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أسعار الفائدة األميركية ترفعها االقتصادات الناشئة
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اليونان يهز منطقة اليورو واحتماالته مفتوحة

25 لایر | 4 دينار | السعودية  150 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لایر  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لایر  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لایر  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |
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قد يسأل البعض عن وضع لبنان بين ازماته الداخلية وتداعيات اضطرابات المنطقة 
المحيطة به، وما اذا كان يش��به اليونان على س��بيل المثال في مش��كالته االقتصادية 
والمالية. واألسئلة محقة طالما يستمر البلد غارقاً في أزماته التي تستنفذ قدراته وتأخذ 
م��ن رصيده، وتقف حجر عثرة أمام تط��وره. ذلك ان لبنان ليس اليونان، لكن أزمته 
قد تكون أقسى اذا ما استمر وضعه المأزوم والمتوتر وفراغ الحكم وعدم القدرة على 

اتخاذ القرار حتى في أبسط المجاالت وأكثرها ارتباطاً بالناس وبمصالحهم.

كان��ت المصادفة أن األزمة اليونانية تفجرت عل��ى خلفية تراكم الدين العام، وعدم 
ق��درة هذا البلد العضو في االتحاد األوروبي على مواجهة مش��كلة س��داد القروض، 
رغم السياس��ات التقشفية التي اتخذتها الحكومات الس��ابقة، وكادت مشكلته ان تفجر 
منطقة اليورو لوال االتفاق على س��لة مس��اعدات لمرحلة اضافية قد تعيد اليونان الى 

مرحلة ما قبل االستفتاء، وال تغلق الباب على خروجه الحقاً من منطقة اليورو.

أما لبنان الذي عليه ان يس��تفيد من التجربة اليونانية وتداعياتها ويقرأ استنتاجاتها، 
فهو أشبه بطائر ال يسقط بسهولة، على الرغم من ارتفاع حجم مديونيته، ذلك ان دينه 
الداخلي هو األس��اس، فيما المصارف التي تقرض الدولة في وضع متين، ومصرفه 
المركزي قادر على معالجة المش��كالت والتدخل حيث تدعو الحاجة ، فيما اللبنانيين 
في الخارج يس��تمرون في تحويل مليارات الدوالرات الى البلد، وهو ما يس��اهم في 

صموده.

لكن المش��كلة تبقى في الخالف السياس��ي وفراغ الحكم، وهو األمر الذي ال تعانيه 
الدولة اليونانية سياسياً على االقل، وهذا أمر قد يفجر أزمات كبرى ما لم تعد األمور 

الى نصابها ونشهد اصطفافاً لبنانياً شامال لمصلحة البلد وااقتصاده واستمراره.

لبنان ليس اليونان

البنك والمستثمر | آب/ِأغسطس 2015
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أكد البنك المركزي 
اإليراني، أن طهران 
من  جزءاً  اســتردت 
الذهــب  احتياطــات 
المجمــدة تحت وطأة 
العقوبات الدولية بعد 
تســوية تــم التوصل 

إليهــا علــى هامــش المفاوضات فــي فيينا بيــن إيران 
ومجموعة 5 + 1 (الواليات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، 

روسيا، الصين وألمانيا).
وقال حاكم البنك المركزي اإليراني ولي هللا سيف: إن 
االتفاق اتاح اســترداد 13 طنا من الذهب التي احتجزت 
في جنوب إفريقيا قبل عامين، مشــيراً الى ان الذهب تم 
نقله الى خزينة البنك المركــزي اإليراني، بواقع ثالث 

شحنات.

ايران تسترد 13 طنًا من الذهب

ولي هللا سيف

قال البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، إنه سيزيد حد 
تســهيله التجاري الممنوح للبنك التجــاري الدولي أكبر 
بنــوك القطاع الخاص في مصر إلى 100 مليون دوالر 
من 50 مليون بهدف تشجيع أنشطة التصدير واالستيراد.

وأضــاف البنك في بيان، أنه يقــدم من خالل برنامج 
تسهيل التجارة ضمانات للبنوك الدولية متحمال مخاطر 
السداد السياسية والتجارية التي تكتنف معامالت التجارة 
الدوليــة التي تقوم بها البنوك في البلدان التي تعمل بها، 
مشيراً الى أن زيادة حد التسهيل التجاري للبنك التجاري 
الدولي، الذي  أصبح مســتخدما نشطا جدا للبرنامج منذ 
انضمامه إليه في كانون األول/ ديســمبر 2014 جاءت 
استجابة لتنامي طلب السوق من أجل النهوض بالتجارة 

عبر الحدود في مصر.

تسهيل اضافي
للتجاري الدولي المصري

فروع جديدة لبنك الشام

مديــر  أشــار 
الشــام  بنك  عام 
أحمد اللحام على 
اجتماع  هامــش 
العامــة  الهيئــة 
العاديــة  غيــر 
مقام  تقــوم  التي 

العادية والتي عقدها مؤخراً، إلى ان البنك حقق تطوراً ملموساً في كافة بنود وأرقام 
الميزانيــة لعام 2014، خاصة في زيادة موجودات البنك بنســبة  20.84 % لتصل 
الى 68.8 مليار ليرة سورية ( 316 مليون دوالر)، وزيادة حقوق المساهمين للبنك 

بنسبة 30,18 % لتصل الى 9.84 مليار ليرة ( 45.2 مليون دوالر).
وقال اللحام: إن البنك يســتعد الفتتاح فرعين جديدين في دمشق وطرطوس وفرع 
آخر في وسط مدينة دمشق في منطقة الحريقة ليعزز بذلك تواجده في كافة المناطق 
التجارية الرئيســية داخل العاصمة بعد افتتاح فرع المزة مطلع العام الحالي، كما أن 

البنك يسعى إلعادة افتتاح فرعيه في مدينة حمص و صحنايا في ريف دمشق.

المركزي السوري يطرح أوراقا نقدية جديدة

طرح مصرف ســورية المركزي مؤخــراً، أوراقاً 
نقديــة جديــدة من فئــة 1000 ليــرة ســورية للتداول 
باألســواق تحــت عنوان ”حضــارة وانفتــاح“. وقال 
حاكم مصرف ســورية المركــزي الدكتورأديب ميالة 
فــي مؤتمر صحفي عقد في مقر المصرف بدمشــق: 
إن طــرح األوراق المالية الجديدة بدأ في العام 2010 
من خالل طرح نقود من فئة 50 و100 ليرة في سياق 
التحسين المستمر لميزات األوراق النقدية المطروحة 
فــي التداول من حيث المقاييس والرســومات وســعيا 
لتغييــر كامل العملــة بما يعكس المظهــر الحضاري 

والتاريخــي لســورية ويحافظ علــى ســالمة األوراق النقدية الســورية وحمايتها من 
التعرض للتلف نتيجة كثرة التداول.

وأكــد ميالة ”عدم تأثير طباعة العملة الجديدة على معدالت التضخم كونها ســتحل 
مكان أموال قديمة مهترئة“، كاشــفاً عن ”سحب 70 مليار ليرة سورية أمواالً مهترئة 

من التداول وطباعة عشرة مليارات عملة جديدة“.
وأوضح ميالة أن المصرف المركزي راعى في اإلصدار الجديد وجود مزايا أمنية 
متعددة وحديثة في األوراق النقدية يمكن التعرف عليها من قبل المواطنين بطريقة سهلة 

كالعالمات البارزة والنجمة متغيرة اللون وخيط األمان وميزة الرؤية عبر الورقة.
وكان المصرف المركزي قد طرح العام الماضي أوراقا نقدية من فئة الخمسمئة ليرة 

سورية وقابلها سحب بالقيمة والعدد من العملة القديمة والمهترئة من السوق.

أديب ميالة 
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توافق في انتخابات جمعية المصارف

انتخبت جمعية 
المصــارف فـي 
لبنـــان مجلـــس 
لــهـــــــــا  إدارة 
بالتزكيــة، بعـــد 
التوافــق مســبقاً 
يحــــل  ان  على 
جوزف طربيـه، 

رئيســاً للجمعية محل الرئيس السابق فرنسوا باسيل. ولم يتغير اعضاء مجلس اإلدارة 
العشــرة، وقد استبدل رئيس مجلس ادارة ومدير عام بنك عودة ريمون عودة بفريدي 

باز، ورئيس مجلس ادارة، مدير عام بنك بيبلوس فرنسوا باسيل بسمعان باسيل.
بعدما اســتهل  فرنسوا باســيل الجمعية العمومية العادية الســنوية للجمعية، بكلمة 
أوجز فيها أهم منجزات مجلس اإلدارة الســابق ـ الحالي، ومنافشــة التقرير السنوي 
للمجلس للعــام 2014، ووافقت عليه، وبعد االطالع والموافقة على تقرير مفوضي 
المراقبة حول حسابات الجمعية أبرأت ذمة مجلس اإلدارة الحالي، ثم ناقشت وأقرت 
الموازنــة التقديرية لســنة 2016، انتقلــت الجمعية الى انتخاب مجلــس إدارة جديد 
من 12 عضواً لمدة ســنتين، ففاز بالتزكية المرشــحون: نديم القصار من (فرنسبنك 
لألعمال)، ســعد أزهري (بنك لبنان والمهجر)، عبدالرزاق عاشــور (فينيسيا بنك)، 
ســمعان باســيل (بنك بيبلوس)، انطون صحناوي (بنك سوســيته جنرال في لبنان)، 
محمد الحريري (بنك البحر المتوســط)، ســليم صفير (بنك بيــروت)، مروان خير 
الديــن (بنك المــوارد)، تنال الصبّــاح (البنك اللبناني السويســري)، جوزف طربيه 
(االعتمــاد اللبنانــي)، فريدي باز (بنك عــودة - مجموعة عودة - ســرادار)، ووليد 

روفايل (البنك اللبناني - الفرنسي).
 ثــم اجتمــع مجلس اإلدارة وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الشــكل اآلتي: 
الرئيس: جوزف طربيه، نائب الرئيس: ســعد ازهري، امين الســر: فريدي باز، امين 

الصندوق: تنال الصباح.

لبنان: بطاقة ”سيدر مايلز“ للشركات

اطلق بنك عوده وشــركة طيران الشرق 
األوســط بطاقة ”ســيدر مايلز“ للشركات 
التي صّممت خّصيصاً ألصحاب الشركات 
الصغيرة والمتوســطة الحجــم، وأصحاب 
الذيــن  الكبيــرة،  المؤسســات  وموظفــي 
يســافرون كثيراً بداعي العمل. وتُعتبَر هذه 

البطاقة الجديدة المنتج الوحيد في لبنان الذي يقّدم مزايا ألصحاب العمل والموظفين على 
السواء، إذ تتيح للطرفين تجميع ”سيدر مايلز“ على كافة المدفوعات الخاصة بالعمل 
والتي تتم بواســطة البطاقة، بحيث يُضاف نصف األميال إلى حســاب ”سيدر مايلز“ 

الخاص بالشركة، والنصف اآلخر إلى حساب ”سيدر مايلز“ الخاص بالموظف.

قال الرئيس التنفيذي 
لشركة بترول اإلمارات 
سيف  (اينوك)  الوطنية 
الفالســي: إن مجموعة 
اينــوك وقعـــت اتفاقية 
تمويــل مشــترك بقيمة 
1.5 مليار دوالر مدتها 
9 سنوات مع عدة بنوك 
محلية وإقليمية ودولية. 
وسيتم التمويل بالدوالر 

األميركــي والدرهم اإلماراتي من بنــك اإلمارات دبي 
الوطنــي، بنــك دبــي التجــاري، بنك دبي اإلســالمي، 
بنك المشــرق، بنك نور، مصرف أبوظبي اإلســالمي، 

ومصرف ستاندرد تشارترد.
وأضاف الفالســي: لقد حظيت اتفاقيــة التمـويل هذه 
بدعــم كبير وتغطية كاملة للمبلغ المطلوب في ســــوق 
التمويل المشــترك، حيث شــارك فيها 14 بنــكاً محلياً 

وإقليمياً إضافياً.

اتفاقية تمويل مشترك لـ”اينوك“

 سيف الفالسي

طلــب بنــك الكويــت المركــزي والجهــات األمنية 
المختصة من البنوك وشركات الصرافة كشوفاً مفصلة 
بالتحويــالت المالية الواردة للكويت خالل الـ6 أشــهر 
الماضيــة، بهــدف التدقيق وفحص التحويــالت لتبيان 
ما إذا كان تمويال خارجيا قد ورد للكويت وســاهم في 
العملية اإلرهابية التي شهدتها البالد في شهر حزيران/

يونيــو 2015 فــي مســجد اإلمام الصادق فــي منطقة 
الصوابر.

ورفعت البنوك المحلية وشــركات الصرافة حاالت 
التأهــب األمنــي ســواء العــادي أو اإللكترونــي، إلى 
الدرجة القصوى، وكثفــت تواجد أفراد األمن الخاص 
أمــام فروعهــا، كما عملــت بعض البنــوك على تقليل 
كميات العملة المحلية المتواجدة في ماكينات الصراف 

اآللي.
وأكد مصدر مســؤول أن أكثر مــن محاولة قرصنة 
وقعــت في المصارف بالتزامن مع الحادث اإلرهابي، 

إال أنها لم تسفر عن أي أضرار تذكر.

الكويت تدقق في التحويالت المالية
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أعلــن بنــك الخليــج 
(الخليجــي)  التجــاري 
تمويــل  تقديــم  عــن 
لمشروع بناء الخزانات 
منطقــة  فــي  الكبــرى 
الثالثة،  الثمامة-الحزمة 
ويتضمن المشروع بناء 
5 خزانات مياه شــرب 
عمالقة يتســع كل منها 

لخمسة خزانات كبيرة الحجم تعد األكبر من نوعها على 
مســتوى العالم، والربط الشــبكي لخطوط أنابيب المياه 

ذات األقطار الواسعة.
وقــال الرئيس التنفيــذي لمجموعــة الخليجي فهد آل 
خليفة: إن إسهامات بنك الخليجي في مثل هذه المشاريع 
التنموية األساســية يأتي ضمن اســتراتيجية البنك لدعم 
تنفيذ مشــاريع البنيــة التحتية العمالقة فــي دولة قطر، 

والوفاء باالحتياجات المتزايدة للسوق المحلي.

مصرف اإلمارات للتنمية يطلق أعماله

تمويل مشروع الخزانات الكبرى
في الثمامة

مصــرف  افتتــاح  تــم 
اإلمــارات للتنميــة خــالل 
الحفــل الــذي نظــم بمقــر 
المصــرف فــي أبوظبــي، 
حيث أعلن عن استراتيجيته 
الهادفة  المستقبلية  وخططه 
إلى تـوفـيـــر الخــدمـــــات 
للمواطـنـيـــن  المصرفـيــة 

اإلماراتييــن لإلســهام في دعم قطاع اإلســكان فــي الدولة. إضافة إلى اإلســهام في 
تطوير الشــركات اإلماراتية وبخاصة قطاع الشــركات الصغيرة والمتوســطة، إلى 
جانب تعزيز البنية التحتية في الدولة والمســاهمة في تمويل القطاعات االستراتيجية 

الرئيسية في االقتصاد اإلماراتي المتنامي والمزدهر.
يبلــغ رأس المــال المصرف اإلجمالــي المصرح به 10 مليــارات درهم إماراتي 
(2.7 مليار دوالر أميركي) منها 5 مليارات درهم مخصصة للمساهمة بشكل مباشر 

في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين.
وســيقوم المصــرف بتخصيص مبلغ قــدره 500 مليون درهــم لبرنامج خطابات 
الضمــان االئتمانــي مع المصــارف األخرى لعرضه علــى المواطنين من أصحاب 
المؤسسات الصغيرة والمتوســطة. في حين سيخصص المصرف مبلغ 300 مليون 

درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضها خالل الفترة المقبلة.

فهد آل خليفة

وقعت دولة اإلمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية بدء 
تطبيــق قانون االمتثال الضريبي األميركي للحســابات 
األجنبيــة الخاصة باألشــخاص الخاضعيــن للضريبة 
”فاتــكا“. ونصت بنود هذه االتفاقية على أن يتم تســليم 
الواليــات المتحدة أول تقرير عن ســنة 2014 في 30 
ايلول/سبتمبر 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير 
الســنوية بعــض المؤسســات الحكوميــة، والصناديق 

السيادية والمنظمات الدولية.
وقــع هذه االتفاقيــة في مقر الــوزارة بأبوظبي وكيل 
وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وسفيرة الواليات 

المتحدة األميركية لدى دولة اإلمارات باربارا أليف.

اإلمارات والواليات المتحدة
توقعان اتفاقية

أول مزّود لبطاقة فيزا االئتمانية البالتينية

أكدت ”فيزا“، الشركة 
مجــال  فــي  العالميــــة 
تكنولوجيـا المدفوعــات 
اإللكترونيــة، على تميز 
أصيل  شــــركة  وريادة 
للتمويــل اإلســـــالمي، 
لكونهـا أول مؤســســـة 
مالية تقوم بإطالق بطاقة 
فيـزا االئتمانيـة البالتينية 

لألعمال في المنطقة، والتي صممت خصيصاً لتلبية االحتياجات التمويلية للشــركات 
الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبــر بطاقــة أصيل فيــزا االئتمانية البالتينية لألعمــال، أول بطاقــة ائتمانيــة 
من نوعها التي توفر للشــركات الصغيرة والمتوســطة طريقة جديــدة إلدارة نفقات 
 ،(VISB) “أعمالهــا من خــالل نظــام ”إدارة اإلنفاق الذكي للشــركات الصغيــرة
حيــث يتيح هذا النظــام اإللكتروني المتطور للعمالء فرصــة الحصول على بيانات 
التعامالت المالية من خالل شــبكة اإلنترنت، بما يمكنهم من رصد إنفاقهم وااللتزام 

بميزانيتهم المحددة.
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وقــع برنامــج كفالــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة 
والمتوسطة اتفاقية تعاون مع بنك اإلمارات دبي الوطني 
بحضــور وزير التجارة والصناعة الســعودي الدكتور 
توفيق بن فــوزان الربيعة، يقدم بموجبها البنك خدمات 
التمويل للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة 
تحت مظلــة البرنامج، ليصبح أول بنك غير ســعودي 

ينضم إلى مجموعة البنوك المتعاونة مع البرنامج.
ورحــب وزيــر التجــارة والصناعة بانضمــام بنك 
اإلمــارات دبي الوطني إلى جانب البنوك المتعاونة مع 
البرنامــج، مؤكداً أن وجود ”اإلمــارات دبي الوطني“ 
كأول بنك غير سعودي يقدم خدماته التمويلية ألصحاب 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج.
من جهة أخرى، أفاد رئيــس برنامج كفالة المهندس 
أســامة بن عبــد الرحمن المبارك، أن البرنامج يســعى 
وبشــكل دائم إليجاد موارد وحلــول متعددة ألصحاب 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

برنامج كفالة يوقع اتفاقية تعاون

عين مصرف إبدار، 
ومقــــره البحريــــن، 
أحمــد الريس رئيســا 
تنفيذيا لالســتثمار في 
المصـــرف ليصبـــح 
مســـــؤوال  الريــــس 
فــــرق  قيـــادة  عـــن 
إدارة االســــتـثمارات 
والثروات، وتأسـيــس 
اسـتراتيجيـات  وتنفيذ 

االستثمار لتوسيع آفاق االستثمار في المصرف. ويشمل 
ذلك توســيع قاعدة عمالء المصرف، وتعزيز العالقات 
الحالية مع العمالء الرئيسيين والشركاء، باإلضافة إلى 

بناء العالقات مع المؤسسات الدولية عالميا.

مصرف إبدار يعين
رئيسًا تنفيذيًا لالستثمار

أحمد الريس

”آفاق اإلسالمية للتمويل“ تدخل في شراكة

دخلــت ”آفاق اإلســالمية للتمويل“ في 
اإلمارات، في اتفاقية شــراكة استراتيجية 
للتكنولوجيــا“  اإلمــارات  ”كليــة  مــع 
(ECT)، وبموجب هذه االتفاقية، ســيقوم 
معهد المالية واإلدارة التابع لشركة ”آفاق 
اإلســالمية للتمويــل“ بتقديــم مجموعــٍة 
مــن برامــج التدريب المهني حول شــتى 
المجــاالت المتعلّقة باإلقتصاد اإلســالمي 
والمفاهيــم والتطبيقــات ذات الصلّــة، مع 
التركيــز أيضــاً على المواضيــع المتعلقة 

بدعم المؤسسات المصرفية والمالية بشكل عام. وجرى توقيع االتفاقية من قبل الرئيس 
التنفيذي لشركة ”آفاق اإلسالمية للتمويل“ محمود عبدالعال، ورئيس ”كلية اإلمارات 

للتكنولوجيا“ البروفيسور بروس دوغالس تايلور.

خفض تصنيف أكبر مصرفين في أوكرانيا

خفضــت وكالة ”فيتــش“ التصنيف االئتماني طويل األجــل بالعملة األجنبية ألكبر 
مصرفيــن في أوكرانيا من درجة ”CC“ و”CCC“، إلى درجة متعثرة ”C“. ووفقاً 
لوكالــة التصنيف االئتماني، فإن التصنيف الجديد لمصرفــي ”بريفات بنك“ الخاص 
و”أوشاد بنك“ الحكومي يعكس رأي الوكالة بأن المصرفين يواجهان خطر التعثر عن 

سداد التزاماتهم لبعض سندات اليورو.
وقالت الوكالة: إن كال المصرفين شرعا في عملية إعادة هيكلة على خلفية تدخالت 

للحكومة ومصرف أوكرانيا الوطني (البنك المركزي).
وتمر أوكرانيا التي تقع على حافة اإلفالس بأزمة سياسية حادة تؤثر على اقتصادها 
وميزانيتها، حيث تعول الســلطات على تحســين الوضع االقتصــادي عبر االقتراض 

الخارجي.

”أبوظبي اإلسالمي“ يسعى الستحواذات

يستهدف مصرف أبوظبي اإلســالمي استحواذات 
في 2016 في آســيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
وأوضح الرئيــس التنفيذي للمصرف طراد المحمود، 
أن المصرف يتطلع إلى فرص في ماليزيا وإندونيسيا 
والجزائــر واألردن والمغــرب، بالرغم من أن الفترة 
المتبقيــة مــن العام ليســت الوقــت المناســب إلبرام 
صفقــات. وقال: ان التوســع في الخارج ربما يتضمن 
اســتحواذات في مجــال التجزئة المصرفيــة أو تنمية 

األنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات، وانه من المتوقع أن يتراوح العائد على حقوق 
الملكية في قطاع البنوك المحلية بين 15 % و%18 هذا العام.

طراد المحمود
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أعلن الشيخ عبدهللا بن ثاني بن عبدهللا آل ثاني نائب 
رئيس مجلس اإلدارة للدولي اإلسالمي، النتائج المالية 
للبنــك عن فترة النصف األول من عــام 2015. وقال 
في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشــة 
نتائــج أعمال الدولي اإلســالمي لفتــرة النصف األول 
مــن العام المنتهية بتاريــخ 30 - 6 - 2015: إن البنك 
حقق صافي أربــاح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون لایر 
مقابل 402 مليــون لایر بنهاية النصف األول من عام 
2014 أي بنســبة نمو 9 % وهو ما يعكس قدرة البنك 
على االســتفادة من مختلف عوامل القوة في االقتصاد 

القطري.
من جانبــه، بيّن عبدالباســط أحمد الشــيبي الرئيس 
التنفيذي للدولي اإلســالمي أن إجمالــي إيرادات البنك 
عــن فترة النصف األول من عام 2015 بلغت 740.7 
مليون لایر مقابل 718.9 مليون لایر خالل نفس الفترة 

من عام 2014.
وأشــار إلى أن إجمالي موجودات الدولي اإلسالمي 
بنهاية فترة النصف األول من عام 2015 بلغت 38.5 
مليــار لایر مقابل 36.1 مليار لایر فــي الفترة المقابلة 
من العام 2014. وأضاف: إن حجم المحفظة التمويلية 
للدولي اإلسالمي ارتفع بنهاية النصف األول من العام 
الجاري ليصل إلى 23.9 مليار لایر قطري مقابل 21 
مليار لایر بنهايــة الفترة المقابلة من العام الماضي أي 

بنسبة نمو 13.8 %.
أما حــول كفايــة رأس المــال (بــازلIII) فأوضح 
الرئيــس التنفيذي بأنها بلغــت 17.53 % األمر الذي 

يعكس قوة مركز الدولي اإلسالمي.

438 مليون ريال صافي
أرباح )الدولي اإلسالمي(

بنك الدوحة يفتتح مكتبه التمثيلي

افتتح بنك الدوحة مكتبه التمثيلي في جنوب 
أفريقيا. وبمناســبة االفتتاح، أقيمت مراســم 
قص الشريط في مقر مكتبه التمثيلي الجديد 
في مدينة جوهانســبرغ تاله حفل االستقبال 
الــذي أقيم في فندق مايــكل أنجلو في مدينة 
ســاندتون في جنوب أفريقيا حضره حشــد 
من الشــخصيات الرفيعة المســتوى ضمت 

في مقدمتها ســفير دولة قطر لــدى جنوب أفريقيا  عبد هللا الجابر، المفوض الســامي 
لجمهورية سنغافورة تاي كيونغ تشاو، سفير جمهورية تركيا لدى جنوب أفريقيا  كان 
إزنر، نائب المدير العام في قســم العالقات الدولية والتعاون الدكتور سوكالل، رئيس 
غرفــة التجــارة والصناعة في جنوب أفريقيا  فوســي كومالو، رئيــس غرفة التجارة 
والصناعة في جوهانســبرغ إرنســت ماهلولي، ورئيس الرقابــة المصرفية في البنك 
االحتياطي لجنوب أفريقيا رينيه فان ويك. كما حضر الحفل لفيف من ممثلي الشركات 

الرئيسية ومصرفيين كبار في جنوب أفريقيا.

”قطر اإلسالمي“ يصدر صكوكا دائمة

انتهى مصرف قطر اإلسالمي من إصدار صكوك دائمة إضافية لتعزيز الشق األول 
من رأس المال بقيمة ملياري لایر، أو ما يساوي 550 مليون دوالر. ويهدف اإلصدار 

الى تعزيز نسب كفاية رأسمال المصرف، ودعم النمو المستقبلي في حجم األعمال.
وكان مجلس إدارة البنك قد وافق في شــباط /

فبرايــر 2015 على إصدار صكوك بهدف بحد 
أقصــى 5 مليارات لایر ( حوالــي 1.37 مليار 

دوالر) لدعم رأس المال.
وينضم ”قطر اإلســالمي“ بذلك إلى عدٍد من 
البنوك الخليجية التي قامت بإصدار أدوات للدين 
لتعزيــز احتياطاتها، بعد فترة مــن النمو القوي 

لمعدالت اإلقراض.

بنك مصر سيطرح سندات دوالرية

ذكــرت وكالــة رويترز نقالً عن مصادر مصرفية مطلعة، أن بنك مصر ثاني أكبر 
بنك حكومي في البالد سيصدر سندات دوالرية في السوق العالمية بقيمة 500 مليون 
دوالر في غضون األشهر المقبلة لتعزيز موارده الدوالرية، كاشفة أن مؤسسات دولية 

ستروج لطرح السندات.
وكشــفت المصادر أن البنك يســعى أيضا للحصول على قرض مشــترك من بنوك 
دولية بقيمة 300 مليون دوالر خالل نفس الفترة، ويعني ذلك أن البنك يسعى لتعزيز 

موارده من العملة لصعبة بحوالي 800 مليون دوالر.
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قطــر  بنــك  عيــن 
خليــل  زيــاد  األول، 
مكاوي رئيســاً تنفيذياً، 
رّواد  مــن  يعــد  وهــو 
قطــاع الخدمات المالية 
ويتمتع  المنطقــة.  فــي 
زياد بمــا يزيد عن 27 
ســنة مــن الخبــرة في 
الشرق  منطقة  أســواق 
االوسط وشمال إفريقيا، 

حيــث تولى عدة مناصب قيادية فــي القطاع المصرفي 
واالستثمار وإدارة األصول والملكية الخاصة.

بنك قطر األول يعين رئيسًا تنفيذيًا

زياد خليل مكاوي

أصدرت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 15 
مليــار لایر (أربعة مليارات دوالر) هذا العام، وتوقعت 

زيادة االقتراض عبر السندات  في االشهر المقبلة.
وقال محافظ مؤسســة النقد العربي الســعودي (البنك 
المركزي) فهد المبارك: إن المملكة أصدرت الســندات  
لتمويــل عجــز الموازنة الذي من المتوقــع  أن يتجاوز 
التقديــرات األولية التي تبلــغ 145 مليار لایر (38.66 
مليار دوالر) في ظل تزايد اإلنفاق الحكومي واستمرار 
هبوط أسعار النفط. وأكد المبارك أن السعودية  ستواجه  
عجز الموازنة من خالل السحب من االحتياطيات المالية 
ومن خالل االقتراض عبر إصدار السندات، مشيراً الى 
أنــه تم ســحب 244 مليار لایر (65 مليــار دوالر) من 
االحتياطي العام للمملكة منذ بداية 2015 من أجل ســد 
احتياجات اإلنفاق الحكومي. وقال: إن كل المؤشــرات 
المالية واالقتصادية المتاحة تشــير إلى استمرار األداء 

الجيد لالقتصاد السعودي.

السعودية تصدر سندات لتمويل العجز

فهد المبارك

إدارة جديدة لبنك الشرق األوسط وأفريقيا

تم تعيين علي حجيج رئيساً جديداً لمجلس إدارة بنك 
الشرق األوسط وأفريقيا. وصّرح حجيج قائالً: استطعنا 
خالل 4 ســنوات فقط أن نصبح في طليعة المصارف 
من مجموعة بيتا. وهدفنا في السنوات القادمة االندراج 

ضمن مصارف مجموعة ألفا في لبنان.
وطمأن حجيج عمالء البنك والمساهمين فيه، فقال: 
سنستمر بتطبيق المعايير المصرفية الدولية لمكافحة 

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. أضاف: هذه الجهود تتطلب منّا مراعاة الشــروط 
الــواردة في لوائح العقوبــات المفروضة من الواليات المتحــدة واالتحاد األوروبي 
واألمــم المتحدة، واســتخدام النظام التكنولوجي الرقابي المتطــور المعتمد في البنك 

.EastNet’s state-of-the-art SafeWatch System
قبل أن يصبح المدير التنفيذي للبنك، كان علي حجيج مســاهماً فيه وهو أيضاً حالياً 
رئيــس مجلس إدارة فندق ومنتجع كــورال بيتش المميّز في بيروت - لبنان. وكرئيس 
جديد للبنك، قال: إذ نتطلّع إلى المســتقبل، نبقى ملتزمين بتحقيق النمو المســتدام، عبر 
توسيع شبكة فروعنا على الصعيد المحلي واإلقليمي، وزيادة قاعدة عمالئنا من خالل 
استخدام منتجات وخدمات جديدة، تعزيز أكثر وأكثر عالقاتنا االستراتيجية، وضمان 
االلتزام بكافة المتطلبات التنظيمية، ونحن متحّمســون لالســتمرار في تقديم الخدمات 

المصرفية اآلمنة والسليمة لعمالئنا.
وأعلن البنك توســيع فريق العمل في إدارته التنفيذية ليتضمن نبيه حداد كمدير عام 
جديــد للبنك، إذ يتمتع حداد بخبرة 30 ســنة في خدمة المؤسســات المالية البارزة في 
الواليات المتحدة، لبنان، واإلمارات العربية المتحدة. وبفضل قيادته، ســوف يســتمر 

البنك بتأمين الخدمات اآلمنة والسليمة لعمالئه وشركائه.

علي حجيج

بنك ”بريكس“ يستعد لجمع األموال

قال رئيــس بنك التنميــة الجديد الذي أسســته دول 
مجموعة بريكس كوندابــور فامان كامكاث: إن البنك 
يخطط لجمع أموال من األســواق الماليــة والعالمية، 
مشــيرا الى أن البنك، الذي تعتبره دول بريكس بديال 
للبنك الدولي، سيسعى للحصول على تصنيف ائتماني 
من مؤسســات محلية وعالمية وهي خطوة ضرورية 

إلصدار السندات في نيسان/أبريل 2016.
يبلغ الرأسمال األولي للبنك 50 مليار دوالر لكن من 
المقرر أن يتم رفعه إلى 100 مليار دوالر في غضون 

العامين القادمين. وقد جرى تقديم البنك، ومقره بكين، في قمة دول بريكس - البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا - التي انعقدت في مدينة أوفا الروسية.

وكشف كامكاث أن البنك سيبحث تمويل الشركات الروسية التي حرمتها العقوبات 
الغربية من اللجوء الى األســواق المالية العالمية، لكنه شــدد في المقابل على ضرورة 

عدم النظر الى البنك الجديد باعتباره أداة لتمويل الشركات الخاضعة للعقوبات.

كوندابور فامان كامكاث
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بريطانيا تعتزم خصخصة ”آر.بي.إس“ 

تخطــط بريطانيــا  لبيع نصف حصتهــا في رويال 
بنــك أوف ســكوتلند بقيمة 16 مليار جنيه اســترليني 
(25 مليار دوالر) خالل عامين وفق مصادر حكومية 
مطلعة. ولّمح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن 
إلــى أنه يريد البدء في خفــض حصة الحكومة البالغة 
78 % (32 مليــار اســترليني) في األشــهر القادمة، 
لكن المصادر قالت: إن األســهم ســتباع بوتيرة أسرع 
عمــا كان متوقعا من قبل وهو ما يجعل الحكومة على 

األرجح تتكبد خسائر بقيمة 14 مليار استرليني . واضافت، انه لم يتم بعد اتخاذ قرار في 
أكبر عملية خصخصة في بريطانيا، مشيرة الى ان إحراز تقدم  في هذه العملية سيعتمد 

على أداء آر.بي.إس واألوضاع في السوق والتحقيقات الجارية في مخالفات سابقة.
مــن جهته توقــع رئيس مجلــس إدارة البنك فيليــب هامبتون، أن تســتغرق عملية 

الخصخصة عدة سنوات.

فيليب هامبتون

ســحب البنــك الوطني العماني عرضــه لالندماج أو 
االســتحواذ على شــركة المتحدة للتمويــل، من دون أن 
يقدم مزيد مــن التفاصيل. وكان بنك نزوى قد أعلن في  
أيار/مايو 2015 سحب عرضه لالندماج أو االستحواذ 
على المتحدة للتمويل، موضحاً أن هدف تحقيق مصلحة 
مشتركة للمؤسستين قد انتفى نتيجة حدوث مزايدة على 
هــذه الصفقة. وكانت ”المتحــدة للتمويل“ قد دعت كال 
من البنك الوطني العماني والشــركة العمانية للخدمات 

الماليــة للمشــاركة 
بشــأن  مزايدة  فـي 
االندماج، وذلك بعد 
أن تلقــت عرضــاً 
مماثــالً مــن بنــك 
نزوى في شـــباط /

فبراير 2015.

”الوطني العماني“ يتراجع عن االندماج

صــنــــــدوق  أقـــــام 
االحتياطي العــام للدولة 
في ســلطنة عمان، أكبر 
صناديق الثروة السـيادية 
في البالد، دعوى قضائية 
علــى حكومــة بلغاريــا 
بســبب انهيــار مصرف 
كوربوريت كوميرشــال 
بنك (كــورب بنك) الذي 
العماني  الصندوق  يملك 

30 % مــن اســهمه. وقــال مصدر في الصنــدوق: ان 
التحكيم يتم في محاكم أوروبية، مضيفاً أن ”مطالبنا هي 
الحصول على القيمة الدفترية الستثمارنا كما كانت في 

اليوم الذي توقفت فيه أعمال البنك إلى جانب الفوائد“.
وجــاءت أنبــاء الدعــوى القضائية فــي الوقت الذي 
اتهمت فيه لجنة في البرلمان البلغاري المالك الرئيســي 
للبنك تسفيتان فاسيليف، باالحتيال في تشغيل كورب بنك 

وسط تراخ في إشراف البنك المركزي.
يذكر ان انهيار كورب بنك تسبب بنشوب أسوأ أزمة 

مالية تشهدها بلغاريا منذ تسعينات القرن العشرين.

عمان تقاضي بلغاريا
بسبب ”كورب بنك“

تسفيتان فاسيليف

مدينة الطاقة نافي مومباي توقع إتفاقية

أعلنت مجموعة GFH المالية، أن شركة مدينة الطاقة نافي مومباي التي تشكل مع 
شــركة مدينة مومباي لتقنية المعلومات واالتصاالت عنصرين رئيسيين في مشروع 
منطقة مومباي للتنمية اإلقتصادية قامت بإبرام اتفاقية شــراكة مع مجموعة (أداني)، 
وهي من كبرى مجموعات األعمال في الهند. وبموجب هذه االتفاقية ستقوم مجموعة 
(أداني) ومشــروع مدينة الطاقة نافي مومباي بالعمل معا لتصميم المخطط الرئيســي 
ألراضــي المرحلتين الثانية والثالثة من المشــروع. وتعليقاً علــى هذه االتفاقيات، قال 
الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH هشام الريس: إن هذه اإلتفاقية ستمكننا من االسراع 
في وتيرة العمل على ارض المشــروع والتعجيل لتحقيق القيمة المرجوة  للمجموعة 

والمستثمرين والسادة المساهمين من استثماراتنا في الهند.
الجدير بالذكر، أنه تم اســتالم 45 مليون دوالر أميركي كجزء من دفعات التخارج 
التي تم إستالمها من المطورين، حيث يمتلك البنك نسبة تفوق 6 % من إجمالي حقوق 

الملكية في شركة مدينة الطاقة نافي مومباي.

