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ثمن رئيس مجلس إدارة شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف 
عبداحلميد اجلاسم اجلهود املبذولة 
م��ن قبل احلكومة امل��وق��رة برئاسة 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح حفظه 
الله، مشيداً باجلهود الكبيرة التي 
بذلت من قبل ال��وزارات والقطاعات 
واجلهات احلكومية ملعاجلة تبعات 
تراكم مياه أمطار اخلير التي هطلت 
ب��ك��ث��رة ع��ل��ى ب��ل��دن��ا احل��ب��ي��ب حيث 
متت إدارة األزم��ة بتفاني وإخالص 
ومهنية عالية ملسها الشارع الكويتي 

بوضوح.
وأش��ار اجلاسم إل��ى أن اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية ب��ذل��ت قصارى 
جهدها في هذه الظروف االستثنائية 
وبالرغم من محاصرة املياه لعدد 
ستة م��ن طائراتها العاملة خالل 
ال��ث��الث��ة أي����ام امل��اض��ي��ة م��ا اضطر 
الشركة إلل��غ��اء ع��دد م��ن ال��رح��الت 
املجدولة بسبب صعوبة التشغيل 

ول��ت��ج��اوز األزم����ة وع��ل��ي��ه ف��ق��د مت 
تقدمي الرعاية الكاملة لركاب هذه 
الرحالت بحسب السياسة املتبعة 
ل��دى “الكويتية” في ذل��ك ونقل ما 
يقارب من 1330 راكب إلى الفنادق 
في عدد من احملطات اخلارجية إلى 
حني إعادتهم إلى الكويت أو نقلهم إلى 
وجهاتهم احمل��ددة وذل��ك اعتباراً من 

يوم اخلميس املاضي. 
وأك��د اجل��اس��م على أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية سعت إل��ى ت��دارك 
تأخير حركة الطائرات الذي اضطرت 
إليه بأسرع وقت ممكن خالل الثالثة 
أي���ام املاضية وال���ذي أس��ف��ر بفضل 
الله ثم بتضافر اجلهود املبذولة من 
اجلهات احلكومية عن خ��روج عدد 
ستة طائرات من املنطقة احملاصرة 
باملياه واستخدامها بالتشغيل مبيناً 
بأنه مت نقل جميع ال��ط��ائ��رات إلى 
مبنى ال��رك��اب رق��م ١ م��ؤق��ت��اً حتى 
انتهاء اجلهات املعنية من معاجلة 
املناطق املشبعة باملياه والتصريح 

باستخدامها بالسرعة املمكنة وهو ما 
مت من قبل األخوة في االدارة العامة 
للطيران امل��دن��ي ووزارة األشغال 
العامة مشكورين حيث مت إعطاء 
التصريح بصالحية استخدام ممرات 
الطائرات املؤدية إلى املدرج وبالتالي 
سيتم العودة إلى التشغيل االعتيادي 
من مبنى الركاب رقم٤ )T4( اعتباراً 

من اليوم األحد.
وذك����ر ب���أن اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية قامت بناء على ما سبق 
باستئجار طائرتني من احدى شركات 
الطيران الزميلة لنقل ركابها من وإلى 
عدد من احملطات، كما تعامل جميع 
العاملني فيها مع األح���داث بتفاني 
ومهنية الزم���ة ب��ال��رغ��م مم��ا ش��اب 
ذلك من بعض األخطاء حيث نعتذر 
للجميع عن أي قصور أدى إلزعاج 

عمالءنا الكرام.
وأردف اجل��اس��م ب��ال��ق��ول بأنه 
واع��ت��ب��اراً م��ن اآلن يتم نقل جميع 
ركابنا وتشغيل الرحالت املتأخرة 

