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البنك الكويتي للطعام:
تعزيز دور العمل الخيري وتطويره

أشـــــــاد الـــبـــنـــك الـــكـــويـــتـــي لـــلـــطـــعـــام - الـــصـــرح 
الــشــركــات  بــــدور  املــنــطــقــة –  الــخــيــري األول فـــي 
الــكــويــتــيــة املـــســـاهـــمـــة الـــداعـــمـــة ألعـــمـــال الــخــيــر 
الغذائية  بــاملــواد  العينية  التبرعات  طــريــق  عــن 
توزيعها  بغرض  املالية  او  املختلفة  بأنواعها 

البالد. في  واملتعففني  املحتاجني  على 
ودعـــــا الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي الـــشـــركـــات 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــــى املـــســـاهـــمـــة فــــي اعــــمــــال الــخــيــر 
الــتــي يــطــلــقــهــا بــمــخــتــلــف انــواعــهــا ســـواء أكــانــت 
تتعلق  ام  التموينية  ام  الغذائية  باملواد  تتعلق 
العينية  حتى  ام  املعيشية  واالغـــراض  بــاالثــاث 
فــي مــحــاولــة مــنــه لــتــعــزيــز دور الــعــمــل الــخــيــري 
وتـــــطـــــويـــــره، مــــنــــوهــــا بــــمــــا يـــتـــمـــيـــز بـــــه الـــشـــعـــب 
الكويتي املعطاء من إرث عظيم في مجال البذل 

والـــعـــطـــاء تــمــتــد جــــــذوره فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
واإلسالمي.

الــبــنــك ســالــم  وعـــبـــر أمــــني ســـر مــجــلــس إدارة 
الــحــمــر عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لــلــجــهــود الــكــبــيــرة 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــشــــركــــات الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي دعـــم 
حمالته  عبر  البنك  يطلقها  التي  الخير  اعــمــال 
تستهدف  التي  املتنوعة  الخيرية  ومشروعاته 
من  شريحة  ألكبر  الضرورية  املتطلبات  تغطية 

العوز. وأصحاب  واملتعففني  املحتاجني 
وطــالــب الحمر كــبــرى الــشــركــات واملــؤســســات 
التي  الخيرية  االعمال  على  باالنفتاح  الكويتية 
يــطــلــقــهــا بــنــك الــطــعــام بــل وإشــراكــهــا أيــضــا في 
وضـــع الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــعــمــل 
الخيري بما يضمن تلبية احتياجات املتعففني 

إليها  النظر  يــجــري  وأال  والــضــروريــة،  اليومية 
الــخــيــري فقط،  أنــهــا جــهــات مــانــحــة للعمل  عــلــى 
كــمــا طــالــب ايــضــا تــلــك الــشــركــات بتبني تــدريــب 
وتــــأهــــيــــل عــــــدد مــــن الـــعـــامـــلـــني فــــي املـــؤســـســـات 
الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي فــي 
املنظمات  للمعايير  وفًقا  الخيري  العمل  قطاع 

الخير. والداعمة ألعمال  الراعية  الدولية 
ووجه الشكر الى 14 شركة ومؤسسة كويتية 
دعـــمـــت وســـاهـــمـــت فـــي االعـــمـــال الــخــيــريــة الــتــي 
كاسكو  وهي  للطعام  الكويتي  البنك  بها  يقوم 
- كــي دي دي - ســاديــا – كويكر بــول – الحالب 
الــفــريــدة – راوخ - اتــحــاد  mf - شــركــة املــاســة   –
الــجــمــعــيــات- ودنــــش- وبــــول - وبــنــك الــخــلــيــج - 

التكافلي. للتأمني  وبيتك 

«العالقات العامة» 
تشيد باالهتمام بالشباب

ن عضو الوفد الكويتي املشارك في «امللتقى  ثمَّ
بالقاهرة، محمد  الشابة»  العربية  للقيادات  االول 
املـــوســـوي، اهــتــمــام الــكــويــت، وعــلــى رأســـهـــا سمو 
أمـــيـــر الـــبـــالد بـــالـــشـــبـــاب، بــاعــتــبــارهــم «الـــقـــيـــادات 

املستقبلية».
وقـــــــال املــــــوســــــوي، وهــــــو عـــضـــو مـــجـــلـــس ادارة 
جمعية العالقات العامة على هامش حفل توزيع 
جائزة «مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
فعاليات  الــــــ11 ضمن  عامها  في  املتميز»  للشباب 
امللتقى ان «الحكومة الكويتية حريصة على افساح 

املجال الواسع أمام الشباب في شتى املجاالت».
وأكد اهمية املشاركة في امللتقى، التي جاءت بناء 
للتنمية  العربي  الشباب  «مجلس  من  دعــوة  على 
املتكاملة» لعرض الخبرات والنماذج الشبابية من 
الدول العربية، مما يمثل فرصة لتبادل واكتساب 
الخبرات واملــهــارات واالراء واعــطــاء صــورة جيدة 