تعيين جديد في البنك التجاري الدولي

عين البنك التجاري الدولي مأمون عبد القادر رئيساً  
جديداً للخدمات المصرفية اإلسالمية. شغل عبد القادر 
ســابقاً منصب الرئيس اإلقليمــي للخدمات المصرفية 
للشــركات في مصرف اإلمارات اإلسالمي، وسيقوم 
بقيــادة فريق ( التجــاري الدولي). وقال: إن مســتقبل 
الخدمات المصرفية اإلسالمية واعد في دولة اإلمارات 
وتشكل النافذة اإلسالمية منصة انطالق لتعزيز مكانة 

مأمون عبد القادرالبنك في السوق المتصاعد.
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منع االنهيار الوشــيك للنظــام المالي العالمي، 
فــإن تلك االزمة قد ادت أيضاً الى اعادة النظر 
في ماهية االشــراف والرقابــة الجيدين. فقبل 
االزمة، اســتند االشراف الى مبادىء اساسية، 
كالثقة العالية بقدرة المشاركين في السوق على 
إدارة المخاطر، اإلعتقاد بأن الحفاظ على صحة 
المؤسســات المصرفية الفردية يضمن النظام 
ككل، المنحى العام العتماد اشراف ”خفيف“، 

كلها أمور جرى إنتقادها ما بعد األزمة.
حمود

اما رئيــس لجنة الرقابة علــى المصارف، 
فقــال: إن التشــريع المصرفي لم يعد مســألة 
داخلية، ولــم تعد البلــدان النامية منفصلة عن 
باقــي العالم فــي تحديد اطار نظامهــا النقدي، 
المصرفــي، والمالــي. هــذا الترابــط الوثيق 
الحاصل في االســواق المالية، جعل من العالم 
كله مركزا موحدا الدارة النقد وســندات الدين 
وادوات الســوق المالية. لكــن يبقى االختالف 
في درجة ســالمة اســتخدام النقد الجل حماية 
االقتصاد والمــال العام. أضاف: ان مســتقبل 
الرقابة المصرفية في لبنان، يتعدى في مضمونه 
النواحي المادية، من نســب سيولة ومالءة الى 
التشــدد لجهة الحوكمة، وان اللجان المطلوبة 
مــن تعويضات ومخاطر وتدقيــق، مع وجود 
عناصر مستقلة في مجالس االدارة واعطائهم 
الصالحيات واالدوار المحددة لهم بكل شفافية 
وصدق سيؤدي الى استقرار القطاع المصرفي 
وســيضمن تطوره واســتمراره في ظل غلبة 

الطابع العائلي على المؤسسات العاملة حاليا.
يوغورتيجيان

مــن جهتــه، نــوه يوغورتيجيــان ”بتطور 
العالقــات المصرفيــة العربيــة - االميركية، 
مؤكــدا حــرص الســلطات الماليــة والرقابية 
على تطوير هذه العالقات الى اعلى مســتوى، 
وذلــك بالتعاون مع اتحــاد المصارف العربية 
الذي نجــح في فتح قنوات تعاون اساســية مع 
السلطات االميركية ومع مصادر القرار المالي 

والمصرفي في العالم“.
بعاصيري

ثم كانــت كلمة لنائب حاكــم مصرف لبنان 
محمــد بعاصيري، تناول فيهــا دور مصرف 
لبنان في مجــال تعزيز وتفعيل معايير الرقابة 
والشفافية، مشيرا الى انخراط  لبنان بالهيئات 
والمنظمات العاملة في مجال مكافحة عمليات 
تبييــض االموال وتمويــل االرهاب من خالل 
هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. كما 
تطرق الــى دوره بدعم االقتصــاد، من خالل 
الحوافز المالية التي وضعها في السوق. ووجه 
رســالة الى السياســيين بأن ”االداء والمشــهد 
السياسي غير فعال، لذا نحن في مصرف لبنان 
نمارس سياســات اســتباقية في ظل التحديات 
التــي تواجههــا المنطقة“. وشــدد على اهمية 
تواصل الحوار المصرفي العربي-االميركي، 
وكشــف عن تنظيم حدث كبير فــي نيويورك 
داعياً الى اكبر مشاركة في هذا الحدث.بالتعاون مع اتحاد المصــارف العربية قريباً، 

اجتماع مصرفي عربي اميركي في بيروت

تعاون لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
عقد في بيــروت اللقــاء المصرفي العربي 
- االميركــي بعنــوان: ”التحديــات الرقابيــة 
والتنظيميــة المصرفيــة“، الذي نظمــه اتحاد 
االحتياطــي  ومجلــس  العربيــة  المصــارف 
الفيدرالــي في واشــنطن، بالتعــاون مع لجنة 
الرقابــة على المصارف فــي لبنان، بحضور 
عدد من القيادات المصرفية والمالية والرقابية 
وخبــراء ومديريــن وضبــاط االمتثــال فــي 

المصارف المحلية والعربية والدولية.
ومثل الجانــب العربي في اللقاء نائب حاكم 
مصــرف لبنان الدكتــور محمــد بعاصيري، 
رئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف في 
لبنــان ســمير حمــود ونائب حاكــم مصرف 
لبنــان، االمين العام التحاد المصارف العربية 
وســام حســن فتوح، ورئيس االتحــاد الدولي 
للمصرفيين العــرب، رئيس جمعية مصارف 
لبنــان الدكتــور جــوزف طربيــه. فيمــا مثل 
الجانب االميركي مستشار مجلس االحتياطي 
الفيدرالي في واشنطن سركيس يوغورتجيان، 
وضابط االمتثال البنــك االحتياطي الفيدرالي 
فــي نيويورك اجاي بديال والمحقق الرئيســي 
للبنــوك الكبرى - البنــك االحتياطي الفيدرالي 

في ريتشموند كريغ فراسكاتي.
فتوح

افتتح اللقاء بكلمة لوسام حسن فتوح شدد فيها 
على اهمية موضوع اللقاء ”التحديات الرقابية 
والتنظيميــة المصرفية“، وعلى اهمية الحوار 
المصرفــي العربي - االميركــي الذي اجرى 
على مر الســنوات االخيرة لقاءات وحوارات 
كان لها االثر بدعم مصارفنا العربية واالضاءة 
على دورها ومســؤولياتها وما تبذله من جهود 
جبارة وحقيقية في مجال تفعيل هيئاتها الرقابية 

والتزامها اعلى المعايير العمل المصرفي.
طربيه

ثم تحدث طربيه مشــيراً الى ”ان أول هدف 
للرقابــة المصرفية هو العمل على تعزيز امن 
وســالمة المصــارف والنظــام المصرفــي“. 
وقــال: بالرغم من ان معظــم االنتباه قد تركز 
بعد االزمة على العيوب التنظيمية والفشل في 
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االقتصادي الكلي وحفاظــه على احتياطيات دولية كافية. واتفقوا على 
ضــرورة بقاء السياســة النقدية موجهة نحو دعم نظام ســعر الصرف 

المربوط بالدوالر األميركي، والذي أفاد منه لبنان كثيرا.
وبالنســبة للمرحلة المقبلة، أكدوا أن تصحيح أوضاع المالية العامة 
سيســهم فــي تخفيــض األعبــاء المالية والمؤسســية علــى المصرف 

المركزي المتعلقة بأنشطة شبه المالية العامة.
وأشــار المديــرون إلــى الــدور الحيوي الــذي يضطلع بــه النظام 
المصرفــي اللبناني فــي تأمين النمو االقتصادي المســتمر على نطاق 
واســع. وأشادوا بالرقابة المتشددة  التي تمارسها السلطات على النظام 
المالي، وشــددوا على ضرورة توخي اليقظة المســتمرة وبذل الجهود 
لتقوية اإلطار التنظيمي. وأبرزوا أهمية زيادة االحتياطيات الرأسمالية 
الوقائيــة، وتحســين القواعــد الحاكمــة لتصنيف القــروض و?اعادة 
هيكلتهــا، وتعزيز إطــار مكافحة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب. 
ورحب المديرون بطلب السلطات مؤخرا إجراء تقييم ُمَحدَّث في سياق 

برنامج تقييم القطاع المالي.
وأكــد المديــرون الحاجــة إلى إعطــاء دفعة لإلصالحــات الهيكلية 
لتشــجيع خلــق فرص عمل وتحســين القــدرة التنافســية. والى جانب 
إصالحات قطاع الكهرباء، وهي أولوية بالغة األهمية، أبرز المديرون 
الحاجــة إلجراء إصالحات في ســوق العمل، وادخال التحســينات في 
تقديم الخدمات العامة، ووضع تشــريع لتنشيط االستثمار الخاص، بما 

في ذلك في قطاع النفط والغاز.
لبنان، والبناء على التقدم الجاري في هذا الصدد.كذلك حث المديرون الســلطات على تحســين النظام اإلحصائي في 

مشاورات مجلس صندوق النقد الدولي عن لبنان

النقد األجنبي كاف لدى مصرف لبنان والمصارف متينة
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا، المشاورات 
في شـــأن المادة الرابعـــة مع لبنان، وأصدر بيانا أشـــار فيه الى أن 
الصراع القائم ال يزال في ســـورية، وقد دخل عامه الخامس، مهيمنا 
على لبنان، حيث يشكل الالجئون حالياً أكثر من ُربع السكان. وتتسبب 
أزمة الالجئيـــن في إجهاد المجتمعـــات المحلية، وتزيـــد من الفقر 
والبطالـــة، وتضغط أكثر على المالية العامة والبنية التحتية الضعيفة 

أصالً. اضافة إلى أن لبنان يواجه وضعاً سياسياً داخلياً صعباً.
وفي ظل هذه األجواء، ال يزال النمو ضعيفا. فبعد الهبوط الحاد في 
عام 2011، أخذ النمو يرتفع ببطء ليصل إلى نســبة 2 % الى 3 %، 

وان بقي أقل كثيرا من المستوى الممكن.
وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في 
2014 بنســبة قدرها 2 %  فقط، وتظهر توقعاتهم إلى تحقيق مستوى 
مماثــل من النمــو المتواضع في عام 2015. فقــد تعرضت محركات 
النمو التقليدية في لبنان –أي الســياحة والعقار والبناء– لصدمة كبيرة 
وال يرجــح أن تشــهد قريباً أي انتعاش قــوي. وأصبح من الصعب أن 

يستعيد لبنان مستوى النمو الممكن 4 % قبل عام 2019.
وعلــى جانــب المالية العامــة، أدت بعض العوامل االســتثنائية إلى 
تكوين فائض أولي في عام 2014، ولكن ما لم تتخذ إجراءات حاسمة 
فســوف يستمر التدهور المالي في عام 2015. وال تزال أسواق القطع 
األجنبي واألسواق المالية في لبنان متينة، رغم احتياجات لبنان الكبيرة 
إلى التمويل الخارجي. وال تزال التدفقات الرأسمالية الوافدة كبيرة، ال 
ســيما في شــكل ودائع غير المقيمين، وفي ســياق ربط العملة اللبنانية 
بالــدوالر األميركي، ظل مصــرف لبنان محتفظا بمســتوى كاف من 

إجمالي احتياطيات النقد األجنبي.
تقييم المجلس التنفيذي

أشــاد المديــرون التنفيذيــون بالســلطات لحفاظها على االســتقرار 
االقتصــادي الكلــي وثقــة الســوق بالرغم مــن التداعيات اإلنســانية 

واالقتصادية غير المسبوقة.
وأكــد المديرون ضرورة تصحيح أوضــاع المالية العامة على نحو 
مستمر. ورحبوا بتحقيق فائض أولي في عام 2014، لكنهم ذكروا أنه 
يعود أساســا لعوامل غير متكررة. ونبهوا إلى أنه في غياب مزيد من 
التدابير التصحيحية، فإن نسبة الدين العام ستواصل االرتفاع وستؤدي 
إلى زيــادة مواطن الضعــف القائمــة ومزاحمة االســتثمارات العامة 
والنفقــات االجتماعية الضروريــة. وكخطوة أولى، شــجع المديرون 
الســلطات على تمريــر موازنة طموحــة لعام 2015. وأكــدوا أيضا 
الحاجة الملحة إلصالح قطاع الكهرباء، لتخفيف العبء الذي يستنزف 

المالية العامة.
دور مصرف لبنان

وأشــاد المديــرون بمصــرف لبنــان المركــزي لدعمه االســتقرار 
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توق��ف المصرف لتقديمه الخدمات االئتماني��ة )وبالتالي فقدان الفرصة 
البديلة(. وإلى ارتفاع نس��بة المصاريف والتكالي��ف الثابتة إلى إجمالي 

حجم النشاط التسليفي.
هل اتخذتم إجراءات أكثر تش���دداً مع المقترضين الجدد في المبالغ 
الكبي���رة لضمان أم���وال المصرف من جهة وتجنب���اً لتكرار مثل هذه 

الحاالت مستقبالً؟
بداي��ة، ليس هناك مقترضي��ن جدد )اإلقراض المباش��ر متوقف، إال 
لمؤسس��ات الدولة المعنية بتأمين المستلزمات األساسية( وارتفاع نسب 
المتعثرين لم يكن نتيجة لقصر أو لضعف في آليات وإجراءات وشروط 
منح القروض والتسهيالت، وإنما جاء كنتيجة للظروف القاسية التي تمر 
فيها س��وريا وانعكاس ذلك على مجمل النش��اط االقتصادي. من وجهة 
نظر المصرف في ما يخص المتعاملين المتعثرين، لم تكن أية إجراءات 
مش��ددة لتحصيل ديونهم إال وس��يلة الحقة، تلت الكثير من اإلجراءات 
والمتابعات الودية والقانونية في إطار عمل المصرف الس��تعادة حقوقه 
المترتبة على الكثير من متعامليه الذين تخلفوا عن تس��ديد المس��تحقات 
المترتب��ة عليهم، وبع��د إعطاء العدي��د من الفرص إلجراء التس��ويات 

الالزمة عبر مراسم مختلفة لهذه الغاية.
ضمن الظروف المتاحة في ظل حرب اإلرهاب المستمر على سورية 
تحاول الفعاليات الس���ياحية والصناعية إطالق مش���اريع استثمارية 
ودفع عجلة اإلنتاج للدوران في المصانع في المناطق اآلمنة. أين دور 
(التجاري السوري) وما الذي قدمه لرجال األعمال وأصحاب المصانع؟
مصرفنا هو مصرف تجاري والتس��ليف بمختلف أشكاله )قروض –
تس��هيالت مباشرة وغير مباش��رة(، من أهم أنشطته ومحور أساس من 
محاور خدماته، ويش��كل النسبة األكبر من الس��وق المصرفية، ولكن، 
ونتيج��ة لعوام��ل متعددة وتوجي��ه الجهات الوصائية، ه��و متوقف عن 
ممارس��ة هذا النش��اط حالياً، إال ضمن التوجه العام للحكومة وبما يخدم 

تأمين المستلزمات األساسية لمواجهة األزمة.
أما في ما يتعلق بإعادة اإلقراض وتمويل مختلف المشاريع الصناعية 
والتجاري��ة والخدمي��ة ول��كل الفعالي��ات االقتصادية ومختلف ش��رائح 
المتعاملين، ومنها القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة مرهون بعودة 
النشاط االقتصادي وتحسن الظروف وقرارات الجهات المختصة بتفعيل 
أي م��ن هذه القروض. مع اإلش��ارة هنا إلى ما ص��در أخيراً، قرار من 
مجلس النقد والتس��ليف بناء على توجيهات الجهات الوصائية باستئناف 
من التوجيهات الس��ابقة بوقف اإلقراض المباشر، لمنح قروض تشغيلية  
قصيرة األج��ل لمدة عام لتمويل رأس المال العامل ومن الموارد الذاتية 
للمص��ارف للقطاع��ات التالية: - قطاع اإلنتاج الزراعي بش��قيه النباتي 
والحيواني - القطاع اإلنتاجي الصناعي - قطاع الحرف اليدوية والتقليدية.
وسيقوم المصرف باإلعداد للتعليمات التنفيذية الناظمة لشروط منح هذا 
النوع من القروض وسيتم اإلعالن عن تفاصيلها فور االنتهاء من إعدادها.

المصرف التجاري السوري وضع آليات لمواجهة األزمة:

سلمان: وفرنا بدائل للفروع ونقرض المؤسسات لتأمين مستلزماتها
أكد المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان 
في حديث الى مجلة البنك والمس���تثمر، أن مؤش���رات البنك واعماله 
كان���ت ايجابية في النص���ف االول من العام 2015. وق���ال انه نتيجة 
الظروف االس���تثنائية كان المصرف حريصاً على توفير بدائل للفروع 
والمكاتب والصرافات المتوقفة نتيجة الحالة األمنية، وتوس���يع شبكة 
خدمات���ه لتصل لمختلف المناطق متكيفاً م���ع ظروف الحرب ومناطق 
التوت���ر وإيصال خدماته إلى مختلف المناطق. ولفت الى أن المصرف 
قام بالدراسة والتحليل بإتباع عدة استراتيجيات واليات عمل الحتمال 
مواجه���ة أي مضاعفات طارئة ناتجة عن األزمة وتأثيراته المختلفة، 
مؤك���دا ان االقراض المباش���ر متوقف اال لمؤسس���ات الدولة المعنية 

بتأمين المستلزمات األساسية.
وفي ما يلي نص الحديث:

كيف هي مؤش���رات حركة اإليداع وحجم الس���يولة وهل من أرباح 
حققها المصرف في النصف األول من العام 2015؟

تشير النتائج النصفية وبلغة األرقام إلى التطور االيجابي التالي:
- ارتف��اع حج��م الودائع )542 مليار ليرة بش��قيها الع��ام والخاص(  
يوازيه ارتفاع بحجم التسليف )423 مليار( في االتجاه الذي يخدم تأمين 

مستلزمات أساسية وفق التوجه العام لمختلف مؤسسات الدولة.
- ثب��ات نس��ب الس��يولة )%44.32 بمختلف العمالت( وهي نس��ب 
بالمقاييس المعيارية جيدة لتلبية كل االستحقاقات وللوفاء بأي التزامات. 
- حج��م األرب��اح )9.86 ملي��ار لي��رة( م��ن دون تقيي��م القطع وقبل 
االقتطاعات اإللزامي��ة ضريبة ومخصصات. نتيجة موضوعية وجيدة 
في ظل الظروف الس��ائدة وتأثيرها على مختلف القطاعات االقتصادية 

والخدماتية.
بالمقارن���ة مع نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي هل األمور تتجه 

نحو األفضل؟
في إشارة إلى اإلجابة على السؤال األول وأخذنا األرقام أعاله كنسب 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي )زادت األموال الجاهزة بنسبة 
25 %، زاد حجم الودائع بنس��بة 24 % وارتفاع حجم التسليف( وكلها 

مؤشرات ايجابية.
ما زال ملف المقترضين المتعثرين مفتوح���اً رغم اإلجراءات التي 
اتخذتها إدارة المصرف إلغالق���ه، إلى أي حد يؤرقكم هذا الملف وما 

هي تداعياته السلبية على عمل المصرف؟
الغاية والهدف األس��اس م��ن مختلف إجراءات المص��رف المتعلقة 
بمعالج��ة مل��ف المتعاملين المتعثري��ن هي لتأمين اس��تعادة االلتزامات 
المس��تحقة والمترتبة عليهم لجهة المصرف، إلى جانب قيام المصرف 
بتش��كيل المؤون��ات الكافية لمواجه��ة أي مخاطر محتمل��ة، وهي حالة 
طارئة لظروف اس��تثنائية، وما دامت في الحدود المتوقعة فهي مش��كلة 
يمكن مواجهتها، في الوقت نفس��ه ال يمكن إخفاء تأثيرها النس��بي على 
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- إج��راء اختب��ار جه��د لوضع الس��يولة في ظل ظ��روف ضاغطة 
مفترضة من خالل إجراء سيناريوهات مختلفة تبين وضع السيولة بكل 

االحتماالت التي تؤثر عليها.
- دراس��ة كل أنواع القروض وبيان مدى تأثيرها على نس��ب السيولة 

)قطاع عام وقطاع خاص(.
- دراسة  المخاطر الناتجة عن تغيرات أسعار الفائدة السائدة بالسوق 
والتي تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية، واالستعالم بصورة منتظمة 
عن مخاطر التعرض لتغيرات سعر الفائدة بغرض تفعيل عملية مراقبة 

ومتابعة هذه المخاطر.
- دراسة جمع البيانات الخاصة باألسواق االقتصادية والمالية العالمية 
وتحليله��ا بما يتعلق بأثرها على عالقة المصرف مع الخارج ودراس��ة 
السوق المصرفية الداخلية )بما فيها أمور المصارف المنافسة( والعوامل 

المؤثرة عليها.
بعد أربع سنوات من الحرب والعمل في ظروف جد ضاغطة وعقوبات 
اقتصادي���ة جائرة ما هي أكثر المش���كالت والمآزق التي واجهتكم ولم 

تعجزوا عن حلها؟
استطاع المصرف خالل هذه السنوات من عمر الحرب على سورية 
وتأثيراته��ا الس��لبية المختلف��ة )عقوب��ات اقتصادية طال��ت المصرف 
من��ذ اللحظ��ات األولى وتأثير ذلك على عالق��ات المصرف الخارجية 
وسائل الدفع المرتبطة بالتجارة الخارجية  –  توقف وتباطؤ العديد من 
األنش��طة االقتصادية المرتبط عضويا بنشاط المصرف – االعتداءات 
المس��تمرة وخ��روج العديد من الفروع من الخدم��ة وتخريب كبير في 
الصرافات اآللية( – نقص السيولة الطارئة نتيجة اضطرابات األسواق 
وخ��وف المودعين والطلب على العم��الت األجنبية غير الطبيعي الخ 
أمام هذه المعطيات. كان ال بد للمصرف ومن موقع المس��ؤولية كونه 
أح��د مؤسس��ات الدول��ة والتي تضاف��رت جهودها مجتمع��ة لمواجهة 
تحدياتها وتداعياتها في الجانب االقتصادي من القيام بكافة اإلجراءات 
وبمختلف الوس��ائل واإلمكانات المتاحة للتقليل من آثارها واالستمرار 
بتقديم الخدمات المصرفية بكل أنواعها وتأمين السيولة الالزمة لتأمين 

المستلزمات األساسية لمتطلبات الصمود الوطني.
وبالتنس��يق م��ع مصرف س��ورية المرك��زي وبتوجيه م��ن الجهات 
المختصة كان س��عينا دائم إليج��اد البدائل وفتح قنوات تمكنا من خاللها 
خل��ق فرص تمويل مؤسس��ات الدولة المعنية بتأمين الس��لع والخدمات 
األساسية إضافة إلى مساعدة األصدقاء وكان من أهمها الخط التسهيالت 

االئتماني مع بنك تنمية صادرات إيران.
والح��رص عل��ى تعزيز ثق��ة المواط��ن والمتعامل من خ��الل جودة 
الخدم��ات الت��ي نقدمه��ا وتن��وع المنتج��ات المتاحة ومن الق��درة على 
الوف��اء بكل االلتزام��ات المترتبة علينا تحت أي م��ن الظروف العادية 
واالستثنائية، في هذا اإلطار نستطيع القول أن المصارف العامة بشكل 
عام والمصرف التجاري بش��كل خاص م��ن المصارف الرائدة إن كان 
لجه��ة حجم نش��اطه وج��ودة خدماته أو لجه��ة المالءة المالي��ة والقدرة 
لمصارفنا العامة.عل��ى الوفاء بكافة التزاماته، إلى جانب معي��ار هام وهو ضمانة الدولة 

وس���ط هذه الظروف االستثنائية واالقتصادية الخانقة التي تمر بها 
سورية، هل كان ثمة خدمات جديدة طرحها المصرف باستثناء إطالق 

خدمة الفواتير عبر الموبايل؟
المصرف التجاري الس��وري مؤسس��ة م�الية رائدة تسعى للنهوض 
بمس��توى الخدم��ات المالي��ة والمصرفية وتعمل عل��ى مواكبة التطور 
التكنولوج��ي واالتجاهات الحديثة في المجال المالي والمصرفي لتقديم 
خدمات مالية ومصرفية بالجودة واألداء األمثل واالرتقاء بمستوى أداء 

المصرف لمستويات متقدمة في معظم خدماته الحالية والمستقبلية.
رغم كل االعتداءات اإلرهابية التي طالت المنشآت االقتصادية ومن 
ضمنها المصارف وفروعها، هناك حرص من قبلكم على توسيع هذه 

الشبكة وافتتاح فروع جديدة وتقديم الخدمات المصرفية؟
نتيجة الظروف االستثنائية كان المصرف حريصاً على توفير بدائل 
للفروع والمكاتب والصرافات المتوقفة نتيجة الحالة األمنية، وتوس��يع 
ش��بكة خدماته لتص��ل لمختلف المناط��ق متكيفاً مع ظ��روف الحرب 
ومناط��ق التوت��ر وإيصال خدمات��ه إلى مختلف المناط��ق )المصرف 
مس��تمر بالعمل في حلب وحمص ودي��ر الزور ودرعا( مقدماً خدماته 
المصرفي��ة للمواطنين والفعالي��ات االقتصادية المختلف��ة وموائماً بين 
تحمل المخاطر واس��تمرار التواجد بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. 
ومن جهة ثانية، المصرف في عملية تقييم دائم لواقع العمل المصرفي 
في مختلف مناطق تواجده على مس��احة الوطن بما يضمن استمرارية 
تقديمه لخدماته بالمس��توى األفضل، واألمثلة متعددة: إذ بدأ المصرف 
مؤخ��راً العمل بف��روع المصرف ف��ي جديدة عرطوز بريف دمش��ق 
والف��رع 6 بمدينة طرطوس وف��رع 1 بحمص وافتت��اح فرع جرمانا 
ومكتب خدم��ات عكرمة بمدينة حمص. مكت��ب خدمات عدرا والنبك 
ويبرود بريف دمش��ق ووضع 7 صرافات جديدة في مدينة البعث في 

القنيطرة وجرمانا ويبرود وجديدة عرطوز بريف دمشق.
كان الفتا في تصريح س���ابق لكم أن االعت���داءات اإلرهابية على 
فروع المصرف لم تمس بحقوق العاملين، كيف استطعتم تفادي هذا 

األمر؟
تعتب��ر الدولة هي الضم��ان القانوني للمص��ارف الحكومية لحماية 
أموال المدخرين مما يعزز ثقة المتعاملين بالمصارف العامة خصوصاً 
في األزمات، ومن الناحية المصرفية تعتبر السيولة النقدية في أي فرع 
ضمن الحدود الطبيعية ومؤمن عليها وفيما يتعلق بالوثائق والمستندات 
وأرصدة الحس��ابات فهي مخزنة مركزي��اً وفي أماكن متفرقة وبالتالي 
أي عب��ث نتيجة تع��رض أي فرع م��ن فروع المص��رف العتداءات 

إرهابية فان متعاملي المصرف محفوظة حقوقهم ومصانة.
م���ع كل آثار الح���رب التي أرخت بظاللها عل���ى واقع عمل القطاع 
المصرفي كان لديكم القدرة على الوفاء بالتزاماتكم والحفاظ على سعر 
الفائدة والسيولة النقدية، ما هي اإلستراتيجية التي استندتم إليها وهل 

استعنتم بخبرات خارجية في ذلك؟
ق��ام المصرف بالدراس��ة والتحليل بإتباع عدة اس��تراتيجيات واليات 
عمل الحتمال مواجهة أي مضاعفات طارئة ناتجة عن األزمة وتأثيراته 

المختلفة منها:
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31 آذار/م��ارس للعام 2015 مبلغ 95 مليون بزيادة مقدارها 
43 مليون عن الفترة ذاتها من العام 2014.

أما  ايرادات األنشطة التمويلية و االستثمارية لغاية 31  آذار/
مارس للع��ام 2015 فبلغت 219 مليون ليرة بزيادة  مقدارها 

103مليون ليرة سورية عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ما قيمة صافي االرباح التي س���جلها البنك مقارنة بالعام 

الفائت؟
بلغ��ت صافي أرباح الربع األول من العام 2015، 1.167 
مليار بزيادة مقدارها 881 مليون أي ما نس��بته 308 % عن 

الفترة نفسها من العام السابق.
وفي حال استثناء أرباح القطع البنيوي تكون صافي أرباح 

البنك 9 مليون ل.س.
هل يوجد منتجات جديدة يقدمها بنك الشام للزبائن؟

هناك منتج مميز سيكون األول من نوعه في مجال الودائع 
بالليرة الس��ورية في س��وق المصرفية اإلسالمية في سورية،  
س��يطلق قريباً ب��اذن هللا والمتوق��ع اس��تقطاب متعاملين كثر 

وعوائد مجزية ومشجعة.
انتم لم تكون���وا بمنأى عن تداعيات 
األزمة في س���ورية  التي تركت آثارها 
عل���ى القط���اع المصرفي  بع���د أربع 
س���نوات هل تغير األمر وهل التحديات 

ما زالت نفسها؟
لقد قام  بنك الشام ومن االشهر االولى 
لألزم��ة باالس��تمرار بالعم��ل وتطوير 

أداءه.
م��ن جه��ة: اس��تمر البن��ك بالعم��ل 
المصرف��ي وتقديم خدامات��ه للمواطنين 
والس��يما رجال األعمال وايجاد حلول 
مالي��ة ومصرفي��ة للش��ركات التجارية 
خصوص��اً في ظ��ل الصعوب��ات التي 
تواجه قطاع األعمال بش��كل عام بسبب 

العقوبات التي تعاني منها سورية.
م��ن ناحية ثانية: اس��تمر بنك الش��ام 
بنهجه  من خالل المسؤولية االجتماعية 
التي تقوم على دعم المجتمع والمؤسسات 

الخيرية والتنموية.
األول  اإلسالمي  المصرف  باعتباره 
في سورية كيف تطور أدائه على مدار 

السنوات الماضية؟

أحمد اللحام

ايجاد حلول مالية ومصرفية
للشركات التجارية
في ظل الصعوبات

التي تواجه قطاع األعمال

التحضير لمرحلة إعادة االعمار وبناء الصناعة في سورية

اللحام: لدينا ثقة كبيرة بقرب تعافي االقتصاد
أكد مدير عام بنك الش���ام االسالمي 
أحمد اللحام ف���ي مقابلة خاصة لمجلة 
البنك والمستثمر أن البنك بالرغم من 
تداعيات االزمة في س���ورية، استمر 
بالعم���ل على تطوي���ر أداءه من خالل 
تقديم خدماته للمواطنين وايجاد حلول 
التجارية  للش���ركات  ومصرفية  مالية 
خصوص���اً في ظ���ل الصعوب���ات التي 
تواجه قطاع األعمال بشكل عام بسبب 

العقوبات التي تعاني منها سورية.
تحم��ل  ف��ي  البن��ك  اس��تمر  وق��د 
مس��ؤولياته االجتماعي��ة والعم��ل على 
ترس��يخ القي��م اإلس��المية ف��ي العم��ل 
المصرفي المعت��ادة والتفاعل االيجابي 
مع األنش��طة ذات الطاب��ع االجتماعي 
والتكافل��ي واالقتص��ادي، حي��ث يحتّل 
مفهوم “المس��ؤولية االجتماعية وخدمة 
المجتمع” موقع��اً متقدماً وعنواناً بارزاً 
ضمن س��لم أولويات بنك الشام وأجندة 
اهتمامات��ه، وتمث��ل ذلك بدع��م الجهود 
الثقافي��ة والعلمية والبحثي��ة إضافة الى 
مب��ادرات أخ��رى ورعاي��ة العديد من 
األنش��طة، حيث يتجس��د الت��زام البنك 

بخدمة المجتمع  في عدة مجاالت.
وفي ما يلي نص الحوار:

ما حج���م النمو الذي حققه البنك في 
العام الجاري؟

المس��اهمين  حق��وق  رصي��د  بل��غ 
11.024 ملي��ار لي��رة س��ورية بزيادة 
مقدارها 1.181 مليون ليرة سورية أي 
ما نس��بته 12 %، ويعزى سبب الزيادة  
نتيجة أرباح القطع البنيوي الغير محققة 

بسبب ارتفاع سعر الصرف.
وبل��غ رصي��د إجمال��ي الموجودات  
65.766 ملي��ار ليرة س��ورية بنقصان 
مقداره (3.034) مليار ليرة سورية أي 
ما نسبته 4- % عن 31 / 12 / 2014.
وبالرغ��م م��ن ذل��ك لقد بل��غ رصيد 
صافي اي��رادات الخدمات البنكية لغاية 
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المبادرات الذي قام بها البنك في هذا الجانب؟
استمر البنك في تحمل مسؤولياته االجتماعية والعمل على 
ترسيخ القيم اإلسالمية في العمل المصرفي المعتادة والتفاعل 
االيجاب��ي مع األنش��طة ذات الطاب��ع االجتماع��ي والتكافلي 
واالقتص��ادي، حيث يحتّ��ل مفهوم “المس��ؤولية االجتماعية 
وخدم��ة المجتمع” موقع��اً متقدماً وعنواناً بارزاً ضمن س��لم 
أولويات بنك الشام وأجندة اهتماماته، وتمثل ذلك بدعم الجهود 
الثقافية والعلمية والبحثية إضافة الى مبادرات أخرى ورعاية 
العديد من األنشطة، حيث يتجسد التزام البنك بخدمة المجتمع  
في عدة مجاالت مثل: دعم مش��روع سكبة رمضان حيث قدم 
بنك الش��ام مساعدات عينية لفريق “س��كبة رمضان” إضافة 
للمساعدة في عملية إعداد وجبات االفطار الرمضانية وتقديم 
المس��اعدات العينية والمس��اعدة الرمزية في تحضير وجبات 
لألس��ر المحتاجة ف��ي أكثر من 18 حي في دمش��ق، وتوزيع 
وجب��ات اإلفطار على المهجري��ن و المتضررين المتواجدين 
في مراكز إيواء و لألسر األكثر احتياجاً والمتضررة في عدد 

كبير من أحياء دمشق ومحيطها.
باالضافة لمش��اركة بنك الش��ام بحملة توزيع س��لل غذائية 
رمضاني��ة وإفطار صائم حيث قام البنك بتوزيع س��لل غذائية 
بمناس��بة ش��هر رمضان المبارك إضافة إل��ى توزيع وجبات 
غذائية لألس��ر والعوائل المتضررة واأليتام ذلك بالتعاون مع 

جمعية غراس التنموية.
ول��م ينس��ى بنك الش��ام كفالة ع��دد من األيتام حيث س��اهم 
البن��ك برعاية عدد من األيتام المس��جلين ف��ي جمعية العودة 
وأتى هذا التعاون مع الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة 
الش��ؤون االجتماعية ليؤكد دور بنك الشام بالتزامه باستكمال 
لبرنامج��ه الخاص بالمس��ؤولية االجتماعي��ة المتمثل بتوجيه 
الدعم للمستحقين ومرّكزاً على القطاعات التي من شأنها تنمية 

المجتمع ككل ومنها الجمعيات الخيرية.
ما أبرز النش���اطات التي قام بها المص���رف خالل الفترة 

الماضية؟
رغ��م ما يحي��ط بن��ا م��ن تاثي��رات االزمة عل��ى مجمل 
العالق��ات واالنش��طة اال أن بنك الش��ام أصر عل��ى التفاعل 
المجتمع��ي مع العديد من األنش��طة س��واء االقتصادية منها 
من خالل المش��اركة ف��ي المعارض وتقدي��م فرص تدريب 
وتوظي��ف من خ��الل رعاية فريق س��ند التنم��وي بمختلف 

مع بداية األزمة وحتى منتصف عام 
2012 أسوةً بالعديد من البنوك المتأثرة 
بامت��دادات األزم��ة الت��ي أدت بش��كل 
مباش��ر إل��ى انخف��اض بيان��ات المالية 
وسيولته وحجم المحفظة التمويلية االمر 
الذي أدى النخفاض االرباح التش��غيلية 

للبنك.
لك��ن مجل��س إدارة بنك الش��ام تبنى 
اس��تراتيجية قوية للتعامل مع المش��كلة 
وبمتابعة حثيثة من قبل مصرف سورية 
المركزي وبدأت النتائج المالية بالتحسن 
الملحوظ في بداية عام 2013 واستمرت 
بالنهوض لعام 2014 واخيراً كان عامنا 
الحال��ي 2015 يش��كل انطالق��ة جيدة 
وارتفاع في االرباح المالية والتش��غيلية 
وحجم المحفظة التمويلية ونتوقع زيادة 

األرباح حتى نهاية العام باذن هللا.
بعد ادراج أس���هم البنك في س���وق 
دمشق لألوراق المالية  منذ عام تقريباً 
... كيف وجدتم حركة التداول؟ وكيف 
تصف هذا التعاون مع س���وق دمشق 

لألوراق المالية؟
إن  اس��تمرار البنك بتحقي��ق النتائج 
اإليجابية رغم الظ��روف الصعبة التي 
تعانيها س��ورية ق��ام بتعزيز قوة س��هم 
البنك ليحقق سعر جيد حيث بلغت أعلى 

قيمة لسعر مبيع السهم: 129 ليرة.
إن عملية إدراج أسهم البنك في سوق 
دمش��ق ل��ألوراق المالية تعط��ي دفعة 
للسوق من حيث حجم التداول والتصاعد 
في مؤشر سوق دمشق المالي وتنعكس 
إيجاباً على مس��اهمي البن��ك ويزيد من 
الفرص االس��تثمارية أمام المستثمرين 
في الس��وق، وعملي��ات اإلدراج تعتبر 
مسألة مهمة بالنسبة للبورصة ذلك ألنها 
تج��ذب مزيدا من المس��تثمرين وتعمل 
على تطوي��ر وتعميق الس��وق وتوفير 

خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.
االجتماعية  المسؤولية  من  انطالقاً 
للمؤسس���ات انخرط���ت ادارة البن���ك 
بفاعلية بتقديم الدعم للمتضررين من 
الحرب وقدمت في العام الفائت س���لال 
غذائية للمهجرين من منازلهم ما هي 

فعالياته منها معرض شبابلينك لفرص 
التدريب والتوظيف وملتقى المصارف 
االس��المية، إضاف��ة لدع��م المنتجي��ن 
والمصدري���ن الس����وريي�ن بمختل��ف 
اختصاصاتهم ومد يد العون ألي نشاط 
يخ��دم االقتص��اد الوطن��ي م��ن خالل 
رعاية معرض س�يريا مود في مختلف 
دوراته، ومش��اركة مميزة في معرض 
إع��ادة إعمار س��ورية، إضاف��ة لدعم 
القط��اع الرياض��ي من خ��الل رعاية 
حدث يال عالبس��كليت  ودعم المشاريع 
الريادي��ة ومن�ح الش����باب الس����وري 
الفرصة لط��رح أفكاره��م وإبداعاتهم 
من خالل المشاركة في الحدث العالمي 

ستارت اب وكيند.
ما هي رؤيتكم الس���تراتيجية عمل 

المصرف في المرحلة المقبلة؟
لق��د تبن��ى مجل��س ادارة بنك الش��ام 
وتقدي��م  العم��ل  تطوي��ر  اس��تراتيجية 
الخدم��ات التمويلية لعم��الءه وللزبائن 
المحتملي��ن وطرح منتج��ات مصرفية 

جديدة تتناسب مع احتياجات المواطن.
وبالنس��بة لألع��وام المقبل��ة لدينا ثقة 
كبيرة بقرب تعافي االقتصاد الس��وري 
وأهمية االس��تثمار ف��ي المناطق اآلمنة 
وإعادة بناء صناعة سورية والتحضير 
لمرحلة إعادة االعمار ليكون بنك الشام 
من البن��وك الرائدة في قط��اع األعمال 
والش��ركات وكذل��ك األف��راد وإع��ادة 
الدورة االقتصادية، إضافة  لالستمرار 
في ادخال خدم��ات مصرفية الكترونية 
جدي��دة وتطوي��ر القائم منه��ا، وطرح 
منتج��ات تمويلية جديدة تلب��ي رغبات 
واحتياج��ات الس��وق المصرفي وتوائم 

وظروف االزمة.
ونعم��ل في بنك الش��ام عل��ى تعزيز 
شبكة فروعنا ومنافذ توزيعنا للوصول 
إلى الش��رائح المس��تهدفة م��ن العمالء 
بم��ا يتوافق م��ع االس��تراتيجية الجديدة 
لخدمات األفراد، من خالل االس��تمرار 
في التفرع المصرفي المدروس والعمل 
طرطوس و الحريقة.عل��ى افتت��اح  ف��رع جديد ف��ي كل من 

نعمل على تعزيز شبكة فروعنا
ومنافذ توزيعنا

للوصول إلى الشرائح المستهدفة
من العمالء 

19



عالم التأمين

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2015

أوضح تقرير هيئة اإلشراف على التأمين في سورية 
أن أقساط التأمين شهدت زيادة واضحة خالل 2014، إذ 
تجاوزت 14.4 مليار ليرة سورية (66.1 مليون دوالر) 

بزيادة مقدارها 4.27 % عن أقساط العام 2013.
ولفــت التقرير إلــى أن الحصة الكبرى من الســوق 
كانــت للتأمين الصحي، الذي حظي بنســبة  36 % من 
أقساط شركات التأمين العاملة في سورية، وجاء التأمين 
اإللزامي للسيارات في المرتبة الثانية، بنسبة 29 ٪ من 
إجمالي أعمال الســوق، في حين أتى تأمين الســيارات 

الشامل بالمرتبة الثالثة بنسبة 12 %.
وأشــار التقرير إلــى أن أكبر انخفاض في األقســاط 
حصل فــي تأمينات النقل بحصة ســوقية قدرها 5 %، 
بانخفــاض بنســبة 40 % عــن 2013، وذلك  بســبب 
تراجع حركة التجارة الخارجية (االستيراد والتصدير)، 
يليه في االنخفاض التأمينات الهندســية بنسبة انخفاض 
20 % عــن 2013 لتشــكل أقل مــن 1 % من إجمالي 
أعمال الســوق، والعائد بشكل أساسي إلى توقف حركة 

اإلعمار وتوقف العديد من المشاريع.

نظام تأمين صحي جديد في سوريةانخفاض حاد بتأمين النقل في سورية

أعلنت المؤسســة الســورية للتأمين عزمها إطالق 
نظام ”شمس“ للتأمين الصحي، والذي ال يعتمد على 

الوسائل التقليدية في إدارة برامج التأمين الصحي.
وبيّن مدير عام المؤسسة ياسر المشعل، أن الكثير 
من المشــاريع لم تكتمل ســابقاً لعدم تعــاون أطراف 
العملية التأمينية، فظهــرت الحاجة إلى تعزيز مكانة 
المؤسســة فــي إدارة المشــروع، ومراقبــة أطراف 
العمليــة التأمينية من خالل نظام شــامل يفوق بقدرته 
نظم شــركات اإلدارة، ويســمح لها بإدارة شــركات 

النفقات الطبية وليس العكس.
وأكــد المشــعل أن النظــام الجديد سيســهم فــي زيــادة اإلنتاجية وتســهيل وضع 
اإلســتراتيجيات والخطط التأمينية، وفي توفير الخدمة الصحية للمؤمن له بســهولة 
بناًء على معايير الجودة، إضافة الى اختصار دورة حياة المطالبة إلى نحو 4 أسابيع، 
بعد أن كانت تحتاج إلى 9-8 شهور، وكشف إساءة االستخدام واالحتيال ووضع حٍد 

لها، وتدقيق وتقييم عمل شركات إدارة النفقات الطبية.
من جهة ثانية، كشــف مشــعل عن منتــج تأميني جديد يغطــي أضرار الحوادث 
التي تتعرض لها المشــروعات الصغيرة والمتوســطة. ويعد هذا المنتج من أحدث 
المنتجات التي ســتدخل ســوق التأمين المحلــي وتنفرد بطرحه الســورية للتأمين، 
وعلى حد قول مشــعل، فــإن هذه الوثيقة التأمينية التي وصفهــا بالمهمة تؤكد مدى 
مواكبة المؤسســة لمتطلبات السوق، فهي جمعت العديد من التغطيات التي يحتاجها 
أي مشــروع صغير أو متوســط كذلك صاحب المشــروع، وهذا كلــه ضمن وثيقة 

تأمين واحدة.
وتعــد المؤسســة هذه الوثيقة دعــوة لصغار المســتثمرين والمنتجيــن والحرفيين 
والمزارعين الحاصلين على قروض صغيرة لالســتثمار اآلمن في ظل وجود وثيقة 
واحدة تضمن لهم تغطية شــاملة لجميع المخاطر التي قد يتعرضون لها ومشاريعهم 

أيضاً.

ياسر المشعل

مــددت الهند الموافقة لشــركتي نــادي كيش للحماية 
والتعويض وقشــم انترناشونال تراست أالينس للحماية 
االيرانيتين لتغطية ســفن الحاويــات والناقالت المتجهة 
إلــى الموانــئ الهنديــة لمدة عــام حتى 25 مــن يونيو/ 
حزيران 2016. وسيســاعد هذا التمديد الهند على تسلم 
وارداتها من الخام اإليراني على متن ســفن إيرانية في 
حين ينقل جزء كبير من صادرات الســلع غير النفطية 
والمنتجــات الصناعية على متن ســفن تديرها شــركة 
حافظ داريا للخطوط البحرية. وزادت واردات الهند من 
النفط اإليراني 66 % على أساس سنوي في مايو/ أيار 
2015، ويعــد البلد رابع أكبر مســتهلك للنفط في العالم 

وأكبر مشتر للنفط اإليراني بعد الصين.

الهند تمدد لشركتي تأمين إيرانيتين

اجتماع الهيئة العامة ألدونيس للتأمين

عقد مؤخراً اجتماع الهيئة العامة لشركة أدونيس للتأمين المساهمة المغفلة الخاصة 
– سورية (أدير) في مقرها الرئيسي في دمشق.

وقد حضر االجتمــاع رئيس مجلس اإلدارة رونيه خالط وأعضاء مجلس اإلدارة 
والمدير العام الدكتور باســل صقر، باإلضافة إلى مندوبين عن هيئة اإلشــراف على 

التأمين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ومدقق حسابات الشركة، حيث تم مراجعة واعتماد 

الميزانية الخاصة بعام 2014.
وخالل االجتماع، تقرر توزيع نسبة من األرباح 
الخاصة بعام 2014 الماضي على المساهمين في 

الشركة.
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”إلسيكو“ تتوقع نمو ايراداتها ألربعة أمثالها

قــال الرئيــس التنفيذي لـ”إلســيكو“ لــوران لومير: إن 
الشــركة التي تعد من أكبر شــركات التأمين على األقمار 
الصناعية في العالــم ومقرها دبي، تتوقع ارتفاع إيراداتها 
ألربعة امثالها بحلول عام 2020، بينما تتوسع في تغطية 
قطاعي الطاقة والطيران.  وأضاف: ان الشــركة أسســت 
هنــا ألن صناعة األقمــار الصناعية كانت تتحرك صوب 
الشــرق مع إطالق الصين والهند وكوريا واليابان المزيد 
مــن األقمار الصناعية. وتوقع أن تصل إيرادات الشــركة 

من التأمين على األقمار الصناعية إلى 120 مليون دوالر أميركي في العام 2020.
لوران لومير

المؤسســة  انتخبــت 
للضمــــان  الوطنـيــــة 
االلزامــي فــي لبنــان، 
ســـتة اعضـــاء جـــدد 
لـمـجـلـــــــس االدارة، 
وبنتيجـــــة االنتخـــاب 
فازت الشركات اآلتية: 
آروب، االعتماد اللبناني 
للضمان، شركة التأمين 
التأمين  العربية، شركة 

العربية السعودية، المشرق وكابيتال. على االثر، انعقد 
مجلــس االدارة الجديــد وانتخــب فاتح بكداش رئيســا 
للمجلس، ايلي طربيه نائباً للرئيس وصبحي الحســيني 

امينا للصندوق.

مجلس ادارة جديد للضمان االلزامي

فاتح بكداش

وافقت شــركة شديد 
أوروبا لوســاطة إعادة 
التجــاري  التأميــن 
المحــدودة والتي تعمل 
تحت اسم ”شديد ري“   
على اعتمادها وســيطاً 
مســجالً لدى ”لويدز“. 
االعالن  هــذا  ويعتبــر 
نتيجة طبيعيــة للتعاون 
الطويــل والناجح القائم 

بيــن ”شــديد ري“ - قبرص و”لويــدز“. كما تأتي هذه 
الخطوة لتُثبت أن شركة شديد ري شريك دولي موثوق 
والعب إقليمي رئيســي في مجال إعادة التأمين، تحقق 

توسعا مستداما ينتج عنه انتشاراً دولياً شامالً.
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ”شديد 
ري“ فريد شــديد، شــكر شــركاءه، ولفت إلى أن نشاط 
”شديد ري“ التجاري وأهدافها تتماشى مع استراتيجية  
”لويدز“ التوسعية، واعتمادنا في سوق ”لويدز“ كوسيط 
مسجل إنما يثبت أن اهدافنا تتالقى مع اهداف ”لويدز“ 
في ما يشير الى مسيرة مشرفة لشركة تعمل في قبرص 

منذ 17 عاماً.

