العقار في الكويت وتصدر التقارير 

واالحصائيات وغيرها
الفوضــى احلاصلة في  ٭ املرحلة الثالثة: ضبط 
الــدورة املســتندية للعقار لكــي ال تتكرر دفع 
الرسوم والوكاالت العقارية والتسجيل العقاري 
واصدار التراخيص وغيرها، ومع هذا كله يجب 
احلذر لكي ال جتير هذه القوانني ملصلحة التاجر 

على حساب املواطن.

٣٫٩ مليارات دينار ملكيات األجانب 
بأسهم البنوك الكويتية

شريف حمدي

تباين أداء بورصة الكويت بنهاية تعامالت 
األسبوع بعد تداوالت اتسمت بالهدوء في اغلب 
اجللسات تزامنا مع انطالق كأس العالم، حيث 
انهى السوق األول تعامالت األسبوع على تراجع 
محدود فيما جنح الســوق الرئيسي لالرتفاع 

ايضا بشكل محدود.
وظهــرت خــالل تعامالت األســبوع نزعة 
بيعية إلى حد ما خاصة على األسهم القيادية 
بعد ان شــهدت هذه النوعية من االسهم زخما 
شرائيا الفتا خالل األســابيع الثالثة األخيرة 
بالتزامن مع اعالن البنوك والشركات القيادية 
عن النتائج املالية اخلاصة بفترة الربع الثالث 
مــن العام احلالــي والتي جــاءت ايجابية في 
مجملها، في املقابل كان الشــراء ملحوظا على 
األسهم املتوسطة والصغيرة بتوجهات مضاربية 

جلني األرباح السريعة.
ومن العوامل التي أثرت سلبا على مجريات 
التداول خالل االســبوع، جنوح اسعار النفط 
للتراجــع ليهبط النفــط الكويتي ألقل من ٩٠

دوالرا للبرميــل ألول مــرة منذ اندالع احلرب 
الروسية ـ االوكرانية في فبراير املاضي.

ومع تباين اداء مؤشرات السوق وجنوحها 
للتراجع، خســرت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت ٤٣٤ مليــون دينار بنهاية التعامالت 
االســبوعية ليصل اإلجمالي إلى ٤٨٫٦٦ مليار 
دينار تراجعا من ٤٩٫٠٩ مليارا في نهاية االسبوع 

املاضي بنسبة تراجع ٠٫٩٪.
وتراجعت السيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
٤٠٪، مبحصلة اســبوعية بلغــت ١٨٨ مليون 
دينــار مبتوســط يومي هبط إلــى ٣٨ مليون 
دينار مقارنة مع ٣١٥ مليون دينار مبتوســط 
يومي ٦٣ مليون دينار األسبوع املاضي، وبدا 
جليا ان هناك احجاما عن ضخ الســيولة كما 
في األسابيع األخيرة على وقع تراجع اإلقبال 

نسبيا على األسهم ذات القيم السعرية املرتفعة.
ومع حالة الهدوء التي سيطرت على مجريات 
التداول خالل جلسات األسبوع، تراجعت أحجام 
التداول بنسبة ٤٥٪، بكميات ٧٩٣ مليون سهم 
مقابل ١٫٤٥١ مليار سهم في تعامالت األسبوع 

املاضي. 
وفي ســياق آخر، تراجعت قيمة األجانب 
في أسهم البنوك الكويتية بشكل طفيف من ٤

مليارات دينار إلى ٣٫٩ مليارات دينار بنسبة 
٢٫٥٪ مقارنة مع األسبوع املاضي، وجاء تراجع 
القيمة رغم تعزيز األجانب لنســب ملكياتهم 
نظرا النخفاض اسعار بعض األسهم البنكية.