والعودة للتشغيل االعتيادي خالل 
24 ساعة ب��إذن الله مقدماً الشكر 
اجل��زي��ل ل����إدارة ال��ع��ام��ة للطيران 
املدني وعلى رأسها معالي الشيخ 
سلمان احل��م��ود الصباح وزمالئه 
على ما بذلوه من جهود وأعمال خالل 
الفترة املذكورة إضافة إلى ما قامت به 
اجلهات احلكومية األخرى مثل وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية واحل��رس 
الوطني ووزارة األش��غ��ال العامة 
واإلدارة العامة لإطفاء وشركات 
ال��ق��ط��اع النفطي ووزارة الصحة 
ووزارة االعالم وغيرها من اجلهات 

التي أبلت بالًء حسناً ملموساً.
وختم اجلاسم تصريحه بالدعاء 
لله بأن يحفظ وطننا الغالي ويأخذ 
بيده على دروب الرفعة حتت راية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظهما الله 

ورعاهما.

أشاد باجلهود التي بذلت من قبل الوزارات ملعاجلة تبعات تراكم مياه األمطار

اجلاسم يثمن دور احلكومة في إعادة تشغيل املطار وجتهيز طائرات »الكويتية«

أميركا للصني: رسومنا التجارية باقية 
حتى تغيير السلوك

ح��ّذر نائب الرئيس األميركي 
م��اي��ك بنس ام��س السبت م��ن أّن 
العقوبات والضغوط األميركّية 
على الصني باقية حتى ُتغّير بكني 

ممارساتها التجارّية.
وق���ال بنس ف��ي منتدى لقادة 
ش��رك��ات يسبق ق��م��ة آب��ي��ك “لقد 
ف��رض��ن��ا رس���وًم���ا ج��م��رك��ي��ة على 
بضائع صينية قيمتها 250 مليار 
دوالر، وهذا الرقم قد يتضاعف”. 
وأض����اف أن���ه ي��أم��ل ف��ي حصول 
“حتّسن”، لكّنه ش���ّدد على أّن 
“الواليات املتحدة لن ُتغّير مسارها 

طاملا أّن الصني لم تغّير موقفها”.
في املقابل، قال الرئيس الصيني 
شي جينبينغ إّن أح��دا لم يخرج 
يوما رابحا في أي مواجهة، سواء 
ك��ان��ت عسكرية أو سياسية أو 
جتارية، وذل��ك في سياق تنافس 

متزايد بني واشنطن وبكني.
واع��ت��ب��ر جينبينغ ف��ي ب��ورت 
موريسبي خ��الل منتدى لقادة 
ش��رك��ات ي��س��ب��ق ق��م��ة آب��ي��ك، أن 
“التاريخ يخبر أنه ال أحد يخرج 
رابحاً من املواجهة، سواء اتخذت 
شكل حرب باردة أو حرب ساخنة 

أو حرب جتارية”.
ي��ذك��ر أن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي، 
دون��ال��د ت��رم��ب ك��ان أع��ل��ن مساء 
اجل��م��ع��ة أّن ال��ص��ني ت��رغ��ب في 
التوصل إلى اتفاق مع بالده حول 

التجارة.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
للصحفيني بالبيت األبيض، أكد 
خاللها صحة األنباء التي تناقلتها 
وسائل إعالم أمريكية حول رغبة 
الصني بإعادة احملادثات املتوقفة 

بشأن التجارة بني البلدين.
وق���ال ت��رم��ب: “الصني تريد 
التوصل الت��ف��اق.. أرس��ل��ت إلينا 

قائمة بأشياء على استعداد للقيام 
بها، هي قائمة كبيرة لكنها حتى 

اآلن غير مقبولة بالنسبة لنا”.
وكانت الواليات املتحدة فرضت 
رس���وم وج��م��ارك على ع��دة سلع 
ق��ادم��ة م��ن الصني بقيم جت��اوزت 
260 مليار دوالر، منذ مطلع يونيو 

املاضي، وعززتها الشهر املاضي.
ودف��ع��ت إج�����راءات احلمائية 
ال��ت��ج��اري��ة األم��ي��رك��ي��ة، ب��ك��ني، 
إل��ى ال��رد على ال��والي��ات املتحدة 
باملثل، وفرضت رسوما وجمارك 
ع��ل��ى واردات أم��ي��رك��ي��ة، الشهر 
امل��اض��ي)أك��ت��وب��ر(، بقيمة 60 
مليار دوالر. وفي أكتوبر، خّفض 
صندوق النقد الدولي، من توقعاته 
لنمو االقتصاد العاملي للعامني 
اجل����اري وامل��ق��ب��ل، بنسبة 0.2 
باملائة، إلى 3.7 باملائة، ألسباب 

أبرزها التوترات التجارية.