”شديد ري“ وسيطًا معتمداً
لسوق التأمين

فريد شديد

)باي بال( توسع برنامجها العالمي

أعلنــت (باي بال) عن توســيع برنامجهــا العالمي 
لحماية المشــتري، حيــث يمكن للعمالء اآلن شــراء 
السلع والخدمات الرقمية والدفع عبر (باي بال) للتمتع 
براحــة البال لمعرفتهم بحصولهم على ضمان عالمي 
الطراز. ففي حال كانت السلعة التي تم تنزيلها تختلف 
عــن وصفها، أو أن العنصر الرقمي فشــل في العمل 
ألســباب خاصة به، ســيكفل برنامج بــاي بال لحماية 

المشتري بإعادة األموال إلى حسابات المشترين.
في هذا السياق، قال المدير اإلقليمي لباي بال كيفانج 
أونــان: مع هذا التغيير الجديــد، يغطي برنامج حماية 

المشتري من باي بال اآلن قرابة جميع السلع والخدمات المشتراة باستخدام ”باي بال“.
كيفانج أونان

”اكسبات كوفر“ الستشارات التأمين

أطلقت مجموعة مونديــال، ذراع جديدة تابعة لها، 
مختصة باستشارات التأمين على الحياة، التي تستهدف 

العمالة الوافدة من فئة أصحاب الرواتب الشهرية.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة شون كيليهير: 
”إكســبات كوفر“ هي الخطوة االســتراتيجية األولى 
في تطــور طريقة التعاطي مع المدفوعات في مجالي 
االستشــارات الماليــة والتأمين. فــي الحقيقة، ال يزال 
تقديم المشــورة المســتقلة في دولــة اإلمارات يخضع 

لمبدأ العمولة.
وتعمل ”اكســبات كوفر“ في استشــارات وتغطية 

التأمين، بترخيص من هيئة التأمين اإلماراتية وهيئة الصحة في دبي، وتدير حالياً أكثر 
من مليار دوالر أميركي ألكثر من 8000 عميل.

شون كيليهير
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اتفاقية قرض بين لبنان وفرنسا

وقع لبنان، ممثالً بمجلــس اإلنماء واإلعمار، 
والوكالة الفرنســية للتنميــة AFD اتفاقية قرض 
بقيمــة 30 مليــون يــورو تهــدف الــى تمويــل 
استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة 

والطاقة المتجددة من خالل قروض ميسرة.
وبحسب االتفاقية سيتولى مصرف لبنان إدارة 
تنفيذ القرض مع المصارف التجارية، وســيوفر 
المركــز اللبناني لحفــظ الطاقة المســاعدة الفنية 

الالزمة لتنفيذ المشاريع.
وقع االتفاقية السفير الفرنسي في لبنان باتريس 

باولي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان ليونيل كافريني عن الجانب الفرنسي، 
وعن الجانب اللبناني رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار المهندس نبيل الجسر.

قالــت شــركة لوجســتيات النفــط والغاز اإلســبانية 
ســي.ال.اتش إنها ســتقيم مشروعا مشــتركا مع شركة 
النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) 
سيســتثمر 320 مليون دوالر لتزويد السلطنة بمنظومة 

جديدة لنقل وتخزين المنتجات النفطية.
وأوضحت الشــركة أن العمل بدأ في عمان في شهر 
مايو/أيار 2015، ومن المقرر بدء تشــغيل المشــروع 
في الربــع الثاني من عام 2017. وأكدت الشــركة أنها 
تواصل تطوير مشــاريعها الخارجية في ســلطنة عمان 

وفي بريطانيا.

)سي.ال.اتش( االسبانية
تستثمر في عمان

اســتقبل الرئيس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة 
والصناعــة والزراعة للبالد العربية عدنان القصار في 
مقر االتحاد ســفير روسيا االتحادية ألكسندر زاسبكين، 
بحضــور األمين العــام لالتحاد الدكتور عماد شــهاب. 
وهدف االجتمــاع إلى البحث في ترتيبات تنظيم الدورة 
الثانية عشرة لمجلس األعمال العربي - الروسي المنوي 
عقــده في بيــروت بتاريــخ 19 – 20 أكتوبر/تشــرين 
األول 2015، والذي يهدف إلى تشجيع إقامة الشراكات 
والمشــروعات المشتركة واللقاءات في شتى القطاعات 
الحيويــة للطرفين. وأشــاد القصــار بالــدور التاريخي 
لروســيا واألهمية البالغة لتطوير العالقات االقتصادية 
العربيــة الروســية، معتبــرا أن عقد هذه المناســبة في 
بيروت يمثل محطة مفصلية لتحقيق قفزة نوعية جديدة.

بدوره، رحب الســفير الروسي بهذه المبادرة، مؤكدا 
االهتمام الشــديد بتمتين العالقات االقتصادية الروســية 
العربيــة، وباألخص فــي إطار التحالفــات االقتصادية 

الضخمة التي تسعى روسيا لتحقيقها في المنطقة.

المنتدى االقتصادي العربي الروسي
في بيروت

)جارمكو( تتوصل التفاق مع مجموعة فايف

وقعت شــركة الخليج لدرفلة األلمنيــوم (جارمكو) 
اتفاقيــة مع مجموعة فايف العالمية ا إلنشــاء منظومة 
مســتحدثة عالية الجودة إلعادة صهر المعادن بمقرها 
فــي البحرين بتكلفة إجمالية بلغــت 55 مليون دوالر. 
ويهدف هذا المشــروع إلى رفع مســتوى اإلنتاج من 

الناحية الهندسية وتنويع مصادر المواد الخام.
وفــي تعليق لــه، قال رئيس مجلــس إدارة جارمكو 
محمود الصوفي: إن هذا المشــروع هو االول ضمن 

محمود الصوفيخطة استراتيجية متكاملة تمتد لثالثة أعوام.

تحذير من هجرة الشركات اللبنانية

حّذر رئيس تجمع ”يو.تي.سي“ العالمي للمحاسبين 
القانونيين اسامة طبارة من ”هجرة الشركات اللبنانية 
وفتح فــروع في الخــارج نتيجة االزمــة االقتصادية 
المســتفحلة بفعل الفراغ في المؤسســات الدســتورية 
وتعطيلها من جهة وسعيا خلف مناخ افضل لالستثمار 
فــي الخارج من جهة ثانية“. وقال: لقد برز هذا االمر 
الخطيــر جليا من خالل تراجع التســليفات المصرفية 
الــى القطاعــات االقتصاديــة وفي حركة الرســاميل 

واالســتثمارات الوافــدة التي تراجعت 48 % خالل الثلــث االول من 2015  مقارنة 
بالفترة نفسها من 2014 الى 2.5 مليار دوالر. اضاف: ان المبيعات العقارية  تراجعت 

عن الفترة نفسها من العام 2014 قرابة 650 مليون دوالر أي بنسبة 23 %.

اسامة طبارة
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كشــفت وزارة الزراعة الســورية أن إنتاج البالد من 
الفستق (الحلبي) انخفض في العام 2014 بنسبة 50 % 
مقارنة بالعام 2013، عازية ذلك إلى الحرب المستمرة 
منذ العام 2011، وإلى برودة الطقس في فصل الشــتاء 
الماضي. وأوضح المســؤول في وزارة الزراعة حسن 
إبراهيم إن اإلنتاج لم يتعد في العام 2014 نحو 35 ألف 
طــن، بينما كان يناهــز قبل اندالع األزمــة ما بين 65 
و75 ألفا. وأشــار إلى أن المعارك تحول دون الوصول 
إلى بعض أفضل األراضي المنتجة للفستق، ومن بينها 
محافظــات حلب وإدلــب وحماة. وقــد أصبحت منطقة 
مورك (وسط محافظة حماة) التي تعد أهم منطقة إلنتاج 

الفستق في سورية، مسرحا لمعارك كثيرة.
يذكر ان ســورية كانت رابع أكبر مصدر للفستق في 

العالم قبل األزمة.

انتاج سورية من الفستق يتراجع 50 %

سورية: دورات لعمال الكهرباء في الصين

أوفــدت وزارة الكهرباء الســورية مؤخراً عدداً مــن العاملين لديها إلى الصين، في 
إطار خطتها لتطوير الخبرات والقدرات واالســتفادة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
الموقعة مع عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وبيّن مدير التخطيط والتعاون 
الدولــي فــي وزارة الكهرباء الدكتور بســام درويش، أن الــدورة ضمت اكثر من 50 
عامال من مختلف االختصاصات اإلدارية والفنية الفتا إلى أن هذه الدورات تأتي بهدف 
تطوير خبرات عمال الكهرباء واالستفادة من التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال.
وأوضح مدير إنشاء محطات التوليد الدكتور محمد سعد، أنه تم على هامش الدورة 
التي أقيمت في الصين، مناقشة العقود الموقعة مع الشركات الصينية والخاصة بإنشاء 
مزارع ريحية في ســورية إضافة إلى إنشاء محطة التوليد الساحلية ومحطة الستقبال 
وتخزين الغاز شــمال بانياس وتوريد مجموعات غازية محمولة. ولفت إلى أن وزارة 
الكهربــاء تمكنت من خــالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقــود الموقعة مع الدول 

الصديقــة من تأمين جميع 
والتجـهـيـــزات  الـمـــواد 
الالزمــة إلعــادة تأهيــل 
وتحـديــــث المنظومـــــة 
الكهربائيـــة والنهــــوض 
بالعمــل فــي هــذا القطاع 
وال سيما في مرحلة إعادة 

اإلعمار.

حــذر رئيــس مجلــس 
االعمال اللبناني - العماني 
شادي مسعد ”من ان قرار 
البحري  التصديــر  دعــم 
للمنتجــات الزراعية لمدة 
ســبعة أشــهر ال يمكن أن 
الجــذري  الحــل  يشــكل 
ألزمة قد تطول“، واعتبر 
فــي بيان ”ان هــذا الملف 
يحتاج الى مقاربة مختلفة، 

تستند الى فكرة تأمين التصدير البحري للمنتجات اللبنانية 
بشكل دائم، وليس لفترة محددة، ألن الرهان على اعادة 
فتح المعابــر البرية ليس في محله، ومن الصعب تقدير 

الفترة التي قد يستغرقها هذا الوضع“. 

لبنان: مطالبة بخطة لضمان التصدير

شادي مسعد

أتمتة العمل والكشف الجمركي بمرفأ الالذقية

أوضــح  مدير عام شــركة مرفأ الالذقية أمجد ســليمان، أن أتمتــة العمل اإلداري 
والميدانــي لعمليــات الكشــف الجمركي وأنواع الكشــف األخرى تســهم في تطوير 
األداء وال ســيما نظام اإلدارة المتقدم الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمطابقة 
للمواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال. وبين أنه يستفاد من نظام األتمتة ليس 
فقط في خدمة الحاويات ضمن قطاع المرفأ بل سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات 
المقدمة في عموم الشــركة التي تضاهي أفضل الخدمات وأحدثها في أكثر المرافئء 

حيوية على المستوى العالمي.
وكشــف المدير التنفيذي لشــركة محطة الحاويات الدولية بالالذقية مازن نصير، 
أن المحطة التي نفذت أتمتة العمل أنهت تركيب التجهيزات المعلوماتية الالزمة من 
ربط ضوئي على مســافة ثالثة كيلو مترات، باإلضافة إلى تجهيز قسم تعبئة وتفريغ 

بمعدات  الحاويــات 
وأجهــزة  شــبكية 
وأجهزة  حاســوبية 
طباعة ملحقة بهدف 
بجــودة  االرتقــاء 
الخدمــات المقدمــة 

للمتعاملين.
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أوضح مسؤول في  اإلدارة الضريبة في سورية أن 
هناك تحســناً في نسبة تحصيل ضرائب كبار المكلفين 
حتــى نهاية أيار/مايــو 2015، بزيــادة 20 % للفترة 

نفسها من 2014.
وبيّــن المســؤول أن إجمالي المكلفين في قســم كبار 
المكلفين يصــل إلى نحو 650 مكلفاً، منهم 625 قاموا 
بتسديد ضرائبهم، في حين أن الـ25 مكلفاً المتبقين يقوم 
جزء منهم بتســديد ضرائبهم بالتقســيط، وفقاً للقوانين 
واألنظمــة المرعية، مــع وجود عدد منهم لــم يقم بعد 
بالتســديد، مع العلم أن فترة الســماح بالتسديد دون أن 

يترتب أي غرامات تمتد إلى نهاية العام.

ارتفاع نسبة التحصيل الضريبي
في سورية

”شل“ تجري محادثات في إيران

قال الرئيس التنفيذي لشــركة رويال داتش 
شــل بن فان بيوردن، في مقابلة مع فايننشال 
تايمــز: إن قــرار منظمة أوبــك عدم خفض 
إنتاج النفط أحدث ضغوطا على منتجي الغاز 
الصخري في الواليات المتحدة، وهو ما أدى 
بدوره لكبح جماح طفــرة الطاقة األميركية.

وذكر خالل المقابلة، أن قرار أوبك بمواجهة 
االرتفــاع الهائل لإلنتــاج األميركي والطلب 

األقل من المتوقع على النفط بعث بإشارات قوية على أن الرياض ”لن تتعهد بخفض 
الســعر“ عبر اســتغالل إمداداتها في إحداث التوازن بالســوق. ولم يصل رئيس شل 
إلــى حد توقع هبوط حاد فــي اإلنتاج األميركي، وقال: إن جهود الشــركات لخفض 
التكلفة وتحسين الكفاءة تعني أن من المرجح استقرار اإلنتاج عند المستويات الحالية 

لبعض الوقت.
من جهة أخرى، قال متحدث باســم شل: إن مسؤولين من الشركة التقوا في الفترة 
األخيرة مع مسؤولين إيرانيين في طهران وبحثوا الديون المستحقة على شل لشركة 
النفــط الوطنيــة اإليرانية عن كميات من الخام تســلمتها ولم تدفــع مقابلها ومجاالت 
التعــاون التجــاري المحتمل . وأضاف: أن بــن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشــل 
بحث مسألة الديون في وقت سابق على هامش اجتماع ألوبك في فيينا. وتبلغ الديون 
المســتحقة لطهران على شــل نحو ملياري دوالر أميركي بســبب شحنات من النفط 

اإليراني عجزت الشركة عن دفع ثمنها من جراء العقوبات الغربية.

بن فان بيوردن

اتـحــــــاد  قـــــال 
الصناعـات األلمانية 
إن صــادرات ألمانيا 
يمكــن  إيــران  إلــى 
اربع  تتضاعــف  أن 
مرات في الســنوات 
نتيجة  القادمة  القليلة 
لالتفاق النووي الذي 
تــم التوصل إليه بين 
طهران وســت قوى 

عالمية.
وتوقــع رئيس االتحــاد أولريش غريلــو، أن ترتفع 
الصــادرات األلمانيــة الى إيران إلى أكثر من عشــرة 
مليارات يورو (11 مليــار دوالر أميركي) في األجل 
المتوســط من 2.4 مليار دوالر في عام 2014، حيث 
مــن المرجــح ان تســتفيد مــن ذلك قطاعــات صناعة 
الســيارات والكيماويــات والرعاية الصحيــة والطاقة 

المتجددة.
مــن جهته، قال رئيس أنشــطة التصديــر في غرفة 
التجارة األلمانية فولكر تيرير: إن صادرات  بالده الى 
إيران يمكن أن تتضاعف إلى حوالي خمســة مليارات 
يورو خالل عامين فقط ، كاشــفاً ان 80 شركة ألمانية 
لديها وحدات تابعة في إيران، إضافة إلى ألف شــركة 

أخرى لها ممثلين هناك.

األلمان يرون فرصا في إيران

أولريش غريلو

خط لنقل الغاز الروسي ألوروبا

شــركة  رئيــس  ناقــش 
غازبروم الروسية أليكسي 
ميلر مع وزير االقتصــاد 
والطاقة األلماني ســيغمار 
غابرييــل، ضمان وصول 
الروســي  الغاز  إمــدادات 
إلــى أوروبــــا، وآليــــات 
”الســيل  مشــــروع  تنفيذ 

الشمالي2“.
وقـالــت ”غـازبـــروم“ 

عقب االجتماع الذي احتضنته برلين: اتســمت تجربة بناء خط أنابيب غاز ”الســيل 
الشمالي1“ بالنجاح، والكفاءة التشغيلية العالية، وبضمانها لسالمة البيئة، وقد زادت 
التجربة من أهمية إنشاء طرق جديدة مباشرة من إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، 

وسط تراجع اإلنتاج المحلي في أوروبا.
تجدر اإلشــارة إلى أن خط أنابيب غاز ”الســيل الشــمالي-1“ يتألف من أنبوبين 

بطول 1224 كلم، وقدرته التمريرية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

أليكسي ميلر
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أعلنت شــركة إمداد العاملة في مجــال تزويد حلول 
إدارة النفايــات والمرافــق المتكاملــة فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي، عن توقيعها عقــداً مع ”مواصالت 
اإلمارات“، المؤسســة العاملة في قطاع النقل والتأجير 
والخدمــات الفنيــة، لتقديم خدمات الصيانــة والتصليح 
الشاملة لكامل أسطولها من المركبات والمعدات الثقيلة. 
وأقيمت مراســم التوقيع في مقر شــركة إمــداد في دبي 
فيستفال سيتي، حيث قام كل من الرئيس التنفيذي لشركة 
إمــداد جمال لوتــاه، ومدير عام مواصــالت اإلمارات 
محمد عبد هللا الجرمــن، بالتوقيع على العقد. وبموجب 
بنود العقد، ســتقوم مواصالت اإلمارت بتوفير خدمات 
الصيانة واإلصالح الكامل ألســطول شركة إمداد على 

مدى السنوات الثالث المقبلة.

”إمداد“ تمنح مواصالت اإلمارات
عقد صيانة

األراضــي   واســتصالح  الزراعــة  قــررت وزارة 
المصريــة، وقف اســتيراد األقطان مــن جميع مناطق 
االســتيراد العالميــة لكافــة الجهات والشــركات، الفتة 
إلى اســتثناء كافة الرســائل المشــحونة قبــل 4 يوليو/

تمــوز 2015. وقالت ”الوزارة“ فــي بيان، إنه يجري 
حاليــاً وضع ضوابط وآليات من شــأنها تحقيق الصالح 
العام لمنتجي ومصنعي ومستوردي األقطان، بمشاركة 

الجهات المختصة في مصر.
وأوضحت أن القرار يستهدف حماية اإلنتاج المحلي 
مــن القطن، وحل مشــكالت تســويقه، وأن هناك خطة 
تساهم في حل جميع مشكالت التسويق، فضالً عن إعادة 
تأهيل مصانع الغزل والنسيج الستيعاب القطن المحلي، 
وتحويلــه إلى صناعات تُغطي اإلنتاج المحلي، وتُعطي 

للمنتج قيمة مضافة.

مصر توقف استيراد القطن

أول عجز للكويت في 15 عامًا

كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن بالده 
ســجلت عجزا بلغ 2.314 مليار دينــار(7.66 مليار 
دوالر) في موازنة السنة المالية 2014 - 2015 وهو 
أول عجــز في 15 ســنة ، الفتاً الــى  أن العجز تحقق 
بأسرع مما يتصور الجميع، حيث قدرت كل التوقعات 

حدوث العجز بين 2017 و2021.
وقال صالــح: نحن أمام وضع صعــب من الناحية 
المالية في الوقــت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير 
جديا في بدء عمليات اإلصالح المالي للســيطرة على 
إنفاقنــا العام الجاري، وأن نعمــل على تنويع مصادر 

إيرادات الدولة حتى ال تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات األوضاع في سوق النفط 
العالمي. وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليار دينار(14.99 مليار دوالر) في 

2015 - 2016 إذا استمر متوسط سعر النفط عند 60 دوالرا للبرميل.

أنس الصالح

الكويت تمنح عقداً لـ)تكنيكاس ريونيداس(

وقعت شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتية عقدا 
مع تكنيكاس ريونيداس االســبانية بقيمة 1.4 مليار 
دوالر، تقوم بموجبه األخيرة بتنفيذ مشــروع الخط 

الخامس لنقل الغاز.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة 
حاتم العوضي: إن العقد يتضمن بناء وحدات جديدة 
في مصفاة ميناء األحمدي بطاقة إنتاجية تقدر بـ805 
ماليين قدم مكعبة يوميا من الغاز و106 آالف برميل 
يوميــا من المكثفات لتلبيــة االحتياجات المحلية من 
وقود الغاز الخفيــف المعروف بالميثان والمطلوب 

لمحطات توليد الكهرباء، وغاز البروبان والبوتان لتلبية احتياجات األسواق العالمية.
حاتم العوضي

إيطاليا ستزيد صادراتها الى إيران

توقعــت وكالة ائتمــان التصديــر اإليطالية  أن يــؤدي الرفع التدريجــي للعقوبات 
المفروضة على إيران  إلى زيادة صادرات إيطاليا إلى الجمهورية اإلسالمية بنحو 3 
مليارات يورو في الســنوات األربع القادمة. وقالت الوكالة في بيان: استعادة النصيب 
المفقود في السوق اإليرانية لن يكون سهال بالنظر الى أن منافسين مثل الصين والهند 
وروســيا والبرازيــل كانت لديهم قيود أقــل في األعوام القليلة الماضيــة. وذكرت انه 
بالرغم من تقلص التجارة بشــكل كبير بســبب تشديد العقوبات في أواخر 2011، فإن 
إيطاليا ال تزال أحد الشــركاء التجاريين الرئيســيين إليران مضيفة أن قطاعات النفط 

والغاز والسيارات والدفاع والنقل والعقارات والبناء ستتيح أفضل الفرص هناك.

25



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2015

”الوطنية“ لمنتجات األلمنيوم تتوسع

تعتزم الشركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم (نابكو)، 
طرح مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات بهدف 
توســيع حضورها في األســواق اإلقليميــة والدولية. 
وستســتمر الشركة باســتقبال الحاويات التجارية التي 
تشــمل 100 حاوية مــن معدات وتجهيــزات خطوط 
إنتاجها الجديدة، حيث قامت بطلب مكبسي سحب من 
”تيكاليكس“ اإلســبانية، وخط للدهان العمودي بتقنية 

مسحوق الطالء من ”تراسميتال“ اإليطالية.
وقــال مدير عــام ”نابكو“ روبرت هولتكامب: تأتي إســتراتيجيتنا الحالية في إطار 
إلتزامنا بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعمالئنا وإستكماالً لرؤيتنا الهادفة إلى توفير 
مقاطع األلمنيوم عالية الجودة في الســوق الُعماني والخليجي والخارجي، كما نســعى 
على المدى المتوســط إلى أن نصبح واحدة من أفضل خمس شــركات لسحب مقاطع 

األلمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي.

روبرت هولتكامب

قال الرئيس التنفيذي 
لشــركة توبــاز للطاقة 
والمالحة رونيه كوفود-

الشــركة  إن  أولســن: 
تتطلع إلى التوســع في 
أميــركا الجنوبيــة فــي 
مع  المقبليــن  العاميــن 
سعي شــركة الخدمات 
النفطيــة التــي مقرهــا 
دبي لتجاوز الصعوبات 

الحالية في القطاع الناجمة عن انخفاض أسعار الخام.
وترى توبــاز وهي وحدة لشــركة النهضة للخدمات 
العمانيــة أنهــا في وضــع يمكنها من تجــاوز العاصفة 
بسالم واالســتفادة من فرص التوسع في أسطولها وفي 
حضورهــا الجغرافي خارج مناطــق عملها الحالية في 

بحر قزوين والشرق األوسط وغرب افريقيا.
وبحســب أولســن، فإن أميركا الجنوبيــة هي الهدف 
الرئيســي والسيما المكســيك التي تفتح قطاعها النفطي 
بدرجــة أكبر أمام المشــاركة األجنبيــة والبرازيل التي 

عملت فيها الشركة من قبل.

”توباز“ تتوسع في أميركا الجنوبية

رونيه كوفود-أولسن

األردن يقترض 58 مليون دوالر

وقعت وزارة المالية 
مــع صندق  االردنيــة 
النقد العربي في عمان 
اتفاقية قرض بقيمة 58 
مليون دوالر، في إطار 
االصالحات  تسهيالت 

الهيكليــة التي يوفرها الصندوق. وقد وقــع االتفاقية عن الجانب األردني وزير المالية 
الدكتــور أمية طوقان، وعــن الصندوق المدير العام ورئيس مجلــس إدارة الصندوق 
الدكتــور عبــد الرحمن بن عبد هللا الحميــدي. وقال طوقان: إن القــرض يهدف لدعم 
برنامج االصالح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من يوليو/تموز 2015. 
بدوره  قال الحميدي إن هذه االتفاقية تعكس العالقة الوثيقة بين الطرفين، خصوصا وأن 
االصالحات التي تقوم بها الحكومة تمتاز بالمصداقية وتسهم بتعزيز النمو االقتصادي.

كشــف نائــب وزير 
كيريل  الروسي  الطاقة 
إن  مـولــودتســـــوف، 
موسكو اختارت بالفعل 
شركات تجارية للتعامل 
في النفــط اإليراني في 
إطار اتفاق مع طهران 
الخــام  النفــط  لمبادلــة 

بالبضائع لكنه رفض اإلفصاح عن أسماء الشركات.
وكانت موســكو قــد أعلنت في ابريل/نيســان 2015 
عن إطالق برنامج لمبادلة النفط بالبضائع تصدر إيران 
بموجبه 500 ألف برميل من النفط يوميا إلى روسيا في 
مقابل ســلع مــن بينها الحبوب. لكن تجــارا قالوا إنهم لم 
يلحظوا شحن أي كميات، وقالت شركات روسية من بينها 

روسنفت إن الدعوة لم تصلها للمشاركة في البرنامج.

اختيار شركات الستيراد النفط االيراني

كيريل مولودتسوف

)جي-باور سيستمز( تفوز بعقد

حصلت شركة جي-بي سيستمز (جي بي سي) التابعة لشركة سوميتومو للصناعات 
الكهربائية المحدودة، على عقد إلنشــاء نظام كابل توصيل بيني ذي تيار مباشر عالي 
الجهــد تحت البحر بين المملكة المتحدة وبلجيــكا. وتم منح العقد من قبل ”نيمو لينك“ 
المحدودة، وهو مشروع مشترك بين ”ناشيونال غريد إنتركونكتر“ القابضة المحدودة 
في المملكة المتحدة، ومجموعة إيليا البلجيكية. ويتكون نظام الكابل من خط كابل بقياس 
130 كلم تحت البحر وخط كابل أرضي بقياس 11.5 كلم. وسيتم ربطه إلى محطات 
المحــول ذات التيار المباشــر عالي الجهد في كل من كينــت وزيبروغ. وتصل القيمة 

اإلجمالية للمشروع من ”نيمو لينك“ نحو 500 مليون يورو.
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أشــارت الدراسات واإلحصائيات الصناعية إلى نمو 
ســوق المعــدات واألدوات في اإلمــارات والذي يصل 
إلى 10 مليــارات درهم(2.7 مليار دوالر) لتبلغ حصة 
مدينــة دبي لوحدهــا 30 %. وعلى صعيــد متصل فقد 
حقــق معرض المعــدات واألدوات هاردويــر آند تولز 
الشــرق األوســط الذي اختتم أعماله مؤخــرا في دبي، 
نتائــج إيجابية حيث اســتقطب المعرض مــا يزيد على 
3500 زائــر  فيما شــارك 214 عارضا في المعرض 
التجاري المتخصص الوحيد للمعدات واألدوات والمواد 

والماكينات على مستوى المنطقة.

سوق المعدات واألدوات في اإلمارات

تعاون روسي سعودي ... نفطي ونووي

فــي إطار زيــارة األمير 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
ولــي  ولــي  عبدالعزيــز 
العهد النائــب الثاني لرئيس 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
االتحادية  لروســيا  الدفــاع 
تم التوقيع في مدينة ســانت 
بيترســبيرغ، من قبل وزير 

البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي مع وزير الطاقة الروسي الكسندر 
نوفــاك علــى برنامج تنفيذي لتنفيذ اتفاقية التعاون البترولي بين الســعودية وروســيا. 
وأعرب النعيمي عن ســعادته بهذا االتقاق الذي سيؤدي إلى ايجاد تحالف بترولي بين 
البلدين لصالح السوق البترولية الدولية والدول المنتجة واستقرار وتحسن السوق. كما 
وقع رئيس مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدهللا يماني 
مع  رئيس المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية في روسيا سيرغي كير بيناكو اتفاقية بين 
البلدين للتعاون في مجال االســتخدامات الســلمية للطاقة الذرية، وتهدف االتفاقية إلى 

تطوير وتقوية العالقات التي تعود بالفائدة على الطرفين اقتصادياً وتقنياً.
يذكر أن روســيا برزت مؤخرا في مجال تقنية الطاقة الذرية وتعد حالياً من الدول 
القليلة التي لديها كامل السلسلة الصناعية للمفاعالت النووية التجارية المستخدمة إلنتاج 

الطاقة الكهربائية .

االقتصاد التونسي قادر على الصمود

دفع هجوم على منتجع في 
مدينة سوسة التونسية، أودى 
بحياة 39 شــخصا، الســياح 
إلى المغادرة، ووجه ضربة 
عنيفــة إلــى قطاع الســياحة 
يشــكل  الــذي  البــالد  فــي 
حوالــى 7 % مــن اجمالي 
الناتــج المحلــي التونســي،  

لكــن االقتصاد عموما قوي بما يكفي لتجاوز الصدمة، اذ يؤكد المحللون أن االقتصاد 
التونســي ســيتفادى الوقوع مجددا في الركود الذي أعقب ثورة عام 2011. فالتضخم 
يبدو مســتقراً دون الـ6 % وحصيلة الضرائب تتحســن والسلطات بدأت كبح اإلنفاق 

وهو ما قد يخفف أثر التراجع السياحي.
ويتوقــع مؤســس مينا كابيتــال إلدارة االســتثمار خالد عبد المجيد  اســتقرار النمو 
التونســي عند 2.5 % في 2015 رغم الوضع  الحالي الذي شــبهه بهجوم 1997 في 
األقصر في مصر الذي أدى الى انكماش القطاع الســياحي لثالث ســنوات متتالية قبل 

ان يتعافى  في عام 2000.

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندســة 
مها علي حل مشــكلة الصادرات االردنية العالقة داخل 
االراضي العراقيــة اثر الجهود التــي بذلتها الحكومة، 
مشــيرة الى ان تلك الصادرات بدأت تدخل الى الســوق 

العراقية وتصل الى وجهاتها.
وبيّنــت العلــي، أن الســوق العراقية يعتبــر من أهم 
الوجهات التصديرية للمنتجات االردنية وان كانت هذه 
الصادرات قد انخفضت بنسبة 25 % خالل الثلث االول 

من عام 2015 بسبب االضطرابات في العراق .

الصادرات االردنية
تدخل السوق العراقية

مها علي
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وقعــت شــركة ماز 
غلف التي تتخذ من دبي 
مقرا لها، اتفاقية شراكة 
مــع (ووتــر مايكرون 
العاملة  ورلد)، الشركة 
مولــدات  توريــد  فــي 
الميــاه العالمــة بتقنيــة 
التدفــق المبتكرة، على 
أن تبــدأ عمليات تجميع 

الوحدات -مولدات المياه- للســوق العالمية من المنطقة 
الحرة فــي جبل علي العام القادم. وترى الشــركتان أن 
الشراكة الجديدة ستساهم في فتح الباب على مصراعيه 
لصناعة جديدة تقدر بمليــارات الدوالرات في المنطقة 
المصنفة بكونها من أكثر المناطق ندرة بالمياه في العالم.

وفي هذا الســياق، قال الرئيس التنفيذي لشــركة ماز 
غلف ميران إلهي: هذا تقدم كبير على طريق البحث عن 
حلول مستدامة لمشكلة نقص المياه عالميا، المشكلة التي 
باتت تتفاقم أكثر مع ذوبان القمم الجليدية وتقلص عددها 
وعدد البحيرات العذبة نظرا للتغيرات المناخية الناجمة 

عن االحتباس الحراري وارتفاع الطلب على المياه.

تكنولوجيا جديدة لتوليد المياه

ميران إلهي

وقّعت ســلطة مدينــة دبــي المالحية اتفاقيــة تعاون 
استراتيجي على مستوى الخدمات مع ”دائرة التخطيط 
والتطويــر - تراخيــص“، الذراع التنظيمي لمؤسســة 
الموانــئ والجمارك والمنطقة الحــرة، في خطوة هامة 
لدعــم الرؤيــة الطموحــة المتمحــورة حــول االرتقاء 
بمستوى خدمات ترخيص التطوير العمراني والهندسي.

جرى توقيع االتفاقية في مقر الســلطة من قبل المدير 
التنفيــذي لـ”ســلطة مدينة دبي المالحيــة“ عامر علي، 

والمدير التنفيذي لـ”تراخيص“ عارف عبيد الدحيل.

اتفاقية بين سلطة دبي المالحية
و”تراخيص“

مركز المراقبة والتحكم من ”إمباور“

كشــفت مؤسســة اإلمــارات ألنظمــة التبريد 
المركزي ”إمباور“، أن مركزها العالمي للتحكم 
بدأ يراقب فعلياً 26 محطة تبريد من أصل جميع 
محطاتها البالغ عددها 62 محطة تبريد في إمارة 
دبي من خالل شــبكة ربط ذكية عالمية المستوى 
وفائقة األداء. وقالت الشــركة بأن المركز يغطي 
حاليــاً 26 محطــة وقادر علــى إدارة 74 محطة 

إضافية في المستقبل.
جاء ذلك خالل االفتتاح الرســمي لمركز سكادا (تجميع ومراقبة البيانات) بحضور 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة شركة 
إمباور ســعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لـ”إمباور“ أحمد بن شعفار، وعدد من 

كبار المسؤولين بالهيئة والمؤسسة.

”فارنيك“ تفوز بعقود خدمات جديدة

وقعت شركة إدارة المرافق فارنيك عقدين جديدين 
مهميــن بقيمــة عــدة ماليين مــن الدراهم مع شــركة 
اواركل العالميــة العاملــة في برامج قواعــد البيانات 
وشركة باليس منجمنت التي تتخذ من االمارات مقرا 
لها، لتوفير خدمات التنظيف والصيانة وموظفي الدعم 

في مواقع رئيسية في دبي.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لـ”فارنيــك“ ماركــوس 
اوبرليــن: ”اواركل“ هي واحدة من اكبر الشــركات 
الدوليــة وخبرتنا في العمل مع شــركات مشــابهة في 

المكانة والقوة تعني اننا نمتلك المعرفة الشاملة والكاملة التي تلبي احتياجاتها التشغيلية.
ماركوس اوبرلين

أوروبا تخسر 100 مليار يورو بسبب روسيا

أظهرت دراســة قام بها خبراء اقتصاديون نمساويون، أن العقوبات األوروبية على 
روسيا ستقلص إيرادات االتحاد األوروبي نحو 100 مليار يورو، باإلضافة إلى فقدانه 
ما يربو على مليوني فرصة عمل، مشيرة الى ان عواقب األزمة االقتصادية في روسيا 
ســتكون مضرة بالنســبة لدول االتحاد األوروبي وسويســرا بقدر أكبر بكثير مما كان 
متوقعا. وبيّنت الدراسة ان تمديد العقوبات على روسيا  سيؤدي إلى فقدان ألمانيا قرابة 
1 % من نموها االقتصادي المستهدف، فيما ستبلغ الخسائر المالية بالنسبة للبالد 27 
مليار يورو، أما إيطاليا فســتفقد أكثر من 200 ألف فرصة عمل و0.9 % من نموها 
االقتصادي المرجو، بالمقارنة مع خســائر فرنسا التي قد تبلغ 150 ألف فرصة عمل 
و0.5 % من النمو االقتصادي، وســتكون إســتونيا في طليعة الخاسرين، إذ ستفقد 

16 %  من نموها االقتصادي.
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الخدمات في مجلس الوزراء على ملف اعادة 
االعمار وتقييم االضرار الموجودة وحصرها، 
وق��د دخلن��ا على ه��ذا الخط من خ��الل جمع 
إحصائيات ال��وزارات عن األضرار المتعلقة 
بالمراف��ق التابعة لها، وكذل��ك الجهات التابعة 
لها أيضا” مع تحدي��د األولويات االكثر اهمية 
وضرورة من غيرها، وكله في سبيل تحضير 
ملف جاهز يتضمن األولويات االساسية لتكون 

مقروءة وجاهزة للعمل بنسبة عالية.
على م���اذا تركز وزارة االش���غال العامة 

بشكل خاص؟
آلياته��ا  تمتل��ك  العام��ة  االش��غال  وزارة 
الثقيل��ة التي تخدم قطاع اإلنش��اء في س��ورية 
او ما يس��مى باألش��غال العامة وتتبع لها نقابة 
المقاولي��ن الس��وريين، والقضي��ة االولى في 
عملي��ة التحضي��ر لعملية اع��ادة االعمار هي 
محاول��ة التركي��ز على بن��اء ال��ذات بالدرجة 
االولى، ناهيك بأن الشركات التابعة للوزارة قد 
تعرضت ايض��ا للتخريب والتدمير على ايدي 
عصابات اإلج��رام التكفي��ري وادى ذلك الى 
خسائر في الماديات واالليات، فبدأت الوزارة 
على مستويات متعددة، اولها مستوى اصالح 
جزء م��ن هذه األليات وبدعم م��ن لجنة اعادة 
االعمار سنوياً باعتمادات متوفرة، اضافة الى 

العمل بتوجيهات من الرئيس بشار االسد لدعم 
ه��ذا القطاع من خالل ش��راء بع��ض االليات 
الضرورية لتك��ون نواة اس��طول االليات في 
عملي��ة االقالع بإع��ادة االعم��ار، وذلك عبر 
خططها المرس��ومة. ورغم أن الوزارة تحتاج 
إل��ى أكث��ر م��ن 10 آالف آلية هندس��ية خالل 
الس��نوات المقبلة منها 650 آلية حاجة عاجلة، 
فانها اس��تطاعت في العام الماضي شراء 69 
آلية هندس��ية ثقيلة نوعية وحديثة لهذا القطاع 
بتكلفة وصلت الى نحو 2 مليار ليرة س��ورية، 
وخالل العام الج��اري 2015 نجحت الوزارة 
في تأمين االعتماد لش��راء ما يزيد على 140 
آلية، أي الضعف، حي��ث وصلت االعتمادات 
المرصودة لعملية الش��راء ه��ذه الى نحو 4.5 
مليارات ليرة س��ورية، أي ان المبلغ تضاعف 
مع زيادة قليلة ف��وق الضعف. وهناك محاولة 
إليجاد قوة اساس��ية للتدخل في عملية اصالح 
البن��ى التحتية م��ع محاولة تأمين خط تش��ييد 
س��ريع من خالل الخط��وط االئتمانية. واعتقد 
ان الحكوم��ة الس��ورية قطع��ت ش��وطا جيدا 
مع الحكومة الروس��ية لش��راء دعامات البناء 
ومتطلبات��ه بالنظر ال��ى ان الحاجة خالل فترة 
اعادة االعمار للسكن والبناء والعمران ستكون 

كبيرة وضخمة.