وطبقــا إلحصائيــة حول نســب امللكيات 
األجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٢٣ نوفمبر 
اجلاري، استمرت العمليات الشرائية لألجانب 
من خالل زيادة امللكيات في أسهم ٦ بنوك هي: 
بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 
«بيتك» وبنك اخلليج والبنك االهلي وبوبيان 
ووربة، مقابل انخفاضها في بنك برقان فقط، 
فيمــا اســتقرت في ٣ بنوك هــي بنك الكويت 

الدولي KIB، التجاري، واألهلي املتحد.
وجاء «الوطني» بالصدرة من حيث القيمة 
بـــ ٢٫٠٦٩ مليار دينار بعد ارتفاع النســبة بـ 
٠٫٠١٪ لتصل إلى ٢٤٫٥٧٪، وحل «بيتك» باملرتبة 
الثانيــة من حيث القيمة بـ ١٫٣٥٦ مليار دينار 
بنسبة شراء ٠٫٠٦٪ لتصل النسبة إلى ١١٫٨٢٪، 
كما ارتفعت ملكيات االجانب في بنك اخلليج 
بنســبة ٠٫٠٦٪ بنســبة ١٧٫٢٩٪ بقيمة ١٨٧٫٥

مليون دينار.
وارتفعــت ملكيات االجانــب في «االهلي» 
بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل النســبة االجمالية إلى 
١٫٢١٪ بقيمــة ٧٫٠٦ ماليني دينار، كما ارتفعت 
في «بوبيان» بنسبة ٠٫٠٣٪ لتصل إلى ٥٫٩٠٪ 
بقيمة ١٨٥٫٢ مليون دينار، وارتفعت في «وربة» 
بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل إلــى ٥٫١٩٪ بقيمة ٢٦٫٦

مليون دينار.

٤٣٤ مليون دينار خسائر أسبوعية لـ «البورصة».. و١٨٨ مليوناً محصلة السيولة

الشيخ محمد اجلراح: الكويت من أول الداعمني للبنان.. 
وسنعمل على تشجيع وحتفيز عودة االستثمار إليه

بيروت - أحمد منصور

قــال رئيس احلكومــة اللبنانية 
جنيب ميقاتي إن اخلروج من املأزق، 
يجب أن يكــون عن طريق حل عام 
وتســوية تنطوي قبل كل شــيء، 
على انتخــاب رئيــس للجمهورية 
في أســرع وقت ممكن، وتشــكيل 
حكومة جديدة، واإلسراع في عجلة 
اتفاق  املنشودة، وإبرام  اإلصالحات 
نهائــي مع صندوق النقــد الدولي، 
وبالتالي احلصول على املســاعدات 
املوعودة، في سبيل احتواء  الدولية 
املخاطر الكامنة حاليا كشرط مسبق 
ألي نهوض اقتصــادي مرجو على 

املديني املتوسط والطويل.
ميقاتــي كان يتحدث خالل حفل 
افتتــاح فعاليات «منتــدى بيروت 
االقتصادي ٢٠٢٢»، الذي ينظمه احتاد 
املصارف العربية، في فندق ڤينيسيا، 
العربية في  «التجارب  حتت عنوان: 
اإلصالح االقتصادي وصوال إلى اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي».
وألقى ميقاتــي كلمة رحب فيها 
باحلضور املصرفي اللبناني والعربي، 
مشــيرا إلى أنه ال مخــرج لألزمة 
االقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني 
منها لبنان، مــن دون إقرار االتفاق 

النهائي مع صندوق النقد مبا يؤمن 
تدفق مداخيل بالعمالت األجنبية إلى 
لبنان، أكان من خالل صندوق النقد 
مباشرة أو من خالل الدول املانحة فيما 
بعد، والتي لن متد يد املساعدة إذا لم 
يكن هنالك مراقب دولي لإلصالحات 

أال وهو صندوق النقد.
وأوضح أن إبرام االتفاق سيمكن 
أيضا من وضع البالد على سكة النمو 
االقتصــادي اإليجابي وأن يحد من 
الضغوط االجتماعية واالقتصادية التي 
تعاني منها األسر اللبنانية بشكل عام.
وأضاف: «توصلنا إلى اتفاق على 
النقد  املوظفني» مع صندوق  صعيد 
الدولي، في أبريــل املاضي، ويبرز 
التحدي األكبر في استكمال مختلف 
القوانني  إقرار  اللبنانية  الســلطات 
واإلجراءات الواردة في هذا االتفاق، 
من أجل إبرام االتفاق النهائي مع مجلس 