وحقيقية عن الشعب الكويتي.
كما أشـــاد املــوســوي بـــردود االفــعــال االيجابية 
العامة  الهيئة  واملرحبة بما استعرضه مدير عام 
للشباب عبدالرحمن املطيري أمام امللتقى أول من 
أمس، من تجارب ومبادرات شبابية كأحد النماذج 

الناجحة للقيادات العربية الشابة.
وأكد في هذا الصدد أهمية استراتيجية هيئة 
الــشــبــاب الــكــويــتــيــة ودورهــــا فــي تــوفــيــر مساحات 
إبـــــداعـــــيـــــة أمــــــــام الــــشــــبــــاب لـــتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــاتــهــم 
وطموحاتهم وتمكينهم من التميز لخدمة وطنهم 

ومجتمعهم.
وأشار الى مطالبة شباب عدد من الدول العربية 
منها، معربا  واالستفادة  الكويتية  التجربة  بنقل 
عــن تطلعه الـــى ان يــكــون هــنــاك تــبــادل واكــتــســاب 
لــلــخــبــرات مــع بقية الــــدول الــعــربــيــة، وحــتــى الـــدول 

العاملية. (كونا)
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السعودية تسمح بالشراء بالبطاقات 
البنكية من املتاجر اإللكترونية

سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك املركزي) باستخدام بطاقة الصراف اآللي الصادرة عن 
البنوك العاملة في البالد، للشراء من مواقع التجارة اإللكترونية املحلية واألجنبية، اعتبارا من مطلع أبريل 
املقبل. وجاء ذلك في تعميم للمؤسسة، حصلت عليه «األناضول». وكان الشراء من املتاجر اإللكترونية في 

السابق، مقصورا على بطاقات االئتمان فقط مثل فيزا كارد وماستر كارد. (الرياض ـــــ األناضول)

اإلمارات: شراكة بني «إعمار» و«الدار» 
ملشروعات بـ8.2 مليارات دوالر

«أمازون» تتفّوق على «غوغل»
من حيث القيمة السوقية

«بيتكوين» ترتفع فوق 9 آالف دوالر

وّقــــعــــت شـــركـــتـــا الــــــــدار الــــعــــقــــاريــــة وإعــــمــــار 
شراكة  لتأسيس  اتفاقا  اإلماراتيتان  العقارية 
 30 بقيمة  وعاملية  محلية  مشروعات  لتطوير 

مليار درهم (8.2 مليارات دوالر).
وذكـــــر املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي لــحــكــومــة دبــــي أن 
معا  ستعمالن  بالدولة  املرتبطتني  الشركتني 
إلطـــالق وجــهــات عــاملــيــة جــديــدة تــعــزز املشهد 

العمراني في اإلمارات.
املـــــقـــــرر أن تــــتــــشــــارك إعـــــمـــــار والــــــــدار،  ومــــــن 
املــدرجــتــان فــي دبــي وأبــوظــبــي عــلــى الــتــرتــيــب، 
فــــي تـــطـــويـــر مــــشــــروع مـــتـــعـــدد االســـتـــخـــدامـــات 
فــي جــزيــرة الــســعــديــات فــي أبــوظــبــي وتــطــويــر 

جزيرة صناعية خاصة في دبي.
وقـــال املــكــتــب إن مــشــروع ســعــديــات جــروف، 
الـــواقـــع قــــرب مــتــحــف الــلــوفــر الــــذي افــتــتــح فــي 
اآلونــــــة األخــــيــــرة فــــي أبـــوظـــبـــي، ســيــفــتــتــح فــي 
2021 ويضم نحو ألفي وحدة سكنية وفندقني 

و400 شقة فندقية.
أمــــا الـــجـــزيـــرة الــصــنــاعــيــة الـــخـــاصـــة إعــمــار 
ساحل  قبالة  إنــشــاؤهــا  فيجري  بيتشفرونت، 
دبــــي قــــرب جــمــيــرا بــيــتــش رزيــــدنــــس وجـــزيـــرة 

نــخــلــة جــمــيــرا. وســتــضــم الــجــزيــرة الــصــنــاعــيــة 
سبعة آالف وحدة سكنية.

وشهد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
بن  محمد  الشيخ  أبوظبي  عهد  وولــي  مكتوم 
زايـــد آل نــهــيــان تــوقــيــع االتــفــاق بــني الشركتني 
محمد  إعمار  إدارة  مجلس  رئيس  وّقعه  الــذي 
الــــــدار مــحــمــد  إدارة  مــجــلــس  الـــعـــبـــار ورئـــيـــس 

املبارك. خليفة 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد إن هــــذه  وقــــــــال 
الــــشــــراكــــة ســـتـــعـــزز مـــكـــانـــة اإلمــــــــــارات كــوجــهــة 

للسياحة. مفضلة 
وأضـــــــاف: طــمــوحــاتــنــا لــلــمــســتــقــبــل كــبــيــرة، 
وكلنا ثقة في قدرات مؤسساتنا الوطنية على 
الوجه  املنتظرة منها على  االضطالع باألدوار 

