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مستقبا في ظل الظروف الراهنة
ا يمكن الجزم بشأن ما ينتظرنا

«المركزي» :نجني ثمار سياسات نقدية تحوطية وضعت منذ عقد لمواجهة أزمة «كورونا»

❞ ال� �ه���اش���ل :ال� �ق� �ط ��اع ال� �م� �ص ��رف ��ي ي �ت �م �ت��ع ب� ��أوض � ��اع م ��ال� �ي ��ة ق ��وي ��ة ب �ف �ض��ل ال� �س� �ي ��اس ��ات ال��ت��ح��وط��ي��ة ال �ح �ص �ي �ف��ة ل� ��»ال� �م ��رك���زي»
❞ خ��ف��ض م �ع��اي �ي��ر ال��س��ي��ول��ة ال �م �ط �ب �ق��ة ع��ل��ى ال� �ب� �ن ��وك وت �ق �ل �ي��ص أوزان م��خ��اط��ر اائ� �ت� �م ��ان ل �ل �م �ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة وال �م �ت��وس �ط��ة
❞ إج � � � � ��راءات إض ��اف� �ي ��ة ل �م �ع��ال �ج��ة اأزم � � � � ��ة ..أس �ل �ح �ت �ن��ا ل� ��م ت��ن��ف��د ون� �ط� �ب ��ق ح���زم���ة ت ��داب� �ي ��ر ول�� ��ن ن� �ت ��وان ��ى ف� ��ي ات � �خ� ��اذ ال��م��زي��د
قال محافظ بنك �لكويت �لمركزي ،محمد
�لها�ص��ل �إن �لكويت �تبع��ت �صيا�صات نقدية
تحوطية ح�صيف��ة منذ عقد م��ن �لزمن وهي
�ليوم تجني ثمار ه��ذه �ل�صيا�صات لمو�جهة
�لأزم��ة غي��ر �لم�صبوق��ة (�نت�ص��ار فيرو���س
كورونا �لم�صتجد كوفيد � )19 -لتي أ��صابت
تد�عياتها دول �لعالم كافة.
و�أ�ص��اف �لها�ص��ل ف��ي لق��اء م��ع قن��اة
«�لعربية» �أن هذه �لأزمة في �لمقام �لأول هي
ذ�ت طابع �إن�صاني �إذ ل ي��ز�ل �لوباء يح�صد
�لأرو�ح �إ�صافة �إلى �لأ�ص��ر�ر �لج�صيمة �لتي
أ�لحقته��ا بالقت�ص��اد�ت فه��ي �صدم��ة غي��ر
�عتيادي��ة عل��ى جانب��ي �لعر���س و�لطل��ب
مما يفر���س مو�جهة تد�عياته��ا �لقت�صادية
با�صتخ��د�م مختل��ف �أ دو�ت �ل�صيا�ص��ات
�لقت�صادية.
و�أو�صح �أنه على م�صتوى �لمنطقة تكمن
�صعوبة ه��ذه � ألزمة «في أ�نن��ا نحارب على
جبهتين فم��ن جانب لدينا تف�ص��ي �لفيرو�س
�لذي يفر�س على �لعال��م �ختيار� مرير� بين
�إنق��اذ حي��اة �لب�ص��ر و�إنق��اذ معي�صتهم ومن
�لجانب �لآخر لدينا �نخفا�س حاد في �أ�صعار
�لنفط بلغ  % 65منذ نهاية .»2019
وذك��ر أ�ن كا �لتحديي��ن ه��و بح��د ذ�ته
�صدم��ة كبي��رة «فكي��ف �إذ� تز�من��ا ف��ي ذ�ت
�لوقت» م�صير�ً �إلى �أن ما يزيد �لو�صع �صعوبة
«ه��و �فتقارنا �إل��ى �لحقائق �لت��ي نحتاجها
لتقدير �لموقف على نحو معقول فحتى �لآن
ل نملك معلومات دقيقة ع��ن مدى �لوباء ول
عن أ�عد�د حامل��ي �لمر�س ول يمك��ن �لتكهن
بعمق � ألثر على أ�و�ص��اع �لقت�صاد �لكلي ول
توجد تقدي��ر�ت دقيقة لج��دوى �ل�صيا�صات

