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«موديز»: «األهلي» يحتفظ 
مبعايير رأسمالية قوية نسبيًا

أكدت وكالــة التصنيــف العاملية موديز 
انفيســتورز ســيرفيس تصنيفات الودائع 
طويلة األجل للبنك األهلي الكويتي بالدرجة 
«A٢» مع نظرة مســتقبلية «مســتقرة» في 

أحدث رأي ائتماني لها صدر هذا األسبوع.
وقالت وكالة موديز إن التصنيف األساسي 
املستقل للبنك األهلي الكويتي «baa٣» يعكس 
الرسملة القوية للبنك، واحتياطيات كبيرة 
ملواجهــة خســائر القروض وقاعــدة متويل 
مســتقرة مع مصــدات كافية من الســيولة. 
وقد حتســنت جودة أصول البنك في ٢٠١٩. 
واستقر الدخل قبل املخصصات للبنك، ولكن 
تكاليف أخذ املخصصــات املرتفعة أدت إلى 
ربحية متواضعة. وتعكس توقعات النظرة 
املستقبلية املستقرة بشأن تصنيفات الودائع 
لدى البنك األهلي الكويتي امليزات الناشــئة 

عن التنويع اإلقليمي للبنك.
وأكدت وكالة موديز أن القروض املتعثرة 
لدى البنك منخفضة ولها مخصصات كافية 

جدا. ويحتفظ البنك األهلي الكويتي مبعايير 
رأســمالية قوية نســبيا، ما يســمح للبنك 
مبصــدات قوية المتصــاص الصدمات. وقد 
بلغ معدل كفاية رأس املال لدى البنك ١٨٫٦٪ 

كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٩.
وقد أظهرت إيرادات البنك األهلي الكويتي 
قبل املخصصات مرونة مالية، في حني أدت 
تكلفة املخصصات العالية إلى مستوى متوسط 
من الربحية في ٢٠١٩. ويحصل البنك األهلي 
الكويتي علــى تصنيفات ائتمانية قوية في 
الكويت من قبل وكاالت التصنيف الرئيسية 

مثل موديز وفيتش.

أكدت تصنيفات البنك بالدرجة «A٢» مع نظرة مستقبلية مستقرة

«الوطني» يتوجه باملعايدة لعمالئه على طريقته اخلاصة
الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطنــي ومنــذ بداية األزمة 
الصحية العاملية على تقدمي 
كل مــا هــو جديــد ومتميز 
لعمالئــه، حيــث شــدد على 
التواصــل معهم في مختلف 
الظــروف مبــا ميكنهــم من 
إجــراء معامالتهم املصرفية 
بال انقطاع، فضال عن تقدمي 
الدعم واإلرشادات الصحية، 
إضافة إلى احملتوى الترفيهي 
من خالل قنــوات البنك عبر 
مواقع التواصل االجتماعي.

ومبناســبة عيــد الفطــر 
الوطنــي  املبــارك، يتوجــه 
للعمالء باملعايدة على طريقته 
اخلاصة، حيث خصص لهم 
دليال يتضمن أبرز اخلدمات 
التي ميكن االستفادة منها في 
العيد وذلك من خالل تعريفهم 
بالتطبيقــات التي توفر لهم 
خدمــات مختلفــة مثل طرق 
حتويل العيدية، كيفية إعداد 
مائدة العيد وجتهيز املنزل، 
التطبيقات التي تســمح لهم 
بإجراء محادثات عبر الفيديو 
لكي يتمكنوا من معايدة أفراد 
العائلــة واألصدقــاء، فضال 
عــن التطبيقات التــي تقدم 
النشاطات الترفيهية لألطفال.

وبهذه املناسة، أعلن نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية فــي 
بنك الكويت الوطني هشــام 
النصف قائــال: حرصنا منذ 

الصحية قريبا ونعد عمالءنا 
باملزيد خالل الفترة املقبلة.