الطموحات. تلك  لبلوغ  األكمل 
وإعــمــار والـــدار اثــنــتــان مــن كــبــرى شــركــات 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري فــــي اإلمــــــــــارات. وتـــولـــت 
إعــــمــــار بـــنـــاء بـــــرج خــلــيــفــة أطــــــول بـــنـــايـــة فــي 
الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا شـــيـــدت الــــــدار حـــلـــبـــة ســبــاق 
1 لـــلـــســـيـــارات فـــي أبـــوظـــبـــي. (دبــــي،  فـــورمـــوال 

رويترز)  - أبوظبي 

تــــجــــاوزت الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة ملـــقـــدم خـــدمـــات 
التجارة اإللكترونية (أمــازون) نظيرتها لشركة 
«غــــوغــــل» بــنــهــايــة تــعــامــالت  ألـــفـــابـــت املـــالـــكـــة لـــــ
الثالثاء املاضي، لتصبح بذلك ثاني أكبر شركة 
أميركية خلف «أبل» التي تقترب من حاجز 900 

مليار دوالر.
وبـــنـــهـــايـــة جــلــســة الــــثــــالثــــاء املـــــاضـــــي، بــلــغــت 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــة أمـــــــازون 768 مــلــيــار 
دوالر، مقابل 762 مليار دوالر للشركة األم ملقدم 

خـــدمـــات اإلنــتــرنــت (غـــوغـــل)، فـــي حـــني حافظت 
«مايكروسوفت» على مكانتها كرابع أكبر شركة 

أميركية بقيمة تبلغ 717 مليار دوالر.
وعند اإلغــالق، ارتفع سهم «أمـــازون» بنسبة 
2.70% إلى 1586.51 دوالرا، في وقت سجل سهم 
 1095.80 إلــى   %0.40 نسبته  تراجعا،  «ألفابت» 
دوالرا، متأثرا باملخاوف حيال فضيحة بيانات 
على سوق  الشركتان  تهيمن  «فيسبوك»، حيث 

اإلعالنات عبر اإلنترنت. (أرقام)

على  الــثــالــثــة  للجلسة  «بــيــتــكــويــن»  ارتــفــعــت 
األولــى  للمرة  دوالر  آالف   9 متجاوزة  التوالي 
مـــنـــذ أســـــبـــــوع، مــــع تــــفــــاؤل املـــســـتـــثـــمـــريـــن إزاء 
في  الحكومية  والسلطات  املنظمني  توجهات 

الرئيسية. األسواق 
«بيتكوين»  ارتفعت  أمس،  تعامالت  وخالل 

بنسبة 1.50% إلى 9050 دوالًرا.
 582 إلـــى   %4.85 بــنــســبــة  «إثـــريـــوم»  وزادت 
 71 إلى   %1 بنسبة  «الريبل»  دوالًرا، وصعدت 
ارتفعت «بيتكوين كاش» بنسبة  سنًتا، بينما 

0.70% إلى 1061 دوالًرا.
للعمالت  اإلجمالية  السوقية  القيمة  وبلغت 
قدرها نحو  بزيادة  مليار دوالر،   353 الرقمية 

50 مليار دوالر منذ بداية األسبوع.
وأكـــد قـــادة الــبــنــوك املــركــزيــة ووزراء مــالــيــة 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن فـــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــم هــــذا 
األســــبــــوع، تــقــديــرهــم لــالبــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي 
الـــــداعـــــم لـــلـــعـــمـــالت الـــرقـــمـــيـــة وفـــاعـــلـــيـــتـــه، رغـــم 
هــــذه  وراء  الــــكــــامــــن  الــــخــــطــــر  مـــــن  تــــحــــذيــــرهــــم 

األصول. (أرقام)

مؤسس «واتس أب» يدعو إلى مقاطعة موقع التواصل

فضيحة «فيسبوك»
تطيح مدير «كامبريدج أناليتيكا»

املتهمة  البريطانية  اناليتيكا  كامبريدج  شركة  أعلنت 
بـــاالســـتـــحـــواذ عــلــى بـــيـــانـــات 50 مــلــيــون مــســتــخــدم ملــوقــع 
عمل  تعليق  قانونية  غير  بطريقة  واستخدامها  فيسبوك 
أصــبــح محط جــدل كبير  أن  ألكسندر نيكس بعد  مــديــرهــا 
ومطالبات من مشرعني على جانبي األطلسي بالكشف عن 

البيانات املنتهكة.
وهــــذه الــفــضــيــحــة املـــدّويـــة الــتــي أدت إلـــى تـــراجـــع أســهــم 
فـــيـــســـبـــوك انـــفـــجـــرت إثـــــر مـــعـــلـــومـــات أفــــــــادت بـــــأن الــشــركــة 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي عــمــلــت ملصلحة حــمــلــة الــرئــيــس دونــالــد 
ترامب الرئاسية جمعت بيانات لخمسني مليون مستخدم 