من جانبه حذر الرئيس الصيني 
شي جني بينغ امس  السبت من أن 
ظالل احلمائية واألحادية تؤثران 
ع��ل��ى ال��ن��م��و ال��ع��امل��ي وح���ث على 
التمسك بالتجارة احل��رة منضما 
بذلك إلى زعماء دول آسيا واحمليط 

الهادي اآلخرين.
وقال شي في كلمة أمام اجتماع 
قمة منتدى التعاون االقتصادي 
لدول آسيا واحمليط الهادي )أبيك( 
في بابوا غينيا اجلديدة إن ”من 
يختار غلق بابه سيعزل نفسه فقط 

عن بقية العالم ويفقد وجهته“.
وك��ان رئيس ال��وزراء املاليزي 
مهاتير محمد قد قال في وقت سابق 
إن ال���دول بحاجة إلع���ادة تقييم 
العوملة والتكامل االقتصادي ألنهما 
تركا وراءهما بعض الناس وأججا 

عدم املساواة.
وف��ي سياق اخ��ر قالت وزارة 

ال���ط���وارئ ال��روس��ي��ة إن ط��واق��م 
اإلطفاء أخمدت يوم السبت حريقا 
اندلع في مصفاة لتكرير النفط في 

موسكو.
وأض��اف��ت أن احل��ري��ق استمر 
ل��ن��ح��و ث����الث س���اع���ات ون��ص��ف 
الساعة قبل أن يتمكن عمال اإلطفاء 
م��ن إخ��م��اده ف��ي ح��وال��ي الساعة 
11 ص��ب��اح��ا بالتوقيت احمللي 
)0800 بتوقيت جرينتش( وأنه 
ال توجد تقارير عن سقوط قتلى 

أو مصابني.
وت��ق��وم امل��ص��ف��اة بتكرير 9.4 
م��ل��ي��ون ط��ن م��ن ال��ن��ف��ط سنويا 
ومتلكها ش��رك��ة ج��ازب��روم نفط 
ال��ذراع النفطية لشركة جازبروم 

احلكومية.
وذكرت وسائل إعالم روسية أن 
احلريق اندلع في مكانني من بينهما 

وحدة التكسير التي تنتج الوقود.

تصعيد جديد في احلرب التجارية

لقطة جماعية للقياديني

املركزي األوروبي سيغير مسار 
أسعار الفائدة إذا تباطأ التضخم

قال ماريو دراجي رئيس البنك املركزي األوروبي إن البنك ميكنه 
تغيير خططه بشأن البدء في زيادة أسعار الفائدة في أواخر العام 

القادم إذا زادت تكاليف االقتراض كثيرا أو تباطأ التضخم.
وبعد أن ضخ 2.6 تريليون ي��ورو )2.95 تريليون دوالر( في 
النظام املالي ملنطقة اليورو منذ 2015 في مسعى إلنعاش التضخم، 
يتوقع املركزي األوروبي التوقف عن زيادة حيازاته من السندات في 
ديسمبر كانون األول ورفع أسعار الفائدة بعد صيف العام القادم 

للمرة األولى في ثمانية أعوام.
ومتسك دراج��ي بتلك اخلطط في كلمة أمام جمع من املصرفيني، 
لكنه حذر من أن مسار أسعار الفائدة قد يتغير، ملمحا إلى تأثيرات 
من الواليات املتحدة، حيث يزيد مجلس االحتياطي االحتادي أسعار 
الفائدة على نحو مطرد، أو تأثيرات قادمة من إيطاليا، التي أغضبت 
حكومتها املستثمرين في السندات بخططها لزيادة اإلنفاق، كأسباب 
محتملة. وتباطأ اقتصاد منطقة اليورو في األشهر القليلة املاضية 
وس��ط ضعف في الطلب من الصني وارت��ف��اع أسعار الفائدة على 
املقترضني بالدوالر في أنحاء العالم واضطراب أسواق السندات في 
إيطاليا. وقال دراج��ي إنه ال يري ”سببا“ لتوقع أن اقتصاد منطقة 
اليورو سيتوقف عن التوسع مبا يدفع منو األسعار لالنخفاض معه. 