وكان بنك الكويت الوطني 
قــد قدم للعمالء دليال خاصا 
حول كافة اخلدمات الرقمية 
للبنــك، حيــث ميكــن لهــم 
التعرف علــى تلك اخلدمات 
من خالل مشاهدة الفيديوهات 
التوضيحيــة حــول كيفيــة 
اســتخدامها، فضال عن دليل 
خاص بأبرز اخلدمات املتوفرة 
خالل فترة احلظر الشــامل، 
وذلك لتلبية كافة احتياجات 
العمالء األساسية واخلدمات 
التي قد يحتاجون  الصحية 
إليهــا. وحرصــا منــه علــى 
ترسيخ ريادته في في تقدمي 
أكثر اخلدمات تطورا لعمالئه، 
قــام بنــك الكويــت الوطني 
بتحديث العديد من اخلدمات 
عبر برنامــج خدمة الوطني 
عبــر املوبايــل التــي متكــن 
العمالء من إمتام معامالتهم 
املصرفية بسرعة وسهولة، 
هذا باإلضافة إلى سعي البنك 
إلى احلفاظ على راحة العمالء 
وســالمتهم، حيث قام البنك 
وألول مرة في الكويت بتوفير 
فرعا متنقال عبارة عن حافلة 
حتتوي على جهاز سحب آلي 
وجهاز صراف تفاعلي، حيث 
يصل الفرع املتنقل إلى أمام 
منزل العمالء ملساعدتهم على 
إمتام معامالتهم املصرفية وفق 

إجراءات تضمن سالمتهم.

وأضــاف: حرصنا خالل 
هذه الفترة أيضا على تقدمي 
محتوى ترفيهي يتناسب مع 
الفئات العمرية املختلفة وذلك 
من خالل قنواتنا عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي، حيث 
تفاوتــت املواضيــع املميزة 
الطهــي، حصــص  لتشــمل 
الرياضة والدورات التدريبية 

التــي قدمها عدد من اخلبراء 
في مجاالت متنوعة، كما قدمنا 
لصغارنا كتيب زينة للتلوين 
والذي يعتبر وسيلة مميزة 
لتنميــة مهاراتهــم. واختتم 
النصــف: نتوجــه باملعايدة 
جلميع العمالء ونتمنى لهم 
دوام الصحة والسالمة، كما 
نتمنى أن تنتهي هذه األزمة 

قدم لهم دليالً بأبرز اخلدمات والتطبيقات الترفيهية خالل فترة العيد

هشام النصف

بداية انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيد- ١٩» على 
تقدمي كل الدعم للعمالء بكافة 
الوســائل وفي إطار سعينا 
ألن مننحهم جتربة مصرفية 
متميزة، ال تقتصر فقط على 
تلبية احتياجاتهم املصرفية، 
بل متتــد إلى توفيــر الدعم 
املعنوي واإلرشادات املختلفة 
التي تهمهم وقد ملسنا تفاعال 

الفتا من قبل العمالء.
وتابع قائــال: اليوم أردنا 
أن نتوجه باملعايدة للعمالء 
على طريقتنا اخلاصة وذلك 
من خــالل هذا الدليــل الذي 
نتمنــى أن يســاعدهم علــى 
قضــاء وقت مميــز، إذ نعلم 
أن الظروف استثنائية ولكن 
علينا احملافظــة على تقاليد 
وفرحــة العيد، مــع االلتزام 
بكافة اإلجراءات التي تضمن 

سالمتهم.

«طيران اإلمارات» تتخذ تدابير إضافية لضمان سالمة الركاب
كشفت «طيران اإلمارات» 
النقــاب عــن عــدة تدابيــر 
وإجراءات إضافية من شأنها 
إرساء معايير مبتكرة للصحة 
والســالمة علــى مســتوى 
الصناعة فــي األجواء وعلى 
األرض. وقد باشــرت الناقلة 
تطبيق هذه اإلجراءات، التي 
تهــدف إلى حمايــة املوظفني 
والــركاب فــي كل واحدة من 
مراحــل الســفر، وذلــك مــع 
اســتئنافها تشــغيل رحالت 

منتظمة إلى ٩ وجهات.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
للعمليات في طيران اإلمارات 
عــادل الرضا: تطبــق طيران 
اإلمارات مجموعة شاملة من 
اإلجــراءات في كل مرحلة من 
الرحلــة ألجــل تعزيز نظافة 
وتعقيم جميع نقاط االتصال 
وضمان صحة وسالمة عمالئنا 

وموظفينا.
٭ إجــراءات الســفر: أعــدت 
طيران اإلمارات عبوات حتتوي 
على أدوات الوقاية الصحية 
وتــوزع مجانا علــى العمالء 
عند إجنــاز إجراءات الســفر 
في مطار دبــي الدولي وعلى 
ركاب الرحالت التي تصل إلى 
دبي. ويحتوي كل مغلف على 
أقنعة للوجه وقفازات ومناديل 

مطهرة وسوائل معقمة. 
القفازات  ارتــداء  ويعــد 
واألقنعــة إلزاميــا جلميــع 
العمالء واملوظفني في املطار، 