لفيسبوك وأساءت استخدامها.
وظـــهـــرت لــلــســطــح مـــســـاء الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي تــســجــيــالت 
يــتــفــاخــر بــهــا نــيــكــس بـــالـــدور املـــوّســـع لــشــركــتــه فــي الحملة 
االنتخابية لترامب، زاعًما أنها قامت بكل بحوث وتحليالت 

الحملة وكذلك حمالتها التلفزيونية والرقمية.
في التسجيل السري، الذي حصلت عليه محطة «تشانل 
فور نيوز» البريطانية، كشف نيكس عن استخدام شركته 

نظام بريد الكتروني سرًيا للتدمير الذاتي.
الـــبـــريـــد  تـــمـــســـح رســـــائـــــل  الــــتــــي  وقـــــــال عـــــن هــــــذه األداة 
االلكتروني بعد ساعتني من قراءتها: ال دليل.. ال اثر. ليس 

هناك أي شيء.
وأذاعـــــت املــحــطــة مــقــابــلــة أجـــريـــت فـــي اكــتــوبــر 2017 مع 
الــديــمــوقــراطــيــة الــخــاســرة في  هــيــالري كلينتون املــرشــحــة 
انتخابات الرئاسة االميركية 2016 قالت فيها إنها واجهت 

جهًدا دعائًيا ضخًما.
وأضـــافـــت كــلــيــنــتــون: كــــان هــنــاك نــــوع جــديــد يــــدار على 

الجانب اآلخر، واألمر أّثر في فكر الناخبني. 
وقــــالــــت كـــلـــيـــنـــتـــون فــــي املـــقـــابـــلـــة إن احـــتـــمـــالـــيـــة تــــورط 
«كــامــبــريــدج انــالــيــتــيــكــا» فـــي املـــحـــاولـــة املـــزعـــومـــة لــروســيــا 
للتأثير في االنتخابات أمر مزعج جــًدا. لكن الشركة تنفي 

بشدة أي تورط لها في األمر.
ولدى اإلعــالن عن تعليق عمل نيكس، قال مجلس إدارة 
منصبه  عــن  سيتنحى  مديرها  إن  اناليتيكا»  «كامبريدج 
املزاعم  التي ستجرى في  التحقيقات  انتهاء  فــوًرا بانتظار 

املتعددة.
وتــضــّمــنــت الــتــســجــيــالت مـــع املــــراســــل الــــســــري، تــفــاُخــَر 
نيكس أيًضا باإليقاع بسياسيني والعمل بشكل سري في 

انتخابات في ارجاء العالم عبر شركات في الواجهة.
فـــإن  اإلدارة،  مــجــلــس  الـــــى  بــالــنــســبــة  الــــشــــركــــة:  وقــــالــــت 
الرابعة  القناة  سّجلتها  الــتــي  األخــيــرة  نيكس  تصريحات 
واملزاعم األخرى ال تمّثل القيم او عمليات الشركة ووقفه عن 

العمل يعكس الجدّية التي نرى بها هذا االنتهاك.
قد  تكون  ان  قاطع  بشكل  اناليتيكا»  «كامبريدج  ونفت 
جمعت بيانات خمسني مليون مستخدم لفيسبوك من دون 
موافقتهم بهدف دعم الحملة االنتخابية الرئاسية لدونالد 

ترامب.

غضب عبر األطلسي
وزجت األزمة بشركة فيسبوك في فضيحة كبرى، حيث 
إســاءة  بسبب  األطــلــســي  جانبي  على  للتحقيق  ستخضع 

ذلك  وأدى  ملستخدميها.  الشخصية  للبيانات  استخدامها 
لهبوط سعر سهم اكبر مواقع التوصل االجتماعي.

املكلفة حماية  السلطات االوروبية والبريطانية  وقــررت 
املعطيات، التحقيق بشأن الشركة  البريطانية، في حني دعا 
برملانيون بريطانيون مؤسس فيسبوك لتقديم توضيحات.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة إن الــســلــطــات 
املكلفة حماية املعطيات في دول االتحاد االوروبي ستبحث 
الــــ29 وهي  فــي اجتماع ببروكسل ملجموعة  املــوضــوع  هــذا 
للمفوضية  ممثلة  أن  أعلن  كما  األوروبــيــة.  الــتــعــاون  هيئة 

بواشنطن ستطلب توضيحات من فيسبوك.
وفــــي بــريــطــانــيــا، طــلــب مــكــتــب مــفــوض االعــــــالم، الهيئة 
املـــســـتـــقـــلـــة املـــكـــلـــفـــة تــنــظــيــم الــــقــــطــــاع وحــــمــــايــــة املــعــطــيــات 
التحقيق داخــل الشركة املعنية حتى  الشخصية، اإلذن في 
يمكنه تفتيش الخوادم واجراء عملية تدقيق في املعطيات.