�لت��ي تطبقه��ا �ل��دول لمو�جه��ة �لتد�عي��ات
�لقت�صادية».
ولفت �لمحافظ �إلى �أنه في ظل كل هذه
�لظروف من �ل�صعوبة بمكان تقدير �لموقف
على وج��ه �لدقة «ول يمكن �لج��زم ب�صاأن ما
ينتظرنا في �لم�صتقبل» م ؤوكد� في �لوقت نف�صه
�أن (�لمركزي) يق��ف ب�صر�م��ة ور�ء �صيا�صة
�صع��ر �صرف �لدين��ار �لت��ي �أثبت��ت كفاءتها
وماءمتها لأو�صاع �لقت�ص��اد �لكويتي وهو
ما ي�صهد به �صندوق �لنقد �لدولي وغيره من
�لموؤ�ص�صات �لدولية».
وع��ن تخفي���س وكال��ة (�صتان��درد آ�ند
بورز) ت�صني��ف �لكويت �ل�صي��ادي �إلى (�أيه
�أيه �صالب) �أفاد باأن ه��ذ� �أمر متوقع في مثل
�لظروف لكن على �لرغم من خف�س �لت�صنيف
�لئتماني �ل�صيادي للكويت بدرجة و�حدة فاإن
هذ� �لت�صنيف ما يز�ل مرتفع ًا ن�صبياً.
وبين أ�ن خف�س �لت�صنيف �لئتماني جاء
ب�صكل �أ�صا�صي ب�صبب تباطوؤ جهود �لإ�صاح
وتخفي�س �لوكالة لتوقعاتها لأ�صعار �لنفط
�لعالمية بع��د ف�صل �لجتماع ح��ول �تفاقية
(�أوب��ك ( )+بي��ن منظم��ة �ل��دول �لم�ص��درة
للبترول ودول من خارجها) ب�صاأن تخفي�س
� إلنتاج وعدم �صدور قانون �لقتر��س �لعام
«ولذلك لدينا تطلعات للعودة بهذ� �لت�صنيف
�إل��ى م��ا كان علي��ه بع��د ��صتق��ر�ر �لأو�صاع
�لحالية».
وقال �أنه بف�ص��ل �ل�صيا�صات �لتحوطية
�لح�صيفة للمركزي  ،يتمتع �لقطاع �لم�صرفي
�ليوم ب أاو�صاع مالية قوية تعك�صها م ؤو�صر�ت
�ل�صامة �لمالية للبنوك �لكويتية على �صعيد
معيار كفاية ر�أ�س �لمال ومعيار �لرفع �لمالي

ومعايي��ر �ل�صيول��ة وه��ي بمع��دلت تف��وق
�لمعايير �لدولية «وهو ما ن�صتفيد منه �ليوم
في مو�جه��ة �لأزمة �لحالي��ة �إذ نجني �ليوم
ثمار تلك �ل�صيا�ص��ات �لح�صيفة �لتي تبناها
�لمركزي منذ �أكثر من عقد من �لزمن �إذ �أ�صبح
�لقطاع �لم�صرفي �صريكا في �صناعة �لحلول
لهذه �لزم��ة بعد �ن كان ج��زء� منها في عام
.»2008

وبي��ن �أ ن �لتعليم��ات �لت��ي �أ �صدره��ا
�لمرك��زي للبنوك �صمل��ت تخفي���س معايير
�ل�صيولة �لمطبقة على �لبنوك كمعيار تغطية
�ل�صيولة ومعي��ار �صافي �لتموي��ل �لم�صتقر
ون�صبة �ل�صيولة �لرقابية �إل��ى جانب زيادة
�لح��دود �لق�ص��وى للفج��و�ت �لتر�كمية في
نظام �ل�صيولة ورف��ع �لحد � ألق�ص��ى �لمتاح
لمنح �لتمويل.

