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سعد البراك: األزمات االقتصادية زلزال اختبار للمنطقة

طارق عرابي

أكــد عضــو املجلــس 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
د.سعد البراك أن قطاعات 
اقتصاديــة عديــدة وقعت 
ضحية ألزمة كورونا، على 
رأســها املــوالت التجارية 
التجزئة، والقطاع  وقطاع 
الســياحي واللوجســتي، 

وقطاع الطيران.
وأضــاف البــراك خالل 
احلوار االلكتروني املفتوح 
الذي استضافه احملامي أحمد 
البديح عبر «االنستغرام» 
مســاء أمــس، أن األزمات 
االقتصاديــة عندمــا تقــع 
تكون مبنزلة زلزال يختبر 
املنطقة، إذ عادة ما تتسبب 
هــذه األزمات في ســقوط 
واملؤسســات  الشــركات 
الضعيفة، وثبات الشركات 
الراســخة والقوية والتي 
يعتمــد اســتمرارها علــى 

مالءتها املالية.
وأشــار البــراك إلى أن 
تعافي أي اقتصاد وعودته 
من جديد إمنا يعتمد على 
الدعــم والتســهيالت التي 
تقدمهــا حكومــات الدول، 
الفتا فــي هذا الصــدد الى 

وذلك حلني صدور احلزمة 
املنتظرة في  االقتصاديــة 

هذا الشأن.
وشــدد علــى ضــرورة 
أن تتحــرك الكويــت لدعم 
قطاعات االعمال الرئيسية 
التي  ومؤسســات االعمال 
الكويتيــني، مــع  توظــف 
اإلســراع في دعم أصحاب 
الصغيــرة  املشــاريع 
واملتوسطة عن طريق حزم 
اقتصاديــة داعمة لفترة ال 
تقل عن ٦ أشــهر لتغطية 

عليها دعــم الصندوق من 
خــالل ميزانيــة خاصــة 
لألزمــات وليس من خالل 
البنوك  قــروض متنحهــا 
فالشــركات  للمبادريــن، 
الصغيــرة بحاجة «لضخ 
الــدم» وليســت بحاجــة 
«للعروق»، فالعروق وحدها 
لــن تفيد فــي إنعاش هذه 
الشــركات، وإمنــا حتتاج 
للدم الذي يســري في هذه 

العروق.
شراكات إستراتيجية

على ذات الصعيد، دعا 
البراك الى ضرورة أن تقوم 
الدولة بإنشــاء مشــاريع 
اســتراتيجية وبشــراكات 
اســتراتيجية مع شركات 
عمالقــة، لتكــون مبنزلــة 
حاضنات لدعم املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة تدريبا 
وتأهيال وتخطيطــا ماليا 
بحيث جتعلها قادرة على 
االقتراض بسهولة وجعل 
تركيبتها تركيبة متكاملة.

جتارب عاملية
وحول رأيه في كيفية 
عودة احلياة الى طبيعتها 
في الكويت من جديد، رأى 

املصاريف الثابتة من رواتب 
وإيجــارات ومســتلزمات 
أخــرى، حتــى ال تســقط 
سقوطا ال ميكنها أن تنهض 

بعده.
الــى أن دعــم  وأشــار 
الصغيــرة  الشــركات 
واملتوســطة ليــس مــن 
الصنــدوق  اختصــاص 
الوطني، فالصندوق يتعامل 
مــع األوضــاع الطبيعيــة 
وليس مع األزمات، فاألزمة 
تتعامل معهــا الدولة التي 

البراك أنه ميكن االسترشاد 
بتجارب الدول املتقدمة في 
التعامل مع أزمة كورونا 
الناحية االقتصادية،  من 
حيث رأينــا كيف فتحت 
دول العالم أسواقها وعلى 
رأسها أميركا التي تعتبر 
مــن اكبــر ضحايــا هــذا 
الڤيــروس عامليا، وكذلك 
احلال بالنسبة لدول أخرى 
مثل بريطانيا والســويد 
وســنغافورة،  وكوريــا 
إلميانها بأن الڤيروســات 
وجــدت لتعيــش بدليــل 
االنفلونــزا  ڤيروســات 
وسارس وأيبوال وغيرها.