الدولي، كما يخضع هؤالء أيضا 
للفحص احلراري قبل نزولهم 
إلى مبنــى املطــار. وكإجراء 
وقائــي إضافــي، فــإن جميع 
الرحالت  كاونترات مواصلة 

مثبت عليها حواجز واقية.
٭ الصعود إلى الطائرة: سيتم 
صعود الركاب إلى الطائرات 
بالترتيــب، بدءا مــن الصف 
األخيــر إلــى األول وبأعــداد 
صغيرة حتت إشراف موظفي 
طيران اإلمارات الذين يرتدون 
معــدات الوقايــة. وقد جرى 
إدخال بعض التعديالت على 
مناطق االنتظار لضمان التزام 

العمالء بالتباعد اجلسدي.
٭ على الطائرة: جميع أفراد 
طاقــم اخلدمة علــى الطائرة 
الوقايــة  بــأدوات  مــزودون 
الشخصية. وقد أضافت طيران 

التي تزيل٩٩٫٩٧٪  املتطورة، 
وذرات  الڤيروســات  مــن 
الغبار ومسببات احلساسية 
واجلراثيم من هواء املقصورة.
٭ أطقــم اخلدمــات اجلوية: 
توفر طيــران اإلمارات ألفراد 
أطقم اخلدمات اجلوية سيارات 
لنقلهم إلى املطــار وإعادتهم 
إلــى مقار إقامتهــم مع نهاية 
كل رحلة. وينهي أفراد األطقم 
إجراءاتهم في مبنى مخصص 
لهــم فــي دبــي قبــل التوجه 
إلــى الطائــرات، كما حترص 
الناقلة على احلد من احلاجة 
بقدر اإلمكان إلى مبيت أفراد 
األطقم في الوجهات اخلارجية، 
ويخضع اجلميع لدى عودتهم 
إلى دبي لفحوصات «كوفيد ـ 
١٩»، والتزام احلجز الصحي 

املنزلي ملدة ١٤ يوما.

اإلمارات أفرادا مساعدين إلى 
أطقم اخلدمة علــى الرحالت 
التي تزيد مدتها على ١٫٥ ساعة، 
وذلــك للمحافظــة على أعلى 
معاييــر الســالمة والنظافة. 
ويقوم املســاعدون بتنظيف 
وتعقيم احلمامات مرة كل ٤٥ 
دقيقة، وقــد مت تزويد جميع 
الطائــرات  احلمامــات علــى 
التنظيــف املعقمة  بســوائل 

وإرشادات غسل اليدين.
ولن يتوافر على الطائرات 
أي مطبوعات للحد من مخاطر 
اإلصابــة عن طريــق اللمس، 
الدرجتــني  وســيزود ركاب 
األولى ورجال األعمال بقوائم 
طعام وشــراب ذات استخدام 

واحد.
الطائــرات  ايضــا تــزود 
 HEPA احلديثة مبرشحات هواء

مع بدء استئناف عملياتها املنتظمة إلى ٩ وجهات

حواجز واقية على كاونترات إجراءات السفر وكاونترات مراقبة جوازات السفرعبوات حتتوي على أدوات الوقاية الصحية توزع مجانا على العمالء

أمــا علــى رحــالت طيــران 
اإلمارات فيكتفــى باألقنعة 
فقط. وعند وصول العمالء 
إلــى املطــار، فــإن كاميرات 
املراقبة احلرارية املثبتة في 
مواقــع عدة، ترصــد درجة 
حــرارة العمــالء والعاملني. 
كمــا أن هناك عالمات مثبتة 
على األرض في جميع مناطق 
االنتظار في املطار إلرشــاد 
املســافرين والتأكيد عليهم 
التباعد اجلســدي  بالتــزام 
عنــد كاونتــرات إجــراءات 
السفر واجلوازات وبوابات 
الطائــرات  إلــى  الصعــود 
ومناطق مواصلة الرحالت.