إدارة الصندوق».
القطــاع املصرفي  وقــال: «ان 
اللبناني، والذي عرف سنوات حميدة 
على فتــرة طويلة من الزمن، يعاني 
اليوم من أزمة قاسية وخطيرة بحيث 
ينبغي تضافر جهود كل الســلطات 
السياسية والنقدية واملصرفية من أجل 
احتواء االختالالت القائمة والنهوض 
التعافي واخلروج من  بالقطاع نحو 

كبوته احلالية».
وقال: «ال بد في اخلتام من التذكير 
بأن هناك خيارين متاحني اليوم، اخليار 
األول الذي يجب جتنبه بكل الطرق 
يتمثل بسيناريو املراوحة واجلمود 
والالإصالح والذي قد يؤدي في نهاية 
املطاف إلى الليرة املطلقة، في حني أن 
اخليار الثاني يقوم على إعادة هيكلة 
منتظمة وفــق برنامج إصالحي مع 
صندوق النقد الدولي من شــأنه أن 
للتصحيح الضروري  املفتاح  يكون 

للوضع املالي بشكل عام».
دعم مسار اإلصالح

من جانبه، قال رئيس بنك الكويت 
الدولي، رئيس جلنة االســتثمار في 
احتاد املصارف العربية الشيخ محمد 
جراح الصباح: «في الكويت، لم نترك 
مناسبة يحتاج فيها لبنان احلبيب، إلى 
الدعم واملــؤازرة، إال وكنا من أوائل 
الداعمني، وخصوصا اليوم فإن حضور 
الكويت يهدف إلى دعم مسار التعافي 
واإلصالح االقتصادي، واملســاهمة 
في دفع مسيرة االستقرار والنمو».

وأضاف: «سنعمل بكل طاقاتنا، 
كلجنة استثمار في احتاد املصارف 
العربية إلى تشــجيع وحتفيز عودة 
االستثمارات إلى لبنان، الذي يزخر 

التي  املنتجة،  باإلمكانات واملشاريع 
تخرج لبنــان من النفق، وتعيده إلى 
خارطة الدول املزدهرة، وجتدد الثقة 

باقتصاده وبقطاعه املصرفي».
وقال: «لبنان وشعبه لديه مكانة 
الصديق، واألخ لدى الكويت وشعبها. 
لذا نتمنــى أن يفتح هذا املؤمتر بابا 
البلد احلبيب  واسعا، الستعادة هذا 
لبنان، ثقة املجتمع العربي، واالطمئنان 
على مساره السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي، وأن يحافظ على املناخ 
االستثماري فيه، من خالل اإلصالحات 
املطلوبــة، ونتمنى علــى احلكومة 
اللبنانيــة واجلهــات املعنية، وضع 
خطة تضمن استعادة أموال املودعني 
العرب حفاظا على الثقة بلبنان وقطاعه 
املصرفي، والتي حتى لم تتأثر ودائعهم 
أبدا طوال األحــداث اللبنانية، حيث 
حافظ القطاع املصرفي اللبناني على 
صالبته وقوته ومتانته، لذلك نتطلع 
بأمل كبير إلى احملافظة على القطاع 
املصرفي اللبناني واستمرار العمل فيه، 
وأنتهز هذه املناسبة ألؤكد على التعاون 
األخوي التاريخي بني الشعبني اللبناني 
والكويتي، ونسأل اهللا عز وجل أن نرى 
هذا البلد العزيز سائرا بخطوات ثابتة 
نحو اإلصالح االقتصادي، وبتعاون 

وإشراف صندوق النقد الدولي».

خالل مشاركته في افتتاح ملتقى بيروت االقتصادي ٢٠٢٢

(محمود الطويل) الشيخ محمد اجلراح في مقدمة احلضور خالل افتتاح منتدى بيروت االقتصادي ٢٠٢٢   رئيس احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي متحدثا بافتتاح منتدى بيروت االقتصادي ٢٠٢٢