وقال إن األزمة احلالية 
حتتاج الى قرارات وليس 
فالدراســات  دراســات، 
التي تتحــدث عن جتارب 
وإجراءات ناجحة موجودة 
من حولنا بكثرة ونشرت 
وبكثافــة عبــر كل املواقع 
الطبية واإلخبارية العاملية، 
وبالتالــي ميكــن للكويت 
االستفادة من هذه الدراسات 
والبدء في فتح االقتصاد من 
جديد بعــد احلصول على 
العقــارات واألدويــة التي 
أثبتت فاعليتها في الوقاية 

من ڤيروس كورونا.

عضو املجلس األعلى للتخطيط والتنمية خالل ضيافة احملامي أحمد البديح عبر «االنستغرام»

د.سعد البراك واحملامي أحمد البديح خالل احلوار االلكتروني

أن الشــركات الصغيــرة 
التــي  هــي  واملتوســطة 
عــادة مــا تكــون ضحيــة 
أزمــة تقــع ألنهــا ال  ألي 
متتلك احتياطيــات مالية 
تســاعدها على االستمرار 
ملــدة ٦ أشــهر، لذلــك جند 
أن دول العالــم املتحضرة 
سعت وبسرعة شديدة لدعم 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
ومنح التســهيالت واملنح 
الالزمة لهــا، على غرار ما 
قامت به الواليات املتحدة 
وبعض الدول األوروبية منذ 
األيام األولى ألزمة كورونا، 
خاصة أن هذه الشركات هي 
«ماكينــة» منو وتطور أي 

اقتصاد بالعالم.
الصندوق الوطني

ولفــت البــراك والــذي 
يشغل منصب نائب رئيس 
الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، إلى أن صندوق 
املشــروعات الصغيرة في 
الكويــت التفــت الــى هذه 
الهامــة، فقــام  الشــريحة 
باتخاذ عدد من اإلجراءات 
التي متثلت بتأجيل االقساط 
والدفعات املستحقة عليهم، 

حّل اللجنة التحفيزية.. 
ليس حتفيزيًا!

ال معلومات اقتصادية تفصيلية

سعر النفط لن يتأثر بـ «كورونا»

هكذا يكون تكويت الوظائف

خطة ٢٠٣٥ ومدينة احلرير
أكد البراك أن خطة كويت ٢٠٣٥ تدعو الى حتول 
كبيــر في االقتصــاد الكويتي خالل الـ ١٥ ســنة 
قادمة، مشــيرا الى أن احملور الرئيسي لهذه اخلطة 
سيكون «منطقة الشمال االقتصادية»، حيث تستطيع 
الدولة حتويل مواردها وقدراتها وطاقاتها وأصولها 
االســتثمارية املختلفة بدال من االعتماد على النفط 

كمصدر وحيد.
وأضاف أن الكويت متتلك ٥ جزر لم تُستغل حتى 
اآلن، مشــيرا الى أن هذه اجلزر عبارة عن أصول 
«جيو استراتيجية» متثل رؤية كويت ٢٠٣٥ ومنطقة 
الشمال االقتصادية، بحيث ميكن أن تصبح كمركز 
مالي وخدمي ولوجستي على طريق احلرير، كممرات 
استراتيجيـــة والصناعــات املرتبطـة في هذا املجال.

قال د.سعد البراك إن جلنة التحفيز االقتصادي 
التي مت تشكيلها مؤخرا ليست ذات طبيعة حتفيز 
اقتصادي، فالبنك املركزي يختص بالسياسة النقدية 
واملالءة املصرفية، لذلك لم يكن احلل الذي طرحته 
اللجنة حال حتفيزيا وان كانت اللجنة تراه كذلك.
وأضاف أنــه بالنظر الى التجربــة األميركية، 
نــرى أن أميركا أقرت منذ األســبوع األول لألزمة 
صندوقا للمشــاريع الصغيرة برأسمال ٥٠ مليار 
دوالر، وكان صرف هذا املبلغ خالل أسبوعني من 

بداية األزمة.

اكد البراك أن الكويت ال متتلك معلومات اقتصادية 
تفصيلية عن شركات االقتصاد الصغير والتي تضم 
(املشاريع الصغيرة وشركات الفرد الواحد..وغيرها) 
األمر الذي يجعلها غير قادرة على إصدار أي قرار يتعلق 
بها، مشددا على ضرورة ان تقوم الدولة مببادرة جلمع 
كل املعلومات املتعلقة بهذه الشــركات بشكل دوري 
ومنتظم، ألن ذلك سيساعدها على دعم هذه الشركات 

في حال وقوع أي أزمة من هذا النوع. 