المهندس حسين عرنوس

وزير األشغال العامة السوري حسين عرنوس ل�”البنك والمستثمر“:

األولوية لمشاريع اعادة اإلعمار وبناء قدرات الشركات
المس���لحة،  االرهابية  المجموعات  عملت 
طيلة سنوات اربع من االزمة السورية، على 
تخريب قطاعات كثيرة في سورية، وإن كانت 
االضرار بنس���ب متفاوتة فان البنى التحتية 
والمرافق الخدماتية هي القاسم المشترك في 
كل االضرار الحاصلة. وتولي وزارة االشغال 
العامة حاليا مجموعة من القطاعات اهمية في 
عملية اعادة االعم���ار، كما تمتلك في الوقت 
نفس���ه فئة ضخمة من قوة العمل الس���ورية 
الخبي���رة والمدربة علمي���ا ومهنيا، ما يجعل 
منها عامال اساس���يا وحجر زاوية في عملية 

بناء سورية مرة جديدة.
عن مجم��ل االض��رار الت��ي تعرضت لها 
الحالي��ة  للفت��رة  واالس��تراتيجية  القطاع��ات 
وخططها لمرحلة اعادة االعمار كان ل�“البنك 
والمس��تثمر” لق��اًء مع وزير االش���غال العامة 
المهندس حسين عرنوس، فكان الحوار اآلتي:

كيف تمسكون الجزء الخاص بكم من ملف 
اعادة االعمار كوزارة خدماتية؟

من المؤك��د ان وزارة االش��غال العامة في 
قلب الح��دث وعمليات الترميم والصيانة، كما 
انه��ا جزء اساس��ي ومك��ون بارز ف��ي عملية 
اعادة االعمار، حيث تعرض الواقع الخدماتي 
في س��ورية لتخريب وتدمي��ر ممنهج من قبل 
العصاب��ات التكفيري��ة المجرم��ة م��ن الدول 
الحاقدة على س��ورية. وعلى مدار اربعين سنة 
عملت الدولة السورية على بناء وتقديم مختلف 
انواع الخدمات في الطرق والمشافي والسكك 
الحديد والمدارس وكل البنى التحتية التي لو لم 
تكن قوية جدا وتزيد عما يحتاجه البلد في الفترة 
الماضية لكان المش��هد ش��ديد االختالف االن، 
في حين ان المدارس ما زالت قائمة والتالمذة 
فيه��ا والعمليات المتقدمة تجرى بش��كل يومي 
مثل القلب المفتوح الى آخر المرافق والخدمات 
التي تقدم للمواطنين. ولكن ال بد من التأكيد ان 
هذا القطاع تضرر، ووزارة االش��غال العامة 
بالتعاون مع وزرات الدولة االخرى تعمل على 
ه��ذا المل��ف بالنظر الى وج��ود اكثر من جهة 
اساسية تعمل ضمن فريق تترأسه نيابة شؤون 
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من طاقات البلدين )بالنسبة لكل بلد( إلى أقصى 
الدرجات واغتنام الفرصة في كل ما يمكن أن 
يدعم تنفيذ المش��اريع في سورية. وفي السياق 
نفس��ه س��تكون الش��ركات الس��ورية حاضرة 
وموج��ودة للعم��ل في ه��ذه الدول عن��د توفر 
الظروف والش��روط، فكل ما تستطيع سورية 
أن تقدمه في هذا المجال عبر وزارة االش��غال 
العامة لن تبخل به، وفي المقابل كل ما يستطيع 
األصدقاء أن يقدموه في مجال مش��اريع إعادة 
اإلعم��ار لن يبخل��وا به، في إط��ار ما تقوم به 
جه��ات عليا في الدولة من رس��م لخطة إعادة 
اإلعمار، وبطبيعة الحال، فوزارة األشغال هي 
إحدى الجهات األساسية والذراع التنفيذية لهذه 
الخطط، مع االخذ بعين االعتبار ان هناك واقع 
قائم ندرس��ه بشكل علمي وتقني واختصاصي 

وعلينا أن نستفيد من تجارب األصدقاء في هذا 
الموض��وع، فهناك العديد من المناطق والمدن 
في س��ورية أصبحت آمنة وهادئة، إضافة إلى 
الم��دن والمحافظات التي لم تش��هد أي أحداث 
ول��م تتعرض لإلره��اب، وتالياً فإن مش��اريع 
إع��ادة اإلعمار ب��دأت في ه��ذه المناطق، كما 
أن الوزارة تطرح مش��اريع عديدة للتنفيذ رغم 
الظروف في بعض المناطق، ففي دمشق هناك 
مش��روع ال�66 وفي جرمانا والدخانية وعدرا 
العمالية في ريف دمش��ق بدأت خطط الترميم 
وفي الالذقي��ة وحماة وطرطوس والس��ويداء 
وحمص لم تتوقف المش��اريع وهناك مشاريع 

جديدة في هذه المناطق.
هل من رق���م تقريبي إلجمالي االضرار في 

قطاعاتكم خالل السنوات االربع المنصرمة؟

الم تعملوا على خط نقابة المقاولين بالنسبة 
لهذا الملف؟

بالفع��ل تعمل ال��وزارة على تش��جيع نقابة 
المقاولين للمشاركة في التحضير لهذه العملية 
الى حين المباشرة في خططها مع تأمين البيئة 
والمناخ المناسبين للمقاولين السوريين للدخول 
في صل��ب عملي��ة اع��ادة االعم��ار والعملية 
العمرانية من خالل الشركات االنشائية التابعة 
للوزارة، كونها تمتلك تقنيات هذا العمل لمحاولة 
خل��ق نوع م��ن التكام��ل بين عم��ل المقاولين 

والطاقة والقدرات الموجودة لدى شركاتنا.
ذلك كله يحتاج طاقة بش���رية كبيرة، ماذا 

فعلتم في هذا االطار؟
على صعيد الموارد البش��رية حاولنا بشتى 
الوس��ائل العم��ل عل��ى تدريب الك��وادر عبر 
مديرية الدراس��ات والشركات التابعة للوزارة 
على كيفي��ة التقويم وكيفية التعام��ل مع تقويم 
وتقييم االض��رار وحصرها وتقييم المنش��أت 
الهندسية. ونفذ عدد كبير من الدورات التأهيلية 
اف��رزت تدري��ب وتنمية فئ��ات م��ن الموارد 
البشرية الموجودة ضمن الوزارة، وهذا هو ما 
نقوم به في المرحلة الحالية من خالل تحضير 
المش��اريع وتحضير الطاقات البشرية وتأمين 
ما يمكن تأمينه م��ن آليات والحفاظ عليها، مع 
االخذ بعين االعتبار ان عملية البناء والعمران 
لم تتوقف في س��ورية طوال الس��نوات االربع 
الماضي��ة بالرغ��م م��ن كل االض��رار الت��ي 
تعرض��ت له��ا قطاعات مختلفة م��ن االعمال 
الس��ورية، بل بقيت مستمرة، وال تزال وزارة 
االش��غال العامة مس��تمرة في أعم��ال الترميم 
والتأهي��ل، ولكن ما تعمل علي��ه الوزارة حاليا 
من دون توقف وما تحضر له، هو االس��تعداد 

للمرحلة المقبلة في اكثر من مجال عمل.
هل س���تكون االولوية في مش���اريع إعادة 
اإلعم���ار للدول الصديقة لس���ورية من التي 

وقفت معها أثناء محنتها؟
بالتأكيد س��تكون االولوية لل��دول الصديقة، 
فكل اللقاءات التي تمت مع س��فراء بيالروسيا 
وجنوب إفريقيا وإي��ران واللقاءات المقبلة مع 
سفراء الدول الصديقة األخرى هدفها التنسيق 
لمرحلة إعادة اإلعمار وتبادل الفائدة والمنفعة 
بين الطرفين ووضع الخطط والرؤى لمشاركة 
شركاتها في مشاريع إعادة اإلعمار واالستفادة 

ان رق��م االضرار كبير ومبلغه ضخم ولكن 
هذه االرقام هي ارقام أولية الن حصرها بشكل 
علمي ودقيق لم يتم بعد، فإن قلنا بأن هذا البناء 
)وه��و اقل االضرار( متضرر ال يمكن تحديد 
مقدار الضرر وتحديد مقدار تكلفة ترميمه، بل 
ربم��ا يكون غير ذي ج��دوى وال بد من هدمه 
وبناء اخ��ر مكانه، وبالتالي م��ن غير الممكن 
الحدي��ث عن رق��م ولو تقريب��ي لألضرار في 
الفترة الحالية، عل��ى االقل، أي لم تتوفر حتى 
االن كش��وف دقيق��ة حول اجمال��ي الصورة، 

ولكن االضرار قائمة وكبيرة.
ضمن اس���تراتيجيتكم ما ه���ي االولويات 

االكثر بروزا في ملف اعادة االعمار؟
يمك��ن القول ان االولوية ف��ي الفترة الحالية 
ه��ي لمرحلة التعافي المبكر من خالل الدخول 
عل��ى ملف المنش��أت االق��ل تض��ررا، وهذا 
منط��ق االش��ياء أي البداية باألس��رع ترميما 
واالق��ل كلفة بالنظ��ر الى وجود اع��داد كبيرة 
من المنش��أت المتضررة، وبالتال��ي نحن هنا 
نتحدث عن تقسيم الترميم واعادة االعمار الى 
شرائح وفق االولويات وعلى راسها المنشأت 
ذات التكلف��ة االقل في الترمي��م، ولكن ما زلنا 
في مجال االولويات وترتيبها ألنه ملف تعمل 
علي��ه جهات عدة. عندما يت��م اتخاذ القرار فيه 
كلنا ي��درك ان القطاع��ات ال يمكن ان تنهض 
س��وية بل واح��دا تلو االخر، فق��د يكون قطاع 
الس��كن هو القطاع الضاغط اكثر من غيره او 
قط��اع االتصاالت او التعلي��م او الصحة، وقد 
تك��ون كله��ا دفعة واح��دة ضم��ن االولويات، 
ولكن الفكرة االساسية هي االنطالق من االقل 
ض��ررا ال��ى األكثر ك��ون التكالي��ف والزمن 
المس��تغرق في ذلك عاملي��ن مهمين في انجاز 

هذه االستراتيجية.
نشاط ملحوظ يسجل لوزارة االشغال العامة 

أخيراً، ما هي استراتيجيتكم في هذا المجال؟
نحن جزء اساس��ي من عملية البناء ويجب 
ان نعمل بسرعة على هذا الملف. وحتى نكون 
جزءاً فاعالً يجب ان تعمل الوزارة على ترميم 
نفس��ها من الداخل وترتب بيتها الداخلي وتعيد 
هيكلية نفس��ها وتؤهل كادره��ا، وهو ما نزعم 
اننا في وزارة االشغال العامة قد قطعنا شوطا 
متقدما جدا، ان كان على مس��توى المهندسين 
او المراقبين الفنيين، وكذلك بالنسبة لتقييم واقع 

من غير الممكن
الحديث
عن رقم

ولو تقريبي
لألضرار

في الفترة الحالية
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االعتب��ار ان العمل يتم من خ��الل اقنية ثالث 
تشتمل على الوزارة نفسها بما يخص اعمالها 
الخاص��ة ونقاب��ة المقاولين حتى يت��م تهيئتها 
ونقابة المهندسين، وهذا االستعداد كان واضحا 

بالنسبة للمهندسين من خالل مؤتمراتهم.
دخلتم كذلك على خط معارض مس���تلزمات 
اإلعمار، كيف كانت االستجابة لهذه المعارض 

من الخارج؟
خالل الس��نة الماضي��ة عملن��ا بالفعل على 
مع��رض إلع��ادة االعمار وكانت االس��تجابة 
ل��ه رائعة ج��دا، كما اقيم خالل الس��نة الحالية 
معرض ثان تحت عنوان “الس��وريون يبنون 
سورية” بمش��اركة 42 من الشركات الوطنية 
واألجنبي��ة العاملة في مجال اإلعمار وخدماته 
وعدد من الس��فارات المعتمدة بدمش��ق، وضم 

عروض��ا متمي��زة لق��وة الش��ركات ورؤوس 
االم��وال الس��ورية المانح��ة، وق��د ت��م خالله 
عرض نواح عدة من شأنها المساهمة في اعادة 
االعمار في انعكاس حقيقي لقوة س��ورية بكل 
مكوناتها، سواء المكونات الخاصة او العامة او 
المشتركة بما يعكس قدرة سورية واصدقاءها 
وحلفاءها على النهوض بنفس��ها مرة اخرى، 
وهي معارض تكتس��ب اهمية خاصة تتمحور 
حول تعريف الشركات على فرص االستثمار 
والعمل في س��ورية لكونه��ا خطوة في االتجاه 
الصحيح للتحضير لعملية اإلعمار التي تشارك 
فيها الوزارة وفعاليات اقتصادية وتجارية، مع 
االخ��ذ بعين االعتبار التط��ور الالفت في عدد 
واختصاصات الشركات المشاركة في دورته 
الحالي��ة مقارنة بال��دورة الس��ابقة التي أقيمت 

المنشأت وكيفية االشراف على ذلك ومتابعته، 
كم��ا عملت الوزارة على الجانب التش��ريعي، 
حيث اصدرت دليل االش��راف على المشاريع 
الهندس��ية المتضم��ن كيفي��ة تقييم المش��روع 
وباش��رت مس��حاً لبعض المناطق المس��تقرة 
منها وبعض غير المس��تقرة. اما على مستوى 
الش��ركات فق��د اتخ��ذت ال��وزارة ف��ي عملها 
منحيي��ن اولهما، منحى االصالح لما هو متاح 
اصالحه بين اليدين وتدعيم االس��طول باليات 
جديدة، م��ع االخذ بعين االعتب��ار ان التركيز 
الرئيسي للوزارة هو التركيز على بناء قدرات 
الش��ركات التابع��ة لها والمس��اهمة في حصر 
االضرار والمشاركة في اتخاذ القرار، السيما 
وان وزير االش��غال العامة هو عضو في لجنة 
اعادة االعمار اضافة لكونه نائب رئيس اللجنة 
وهو ما يتيح لها االطالع والمش��اركة الفاعلة 
في هذا الملف مع التعويل بش��كل رئيس��ي في 
عملي��ة بناء س��ورية عل��ى االدراك ان عملية 
إعمار البالد مرة اخرى ال تتم بعصا سحرية، 
ب��ل تحتاج الى زمن. ومن المفيد هنا االش��ارة 
ال��ى ان س��ورية في بداي��ة الس��بعينات كانت 
تفتقر الى الطرقات والمدارس التي تس��توعب 
ابناءها وكذلك المشافي، كما كانت تفتقر ايضا 
لألليات الالزمة للنهوض بهذه الخدمات ولكن 
االن ورغ��م الح��رب الكونية التي تش��ن على 
س��ورية منذ س��نوات ارب��ع اال انه��ا ما زالت 
تحتفظ بالمدارس والمش��افي واالليات القادرة 
عل��ى العمل، اضافة الى ال��كادر الكفيل بتولي 
هذه المهم��ة، وبالتال��ي فإن عملي��ة النهوض 
والمباشرة ستكون اسرع واكثر سهولة مع عدم 

اغفال اهمية الزمن في هذه العملية.
كم تبلغ قوة العمل في وزارة االشغال العامة 

والجهات التابعة لها؟
تملك وزارة االشغال العامة قوة عمل هائلة 
وش��ديدة االتساع حيث تملك القطاع االنشائي. 
يعمل لدى المؤسسة العامة لإلسكان العسكري 
ومؤسس��ة تنفيذ االنشاءات العس��كرية حوالى 
32 ال��ف عامل، اضافة ال��ى قطاع المقاوالت 
الذي تتبع له اعمال المقاوالت الخاصة، وكلها 
يتم تحت اش��راف وزارة االشغال، اضافة الى 
المهندس��ين، تض��م 140 الف مهن��دس، وهم 
جزء اساسي من عملية اعادة االعمار، أي ان 
االشغال العامة في قلب الحدث مع االخذ بعين 

أواخ��ر العام الماضي، وبما تضمنه المعرض 
من تقني��ات وتجهيزات حديث��ة خاصة بالبناء 
والتش��ييد الس��ريع والطاقة البديل��ة، مما يدل 
على بدء تعافي سورية، وكذلك من المهم لحظ 
الحضور البارز للعديد من الشركات االجنبية 
والعالمية في هذا المعرض مما يدل كذلك على 
استعدادها للمساهمة في عملية اإلعمار. وأؤكد 
عب��ر البنك والمس��تثمر أن كل م��ن وقف مع 
س��ورية في هذه األزمة سيكون شريكا أساسيا 
في عملي��ة اإلعمار والتي نأم��ل في أن تكون 
قريبة جدا لتعود سورية افضل مما كانت عليه، 
فاإلجرام والتخريب الذي تدعمه الدول المعادية 
لس��ورية لن يثن��ي إرادة الس��وريين عن بناء 
بلدهم بأيديهم، كما أن كل الش��ركات العارضة 
األجنبي��ة لديها ك��وادر س��ورية وطنية تعمل 
بكل الس��بل والوسائل لبناء س��ورية، ووزارة 
األش��غال وما يتب��ع لها من ش��ركات وجهات 
مقاول��ة وإنش��ائية وعدد كبير من المهندس��ين 
مس��تعدون للدخول وبقوة ف��ي عملية اإلعمار 
بعد أن تم وضع الخطط والبرامج العملية وفق 

األولويات واإلمكانيات المتاحة.
اعتمادات االش���غال العامة للعام 2015 كم 

بلغت؟
حصل��ت الوزارة ف��ي العام الج��اري على 
اعتمادات فقط لش��راء االليات تصل الى نحو 
4 ملي��ارات ليرة س��ورية كم��ا حصلت على 
اعتم��ادات لمش��اريع دخل��ت ضم��ن الوالية 
الحقيقية للوزارة ومن ضمنها بضعة مشاريع 
تص��ل اعتماداتها الى حوالى 600 مليون ليرة 
س��ورية، وال بد من االش��ارة ال��ى ان وزارة 
االش��غال العامة انتقلت م��ن اعتمادات ال تزيد 
ع��ن 15 مليون ليرة س��ورية فق��ط خالل عام 
2013 الى ما يقارب 2.3 ملياري ليرة سورية 
في عام 2014 وصوال الى حوالى 5 مليارات 
ليرة س��ورية في العام الجاري 2015 لألليات 
والمش��اريع، مع الطموح باتس��اع اعتماداتها 
اكثر فاكثر تبعا للعمل الذي تقوم به ودورها في 
ملفات القطاع االنشائي والخدماتي، وبالنتيجة 
نحن في وزارة االشغال العامة مدركين ان هذا 
الملف مهم والمواطنون يترقبون كل كلمة تقال 
وكل معلومة تصدر في هذا المجال، والوزارة 
على اسس متينة.حريصة على تقدي��م المعلومة الحقيقية المبنية 

حصلت الوزارة
في العام الجاري
على اعتمادات
لشراء االليات
تصل الى نحو

4 مليارات ليرة سورية
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الش��ركة العام��ة للدراس��ات واالستش��ارات 
الفني��ة م��ن مختلف االختصاص��ات وفي كل 
المحافظات للكشف على االضرار التي لحقت 
بالقطاعات االنش��ائية كافة. وتم التعميم على 
كل الجهات لالستفادة من خبرات هذا الفريق 
وتس��هيل عمله، كم��ا قامت اللجن��ة بإصدار 
نم��اذج االس��تمارات الفني��ة لتقييم المنش��آت 
المتضررة، حيث ش��ملت كل االختصاصات 
الفنية. ويقوم الفريق بالكش��ف على المنشآت 
المتض��ررة بع��د التنس��يق مع الجه��ات التي 
تعود لها هذه المنش��آت. وقد قام الفريق بتقييم 
السالمة اإلنشائية لمباني مدينة عدرا العمالية 
)كنم��وذج معي��اري( بع��د تحريره��ا عل��ى 
أيدي الجي��ش العربي الس��وري، وبيان مدى 
صالحيتها لالس��تخدام ووضع الحلول لتدعيم 
وإعادة تأهيل المباني غير األمنة مع التكاليف 
الالزم��ة إلع��ادة تأهيلها وصيان��ة المتضرر 
منها. كما س��يقوم الفريق بمتابع��ة مهمته في 
الكش��ف على المنش��آت المتض��ررة وفق ما 

يرده من طلبات بخصوص ذلك.
التواصل مع دول البريكس

وم��ن ضمن اس��تراتيجية وزارة األش��غال 
العام��ة في إعادة اإلعم��ار التواصل مع دول 
البريكس لالس��تفادة من خبراتها في استخدام 
التقنيات الحديثة ف��ي البناء، حيث زار وزير 
األش��غال العام��ة جمهورية الصين الش��عبية 
واطلع عل��ى التصاميم المس��تدامة والتقنيات 

المبتك��رة والنظ��م المتط��ورة لتقني��ات البناء 
الحديث��ة وتطوير المباني الخض��راء وكفاءة 
اس��تخدام الطاقة، كما تم بح��ث إمكانية تقديم 
ق��رض لتنفيذ 50 أل��ف وحدة س��كنية، حيث 
عرض الجانب الصيني ثالث طرق للحصول 
عل��ى ه��ذا القرض ف��ي انتظ��ار االجابة من  
الجان��ب الس��وري، كم��ا تم إرس��ال وفد فني 
إلى روس��يا وإيران لالطالع على آخر ما تم 
التوصل اليه في مجال تقنيات البناء الحديثة، 
وس��تقوم الش��ركة العام��ة للبن��اء والتعمي��ر 
باستكمال اإلجراءات الالزمة الستيراد معمل 
مس��بق الصنع من احدى ه��ذه الدول، اضافة 
الى قيام الوزارة بتأمين احتياجات الش��ركات 

االنشائية والجهات التابعة لها من اآلليات.
أم��ا ع��ن مقترح��ات وتوصي��ات وزارة 
االش��غال العام��ة في مس��الة اع��ادة االعمار 
فتتمحور حول االستمرار بالتواصل مع دول 
البريك��س والدول الصديقة وتوس��يع التعاون 
معه��ا من اجل نقل الخبرات في مجال تقنيات 
البناء الحديثة الستخدامها في اعادة اإلعمار، 
اضافة الى دراسة الجدوى االقتصادية لشراء 
معامل أو تجهيزات حديثة تس��تعمل التقنيات 
المتوف��رة ف��ي مجال البن��اء حس��ب جبهات 
العم��ل المعتم��دة ف��ي مختل��ف المحافظات، 
وف��ي حال إقرار هذه الدراس��ة س��يصار الى 
تأمي��ن التموي��ل الالزم، إما ع��ن طريق منح 
مؤسس��ات وشركات اإلنش��اءات العامة سلفاً 
لتنفي��ذ المش��اريع الكبرى بحي��ث تغطي قيمة 
المعامل أو التجهيزات الحديثة، أو عن طريق 
زي��ادة رأس��مالها وتموي��ل هذه الزي��ادة من 
وزارة المالي��ة أو تأمين ه��ذه التجهيزات عن 
طريق الخ��ط االئتماني اإليران��ي، بالتوازي 
مع منح مؤسسات وشركات اإلنشاءات العامة 
المرون��ة الكافي��ة لعق��د اتفاقات أو ش��راكات 
م��ع ش��ركات أجنبية متخصصة ف��ي تصنيع 
التقني��ات الحديث��ة في مج��ال البن��اء أو لديها 
خبرة في تنفيذ مشاريع اإلسكان بهذه التقنيات 
لتنفيذ مشاريع اإلسكان والمناطق السكنية.الحديثة، والتقدم مع هذه الش��ركات بعروض 

إمكانية تقديم قرض
لتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية

وتأمين احتياجات
الشركات االنشائية
والجهات التابعة لها

من اآلليات

إجراءات ومقترحات وزارة األشغال تمهيدا لمرحلة إعادة اإلعمار:

التواصل مع دول صديقة لالستفادة من تقنيات البناء الحديثة
عانت شركات اإلنشاءات العامة السورية 
الكثير من المصاعب نتيجة األزمة التي تقع 
البالد تح���ت تأثيرها وكذل���ك نتيجة الوضع 
األمني في بعض المحافظات والمدن، فكانت 
النتيجة توقف كلي وجزئ���ي في فروع هذه 
الشركات وتأخر تنفيذ مشاريعها، مما انعكس 
س���لبا على انتاجية هذه الشركات وسيولتها 
المالية. كما عانت هذه الشركات من تخريب 
جزئ���ي أو كلي ف���ي األبنية العائ���دة لها في 
العديد من المحافظات والتي يحتاج معظمها 
إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل بقيمة تقديرية 

تبلغ حوالى 2.7 ملياري ليرة سورية.
ويضاف الى ذلك سرقة وتخريب جزء كبير 
من التجهيزات  العائدة لها بقيمة تقديرية تصل 
الى حوالى الملي��ار ليرة، بالتوازي مع فقدان 
المواد األولي��ة والمواد المنتجة بقيمة تقديرية 
بلغت حوالى 4.8 مليارات ليرة س��ورية، كما 
أن من العوامل المؤثرة عدم تمكن العاملين في 
الشركات من االنتقال خارج مناطق العمران 
الى المناطق التي تقع المش��اريع فيها، وقد تم 
التنس��يق في هذا الس��ياق مع نقابة المهندسين 
لتش��كيل مجموعات عمل في كل فرع لحصر 
المنش��آت المتضررة وتحديد نس��ب الضرر 
وأس��لوب معالجة هذه األض��رار، حيث تقوم 
النقاب��ة حالي��ا بتجميع ه��ذه البيان��ات إلعداد 
برام��ج زمني��ة لمعالجتها، وم��ن جهة أخرى 
فقد طلبت الوزارة من ش��ركات القطاع العام 
اإلنش��ائي والمعاهد ومراكز التدريب المهني 
المرتبط��ة بها تحدي��د احتياجاتها اإلس��عافية 
والمتوس��طة الم��دى والبعي��دة الم��دى م��ن 
التجهيزات واآللي��ات واألثاث وبيان الوضع 

الراهن لألبنية والمنشآت العائدة لها.
استراتيجية الوزارة

أما عن االستراتيجية المتبعة من قبل وزارة 
األشغال العامة في موضوع إعادة اإلعمار فقد 
عملت بداية على تهيئة البيئة التشريعية إلعادة 
اإلعمار، كما باشرت من أجل ذلك بالمساهمة 
ف��ي حصر األضرار التي لحقت بباقي جهات 
الدول��ة م��ن خ��الل تش��كيل فري��ق عمل في 
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شــخص او حتى خبير في هــذ المجال. وقال: 
ان الشــركة باتت االكثر جاهزيــة وقدرة بين 
قريناتها على مباشــرة عمليات الهدم وترحيل 
األنقــاض ومخلفات االرهــاب، وهي كميات 
كبيرة ومن الصعب معالجتها. مشــيراً الى ان 
الجهــات المعنية انجزت الملف العلمي إلعادة 
تدوير مخلفات البناء من خالل احدى الشركات 
المتخصصة التابعة للقطاع العام في سورية ، 
الفتــا الى ان التعامل مع االنقاض يعتبر تحدياً 
نظرا لضخامة الحجم المقدر لألنقاض، ولكن 
الشــركة جاهزة للتعامل معــه كما هي جاهزة 
ومســتعدة فــي مجال الطــرق والجســور، ال 
سيما وأنها تأتي في مقدمة الشركات والجهات 
االنشــائية الخدماتية القــادرة على التعامل مع 
مخلفات البنــاء واألبنية واألنقاض بالنظر الى 
جاهزيتها وتمكنها من هذه العملية عبر اذرعها 
التنفيذية العديدة وأســطولها من األليات الثقيلة 
وخبــرات كوادرهــا الموجودة اساســا والتي 

تراكمت ايضا خالل سنوات االزمة.
آلية تعامل مختلفة

وعمــا يتم التركيز عليــه حالياً ضمن قطاع 
عمل الشركة في المناطق اآلمنة المستقرة، قال 
بــركات ان آلية التعامل مع الطرق لم تعد كما 
كانت سابقا كون المكون االساسي في الطرق 
هــو احد المشــتقات النفطية (االســفلت)، كما 
ان العنوان الرئيســي للتعامل مــع الطرق في 

الفترة الحالية هو الصيانة وليس االنشــاء، أي 
ان الجهات االنشــائية المعنية، ال سيما شركة 
الطرق والجسور تحاول الحفاظ على ما لديها 
في المناطــق اآلمنة، موضحــا ان دورة حياة 
الطريق ال تتجاوز 12 ســنة لتبدأ بعدها اعمال 
الصيانة واستبدال طبقات االهتراء، اضافة الى 
العدو اللدود للطرق وهــو الحموالت الزائدة، 
مؤكداً ان االولوية ســتكون ألعمــال الصيانة 
بدالً من االنشــاء وذلك بنسبة 90 % في حين 
تنخفض اعمال االنشــاء الى ما نســبته 10 % 
قياســاً الى مــا كان مأمــوال او مخططا له في 
ظروف االســتقرار والسلم وليس في ظروف 
حرب مثل التي تشن على سورية حاليا، مبينا 
ان الشــركة تقوم بإنشاء مشاريع مميزة ضمن 
عملها كمقاول للطرق والجســور مثل طريق 
الحفة والمتحلق الجنوبي في مدينة جبلة اضافة 

الى طريق السويداء.
وعن الخطــوط العريضة في اســتراتيجية 
الشركة في مرحلة إعادة اإلعمار قال مديرها 
العــام أنه مــن غيــر الممكن تحديــد ما يجب 
عمله بدقة بالنظر الى وجود عشــرات االفكار 
والســيناريوهات لتلك المرحلة، ولكن الرؤية 
االستراتيجية للشركة نابعة من تلمسها خطوات 
النهوض بالتشــارك مــا بين القطاعيــن العام 
والخاص، ال سيما العلمي منه من خالل تالفي 
بعض الهفوات واألخطاء التي شابت االعمال 
االنشائية سابقا، مضيفا بأن هذه االعمال ستتم 
تحــت االشــراف العلمي للجامعات الســورية 
والخبــرات الموجــودة فيهــا لرفــع مســتوى 
الجــودة، بالنظــر الــى ان المطلــوب في تلك 
المرحلــة هو نوعية عمل مميزة. وشــدد على 
أن معظم الشــركات المشــابهة من القطاعين 
العــام والخاص ترتــب أوراقها على أســاس 
وجود الشــركات الخارجية العالمية والمنافسة 
معها ولو كانت من الدول الصديقة، معتبراً ان 
الســبيل االفضل هو الدخــول في ائتالفات مع 
هذه الشــركات لتنفذ المشــاريع بحيث تحصل 
وتراكمها لدى القطاع الوطني.الشركات الوطنية منها على الخبرات النوعية 

المهندس لؤي بركات

المدير العام لشركة الطرق والجسور في سورية لؤي بركات:

جاهزون إلعادة اإلعمار وتدوير االنقاض ورفع المخلفات
تعتبر الشركة العامة للطرق والجسور من 
الشركات المهمة واالساسية في انشاء البنى 
التحتية في سورية ومن المزمع أن يكون لها 
دور محوري في مرحلـــة اعادة االعمار بعد 
انتهاء األزمة. وفي هـــذا اإلطار، قال المدير 
العام للشركة المهندس لؤي بركات لـ”البنك 
والمســـتثمر“:  رغم الخسائر واالضرار فإن 
واقع الحال يدعو لألمل والتفاؤل الن سورية 

ستنهض من كبوتها وتتألق من جديد.
الفتا الى ان حجــم األضرار التي منيت بها 
الشركة كان كبيراً وفي كثير من المواقع، كما 
تعرضت لخســارة جزء من أســطول آلياتها، 
ولكن النصف المليء من الواقع يبقى اكبر من 
النصف الفارغ، فمــا زالت الكفاءات موجودة 
والجــزء االكبــر من االليــات موجــود أيضاً 
وجاهــز ناهيك بالخبرة المتراكمة والتي تزداد 
في التعامل مع االزمة والعمل رغم مرور اربع 
سنوات، حيث قدمت شركة الطرق والجسور 
لســورية حتى االن نحو 31 شــهيداً وأكثر من 
100 جريح، كما خسرت من االليات ما تفوق 

قيمته 6 مليارات ليرة سورية.
جاهزية الشركة

وعــن جاهزيــة الشــركة قال بــركات انها 
مطمئنة جدا، وهي قادرة على النهوض بأكبر 
المهام والمشــاريع في شــكل فــوري. كما ان 
الشــركة بدأت تتحول بما يتناســب والمرحلة 
الحالية التي تمر بها ســورية، فالشكل الحالي 
للشــركات االنشائية اليوم هو نتاج مرحلة بناء 
ســورية في الثمانينات حتى عام 2010، ومع 
تداعيــات االزمــة التي تمر بها ســورية اليوم 
ومــا عانتــه المجموعات االرهابية المســلحة 
خرابــاً وتدميــراً، جعل الشــركات اإلنشــائية 
تعمــل وتطور نفســها بقــوة الدفــع الذاتي من 
خالل وضع االشــكال والقوالــب العملية التي 
تناســب المرحلــة الجديــدة، مبينــا ان مرحلة 
اعادة االعمار باتت شبه مستقرة، تأسيسا على 
مدى القدرة على التمويل، ومعتبرا أن شــركة 
الطرق والجســور في الفتــرة الحالية ما زالت 
قــادرة على صعيد عملها اكثــر مما يتوقع أي 
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التأهيــل والتدريب، وهو ما تحتاجه البالد في 
تلــك المرحلة مع االخذ بعيــن االعتبار ان ال 
صلة للنقابــة بخطة هذه الوزارة او اجراءات 
واولويــات تلــك الــوزارة، بــل يتــم تحديــد 
االختصاصات التي ستزج في عملية االعمار 
والخبرات والعلوم التــي يجب ان تتلقاها كي 
تكــون جاهزة للنهوض بالمهمة حال االعالن 
عنها، مع االشــارة الى ان الكوادر الهندســية 
المســتهدفة بالتأهيــل والتدريــب شــاملة لكل 
تصنيفات المهندســين سواء من الموظفين في 
القطاع العام أم اصحاب المكاتب الخاصة -ال 
فــرق بينهما- بالرغم مــن ان االعتماد االكبر 
فــي المهمــة والتركيز فــي المرحلــة المقبلة 
سيكون على المهندسين العاملين لدى القطاع 
العام كون هذا القطاع هو الذي ســيقود عملية 
اعادة االعمار، وبالتالي ال بد من وجود الكادر 
المؤهل بشــكل اكبــر لديه. كمــا ان المكاتب 
والشركات الهندســية الخاصة ستحوز جزءاً 
ال باس به مــن التأهيل والتدريب لكيفية البدء 

بعمليات االعمار والعمران مرة اخرى.
اعتماد المهندسين السوريين

وعن مسالة المنافســة الخارجية، قال نقيب 
المهندســين: إن كوادر المهندسين قادرة على 
القيــام بعمليات اعادة االعمار وتتمتع بخبرات 
تراكمية كبيرة، الفتا الى ان الشركات االجنبية 
المتوقع اشــتراكها في اعادة االعمار ســتعتمد 
علــى المهندســين الســوريين، كمــا كان حال 
ســابقاتها في فترات ماضية قبل االزمة، مبينا 

ان المهندس الســوري قد يعمــل تحت عنوان 
هذه الشــركة او تلك نظرا لما تقدمه من اجور 
مرتفعة ولكنه يكسب بالمقابل خبرات اضافية 
من العمل معها وكله يوظف في النتيجة لصالح 
بالده، اضافة الى ان من انشأ البنية التحتية في 
ســورية وكل اعمالها االنشائية هم المهندسون 
السوريون، وبالتالي ال خوف عليهم من منافسة 
خارجيــة مهما كان حجمها ومهما كان التوجه 

بالتعاون معها او االعتماد عليها.
واشــار القطيني الى ان المهندس الســوري 
يمتلك الكثير من الكفاءة وال يعاني قلتها بل هو 
قــادر على افادة االخرين منهــا، ولكنه ينتظر 
توجيــه طاقاته في مرحلة اعــادة االعمار في 
هــذا المحور االنشــائي او ذاك بالنظر الى ان 
نقابة المهندســين غير مؤطــرة ضمن برامج 
او روزنامــة أي جهــة بل هي تؤهــل الكوادر 
لتتماشــى خبراتهم في توظيفهــا مع متطلبات 
المرحلــة وتنتظــر الطلــب اليها مــن مختلف 
الجهات العامة لتباشر مؤازرتها في مشاريعها 

حال انطالق عمليات اعادة االعمار.
وقال نقيب المهندسين: ان البرنامج الوطني 
للنقابة في اعداد الكوادر الهندسية لعملية اعادة 
االعمار ســيتضمن دراســة وتقييــم االضرار 
الجســيمة التــي لحقــت بالمنشــآت الهندســية 
المختلفة، اضافة الى موضوعات ترتبط بأعمال 
التدعيم والترميم واالصالح من حيث الكشف 
الحقلــي واالختبــارات والدراســات والتنفيــذ 
ومســتلزماته، من آليات وتجهيــزات، إضافة 
الــى تقييــم الوضع الراهن من حيــث المعاينة 
والكشــف الطــارئ علــى المنشــآت واجراء 
االختبــارات الالزمــة ووضــع المقترحــات 
والحلول للمباني السكنية والخدماتية من مباني 
ذات الطابــع االثــري او التاريخــي، وكذلــك 
المنشــآت الصناعيــة والشــبكات والمنشــآت 
الكهربائيــة وابــراج االتصــاالت والمنشــآت 
النفطية المختلفة، اضافة الى شــبكات الطرق 
والجســور والمنشــآت الطرقيــة والمطارات 
الملحقة بها.وشــبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت 

غياث القطيني

نقيب المهندسين السوريين غياث القطيني لـ”البنك والمستثمر“:

مستعدون إلعادة االعمار مع 138 ألف مهندس سوري
أكد نقيب المهندسين الســـوريين الدكتور 
غياث القطيني ان النقابة التزال تضم أعدادا 
كبيرة من االعضاء المتميزين وهي ما زالت 
قادرة على النهوض بأعباء مهمات كبيرة، ال 

سيما منها اعادة االعمار.
ووفــق القطينــي الــذي تحــدث لـ”البنــك 
والمســتثمر“، فإن عدد المهندســين المسجلين 
فــي النقابة وصل خالل المؤتمر االخير لنقابة 
المهندسين السوريين الذي عقد منذ شهرين الى 
138.1 ألــف مهندس مــن كل االختصاصات 
بمن فيهم من هو مســجل في النقابة ولكنه مقيم 
ويعمــل خــارج ســورية، الفتا الــى ان جزءاً 
من العدد االجمالي للمهندســين موظفون لدى 
القطاع العام وآخرين اصحاب مكاتب خاصة، 
وجزء ثالث يمارس اعمــاالً حرة غير محددة 
المعالــم قــد ال يكون لها عالقة بالهندســة، مع 
االخذ بعين االعتبار ان البعض من هذه الفئات 
خرج من ســورية خالل االزمة بسبب تراجع 
معدالت العمل وتقلص حجم ومساحة االعمال 
االنشائية التي تتطلب الخبرة او اليد الهندسية.

ايجاد فرص للمهندسين
ولفت القطيني الى أن اعداد المهندسين التي 
خرجت من ســورية نتيجة االوضاع الســائدة 
للبحــث عن عمل، قدرت نســبتها بين 15 % 
و20 %، مبينا أن النقابة ومن خالل تواصلها 
مع المؤسسات والوزارات تحاول ايجاد فرص 
عمل للمهندســين الموجودين في البالد بالرغم 
من ان جزءاً ال يســتهان به من المشــاريع في 
ســورية متوقف عــن العمــل، وبالتالــي فإن 
المجــال إليجــاد فــرص العمل محــدود جدا، 
وهي محدودية يتكيف معها المهندس السوري 
الــى حين زوال االزمة التي تمر فيها ســورية 
واطــالق عمليــة اعادة االعمار التي ســيكون 

المهندسون عمادها ومكونها االساسي.
وعــن اولويــات النقابة تحضيــرا لمرحلة 
اعــادة االعمــار، قــال القطينــي: إن العمــل 
االساســي للنقابة تحضيرا لتلــك المرحلة هو 
اعداد الكوادر الهندســية التي ســتكون حجر 
زاويــة فــي اعــادة اعمار ســورية من خالل 
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وف��ي خت��ام القم��ة ج��رى توقيع ع��دد من 
الوثائق المشتركة واعتماد استراتيجية للشراكة 
االقتصادي��ة بي��ن دول المجموع��ة حتى عام 
2020، وته��دف االس��تراتيجية إلى تحس��ين 
الق��درة التنافس��ية القتص��ادات “بريكس” في 
أس��واق العال��م، وتعزيز العالق��ات في مجال 
والزراع��ة  الفائق��ة،  والتكنولوجي��ا  الطاق��ة، 

والعلوم والتعليم.
كم��ا اتفقت دول المجموع��ة على البدء في 
عام 2016 بتنفيذ أول المشاريع التي ستمول 
م��ن قبل بنك “بريك��س”، واقترحت الهند أن 
يك��ون أول مش��روع يجري تمويل��ه من قبل 
البن��ك الجديد في مجال الطاق��ة المتجددة، لما 
تؤدي��ه م��ن دور ف��ي المحافظة عل��ى المناخ 
والبيئة، ولما تحمله هذه المسألة من أهمية في 

المرحلة المقبلة.
خريطة استثمارية

وخالل القمة، اقترح الرئيس الروسي على 
دول المجموعة إطالق آلية مش��تركة في إطار 
مجموعة بريكس لدراس��ة مش��اكل المنافس��ة 

التجارية ومكافحة االحتكار المنظم.
وأع��رب ع��ن أمل بالده ف��ي أن يتم وضع 
خريط��ة طريق للمش��اريع االس��تثمارية بين 
دول المجموعة قبل نهاية العام الحالي، كاشفاً 
ع��ن أن خريطة الطريق ه��ذه تضم نحو 50 
مشروعا استثماريا بينها اقتراح بإنشاء رابطة 

للطاقة، وإنشاء مركز دولي لدراسة الطاقة.
من جهته، كش��ف وزير التنمية االقتصادية 
الروس��ي أليكس��ي أوليوكايف ع��ن أن معظم 
المش��اريع  تن��درج ف��ي مج��ال االتص��االت 
للمالح��ة  الروس��ية  كمنظوم��ة “غلون��اس” 
الفضائي��ة، الفت��اً إلى أن مج��ال البنية التحتية 
ه��و المج��ال المس��تهدف في الدرج��ة األولى 
لالستثمار فيه من قبل بنك “بريكس” للتنمية، 
كإنش��اء الطرق والس��كك الحديدي��ة والموانئ 

والمطارات وشبكات االتصال.
كسر عزلة روسيا

إن النجاح الكبير الذي حققته القمة الس��ابعة 
لرؤساء دول مجوعة بريكس اعتبرته موسكو 
انتصاراً لها على العقوبات الغربية، حيث قال 
رئيس مركز المعلومات السياس��ية الروس��ي، 

(بريكس) و(منظمة شنغهاي) انعقدتا وسط تحوالت عالمية

رسالة روسية تنبئ بوالدة عالم خارج الهيمنة األميركية
ال يبدو أن العقوبات  التي فرضتها واشنطن 
وحلفائها الغربيين على روســـيا على خلفية 
األزمة االوكرانية أدت واجبها بشـــكل كامل 
على الصعيدين السياسي واالقتصادي، إذ ان 
حضور روسيا الفاعل على الساحة  الدولية، 
باألخص في ما يتعلق  بدعم حلفاء موســـكو 
في الشرق األوسط وأوروبا الشرقية، وتعزيز 
العمالقين  االقتصادية والنفطية مع  العالقات 
اآلســـيويين (الصين والهنـــد) بالتزامن مع 
تقليص التبـــادل التجاري مع أوروبا، اعتبره 
محللون رسالة واضحة من الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين الى نظرائه الغربيين مفادها 
أن موسكو ال تعاني العزلة الدولية وأن زمن 
الهيمنـــة الغربية على االقتصـــاد العالمي قد 

انتهى.
وتُرجمت هذه الرس��الة بوضوح باستضافة 
مدين��ة أوفا الروس��ية في ش��هر تم��وز/ يوليو 
2015  قمتي )بريكس( و)مجموعة شنغهاي( 
ف��ي حض��ور زعم��اء دول المنظمتي��ن الذين 
وقعوا سلس��ة من االتفاقات عززت الش��راكة 

االستراتيجية بين دولهم.
قمة بريكس

تص���در موض���وع التنمية� المس���ت�دام�ة 
اجتماعات مجموعة بريكس 2015، واتفقت 
المجموعة التي تضم 43 % من سكان العالم 
وتش��كل 20 % م��ن االقتص��اد العالمي على 
المس��اهمة في النمو المس��تدام واجتثاث الفقر 
والبطال��ة ف��ي العال��م، ومواجهة كل أش��كال 

الحمائية والقيود المخفية في التجارة.
ودعا البيان الختام��ي للقمة الدول األخرى 
التجاري��ة  الحمائي��ة  أش��كال  كل  لمواجه��ة 
والقي��ود المخفية في التج��ارة، وتأمين الدعم 
لعم��ل منظم��ة التجارة العالمي��ة وغيرها من 

المؤسسات.
وجاء في البيان، ان “بريكس” تنوي تعميق 
التعاون بهدف إنش��اء ظروف لتوسيع وتنويع 
مش��اركة دول المجموعة )البرازيل، روسيا، 
الهن��د، الصين، وجن��وب إفريقيا(  في التجارة 

العالمية.