واكــد املكتب انــه طلب منذ السابع من مــارس من شركة 
كامبريدج اناليتيكا الوصول الى ملفاتها ومعطياتها، من 

دون ان يحصل على جواب في اآلجال املحددة.
طلبت  انها  دينهام  اليزابيث  املكتب  رئيسة  واوضــحــت 
وحــصــلــت مـــن شــبــكــة فــيــســبــوك ان تــوقــف تحقيقها بــشــأن 
شركة كامبريدج اناليتيكا النه يمكن ان يؤثر على تحقيق 
الثالثاء  بريطانية  برملانية  اعتبرت لجنة  ان  املكتب. وبعد 
ان فيسبوك «قللت باستمرار من خطورة» حيازة معطيات 
املــســتــخــدمــني الــشــخــصــيــة دون مــوافــقــتــهــم وقـــدمـــت أجــوبــة 
«مضللة»، قررت اللجنة الثالثاء استدعاء مؤسس فيسبوك 
أمامها. ومنحته حتى  لتقديم توضيحات  مــارك زوكــربــرغ 

اإلثنني للرد.

في  والرياضية  والثقافية  الرقمية  اللجنة  رئيس  وكتب 
مجلس العموم داميان كولينز رسالة إلى زوكربرغ طالبه 

فيها بتوضيح الفشل اإلجرائي الكارثي هذا.
اغــلــقــت حساب  انــهــا  قــالــت شــركــة فيسبوك  مــن جهتها، 
بكشف  رقــمــيــة  مــراقــبــة  مكتب  وكــّلــفــت  البريطانية  الــشــركــة 

خيوط القضية.
واُتــهــم فيسبوك وكــذلــك «تــويــتــر» و«غــوغــل»، منذ اشهر 
العام  بــالــرأي  للتالعب  بروسيا  على صلة  كيانات  بخدمة 
وخــصــوًصــا أثــنــاء الــحــمــلــة الــرئــاســيــة االمــيــركــيــة أو حملة 
استفتاء خــروج اململكة املتحدة من االتــحــاد االوروبـــي في 
توفير حماية  بعدم  بانتظام  املواقع  هــذه  ُتتهم  كما   .2016
الذين هم عماد  الشخصية ملستخدميها  للمعطيات  كافية 

نموذجها االقتصادي. 

أكتون
دعا املؤسس املشارك لتطبيق «واتس أب» بريان أكتون 
إلى مقاطعة «فيسبوك»، قائًال في تغريدة له: إن الوقت قد 

حان لحذف منصة التواصل االجتماعي.
ولــــم يــتــطــرق أكـــتـــون لــلــحــديــث عـــن أي تــفــاصــيــل أخـــرى 
أوقــف حسابه على  أنــه  املقتضبة، لكن يبدو  بعد تغريدته 

فيسبوك.
وترك أكتون فيسبوك العام املاضي، بعدما باع وزميله 
املشارك في تأسيس «واتس أب» يان كوم، تطبيق الرسائل 
مليار   22 مــقــابــل   2014 فــي  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  لشبكة 
 5.5 اآلن  الصافية  ثــروتــه  تبلغ  «فــوربــس»  وبحسب  دوالر، 

مليارات دوالر. (لندن- أ.ف.ب، أرقام)

27% 20%

20%
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وسائل التواصل االجتامعي، األخبار واإلعالنات
%47 من البالغني يف الواليات املتحدة

يحصلون غالبا أو أحيانا، عىل بعض
األخبار غالبا أو أحيانا من خالل

وسائل التواصل االجتامعي

%45 من البالغني يف الواليات
املتحدة يحصلون عىل األخبار من

فيسبوك

إنستاغرامتويرتيوتيوب

$12.8 مليار إيرادات اإلعالنات عىل
فيسبوك يف الربع الرابع من العام 2017

غالبا

نادرا

أحيانا

الربع
الرابع فصليا

إيرادات فيسبوك،
مبليارات الدوالرات

إعالنات
مصادر أخرى

املصادر: مركز بيو لألبحاث أغسطس 2017، فايسبوك
20152016
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300 ألف أجنبي فقدوا وظائفهم

«السعودة» تسبب نقص بائعني
في أسواق الرياض

تـــعـــانـــي أســـــــــواق الـــــذهـــــب فـــــي الــــريــــاض 
املــمــتــلــئــة بــاملــجــوهــرات مـــن نــقــص فـــي عــدد 
الـــبـــائـــعـــني بـــعـــد أمـــــر حـــكـــومـــي بـــاســـتـــبـــدال 
الــســعــوديــني بــالــعــمــال االجــــانــــب، فـــي اطـــار 
سياسة تهدف الى مواجهة ارتفاع معدالت 

البطالة في البالد.
ولــطــاملــا اعــتــمــدت املــمــلــكــة عــلــى العمالة 
االجنبية في وظائف في قطاعي الخدمات 
والــــتــــجــــارة، الســــبــــاب مــتــعــّلــقــة بـــاملـــهـــارات 
والتكلفة، ولكن عددا كبيرا من السعوديني 
الــــــذيــــــن لــــطــــاملــــا تــــمــــتــــعــــوا بــــنــــظــــام رعــــايــــة 
الــى بعض هذه  ينظرون  اجتماعية سخي 