وق��ال �لها�ص��ل �إن��ه حر�صا عل��ى توفير
مزيد من �لدع��م لقطاع �لم�صاري��ع �ل�صغيرة
و�لمتو�صطة فق��د خف�صت �لتعليم��ات �أوز�ن
مخاط��ر �لئتم��ان لمحفظ��ة ه��ذه �لم�صاريع
من � 75إل��ى  25في  %به��دف تحفيز �لقطاع
�لم�صرفي على تقدي��م مزيد من �لتمويل لهذ�
�لقط��اع �لحي��وي و�لمه��م �إ�صاف��ة �إل��ى ذلك
�صمحت تعليمات �لمرك��زي للبنوك بالإفر�ج
ع��ن �لم�ص��دة �لر�أ�صمالي��ة �لتحوطية �صمن
قاعدة ر�أ�س �لمال.
وعلى �صعي��د �لقرو�س �لموجهة ل�صر�ء
أ�و تطوير عقار�ت �ل�صكن �لخا�س و�لنموذجي
�أ�ص��ار �إل��ى �أن �لتعدي��ل �صم��ل زي��ادة حجم
�لتمويل �لممن��وح �إلى قيمة �لعق��ار �أو تكلفة
�لتطوير موؤكد� �أن تطبيق هذه �لأدو�ت �صي�صع
�أمام �لبنوك م�صاحة �إقر��صية و��صعة وكافية
لمو�جهة متطلبات �لإقر��س و�لتمويل في هذه
�لمرحلة إ��صافة إ�لى أ�ن (�لمركزي) هو د�ئما
باأعلى درجة من �لجاهزية للتدخل من خال
مختلف �أدو�ت �ل�صيا�صة �لنقدية و�لرقابية.
ورد� على �صوؤ�ل عن مدى كفاية معدلت
�ل�صيول��ة ف��ي �لجه��از �لم�صرف��ي لمو�جه��ة
تحدي��ات ه��ذه �لمرحل��ة خ�صو�ص��ا في ظل
تر�ج��ع أ��صع��ار �لنف��ط و�نخفا���س إ�ي��ر�د�ت
�لدول��ة ب�صكل كبي��ر �أكد �لمحاف��ظ �أن �لقطاع
�لم�صرفي يتمتع بوفرة من �ل�صيولة تتخطى
متطلبات �لن�صب �لرقابية كذل��ك فاإن �لإنفاق
�لعام يغذي ب�صكل م�صتمر م�صتويات �ل�صيولة
في �لقطاع �لم�صرفي بغ�س �لنظر عن �لتر�جع
في � إلير�د�ت �لعامة للدولة في �صوء �نخفا�س
أ��صعار �لنفط.
و�أ�صاف �أنه على �لرغم من ذلك فاإن بنك

«العام» صعد  4نقاط و«الرئيسي» فقد  17نقطة

«البورصة» تغلق على تباين للجلسة الثانية على التوالي

�لكويت �لمركزي خف�س متطلبات �ل�صيولة في
�لقطاع �لم�صرفي «كي نعطي �لبنوك م�صاحة
�إ�صافية تتحرك فيها بارتياح» م�صير� �إلى �أن
(�لمركزي) هو بنك �لبنوك وف��ي �إطار مهامه
كمقر���س �أخير هو ق��ادر على �ص��خ �ل�صيولة
في �لقط��اع �لم�صرف��ي عند �ل�ص��رورة ولديه
�لأدو�ت و�لمقوم��ات �لتي تمكنه م��ن �أد�ء هذ�
�لدور بكفاءة عالية �إن تطل��ب �لأمر «بالتالي
لي�س لدينا قلق في هذ� �ل�صاأن».
وعن ت�صرر بع�س �لقطاعات �لقت�صادية
دون غيرها في هذه �لأزمة خ�صو�صا �لم�صاريع
�ل�صغيرة و�لمتو�صط��ة أ�فاد ب�� أان �ل�صيا�صات
�لنقدي��ة و�لرقابية �لت��ي طبقه��ا (�لمركزي)
تنطوي على دعم مبا�ص��ر وغير مبا�صر لقطاع
�لم�صاريع �ل�صغيرة و�لمتو�صطة كاأحد قطاعات
�لقت�صاد �لوطني عبر تخفي�س كلفة �لإقر��س
لتلك �لموؤ�ص�صات م�صيفا �أنه «يجب �لنظر في
�لقطاعات �لمت�صررة لمنع تحول م�صكلتها من
م�صكلة �صيولة �إلى م�صكلة ماءة و�لحر�س على
دعم �لقطاعات �لمنتجة ذ�ت �لقيمة �لم�صافة
و�لتي ت�صاه��م في توظيف �لعمال��ة �لوطنية
وتنويع �لن�صاط �لقت�صادي».
وبين �لمحاف��ظ �أنه في �إط��ار تنفيذ هذه
� إل�صاحات ف إان (�لمركزي) يقوم على تنفيذ
هذه �لتد�بير م��ن خال �لتن�صي��ق مع �لبنوك
في ه��ذ� �ل�ص��اأن «ونح��ن ب�صدد �لإع��ان عن
ذلك قريبا».
وعن �إجر�ء�ت �إ�صافي��ة لمعالجة �لأزمة
�أ�صار �إلى �أن «�أ�صلحتنا ل��م تنفد ونحن حاليا
نطبق حزمة م��ن �لتد�بي��ر ونتاب��ع عن كثب
نتائجها وبالت أاكيد لن نتو�نى في �تخاذ مزيد
من �لإجر�ء�ت �إن تطلب �لأمر ذلك».