خريطة الطريق تضم
50 مشروعاً استثمارياً

بينها اقتراح بإنشاء
رابطة للطاقة ومركز دولي

لدراسة الطاقة
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الخمسة في مجموعة بريكس.
وعل��ى هامش القم��ة عقد بوتي��ن اجتماعا 
مع رئيس الوزراء الباكس��تاني نواز شريف، 
رحب في بدايته بانضمام باكستان إلى منظمة 

التعاون.
وأشاد بوتين بالعالقات الثنائية بين البلدين، 
منوها إلى أن الباكس��تان تحتل مكانا هاما في 

السياسة الخارجية الروسية.
ولف��ت إل��ى أن حج��م التب��ادل التج��اري 
بي��ن البلدين يبلغ مس��تويات ال تذك��ر مقارنة 
بإمكانات البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز 

التعاون التجاري بينهما.
وف��ي ما يتعلق بمش��روع بن��اء خط أنابيب 
لنقل الغ��از بين ش��مال وجنوب الباكس��تان، 
قال رئيس وزراء باكس��تان نواز شريف: إن 
باكستان اس��توفت كل اإلجراءات المطلوبة، 
واآلن نح��ن بانتظ��ار توقيع االتف��اق من قبل 

الجانب الروسي.
ومن المتوقع أن تقوم روسيا بتزويد باكستان 
بالغاز الطبيعي المسال خالل خط األنابيب هذا، 

ألكسي موخين، الذي يعد مقربا من الكرملين، 
إن اس��تضافة قم��ة )بريكس( تؤك��د أن عزلة 
روس��يا لم تع��د موجودة كما في الس��ابق رغم 
ادعاءات بعض السياسيين في الواليات المتحدة 
األميركية واالتح��اد األوروبي، في حين كتب 
رئي��س مجل��س السياس��ة الخارجي��ة والدفاع 
المق��رب من الكرملين في��ودور لوكيانوف في 
صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية الروسية، 
أن “)بريكس( تبشر بوالدة عالم جديد ال يهيمن 

عليه الغرب”.
منظمة  شنغهاي

كان موض��وع التع��اون المال��ي على رأس 
سلم أولويات قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي 
تضم روسيا والصين ودول االتحاد السوفياتي 
السابق كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان 
وأوزبكستان إلى جانب الهند وباكستان وإيران 
وأفغانستان ومنغوليا بصفة مراقبين، كما تتمتع 
بيالروسيا وس��ريالنكا وتركيا بصفة “شريك 

في الحوار”.
وأعلن الرئي��س الروس��ي فالديمير بوتين 
خ��الل اجتماع موس��ع لمجلس رؤس��اء دول 
منظمة ش��نغهاي للتعاون عن ع��زم المنظمة  
إنش��اء مركز دول��ي لتمويل المش��اريع على 
أس��اس رابط��ة بن��وك المنظمة، مش��يراً إلى 
ضرورة استغالل إمكانات المؤسسات المالية 
اإلقليمي��ة كبنك التنمية األوروبي اآلس��يوي، 
والبن��ك اآلس��يوي لالس��تثمارات ف��ي البنية 
التحتي��ة وبن��ك بريك��س الجديد ال��ذي يهدف 
إل��ى تمويل مش��اريع البنية التحتي��ة في دول 

“بريكس”.
كما نوه بوتين بضرورة التعاون بشكل وثيق 
بين مش��روعي التكامل االقتص��ادي “االتحاد 
االقتصادي األوراس��ي” والحزام االقتصادي 
“طريق الحرير”، موضح��اً أنه “بالعمل معا 
نستطيع مواجهة األزمات االقتصادية والمالية 
بش��كل أكثر فعالية، والتغلب عل��ى كل أنواع 

القيود والحواجز”.
الهند و باكستان

وخ��الل اجتماع م��ع رئي��س وزراء الهند 
نارنديرا مودي،أعلن بوتين أن الهند ستصبح 

عضوا كامال في منظمة شنغهاي للتعاون.
وتحت��ل الهند حاليا مقع��د عضو مراقب في 
منظمة ش��نغهاي للتعاون، وهي أحد األعضاء 

ال��ذي من المخطط أن يبل��غ طوله نحو 1100 
كلم بتكلفة تقدر ب�2 مليار دوالر أميركي.

وعقد الرئيس الروس��ي مباحثات ثنائية مع 
رئي��س جنوب أفريقيا جاك��وب زوما، والتقى 
الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني خالل  لقاء 
حول األمن اإلقليمي ألعضاء منظمة شنغهاي. 
كم��ا عقد بوتين لقاء ثالثيا مع الرئيس الصيني 
شي جين بينغ والمنغولي تساخياغين البغدورج. 
وبحث الرؤساء الثالثة آفاق التعاون المشترك 
بين دولهم، وقدموا مقترحات لتعزيز العالقات 

االقتصادية والتجارية.
وأش��ار بوتين إلى اإلمكانيات الضخمة التي 
تملكه��ا عالق��ات التعاون بين ال��دول الثالث، 
واقت��رح وض��ع خارطة طري��ق، للتعاون في 
مختل��ف المجاالت، الفتاً إل��ى أن الخبراء في 
الدول الثالث يعملون في مشاريع مشتركة في 
مجال النقل، ومش��اريع واع��دة أخرى مثل مد 
خطوط الكهرباء من روس��يا إلى الصين عبر 
منغوليا، وإنشاء شركات مشتركة لوسائل النقل 

والخدمات اللوجستية.
واقترح��ت منغولي��ا على روس��يا والصين 
إنش��اء خط لنقل الغاز من روس��يا إلى الصين 
يمر عبر األراضي المنغولية، كما تم مناقش��ة 

مشاريع مشتركة في مجال السياحة.
ووقع��ت روس��يا والصي��ن ومنغوليا على 
اتفاق للتعاون في مج��ال تطوير نقاط التفتيش 
عبر ح��دود الدول ومذكرة تفاه��م حول تهيئة 

الظروف لتنمية التجارة.
يش��ار الى أن قمة ش��نغهاي ناقش��ت ايضاً 
الذي يمثله تنظيم “داعش”.أزمتي أوكرانيا واليون��ان، والتهديد اإلرهابي 

إنشاء خط لنقل الغاز
من روسيا إلى الصين

يمر عبر
األراضي المنغولية
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المفاوضات التي يعتزم ديفيد كاميرون اجراءها ســعيا لتهيئة الظروف 
المواتية النتماء بالده الى تكتل الدول االوروبية الـ28.

وتبدو معاودة التفاوض صعبة، السيما وان بعض المطالب البريطانية 
تتناقض مع المبادئ االساســية لالتحاد االوروبــي. لذلك تبدو المعركة 
التي ســيخوضها رئيس الــوزراء داخل فريقه الحتــواء اعضاء حزبه 
المشككين صعبة ايضا. اال ان كاميرون المؤيد لبقاء بالده في االتحاد مع 
المطالبة بادخال تعديالت على نظامه قبل االســتفتاء، ليس اول مسؤول 

محافظ يتعرض لهجمات المشككين بالبناء االوروبي.
ففي عام 1993 وصف جون ميجور ساخطا ثالثة من وزرائه كانوا 
يعارضون معاهدة ماســتريخت بـ”المعتوهين“. وســيضطر كاميرون 

لمواجهة مجموعة النواب المتمردين المشككين باوروبا.
ويطالب حوالى 50 من النواب المحافظين الـ330 بانســحاب بالدهم 
مــن االتحاد االوروبــي ايا تكن التنازالت التي يمكــن الحصول عليها. 
ولدى الغالبية ميوال مشككة لكنها تنتظر نتيجة المفاوضات قبل ان تحسم 

قرارها للقيام بحملة من اجل البقاء او الخروج من االتحاد االوروبي.
وهكذا انضم اكثر من 90 نائبا الى مجموعة جديدة باسم ”المحافظون 
مــن اجل بريطانيا“، انشــئت لمناقشــة الرد على حزمــة االصالحات 

المحتملة التي ستخرج من اعادة التفاوض.
ويرغــب اكثر المشــككين تشــدداً فــي ان يكون من حــق البرلمان 
البريطاني االعتراض على اي تشــريع يأتي من بروكســل لكن وزير 

الخارجية فيليب هاموند المشكك هو نفسه استبعد هذا االحتمال.
واظهرت اول مناقشــة مخصصة لمشــروع القانون حول االستفتاء 
حجم االنقســامات التي يثيرها االتحاد االوروبي لدى الطبقة السياسية 
كان يسمى انذاك بالمجموعة االقتصادية االوروبية.البريطانيــة منذ دخول المملكة المتحدة في 1973 الى هذا النادي الذي 

ديفيد كاميرون

خطط لصناديق رئيسية للمغادرة في حال االنسحاب

استفتاء بريطاني في 2017 للعضوية في االتحاد األوروبي
أكدت مؤسســـة ســـتاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني أخيراً، إن 
 AAA بريطانيا تواجـــه احتماال متزايدا بفقـــدان التصنيف الممتاز
بســـبب قرار رئيس الـــوزراء ديفيد كاميرون إجراء اســـتفتاء على 

الخروج من االتحاد األوروبي.
وقالت ســتاندرد آند بورز، وهي مؤسسة التصنيف االئتماني الكبرى 
الوحيــدة التي التزال تمنــح بريطانيا التصنيف الممتــاز، إنها خفضت 
توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“. 
وأضافت في بيان: ان قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن 
عضوية االتحاد األوروبي بحلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع 
السياســة االقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة 

أكبر مما توقعناه في السابق.
العين على لوكسمبورغ

من ناحيتها، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن العديد من مديري أكبر 
الصناديــق التي يوجد مقرها في لندن يعــدون خططا لنقل أرصدة يبلغ 
حجمهــا تريليونات الجنيهات وآالف الوظائف إلــى خارج بريطانيا إذا 
صوتت لصالح االنسحاب من االتحاد األوروبي خالل استفتاء 2017.

وبعــد حصــول حــزب المحافظين بزعامــة ديفيد كاميــرون رئيس 
الوزراء البريطاني على الغالبية في االنتخابات التي جرت أخيرا، يسعى 
اآلن إلعــادة التفاوض على عالقة بريطانيا مــع االتحاد األوروبي قبل 

إجراء االستفتاء.
وقالت الصحيفة إن صناديق رئيسية عدة قالت، شريطة عدم الكشف 
عن هويتها، إنها شكلت لجاناً لإلعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون 
لوكســمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق. وذكرت 
أنهــا تحدثت مع مديــري الصناديق الذين يعتقدون إنهــم قد يُضطرون 
للرحيل بســبب قوانين االتحاد األوروبي التي تســمح فقط ببيع منتجات 
االستثمار في االتحاد عندما يكون المقر األوروبي الرئيسي موجودا في 
دولة عضو. وبات البقاء في االتحاد األوروبي أو الخروج منه بالنســبة 
لبريطانيا مســألة وقت، مــع مضي هذا البلد في اتخــاذ خطوات عملية 

متسارعة لتقرير مصيره في هذا السياق.
ففي االتاســع من يونيو/حزيران الماضي صادق البرلمان البريطاني 
على مشــروع قانون بشأن إجراء اســتفتاء يتعلق بالعضوية في االتحاد 
األوروبي. ولقي مشروع القانون دعما كبيرا بأغلبية 544 صوتا مقابل 

معارضة 53.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد وعد بإجراء 
هذا االســتفتاء  بمجرد انتهائه من إعادة التفاوض على شروط عضوية 

بريطانيا في االتحاد األوروبي.
المراهنة على المفاوضات

ومــن المفترض ان يجرى االســتفتاء اواخر العــام 2017 على ابعد 
تقديــر لكن يمكن ان يتم في العام المقبل. كل شــيء مرهون بمدى تقدم 
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اليونان بشأن حزمة مساعدات ثالثة بقيمة تقدر 
بي��ن 82 و86 ملي��ار يورو عل��ى مدى ثالث 
س��نوات، بش��رط قيام أثينا بإجراء إصالحات 
هي زيادة عائدات الضرائب وترشيد الرواتب 

التقاعدية وتحرير سوق العمل.
وأبدى الشارع اليوناني عدم ارتياحه لوضع 
الب��الد بعد موافقة الحكوم��ة على خطة اإلنقاذ 
الثالث��ة، حي��ث ي��رون أن الظرف المعيش��ي 
متدن، خاصة في صف��وف المتقاعدين. واتهم 
عدد من النواب واألحزاب السياسية تسيبراس 
بتقديم تنازالت كبيرة، كم��ا أعلن نواب داخل 
حزب “سيريزا” عن استقالتهم احتجاجا على 
االتفاق، وش��هدت أثينا اضرابات وتظاهرات 

عدة ضد االتفاق.
م��ن جانبها، دعت ديس��بوينا ش��اراالمبيدو 
نائب رئي��س البرلمان اليونان��ي الحكومة إلى 
التراجع ع��ن الصفقة، الت��ي اعتبرتها مدمرة 
للشعب اليوناني. ووصفت شاراالمبيدو االتفاق 
بأن��ه عبارة عن مجموعة ثالث��ة من إجراءات 
التقش��ف، وقالت: هو برنام��ج يتضمن تدابير 
من شأنها أن تهدم بشكل كامل الحقوق التأمينية 
للعمال. هم يضعون حاجزا أمام توسيع حقوق 
العم��ال، نحن ندع��م الحكوم��ة وندعوها إلى 
التراج��ع عن هذه الصفق��ة، التي تعتبر مدمرة 

للشعب اليوناني.
خطة المساعدة األوروبية وشروطها

الحلحلة التي ش��هدها مل��ّف أزمة المديونية 
اليونانيّة، خصوصاً على مستوى إبقاء اليونان 
داخ��ل االتح��اد االوروب��ي، ل��م تمن��ع طرح 
التس��اؤالت عن بقاء ه��ذه الدولة داخل منطقة 
اليورو. فرئيس الوزراء اليونانّي قبل بالشروط 
الجديدة للدائنين والتي اعتبرت أكثر قسوة من 
تلك التي صّوت عليها الشعب اليوناني ب�“ال” 
ف��ي الخامس من تموز/يولي��و. وهو الذي كان 
قد وع��د الش��عب اليوناني خ��الل االنتخابات 
الماضية بإزالة وصاية “الترويكا” اي االتحاد 
االوروب��ي، المصرف المرك��زي االوروبي 
وصندوق النق��د الدولي ع��ن اليونان في حال 
فوزه. لكنّه لم يس��تطع أن يفي بوعده، بل عاد 

مكباّلً أكثر بتلك الوصاية.
أما النقاط االساسية التي نص عليها االتفاق 
فشملت عقلنة نظام تطبيق الضريبة على القيمة 
المضافة، خصوصاً بالنسبة الى توسيع قاعدة 
تطبيقها من أجل زيادة عائداتها المالية. والغي 
الخفض على ه��ذه الضريبة الذي كان يطاول 
بع��ض الج��زر اليونانية. وم��ن االصالحات 
التي فرضها الدائنون على الحكومة اليس��اريّة 
أيضاً للقبول بخطة المساعدات الدوليّة اصالح 

إجراءات التقشف تضع الحكومة في مواجهة الشعب

اليونان يهز منطقة اليورو ويبقى تحت المظلة األوروبية
على الرغم من مصادقة البرلمان اليوناني 
على إجراءات التقشف التي تم االتفاق عليها 
مع االتحاد األوروبي كشـــرط لحصول البالد 
على خطـــة إنقاذ ثالثة مـــن الدائنين تجنبها 
اإلفالس، اال ان مشـــكلة اليونان مع  الديون 
والشـــروط األوروبية لم تنته، وهي ســـتبين 
مستقبالً، ما اذا كان اليونان سيبقى دولة في 
االتحـــاد االوروبي أم أن األمور ستســـير في 

اتجاه معاكس.
ورغ��م اعتراضات الش��عب اليوناني على 
االتف��اق االوروب��ي اليونان��ي الجدي��د، بع��د 
االس��تفتاء برفض شروط الترويكا األوروبية، 
فقد صّوت مئتان وتس��عة وعشرون نائبا ب�نعم 
على تل��ك اإلج��راءات الجديدة مقاب��ل أربعة 
وستين نائبا قالوا ال، في حين امتنع ستة نواب 
عن التصويت عل��ى اإلجراءات التي تتضمن 
زيادات ضريبية وإصالحات لنظام معاش��ات 
التقاعد. كما صوت ثمانية وثالثون عضوا من 
حزب “سيريزا” بين رافض لتلك اإلجراءات 

أو ممتنع عن التصويت.
الخيارات المرة

اعتبر رئي��س الوزراء اليوناني أليكس��يس 
تس��يبراس أن االتفاقي��ة م��ع دول مجموع��ة 
الي��ورو هي أفضل ما أمك��ن ألثينا أن تحصل 
عليه، مش��يرا إلى أن االتفاق جرى في أجواء 
م��ن االبت��زاز وتضيي��ق الخن��اق. واس��تبعد 
تسيبراس االستقالة قائالً: إن “االتفاق السيء” 
كان أفض��ل المتاح وس��ط الظ��روف الحالية. 
وأض��اف: نتيجة القم��ة األوروبية ومجموعة 
الي��ورو كانت الضغط على بلد وش��عب يقرر 
بطريق��ة ديمقراطية، لق��د أريد لن��ا أن نذهب 
ض��د آمال أكثر الش��عوب قوة ف��ي خضم جو 
من التهدي��دات وتضييق الخن��اق وكان أمامنا 
خياران على الطاولة، فإما متطلبات محددة أو 
إعالن اإلفالس الذي يعني الخروج من منطقة 

اليورو.
وكان ق��ادة منطق��ة اليورو ق��د توصلوا بعد 
مفاوض��ات عس��يرة اس��تمرت أكث��ر من 17 
س��اعة، إلى اتفاق يجيز ب��دء المفاوضات مع 

انغيال ميركل وأليكسيس تسيبراس
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حصار اليونان والدور األوروبي
ش��جع ارتفاع النمو االقتصادي بين العامين 
2000 و2008 حكوم��ة اليونان عل��ى زيادة 
اإلنف��اق. وارتفع إنفاق الحكومة الس��ابقة على 
قطاعات الدف��اع والمعاش��ات، وبعدما زادت 
ضغوط الق��روض وفوائدها، وت��أزم الوضع 
المال��ي )بالتزامن مع األزم��ة المالية العالمية 
2007 - 2008(، وقع��ت حكوم��ة ج��ورج 
باباندري��و الحزمة األولى لإلنقاذ في مايو/أيار 
2010، ووافقت على خفض كبير في اإلنفاق 
وزيادة الضرائب، مقابل الحصول على 110 

مليارات يورو.
وبع��د عامين ومع اس��تمرار هب��وط الناتج 
المحلي اإلجمالي اضطرت ترويكا المقرضين، 
المفوضي��ة األوروبية وصن��دوق النقد الدولي 
والبنك المرك��زي األوروبي، إلى تقديم حزمة 
إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو. لكن األزمة 
اس��تفحلت وقفز الدين العام للبالد من 107 % 
م��ن النات��ج المحلي اإلجمالي ف��ي 2007 إلى 
177 % في 2014، أي إلى 317 مليار يورو 
)351.7 ملي��ار دوالر(، حس��ب أرقام مكتب 
اإلحصاء األوروبي يوروستات للعام 2014، 
وهو مس��توى اعتبر صندوق النقد الدولي أنه 
يصعب سداده. وقد اعتمدت اليونان منذ 2010 
على المساعدات األوروبية للتغلب على عبء 
الق��روض الت��ي أثقلت كاهله��ا، ووصل حجم 
المساعدات إلى نحو 3.3 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي منذ حزمة اإلنقاذ األولى في 2010.

عندم��ا  و2007،   2003 العامي��ن  وبي��ن 
ضربت األزمة المالية العالمية الواليات المتحدة 

نظام التقاعد الى جانب الطلب وتأمين استقالل 
المؤسسة اليونانيّة لالحصاءات.

واشترط الدائنون ايضاً على اليونان تأسيس 
سلطة مالية مستقلة وآلية لعصر النفقات لتدارك 
احتمال فش��ل الدولة في الوصول الى أهدافها 
الماليّة في الفت��رة الزمنيّة المحددة لها. ويصّر 
الدائن��ون عل��ى إصالح��ات دقيق��ة وتفصيلية 
أخرى في الس��وق الداخلية، م��ن بينها مراقبة 
حس��م االس��عار والرقاب��ة عل��ى الصيدليات، 
االف��ران وحتى فت��ح االس��واق التجارية أيام 
اآلحاد. كما خفض النفقات العس��كرية تم أيضاً 
التطرق اليه حيث س��يصل حج��م تقليص هذه 
النفق��ات ال��ى 300 ملي��ون يورو حتى س��نة 
2016. والخصخصة كانت لها حصتها ضمن 
بن��ود االتفاق: فالحكومة اليونانية س��تتابع هذه 
االجراءات لتطاول قطاع المطارات االقليمية، 
ش��بكات توزيع الكهرب��اء وبع��ض المرافئ. 
وتخضع الخصخصة لش��روط صارمة حيث 
تلزم الحكومة اليونانية بتفعيل مشروع واضح 
أكثر تط��وراً عبر خلق صندوق للخصخصة، 
سيدير 50 مليار يورو سيذهب نصفها إلعادة 
خلق رؤوس االموال للمصارف اليونانية التي 
ش��ارفت على االختن��اق، فيما سيس��اهم مبلغ 
12.5 ملي��ار يورو لتحجي��م الدين ويخصص 
مبل��غ آخ��ر مس��اٍو لالس��تثمارات. وس��يكون 
لمؤسس��ات الترويكا ح��ق الرقابة على بعض 

مشاريع القوانين او االستفتاءات.
وتعتب��ر الماني��ا من أكب��ر الممولين لخطط 
االنق��اذ اليوناني��ة، وهي الدول��ة التي وضعت 
سقفاً عالياً للش��روط ضد اليونان. ولذا حذرت 
المستش��ارة االلمانية انغي��ال ميركل بعد توقيع 
االتفاق بي��ن الترويكا واليون��ان، بأن الطريق 
س��يكون “طوي��ال” و“صعب��ا” حت��ى تع��ود 
اليونان الى طريق النمو بعدما وافق شركاؤها 
االوروبي��ون على منحها خطة مس��اعدة ثالثة 

لقاء اصالحات.
وقال��ت المستش��ارة: ان االتف��اق ال��ذي تم 
التوص��ل اليه بعد 17 س��اعة من المفاوضات 
الشاقة بين اليونان وشركائها من منطقة اليورو 
يتضمن “مجموعة واس��عة م��ن االصالحات 
التي تحظ��ى اليونان من خاللها على ما اعتقد 
بفرصة للعودة الى طريق النمو” لكن “الطريق 

سيكون طويال”.

وامتدت ألوروبا، حققت اليونان نموا اقتصاديا 
بمعدل سنوي 4 %، لكن اقتصادها أخذ منحنى 
نزوليا وشهدت البالد ركودا في 2009 بسبب 
صعوبة االئتمان وإخفاق الحكومة اليونانية في 
كبح تعاظ��م عجز الموازنة. فف��ي عام 2011 
وصل الدين العام للدولة إلى 355 مليار يورو 

)170 % من الناتج المحلي اإلجمالي(.
وبع��د مفاوض��ات حول أكبر عملي��ة إعادة 
هيكل��ة للديون مع القطاع الخاص اس��تطاعت 
الحكومة خف��ض ديونها إلى 280 مليار يورو 
)137 % من الناتج المحلي اإلجمالي(، وذلك 
في الربع األول من 2012. وفي الوقت نفس��ه 
ارتفع الدين نس��بة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
م��ن 112.9 % في 2008 إلى 148.3 % في 
2010 وإل��ى 175.1 % في 2013، حس��ب 

أرقام مكتب اإلحصاء األوروبي.
ومع اش��تداد أزمة الدي��ون اليونانية، دخلت  
منطق��ة اليورو في أزمة اقتصادية مس��تعصية 
بس��بب إخفاقها في حل األزم��ة. فهيكلة الديون 
اليوناني��ة للدائنين، وربط س��دادها بحجم النمو 
فيها، أّدت إلى تصاعد النقمة الشعبية على النظام 
الحاك��م. فقد أظه��رت بيانات هيئ��ة اإلحصاء 
اليوناني��ة، في منتص��ف ع��ام 2014، ارتفاع 
نسبة البطالة إلى 26.4 %، وهو ما يعادل أكثر 
من 1.25 مليون عاطل عن العمل في الس��وق 
اليوناني��ة، كم��ا ارتفع���ت نس�����بة الفقر إلى 
23.1 % من الس��كان البالغ عددهم 11 مليون 
نس��مة. وبالنظر إلى ديون اليون��ان، يتبيّن بأن 
ثالثة أرباع ديونها عامة مقدمة من حكومات في 
منطقة اليورو، وعلى رأسها ألمانيا، والمصرف 
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الفت��رة م��ن 1987 وحت��ى 2006: أعتقد أن 
)اليونان( ستغادر )اليورو( في نهاية المطاف، 
ال أعتقد أن ذلك )الوضع الحالي( سيس��اعدهم 
أو يس��اعد باقي دول منطق��ة اليورو، إنها فقط 
مسألة وقت قبل أن يدرك الجميع أن االنفصال 

هو االستراتيجية المثلى.
وحذر م��ن أن محاوالت اإلبق��اء على كتلة 
الي��ورو التي تض��م 19 دولة موح��دة “تضع 
ضغوط��ا على الجميع. وقال إنه باإلضافة إلى 
خ��روج اليونان، ف��إن هناك خط��ورة حقيقية 
“لتفكك أكبر بكثير” مع اضطرار دول أخرى 

في جنوب أوروبا للخروج من المنطقة.
احتماالت الخروج من منطقة اليورو

ما الذي سيحدث إذا خرجت اليونان فعالً من 
منطق��ة اليورو؟ ال بد أن يت��م تعويض اليورو 
بعمل��ة جدي��دة، وه��ي عملية ال تتطل��ب أكثر 
م��ن ضغطة زر بالنس��بة للحس��ابات البنكية، 
في حين لن يكون ذلك بنفس الس��رعة بالنسبة 
ل��أوراق المالية والقط��ع النقدية، ولكن يمكن 
أن يت��م طبع أوراق اليورو قبل اس��تعمالها في 
أجه��زة الص��رف اآلل��ي لتصب��ح “دراخما” 
نافذة المفعول على أوراق يورو، بحيث يكون 
الص��رف بقيم��ة 1 مقابل 1، وطبعاً ستخس��ر 
ه��ذه األوراق من قيمتها مباش��رة عند تداولها 
في الس��وق، ربما ثلث قيمتها وربما أكثر. أما 
م��ن يملك أوراق يورو غي��ر مطبوعة بطبعة 
“الدراخما” فيُمكنه بيعها في الس��وق السوداء 

وتحقيق بعض األرباح.
ومع اس��تبعاد هذا الخيار حالي��اً بعد االتفاق 
اليوناني األوروبي، يمك��ن للحكومة اليونانية 
الحق��اً مراقب��ة تدفق��ات رؤوس األم��وال إلى 
الخ��ارج وه��و ما فعلته قبرص م��ن قبل، كما 
يمكنه��ا اعتماد عملة موازية ال يتم اس��تعمالها 
إال ف��ي الداخ��ل، ويك��ون ذلك ف��ي دفع أجور 
الموظفي��ن، كما يمكن للدول��ة أن تُلزم المحال 
التجاري��ة باعتم��اد ه��ذه العمل��ة الموازية في 
معامالته��ا المالية. ولذا، فإن الديون الس��يادية 
لليونان تبقى موجودة في حالة خروج هذا البلد 
م��ن منطقة اليورو، ولك��ن اليونان لن تدفعها، 
وفي أحس��ن الحاالت ستدفعها بالعملة الجديدة 
التي يمكنها أن تطبع منها إلى ما ال نهاية، هذه 
الوضعية تتسبب أللمانيا مثالً بمجموع خسائر 

قيمتها 80 مليار دوالر.

المركزي األوروبي. هذه الحكومات لها في ذمة 
أثينا نحو 205 ملي��ارات يورو، أما المصرف 
المركزي األوروبي فله 27 ملياراً. وهناك 31 
ملياراً قدمه��ا صندوق النق��د الدولي، في حين 
يملك البقية مستثمرون خاصون، اشتروا سندات 

دين قيمتها 56 مليار يورو.
توقعات سبقت االتفاق

ج��اء ف��وز حزب س��يريزا اليس��اري بفعل 
التصويت اليوناني كعقاب للحكومات الس��ابقة 
التي ارهقت الش��عب اليوناني ج��راء الموافقة 
على ش��روط حزم المس��اعدات التي حصلت 
عليها منذ عام 2010 والتي اس��تلزمت تطبيق 
سياسات تقشفية حادة ضمن عملية اصالح مالي 
جذري أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع نسبة 
الفق��ر وتضخم الدين الحكومي إلى مس��تويات 
175 % وه��و ثاني اعلى مس��توى في العالم. 
وتعه��د الحزب بأن يخف��ض الضرائب ويرفع 
األجور ويوقف العمل بش��روط المس��اعدات 
في الوق��ت الذي ال تزال تعان��ي فيه الحكومة 
اليونانية من ضعف اقتصادي حاد وعدم وجود 
الس��يولة الكافية او الفائض المالي الذي يغنيه 

عن االعتماد على المساعدات الدولية.
لذا مع صعود حزب س��يرزا إلى سدة الحكم 
والب��دء ف��ي وقف تطبي��ق الش��روط الخاصة 
بالمساعدات أدى إلى المواجهة امام المقرضين 
البن��ك   - األوروبي��ة  )المفوضي��ة  الدوليي��ن 

المركزي األوروبي - صندوق النقد الدولي(.
وفيما كانت تسعى الحكومة اليونانية الجديدة 
إلى تغيير ش��روط حزم المساعدات من خالل 
الغ��اء تطبيق 30 % منها واالس��تعاضة عنها 
بعش��رة بن��ود لإلص��الح، اال انها لم تس��تطع 
الوفاء بتعهداتها للناخبين، فوافقت على حزمة 

مساعدات بشروط اوروبية جديدة.
وكانت ظهرت توقعات لم تستبعدها أوساط 
اقتصادي��ة ان تع��اود الظه��ور ف��ي المرحلة 
المقبلة، فتوقع المحافظ السابق للبنك المركزي 
األوروبي أالن غرينس��بان أنه س��يكون حتميا 
عل��ى اليون��ان الخروج م��ن منطق��ة اليورو، 
فيما صرح وزير الخزان��ة البريطاني جورج 
اوزبورن في وقت س��ابق بأن خروج اليونان 

سيحدث “اضطرابا عميقا” في بريطانيا.
وقال غرينس��بان، الذي كان رئيسا لمجلس 
االحتياطي األميركي )البنك المركزي( خالل 

وكانت ألمانيا وضعت خططا لخروج مؤقت 
لليونان من منطقة اليورو لخمس��ة أعوام، في 
حال فش��لت في تحس��ين اقتراحاتها للحصول 
على خطة المساعدة. وذلك خالل التفاوض مع 

اليونان. لكنها سحبت اقتراحها.
وردا عل��ى االقت��راح األلمان��ي، قال وزير 
المالية اليوناني الس��ابق غيانيس فاروفاكيس: 
إن المانيا لم تكن تنظر إلى خروج اليونان من 
الي��ورو باعتباره اإلمكاني��ة الوحيدة للتفاوض 
بوضوح فحس��ب، ب��ل إنها تس��عى كذلك إلى 

إخضاع كل منطقة اليورو لما تمليه.
أضاف: أن وزير المالية األلماني يريد طرد 
اليونان من منطقة اليورو لتخويف الفرنس��يين 
وإجباره��م على الخض��وع لنم��وذج لمنطقة 

اليورو يسود فيه انضباط صارم.
اليونان ولبنان

ت��م التوص��ل ال��ى اتف��اق بي��ن اليونانيي��ن 
والترويكا، وان كان الحزب اليس��اري الجديد 
لم يف بتعهداته للش��عب اليونان��ي كامالً. لكن 
اليونان لم تعلن افالسها ولم تنسحب من االتحاد 

االوروبي حتى اآلن.
وم��ن الطبيع��ي ان تثير المش��كلة اليونانية 
تس��اؤالت عند اللبنانيين لوجود تشابه وتقاطع 
ف��ي بع��ض جوانبه��ا بي��ن البلدي��ن. وبالرغم 
م��ن ان لبنان ال ينتمي الى كتل��ة اقتصادية او 
مجموع��ة عالمية، وال الى اتح��اد نقدي، فيما 
تختلف مصادر الديون بين البلدين، ففي لبنان 
الجزء االكبر من الدي��ون من القطاع الخاص 
والمصارف، وجزء منها خارجي، اما اليونان 
فمديونيّت��ه معظمها داخلية وألطراف س��ياديّة 
يمك��ن التف��اوض معها على تعديل ش��روطها 

وكلفتها وحتى خفضها.
لكن المديوني��ة العامة المرتفعة هي نفس��ها 
تقريب��اً بي��ن اليون��ان ولبن��ان، وهو م��ا يمكن 
مالحظته في حجم الدين العام نس��بة الى الناتج 
المحل��ي االجمالي، وهو ما يدعو اللبنانيين الى 
االس��تفادة من التجرب��ة اليوناني��ة واخذ العبر 
والعمل على معالجة شاملة لملف الديون، وان 
كانت المصارف اللبنانية لها القس��م االكبر من 
الدي��ون. وهذا يتطل��ب عودة المؤسس��ات الى 
العم��ل، واالنفتاح على المنطق��ة مجدداً لجذب 
واالصالح االقتصادي.االس��تثمارات، باالضافة الى التصحيح المالي 
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تعتــزم إيــران زيادة حصتهــا في المؤسســة الدولية 
اإلســالمية لتمويل التجــارة لتصبح ثالث أكبر مســاهم 
فــي المؤسســة التي يقــع مقرها في جــدة، وتعمل على 
النهــوض بتمويل التجارة وفقا للمبادئ اإلســالمية التي 
تحظر مدفوعات الفائدة. وكانت الجمعية العامة السنوية 
للمؤسســة وافقت في قرار لهــا على زيادة حصة إيران 
بواقع 8500 ســهم. وقال التقرير السنوي للمؤسسة: إن 
السهم الواحد يوازي 10 آالف دوالر مما يعني أن إيران 

ســتدفع 85 مليون دوالر لزيادة 
حصتها.

وقال قرار المؤسسة: إن إيران 
ســتزيد حصتها على 3 أقســاط 
متساوية يســتحق األول منها في 

غضون 6 أشهر.

إيران ترفع حصتها
في ”الدولية اإلسالمية“

النقـل  قـــال وزيـــر 
أحمـد  عبـاس  اإليراني 
أخونـــدي: إن حـجــــم 
األعمــال المتوافرة في 
القطاع الذي يديره يبلغ 
نحـو 80 ملـيــار دوالر 
بمــا فــي ذلــك تجديــد 

أسطول الطائرات.
جــاءت تصريحــات 
أخونــدي أثناء معرض 

باريــس للطيران، حيث أجرى محادثات مع مســؤولين 
تنفيذيين بشــركات فرنســية مــن بينها تاليس وشــركة 
صناعة الطائرات األوروبية ايرباص. وقال: إن طهران 
ســتعطي أولوية لقطــاع الطيران المدنــي فور تخفيف 
العقوبات ألن أسطولها المتقادم يواجه احتمال ”الخروج 

من الخدمة“ في غضون السنوات العشر القادمة.
أضاف: نفكر بتجديد أســطولنا الجــوي 300 - 400 
طائرة أخرى ال تقل قيمتها عن 20 مليار دوالر. مشيراً 
إلى ان من بين االســتثمارات المحتملــة في قطاع النقل 
اســتثمار 25 مليار دوالر لتحسين البنية التحتية للسكك 
الحديدية و30 مليار دوالر على الطرق العادية والسريعة.

إيران تحث على االستثمار
في قطاع النقل

عباس أحمد أخوندي

العراق: إصدار سندات لجذب اإلدخارات

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية 
والمسؤول الســابق في البنك المركزي مظهر صالح 
قاســم: إن الحكومة العراقية تخطط إلصدار ســندات 
محلية قيمتها 5 مليارات دوالر بدءاً من الربع األخير 
من عام 2015، في إطار مساعيها لتخفيف الضغوط 
المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وكشف عن 
أن السندات متوسطة األجل التي ستتراوح آجالها بين 

12 و18 شــهرا ستســاعد في تمويل عجز الميزانية وستكون مفتوحة للبنوك المحلية 
والمؤسسات األخرى والمســتثمرين األفراد. وسيهدف إصدار السندات إلى االستفادة 

من مدخرات العراقيين الذين ادخروا مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في منازلهم.

مظهر صالح قاسم

عقد إمتياز عالمة ”كيدزموندو“ التجارية

لشــركة  التنفيــذي  المديــر  وقــع 
عبــد الرحمن ســعد الراشــد وأوالده 
المحدودة ســليمان بن عبــد الرحمن 
الراشــد، ورئيس مجلس إدارة شركة 
القابضــة ومؤســس مفهــوم  كيــدز 
”كيدزمونــدو“ علــي كزمــا، علــى 

اتفاقيــة عقد امتيــاز للعالمة التجاريــة ” كيدزموندو“ في الريــاض، حيث قدمت فيه  
كيدز القابضة تعريفاً بأنها عبارة عن مدينة مصغرة مخصصة لألطفال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين السنتين واألربعة عشرة سنة، حيث تفتح لهم نافذة للتعرف عن كثب 

وبأسلوب يمزج بين اللعب والتعلم على  عدد كبير من المهن والحرف.
يتطلب إنشاء مدن ”كيدزموندو“ في السعودية استثماراً تتجاوز قيمته الـ500 مليون 
لایر (133 مليــون دوالر)، بــدءاً من تنفيذ أول فرع في مدينــة الرياض وصوالً إلى 

افتتاح الفرع السابع خالل فترة زمنية تمتد إلى 10 سنوات.

بن جاسم يستثمر مليار يورو في إسبانيا

أعلنت سلسلة متاجر ”إل كورته إنغليس“ اإلسبانية 
أنها باعت حصة 10 % إلى رئيس الوزراء القطري 
الســابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل 
مليار يــورو (1.1 مليــار دوالر). وهــذه هي المرة 
األولى التي تبيع فيها الشركة أسهمها لمستثمر أجنبي. 
وقد بلغ حجم مبيعاتها نحو 14 مليار يورو عام 2013 

وأرباحها الصافية 174 مليون يورو.
يذكر انه لدى سلســة متاجر التجزئــة لبيع المواد 
الغذائية والمالبس والســلع المنزلية نحو 90 متجرا 

في إسبانيا، يعمل بها حوالى 95 ألف شخص.
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
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استثمرت بيكو كابيتال 
االستثمار،  شركة  وهي 
الناشــئة  الشــركات  في 
فــي قطــاع التكنولوجيا 
في دول مجلس التعاون 
الخليجي، في ”بيزات“، 
وهي شركة التكنولوجيا 
الناشئة في قطاع التأمين 
وتســاعد  الصحــي. 
المرضــى  ”بيــزات“ 

والشــركات على االســتخدام األمثل لتأميناتهم الصحية 
وإدارتهــا والتعامــل معها بطريقة ســهلة وواضحة من 

خالل الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف المتحركة.
وقال المؤسس المشارك والشريك التنفيذي في ”بيكو 
كابيتــال“ أمير فرحــة: تعتبر ”بيــزات“ اختيار مثالي 
الستراتيجيتنا االستثمارية القائمة على اكتشاف شركات 
تكنولوجيا ناشئة وواعدة في المنطقة تمتلك فريقاً إدارياً 
موهوبــاً وعلى دعم تلك الشــركات مــن خالل التمويل 
وتقديم المساعدة واإلرشاد في مجال التشغيل لكي نُسّرع 

عملية نموها.

”بيكو كابيتال“ تستثمر في ”بيزات“

أمير فرحة

)ابيكورب( تنشئ برنامج صكوك

أنشــئت الشــركة العربية لالســتثمارات البترولية 
(ابيكــورب) برنامــج صكــوك بقيمــة 3 مليــارات 
دوالرأميركي، المتوافق مع الشــريعة اإلســالمية في 
إطار جهودها بأن تصبح مصدر منتظم للصكوك في 
األسواق العالمية، سعياً منها لتحقيق رؤيتها بأن تكون 
فــي وضع ائتماني مماثل لما عليه قريناتها من البنوك 

.(MDB) التنموية متعددة األطراف
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة ابيكورب 
الدكتــور عابد بــن عبد هللا الســعدون: ســيمكن هذا 
البرنامــج ابيكورب مــن تنويع مصادرهــا التمويلية 

مــع تخفيــض التكلفة اإلجمالية للتمويــل، باإلضافة الى تقليص الفجوة االســتحقاقية 
اللتزاماتهــا وتعزيــز قدرتها للوصــول إلى مجموعة متنوعة وجديــدة من الممولين 

العالميين.

د. عابد بن عبد هللا السعدون

مبادرة ”سلسلة المستثمر“ من ”ميناكورب“

أطلقــت ”ميناكــورب“ للخدمــات 
المالية في اإلمارات، مبادرة ”سلسلة 
المســتثمر“ الرامية إلى توفير منصة 
مثالية لتزويــد العمالء بأحدث أبحاث 
السوق، وتتمحور جلســاتها التي تقام 
في المقر الرئيســي للشركة في وسط 
مدينة دبي، حول التعريف بالشركات 
المدرجة في األسواق المالية في دولة 

اإلمارات، عبر تعزيز قنوات التواصل الفعال بين إدارة ”ميناكورب“ وأبرز المحليين 
والخبراء المالييــن والمعنيين بالتداول المالي ومجموعة مختارة من العمالء من جهة 

وكبار المسؤولين التنفيذيين في أهم الشركات المدرجة من جهة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”ميناكورب“ فتحي بن قريرة: تتمتع الشركة بموقع يؤهلها 
القيــام بدور فاعــل على صعيد تعزيز جســور التواصــل بين القيــادات العليا ألبرز 
الشركات المدرجة ضمن األسواق المالية اإلماراتية ونخبة المستثمرين في سوق دبي 

المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية.
مــن جهــة ثانية، تصــّدرت ”ميناكورب“، المركــز األّول من حيث قيمــة التداول 
والحصة الســوقية ضمن قائمة شركات الوســاطة في اإلمارات خالل النصف األول 
من العام 2015، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن سوق دبي المالي وسوق أبوظبي 

لألوراق المالية. وتفّوقت الشركة بذلك على 49 شركة منافسة.
وقال: مديرها العام أشاد نبيل الرنتيسي: يأتي هذا اإلنجاز ليؤكد على إلتزامنا بضمان 
أعلى مستويات خدمة العمالء وتوفير أفضل الحلول اإلستثمارية المتميّزة. وال بد من 
اإلشادة هنا بالجهود الدؤوبة التي قام بها فريق العمل من الخبراء وأصحاب الكفاءات 

لضمان حصول العمالء على أفضل تجربة مالية.

أعلنــت مجموعــة إليــاس ومصطفى كلــداري، عن 
دخولهــا إلى قطــاع المأكوالت والمشــروبات بتوقيعها 
التفاقية شراكة مع مجموعة أسادور دي أراندا اإلسبانية، 
التي ســتمكن المجموعة من افتتاح أول مطعم أســادور 
دي ارانــدا عالمــي. وقد حضــر التوقيــع كل من نائب 
الرئيس في قســم المأكوالت والمشــروبات، للمجموعة 
نافيد دولتشاهي  والرئيس التنفيذي لمطاعم أسادور دي 

اراندا مارتينيانو بالومير.

شراكة مع )أسادور دي أراندا(
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عقدت الجمعية العمومية العادية لشــركة ســوليدير 
اجتماعها الســنوي في وسط بيروت بحضور أعضاء 
مجلس إدارتها والمســاهمين، وصادقت على البيانات 
الماليــة للفتــرة المنتهية فــي 2014، والتــي تضمنت 
أرباحــاً محققــة بقيمــة 96.9 مليون دوالر بعد حســم 
الضريبة، كما وأبرأت ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن 

إدارتهم للشركة في الفترة المنصرمة.