٭ الركاب العابرون: سيجري 
الترانزيــت  ركاب  تزويــد 
بعبــوات أدوات الوقاية قبل 
وصول رحالتهم إلى مطار دبي 

هناك عدة جلان ثالثية حكومية مت تشكيلها 
منذ عام ٢٠٠٥ تتكون من وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة 
التجارة والصناعة في الكويت للبدء في زيادة 
نسب توطني املواطنني في جميع الوظائف 
بالدولة، واالستغناء عن الوافدين في جميع 
الوظائف التــي ميكن إحالل املواطنني فيها 
في القطاعني احلكومي واخلاص، وستقوم 
اللجنة بوضع اخلطط والسياسات العمالية 
الالزمة للوصول إلى احلد األقصى إلجمالي 
الوافدين بنسبة ال تتجاوز ٥٠٪ من إجمالي 
عدد السكان في البالد، كما ستعمل اللجنة 
على إلزام اجلهات احلكومية وشركات القطاع 
اخلاص بتعيني الشباب الكويتي حديث التخرج 
في الوظائف لديها لتخفيض نسب البطالة 

في البالد.
بالنسبة للقطاع احلكومي صدر قرار رقم 
٢٠١٧/١٣ بشأن تطبيق قواعد وإجراءات تكويت 
الوظائف احلكومية، تطبيقا لسياسة اإلحالل 
وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية ممن 
مت تسجيلهم على ديوان اخلدمة املدنية. وبدء 
تنفيذه عام ٢٠١٨ وعام ٢٠١٩ حسب القرار، 
ولكن هناك جهات حكومية اعترضت إحالل 
بعض الوظائــف، حيث مت رفضها من قبل 
الكويتيني املرشــحني لها مثل السكرتارية 
والطباعني وبعــض الوظائف اخلدمية مثل 
حفار قبور، مراسل، فراش، سائق، مغسل 
موتى، وخياطة. ورأيــي أن هناك كويتيني 
السكرتارية وصحيح  يعملون في وظائف 
بعــض الوظائف اخلدمية ليســت مرغوبة 
من الكويتيني، ولكــن هناك وظائف مهنية 
وفنية يشــغلها غير كويتيني ممكن يعمل 
فيها كويتيون مثــل ميكانيكي - كهربائي 
وغيرهما ممــن لديهم مؤهالت متخصصة 
بهذه الوظائف، لكن يحتاجون لدعم وتقدير 
وتشجيع للعمل فيها. وهناك أيضا وظائف 
خبراء ومستشارين فيها وافدون ممكن يعمل 
فيها كويتيون واحلمد هللا لدينا من الكفاءات 

واخلبرات الكويتية في كل املجاالت. 

أما الوظائف في القطــاع اخلاص التي 
يشغلها غير كويتيني كثير منها ممكن يعمل 
فيها كويتــي، ولكن القطاع اخلاص يفضل 
غيــر كويتي براتب اقــل، وهنا يجب على 
احلكومة الضغط واحلزم بتطبيق النســب 
املقررة للكويتيني وزيادتها وإعادة النظر في 
إضافة وظائف ومستويات أخرى للعمل في 

الشركات والبنوك.
هناك دراسة تسمى تخطيط القوى العاملة 
املطلوبة لســوق العمل سواء احلكومي أو 
اخلاص ليســت موجودة على ارض الواقع 
ممكن نسمع عنها في جهات أو جلان حكومية، 
ولكن لم تقــم بدورها كما هو مطلوب واذا 
قامت بدورها لم تنفذهــا احلكومة، ولذلك 
يجب على احلكومــة ومجلس األمة القادم 
أن يشــكل جلنة لتخطيط القــوى العاملة 
أعضاؤها ومستشاروها من الكويتيني فقط 
ذوي اخلبرة والرأي العادل تهدف إلى وضع 
اخلطط والدراسات واالقتراحات التي تعدل 
فيها التركيبة السكانية وحتل مشكلة العمالة 
الوافدة سواء الهامشية والزائدة عن احلاجة 
وتضع معادلة وتقييم لعدد ووظائف ومؤهالت 
العمالــة املطلوبة للحكومة والقطاع اخلاص 
حســب حجم ونوع العمل واملشاريع لكل 
منها، ويؤخذ في االعتبار تعيني الكويتيني 
في الوظائف التي من املمكن أن يعملوا فيها 
وفي حالة العدد املطلوب فيها ال يكفي عدد 
الكويتيني املتقدمني لها هنا تبحث عن غير 
كويتي لســد النقص، ويقوم كل من ديوان 
اخلدمة املدنية وهيئة القوى العاملة بتطبيق 
هذه األعداد والوظائف على الشركات والبنوك 
وخاصة عند ترخيص شــركات يكون لهم 
عدد محدد حسب نشاطهم ومشاريعهم وتتم 
مراقبتهم بشكل دوري والتأكد من تشغيل 
العمالة التي جلبتها تعمل لديها، وكذلك التأكد 
من سكنهم والعدد واملساحات املتوافرة في 
السكن حتى ال تتكرر مشاكل صحية أو أمنية 
أو استنزاف اخلدمات احلكومية من كهرباء 

وماء وغيرهما.