قال البراك إن سعر النفط لن يتأثر بڤيروس كورونا، 
فالذي يحدد أسعار النفط هو الطلب على الطاقة في 
العالم، متوقعا أن ترتفع أســعار النفط بعد كورونا 
بعد عودة تشغيل الطائرات والقطارات والسيارات.

في املقابل، أكد البراك أن الطاقة البديلة قد يكون 
تأثيرها أكبر على أسعار النفط في املستقبل القريب، 
خاصــة في ظل توجه الــدول الصناعية الكبرى الى 
االعتماد على الطاقة الشمســية والكهربائية وغيرها 

كبديل للنفط الذي مضى زمنه الذهبي.

أكد البــراك أن تكويت الوظائف يجب أن يتم عن 
طريق صناعة وظائف وصناعة بيئة توظيفية عالية 
اجلودة للشباب الكويتي، والعمل على تأهيلهم لتسلم 
كل وظيفــة مطلوبة بالبالد، وليــس مجرد التكويت 

ألجل التكويت فقط.

تعافي أي اقتصاد وعودته من جديد يعتمد 
على الدعم والتسهيالت التي تقدمها 

احلكومات 

يجب على الكويت أن تتحرك لدعم 
قطاعات األعمال الرئيسية واملؤسسات 

ف الكويتيني التي ُتوظِّ

على الدولة إنشاء مشاريع بشراكات 
إستراتيجية مع شركات عمالقة 

كحاضنات لدعم املشاريع الصغيرة

الذهب يقفز ألعلى مستوى في ٧ أعوام
رويترز: ارتفع الذهب ١٪ 
خالل تعامالت أمس ليسجل 
أعلــى مســتوى فيمــا يزيد 
علــى ٧ أعــوام فيمــا أبرزت 
بيانات أميركية ضعيفة مدى 
الذي أحلقته جائحة  الضرر 
«كوفيــد-١٩» بأكبر اقتصاد 
فــي العالــم، في حــني صعد 
البالديوم أكثر من ٩٪ بفضل 
توقعات طلب مستقبلي أعلى.

وزاد الذهب في التعامالت 
الفورية ١٪ إلى ١٧٥٩٫١٣ دوالرا 
لألوقية (األونصــة)، بعدما 
صعد ألعلى مستوى منذ ١٢ 
أكتوبــر ٢٠١٢ إلــى ١٧٦٤٫٤٦ 
دوالرا في وقت سابق. وكسب 
الذهب في التعامالت األميركية 
إلــى ١٧٧٢٫٧٠  اآلجلــة ٠٫٩٪ 

دوالرا.

وقــال رئيــس مجلــس 
االحتياطي االحتادي (البنك 
املركزي األميركــي) جيروم 
باول إن التعافي االقتصادي 
األميركي قد ميتد طويال للعام 
التالي وإن عــودة االقتصاد 

بالكامــل رمبــا تعتمــد على 
التوصــل للقــاح لڤيــروس 

كورونا.
الذهب استثمارا  ويعتبر 
جذابا فــي أوقات االضطراب 
أو االقتصــادي.  السياســي 
ويقلص أيضا انخفاض أسعار 
الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة 
حليازة املعدن األصفر الذي ال 

يدر عائدا.
املعــادن  وعلــى صعيــد 
ارتفــع  النفيســة األخــرى، 
البالديوم ٣٫٣٪ إلى ١٩٦٤٫٥٤ 
دوالرا لألوقيــة بعدما صعد 
أكثر من ٩٪ في وقت ســابق 

من اجللسة.
وكســب البالتني ١٫١٪ إلى 
٨٠٦٫٥٥ دوالرات، بينما زادت 
الفضة ٣٫٧٪ إلى ١٧٫٢٣ دوالرا.

وأظهرت بيانات اجلمعة 
املاضي أن مبيعات التجزئة 
واإلنتاج الصناعي تراجعا في 
أبريل في الواليات املتحدة ما 
يضع االقتصاد على مسار أكبر 
انكماش منذ الكساد العظيم.