البيانات المالية لسوليدير
في 2014

مصر تدرس مشروعًا بـ500 مليون دوالر

وقعت وزارة البترول المصرية عقد تنفيذ الدراسة 
الفنيــة واالقتصاديــة لمشــروع مجمع زيــوت جديد 
في شــركة الســويس لتصنيــع البترول تبلــغ تكلفته 
االســتثمارية حوالــى 500 مليــون دوالر. وتتعلــق 
الدراســة التي ستجريها شركة فوســتر ويلر بمجمع 
إلنتاج زيوت األســاس ومنتجات نفطية أخرى لســد 

حاجات السوق المحلية.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل: إن مجمع الزيوت الجديد يأتي ضمن 
حزمة المشروعات البترولية التي تم عرضها خالل مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي من 
قبل أحد البنوك االستثمارية. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع 120 ألف طن سنويا من 
زيوت األساس و52 ألف طن من الديزل و90 ألف طن من السوالر. ومن المقرر بدء 

تشغيله نهاية عام 2018.

شريف إسماعيل

واحة دبي للسيليكون توقع مذكرة تفاهم

دبــي  واحــة  ســلطة  وقعــت 
للســيليكون، مذكــرة تفاهــم مــع 
شــركة لندن أنــد بارتنرز، الجهة 
الرســمية المخولة للترويج لمدينة 
لندن، للتشجيع على تبادل المعرفة 
والخبرات التكنولوجية بين إمارة 
دبي والعاصمــة البريطانية. وقام 

بتوقيع المذكرة نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لســلطة واحة دبي للسيليكون الدكتور 
محمد الزرعوني، مع الرئيس التنفيذي لشركة لندن أند بارتنرز غوردون إنيس، خالل 

حفل إطالق أسبوع لندن التقني 2015 في برج شارد .

وقعت الهيئة الملكية، في مبنى مركز الزوار بالجبيل، 
7 عقــود اتفاقيات تأجير وتخصيص لمشــاريع تجارية 
وصناعيــة بمدينــة الجبيــل الصناعيــة ورأس الخيــر 
الصناعيــة بقيمة اســتثمارية إجمالية بلغت 210 مليون 

لایر (55.9 مليون دوالر أميركي).
والعقــود هي: عقد إنشــاء وتشــغيل مركــز تجاري 
متخصص بالســيارات والمحركات واألنشطة المتعلقة 
بها مع شــركة اســتثمار الســعودية (أوتو موتو)، عقد 
إنشاء وتشغيل عمائر سكنية مع شركة العمارة العالمية 
للتجــارة والمقاوالت، عقدي إنشــاء وتشــغيل محطتي 
وقود مع شركة الخنيني للخدمات البترولية، عقد إنشاء 
وتشــغيل مقهى راقي مع شــركة يوم القهوة المحدودة، 
عقد إنشــاء وتشغيل مطعم للوجبات السريعة مع شركة 
مطاعم األرنب الجائع، وعقد إشــعار تخصيص أرض 
إلقامة مشــروع صناعي بمدينة رأس الخير الصناعية 
إلنشــاء مرافق ألعمال العــوازل الحرارية والخدمات 

المرتبطة بها.
وقــد قــام بتوقيــع العقــود مديــر عــام التخطيــط 
االســتراتيجي وتطوير االســتثمار في الهيئة المهندس 

عبد العزيز بن نور الدين عطرجي.

الهيئة الملكية بالجبيل
توقع 7 عقود

)فاليانت( تشتري )آمون لألدوية( المصرية

أكــدت (فاليانــت) الكنديــة للصناعــات الدوائية أنها 
ستشــتري (آمون لألدوية)، أكبر منتج للدواء في مصر، 
مقابل 800 مليون دوالر أميركي، متوقعة أن يســاعدها 
االستحواذ على الشركة المصرية في التوسع في الشرق 

األوسط وشمال افريقيا.
وقالت الشــركة الكندية في بيــان: إن (آمون) تتصدر 
الســوق المصرية في أدوية األمعاء، عالج ضغط الدم، 
المضــادات الحيوية، وإنتاج العقاقير البيطرية. وتشــمل 
الصفقة، وهي خامس اســتحواذ لفاليانت في عام 2015 

تحت قيادة رئيسها التنفيذي مايكل بيرسون، مدفوعات اخرى محتملة.
مايكل بيرسون
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اســتقطبت مؤسســة دبي لتنمية االســتثمار، ومركز 
األعمال البريطانية، شــركة فورث لحلول التكنولوجية 
في قطاع المطاعم والضيافة، ضمن استراتيجية مؤسسة 
دبــي الرامية إلى جذب الشــركات والقطاعات الخدمية 
العالميــة الراغبة في التوســع واالســتثمار في الســوق 
المحلية في اإلمارات وأســواق المنطقة المجاورة. وقد 
تــم االتفاق بحضــور مدير إدارة ترويج االســتثمار في 
مؤسســة دبي لتنمية االســتثمار إبراهيم أهلي والرئيس 

التنفيذي لشركة فورث بين هود.

استقطاب شركات
قطاع المطاعم والضيافة

كشــف رئيــس جمعيــة الصاغة في دمشــق غســان 
جزماتــي، عــن أن الموافقــة قد صدرت علــى تصنيع 
الســبيكة الذهبيــة الســورية، لتكون ثالــث منتج ذهبي 
خالص يتم إصداره في إطار استراتيجية الجمعية لتكوين 
هوية للذهب السوري، إذ من المقرر إصدار سبيكة بوزن 
1000 غرام من الذهب الصافي عيار 24 قيراطاً (995 
ســهماً)، الفتاً إلى أن كل ســبيكة تســكب ستعطى رقماً 
تسلســلياً مــن خانات أربع يبدأ مــن (0001) مع وجود 
حرفين باللغة االنكليزية يشــيران إلى مصدرها والجهة 
التي سكبتها سواء كانت جمعية دمشق أم جمعية حلب، 
.As وجمعية حلب Ds مع تمييز جمعية دمشق بحرفي

وأشار جزماتي إلى أن السبيكة الذهبية ستحمل خريطة 
الجمهورية العربية الســورية، وهي سبيكة معترف بها 
عالمياً. ومن المقرر أن يصار إلى تصنيع قالب ســكب 
واحد لجمعية دمشق وآخر لجمعية حلب، ومن ثم تسكب 
الســبائك في هذه القوالب. كما ســتتم المباشرة بإصدار 
5 ســبائك ذهبية لدمشق و5 لحلب على أن تباع حصراً 

للورشات الحرفية والورشات تبيعها للمواطن. 

الموافقة على تصنيع
السبيكة السورية

”القلعة“ تبيع أصوال غير أساسية

في خطوة تهدف إلــى التخارج من بعض 
األعمــال غيــر األساســية وتقليــص الديون 
المجمعة، وقعت القلعة إحدى أكبر شــركات 
االســتثمار المصرية اتفاقات مع فاينانشــال 
هولدنغ انترناشــونال لشراء بعض وحداتها. 
وبموجــب االتفــاق تبيع القلعــة بالتزامن مع 
ذلــك إلــى فاينانشــال هولدنغ التــي تعد من 
شركائها الرئيسيين حيازاتها في عدة وحدات 

غير أساسية.
وقالت القلعة في بيان، إنها تهدف إلى اتمام 

الصفقات في ديسمبر/ كانون األول 2015 وإنها ستسفر عن تقليص ديونها المجمعة 
نحــو 800 مليون جنيه مصــري (105 ماليين دوالر)، مشــيرة الى ان  الحصص 
التي ستشــتريها هي في شــركات في قطاعات محورية تتضمن الطاقة واالســمنت 

واإلنشاءات والنقل والدعم اللوجيستي وغيرها.
وكان العضو المنتدب للشــركة هشــام الخازندار أبلغ رويترز فــي مايو /أيار أن 
القلعــة جمعت 100 مليــون دوالر من بيع أصول العام الماضــي، ومن المتوقع أن 
تجمــع حوالي 250 مليون دوالر مــن التخارج المزمع من ثمانية أصول في 2015 
و2016 مما سيسمح للشركة بالتركيز على االستثمارات األساسية في سوقها المحلية 

وفي الخارج في مجاالت الطاقة والنقل واألغذية الزراعية والتعدين واالسمنت.

هشام الخازندار

اتفاقية تعاون في مجال الصيد

موريتانـيــا  وقـعــــت 
واالتـحـــاد األوروبــــي 
فـــي نواكشــوط اتفاقيــة 
لتجديد بروتوكول الصيد 
البحري بينهما لمدة أربع 

سنوات قادمة.
وتأتــي هـذه االتفاقيــة 
تـتـويـجــاً لـمـفـاوضـات 

بيــن الطرفين اســــتمرت 16 شــــهراً، والتي بموجبهـا ســـــيـتـم تخفيــض الكميـة 
المســـموح باصطيادها لألســطول األوروبي مــن 300 ألف طن فــي البروتوكول 
المنتهي إلى 225 ألف طن في البروتوكول الجديد، إضافة إلى خفض المقابل المالي 
مــن 67 مليون يورو في البرتوكول الســابق إلى 55 مليون يــورو في البروتوكول 

الجديد.
وقــع االتفاقية عن الجانب الموريتاني المستشــار الفني لوزير الصيد رئيس الوفد 
الموريتاني المفاوض الشيخ ولد أحمد وعن الجانب األوروبي مدير الشؤون الدولية 
والصفقات فــي المديرية العامة للصيد بالمفوضيــة األوربية رئيس الوفد األوروبي 

المفاوض اسيفان دبى ابير.
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من النفقات الرأسمالية سنوياً.
ولفت العثمان إلى أن الساحة االقتصادية في 
المملكة شهدت تحوًال كبيًرا ومستمًرا حيث بلغ 
متوسط معدل نمو القطاع غير النفطي 7.8 % 
سنوياً، أي ما يقارب 4 أضعاف المعدل المسجل 
في العقديــن الماضيين، كما شــهدت نمواً في 
قطاعات الطاقة الكالسيكية والخدمات والمواد 
الكيميائيــة التحويلية، وغيرهــا من القطاعات 
التي تعد ذات أهمية عالية في الوقت الحاضر، 
مثل الرعاية الصحية، قطاع علوم الحياة، تقنية 
المعلومات، النقل والخدمات اللوجستية، مواد 

البناء، الهندسة واألسواق االستشارية.
الزامل

أمــا رئيــس الغــرف التجارية فــي المملكة 
الدكتور عبد الرحمن الزامل فسلط الضوء في 
كلمته على اهتمام المملكة بتنوع اقتصادها أمام 
االســتثمار األجنبي، ودعم ذلك من خالل فتح 
الســوق السعودية للمســتثمرين األجانب عبر 
المؤسسات المالية المتخصصة المقرر العمل 
به في النصف األول من العام المقبل، واعتماد 
الشروط الجديدة للترخيص للمستثمر االجنبي. 
وأكــد أن قرار فتح الســوق المالية الســعودية 
للمستثمرين األجانب ســوف يفتح سوقاً مالية 
قيمتهــا 550 مليــار دوالر، تحتفــظ بالمركز 
22 عالمياً من حيث القيمة الســوقية لشركات 
عمالقة من بنــوك وشــركات بتروكيماويات 

وصناعات أخرى.

وشــدد الزامــل على أن المملكــة تتجه نحو 
تطويــر البنيــة التحتيــة، نقــل التقنيــة، تنويع 
االقتصاد، اســتقطاب االســتثمارات األجنبية، 
تطويــر المهارات للشــباب والبنــات، وإيجاد 
فــرص عمــل جديــدة لتكــون عوامــل جذب 
للمســتثمر األجنبــي. وقــال: إن فرنســا أحــد 
الشــركاء التجاريين المهمين للمملكة، ولديهما 
اســتثمارات مشــتركة ضخمة يشجعها وجود 
نظام اســتثمار أجنبي متطور، مبيناً أنه ســيتم 
خالل زيارة ولي العهد لفرنســا عقد لقاء رفيع 

المستوى بين وفدين تجاريين من البلدين.
بن الدن

وتحــدث رئيس مجلس األعمال الســعودي 
الفرنســي محمــد بــن الدن، مؤكــداً أن هــذا 
الحضــور المميــز يعبر عــن النجاحات التي 
حققهــا المجلس في مناســباته الســابقة، ويدل 
علــى حــرص القائميــن مــن الجانبيــن على 
العالقــات التجاريــة بين البلديــن للمثابرة في 
تعزيزهــا وتطويرها لتحقق األهداف التي قام 
من أجلها المجلس. وأشــار إلــى أن المجلس 
يحرص على تبني ملفات متخصصة ألخذها 
إلى آفاق جديدة تساعد في رفع مستوى التبادل 
التجــاري بيــن البلدين، في مجــاالت الصحة 
والطاقــة والنقــل والميــاه وغيرها، وســوف 
يواكب خــالل عام 2015 المبادرات الســبع 
الزراعي بما يخدم المملكة وفرنسا.لصنــدوق التنميــة الزراعية لتغطيــة الملف 

مجلس األعمال السعودي الفرنسي لتعزيز التعاون

استثمار متبادل في قطاعات متنوعة وبتسهيالت عديدة
تـــرأس وزير التجارة الســـعودي الدكتور 
توفيـــق الربيعـــة االجتماع الــــ34 لمجلس 
األعمال الســـعودي الفرنســـي، الـــذي انعقد 
بفندق فورســـيزون في باريس. والذي جاء 
مواكباً زيارة األمير ســـلمان بن عبد العزيز 
لفرنسا. وأشار الربيعة إلى أن المملكة تتمتع 
بقاعـــدة صناعية جيدة وفي مجاالت متعددة، 
وقطعـــت الصناعـــة فيها خطـــوات متقدمة 
كصناعة البتروكيمياويات، األغذية، األسمدة، 
والحديد، األســـمنت وغيرها، إذ وصلت هذه 
الصناعـــات إلى مختلـــف دول العالم في ظل 
اإلمكانات الكبرى للتصدير إلى فرنسا وبقية 

الدول األوروبية.
وعبّــر عن أملــه بــأن يتمكن الســعوديون 
والفرنســيون مــن طرح الفــرص التصديرية 
للصناعــات الســعودية، وفي المقابــل يتمكن 
أصحاب األعمال الفرنسيون من القيام بإجراء 
مماثــل بما يخدم قطاعــات التجارة والصناعة 

واالستثمار في البلدين.
العثمان

ودعــا عبــد اللطيــف بــن أحمــد العثمان، 
محافظ الهيئة العامة لالســتثمار، المستثمرين 
ورجــال األعمــال الفرنســيين إلى االســتفادة 
من المقومات االقتصادية واالســتثمارية التي 
تتمتع بهــا المملكة، وعّدد أمام الحضور مزايا 
ومقومات مناخ االســتثمار في الســعودية وما 
يحققه االقتصاد الســعودي مــن نمو وازدهار 
مضطــرد، ”فنســبة معدل النمــو االقتصادي 
السعودي بلغت 6.5 % سنوياً، وعّد االقتصاد 
الثالــث األســرع نمــواً فــي مجموعــة دول 
العشــرين، كما بلغت نســبة االســتثمار الكلي 
21 % مــن الناتج المحلــي اإلجمالي، 52 % 
منها عبر القطــاع الخاص“. باإلضافة إلى أن 
المملكة تتمتع بموقع متميز في المنطقة، حيث 
تسهل الوصول لـ300 مليون مستهلك، وتشهد 
عدداً من المشــاريع بمليــارات الدوالرات في 
مختلف المجاالت التي تهدف إلى تطوير البنية 
التحتيــة في أســرع وقت ممكــن، تتراوح في 
المعدل المتوسط ما بين 60 و70 مليار دوالر 
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البيانــات المتعلقــة بهذه الصناعــات إلتاحتها 
للمعنييــن، وتســهيل وصولهم إليها بأســلوب 
علمــي ميســر معــد وفــق المعاييــر العالمية 

المتعارف عليها في إعداد األدلة.
كذلك شــدد العقيل على الــدور المهم الذي 
تقــوم بــه ”جويك“ فــي مجال االستشــارات 
حرصهــا  مؤكــداً  والدراســات،  واألبحــاث 
علــى توفير المخرجــات المعلوماتية الموثقة 
والمحدثــة التــي يعدها خبراؤهــا وفق قواعد 
بياناتهــا المتطــورة، آمالً فــي أن يكون ”هذا 
اإلصــدار مرجعــاً معتمــداً يثــري المكتبــة 
االقتصاديــة في منطقــة دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأن يلبــي متطلبات متخذي القرار 
والباحثيــن والمســتثمرين والمعنييــن كافــة، 
للمســاهمة فــي إرســاء اقتصــاد متطور في 

المنطقة“.
ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من 

األنشــطة الصناعية -حسب التصنيف الدولي 
لألنشــطة الصناعيــة- منهــا: تجهيــز وحفظ 
اللحــوم ومنتجاتهــا، تجهيز وحفظ األســماك 
والمنتجات الســمكية، تجهيــز وحفظ الفواكه 
الزيــوت والدهون  والخضــراوات، صناعة 
الحيوانيــة والنباتية، صناعة منتجات األلبان، 
صناعــة منتجات مطاحن الحبــوب، صناعة 
النشــاء ومنتجات النشــاء، صناعــة منتجات 
المخابــز، صناعة الســكر، صناعــة الكاكاو 
والشــوكوالتة والحلويات الســكرية، صناعة 
المعكرونــة وشــرائح المعكرونة الشــعيرية 
والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات 
واألطباق المعــدة، صناعة المنتجات الغذائية 
األخرى، صناعــة أعالف حيوانية محضرة، 
صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية 
التبغ.وميــاه القوارير األخــرى، وصناعة منتجات 

تركيز على دورها المهم في تحقيق األمن الغذائي الخليجي

استثمارات الصناعات الغذائية  تالمس 24 مليار دوالر
لالستشـــارات  الخليج  منظمـــة  كشـــفت 
الصناعية (جويك) عن تطور عدد المصانع 
في صناعة المـــواد الغذائية في دول مجلس 
التعاون من 1606 مصانع عام 2010 ليصل 
إلى 1965 مصنعـــاً عام 2014، بمعدل نمو 
ســـنوي تراكمي بلـــغ 5.2 %، بينما تطور 
حجم االستثمارات للفترة ذاتها من 13688 
مليـــون دوالر أميركي ليصـــل إلى 23757 
مليون دوالر أميركـــي، بمعدل نمو تراكمي 
للسنوات الخمس بلغ 14.8 %، بينما تطور 
عدد العامليـــن لهذه الفتـــرة من 159613 
عامالً، ليصل إلى 238825 عامالً، وبمعدل 

نمو سنوي تراكمي بلغ 10.6 %.
وقــد جاء ذلك في اإلصدار الجديد للمنظمة 
بعنوان ”دليــل الصناعــات الغذائية في دول 

مجلس التعاون الخليجي“.
أهمية الصناعات الغذائية

وأشــار األمين العــام للمنظمة عبد العزيز 
بــن حمد العقيل، إلــى أن هذا القطاع شــّكل 
عــام 2014 حوالــى 12.1 % مــن إجمالي 
التحويليــة، وحـوالـى  مصانـع الصناعـــات 
6.2 % من مجموع االســتثمارات، و15.6 
% مــن إجمالي عدد العاملين في الصناعات 

التحويلية.
وأكد على أهمية صناعة المواد الغذائية في 
دول الخليج، حيث تحظى باالهتمام المتزايد، 
نظــراً لدورها المهم في تحقيق األمن الغذائي 

الخليجي.
وأوضــح العقيــل، أن األدلــة الصناعيــة 
الخليجية تكمل السلسة الغنية من اإلصدارات 
التــي تعدهــا ”جويــك“، الفتــاً إلــى أن دليل 
الصناعات الغذائية فــي دول مجلس التعاون 
الخليجــي هو الثانــي بين األدلــة بعد صدور 

”دليل الصناعات البتروكيماوية“.
ولفــت إلــى أن الصناعــات الغذائية باتت 
إحــدى الدعائم األساســية لالقتصــاد المتين، 
وتكمــن أهميتها فــي اعتمادها على النشــاط 
الزراعــي، وعلــى تنميــة الثــروة الحيوانية 
والسمكية، لذا سعت ”جويك“ لتوفير مختلف 
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المعلوم��ات اآلنية عن الس��وق المالية. ونقوم بتوفي��ر قاعة مجهزة بكل 
المس��تلزمات خصيصاً للمس��تثمرين، مع تقديم خدمة الرسائل القصيرة 

لألوامر المنفذة أو عند تقديم وإضافة أي خدمات جديدة للشركة.
ثاني��اً، في مجال إدارة اإلصدارات دون التعهد بالتغطية، حيث تمتاز 
شركة المركز المالي الدولي بمعرفتها الوثيقة بالسوق المحلية وما يتعلق 
باإلجراءات القانونية ومتطلبات هيئة األوراق المالية وس��وق دمش��ق، 
وهنا تأتي أهمية س��وق االصدارات األولية لألس��هم التي ستدرج الحقاً 
في سوق دمشق لألوراق المالية من خالل الدور األساسي الذي ستؤديه 
شركة المركز المالي الدولي بتولي فريق عملها إدارة اصدارات األوراق 
المالي��ة وتس��ويقها نيابة عن عن الش��ركة المصدرة بما ف��ي ذلك إعداد 
نش��رات االصدار وكل الدراس��ات الالزمة وتعيين مصارف االكتتاب 
وإدارة عملي��ة االكتت��اب وتقديم سياس��ات التخصيص وفق��اً لتعليمات 
وأنظمة هيئة األوراق واألس��واق المالية السورية، علماً أن هذه الخدمة 
تش��مل إدارة إصدارات االكتتاب، سواء العامة أو الخاصة وزيادة رأس 
المال. في حين انه يجب التنويه الى أن هذه الخدمة متوقفة حالياً بس��بب 

الظروف الراهنة، وسيتم معاودة تفعيلها فور تحسن الظروف.
من بين جملة ما تقدمه شركات الوساطة من خدمات كيف تفاضلون 

بين هذه الخدمات ولمن األولوية؟
تعتمد رؤيتنا المس��تقبلية على تعزيز الخدم��ات التي نوفرها لعمالئنا 
وزيادة حصة تعاملنا في الس��وق الس��ورية مع المحافظة على المستوى 
الرفي��ع للخدمات الت��ي نقدمها، حيث ال نميز بين خدم��ة وأخرى، فكل 
الخدم��ات التي نقدمها لزبائننا تلقى كل العناية واالهتمام ونس��عى لتقديم 
الخدمة بالشكل األمثل. في حين أن خدمة الوساطة المالية هي ذات الحجم 
األكبر مقارنة بحجم باقي الخدمات، وذلك في ضوء ظروف وبيئة العمل، 
كون الس��وق المالية حديث��ة العهد . كما أن تميز ش��ركة المركز المالي 

فادي محمد الجليالتي

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة تعزز خدماتها

الجليالتي: السوق المالية تواصل نشاطاتها رغم تداعيات األزمة
قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للخدمات 
والوس���اطة المالية فادي محمد الجليالتي لمجلة البنك والمستثمر، أن 
رؤية الش���ركة المس���تقبلية تعتمد على تعزيز الخدمات التي نوفرها 
لعمالئن���ا وزيادة حصة تعاملنا في الس���وق الس���ورية مع المحافظة 
على المس���توى الرفيع للخدمات. وأضاف: اننا نسخر كل ما لدينا من 
خبرات وكفاءات وجهود بأعلى مستوى من االحتراف لعمالئنا وتوفير 
كل الحلول المالية واالس���تثمارية بط���رق مبتكرة تتالءم مع متطلبات 

وحاجات المستثمرين الحالية والمستقبلية.
ولفت الى أن الس��وق المالية سوق واعدة ستستمر وستنجح وستتألق، 
ونأم��ل بالقريب العاجل تفعيل أدوات تس��هم في تحس��ن واقع الس��وق، 
س��واء من خالل تفعيل الصندوق السيادي الذي سيعزز ثقة المستثمرين 
بالسوق، واإلسراع في تفعيل سوق السندات التي تقوم حالياً هيئة األوراق 
واألسواق المالية مش��كورة بالعمل والتحضير إلصداره وبما يسهم في 
تنش��يط أداء الس��وق. وأوضح أن األزمة التي تعيش��ها سورية كان لها 
تداعياتها السلبية على كل القطاعات ومنها قطاع االوراق المالية مما أثر 
س��لباً على أحجام التداول بسوق دمشق لألوراق المالية، ولكن بالمقابل 
نجد أن الس��وق المالية استمرت بعملها والش��ركات المدرجة استمرت 
بممارسة أنشطتها التي لم تتوقف، مما يدل على متانة االقتصاد السوري.

وفي ما يلي نص الحديث:
متى كانت انطالقة الشركة؟ وما األهداف التي سعيتم إلى تحقيقها؟

 IFC تأسس��ت ش��ركة المركز المالي للخدم��ات والوس��اطة المالية
ف��ي عام 2010 من قبل المصرف الدول��ي للتجارة والتمويل وبموجب 
ترخيص من هيئة األوراق واألسواق المالية السورية، حيث يبلغ رأس 
مال الش��ركة مئة مليون ليرة س��ورية. وتخضع الشركة لتعليمات هيئة 
األوراق واألس��واق المالية السورية وس��وق دمشق لألوراق المالية في 
مختلف المجاالت المتعلقة باإلفصاح والرقابة والنظم المحاسبية المختلفة. 
كما تتمتع الش��ركة بخبرات واسعة في مجال الوساطة المالية والتداول 
باالس��هم. اما هدفنا فهو تلبية رؤى عمالئن��ا بما يفوق توقعاتهم، ويمثل 
هذا المبدأ حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لنوعية الخدمات التي نقدمها 
لعمالئنا من أجل ترس��يخ ثقة المستثمرين وتقليل المخاطر االستثمارية 
وتقديم المعلومة القيمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات السليمة، ما يعزز 

من قيمة محافظهم االستثمارية.
ما الخدمات التي تقدمها الشركة لعمالئها في سوق دمشق؟

أوالً، ف��ي مجال الوس��اطة المالي��ة، من خالل تقدي��م افضل الخدمات 
المتعلقة ببيع وش��راء األوراق المالية لمصلحة العمالء من خالل وسائل 
االتصال الحديثة مع وجود كادر من الوسطاء الماليين المعتمدين فنيا ومن 
ذوي الخبرة والكفاءة في األسواق المالية. وأهم ما يمكن تقديمه من خدمات 
تتعلق بالوساطة المالية، االستفسار عن أرصدة العمالء ومتابعة المعامالت 
الخاصة بالحسابات التابعة للعمالء ومتابعة األوامر والمعامالت وتوفير 
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سوق أبوظبي الذي حل بالمرتبة الثالثة. وبالتالي االستثمار في األسواق 
المالية هو األنجع وندعو جميع المدخرين الستثمار مدخراتهم في السوق 
المالية بدالً من اللحاق بركب االستثمار بالقطع االجنبي والمعادن الثمينة 
والتي فيها مخاطر عالية جراء تقلبات أسعار الصرف، فاقتصادنا غني 
ومتنوع، وامكانات س��ورية ومكنوزاتها كبيرة وش��عبها ش��عب صامد 
قادر على التأقلم والتعايش في اس��وأ الظروف وقادر على استغالل أقل 
الم��وارد المتاحة بين يديه النتاج أفضل. وبالنظر الى شراس��ة الحرب 
على بلدنا، خالل س��نوات األزمة، أكد أن اقتصاد س��ورية بخير وهناك 
قطاعات انتاجية رئيسية بدأت بالتعافي مما يؤثر ايجاباً في إعادة دوران 
عجل��ة االقتصاد الوطني ال��ى ما كان عليه، وبالتال��ي انعكاس ذلك في 

المحصلة على بورصة دمشق.
كيف تطور العمل بالشركة وإلى أي مرحلة وصلتم؟

التطور لدينا ال حدود له، حيث نس��عى باستمرار لتطوير خدماتنا من 
خ��الل مواكبة أهم التطورات في أليات العمل لدى ش��ركات الوس��اطة 
العاملة في البورصات العربية والعالمية، وذلك بالتزامن مع العمل على 
تطوير قدرات ومهارات كادر الشركة و تدريبه لإلرتقاء بمستوى أدائه 
بما يحقق األهداف اإلس��تراتيجية للشركة، حيث نولي العنصر البشري 
كل إهتمام ورعاية لإلرتقاء بقدراته وإمكاناته الفنية، وذلك بالتعاون الدائم 
والمستمر مع هيئة األوراق المالية وسوق دمشق لألوراق المالية، فنحن 
نشارك بالدورات التدريبة وورش العمل المقامة من السوق والهيئة بما 
يفيد في تطوير أعمالنا وتحس��ين مختلف المؤش��رات الرئيسية للشركة 
وزيادة الحصة الس��وقية من مختلف األنش��طة وتوس��يع قاعدة العمالء 
وتدعيم وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق وفورات وترشيد في النفقات.

هل المقومات المتوفرة تجعل ش���ركتكم وشركات الوساطة العاملة 
عموما قادرة على االستمرار والعمل بشكل قوي وفعلي؟

المقوم��ات موجودة، والمعوقات نعمل على تذليلها، بإرادة وإصرار، 
س��واء من قبل المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية أو من 
قبل باقي شركات الوساطة وبدعم كبير من مجلس مفوضي هيئة األوراق 
المالية ومجلس إدارة الس��وق. وسنستمر بالعمل وتقديم أفضل الخدمات 
في مجال األوراق المالية إس��هاماً منا وقناعةً راس��خة بمتانة اقتصادنا 
الذي يفترض من جميع القطاعات وفئات المجتمع، من شركات وأفراد 

تقديم كل ما يسهم ويدعم بهدف معاودة دوران عجلة هذا االقتصاد.
كيف تنظرون إلى مستقبل العمل في السوق؟

السوق المالية سوق واعدة ستستمر وستنجح وستتألق، ونأمل بالقريب 
العاجل تفعيل أدوات تسهم في تحسن واقع السوق، سواء من خالل تفعيل 
الصندوق السيادي الذي سيعزز ثقة المستثمرين بالسوق، واإلسراع في 
تفعيل س��وق الس��ندات التي تقوم حالياً هيئة األوراق واألس��واق المالية 
مشكورة بالعمل والتحضير إلصداره وبما يسهم في تنشيط أداء السوق. 
كم��ا نأمل أيض��اً في دخول قطاعات جديدة مث��ل قطاع االتصاالت إلى 
الس��وق المالية وتحول أكبر عدد ممكن من الش��ركات العائلية لشركات 
مس��اهمة، فمع زي��ادة عدد الش��ركات المدرجة بالس��وق ومن مختلف 
بها، بما يؤدي بالنهوض باالقتصاد الوطني نحو األفضل.قطاعات االقتصاد  سيسهم في تحسين أداء البورصة السورية واالرتقاء 

الدولي بالخدمات التي تقدمها لعمالئها ما هو اال ميزة اضافية تضاف إلى 
مميزات الشركة في قدرتها على الحفاظ على تفوقها على منافسيها، لذلك 
ال بد من من تبني أفضل أس��اليب العمل باس��تخدام التكنولوجيا الداعمة 
لخدماتنا، باإلضافة الى ما يحتم على شركة المركز المالي الدولي العمل 
على صقل خب��رات موظفيها من خالل التدريب والتأهيل المس��تمرين 
لمواجهة كل المستجدات في مجال الوساطة المالية، ما يضيف قيمة الى 

خبراتهم الحالية ويؤدي بالتالي إلى تحقيق الخدمة المثلى.
هل هناك منافسة بين شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق؟

المنافس��ة دائماً موج��ودة في أي قطاع، س��واء كان ماليا أو مصرفيا 
أو خدماتي��اً، وفي مجال األوراق المالية تكون المنافس��ة مركزة ما بين 
الش��ركات لجهة زيادة الحصة السوقية للشركة مقارنة بباقي الشركات، 
بم��ا في ذلك توس��يع حجم قاعدة المس��تثمرين بالش��ركة، وكل ذلك يتم 
من خالل الجودة وس��رعة انجاز الخدمة بالوقت المعياري المحدد لها، 
خصوصاً أن العموالت لقاء الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة هي 

واحدة وموحدة لدى الجميع.
على ماذا تركزون لكسب ثقة العمالء والشركاء؟

إن موض��وع كس��ب ثقة عمالء الش��ركة أمر مهم ج��داً ويتطلب بذل 
جهود مكثفة الس��تقطاب أكبر نس��بة ممكنة من فئة المستثمرين، واألهم 
هو المحافظة عليهم من خالل كسب ثقتهم بالشركة وبكادرها الذي يعمل 
ويس��عى جاهداً لتقديم أفضل الخدمات، س��واء في مجال تداول االوراق 
المالية بيعاً وشراًء أو في مجال إدارة المحافظ االستثمارية وبما يسهم في 
المحصلة في تحقيق أعلى عوائد لمستثمري الشركة، وبما يفوق توقعاتهم، 
وذلك بالتوازي مع التزام الشركة القوانين واألنظمة الناظمة لعمل شركات 
الوس��اطة والمص��درة من قبل هيئة األوراق واألس��واق المالية وس��وق 
دمشق لألوراق المالية بما يسهم بالمصلحة في ضمان حقوق المستثمرين 
وحمايتهم من عمليات التالعب والغش. ونس��خر كل ما لدينا من خبرات 
وكف��اءات وجهود بأعلى مس��توى م��ن االحتراف لعمالئن��ا وتوفير كل 
الحلول المالية واالستثمارية بطرق مبتكرة تتالءم مع متطلبات وحاجات 
المس��تثمرين الحالية والمس��تقبلية مع التزامنا الت��ام باالحترافية المهنية 

والنزاهة والشفافية التي تضمن لنا ولعمالئنا التطور والنجاح المستمر.
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها سورية وانعكاسها 
على الس���وق من ضعف أحجام الت���داول، على ماذا ينصرف تركيزكم 

وأين تستشعرون التفاؤل؟
طبعاً األزمة التي تعيش��ها سورية كان لها تداعياتها السلبية على كل 
القطاعات ومنها قطاع االوراق المالية مما أثر سلباً على أحجام التداول 
بس��وق دمش��ق لألوراق المالية، لك��ن بالمقابل نجد أن الس��وق المالية 
استمرت بعملها والش��ركات المدرجة استمرت بممارسة أنشطتها التي 
لم تتوقف، مما يدل على متانة االقتصاد السوري، وهذا ما يؤكده تقرير 
نش��رة اتحاد البورصات العربية عن الربع الثاني لعام 2013، وسورية 
في هذا العام في خضم حربها مع اإلرهاب، والذي مفاده أن مؤشر سوق 
دمش��ق لالوراق المالية قد احتل الصدارة ما بين االسواق والبورصات 
العربية بنسبة ارتفاع بلغت 44.76 %، اذ وصل الفارق بينه وبين سوق 
دب��ي المالية الذي جاء بالمرتب��ة الثانية بنحو 23 % وبنحو 27 % عن 
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فــي األســرة حتــى اآلن، ال تتعلــق باألعمال 
بحــد ذاتها، ولكن بحركة الحيــاة العائلية. هذه 
التهديــدات حقيقية حيــث أن 30 في المئة فقط 
مــن الشــركات العائلية اســتمرت فــي الجيل 
الثانــي، في حين انخفض هــذا العدد إلى ثالثة 
فــي المئة في الجيل الرابــع. وعلى الرغم من 
القــول األميركي المأثور ”الجيل األول يصنع 
المال، والجيل الثاني ينفقه، والجيل الثالث ينفق 

ما تبقى“ فهو يرتكز على حقائق ملحوظة.
التعامل مع هذه الحقيقة أجبر العائالت على 

مواجهة عدد من المسائل الهامة والمحيرة:

- هل يرغب أعضاء الجيل القادم العمل في 
األعمال التجارية؟

- إذا كانــت اإلجابــة نعم، هــل الجيل القادم 
مؤهل لقيادة األعمال؟

- هــل يمكــن للمــالك الحاليين اتخــاذ هذه 
القــرارات مــن دون تحيز، أم أنهــم يواجهون 
صعوبة في ”التخلي“ عن مناصبهم وتحيزهم؟
- هــل هنــاك التــزام حقيقي للحفــاظ على 
األعمــال الحالية، أم أن الجيل القادم يفضل أن 

يبيع األعمال؟
- كيــف يمكــن توضيــح طبيعــة األدوار 
الوظيفية على مر األجيال، خاصة مع توســع 

األعمال التجارية؟
- كيف يمكن مــع نمو العائلة، التأكد من ان 
كل شــخص يحصل على نصيبــه العادل من 
الثروة، مــن دون وقوع نزاعــات أو توقعات 

غير واقعية؟
أهمية الحوار

في ”يو بــي إس“  قدمنا المشــورة لألفراد 
والعائالت الغنية ألكثــر من 150 عاماً (ومن 
خــالل خدمة االستشــارات العائلية على مدى 
الســنوات الـ15 الماضية)، غالباً ما يطلب منا 
االجابة عن السؤال التالي: كيف يُمكن معالجة 

مثل هذه القضايا المشار اليها سابقاً؟
رغم عــدم وجــود اجابة ســريعة على هذا 
الســؤال، يجــب علــى كل عائلــة أن تأخذ في 
االعتبــار واقعها الخاص. أننــا نعتقد أن هناك 
عدداً قليــالً من األمور األساســية على جميع 

العائالت القيام بها.
إن العائــالت التــي تواجه هذه األســئلة في 
الوقت المناسب وبصراحة تكون من أصحاب 
الشــركات الناجحة. وعلى ســبيل المثال، من 
خــالل االســتعانة بمستشــارين خارجيين أو 
إنشــاء مكاتب عائلية. ليس ألن اشراك الخبرة 
المتخصصة أصبح أمراً هاماً للغاية في عالمنا 
المعقد فقط. بل الن الكثير من العائالت تجد أن 
االستعانة بـ”جهات خارجية“ محايدة وموثوق 
ايجابية أكثر سهولة.بها تــؤدي إلى الحــوار والتوصل إلــى نتائج 

هنري هيرزل

كثير من العائالت
يجد أن االستعانة

بـ”جهات خارجية“
محايدة وموثوق بها
تؤدي إلى الحوار

والتوصل إلى نتائج ايجابية

الشركات العائلية العمود الفقري لالقتصاد في الشرق األوسط

االستمرار بضبط التكلفة والتخطيط وتجنب الديون المفرطة
تعتبر الشركات العائلية عماد االقتصاد في 
منطقة الشرق األوســـط وحول العالم، وهي 
تتمتع بمزايا عديدة عن  شركات القطاع العام. 
لكن عندما يتعلق األمر بالحفاظ على األعمال 
التجارية عبر األجيال، تواجه هذه الشـــركات 
عدداً مـــن التحديات الخطيـــرة انما مع نهج 

مهني مركز يمكن تخطي كل العقبات.
وتشــير التقديــرات أن الشــركات العائليــة 
تســاهم في الناتــج المحلي اإلجمالــي العالمي 
بنســبة تراوح بيــن 70 و 90 في المئة، وليس 
هناك شك في أن الشركات العائلية هي العمود 
الفقري لالقتصاد الحديــث، وهذا ينطبق على 
شــركات دول منطقة الشــرق األوسط. ووفقاً 
للكتاب السنوي ”آي فميلي بيزينس بييربوك“ 
2014، تســاهم الشــركات العائلية بنسبة 80 
فــي المئة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي في 
المنطقة، وتشكل نحو 75 في المئة من النشاط 
االقتصــادي للقطــاع الخــاص، باإلضافة إلى 

توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
وفي إطــار تعليقــه على وضع الشــركات 
العائلية في االقتصادات، قال رئيس استشارات 
األعمال العائلية في يو بي إس هنري هيرزل: 
إن الشركات التي تديرها عائالت ليست مجرد 
شــركات كبرى تساهم فقط في االقتصاد، لكن 
بفضــل المزايا العديدة التي تتمتع بها أكثر من 
الشــركات العامة، ومنها القدرة على التخطيط 
علــى المدى الطويل، وضبــط التكلفة وتجنب 

الديون المفرطة، فأنها تحقق أداًء ممتازاً.
انتقال القيادة بسالسة

على الرغم من هذه المزايا، تواجه الشركات 
العائليــة تحديــات عديــدة تجنبتها الشــركات 
والمؤسســات العامة، ال ســيما عندمــا يتعلق 
األمــر بالحفــاظ على األعمــال التجارية عبر 
األجيال. وتشمل بعض هذه التحديات، التي قد 
تقضي على أي مؤسســة على المدى الطويل، 
علــى اآلتي: التعامل مع التقنيــات المتقدمة أو 
عــدم القدرة على االبتكار، أو عدم القدرة على 

تنشيط األعمال التجارية  بمرور الزمن.
لكن أكبر األخطــار التي تهدد بقاء األعمال 
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الرباط تختار أفيردا بعد مناقصة 
دولية تنافسّية

)averda(، وهي أكبر مزّود لخدمات اإلدارة المتكاملة للنفايات في البلدان الناشئة، بعقد لتأمين خدمات  فازت أفيردا 
النظافة لمدينة الرباط لسبع سنوات وذلك خالل حفٍل ُأقيم في دار بلدية الرباط.

المغربية  العاصمة  لسكان  خدمة  أفضل  تأمين  في  والتزامها  العالية  ومهاراتها  أفيردا  لجهود  ثمرًة  الفوز  هذا  ويأتي 
شهدت  أفيردا  بها  فازت  التي  المناقصة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  البيضاء.  الدار  االقتصادية  المملكة  وعاصمة  الرباط 

النفايات.  إدارة  مجال  في  العالمية  الشركات  كبرى  بين  شديدًة  منافسًة 

إدارة  لخدمات  مزّودة  كشركة  مجّددًا  إلختيارنا  للغاية  سعداء  »نحن  سكر:  ميسرة  السيد  أفيردا  شركة  رئيس  وقال 
الرباط.«  مدينة  مع  األمد  طويل  تعاون  إلى  قدمًا  ونتطّلع  المغربّية  للعاصمة  النفايات 

النفايات ألكثر من نصف مليون شخص وستعمل يدًا بيد مع  إدارة  الرباط بخدمات  وأضاف قائاًل: »ستزّود أفيردا مدينة 
وجه.« أفضل  على  تلبيتها  على  والعمل  المعنّية  األطراف  توّقعات  لمعرفة  المحلّية  والسلطات  المدينة  مجلس 

النظافة  قطاع  إدارة  خدمات  بتقديم   2012 العام  في  بدأت  حيث  أفيردا  لشركة  إستراتيجيًا  مركزًا  المغرب  ويشّكل 
المستدامة  البيئية  الخدمات  من  الواسعة  مجموعتها  بتوفير  أفيردا  تقوم  الحين،  ذلك  ومنذ  العمومية.  واألماكن 

المملكة. في  عديدة  ومناطق  لمدن 
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تعزز شــركة فنــادق ومنتجعــات موفنبيك خططها 
التوّســعية في السعودية بإضافة منشأة رابعة في مدينة 

جدة الحيوية.
وسيتميـز فندق موفـنـبـيـك الحيـرة جدة بموقع فريد 

عند شــارع االمير 
سلطان.