لكنه حذر من تنامي الضبابية حول التوقعات.
وقال ”إذا بدأت حالة عدم اليقني بشأن آفاق النمو والتضخم تتزايد 
لدى الشركات، فإن الضغط على هوامش األرب��اح قد يستمر لفترة 
أطول“. وأض��اف قائال ”هذا سيؤثر على السرعة التي يرتفع بها 
التضخم األساسي وبالتالي مسار التضخم الذي نتوقع أن نراه في 
الفصول القادمة...الضبابية احمليطة بالتوقعات في األمد املتوسط 
زادت“. وقال دراجي إن املركزي األوروبي ما زال يري املخاطر على 
آف��اق النمو متوازنة بصفة عامة. لكنه حذر من أنه سيعيد تقييم 
الوضع في ديسمبر كانون األول، حني تصبح التوقعات اجلديدة 

للنمو والتضخم متاحة.

روسيا حتذر من احلمائية 
خالل قمة أبيك

حذر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف من تزايد النزعة 
احلمائية ودافع عن انتهاج قواعد واضحة وشفافة بشأن التجارة.

أدل��ى ميدفيديف بهذه التصريحات بالروسية في اجتماع قمة 
منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط الهادي )أبيك( املنعقد 
في بابوا غينيا اجلديدة حيث من املقرر أن يتحدث مايك بنس نائب 
الرئيس األمريكي في وقت الحق عن التزام الرئيس دونالد ترامب 

بازدهار وأمن وحرية منطقة احمليطني الهندي والهادي.
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Visa العاملية 2018 من شركة  في الكويت لعام 

»بيتك« حاز جائزة »احملفظة األسرع منوا لبطاقات السحب اآللي«
ح��از بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” جائزة “أسرع محفظة 
منوا لبطاقات السحب اآلل��ي في 
الكويت لعام 2018” من شركة 
Visa العاملية ، وسلّم مدير عام 
Visa ملنطقة ال��ش��رق األوس��ط 
وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا، م��ارش��ي��ل��و 
باريكوردي اجلائزة ل�”بيتك”، 
في حفل جوائز عقد مؤخرا في 
دب��ي بحضور وف��د م��ن “بيتك” 
ي��ت��رأس��ه م��دي��ر ع���ام اخل��دم��ات 
املصرفية ل��أف��راد للمجموعة 
في “بيتك”- ف��ادي الشالوحي، 
ون��ائ��ب م��دي��ر ع���ام ال��ب��ط��اق��ات 
املصرفية للمجموعة في “بيتك”- 
من��ر ي��اس��ني ال��ى ج��ان��ب ع��دد من 

املسؤولني من كال اجلانبني.
وعلى هامش تسلمه اجلائزة، 
أع����رب ال��ش��ال��وح��ي ع��ن فخره 
بجائزة احملفظة االس��رع منوت 
ل��ب��ط��اق��ات ال��س��ح��ب اآلل����ي في 
الكويت من شركة عاملية بحجم 
Visa، الفتا ال��ى ان��ه ف��ي اط��ار 
استراتيجية “بيتك”، يسعى 
البنك الى حتفيز العمالء للتحول 
الرقمي من عمليات الدفع النقدي 
التقليدي الى الدفع االلكتروني 
عبر البطاقات املصرفية وعمليات 
ال��دف��ع ع��ب��ر تقنيات ال��ه��وات��ف 