الوظائف على أنها ال تليق بهم.
وفـــي ســـوق طــيــبــة، أغــلــقــت بــعــض محال 
الــــذهــــب أبــــوابــــهــــا، بــيــنــمــا تــــصــــارع أخــــرى 
للبقاء، وذلك بسبب نقص في عدد العمال 
السعوديني املاهرين بعد تطبيق الحكومة 
مــنــذ ديــســمــبــر  ســيــاســة «ســــعــــودة %100» 

املاضي.
ويــقــول فــايــز الــهــردي الـــذي يملك محال 
واســتــقــدم بــعــض أقــاربــه مــن الــشــبــان مكان 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــال الــيــمــنــيــني مـــن ذوي 
ة الــــذيــــن اضــــطــــر لـــالســـتـــغـــنـــاء عــن  الــــكــــفــــاء
خــدمــاتــهــم إن الــســعــوديــني «جــــدد فـــي هــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الــــعــــمــــل، وبــــحــــاجــــة الكـــتـــســـاب 

الخبرة».
ويشير عدد من مالكي املحال في طيبة 
وســـــوق ذهــــب آخــــر فـــي الـــريـــاض الــــى انــهــم 
يواجهون صعوبات في توظيف سعوديني 
بــســبــب مــيــل هـــــؤالء إجـــمـــاال الــــى االعــتــقــاد 

بأنهم يجب أن يتلقوا معاملة مميزة.
وال يـــرغـــب عــــدد كــبــيــر مـــن الــســعــوديــني 
بالعمل لساعات طويلة وفي أوقات مبكرة. 
ويـــطـــالـــب حــتــى الـــذيـــن يــفــتــقــدون لــلــخــبــرة 
الــالزمــة بــرواتــب تصل الــى ضعفي رواتــب 
الذين يتمتعون باملهارات  العمال االجانب 

املالئمة.

ويــــــــقــــــــول صــــــاحــــــب مـــــحـــــل آخــــــــــر لـــبـــيـــع 
الــى مجموعة من  املــجــوهــرات، وهــو يشير 
بطلبات  تقدموا  لسعوديني  الذاتية  السير 
عمل، إن أفضلهم بقي ملدة يومني فقط في 

عمله، مضيفا: هذا يقضي على تجارتنا.
وتحاول محال أخرى االحتفاظ بعمالها 
االجانب، وتواصل دفع رواتبهم من دون أن 
أن تقوم  آملني في  الــى مركز عملهم،  يأتوا 
الــقــرار، ولكن  الحكومة بــالــتــراجــع عــن هــذا 

ذلك مستبعد.
ويؤكد عامل يمني في أسواق طيبة أنه 
فــصــل مـــن عــمــلــه الــســابــق، مــضــيــفــا: عندما 
أذهــــب بــحــثــا عـــن عــمــل، يــقــول لـــي اصــحــاب 

املحال: نرغب فقط بالسعوديني.

إعادة تشكيل االقتصاد  
وتأتي «سعودة» العمل في إطــار سعي 
وإعـــادة  اقــتــصــادهــا،  اململكة إلعـــادة هيكلة 
إطالق وظائف في القطاع الخاص من أجل 
التقليل من اعتماد املواطنني على الحكومة 

وخفض كلفة رواتب القطاع العام.
وتــــثــــنــــي وســـــائـــــل االعــــــــــالم الـــســـعـــوديـــة 
املواطنني  مــن  بــاســتــمــرار على جيل جــديــد 
الــذيــن يــعــمــلــون لــلــمــرة االولــــى فــي وظــائــف 
الــســيــارات او قــيــادة ســيــارات  مثل تصليح 
اوبر أو محطات الوقود، والتي كانت لوقت 
للعمال  مخصصة  وظــائــف  تعتبر  طــويــل 

االجانب.
نسبة  ان  حكومية  استطالعات  وتظهر 
الــى نحو %40  الــشــبــان تصل  بــني  البطالة 
فـــي بــلــد يــقــل عــمــر نــصــف الــســكــان فــيــه عن 
25 عـــامـــا. وتـــوظـــف الــحــكــومــة قـــرابـــة ثلثي 
الــســعــوديــني، وتــمــثــل رواتــــب الــقــطــاع الــعــام 

واملخصصات نصف االنفاق العام.
العجز  تقليص  الــى  السلطات  وتسعى 
فـــي مــيــزانــيــتــهــا عــبــر «ســــعــــودة» قــطــاعــات 

مختلفة.
وفـــي يــنــايــر املــاضــي، أضــافــت الحكومة 
قــطــاعــات الــعــمــل فـــي بــيــع قــطــع الــســيــارات 
الطبية  واالدوات  االلــكــتــرونــيــة  واالجـــهـــزة 
الوظائف  الئحة  الــى  املنزلية  واملــفــروشــات 

املحصورة بالسعوديني.
من  الــعــديــد  ان  عــكــاظ  وأوردت صحيفة 
أبوابها في  أغلقت  السيارات  تأجير  محال 
الحكومة تطبيق خطوة  بــدء  مــع  الــريــاض 

السعودة لهذا القطاع.
وشرعت اململكة ايضا في فرض ضريبة 
شهرية على عائالت املقيمني االجانب الذي 
وموظفيهم،  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  يعملون 
إلــى مــغــادرة اململكة  مما دفــع الكثير منهم 

التي كانت مالذا خاليا من الضرائب.
أكثر من 300  ان  أرقــام حكومية  وتظهر 
ألف من األجانب من الطبقة العاملة خسروا 
وظائفهم في أول تسعة أشهر من عام 2017.