وقــد تــم توقيــع 
اتفــاق إدارة الفندق 
مع رئيــس مجلس 
والرئيــس  اإلدارة 
ي  لـتـنـفــيــــــــذ ا
عـــــــة  لـمـجـمــو
شــــــــــــركـــات 
التركي  محـمــــــد 
مـحـمــــد عـلـــــي 

التركي.

توسع فنادق ومنتجعات موفنبيك

)إنفستكورب( تخطط لالستثمار في أوروبا

التنفيــذي لشــركة  كشــف رئيــس مجلــس اإلدارة 
إنفستكورب محمد العارضي، عن خطط  لدخول السوق 
العقارية األوروبية اســتجابة لرغبة عمالء الشركة  من 
المستثمرين، موضحاً أن الشركة ستركز على المجاالت 
التي حققت نجاحات بها، ومنها االستثمار في الشركات 
الخاصــة وصناديــق التحوط واالســتثمار العقاري في 

األسواق التي تعرفها جيداً.
وحول المخاوف من تركيز الشــركة على االستثمار 
فــي العقارات األميركية، قال العارضــي: إن الواليات 

المتحدة دولة مترامية األطراف، لذلك تكون نســب األداء متباينة من منطقة ألخرى، 
و(إنفســتكورب) تعرف الســوق األميركيــة، وتتواجد في المراكــز المهمة، وحققت 

نجاحات واضحة لعمالئها فيها، معرباً عن تفاؤله ازاء القطاع العقاري االميركي.

محمد العارضي

تزويد المنشآت الفندقية بشاشات تفاعلية

أعلنت هيئة اإلنماء التجاري والسياحي في الشارقة، عن توفير شاشات تفاعلية تعمل 
باللمس في المنشآت الفندقية من فئة الخمس وأربع نجوم باإلضافة إلى الشقق الفندقية 
الفاخــرة، في إطار تفعيل محور ”اتباع مقاربة مبتكرة في تقديم الخدمات الســياحية“ 

وتُزود الشاشــات الــزوار بمحتوى 
المعلومــات  مــن  وشــامل  واســع 

والتفاصيل السياحية.
كما تُمكن المستخدمين من التعرف 
على المراكز الثقافية ومدن ومناطق 

الشارقة وموقعها الجغرافي.

أطلــق رئيس مجلس 
إعـمــار  شــركة  إدارة 
العقاريــة محمــد العبار 
مبــادرة نوعـيـــة فــي 
الـعـقــــاري،  القطــاع 
عـبــر الكشــــف عــن 
المخططات التفصيليــة 
ألول معـهــد عـقــاري 
للـربـــح،  يـهــــدف  ال 
ســــيـتـولى تـمـويـلـــه 

شـــخصيـاً، وســـيـكـون مقــره في إمــارة دبــي.
وقال العبار: إن المعهد الجديد هو جهد متواضع جداً 
في مقابل العطاء واالهتمــام والرعاية التي حظينا بها 
كرجال أعمال وقطاع خاص من قبل قيادتنا وحكومتنا.  
وســيهدف المعهد بشــكل أساســي إلى زيــادة المعرفة 
العملية عبر المزج بين التعلّم المنظّم ودراســة حاالت 
مــن الواقع، بحيث يحتضن األفكار الجديدة في ســياق 
إقليمي. وســيتم التركيز بشــكل قوي على التعلم ثنائي 

االتجاه.

أول )معهد عقاري( غير ربحي

محمد العبار

جائزة الفندق الرائد للمؤتمرات والمعارض

حاز منتجع مازاغان السياحي، 
الرائد في منطقة شــمال افريقيا، 
علــى ثــالث جوائــز هامــة في 
الدورة الثانية والعشــرين جوائز 
الســفر العالمية، إحدى األحداث 
قطــاع  أجنــدة  ضمــن  الهامــة 
الســياحة في العالــم.  وتضمنت 
فئــات الجوائــز التي تــم تكريم 

المنتجع ضمنها ”الفندق الرائد للمؤتمرات والمعارض في أفريقيا“ وفي المغرب.
حضر الحفل كل من وزير السياحة في المغرب لحسن حداد، ومؤسس جوائز السفر 

العالمية غراهام كوك، ورئيس منتجع مازاغان السياحي ستيفان كيلينجر.
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برامج تحفيزية للتملك في لبنان

أعلنت جمعية مطّوري 
العـقــــار فــــي لبنـــــان 
ونــقـابــــة   REDAL
الوســطاء واإلستشاريين 
العقاريين REAL أنهما 
ســتطلقان مــع مجموعة 
شــويري مبــادرة وطنية 
إلــى  (تطلعــوا  بعنــوان 

المستقبل -  لبنان بخير)، تهدف إلى إحياء الثقة بمستقبل لبنان واقتصاده، وخلق ”حركة 
تفاؤل وموجة من اإليجابية“، وأوضحتا أن بين محطات المبادرة، إضافة إلى ”العشاء 
الكبير والمهم“ ومعرض ”دريم“ العقاري، وبث ”األخبار اإليجابية“ عن لبنان، تنظيم 
جولة خارجية تســويقية Road Show، تشــمل زيارات للجاليــات اللبنانية في بلدان 
اإلنتشــار، إلطالعها على فرص اإلســتثمار المتوافرة في لبنان، وتشــجيعها على أن 

تكون ”جزءاً من مستقبله“.
وعقدت الجمعية والنقابة مؤتمراً صحافياً في مطعم ليزا (األشــرفية)، تحدث خالله 
رئيس REDAL نمير قرطاس، ونقيب الوسطاء واإلستشاريين العقاريين مسعد فارس.
من جانبها، نظمت نقابة الوســطاء واإلستشاريين العقاريين REAL ورشة عمل 
في فندق مونرو - بيروت، عن ”تقنيات المبيعات العقارية“، هي األولى من سلســلة 
ورش ســتعقدها ضمن ســعيها إلى رفع مســتوى المهنة، تحدث خاللها فارس قائالً: 
إن التعليم والتثقيف والتدريب من المهام األساســية في عمل النقابة، التي تســعى إلى 
رفــع مســتوى المهنة واإلرتقاء بها إلى أفضل المعايير. مؤكــداً انها تعتزم المواظبة 
علــى تنظيم ورش عمــل تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع. مجدداً دعوة جميع 

العاملين في القطاع العقاري.

االستثمار في أنانتارا ريسيدينسز

أوضحت ”راين وهورن“، الوكيل الحصري لمبيعات أنانتارا ريزيدنسز، الذي يعد 
أحد أكثر المشاريع تميزاَ في جزيرة نخلة جميرا، بأن استمرار تراجع الصفقات على 

المشاريع قيد االنشاء يدفع المستثمرين الى االهتمام بالمشاريع الجاهزة لالستالم.
تقدم راين وهورن للراغبين في االســتثمار بالمشــروع ضمان عوائد ســنوية على 
الوحدات الســكنية وادخال هذه الوحدات ضمن ادارة فندق ومنتجع أنانتارا المالصق 

ويـمـكــــن  لـلـمشـــــروع. 
للمستثمرين دفع 50 % من 
الســعر االجمالي وتقســيط 
المبلغ المتبقي على 60 شهراَ 
مــن دون فوائد، مــع ادخال 
الوحدات السكنية بنظام ادارة 

التأجير لفندق أنانتارا.

فازت شركة االستشارات العالمية ”فايثفول+غولد“ 
بجائزة  مستشــار اإلعمار و المسح ” في ”حفل توزيع 
جوائز اإلعمار“ لعام 2015 للمرة الثانية على التوالي، 
و الذي يعتبر إنجازا استثنائيا نظراً الحتدام المنافسة هذا 
العام. وفي الشرق األوسط، تم تعيين ”فايثفول+غولد“ 
للعمــل على مشــروع منتجع الخمس نجــوم ”أتالنتس 
رويال“ الجديد كممثل للعميل إلدارة المشــروع برمته 
بدءا بالمشتريات والتصميم والبناء والتكليف واالشادة، 
وأيضــا كمديري لبرامج تطوير مشــروع ســيتي والك 
على مساحة 500.000 م2  لشركة ميراس القابضة في 
دبي، كما تم تعييــن ”فايثفول+غولد“  المكتب اإلداري 
لمشــورع برنامج ”واحة الدوحة“ المختلط االســتخدام 
فــي قطر، ومطار الملــك عبد العزيــز الدولي في جدة 
ودعم شــركتها األم، شركة آتكينز على مشروع ”مترو 

الرياض“.

”فايثفول+غولد“ تفوز بلقب
مستشار البناء

قــال المدير العــام لمنطقة مجلس التعــاون الخليجي 
في شــركة أســكوت المحدودة فينســنت ميكوليس، إن  
الشقق الفندقية ”أســكوت“ المحدودة المملوكة لشركة 
كابيتاالند، و(أســكوت صــاري) و(أســكوت التحلية)

و(ســيتادينس الســالمة) الواقعــة جميعها فــي جدة قد 
أصبحت جاهزة للحجوزات.

شقق فندقية جديدة من أسكوت
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 فندق شذا سيف البحرين

وقعت مجموعة فنادق شذا اتفاقية إدارة مع مجموعة هاني، وذلك لتشغيل فندق في 
منطقة الســيف في البحرين. ومجموعة هاني، هي مجموعة متخّصصة في قطاعي 
اإلنشاءات والضيافة  يقع فندق شذا سيف البحرين في موقع مركزي بمنطقة السيف، 
وهي منطقة التســوق واألعمال النابضة بالحيوية التي تشــهد نمواً سريعاً، وبالقرب 

من أكبر مراكز التسوق في المدينة، سيف مول، ومجّمع البحرين سيتي سنتر.
ومنطقــة الســيف هــي أيضــاً موطــن لمركز 
والمؤتمــرات  للمعــارض  الدولــي  البحريــن 
باإلضافــة إلى العديد مــن البنــوك الكبرى، مما 
سيجعل من الفندق مركزاً تجارياً وترفيهياً مهماً. 
ومن المتوقع افتتاح فندق شــذا البحرين في الربع 
الثاني من عام 2017. ويحتوي الفندق على 156 
غرفــة منها 9 أجنحــة تنفيذية، كمــا يوفر الفندق 
مجموعــة متنوعة مــن المطاعــم، وقاعة رقص 

واسعة، ومرافق اجتماعات شاملة.

)آركابيتا( تشتري مجمعًا للشقق السكنية

أعلنــت (آركابيتا) المتخصصة في إدارة االســتثمارات البديلة العالمية، عن تملكها  
للمرحلة األولى من مجمع شــقق رزيدنسز شاطئ السعديات، في أبوظبي، من شركة 

المبادلــة للتنمية (مبادلة). ويشــتمل 
هــذا المجمع الســكني علــى 3 مباٍن 
منخفضة االرتفاع تضم 285 شــقة 
سكنية مؤلفة من غرفة أو غرفتين أو 
3 غرف نوم، وقد تم بناؤه وفقاً ألعلى 
معاييــر الجــودة، كما يشــتمل على 

مرافق وخدمات ترفيهية ومساندة.

”آرتك“ توسع سلسلة فنادقها

اســتحوذت شــركة الريان لالستثمار الســياحي (آرتك) في قطر، على فندق سانت 
ريجس واشنطن دي سي الحاصل على عدة جوائز، والذي يعتبر أفخم فنادق العاصمة 

االميركية، ويقع على بعد مبنيين شمال البيت االبيض.
يضــم الفنــدق 182 غرفة وهو العنوان االفضل في المدينــة، ويجمع ما بين األناقة 

الكالسيكية ووســائل الراحة الحديثة، 
ويقدم غرفاً وأجنحة فاخرة ذات أثاث 
مميز فيها أحدث وســائل التكنولوجيا 
والخدمــات  الســحرية  واللمســات 
االخرى التي تتميــز بتوفيرها عالمة 

سانت ريجس الفاخره.

افتتحــت ”أكــور للفنادق الشــرق األوســط“، فندق 
سويت نوفوتيل الرياض ديار، وهو الخامس للمجموعة 
في الرياض والـ15 على مســتوى الســعودية. وتعمل 
”أكــور للفندق“ حالياً على تطويــر 28 فندق آخر في 
أنحاء المملكة، ويشــتمل الفندق علــى مركز لألعمال 
ومرافق للرياضة والترفيه ومطعم The Dune الذي 
يتمتــع بديكور عصــري ونوافذ واســعة توفر إطاللة 
 Café مباشرة على برج المملكة، باإلضافة إلى مقهى

Gourmand الذي يوفر أماكن مغطاة ومكشوفة.

فندق سويت نوفوتيل الرياض ديار

كشــفت (داماك العقارية)، عن أحدث مشــاريعها في 
مجال الضيافة بالتعاون مع شركة باراماونت هوتيلز آند 
ريزورتس، بإطالق مشروع باراماونت تاور هوتيل آند 
ريزيدنسز، الذي يتألف من فندق فاخر  يضم 826 وحدة 

سكنية باإلضافة إلى وحدات سكنية فندقية.
وســيوفر المشــروع الذي يتألف من 64 طابق ردهة 
على ارتفاع شــاهق تمتاز بإطالالت خالبة على منطقة 
البرج وســينما خاصــة مــن ”باراماونت بيكتشــرز“ 
وحوض سباحة فاخر على السطح مع شرفة مطلة على 

قلــب المدينة ومركٍز 
فضالً  البدنية  للياقــة 
عن ناٍد صحي مزود 

بأحدث التجهيزات.
وقد بدأت األعمال 
فــي  اإلنشــائية 
بالفعــل،  المشــروع 
ومن المقرر أن تكتمل 
في الربــع الثالث من 

عام 2019.

)داماك العقارية( تطلق
)باراماونت ريزيدنسز(
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مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتعددة

دشــنت شركة محبي لوجســتكس المتخصصة في مجال اللوجســتيات المتكاملة، 
والتــي تتخذ من دبي مقراً لها، مشــروعاً ضخماً إلقامة مرافــق ديناميكية جديدة في 
دبي ورلد ســنترال. وبهذا المشروع تهدف الشركة إلى تعزيز أنشطة مجموعتها في 

دبي ورلد سنترال.
وقد تم إطالق المشروع في حفل أقيم في موقع الشركة الجديد في المنطقة اللوجستية 
في دبي ورلد ســنترال، حيث كشــفت محبي لوجستكس، عن خططها المفصلة إلقامة 
مركز ضخم بكلفة 550 مليون درهم (150 مليون دوالر) من المتوقع أن يكتمل بنهاية 

العام المقبل 2016.
وستمتد المنشأة الجديدة على مساحة 206 آالف متر مربع، وهي تتألف من مكاتب 
لشركة زينل محبي القابضة، ومخازن الستيعاب 180 ألف ركن للمنصات النقالة، مما 
يضاعف ما تتمتع به الشــركة حالياً من طاقة تخزينية وقدرات لوجستية، ويمّكنها من 

تقديم خدمات متميزة تتالءم مع احتياجات عمالئها العالميين.

”تاون سكوير“ يمنح عقد األعمال اإلنشائية

المطور  أعلنت ”نشاما“، 
الحياة  لمجمعــات  الخــاص 
العصريــة المتكاملــة، عــن 
شــراكة جديدة مع ”يونك“، 
لإلنشــاءات لتنفيــذ األعمال 
اإلنشائية ضمن أول مجمعين 
سكنيين في ”تاون سكوير“.

يشــار إلــى ان االتفاقيــة 
تقــوم على تنصيــب هياكل 

مباني ”زهرة“ و”صافي“. وقد قام بتوقيع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشــركة 
نشاما فريد ديوري، والرئيس التنفيذي لشركة UNEC عبدالحليم موحد.

تتوســط مشــروع تاون ســكوير حديقة مركزيــة، وتضم مجموعة واســعة من 
الخيــارات بمــا فيهــا فندق فيدا تاون ســكوير دبــي، ومجمع ريل ســينما، ومنطقة 
تجارية تحتضن أكثر من 600 من المنافذ التجارية والمطاعم والمقاهي، باالضافة 
الــى مرافــق ألعاب وحدائق ومســابح ومراكــز للياقة البدنية والعديــد من المرافق 

الترفيهية.

القابضة  أرابتك  وافقت 
على اســتقالة ثالثة مدراء 
تنفيذيين، موضحة أن هذه 
الخطوة تأتي ضمن خطة 
الشــركة،  تنظيــم  إعــادة 
حيــث تقدم باســتقالته كل 
إيــاد عبــد الرحيــم  مــن 
الرئيــس التنفيــذي المالي 
للمجموعة، ويزن حتاملة 

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية واإلدارية للمجموعة، 
إلى جانب واصل فاخوري المستشــار العام. وقد عينت 
الشــركة رافــي مورتي فــي منصب الرئيــس التنفيذي 

المالي باإلنابة بأثر فوري.
يذكر أن أرابتك شــهدت سلســلة مــن التغييرات منذ 
حزيران/يونيــو 2014، وقــد تــم انتخــاب محمد ثاني 
الرميثي رئيساً لمجلس اإلدارة في أيار/مايو 2015 خلفاً 

لخادم القبيسي.

”أرابتك“ توافق على استقالة 3 مدراء

رافي مورتي

حظية الســوق العقارية في دبــي بدفعة قوية بعد أن 
أعلن الفريق القائم على تنظيم (سيتي سكيب غلوبال)، 
أكبر معرض عـقـاري في منطقة الشــــرق األوسـط، 
عــن نمو عــدد العارضين المشــاركين فــي المعرض 

بنسبة 30 %.
وفي الوقت الذي تســتعد فيه الدورة الـ14 للمعرض 
الستضافة أكثر من 300 عارض على مساحة عرض 
أكبر وأضخم من سابقتها، أعلنت شركة ”جيه أل أل“، 
أن الربــع األول من العام 2015 شــهد تســليم حوالي 

730 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي.

معرض )سيتي سكيب غلوبال(
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ولم تغادرها وال زالت تعمل والتي وصل عدد 
المشاركات منها الى نحو 40 شركة وكلها من 
اكبر الشــركات ومن مجاالت متعددة شــملت 
البناء كونه مجال واســع جدا يشّغل 181 مهنة 
رديفــة فكان من ضمن الشــركات المشــاركة 
والتقنيــات  والدهانــات  التكييــف  شــركات 
والطاقات المتجددة اضافة الى 700 اختصاص 
اخر ضمن منظومة البنــاء، أما في المعرض 
الثاني فقد شاركت توليفة اخرى من الشركات 
ضمــن نفس المجال مع االخــذ بعين االعتبار 
ان المعــرض الثانــي تميز بالتواجد المباشــر 
لشركات اجنبية من خالل مشاركة الملحقيات 
التجاريــة لمجموعــة من الســفارات االجنبية 
فــي المعرض الثاني كممثل لشــركات بالدها 
والتي شملت الملحقية التجارية النمساوية التي 
شاركت بخمس شــركات والملحقية التجارية 
الصينيــة التي شــاركت بجناح كبيــر اضافة 
الى حضور االفتتاح الرســمي نحو 7 ســفراء 
وملحقين تجاريين للدول المتواجدة في سورية 
وبعض الســفراء ممن يوجدون في لبنان حيث 
حضــر افتتــاح المعــرض الســفير االيراني 
والفنزويلــي والتشــيكي والملحقيــة التجارية 
النمســاوية كما ان السفيرة النمســاوية زارت 

المعرض بشكل غير رســمي قادمة من لبنان 
واطلعت على مضمونه.

وعن دور الشــركات اللبنانية المتخصصة 
فــي هــذا المجال قال طيــارة: ال شــك في ان 
الكثير من الشــركات السورية مهتمة بالتعاون 
مع الشــركات التجارية والمتخصصة اللبنانية 
في مجال اعادة االعمار والمهتمة بالدخول الى 
مجاالت العمل في سورية، مؤكدا ان الشركات 
اللبنانية موضع ترحيب على الدوام، ال ســيما 
وان الكثير من هذه الشــركات اللبنانية ال يزال 

لها مكاتب في سورية.
المعرض الثالث

وعــن المالمــح االوليــة للمعــرض الثالث 
إلعــادة اعمار ســورية قال طيارة أنه ســيقام 
فــي نهايــة شــهر تشــرين االول/نوفمبر من 
العــام الجــاري 2015 وســيكون مختلفا عن 
المعرضين الســابقين لكونــه معرض خاص 
بالشــركات المتخصصة فــي الطاقة المتجددة 
فقط مثل الكهرباء والميــاه والرياح والتكييف 
والتدفئة والمكننة (اليكتــرو ميكانيك)، مؤكدا 
وجود اقبال على المشــاركة فيه تبعا للطلبات 
التي تقدم لالشــتراك، ومتوقعا في الوقت نفسه 
ان يكــون هنــاك تواجــد لدول عديــدة في هذا 

المعرض.
وفي مــا يتعلق بالتغييــر النوعي لمضامين 
المعرض بين البنــاء والبنى التحتية والمرافق 
الخدماتية في النسختين االولى والثانية والطاقة 
المتجــددة فــي النســخة الثالثة له، قــال موفق 
طيارة: ان هذا التغييــر يأتي لكون المحورين 
مكمليــن لبعضهما البعض حيــث باتت الطاقة 
المتجــددة مكونا اساســيا في أي بناء يشــاد او 
مشروع ينفذ مهما كانت وظيفته الالحقة والتي 
يبرز منها كمثال الطاقة الشمســية، اضافة الى 
اهميــة الحلــول البيئية في االعمال االنشــائية 
والعمرانيــة فــي أي عملية اعمار فــي العالم، 
ومن هنــا جاءت فكرة المعرض الثالث ليكون 
تخصصيــا في حلول البيئة والطاقة، ال ســيما 
اعادة اعمار سورية.منها الطاقة المتجددة، وكلها حلول تكمل عملية 

موفق طيارة

المدير العام للمؤسسة السورية الدولية للتسويق ”سيما“ موفق طيارة:

شركات سورية ولبنانية ستتعاون في اعادة اعمار سورية
شــاركت مجموعة متنوعة من الشــركات 
المتخصصــة في مجــاالت البنــاء والعمران 
وخدماتــه ومرافقه وبناه التحتية في معرضين 
اثنيــن نظمتهمــا المؤسســة الســورية الدولية 
للتســويق ”ســيما“، التــي تختــص بصناعة 
المعارض، وذلك في العاصمة السورية دمشق 

تحت عنوان ”إعادة إعمار سورية“.
تحريك االقتصاد

عــن هذيــن المعرضين والدافــع إلقامتهما 
والنتائــج المتوقعــة منهما، قــال المدير العام 
للمؤسســة الســورية الدولية للتسويق ”سيما“ 
موفــق طيارة: ان المنطلق هو المســاهمة في 
دفــع العجلــة االقتصاديــة في ســورية، الفتا 
الــى ان دور المعرضيــن قــام علــى تجميع 
الشــركات المتخصصــة في عمليــات اعادة 
االعمــار إليصال رســالة لكل العالــم مفادها 
ان الســوريين الحقيقيين ما زالــوا موجودين 
في ســورية وسيقومون بكل ما يمكنهم لخدمة 
بلدهم، مؤكدا ان فكرة المعرض وتجميع هذه 
الشــركات انطلقت من خطاب القسم للرئيس 
بشــار األســد حين قال: ان ســورية لن يبنيها 
اال ابائها السوريين وهذا كان شعار المعرض 
ومضمون عمله، معتبرا ان ذلك ال يعني فقط 
السوريين بل يشــمل اصدقاء سورية والدول 
الصديقة التي تهتم بها واشــقاء السوريين في 
بــالد كثيرة، وهو ما جمعــه المعرض ليكون 
كل محبــي ســورية واصدقائهــا شــركاء في 
عمليــة اعــادة اعمارها بالنظر الــى ان جهد 
اعادة اعمار البالد ســيكون كبيرا، مما يعني 
وبعبــارة اخــرى ان معرضي اعــادة اعمار 
سورية  ليسا اعالنا لبدء عملية اعادة االعمار 
بل عبارة عن اعالن جاهزية بان الشــركات 
السورية قادرة على القيام بدورها، اضافة الى 
كون هذين المعرضيــن خطوة الى االمام في 

التحضير لعملية اعادة االعمار.
وعــن تطور المعــرض االول عــن الثاني 
بيــن محلــي واقليمي وعالمي قــال طيارة: ان 
االعتماد فــي المعــرض االول كان فقط على 
الشركات الوطنية السورية التي بقيت في البالد 
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مخلفــات البناء التي ســتكون عملية تصريفها 
غير ســهلة، اضافة الــى ان بعض الضواحي 
الجديدة قد تعرضت لالضــرار ومن المتوقع 
ان يعــاد بناؤها بالكامل. ومن هنا كان منطلق 
الشــركة العمل وفق رؤية الحكومة باســتبعاد 
الهــدم فــي شــكل كامل، كــون عمليــة البناء 
ستفرض زمنا محدودا وتكاليف غير محدودة، 
ولكــن بالتعاون والتكامل ســيصار الى وضع 
مواصفات عامة للحلول والمواد التي ستدخل 
في عمليات التدعيم ومنها احدى المواد الحديثة 
عالميا التي تختص شــركة هيلتي في التعامل 
معها، اضافة الى توليفــة اخرى من المعدات 

والمواد الحديثة.
التكامل بين الشركات

وعــن امكانيــة النهــوض بعمليــة اعــادة 
االعمار من قبل الشركات السورية حصرا او 
الدخــول في ائتالفات مع شــركات من الدول 
الصديقة لسورية التي وقفت معها في محنتها، 
قــال حيدر: ان هيلتي هي شــركة سويســرية 
والمكاتــب فــي ســورية تابعــة لهــا كفروع، 
وهــي تتمتــع بالموثوقيــة والمصداقيــة فــي 
المجتمع السوري من خالل عملها في السوق 
واســتمراريتها من دون توقــف رغم االزمة 
التي تمر بها ســورية، حيث اســتمرت هيلتي 
بالعمل وقاومــت كل الضغوط التي تعرضت 
لهــا من قبــل الجهات التي فرضــت الحصار 
االقتصــادي الجائــر على الشــعب الســوري 

والحظــر التكنولوجــي المــوازي للحصــار 
ورفضت الخروج من ســورية. وتأسيسا عليه 
يمكــن القــول: ان شــركة هيلتي السويســرية 
ذات توجه صديق وداعم لســورية وشــعبها، 
وما زالــت تؤّمن كل المتطلبات التي تحتاجها 
ســورية، ومنها عملية اعــادة االعمار ناهيك 
بالخبرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركة، 
وهــي بهــذه الناحيــة مكملــة لــكل الخبرات 
والشــركات الوطنية التي ابتعدت نســبيا عن 
التطور العلمــي الحاصل في مجاالت الحلول 
التقنيــة نتيجة الحصــار والحظر المفروضين 
على الشعب الســوري، وبالتالي يمكن تحقيق 
التكامــل علميــا وعمليا مع شــركات القطاع 
الخاص والقطاع العام المشــابهة خالل عملية 
اعادة االعمار، وهو توجه قائم لدى الشركات 

الشبيهة في القطاع االنشائي العام.
وعما يقال ان عملية اعادة االعمار ســتبنى 
على اســاس تكنولوجي اكثــر مما تعتمد على 
اساس القوى البشرية وتقنيات البناء التقليدية، 
قــال حيــدر: ان المــزج بيــن الخياريــن هو 
الصحيــح الن التكنولوجيــا قــادرة على خلق 
فــرص العمــل وراس المــال الحقيقــي اليوم 
هو الكادر البشــري المــدرب والخبير، لذلك 
لــن تكــون التكنولوجيا على حســاب العمالة 
والتوظيــف بل ســتخدم التوظيف وســتكون 
رافعــة لفرص العمــل وفتح آفــاق جديدة في 
العمــل والتشــغيل، وكلمــا توســع اســتخدام 
التكنولوجيا والتطــور العلمي ازدادت فرص 

العمل وازداد هذا القطاع تطوراً ونماًء.
واشــار حيدر الى ان شــركة هيلتي دخلت 
مؤخرا من خالل تقنياتها الى ملف ترميم االثار 
بالتعاون مع المديرية العامة لآلثار والمتاحف 
التي ابدت اهتماما كبيرا بتوصيف الحلول تقنياً 
وتكنولوجياً، مؤكداً أن الشــركة تحاول العمل 
علــى هذا الملف ووضع التكنولوجيا والحلول 
التي تملكها بين ايدي المعنيين، وبهذا التعاون 
يعاد بناء البلد في كل القطاعات الن التوصيف 
في عملية اعادة االعمار.ووضع المواصفات المناسبة هو الحجر االول 

دخلت هيلتي مؤخرا
من خالل تقنياتها

الى ملف ترميم االثار
بالتعاون

مع المديرية العامة
لآلثار والمتاحف

مدير حسابات العمالء في شركة هيلتي السويسرية حيدر حيدر:

سنشارك في اعادة االعمار بالدمج بين التكنولوجيا والكفاءات
باشـــرت الجهات المعنية باإلنشاءات في 
وضع تصورات اوليـــة للحلول التكنولوجية 
والعملية لعملية اعادة االعمار، وهو ما ظهر 
لدى شـــركة هيلتي السويســـرية المختصة 
بالحلول الهندســـية والمنتجات كشريك عبر 

تجربتها في السوق السورية.
وفي هـــذا الســـياق، قال مدير حســـابات 
العمالء في شـــركة هيلتي حيـــدر حيدر، أن 
الشركة تدعم هذه الحلول من خالل ما تملكه 
من معدات وتجهيزات ثقيلة ومتطورة، الزمة 
إلعادة االعمار، والتي ســـتحقق وفرا كبيرا 

في التكاليف في المال والوقت والجهد.
الفتا الى ان الشركة من خالل استمراريتها 
في ســورية تؤكد وجودها وجهوزيتها لعملية 
اعادة اعمار ســورية وفــق اعلى المواصفات 
االوروبيــة، ومعتبــرا ان االولويــة هي رفع 
مســتوى التوصيف والمعايير التي ســترتكز 
اليهــا عمليــات اعادة االعمــار، الن من غير 
المقبــول اعادة البناء وفق المواصفات القديمة 
التي ال تتماشــى مع الكودات االوروبية ومن 
الضــروري تطبيــق مــا يفيــد البنيــة التحتية 
الســورية مــع االخــذ باالعتبــار ان كل هــذا 
العمل والجهد هو مكســب لسورية وللمجتمع 

السوري.
توصيف االستراتيجية

وحول التوصيف الذي تبني عليه الشــركة 
اســتراتيجيتها وهــل هو ترميم ام اعــادة بناء 
وفقا للمشــهد العمراني، قال حيدر ان المشهد 
لــم يتضح بعــد كامالً، بل علــى جزء منه من 
خالل بعض الضواحي التي تم االطالع عليها 
وتقييمها بالتعاون مع وزارة االشــغال العامة، 
ونموذج ذلــك ضاحية عــدرا العمالية، حيث 
يمكــن القول ان اعــادة بنــاء الضاحية ممكن 
بالمعــدات التي تملكها الشــركة وهي تجعلها 
قادرة جزئيا على االســتغناء عن مسالة الهدم 
الكلــي واالعمــار الكلــي، من خــالل معدات 
متطورة وحلول تقنية تمكنها من توفير الوقت 
والتكاليف والجهد بتطبيق كود الهدم الهندسي 
ذو العالقة الوثيقة بالـ“ســيفتي“ والتعامل مع 
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اتفاق تأسيس بنك دولي جديد في بكين وقعته 50 دولة

”اآلسيوي لالستثمار“ انتصار جديد للحيوية الصينية

75 % من األصوات.
وفــي هذا االطار، قال نائــب وزير المالية الصيني شــي ياوبين: إن 
مســاهمة بالده وحجمها في األصــوات هما نتيجة طبيعية للقوانين التي 
قررها مجمل األعضاء المؤسســين، مشــدداً على أنه لم نتعمد الســعي 
لالمســاك بســلطة فيتو، وموضحاً أن انضمام دول جديدة في المستقبل 
ســيؤدي تلقائيــاً إلى تراجع نســبة الحصص الصينيــة وتعديل التوزيع 

الحالي للحصص.
ومن المتوقع ان يعزز البنك مصالح الشركات الصينية التي تبحث عن 
أســواق جديدة ويعطيها منفذاً على مشاريع بنى تحتية ضخمة في آسيا. 
وتعد الهند  ثاني اكبر مساهم في البنك (8.4 %) تليها روسيا (6.5 %)، 
في حين تعتبر المانيا أكبر دولة مســاهمة غير آســيوية (4.5 %) تليها 
فرنسا (3.4 %) والبرازيل (3.2 %). وتملك دول اإلقليم اآلسيوي، بما 

فيها الصين والهند وروسيا، 75 % من الحصص في البنك.
مشاركة عربية

بالرغم من أن المشــاركة العربية في البنك اآلسيوي الجديد اقتصرت 
فقط على 7 دول: الســعودية، مصر، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، 
الكويت، سلطنة عمان واألردن. غير ان هذه المشاركة ستفتح الباب أمام 

الشركات العربية لدخول سوق المشروعات التي سيمولها هذا البنك.
وفي هذا السياق، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني عماد 
فاخــوري بعد توقيع اتفاقية تأســيس البنك في بكيــن، نيابة عن حكومة 
بالده: ان األردن يتطلع لالســتفادة من المحفظة االستثمارية للبنك التي 
سيساهم تنوعها، ومن خالل عملياته االعتيادية والخاصة واالستثمارات 
في الصناديق االستثمارية وصناديق االئتمان، على تشجيع استثمارات 
ومشــاريع القطاع الخــاص، وخاصة فــي القطاعات المنتجــة والبنية 
التحتية، مما سيكون له األثر الكبير في جذب االستثمارات وخلق فرص 
السيادية وغير السيادية التي سيقدمها والمساعدات الفنية.العمل. كما يتطلع األردن لالستفادة من مختلف أساليب وأدوات التمويل 

لــم تنجح المســاعي االميركية الحثيثــة إلقناع الــدول الغربية الثرية 
بالعدول عن االنضمام الى بنك آســيوي جديد تقوده بكين ويعكس تنامي 
النفــوذ االقتصادي والمالي للصين في قارة آســيا وينافس البنك الدولي 
الذي تهيمن عليه واشــنطن والبنك اآلســيوي للتنميــة الذي تهيمن عليه 
اليابــان، حيث وقعت خمســون دولة، بينها فرنســا وألمانيــا وبريطانيا 
فــي العاصمة الصينيــة بكين، االتفاق الذي يرســي القانون األساســي 
لـ(المصرف اآلســيوي لالســتثمار في البنية التحتية) الجديد، بناء على 
مبادرة أطلقتها الصين مصممة من اجل تلبية الحاجات إلى تطوير البنى 
التحتيــة في آســيا وتعميق التعاون اإلقليمي، حســبما صرح به الرئيس 

الصيني شي جينبينغ خالل مراسم التوقيع.
وكانت اوســتراليا أول دولة مؤسسة وقعت باألحرف األولى الوثيقة 
التي ترســي اإلطار القانوني للمصرف اآلســيوي لالســتثمار في البنى 
التحتية، خالل حفل أقيم في قصر الشــعب الكبير في ساحة تيان انمين، 
تلتها إلى التوقيع 49 دولة أخرى، ليكون بذلك عدد الدول المؤسســة في 
الوقت الحاضر 50 دولة، على أن تنضم إليها بحلول نهاية العام الحالي 
7 دول أخرى كانت ممثلة بمراسم التوقيع من غير أن تشارك فيها، وهي 
الدنمارك وبولندا وجنوب أفريقيا والكويت وماليزيا والفيليبين وتايالند.

والمصرف الجديد البالغ رأســماله 100 مليار دوالر، والذي يشرف 
علــى نشــاطاته مجلس إدارة مؤلــف من 12 عضــواً (بينهم 9 أعضاء 
إقليميين و3 غير إقليميين) ســيبدأ العمل بحلول كانون األول/ديســمبر 
2015، ويفترض أن يســاهم في تمويل أشغال تتعلق بالبنى التحتية في 

آسيا التي تعاني من نقص حاد في التمويل في هذا المجال.
هيمنة صينية

تبلغ  حصة الصين في البنك 30.34 % (29.78 مليار دوالر) وهو 
ما يجعل بكين أكبر مســاهم في البنك المتوقع أن يبرز نفوذها المتنامي. 
وســيكون للصيــن 26.06 %من حقــوق التصويت فــي البنك وهو ما 
يمنحها ”أقلية معطلــة“، إذ أن بعض القرارات البنيوية تفترض غالبية  
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علــى قطــر وعلى اســتضافتها لــكأس العالم 
.2022

وزاد عدم التيقن بشــأن البطولة من أجواء 
الضبابية بالنســبة الى المقاولين األجانب في 
البلــد الخليجي. ويقــدر حجم مشــاريع كأس 

العالم 2020 بـ10 مليارات دوالر.
شروط صارمة لإلنفاق

علــى الرغم من امتالك قطــر لثروة هائلة 
من الغاز الطبيعي تســمح لها باإلنفاق بسخاء 
علــى البنية التحتية الجديــدة، فإن ذلك يحدث 
وفقا لشروط صارمة، حسبما قال مصدر في 

قطاع اإلنشاءات لوكالة رويترز.
اضاف المصدر: تخشــى قطر أن تتالعب 
بها شــركات االستشــارات األجنبية، يخشون 
أن يكــون األمــر كحمــى الذهــب أو طفــرة 
اســتثنائية وأن الشركات ستســلبهم المال قدر 

المستطاع.
أمــا بعــض بنود العقــود تجعل الشــركات 
االستشــارية مســؤولة مســؤولية ماليــة لعدة 

سنوات بعد تسليم المشاريع.
اإلنشــاءات  شــركات  المصــدر:  وقــال 
والمستشــارون يمولــون المشــاريع لصالــح 
عمالئهم. وقد يســتغرق استرداد تلك األموال 

وقتاً طويالً.
وأضاف: ان قيمة االنكشاف على المشاريع 
تبلغ عشــرات الماليين من الدوالرات، وهو 

ما ال يمكــن تبريــره ... يربطوننا بإجراءات 
الحصول على الموافقــات إلى ما ال نهاية ... 
تتدفــق األموال في نهايــة المطاف لكنك تريد 

أجرك قبل أن يجف عرقك.
ويبدو أن شركات الشرق األوسط والمشاريع 
المشتركة المحلية تبلي بالء حسنا في قطر ألنه 
ينظــر إليهم كمســتثمرين لألجــل الطويل في 

البالد.
وفي هذا الســياق، قال مدير شــؤون البنية 
التحتيــة فــي هيئة األشــغال العامــة القطرية 
جــالل الصالحي: نفضل من يأتي للعمل معنا 

ال من يأتي لتنفيذ مهمة واحدة ثم المغادرة.
وأوضــح الصالحــي أنه ال يحق لشــركات 
اإلنشــاءات أو االستشارات األجنبية المنافسة 
على المشــاريع ما لم تكن قيمتها تتجاوز نحو 
دوالر  مليــون   54.93) لایر  مليــون   200

أميركي).
ويلجــأ كثيرون إلى المشــاريع المشــتركة 
للتخفيف من قيود التدفقات النقدية. فالشــريك 
المحلــي يوظــف نحــو 90 % مــن العاملين 
ويحصــل على حوالى 60 % مــن األموال، 
بينما توفر الشركة األجنبية الموظفين األعلى 

تكلفة.
منافسة شديدة

العقــود  فــي  المشــاكل  الــى  باإلضافــة 
واالجراءات ونظام الحصص الذي يحدد لكل 
مشــروع عددا مــن تصاريح اإلقامــة للعمال 
األجانب من كل بلد على حدة، تواجه الشركات 

الغربية في قطر منافسة قاسية.
وفــي هذا االطار، قال جالل الصالحي: إن 
بعض الشركات األجنبية تنسحب بعد إدراكها 

حجم المنافسة التي تواجهها.
أضــاف: بعــض المقاولين جــاؤوا ووافقنا 

عليهم لكنهم لم ينافسوا في المناقصات.
تابــع: يقولون إن ســبب ذلك هو المنافســة 
الشــديدة في السوق ألن لدينا مقاولين من آسيا 
وتركيا وما إلى ذلك لكننا في سوق عالمية، ال 
األوروبية فحسب.نستطيع أن نقول ســنفتح المناقصة للشركات 

مشاريع ضخمة تأجلت وتوجه لخفض االنفاق العام

شركات اإلنشاءات األجنبية تواجه تحديات في قطر
عندما تدفقت شــركات اإلنشاءات األجنبية 
الــى قطر ســاعيةً لتحقيــق ارباح كبيــرة بعد 
اطالق خطــط الحكومــة إلنفــاق 200 مليار 
دوالر أميركــي على البنيــة التحتية، في إطار 
خطة رؤية قطر الوطنية 2030، لم تكن تتوقع 
أن تواجه مشــاكل في العقود واالجراءات وأن 
تغير الحكومة القطرية أولوياتها بهذه السرعة 
وتؤجــل تنفيــذ مشــاريع ضخمــة بمليــارات 
الــدوالرات، األمــر الــذي بات يعــرض تلك 
الشركات لصعوبات كبيرة قد تدفعها في نهاية 

المطاف الى مغادرة السوق القطرية.
مشاريع مؤجلة

كان مــن المقــرر أن يبدأ في عــام 2015 
تنفيذ مشروع ”معبر الشرق“ القطري، الذي 
يتكلــف 12 مليار دوالر أميركي ويتكون من 
جسر ونفق مائي عبر خليج الدوحة كي يكون 
جاهــزا لكأس العالم لكرة القــدم عام 2022، 
لكــن ذلــك الموعد مــر بالفعل مــن دون أخذ 

خطوة عملية.
كمــا تــم تعليــق مشــروع انشــاء مصنــع 
شــمالي  الــدوالرات  بمليــارات  كيميائيــات 
العاصمة الدوحة، ومشــروع متنــزه الدوحة 
”غرانــد بارك“ الــذي كان ســيحاكي حديقة 

سنترال بارك في نيويورك.
وجددت مزاعم الفســاد التي هزت االتحاد 
الدولــي لكرة القدم (فيفــا) التركيز اإلعالمي 
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بمســتويات مرتفعة نســبياً من الديون الخارجيــة (50 % و41 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي). كما أن لدى كل من إندونيسيا 34 
% والمكسيك 33 % أيضاً مستويات عالية نسبياً من الديون الخارجية. 
المقياس األخير لهشاشــة دولــة ما وقابليتها للتعــرض للمخاطر هو 
نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي. فالنمو الكبير يزيد مــن العوائد المتوقعة 
للمســتثمرين ويزيد من جاذبيــة البلد لالســتثمارات. ويواجه االقتصاد 
البرازيلي حاليا صعوبات بخصوص نمو الناتج المحلي اإلجمالي الذي 
يُتوقع له أن يتقلص بنسبة 1.3 % في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار 
السلع والرفع المتواصل ألسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لمواجهة 
ارتفــاع التضخم. ومن المتوقع أن يبلــغ النمو في تركيا حوالى 3.0 % 
في عام 2015، وهو معدل ضعيف إلى حد ما وغير كاف للتغلب على 