الصقرً ..
رئيسا لغرفة التجارة بالتزكية

❞ ت� � � � ��داول  121م � �ل � �ي� ��ون س � �ه� ��م ع � �ب� ��ر  8872ص� �ف� �ق ��ة ب� �ق� �ي� �م ��ة  28.5م � �ل � �ي� ��ون دي � �ن� ��ار

ليبلغ م�صتوى  5075نقطة بن�صبة �صعود
بلغت  0.3%من خال كمية �أ�صهم بلغت 75
مليون �صهم تمت عب��ر � 7370صفقة بقيمة
نقدية بلغت  26ملي��ون دينار ،في غ�صون
ذلك �نخف�س م ؤو�ص��ر (رئي�صي 23.25 )50
نقط��ة ليبلغ م�صت��وى  3903نقطة بن�صبة
هبوط بلغت  % 0.59من خال كمية �أ�صهم
بلغ��ت  40ملي��ون �صه��م تمت عب��ر 1238
�صفقة بقيمة نقدية  1.7مليون دينار.
�صهدت �لجل�صة أ�ربع��ة إ�ف�صاحات من
�صركات بنك ورب��ة وبنك �لكوي��ت �لدولي
و�لإثمار و(جي �ف �ت�س) تتعلق بانك�صافات
على �صركة (�إن �إم �إ�س للرعاية �ل�صحية في
دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

�أغلقت بور�صة �لكويت تعاماتها على
�رتفاع موؤ�صر �ل�صوق �لعام  4.3نقطة ليبلغ
م�صتوى  4717نقطة بن�صبة �صعود بلغت
.% 0.09
وت��م ت��د�ول كمي��ة أ��صهم بلغ��ت 121
مليون �صهم تمت عب��ر � 8872صفقة بقيمة
نقدية بلغت  28.5مليون دينار.
و�نخف���س موؤ�ص��ر �ل�ص��وق �لرئي�ص��ي
 17.77نقطة ليبلغ م�صتوى  4011نقطة
بن�صب��ة هبوط بلغ��ت  0.44%م��ن خال
كمية أ��صه��م بلغ��ت  46ملي��ون �صهم تمت
عب��ر � 1502صفق��ة بقيمة نقدي��ة بلغت 2
مليون دينار.
كما �رتفع موؤ�صر �ل�صوق �لأول  15نقطة

اجتماع استثنائي عبر «ااتصال المرئي» لمناقشة التحديات

هيئات أسواق المالية الخليجية تؤكد متانة البورصات الخليج

❞ أس � � � � ��واق ال � � �م� � ��ال ال� �ك���وي� �ت� �ي���ة ات � � �خ� � ��ذت ت� ��داب�� �ي� ��ر داخ�� �ل�� �ي� ��ة ل � �م� ��واج � �ه� ��ة ال � �ف � �ي� ��روس