جدل كبير  
وأثــــــــــــارت فـــــكـــــرة «الــــــســــــعــــــودة» جــــدال 

االجتماعي.  التواصل  مواقع  عبر  كبيرا 
ويــطــالــب مــؤيــدو هـــذه الــســيــاســة بــفــرص 
مــتــكــافــئــة مـــع الــعــمــال غــيــر الــســعــوديــني، 
مـــنـــتـــقـــديـــن فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه إعـــــالنـــــات 
الـــتـــوظـــيـــف الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف عــــمــــاال مــن 

وغيرها. آسيا 
«ســعــودة»  ولــكــن املـــحـــاوالت الــحــثــيــثــة لـــ
البطالة  الــى تخفيض نسبة  تــؤد  لم  العمل 
بــني املــواطــنــني، بحسب خــبــراء، على الرغم 
مـــن تــأكــيــدات الــحــكــومــة ان هـــذه الــســيــاســة 

ستخلق اآلالف من فرص العمل.
وتـــقـــول كـــاريـــن يـــونـــغ الــبــاحــثــة بمعهد 
فــــي واشـــنـــطـــن إن  الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  دول 
لتحقيق  أكــثــر  او  عــقــدا  «االمــــر سيستغرق 
السعودية،  العاملة  الــقــوة  فــي  ثقافية  نقلة 
املستعدين  السعوديني  من  ولتنبثق طبقة 
للعمل في قطاع الخدمات والتجارة وأعمال 
البناء». ويفرض نظام «نطاقات» الحكومي 
الطموح على الشركات تطبيق نسبة معينة 
من السعودة بني املوظفني مقابل الحصول 

على حوافز.
وتـــقـــوم بـــعـــض الـــشـــركـــات فـــي مــســعــى 
مـــــنـــــهـــــا لــــتــــلــــبــــيــــة حــــــصــــــص الــــــســــــعــــــودة 
بــــتــــوظــــيــــف ســـــعـــــوديـــــني مــــقــــابــــل رواتـــــــب 
مــتــدنــيــة لــلــبــقــاء فـــي املـــنـــزل، مــمــا يــعــنــي 
خـــلـــق وظــــائــــف وهـــمـــيـــة، بــحــســب خـــبـــراء 

أعمال. وأصحاب 
وكتب املعّلق محمد بسناوي في جريدة 
«ســـعـــودي غـــازيـــت» فـــي يــنــايــر املـــاضـــي إن 
«أصـــــحـــــاب االعـــــمـــــال يـــقـــولـــون ان الــــرجــــال 
والــــســــيــــدات مــــن الـــســـعـــوديـــني كـــســـالـــى وال 
ملا  بــوضــع حــد  بــالــعــمــل»، مطالبا  يهتمون 

«السعودة الزائفة». وصفه بـ
وتـــــابـــــع: الــــحــــل لـــلـــبـــطـــالـــة ال يـــكـــمـــن فــي 
الرجال  نظرة  تغيير  اوال  علينا  السعودة.. 
أ   - (الــريــاض  للعمل.  السعوديني  والــنــســاء 

ف ب)

سعوديون ال يرغبون 
بالعمل لساعات طويلة 

وفي أوقات مبكرة 
ويطالبون بضعفي 
رواتب العمال األجانب

قــالــت مــصــادر إن اثــنــني مــن رجــــال األعــمــال 
كــــانــــا مـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي إطـــــــار حـــمـــلـــة مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد فــــي الـــســـعـــوديـــة يـــجـــريـــان مـــحـــادثـــات 
مـــع بـــنـــوك بـــشـــأن قــــروض لــشــركــاتــهــمــا بــقــيــمــة 
الى  إشــارة  فــي  دوالر،  مليارات  ثالثة  تتجاوز 
أن األســـــــواق املــصــرفــيــة صـــــارت مــفــتــوحــة مــن 

جديد أمام من توصلوا إلى تسويات مالية.
وتـــجـــري شــركــة املــمــلــكــة الــقــابــضــة، الــتــابــعــة 
مــحــادثــات للحصول  بــن طــالل،  الــولــيــد  لألمير 
عـــلـــى قــــرض تـــصـــل قــيــمــتــه إلــــى مـــلـــيـــار دوالر، 
بــيــنــمــا تـــجـــري مـــجـــمـــوعـــة فــــــواز عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــحــكــيــر، الـــتـــي كــــان املـــســـاهـــم الــرئــيــســي فــيــهــا 
فـــواز الــحــكــيــر، مــحــادثــات مــع بــنــوك للحصول 

 2.13) ريال  مليارات  ثمانية  بنحو  قرض  على 
مليار دوالر).