مع استمرار جائحة «كوفيد-١٩» عامليا 
وعزل أكثر من ثلث سكان العالم، ال ميكن 
جتاهل التأثيــر االجتماعي واالقتصادي 
الكبير الذي سببه الڤيروس على طريقة 
حياتنا وأسلوب ممارســة أعمالنا. ولعل 
إحدى أهم مفرزات هذه األزمة العاملية حتول 
سلوك األشخاص نحو االستخدام املكثف 
للتقنيات الرقمية واخلدمات اإللكترونية، 
حيث أصبح اعتمادنا على هذه التقنيات 
األمر السائد واألكثر تداوال، مبا في ذلك 
منصات بث الڤيديو والتجارة اإللكترونية 

والتواصل عبر الڤيديو.
اليوم، تدرك احلكومات والشركات على 
حد سواء أن عملية التحول الرقمي ليست 
عامال إضافيا لتحسني خدماتها فحسب، بل 
هي أحد العناصر األساسية لضمان بقاء 
واستمرارية األعمال وتطويرها بحسب 
الســوق احلالية واملستقبلية.  متطلبات 
وفي هذا الســياق، تلعب تقنيات اجليل 
اخلامس والســحابة والذكاء االصطناعي 
دورا حاسما في متكني مسيرة الرقمنة في 
الدول، وتساعدها لتصبح رقمية بالكامل. 
والكويت تعتبر مثاال حيا عن الدول التي 
كانت سباقة في مجال تبني سياسات ونهج 
الرقمنة وتطوير البنى التحتية واالستفادة 
من إطالق التقنيات احلديثة كما هو احلال 

بالنسبة لشبكات اجليل اخلامس.
أســوة بباقي دول العالم ذات البنية 

التحتية املتطورة، تزداد أهمية فوائد البنية 
التحتية لشبكات االتصاالت وأهمها اجليل 
اخلامس الذي مت إطالقها في الكويت ويعول 
عليها الكثير، السيما مع الطلب املتزايد على 
خدمات االتصاالت في ظل تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد. وال تقتصر فوائد اجليل 
اخلامس على توفير االتصاالت ذات السرعة 
العالية وزمن التأخير األقل فحسب، وإمنا 
تســهم كذلك بحصول حتول كبير على 
أعمال العديد مــن الصناعات والقطاعات 
احليوية، وأهمها تلك التي تتعلق بأنظمة 
الرعاية الصحيــة وتعاملها مع احلاالت 
الطارئة حول العالــم على صعيد توفير 
وسائل املراقبة والطب الرقمي والتشخيص 
عن بعد أثناء نقل املرضى وتعزيز منصات 
مراقبة تفشي األمراض كما هو احلال في 

أزمة وباء كوفيد-١٩.
ومن الواضح أن نشر البنية التحتية 
لتقنية اجليل اخلامس بشكل مستمر من 
شأنه أن يحقق فائدة كبيرة للمجتمعات 
التي تتوفر فيها اتصاالت متطورة، والتي 
يعتبر املجتمع الكويتي واحدا منها. ومن 
هنا تبرز أهمية الشبكات في الوقت احلالي 
كمحور مهم يجب االهتمام بكافة جوانبه 
لكي تكون النتائج مرضية من حيث تأديتها 
الغرض املراد منها على مســتوى كفاءة 
العمل والدقة والســرعة دون أي احتمال 

حلدوث خلل.

املستشار الكويتي

«تخطيط القوى 
العاملة املطلوبة».. 
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اخلامس في الكويت؟
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في الكويت

الصانع: التعامل احلكومي والتشريعي مع األزمة 
احلالية دون مستوى الطموح

أكــد عــدد مــن اخلبــراء 
االقتصاديــني أن قانون الدين 
العام يعتبر ضرورة اقتصادية 
في ظل الظروف الراهنة ملواجهة 
أزمــة الســيولة، ولكن ضمن 
مجموعــة مــن الضوابط التي 
على احلكومة ان تبدأ بها فورا 
تتعلــق بالشــفافية وحتديــد 
أوجه الصــرف وتوجيهه الى 
اإلنفاق االستثماري مع إعادة 
النظــر فــي إنفــاق امليزانيــة 
العامة للدولة. جاء ذلك خالل 
نــدوة «التحديات االقتصادية 
ومستقبل وطن» والتي أقامتها 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
مبشاركة أكثر من ١٦٠ شخصية 
اقتصادية من خالل األونالين، 
حيــث ادار اجللســة املبــادر 
واالعالمــي عبــداهللا بوفتــني 
الذي قال في مقدمتها إن ترشيد 
االنفــاق احلكومــي وتقليــل 
االعتماد علــى النفط والبحث 
عن بدائل لعجز امليزانية تعتبر 
أبرز التحديات االقتصادية التي 
تواجه البالد في الفترة املقبلة 
واحلل املطروح على الطاولة هو 
الدين العام، الذي طرح مؤخرا 