الذكية.
وأضاف الشالوحي ان “بيتك” 
يتبنى توجهات التكنولوجيا 
املالية FinTech لتعزيز قدرات 
البنك وابتكار حلول مدفوعات 

رقمية تساهم بتحسني جتربة 
العمالء، ومنح خيارات دفع أكثر 

مرونة وراحة وأمان.
وق���ال ان العمالء يتوقعون 
مدفوعات سريعة وآمنة، لذا فإن 
“بيتك” ك��ان سباقاً ف��ي تقدمي 
مجموعة واسعة ومتكاملة من 
التقنيات واخلدمات التي حققت 
جناحاً ملموسا وساهمت بشكل 
فعال بتلبية متطلبات العمالء، 
م��ؤك��داً أن ه��ن��اك ف��رص��ة كبيرة 
ل�”بيتك” لالستفادة من التقنيات 
اجل��دي��دة مبا يصب في مصلحة 

البنك وعمالئه.
ون��وه ب��أن “بيتك” سيكشف 
قريبا ع��ن ب��ط��اق��ات سحب الي 
مصصمة لالستخدام في اخلارج، 
حيث سيستمتع حاملو البطاقات 
بامتيازات حصرية تغطي السفر 
واملطاعم والتجارب الترفيهية 
والعديد من املميزات املدرجة في 

.Visa برنامج
وأش����ار ال��ش��ال��وح��ي ال���ى ان 
“بيتك” زاد من حجم استثماراته 
ف���ي اط����الق ح��م��الت ح��ص��ري��ة 
 ،Visa للعمالء بالتعاون م��ع

مبينا ان ال��ب��ن��ك أط��ل��ق حملة 
“استمتع بتجربة مم��ي��زة في 
 Visa ”لندن مع بطاقات “بيتك
للسحب اآللي” والتي فاز فيها 6 
عمالء برحلة ملدة 6 أيام الى لندن 
على منت طائرة خاصة مع إقامة 
في جناح خاص في أحد الفنادق 
الفخمة، وسيارة فاخرة مع خدمة 
س��ائ��ق، ومنحة نقدية قيمتها 

2000 دينار للتمتع بالتسوق.
وذك��ر أن “بيتك” اطلق حملة 
“بطاقتك مفتاح بيتك في تركيا” 
التي أت��اح��ت فرصة ال��رب��ح ل�3 

ف��ائ��زي��ن ب��ام��ت��الك ال��ب��ي��ت ال��ذي 
يناسبهم في تركيا مع التأثيث، 
باإلضافة إلى رحلة على درجة 
رجال األعمال إلى تركيا مع مرافق 
واإلقامة في فندق 5 جنوم ملدة 5 
ليال عند استخدم أياً من بطاقات 
“بيتك” Visa )السحب اآلل��ي 
– االئتمان – البطاقات مسبقة 
ال��دف��ع( لسداد قيمة املشتريات 

سواء في الكويت أو اخلارج.
وق��ال الشالوحي ان اجلائزة 
م��ن ق��ب��ل VISA ت��ؤك��د مكانة 
البنك الرائدة في أعمال البطاقات 
املصرفية التي تشهد منواً كبيراً، 
وإقباالً واسعا من العمالء، مشيرا 
ال��ى ان بطاقات “بيتك” توفر 
م��زاي��ا متنوعة ومتكاملة، ومت 
تصميمها بشكل فريد ومتوازن 

لكل شريحة من شرائح العمالء.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال مارشيلو 
 Visa ب��اري��ك��وردي، م��دي��ر ع��ام
ملنطقة الشرق األوس��ط وشمال 
أفريقيا: “تفخر Visa بتعاونها 
مع شريك مرموق مثل “بيتك” 
وي��س��ع��دن��ا أن ن��ش��ه��د توسعه 
امل��ل��ح��وظ ف���ي ب��ط��اق��ات ال��دف��ع 
املباشر. وقد متحورت  حمالته 
ح���ول حت��س��ني جت��رب��ة العمالء 
ومتكينهم من إجناز مدفوعاتهم 
بسرعة وس��الس��ة وأم���ان. نحن 
ال��ي��وم س��ع��داء بالنجاح املتميز 
ال��ذي أثمرت عنه جهود “بيتك” 
في توسيع قاعدة عمالئه خالل 

العام اجلاري”. 