وقــالــت مــصــادر مصرفية إن مــن املــتــوقــع أن 
تـــقـــدم بـــنـــوك مــحــلــيــة غــالــبــيــة الـــقـــروض بــيــنــمــا 
تــبــدو الــبــنــوك الــدولــيــة أكــثــر حـــذرا نــظــرا لعدم 
وضـــوح بــنــود الــتــســويــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا 

السعودية. السلطات  رجال األعمال مع 
الحكير  مجموعة  إلــى  الــوصــول  يتسن  ولــم 
عبر  القابضة»  «اململكة  أكدت  بينما  للتعليق، 
الــبــريــد اإللـــكـــتـــرونـــي لــــ «رويــــتــــرز» أنـــهـــا بـــدأت 
مــحــادثــات مـــجـــددا مـــع بــنــوك مــحــلــيــة وعــاملــيــة 
 - مـــلـــيـــار دوالر. (دبــــــي  إلـــــى  يـــصـــل  مــــا  لـــجـــمـــع 

رويترز)

تتجه قطر القابضة التابعة لصندوق الثروة 
السيادي للبالد إلى بيع كامل حصتها في شركة 
إدارة املتاجر في الصني وهونغ كونغ اليفستايل 
الــقــابــضــة واليــفــســتــايــل تشاينا  إنــتــرنــاشــونــال 
غــــروب بــمــقــابــل إجــمــالــي قــــدره 5.2 مــلــيــار دوالر 

هونغ كونغ (662.83 مليون دوالر).
وقالت اليفستايل إنترناشيونال إن مساهمها 
الرئيسي شركة بيلشيل انفستمنت، وهي وحدة 
لــقــطــر الــقــابــضــة، ســتــبــيــع حــصــتــهــا فـــي الــشــركــة 
البالغة نسبتها 23.16 باملئة بالكامل مقابل 4.45 

مليار دوالر هونغ كونغ عبر طرح أسهم.
سهم  مليون   371.12 لبيع  بيلشيل  وتخطط 
دوالر   12 بسعر  إنترناشيونال  اليفستايل  فــي 
هــونــغ كــونــغ للسهم. واتــفــق تــومــاس الو رئيس 
إدارة اليفستايل على شــراء 280 مليون  مجلس 
سهم ليزيد حيازته املباشرة وغير املباشرة في 
الشركة إلى 69.16 في املئة مقارنة مع 51.69 في 

املئة في الوقت الحالي.
واتــفــقــت الـــوحـــدة الــقــطــريــة عــلــى بــيــع 371.12 
مليونا، بما يعادل 23.16 في املئة، في اليفستايل 
تشاينا مقابل 753.4 مليون دوالر هونغ كونغ. 
وسيشتري الو 186 مليون سهم ليرفع حيازته 
املباشرة وغير املباشرة في الشركة إلى 63.3 في 

املئة من 51.69 في املئة.
عبر  اتفق  القطري  السيادي  الصندوق  وكــان 
وحدته بيلشيل في أكتوبر 2014 على شراء 19.9 
التي تعمل في  املتاجر  إدارة  املئة من شركة  في 
هونغ كونغ والصني من تشاو تاي فوك للحلي 
وعائلة رجل األعمال في هونغ كونغ توماس الو 

مقابل 616 مليون دوالر.
إنترناشيونال  اليفستايل  أسهم  وانخفضت 
بينما  امــس  املبكرة  التعامالت  فــي  املئة  فــي   0.2
ارتــفــعــت أســهــم اليــفــســتــايــل تــشــايــنــا 12.7 املــئــة. 

(هونغ كون- رويترز)

أعــلــنــت «جــيــلــي أوتـــومـــوبـــيـــل» مــضــاعــفــة صــافــي 
السابقة،  أرباحها خالل عام 2017، باملقارنة بالسنة 
وذلــــــك بــســبــب املـــبـــيـــعـــات املـــرتـــفـــعـــة وتـــحـــســـني تــنــوع 
إجمالي  الصينية  السيارات  اإلنتاج. وسجلت شركة 
صافي ربح 10.63 مليارات يــوان (1.68 مليار دوالر) 
العام  يـــوان  مــلــيــارات  مــع 5.11  خــالل 2017، باملقارنة 

الـــســـابـــق، مــتــغــلــبــة عــلــى مــتــوســط تــوقــعــات املــحــلــلــني 
يــــــوان. وارتـــفـــعـــت إيــــــرادات  الــبــالــغــة 10.03 مـــلـــيـــارات 
«جيلي» خالل عام 2017 بنسبة 73 في املئة إلى 92.76 
مليار يوان باملقارنة بالعام السابق، وأوصت الشركة 
الواحد،  للسهم  دوالر   0.04 قدرها  نقدية  بتوزيعات 

مرتفعة عن العام السابق. (ارقام)

«جيلي» ضاعفت أرباحها في 2017

الوليد بن طالل والحكير يجريان
محادثات مع بنوك بشأن قروض

قطر ستبيع حصة في شركة صينية
بـ 662 مليون دوالر
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