�أكدت لجنة روؤ�صاء هيئات �لأ�صو�ق �لمالية (�أو
من يعادلهم) بدول مجل�س �لتعاون �لخليجي  ،متانة
� أل�صو�ق �لمالية بدول �لمجل�س وقدرتها على مو�جهة
�لتحديات و�لأزمات.
وبينت �أمانة مجل�س �لتعاون في بيان �صحفي
� ،أن ذل��ك جاء خال �جتم��اع ��صتثنائ��ي للجنة عبر
تقني��ة (�لت�ص��ال �لمرئ��ي) وذل��ك لمناق�ص��ة جهود
�لجهات �لمنظمة ل أا�صو�ق �لمالية بدول �لمجل�س في
دعم � أل�صو�ق �لمالية بدول �لمجل�س في ظل �لظروف
�لحالية لتف�صي جائحة فيرو���س (كورونا �لم�صتجد
 كوفيد .)19وقال��ت �إن ذلك ياأت��ي �نطاق ًا م��ن دور �لجهات
�لمنظمة لاأ�ص��و�ق �لمالية ب��دول �لمجل���س لتعزيز
�ل�صتق��ر�ر و�لتنوع �لمالي وتحقي��ق �ل�صمول �لمالي
وحماية �لم�صتثمرين و�لمتعاملين با ألور�ق �لمالية

من �لأعمال غير �لم�صروعة في �ل�صوق وذلك ��صتناد�
ل أادو�ت �لمتاحة للجهات �لمنظمة ل أا�صو�ق �لمالية
و أ�دو�ت �ل�صيا�صات �لحتر�زية.
و��صتعر�صت �للجنة �لآليات �لتي تبنتها �لجهات
�لمنظمة ل�صو�ق ر�أ�س �لمال في دول �لمجل�س ل�صمان
��صتمر�ري��ة عم��ل �لأ�ص��و�ق م��ن خ��ال �لت�صهي��ات
�لرقابية �لممكن��ة و�لتحول �للكترون��ي و�لعمل عن
بعد و�لتن�صي��ق �لذي تقوم به كل جه��ة من �لجهات
�لمنظمة ل أا�صو�ق �لمالية بدول �لمجل�س مع م ؤو�ص�صات
�لنقد و�لبنوك �لمركزية بدول �لمجل�س لدعم �لأ�صو�ق
�لمالية وذلك من خال �لح��زم �لقت�صادية و�لمالية
�لتي �أطلقتها حكومات دول �لمجل�س.
كما تطرقت �للجنة �إلى م��ا قامت به بع�س دول
�لمجل�س م��ن توجي��ه �ل�صناديق �لحكومي��ة بزيادة
��صتثمار�ته��ا ف��ي �لبور�ص��ات وغيره��ا م��ن �لحزم

�لتحفيزية �لتي تبنتها دول �لمجل�س لتخفيف �لآثار
�لقت�صادية و�لمالية �لمترتبة عليها من تبعات هذه
�لجائحة على �ل�صركات �لمدرج��ة با أل�صو�ق �لمالية
بدول �لمجل�س.
و�أكدت �للجنة ��صتمر�ر �لجهات �لمنظمة لاأ�صو�ق
�لمالية ف��ي ر�صد ومتابع��ة �لتطور�ت ف��ي �لأ�صو�ق
�لمالية �لمحلية و�لعالمية و�لتو��صل ب�صكل م�صتمر
مع � أل�صو�ق (�لبور�صات) لتقييم أ�د�ء � أل�صو�ق ب�صكل
م�صتمر لمتابعة تطور�ت � ألزمة و�تخاذ ما يلزم ب�ص أانها
و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لازمة للتحوط من �لمخاطر.
و�صددت على دع��م �لبنية �لت�صغيلي��ة و�لبنية
�لتحتية لاأ�صو�ق �لمالية و�ل�ص��ر�ف على �جر�ء�ت
عقد �لجمعيات �لعمومية من خال �لتقنيات �لحديثة.
و أ��صارت إ�لى أ�نها تر�قب عن كثب آ�ثار �لتد�عيات
�لمحتمل��ة به��دف درء �لمخاط��ر و�تخ��اذ �لتد�بي��ر