VISA فادي الشالوحي ومنر ياسني يتوسطان مسؤولي 

25 اجلاري دراسة اجلدوى ألصحاب املشاريع الصغيرة 

  أبو زور: البرنامج يستخدم نفس مناذج 
الصندوق الوطني لتنمية املشاريع

   مع االهتمام املتزايد من قبل 
املبادرين ورواد األعمال بتقدمي 
أفكار عملية لتأسيس مشروعاتهم 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وال��ت��ي 
تتزامن م��ع ال��ش��روط واملعايير 
امل���وض���وع���ة م���ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 
احلكومية ممثلة ف��ي الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة ومحفظة بنك 
الكويت الصناعي ، تطلق شركة 
اإلب���داع اخلليجي لالستشارات 
وال��ت��دري��ب برنامجها التدريبي 
املتميز إعداد دراسات اجلدوى أمام 
املبادرين من الشباب وكذلك رواد 
األعمال خالل الفترة من  25 إلى 
28 نوفمبر املقبل والذي يحاضر 
فيه الدكتور منذر املعتوق أحد أهم 
اخلبراء املتخصصني في هذا املجال 

بدول اخلليج والعالم العربي. 
     ويستهدف البرنامج القاء 
الضوء على كيفية تعامل املبادرين 
مع شروط واحتياجات الصندوق 
الوطني لتنمية املشاريع حيث 
يتم استخدام نفس النماذج التي 
يتم استخدامها من قبل الصندوق 

للحصول على متويل. 
   وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ، أش��ار 
الرئيس التنفيذي في الشركة عماد 
أبو زور أن ما مييز البرنامج وجود 
ح��االت تطبيقية إلع��داد دراس��ات 
اجل���دوى والتعرف ع��ن ق��رب عن 
ح����االت ومن�����اذج ع��م��ل��ي��ة ميكن 
االستفادة منها من قبل املبادرين 

ع��ن��د إع�����داد دراس�����ات اجل���دوى 
اخلاصة بهم. 

   وأض��اف أن البرنامج يتناول 
وب��ش��ك��ل عملي كيفية ال��ت��دري��ب 
على إع���داد خطط العمل وط��رق 
وخطوات إعداد امليزانية التقديرية 
للمشروع واإلملام باألسس العلمية 
والعملية ف��ي دراس����ة اجل���دوى 
وتقييم املشروعات مع التعرف 
على طرق وحتليل دراسة السوق. 

      وبني أبو زور أن البرنامج 
ال���ذي تستمر فعالياته 4 أي��ام 
ي��ت��ن��اول بالتحليل وال��ت��ج��رب��ة 
العملية كيفية إع���داد دراس���ات 
اجل����دوى االق��ت��ص��ادي��ة وتهيئة 
املبادرين ورواد األعمال على كيفية 
إع��داد تلك ال��دراس��ات مبا يتوافق 

وم��ت��ط��ل��ب��ات واح��ت��ي��اج��ات بيئة 
األعمال في املشروعات املختلفة. 

   وي��ت��ن��اول ال��ي��وم األول من 
ال��ب��رن��ام��ج امل��ف��اه��ي��م الرئيسية 
لدراسات اجلدوى االقتصادية من 
حيث املفهوم واألهمية والهدف 
وأس���س حتليل دراس����ة ال��س��وق 
وم��ع��رف��ة امل��ن��اف��س��ني احلقيقيني 
ودراس�����ة اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��الء 
وال���زب���ائ���ن وات���خ���اذ ال���ق���رارات 
بشأن الطاقة االنتاجية وإدارة 
املشروعات الصغيرة ونظرة عامة 
على ماهية اإلدارة وكيفية تقسيم 
امل��ش��روع إل��ى وح���دات أو إدارات 
ووضع أهداف لكل ادارة من ادارات 