الصانع خالل كلمته بالندوة انه 
نظرا للمتغيــرات االقتصادية 
والتحديات التي تواجه الوضع 
املالــي وعــدم توافــر البدائل 
التمويليــة، يعتبــر مشــروع 
قانون الدين العــام اقتصاديا 
أمرا في غاية الضرورة ملواجهة 
مشكله السيولة وعدم السحب 
من االحتياطيات، ولكن يجب 
ان تكــون هنــاك مجموعة من 
املرتكزات قبل التوجه القراره.

ومبا يتعلق بتقييم تطبيق 
احلزمة االقتصادية، افاد الصانع 
بالقول: نحن اآلن في الشــهر 

حديثــه بالقــول ان الهــدف 
األساســي اليوم هو احملافظة 
علــى دور القطــاع اخلــاص 
والعاملني فيه بكل شرائحه من 
متناهية الصغــر الى الكبيرة 
وتنمية مســاهمته في الناجت 
احمللي والعمل على مضاعفته 

بدال من تقليل دوره.
من جانبه، أكد املستشار لدى 
شركة استثمار مصرفي محمد 
اجلوعان ضرورة اإلسراع في 
إقرار قانون الدين العام، بعد ان 
اصبح الوضع ال يحتمل االنتظار 
مع وجود أزمة سيولة حكومية 
باتت تهدد صندوق االحتياطي 

العام.
وقــال: نحــن أمــام فرصة 
تاريخية لــن تتكــرر وعلينا 
اغتنامها، موضحا أن األسعار 
املتدنية للفائدة جتعل من الوقت 
احلالي هو األنسب لالقتراض، 
وأن توجــه احلكومــة نحــو 
السحب من الصناديق السيادية 
يجعلها تخسر نحو ٥٪ عوائد 
االستثمار لتلك االحتياطيات، 
وذلك مقارنة بكلفة االقتراض 

احلالية ١٫٥٪.

الثالــث وميكننــا القــول ان 
التعامل احلكومي والتشريعي 
بخالف دور البنك املركزي مع 
األزمة دون مستوى الطموح، 
مشــيرا إلــى عدم صــرف أي 
دعــم للمشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة حتى اآلن ما ينذر 

بنتائج قاسية بشأنها.
واشــار إلى أن احلل ليس 
بتقــدمي متويــل ميســر فقط 
من خــالل البنــوك، بل يجب 
أن يتعداه ليكون حال شــامال 
ومتكامال حتى تســتفيد منها 
قطاعات عديدة تستحق الدعم، 
ليشمل تنظيم العالقة ما بني 
أرباب العمــل والعاملني بتلك 
املشروعات خالل هذه الفترة 
االستثنائية، كما يجب تقدمي 
معادلة تشريعية قانونية ألزمة 
اإليجــارات تضمن عدم إخالء 
العني املســتأجرة وتقســيط 
اإليجــارات حتى ال يتم إرهاق 
احملاكم بآالف القضايا، باالضافة 
الى تخفيض رســوم الكهرباء 
واملــاء على مالك العقار الذين 
ساهموا بتخفيض األجرة على 
املســتأجرين. وأنهى الصانع 

عدم صرف أي دعم للمشروعات الصغيرة ينذر بنتائج قاسية

عبداهللا بوفتنيمهند الصانع

وادى إلى انقســام الشارع بني 
مؤيد ومعارض مع عدم وجود 
تفاصيل بشــأنه مــن اجلانب 
احلكومي حتى اآلن. بدوره، اشار 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
االقتصادية مهند الصانع إلى 
وجود حتديات كبيرة واجهت 
الكويــت مؤخــرا تتمثــل في 
انخفــاض اإليــرادات النفطية 
وتآكل االحتياطيات املالية وعدم 
القدرة على إيجاد بدائل للدخل، 
األمر الذي سيعمل على تخفيض 
التصنيف االئتماني للبالد، وهو 
ما حدث في الفترة األخيرة. وقال 