«لينكون»: ٤ نصائح لتنظيف 
وتلميع طالء السيارة الستعادة رونقها األصلي

مــن وقت آلخــر، حتتاج 
الســيارة إلــى القليــل مــن 
العنايــة اخلاصــة للحفــاظ 
على رونقها ومظهرها الرائع. 
وسواء خصصتم فترة بعد 
الظهر من يوم اجلمعة للقيام 
بذلــك بأنفســكم، أو رغبتم 
باصطحابها إلى أقرب مركز 
خدمــة، فــإن احلفــاظ على 
ســيارتكم بأبهى حلة ممكنة 
وصيانتها دوريا سيمنحكم 
قيمة أفضل لها إذا قررمت بيعها 
يومــا ما، وجتدون فيما يلي 
بعض النصائح التي تساعدكم 
في احلفاظ على أفضل مظهر 

خارجي ممكن لسياراتكم. 
إن غسيل السيارة بانتظام 
يحافــظ على ألقهــا وحلتها 
البهية، حيث يزيل األوساخ 
التــي تعتلي ســطح هيكلها 
وتلتصق بالطالء، لذلك ينبغي 
البدء عبر تبريد طالء السيارة 
باســتخدام خرطــوم امليــاه 
إلزالة أي أوســاخ بســيطة. 
احرصوا على استخدام مواد 
التنظيف املخصصة واملعتمدة 
للسيارات، وجتنبوا املنظفات 
املنزلية ألنها مخصصة إلزالة 
الشحوم والزيوت وإذابتها، أي 
أنها قد تزيل املادة الشمعية 
التــي تغلف طالء الســيارة 
لــه باخلــدوش،  وتتســبب 

دائريــة صغيــرة. وإذا كان 
اجلــزء العلوي متســخا أو 
ملطخا بشدة، ميكن استخدام 
منظــف مخصــص للجــزء 
العلــوي بدرجــة حموضــة 
متوازنة إلزالة األوساخ عن 
القماش واألغطية بأمان دون 

إتالف التطريز. 
يأتــي التنظيــف العميق 
ليزيل احلبيبــات الصغيرة 
التي تلتصق عليه، وللقيام 
بذلــك اســتخدموا منظفات 
كاشطة خفيفة إلزالة األوساخ 
عن الطــالء بلطف، وتذكروا 
دائما السماح للمنتج للقيام 
بعملــه وعــدم اإلفــراط في 
الضغط أبدا، فهدفكم هو إزالة 
األوساخ عن السطح وليس 

الضغط إلعادتها للتغلغل فيه. 
ولتنظيف جزء تلو اآلخر من 
السيارة، قوموا بإزالة املنظف 
بقطعة قماش باستخدام جانب 
واحد، ثم اقلبوا املنشفة على 
جانب نظيف إلزالة أي بقايا 
إضافية. يجب أن يبدو الطالء 

اآلن صافيا كالزجاج.
مينح التلميع مظهرا متألقا 
لطالء السيارة، ويعيد رونقه 
وألوانه الطبيعية كما كانت 
عند شرائها، وكما هو احلال 
مــع التنظيف، ينبغي إجراء 
عملية التلميع بحركات دائرية 
صغيرة متداخلة باستخدام 
قطعة اسفنجية لوضع الرغوة 
على جزء واحد في كل مرحلة، 
ثم إزالة املادة بقطعة قماش 
بعــد أن يبــدأ تأثيــر املنتج 
بالظهــور. وال تتركوا املادة 
حتــى جتف متامــا، ألن هذا 
سيخدش الطالء أثناء إزالتها.
ميكنكــم اآلن اســتخدام 
املواد الشمعية والسيليكون 
والبوليمرات حلماية الطالء 
وتعزيــز ملعانه، فــإذا كانت 
ســيارتكم عرضة باستمرار 
لألوســاخ وامللوثات، حسب 
املنطقة التي تعيشون فيها، 
من الضروري زيادة استخدام 
الشــمعية باســتمرار  املواد 

حلماية الطالء.

وقد حترق الطالء في بعض 
األحيان.

لتحقيــق أفضل النتائج، 
يفضــل اســتخدام دلويــن، 
والصابــون  للميــاه  األول 
والثاني لغســل املنشفة، ما 
مينع عودة األوســاخ مجددا 
مــن املياه امللوثــة إلى طالء 
الســيارة. وإذا كانت حرارة 
الطقس مرتفعة، اغسلوا جانبا 
واحدا من السيارة واشطفوه 
جيدا ملنع رغوة الصابون من 
اجلفاف على هيكل السيارة. 
وبالنسبة للسيارات ذات 
الســقف القماشــي املتحرك، 
ميكن استخدام فرشاة ناعمة 
مع الرغوة إلخراج األوساخ 
من نســيج السطح بحركات 