املشروع. 
  كما يتسعرض اليوم الثاني 
م��ن ال��ب��رن��ام��ج إع����داد ميزانية 
تقديرية للمشروع والدور االداري 
ف��ي إع����داد امل��ي��زان��ي��ة العمومية 
التقديرية وال���دور احملاسبي في 
إع��داد امليزانية وأه��داف امليزانية 
العمومية التقديرية وتقدير رأس 
م���ال امل��ش��روع وط���رق احتساب 
فوائد وأرصدة القروض والتحليل 

االقتصادي للقوائم املالية. 
   وف���ي ت���ن���اول م��ن��ه ألهمية 
التسويق وال��ت��روي��ج  ، يتناول 
البرنامج في يومه الثالث إع��داد 
األدوات التسويقية الفعالة وتقدير 
ميزانية التسويق الفعالة وكذلك 
تقدير ميزانية التسويق وكيفية 

تسويق منتجات املشروع. 

عماد أبو زور

اإلصالحات في لبنان تفقد 
الزخم وتعهدات املانحني بخطر

ق��ال مسؤولون كبار بالبنك ال��دول��ي إن لبنان يفقد القوة 
الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصالح مالية الدولة، وهو 
ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من املانحني مبليارات 

الدوالرات.
وبعد ستة أشهر من انتخابات برملانية، لم يحقق رئيس 
الوزراء املكلف سعد احلريري تقدما في مساعيه لتشكيل حكومة 
وف��اق وطني مع تزاحم الفئات السياسية على املناصب في 

مجلس الوزراء اجلديد.
وتولي حكومة جديدة السلطة ض��روري قبل أي حتركات 
باجتاه إصالح املالية العامة التي قال صندوق النقد الدولي 
في يونيو حزيران إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين 

العام في مسار مستدام.
وهناك أكثر من 11 مليار دوالر من أموال املانحني الدوليني 

مشروطة أيضا بالتزام ملموس باإلصالح االقتصادي.
وق��ال س��اروج كومار جها املدير االقليمي للبنك الدولي إن 
لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، 

بالنظر إلى الدول الكثيرة األخرى التي حتتاج إلى استثمارات.
وأضاف قائال ”بشكل عام يوجد شعور، حتى في هذه املدينة، 

بني املانحني والسفراء بأننا نفقد الزخم“.
ومتحدثا في مكتب البنك الدولي في بيروت، قال جها ”إذا لم 
يتحركوا سريعا... سيبدأ )املانحون( بتحريك الكثير من هذه 

املوارد إلى أماكن أخرى. اخلطر حقيقي جدا“.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا الذي كان يقف إلى جوار جها ”نحن كبنك نعتقد 

أن لبنان يحتاج أن يبذل جهودا“.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي في العالم عند 150 في املئة، وتباطؤ في النمو 
االقتصادي وم��ا سماه صندوق النقد الدولي مواطن ضعف 

متزايدة في نظامه املالي.
وفي أكتوبر تشرين األول، قال البنك الدولي إن منحى املخاطر 
في لبنان يتزايد بشكل ح��اد، وخفض توقعاته لنمو الناجت 

احمللي اإلجمالي للعام 2018 إلى 1 باملئة من 2 باملئة.
وقال بلحاج إن أداء لبنان سيء مقارنة مع دول أخرى في 

املنطقة تواجه صعوبات مثل املغرب وتونس ومصر.
وأضاف قائال ”نحن على تواصل مع كل من هذه البالد ونرى 
مستوى لاللتزام من احلكومات... والقطاع اخل��اص... نحن ال 

نرى نفس املستوى هنا“.
وتعهد البنك الدولي بتقدمي 2.2 مليار دوالر ملشاريع في 
لبنان مبا في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالي 800 
مليون دوالر غير مستخدمة بانتظار موافقة احلكومة ويتعني 

على لبنان أن يدفع ”رسوم إلتزام“.
وفي بيان من مكتبه يوم اجلمعة، قال احلريري إنه متفائل 

بأن لبنان قد يخرج من مأزقه السياسي.