�لمطلوبة.
وقالت هيئ��ة أ��صو�ق �لم��ال �لكويتي��ة في بيان
�صحفي إ�نه��ا ��صتعر�صت خ��ال �لجتم��اع �لتد�بير
�لد�خلية �لتي �تخذتها �لكوي��ت لمو�جهة �لفيرو�س
و�آليات دعم �لأ�صو�ق �لمالي��ة و�أبرزها �إغاق قاعات
�لت��د�ول وتفعي��ل خط��ة ��صتمر�رية �لأعم��ال ب�صكل
جزئي ل�صم��ان �صي��ر �أعمال �لت��د�ول ف��ي �لبور�صة
بانتظام و�صفافية.
و أ��ص��ارت إ�ل��ى أ�نه��ا ��صتعر�ص��ت أ�ي�ص��ا خال
�لجتماع ما قامت به من �إج��ر�ء�ت في ظل �لأو�صاع
�لر�هنة مث��ل تقلي�س ع��دد �لموظفين �ثن��اء �لعطلة
�لر�صمية وخف�س ن�صبة �لحد �ل�صعري لإدخال �لأو�مر
وفا�صل تد�ول �لأ�صهم �إلى  -5بالمئة مع �لبقاء على
ن�صبة � % 10صعود� إ�لى جانب ت أاجيل � إلف�صاحات
�لمالية للربع � ألول لل�صركات �لمدرجة.

في إطار مسؤوليتها المجتمعية ومساندة الجهات الحكومية

«رياينس العالمية» تزود محجر «كيبك» بالزور بأحدث الحمامات الذكية

�نطاق��ا م��ن م�صوؤوليته��ا �لمجتمعي��ة للموؤ�ص�صات
و�لتز�م ًا منها في تفعيل دوره��ا �لوطني لمكافحة �نت�صار
فيرو���س كورونا �لم�صتج��د (كوفي��د� ،)-19علنت �صركة
«رياين�س �لعالمية» عن تعاونها م��ع �ل�صركة �لكويتية
لل�صناع��ات �لبترولي��ة �ل ُمتكاملة ( كيب��ك) وذلك بتوفير
�جهزة حمام��ات �إلكترونية ذكي��ة  eToiletفي �لمحجر
�ل�صحي �لذي تنفذه �ل�صركة في منطقة �لزور.
وفي ه��ذ� �ل�صياق ،قال �لرئي���س �لتنفيذي في �صركة
«رياين���س �لعالمية» أ�مج��د �ل�صال��ح أ�ن �ل�صركة زودت

�ل�صح��ي بالحمام��ات �لإلكتروني��ة �لذكية
محجر �ل��زور
ّ
� eToiletلتي تعد �ول حمامات ذكية في �ل�صرق � ألو�صط
و�صمال أ�فريقي��ا مزودة ب أاح��دث �لتقني��ات �لتكنولوجية
�لمتعلقة في قطاع �ل�صح��ة �لعامة و�ل�ص��رف �ل�صحي ،
مو�صح ًا �أن تلك �لحمامات �لذكية �صديقه للبيئة وتعمل
بنظام �نترنت �لأ�صياء (  ) IOTمع حلول ذكية متطورة
ل�صمان �صام��ة �لم�صتخدمين مع �صب��ل �ل�صرف �ل�صحي
ومعتمدة من ِقبل �إد�رة �لأغذية و�لعقاقير.
و��ص��اف �ل�صال��ح في بي��ان �صحاف��ي أ�ن �لخدمات

�لمتكاملة �لتي تقدمها رياين�س لعمائها متطورة للغاية
وت�صاهم كو�صائل لمكافحة �لأمر��س وتوفير بيئة �صحية
مائمة تو�جه تد�عيات �نت�صار ه��ذ� �لفيرو�س،م�صيف ًا أ�ن
�لت�صميمات �لتي تقدمها �ل�صرك��ة تائم �لمعايير �لبيئية
و�ل�صحية و�لفنية وطبيعة �لمناخ �لموجودة ،بالإ�صافة
�لى حر�صها على تقديم �ف�صل �لحل��ول ل�صامة �لإن�صان
و�لبيئة من خ��ال �لحمام��ات ذ�تية �لتعقي��م و�لتنظيف
وتعم��ل بالطاق��ة �ل�صم�صية وفق��ا لأعلى معايي��ر منظمة
�ل�صحة �لعالمية .

زكى مجل���س �إد�رة غرف��ة تج��ارة و�صناعة �لكوي��ت في �أول
ولية للمجل�س بت�صكيلته �لجديدة �أم�س �لأول ،محمد جا�صم �ل�صقر
لرئا�صة �لغرفة.
جاء ذلك في �أعقاب �جتماع �لهيئ��ة �لعامة للغرفة �لذي عقد
بتاري��خ  31مار�س �لما�صي وذك��رت فيه �أن لجن��ة �لإ�صر�ف على
�لنتخابات �أعلنت فوز  12مر�صح ًا �إثر �عتذ�ر  4عن عدم ��صتكمال
تر�صحهم عل��ى وقع إ�ج��ر�ء�ت تطويق فيرو�س كورون��ا �لم�صتجد
(كوفيد  )19مما جعل عدد �لمر�صحين م�صاوي ًا للذين كان مطلوب ًا
�نتخابهم في  25مار�س �لما�صي ل�صغل ن�صف مقاعد مجل�س �لإد�رة.
وي�صغل �ل�صقر �إلى جانب �صجله �لحافل في مجال �لقت�صاد
و�لتجارة و�ل�صناعة عدة منا�صب محلي ًا و إ�قليمي ًا وعالميا ً إ�ذ يتولى
رئا�صة مجل�س �لعاقات �لعربي��ة و�لدولية منذ �أغ�صط�س ، 2009
ف�ص ًا عن رئا�صته �لبرلمان �لعربي بين عامي  2005و.2009
وكان �ل�صقر نائب ًا في مجل�س �لأمة بين عامي  1999و2009
و�صغل خال تلك �لفترة رئا�صة لجنة �ل�ص ؤوون �لخارجية بالمجل�س
كما كان ع�صو� بمجل�س .2012
وتولى �لرئي�س �لجديد للغرفة رئا�صة تحرير جريدة (�لقب�س)
بين عامي  1983و 1999وح�صل على ع��دة جو�ئز تقدير� لدوره
�ل�صحفي آ�خره��ا جائزة �صخ�صي��ة �لعام � إلعامي��ة لجائزة دبي
لل�صحافة �لعربية عام .2019

«الصناعة» :إغاق مصنع خالف
شروط ترخيصه

�أعلن��ت �لهيئ��ة �لعام��ة لل�صناع��ة� ،إغ��اق م�صنع ل��م يلتزم
بالترخي���س �لممنوح ل��ه وذلك خ��ال ممار�صته ن�ص��اط ت�صنيع
�لمعقمات و�لكمامات �لطبية دون �إعانها.
و�أ�صافت �لهيئة في بي��ان �صحفي �أن �إغاقه��ا للم�صنع جاء
وفق ًا لن�س �لمادة رقم ( )43من قانون �ل�صناعة و�لمادة ( )26من
�لائحة �لتنفيذية من قانون �لتنظيم �ل�صناعي حيث تم تحويله
�إلى �لنيابة لإتخاء �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقه.
و�أو�صحت �أن �لم�صنع �لو�قع في منطقة �لري خالف �لترخي�س
�لممنوح له وهو ت�صنيع (�لحناء وتعبئة وتغليف مو�د �لعطارة)
إ�لى ن�صاط �لمعقمات و إ�نتاج �لكمامات.
و�صددت على �صرورة �للتز�م بقو�ني��ن �لمن�صاآت �ل�صناعية
�لمعمول بها و�لإجر�ء�ت �لإحتر�زية �لمعمول بها لمو�جهة �إنت�صار
عدوى فيرو�س كورونا �لم�صتجد (كوفيد  )19 -موؤكدة �نها �صتكون
وفرقه��ا �لتفتي�صية بالمر�ص��اد لكل من ت�صول ل��ه نف�صه ��صتغال
�لظرف �لحالي.