المخاطر الخارجية التي تواجه البلد.
معدالت نمو الناتج المحلي

وتشهد البلدان، التي  تواجه المخاطر في نظرنا، معدالت متباينة نسبياً 
لنمــو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي. فمن المنتظر أن يكون النمو في 
األرجنتين صفر  في عام 2015 حيث أن البلد يكافح للتعافي من عبء 
تركــة الديون. فضعــف النمو هذا، إلى جانب عجز الحســاب الجاري 
1.5 % والدين الخارجي المعتدل (27 % من الناتج المحلي اإلجمالي) 
يجعل البلد معرضاً للمخاطر في حال تم رفع أسعار الفائدة في الواليات 
المتحدة. ومن المتوقع أن تنمو إندونيســيا بوتيرة أسرع بنسبة 5.0 %، 
وهــو ما من شــأنه أن يجــذب بعــض رؤوس األموال رغــم المخاطر 
مع نمو أقل للناتج المحلي اإلجمالي (2.6 % في عام 2015).الخارجية. وتواجه المكســيك مخاطر خارجية مشابهة إلندونيسيا ولكن 

أسعار الفائدة األميركية ترفعها االقتصادات الناشئة

اقتصادات عرضة للمخاطر مع ارتفاع قيمة الدوالر
إن السبب الرئيسي الذي يجعل االقتصادات الناشئة عرضة للمخاطر 
هـــو اعتمادها الكبير على تدفقات رؤوس األمـــوال من الخارج. ومع 
ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة، ينشأ خطر هروب رؤوس  
األموال من دول األسواق الناشئة إلى الواليات المتحدة لالستفادة من 

العوائد األعلى نسبياً هناك.
وهذا هو ما قاد إلى حدوث صدمة هروب رؤوس األموال في منتصف 
عام 2013 - ”نوبة الغضب ضد التقليص“ - عندما أعلن بنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي أنه ســيبدأ في تقليص برنامج التيسير الكمّي، األمر  
الذي أّدى إلى ارتفاع حاد في عائدات سندات الواليات المتحدة والسندات 
العالميــة. أما الدول األكثر عرضة لهذا النــوع من الصدمات فهي تلك 

األكثر اعتماداً على تدفقات رؤوس األموال الداخلة إليها.
وعليــه فإن أحد المقاييس الرئيســية لتقييم قابلية الدولة للتعرض لهذه 
المخاطر  هو ميزان الحساب الجاري. والدول التي يتوقع أن يكون لديها 
أكبر عجز في الحســاب الجاري في عام 2015 هي تركيا 4.9 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي، وجنوب أفريقيا 4.6 % والبرازيل 4.1 %.
الديون الخارجية

المقيــاس الثاني لقياس مدى التأثر هو الديون الخارجية، التي عادةً ما 
تقــّوم بالدوالر األميركي. فمن المرجح أن تزيد قيمة الدوالر مع ارتفاع 
أسعار الفائدة األميركية وتدفق رؤوس األموال صوب الواليات المتحدة. 
وهذا األمر ســيزيد من قيمة الدين بالدوالر األميركي وسيزيد أيضاً من 
عبء خدمة هذا الدين مع ارتفاع قيمة المدفوعات بالعملة المحلية. ويبلغ 
متوســط مستوى الدين الخارجي بين االقتصادات الناشئة التي اخترناها 
31 % من الناتج المحلي اإلجمالي. وتبرز مجدداً تركيا وجنوب أفريقيا 
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الرئيسية للدخل أو الدعم المالي.
2ـ يجــب أن يتضمن النظــام التقاعدي حداً 
أدنــى من التمويل لمســتحقات جميع العاملين 
معــززاً بمســاهمات مــن قِبَل أربــاب العمل 

والعاملين والعاملين لحسابهم الخاص.
وجذابــة  اقتصاديــاً  مجديــة  ترتيبــات  3ـ 
لمعالجــة حاالت التخلُّف عــن الدفع قبل وبعد 

التقاعد.
4ـ يجــب الكشــف عــن تكاليــف اإلدارة 
واالســتثمار بأســلوب تنافســي بعض الشيء 

لتشجيع التسعير المنصف.
5ـ يجب أن تكــون أنظمة التقاعد مرنة بما 
يكفي لمواجهة اختالف الظروف الشــخصية 
والمالية للمستفيدين واختالف أعمار المحالين 
علــى التقاعد وطرق إحالتهم على التقاعد في 

مختلف الشرائح السكانية.
6ـ يجــب أن تركــز المعاشــات المدفوعة 
للمتقاعديــن خالل فتــرة تقاعدهم على الدخل 
ولكنهــا تســمح ببعــض الدفعات الرأســمالية 

بشكل ال يؤثر سلباً في الكفاية االجمالية.
7ـ يجب أن تكون المساهمات (أو المكاسب 
المستحقة) ضمن الحدود الدنيا المطلوبة قابلة 
للصرف فوراً، ولكن وفق شروط معينة مثل 
اإلحالــة على التقاعــد أو الوفــاة أو اإلصابة 

بإعاقة دائمة.
8ـ يجــب أن تقدم الحكومة دعمــاً ضريبياً 
بطريقــة منصفــة ومســتدامة لتوفيــر حوافز 
لالدخــار الطوعــي وتعويــض األفــراد لدى 
افتقارهــم للقــدرة علــى اســتخدام مدخراتهم 

التقاعدية.
9ـ يجــب أن تكون حوكمــة برامج التقاعد 
مســتقلة عــن الحكومة وعن ســيطرة أرباب 

العمل.
10ـ يجب توفير أنظمة مناسبة بما في ذلك 
أنظمة حصيفــة لبرامج التقاعد وتوفير بعض 

الحماية ألعضاء تلك برامج.
وباإلضافة إلى نظــام التقاعد المثالي، فإن 
معهــد المحللين الماليين المعتمدين يوفر عدداً 
من اآلليــات لتزويد المســتثمرين واألعضاء 
بالمعلومــات الوافية من أجــل اتخاذ قرارات 

مستنيرة فيما يتعلق بنظام التقاعد.
وتشمل هذه الطرق:

- أساسيات التقاعد اآلمن: أدوات ومقترحات 
وأساليب تخطيط لمساعدة األفراد المستثمرين 
على االدخــار من أجــل التقاعد، ولمســاعدة 
مديري االستثمار على تقديم المشورة للعمالء 
حول كيفية االســتثمار بحكمة والتقاعد بشكل 

آمن.
- نشــرة التحليــل المالــي – عــدد الذكرى 
السنوية الـ 70: يضم هذا العدد من النشرة 10 
مــن أكثر المقاالت تأثيراً والمتعلقة بموضوع 
التقاعد، كما يقــدم برنامجاً نموذجيــاً للتقاعد 

المستقبلي.
- قواعــد أمناء معاشــات التقاعــد: قواعد 
الرشــاد أعضاء مجلس األمناء حــول كيفية 
خدمة مصالح المشاركين في برامج معاشات 
التقاعــد والمســتفيدين منهــا بأفضــل صورة 

ممكنة.
يعتبــر النظام التقاعدي المثالــي نتاج تبني 
المؤسســات المعنية لمبادرة مستقبل التمويل 
التــي تعتبر بدورها جهداً عالميــاً لبناء قطاع 
المجتمع بشكل أفضل.مالي جديــر بالثقــة ومســتقبلي الرؤية يخدم 

بول سميث

معهد المحللين الماليين المعتمدين يتصدى للمخاوف

مبادىء عشرة وإجراءات لنظام تقاعد مثالي
فـــي عصـــر تتنامى فيه نســـبة الســـكان 
العامليـــن الذين بلغوا ســـن التقاعد ويزداد 
فيه االهتمام العالمي بأنظمة التقاعد، نشـــر 
معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية 
العالمية لممتهني االستثمار التي تضع معيار 
تقرير نظام  المهنييـــن،  التفوق واالعتراف 
التقاعد المثالي الذي أعدته شـــركة ميرِسر 

لمصلحة المعهد.
وتطرح الدراســة التي يستعرضها التقرير 
مجموعــة من 10 مبادىء تحــدد االجراءات 
التــي يتوجب علــى العاملين فــي مهنة إدارة 
االســتثمار تطبيقها لتزويد عمالئهم بمكاسب 

مناسبة قابلة لالستدامة ويثق بها المجتمع.
وتم تصميــم هذه المبادىء العشــرة بحيث 
تشــكل أســاس الحــوار والنقاش في أوســاط 
ممتهنــي االســتثمار بغية اســتعراض وتقييم 
التغييــرات التــي يجــب إدخالها إلــى أنظمة 

المعاشات والتقاعد.
قلق التقاعد

وفي هذا السياق، قال عضو معهد المحللين 
الماليين المعتمديــن والرئيس التنفيذي للمعهد 
بول ســميث: يشــكل موضوع التقاعد أهمية 
كبيــرة ال يمكــن تجاهلــه. ففــي االســتبيان 
الســنوي لمشاعر األســواق العالمية الصادر 
عن معهــد المحللين المالييــن المعتمدين لهذا 
العــام، أعرب مــا نســبته 35 فــي المئة من 
األعضــاء المشــاركين فــي االســتبيان عن 
قلقهم بشــأن قضية التقاعد، مثل تأثير ارتفاع 
متوســط العمــر على المجتمــع، والنقص في 
خطط معاشــات التقاعد، وانخفاض مستويات 

مدخرات التقاعد.
أضــاف: لقد تحــدث أعضاؤنــا، وبدورنا 
أســتمعنا لهــم، ونتطلــع إلــى مناظــرة على 
مســتوى القطاع لتقريــب اآلراء بهدف إيجاد 

الحلول المناسبة لصالح المجتمع.
وتقــوم المبــادىء العشــرة لنظــام التقاعد 

المثالي على ما يلي:
1ـ أهداف واضحة لمجمل نظام التقاعد بما 
فــي ذلك األدوار التكامليــة لكل من المصادر 
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مبادرة للتوعية البيئية
أطلق )كويا دبي(، 
البيروف���ي  المطع��م 
أج��واء  يوف�ر  ال�ذي 
أمي��ركا الالتينية في 
دب��ي، أولى مبادراته 
الت��ي تتمحور ح�ول 
تعزيز االس����ت�دام�ة 
عب��ر ش����راكة م��ع 

)آرت س��بيس(، حيث س��يعرض أعماالً فنية لمؤسسة أوشين سول 
مصنَّع��ة من مواد مع��ادة التدوير، ومش��روعاً فوتوغرافياً بعنوان 

)أصل التكوين( للمصور البرازيلي الشهير سيباستياو سالغادو.

عبوة مصنوعة من مواد نباتية
كش��فت ش��ركة ك��وكا ك��وال ع��ن أول عبوة 
“بالنت بوتل” من بولي إيثيلين تيرفثاالت “بي 
إي ت��ي” في العال��م مصنوعة من م��واد نباتية 

بشكل كامل في معرض إكسبو ميالنو.
وتمثل العبوة رؤية “كوكا كوال” لتطوير بديل 
أكثر صداقة للبيئة يس��تند إلى مواد نباتية المنشأ 
للتغليف الذي يت��م تصنيعه في العادة من الوقود 

األحفوري وغيره من المواد غير المتجددة.
وتستخدم العبوة تقنية حائزة على براءة اختراع 
تقوم بتحويل الس��كريات الطبيعية الموجودة في 

النباتات إلى مكونات لصنع عبوات بالستيكية من ال�“بي إي تي”.

اآلالت الذكية ستنافس رغبة اإلنسان
أش��ارت مؤسس��ة الدراس��ات واألبحاث 
العالمية جارتنر إلى أن معدالت النمو الكبيرة 
للبيان��ات المس��تمدة من أجهزة االستش��عار 
المقرونة بالخوارزميات المتطورة والذكاء 
االصطناعي باتت تعمل على تمكين اآلالت 
الذكية من اتخاذ قرارات تجارية هامة بشكل 
متزايد ما يؤدي إلى تراجع مستوى السيطرة 

والتحكم البش��ري. وق��ال نائب الرئيس وزميل المؤسس��ة س��تيفن 
برينتس: ستصبح اآلالت الذكية، في ظل تنامي قدراتها، من البدائل 
المثالية للقوى العاملة البش��رية، والقابل��ة للتطبيق في ظل ظروف 

معينة، األمر الذي ستنعكس تداعياته على قطاع األعمال.

منتجع أتالنتس دبي
 كشف منتجع أتالنتس 
النخل��ة ف��ي دب��ي ع��ن 
برنام��ج مميز لمخيمات 
األطفال الصيفية يتضمن 
تنوعاً كبيراً في األنشطة 
به����دف م��لء أوق���ات 
األطف��ال والمراهق�ي���ن 
خالل  واإلف��ادة  بالمرح 

فترة الصيف والعطل المدرسية. وتشمل األنشطة المطروحة برامج 
محبو الحيوانات والعلماء الش��باب والمستكش��فون الجريئون وهي 

مخصصة لألعمار بين 3 و17 سنة.

أسبوع الموضة في نيويورك
كش�������ف 
فنّ�ان ال��راب 
األم�ي��رك��ي 
كانيه واس��ت 
ب�ال�ت�ع���اون 
العالم��ة  مع 
األلمان�يّ������ة 

أديداس عن مجموعة األحذية الجديدة ليزي بوس��ت . القسم األعلى  
مصنوع بش��كٍل تام من م��اّدة أديداس برايمكنت وه��ي ماّدة ثوريّة 
مصنوعة بواس��طة طرق هندس��يّة رقميّة متط��ّورة تجعلها توازي 

طبقة جلديّة ثانية للرجل.

افتتاح مطعم كراب تافرن
يخط��ط مطع��م 
ك���راب تاف�����رن 
الفتتاح فرع له في 
دب��ي بع��د النجاح 
الكبي��ر الذي حققه 
األول   فرع����ه 
والذي  لندن،  ف��ي 

يوف��ر مأكوالت متنوعة من سندويش��ات وس��لطات على الطريقة 
األميركي��ة المقدمة في نيويورك باإلضافة إلى أش��هى المأكوالت 
البحري��ة الت��ي تتضمن طب��ق الس��لطعون الكبي��ر ومجموعة من 

المشاوي المختارة.
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أجواء احتفالية في مطعم كويا دبي
كج����زء م����ن 
احتفاالته الس��نوية 
الثالثة  في فروعه 
حول العالم، ش��هد 
مطع��م كوي��ا دبي 
عمل�ي���ة ت�ح���ول 
ش��املة الستضافة 

احتفاليته الموسمية المميزة “الليلة البيضاء”. وجسدت هذه االحتفالية 
التي اس��تمتع خاللها الضيوف الذين تأنقوا بأجمل المالبس البيضاء 
فرصة فريدة لالحتفال وتميزت هذه المرة باستضافة نجم الدي جي 

العالمي روجيريو وعزف حي على الساكسفون.

Harry’s Bar مطعم
 ،Harry’s Bar كش��ف 
المطعم االيطالي الراقي في 
وس��ط بي��روت، ع��ن قائمة 
الطع��ام الحديث��ة لدي��ه وقّدم 
الشيف التنفيذي الجديد لديه، 
أوراتزيو غنتش��ي. وأصبح 

اآلن باس��تطاعة زوار المطع��م خ��وض تجربة المطب��خ اإليطالي 
الحقيقي.

وعلّق المدير الش��ريك في Harry’s Bar - بيروت سامي حّوا،  
قائالً: يشكل وضع غنتشي لقائمة الطعام الجديدة انجازاً استثنائياً في 

عالم فن الطبخ في بيروت، عاصمة التذّوق في المنطقة.

عيد الموسيقى في وسط بيروت
للسنة الخامسة عشرة 
المرك�ز  م��ن  وبتنظي�م 
وش����رك�ة  الفرنس����ي 
سوليدير برعاية وزارة 
الثقاف��ة، أقي��م مهرجان 
عيد الموس��يقى وس��ط 
بيروت بحضور حش��د 

كبير من محبي الفن والموسيقى. واستقبل عيد الموسيقى هذه السنة 
اكثر م��ن 60 فرقة محلية وعربية وعالمية، قّدمت حفالت متنوعة 
عل��ى مس��ارح توزعت في ثمانية مواقع مختلفة من وس��ط بيروت 

وإستمرت اإلحتفاالت حتى ساعات الفجر األولى.

غي مانوكيان يعزف لبنان
نه��ار حافل في 
روزنام��ة وج��ود 
الجناح اللبناني في 
مع��رض ميالن��و 
2015، ح��ي����ث 
كان لغي مانوكيان 
الموسيقية  وفرقته 

حفل موسيقي عزف فيه على البيانو أغان من التراث اللبناني ومن 
مؤلفاته الموس��يقية أمام الجناح اللبناني في منطقة البيومتوس��طية، 
بحضور وزير اإلقتصاد والتجارة آالن حكي، وحشد من الشخصيات 

ووفود لبنانية وأجنبية.

احتفالية أزياء (فيستيف فاشون)
كشفت ريفي��ل فاش���ون عن أحدث األزياء 
النس��ائية األنيق��ة ذات الج��ودة العالي��ة، التي 
تحتوي على اتجاهات جديدة للموضة، وتضم 
مختلف عالم��ات األزياء العالمية، وخيارات 
متع��ددة ألكث��ر “االس��تايالت” جاذبي��ة، في 
الخالدية مول في مدينة أبوظبي، حيث تحتوي 
المجموع��ة الحالي��ة من المالب��س اإلعتيادية 
اليومي��ة ومالبس الس��هرات على تصميمات 
مطعمة بالخ��رز واألحجار والدانتيل إلظهار 
لمحات من الثقة والجاذبية الفاتنة لدى النس��اء 

المهتمات بالموضة.

جائزة “أفضل فعالية خاصة”

ف��از حف��ل “بارونات النف��ط” الخي��ري بجائزة “أفض��ل فعالية 
خاصة”،  لقاء تمّكنه من جمع مبلغ 2.3 مليون دوالر لصالح العمل 
الخيري واإلنس��اني، ضمن جوائز الشرق األوسط للفعاليات، التي 
تختار حفالً خيرياً س��نوياً لتمنحه أحد أوس��مة التميّز. تم ذلك خالل 

حفل عشاء أقيم في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز بدبي.
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أوميغا سيماستر 300
يتيمز اإلصدار الجديد لساعة سيماستر 

300، التي قامت أوميغا بطرحها للمرة 
األول��ى ف��ي ع��ام 1957، والمصممة 
خصيصاً للغواصين والمغامرين، بتقنية 

المقاومة المغناطيسية الثورية.
وتع��د OMEGA Ceragold أح��د 
أكثر اإلضافات المميزة في هذا اإلصدار، 
فق��د تم تحديث ش��كل هيكل الس��اعة مع 
ذه��ب Sedna gold الفري��د، الخلي��ط 
المعدني المميز م��ن الذهب الوردي من 

ع�ي�ار 18 قي�راط الخاص بعالم�ة “أوميغا”.

Tissot T-Touch Expert الجديدة
 Tissot T-Touch تُمثل ساعة
Expert Solar الجديدة الس��اعة 
األول��ى العاملة باللمس التي تعمل 
على الطاقة الشمسية. ومما ال شك 
فيه أن هذه الس��اعة لن تخيّب آمال 
التقني��ة العاليةالتي  محبيها بفضل 
تمتاز بها. وتضم الس��اعة الجديدة 

تفاصيل مث��ل اإلطار الُمزوّد بقرص بوصل��ة عوضاً على األرقام 
 Super-LumiNova وقدرة قراءة في غاية الس��هولة بفضل سهم
على عقرب الدقائق، والذي يعني س��هولة التمييز بين وجهتك وبين 

الساعة حتى في الظالم الحالك.

افتتاح المتجر الراقي “سجنتشر”
العالم����ة  افتتح�ت 
الصديق��ي  التجاري��ة 
والمتج����ر الراق�����ي 
سجنتشر”  “المتحجبة 
ف��ي أب��راج بورت����و 
اللؤل�ؤة  ف���رع  أرابي�ا 
قط��ر، والتي ته���دف  
لتلبي�����ة احتياج����ات 

المرأة العربية العصرية في مجال المنتجات التقليدية الفاخرة، وتقدم 
مجموعة مميزة من العباءات المصنوعة يدوياً والش��يل والمنتجات 

الجلدية واالكسسوارات التي تتميز بتصاميمها الرائعة.

معرض الساعات الفاخرة
يس��تضيف مرك��ز دبي 
المال��ي العالم��ي النس��خة 
الثاني���ة م����ن مع�����رض 
 Salon des Grandes
م��ن   ،Complications
تش��رين   19 ولغاي��ة   16
الثاني/نوفمبر 2015. وقد 

ب��دأ تنظيم هذا المع��رض األول من نوعه في اإلم��ارات والمنطقة 
عام 2014 ليشكل منصة لقطاع الساعات الفاخرة. وسيسلط الضوء 
على ابتكارات أش��هر العالمات التجارية العالمية س��واء الشركات 

المصنعة المشهورة تاريخياً أو صناع الساعات المستقلين.

هاتف مشترك بين فيرتو وبنتلي
كش��فت “فيرت��و”، المتخّصص��ة بصناع��ة 
الهوات��ف المتحركة، ع��ن ثاني هات��ف لها في 
إطار ش��راكة مّدتها 5 س��نوات مع شركة بنتلي 
 Vertu Signature for موت��ورز، أال وه��و

 .Bentley
يذكر ان الهاتف يُصنع يدوياً مع عناية مطلقة 
ألدق التفاصي��ل باس��تخدام أجود الم��واد ووفقاً 
ألعل��ى المعايير التي تش��ترطها “فيرتو”. وهو 
 Bentley Mulsanne مس��توحى من س��يارة
Speed، والمعروف��ة عالمياً بأنها تجمع ما بين 

األداء والفخامة واألناقة.

طرازان جديدان من (ريتشارد ميل)
 Richard ش�����رك�ة  طرح��ت 
Mille لفيليب ماسا سلسلة خاصة 
 RM 056 ترتكز عل��ى الطرازين
وRM 011، أطلق��ت عليه��ا اس��م 

“الذكرى السنوية العاشرة”.
 ،RM 056 ط��راز  ويتمي��ز 
المع��روف ل��دى الخب��راء، بجانبه 
التقن��ي االس���تثنائي، أم��ا الطراز 

 ،Richard Mille�فهو طراز رمزي خاص ب ،RM 011 الثان��ي
تّمت تسميته منذ نشأته باسم فيليب ماسا. وقد تم تجميعه بمناسبة هذه 

.NTPT الذكرى في علبة مصنوعة من مادة الكربون
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مهرجان جونيه الدولي 2015

نف��ذت ICE International Events المتخصص��ة بإط��الق 
األح��داث والفعاليات في لبنان، مهرجان جونيه الدولية 2015، مع 
عرض غير مس��بوق ومتزامن أللعاب نارية أضاءت س��ماء خليج 
جونيه. وضم الحفل حش��داً من الشخصيات االجتماعية واالعالمية 
الذين التقوا على شاطئ المدينة لمشاهدة اطالق المهرجان الذي بات 
 ATCL يغطي مس��احة 8 كيلومترات ابتداءاً من نادي الس��يارات

وصوالً إلى كازينو لبنان.
كما شهد االحتفال، اللقاء السنوي لحوالى 600 قارب ويخت أتوا 
من مختل��ف المناطق والمرافئ المحلية واالقليمي��ة تزامنا مع أداء 

موسيقي مباشر تبعه عرض لل�DJ المعروف سعيد مراد.

التحكم باألطراف االصطناعية بالتفكير
ق���دم�����ت 
ش�ركة “أو بي 
كا” الروس��ية 
مع��رض  ف�ي 
“إنوب���روم – 
2015” ف���ي 
يكاترينب��ورغ 
ال�روس�����ي��ة 

أجهزة ذكية الكترونية من شأنها التحكم في األطراف االصطناعية 
لإلنس��ان بقوة التفكي��ر. وضمن تلك األجهزة جه��از كمبيوتر ذكي 
بوس��عه التحكم في وس��ائل إلكتروني��ة والكتروبيولوجي��ة )بيونية( 
باس��تخدام قوة تفكير صاحبه األنس��ان. وتفت��ح التكنولوجيا الجديدة 
إمكانيات واسعة أمام الطب في مجال تصنيع األطراف االصطناعية 

وتأهيل المعوقين وتطوير أجهزة الروبوتات بشكل عام.
وق��ال مدير المش��روع في الش��ركة ألكس��ندر كولي��ش: إن هذه 
التكنولوجي��ا تقضي بتحويل أفكار ونوايا مس��تخدم الجهاز المتمثلة 
بإشارات كهربائية واردة من مخه، إلى أوامر ترسل إلى األطراف 

االصطناعية أو الروبوتات التي تقوم فورا بتنفيذها.

اإلبداع من خالل التعاون
يعتبر “معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروس��ية” المع��رض الوحيد من نوعه في المنطقة. 
إذ إن الرعاية الخاصة التي يوليها  الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان للمعرض تؤكد دور أبوظبي 
الريادي في تعزيز تراثها التاريخي، وإضافة أبعاد ثقافية جديدة لهذا الحدث الرياضي المميز. ومن 
هذا المنطلق، عمل عدد من الفنانين العالميين على تطوير أعمال فنية ولوحات تشكيلية خصيصاً 

لهذا المعرض ما يؤكد إطاللته الدولية.
إن مؤسسة بطرس للفنون الجميلة، التي هي جزء من مجموعة بطرس العالمية المتخصصة في 
التصميم وإبداعات الخط العربي، سبق لها أن حققت على مدى السنوات الماضية نجاحاً مشهوداً 
ف��ي التع��اون مع بعض الفنانين العالميي��ن المعروفين، من بينهم: إيمانويل غيراغوس��يان، روبن 
هيزل��وود، آرليت حداد، كريكور أغوبيان، متين صالح، نديم متى، وأنطوني داوتون. وقد حققت 
عالقات التعاون مع هؤالء الفنانين أعماالً فنية خاصة دمجت بين جماليات الخط العربي بريش��ة 

مراد بطرس وإبداعات الفنانين، بحيث يتماهى الجانبان في تناغم يغني العمل الفني.
أما في معرض هذا العام، فإن “بطرس للفنون الجميلة” تعلن عن أعمال مش��تركة مع أربعة 
فنانين معروفين، هم: كريس��تين ش��وبل، كريستين جميل، كارول كمب، والفنانة األخيرة عضو 
في مجموعة تبادل الحروف، وهي منظمة في بريطانيا، تعمل على تش��جيع اس��تخدام الخطوط 
في مختلف وس��ائل اإلعالم. وأس����ف�ر التعاون بين مراد بطرس وكريس�تين ش��وبل عن سلسلة 
من األعمال الفنية ذات المس���ت�وى الرفيع جداً، ذل��ك أن روعة الخط العربي بقلم مراد مندمجة 
مع خبرة كريس��تين في توظيف األلوان واألس�اليب الفني�ة المتنوع�ة أعط��ت إبداع�ات ممي��زة 

للغاية في أعم�ال فنية تحلق في سماء اإلبتكار.
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كوبا تقضي على انتقال “االيدز”

أك��دت منظمة الصحة العالمية، أن كوب��ا أصبحت أول دولة في 
العال��م تقضي على انتقال فيروس “أتش آي في” المس��بب لمرض 
نقص المناعة المكتس��ب )أي��دز( وداء الزهري من األم إلى الطفل.

وقال��ت: إن الوفد الدولي، الذي تم إرس��اله إل��ى كوبا خلص إلى أن 
األخيرة حققت معايير الحصول على اللقب.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان األميركية كاريس��ا إتيان: إن 
نجاح كوبا يبين أن مبدأ االستفادة والتغطية الصحية للجميع هو مفتاح 

النجاح حتى في مواجهة التحديات الكبرى مثل األتش آي في.
وأشادت منظمة الصحة للبلدان األميركية ومنظمة الصحة العالمية 

بكوبا لتوفيرها الرعاية الصحية المبكرة للسيدات الحوامل.

اهتمام بأدوية السرطان الكوبية

س��محت كوب��ا   لعلم��اء أميركيين باالطالع عل��ى واحد من أهم 
إنجازاته��ا الطبية، وهو دواء للحد من انتش��ار س��رطان الرئة، في 
خطوة وضعها المراقبون في إطار سياسة تحسين العالقات الثنائية 
بي��ن كوبا و أميركا. ووصفت بعض وس��ائل اإلع��الم الغربية هذه 
الخطوة ب�“أحد أهم المكاسب التي ستحصل عليها الواليات المتحدة 

من انفتاحها على الدولة الشيوعية”.
الدواء الكوبي يدعى “س��يمافاكس” Cimavax وهو يعمل على 
توقيف انتشار الخاليا السرطانية في الرئة حتى في مراحل متقدمة 
من المرض، فيساهم في إطالة عمر المريض لحوالي 6 أشهر، كما 

نقلت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

الكربوهيدرات سر الصحة
اس��تنتج علماء اوس��تراليون 
م��ن نتائ��ج الدراس��ة العلمي��ة 
تن��اول  ان  الت��ي أجروه���ا، 
الكربوهي��درات ه��و مفتاح 
األنس�����ان  ط�ول ع�م���ر 
وصحته الجيدة، مشيرين 
الى أن الحمي��ة الغذائية 
البروتينات  المنخفضة 
الفوائد  نف��س  تعط��ي 
التي تعطيها الحميات 

الغذائي��ة ذات الس��عرات القليل��ة. وأثبتت الدراس��ة أن تناول كمية 
صغي��رة من البروتينات والكربوهي��درات الجيدة قد يصبح أفضل 
اس��تراتيجية غذائية لإلنس��ان. وكما هو معل��وم فإن البيض افضل 
مص��در للبروتينات الجيدة، إضافة الى اللح��وم البيضاء والحليب 

وفول الصويا.
أم��ا الكربوهي��درات الجي��دة فأفض��ل مصادرها ه��ي الفواكه 
والخض��روات والبقول والحب��وب الكاملة، ويفض��ل االبتعاد عن 

السكر والخبز األبيض والمعجنات.

طريقة لوقف نزيف الجروح

ط��ور العلم��اء م��ادة مش��تقة من قشور القريدس )الجمبري(، 
وصنعوا منها رغوة يمكن رش��ها مباش��رة عل��ى الجرح المفتوح 
لوقف النزيف بسرعة وبكفاءة تصل إلى 90 %. ويمكن أن تكون 
المادة ذات فاعلية كبيرة عند معالجة اإلصابات الناجمة عن العنف 

في الشوارع والمعارك العسكرية.
يش��ار إل��ى ان اإلصابات والعنف تتس��ببان بح��دوث حالة وفاة 
واحدة تقريبا من بين كل 10 حاالت وفاة س��نويا في العالم، وذلك 
وفق��اً للمراك��ز األميركي��ة المتخصص��ة في مكافح��ة األمراض 

والوقاية منها.
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فتح أبواب المحطة الفضائية الدولية

اقترح رئيس الوكالة الفضائية األوروبية يوهان ديترتيش فويرنر 
فت��ح أبواب المحطة الفضائية الدولية أم��ام رواد فضاء من الصين 
والهند، مش��يراً إلى أن��ه يتعين على الدول ال���15 الداعمة للمحطة 
التخل��ص من مبدأ إغالق المحطة أمام ال��دول األخرى الراغبة في 

االنضمام إليها.
وتع��د المحطة الفضائي��ة الدولية التي كلف��ت 100 مليار دوالر، 
ويمكن رؤية أضوائها من األرض بالعين المجردة، مشروعا مناسبا 
لألبحاث والسكن، وسيوفر إبقاءها في الفضاء فرصاً كبيرة للشركات 
التجارية والباحثين لالستفادة من االستثمارات في مجاالت البحوث 

العلمية في الفضاء التي تبلغ 3 مليارات دوالر سنويا.

تلسكوب ماجالن العمالق

أعلنت منظمة تلس��كوب ماج��الن العمالق )جي إم ت��ي أو(، أن 
ش��ركاءها الدوليي��ن األحد عش��ر التزم��وا بأكثر م��ن 500 مليون 
دوالر للبدء في بناء الجيل الجديد من التلسكوبات العمالقة. وحالما 
يكتمل بناؤه، يستعد تلسكوب ماجالن العمالق ليكون أكبر تلسكوب 
بصري في العالم. وتمتد المرايا السبعة الخاصة ب�“تلسكوب ماجالن 
العمالق” على مدى 25 متراً، وس��تركز أكثر بس��تة أضعاف على 
كمي��ة الضوء التي ترس��لها أكبر التلس��كوبات البصرية الحالية في 
الص��ور فيص��ل وضوحها إلى 10 م��رات أكثر من تل��ك التي في 
تلسكوب هابل الفضائي. ومن المتوقع أن يرى التلسكوب النور عام 

2021، ويكون جاهزاً للعمل بشكل كامل بحلول العام 2024.

جليد القمر قد يفني البشرية
ط��رح علم��اء بولنديون فرضية جديدة، تفي��د بأنه في حالة تفتت 
القم��ر نتيجة اصطدام��ه بكويكب ما، فإن البش��رية س��تفنى نتيجة 
الطوفان الذي سيحصل فيما بعد من جراء ذوبان الجليد الموجود في 

المناطق القطبية للقمر والذي يقدر ب�600 مليون طن.
ويقول العلماء، انه في حالة تفتت القمر الى قطع صغيرة، وتحت 
تأثير قوة الجاذبية األرضية س��تتكون ح��ول األرض حلقة من هذه 

القطع الجليدية كالتي تحيط بكوكب زحل.
الطوفان سيحصل نتيجة ذوبان هذه القطع الجليدية، مسببة هطول 
أمطار تستمر بين 100 – 200 سنة، وهذا سيؤدي الى غرق جميع 

المدن الكبرى في العالم.

(هانيويل ايروسبيس) تساعد (ناسا)
أعلنت ش��ركة هانيويل ايروس��بيس عن توفير المس��اعدة لوكالة 
الفضاء ناس��ا الكتشاف آفاق فضائية جديدة عبر رحلة لمسافة ثالثة 

مليارات ميل الى كوكب بلوتو.
وخالل مهمتها الممتدة لتسع سنوات إلى حافة النظام الشمسي، تم 
االسترشاد بتكنولوجيا هانيويل للمالحة الفضائية من موقع االنطالق 
الى الوجهة المقص��ودة، ومن ضمنها اثنتين من تكنولوجيا وحدات 

القياس المصغرة.
كما توفر ه��ذه الوحدات التي اثبتت فعاليته��ا، وموثوقيتها، وقلة 
تكلفته��ا ارتفاع��ات حرج��ة وبيانات س��ريعة لتحدي��د المواقع بدقة 

والمساعدة في تصحيح المسارات وتحديدها الى بلوتو وما بعده.
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المكسرات تقي من امراض خطيرة
أك��د باحث��ون هولنديون أن تن��اول حفنة مكس��رات يومياً يخفف 
خطر اإلصابة بالنوبة القلبية، أو الوفاة جراء السرطان أو السكري، 
الفتين الى أن فوائد المكسرات تتجلى لدى الذين يتناولون يومياً 10 
غرامات منها أو الفول السوداني. إال أن كمية الملح والزيت النباتي 

المتواجد في األخير تقضي على فوائده الصحية.
ويحتوي الجوز والفول الس��وداني عل��ى الفيتامينات، واأللياف 
والمواد المضادة لألكس��دة التي قد تس��اهم ف��ي انخفاض معدالت 
الوف��اة، خصوص��اً لدى أولئ��ك الذين يعانون األمراض التنفس��ية 
كالرب��و، انتف��اخ الرئة، الس��كري، واألمراض العصبي��ة. كما قد 
تخفض المكس��رات من خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب 

واألوعية الدموية.

مكافحة التلوث تنقذ مليوني انسان
أظهرت دراسة 
أن احترام معايير 
الج��وي  التل��وث 
م�ن ش�����أن��ه أن 
يجنب العالم أكثر 
م��ن مليوني وفاة 
س��نويا. وبحس�ب 
تقدي��رات منظمة 
الصح�ة العالمي�ة، 

يودي التلوث سنويا بحياة ثالثة ماليين و200 ألف شخص، أي أكثر 
من ضحايا مرضي اإليدز والمالريا معا.

وركز معدو الدراسة على الجزيئات األصغر من 2.5 ميكرون، 
وهي ق��ادرة على الدخول عميقا في الرئة، مس��ببةً أمراض القلب 
الوعائية والس��كتات الدماغية وأمراض انتفاخ الرئة والس��رطان 
وغيرها. وتتك��ون هذه الجزيئات من احت��راق الفحم في محطات 
تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة، وم��ن الغ��ازات المنبعثة م��ن عوادم 
الس��يارات، وم��ن انبعاثات األنش��طة الصناعية ومواق��د الفحم أو 

الخشب في المنازل.

فوائد عصير التوت البري
كش��فت دراسة جديدة أن تناول ش��راب عصير التوت البري ذو 
الس��عرات الحرارية المنخفضة قد يس��اعد عل��ى التقليل من خطر 
اإلصابة  بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية. وتم الترحيب 
به��ذا االكتش��اف باعتب��ار أن منظمة الصح��ة العالمي��ة تُحمل هذه 
األمراض الثالثة مس��ؤولية 15.6 مليون حالة وفاة سنوياً من جميع 
أنحاء العالم. وتُعتبر هذه األمراض من بين الحاالت الصحية األكثر 

انتشاراً وكلفةً.
وتبين الدراسة ايضا أن التوت البري يشّكل مصدراً غنياً لمكونات 
وقائية تدعى )البوليفينوالت( التي تدعم الدفاعات الطبيعية في الجسم 

وتساعد على تحقيق حياة متوازنة من أجل تحسين الصحة.

روسيا تخترع أول بطارية نووية
اس���تمراراً 
لإلنج���ازات 
العلمي���ة التي 
قطاع  يشهدها 
الطاقة النووية 
ال�روس�������ي 
مؤخراً، يعتزم 

الخبراء في جامعة تومسك التكنولوجية في سيبيريا إطالق أول دفعة 
تجريبية من البطاريات النووية .

ويقوم مبدأ عمل مصدر البطارية الجديدة على “أشعة بيتا” التي 
من ش��أنها إشعاع نظير النيكل – 63 الذي يبدأ بتأثيره توليد الطاقة 
الكهربائية التي يمكن أن تشحن األجهزة االلكترونية على مدى 50 

عاما.
وقال مدير مصنع التعدين الكيميائي الذي يعتبر جزءاً من مؤسسة 
“روس آت��وم” الحكومية الروس��ية، بيوتر غافريل��وف، إن عملية 
نش��وء كمية كافية لنظير النيكل – 63 تس��تغرق س��نة واحدة. وهذا 
يعني أن نموذج أول بطارية نووية روسية سيظهر في نهاية 2016 

أو مطلع 2017.
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جامعة حمدان بن محمد الذكيةكلفة الجرائم اإللكترونية في المنطقة
الشـــــرق  يناقـــــش مؤتـمـر 
األوســــط لألمــن اإللكترونـي، 
والذي يعقد بتنظيم من شــركتي 
“كوميكبوســيوم” و“دي جــي” 
لالستشارات في أبوظبي، القضايا 
اتجاهــات  بأحــدث  المرتبطــة 
مجال التطّور التكنولوجي وأمن 

تكنولوجيا المعلومات.
الجريمــة  الســتبيان  ووفقــاً 
اإلقتصاديــة في منطقة الشــرق 

 ،)PwC( األوسط الذي أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز
فإن 2 % من المشــاركين فيه كانوا قد أبلغوا عن خســائر مادية 
للجرائــم اإللكترونيــة تــرواح ما بيــن 5 و 100 مليــون دوالر 

أميركي.
وقال المدير العام لشــركة كوميكبوســيوم في الشــرق األوسط 
فادي ســعد: لقد قررنــا إقامة هذا الحــدث نتيجةً لتزايــد تهديدات 
الجرائــم اإللكترونية )APTs( على قطــاع تكنولوجيا المعلومات 

في السنوات األخيرة المنصرمة.

قــــعــــــــــت  و
“مايكروســـوفت”  
اتفاقيـة شـــــراكــة 
اســــتراتيجيــة مع 
جامعـــة حمــــدان 
الذكية  بــن محمــد 
ســــتـصبـح  الـتـي 
بموجبهـا الشــريـك 
الرســـمي لـ“شبكة 
مـايكـروســــوفت 

بيزســبارك”. وتمثل االتفاقية خطوة هامة من شأنها تمكين الجامعة 
مــن دعم وتســريع وتيرة نجاح الشــركات الناشــئة ضمــن قطاع 

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وبموجب االتفاقية الجديدة، ستنضم جامعة حمدان بن محمد الذكية 
إلى الشبكة الواسعة من شركاء برنامج “مايكروسوفت بيزسبارك” 
فــي مختلف أنحــاء العالم. وقد وقع االتفاقيــة كل من رئيس جامعة 
حمــدان بن محمد الذكية منصور العور، والمدير اإلقليمي العام في 

“مايكروسوفت الخليج” سامر أبولطيف.

“دوكاب” تتعاون مع “لينكدإن”مذكرة تفاهم لـ(جيه أل أل)

وقََّعــت كل من مجموعة جيه إل إل، كبرى المجموعات العالمية 
لالستثمارات واالستشارات العقارية، والغرفة التجارية بجدة )جيه 
سي سي آي(، مذكرة تفاهم حول جمع وتشاطر بيانات قطاع تجارة 
التجزئة. وســوف تعمل )جيه أل أل( بصفة فريق خارجي مســتقل 
يساعد لجنة قطاع تجارة التجزئة في جمع البيانات الخاصة بمؤشر 

“جيه أل أل – جيه سي سي آي”.
وقــع االتفاقية كل مــن المدير الوطني واإلقليمي لشــركة “جيه 
أل أل” في الســعودية جميل غزنوي واألمين العام للغرفة التجارية 

الصناعية بجدة عدنان مندورة.

أعلنت شركة “دوكاب”، 
لصناعة الكابالت الكهربائية 
عاليــة الجــودة ومنتجاتهــا 
فــي المنطقة، عــن عزمها 
على العمل مع “لينكدإن”، 
أكبر وأوســع شبكة تواصل 
مهني فــي العالــم، لتعزيز 
شــبكة  علــى  حضورهــا 
اإلنترنت دعماً لجهودها في 
استقطاب أصحاب الكفاءات 

المهنية.
ومن خالل هذا التعاون، 

ستقوم “دوكاب” باستخدام منصة “لينكدإن” لزيادة متتبعي صفحتها 
علــى الموقع، وتحفيــز التواصل مع أصحاب الكفاءات بما يشــمل 
توسعة القنوات اإللكترونية الستقطاب هؤالء الموهوبين. وستمدها  
بباقــة من حلول التوظيــف لتمكينها من رصد وتحديد المرشــحين 
المناسبين للعمل لديها ضمن قاعدة أعضاء “لينكدإن” الهائلة، التي 

تضم أكثر من 15 مليون شخص يقطنون ويعملون في المنطقة.
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اتفاقية لـ“أكرونيس” في المنطقة

منصة “واتسون” في المنطقة

وقــع كل من مدير شــركة أكرونيس لمنطقة الشــرق األوســط  
وأفريقيا جوربريت أهوجا، والشــريك اإلداري لشــركة الحوسني 
لتجارة برامج الكمبيوتر الدكتور ســلفا رايفســكي، اتفاقية شراكة 
جديدة ، لتوزيع منتجاتها اإلســتهالكية في المنطقة، حيث ســتقوم 
شركة الحوسني بإعادة نشر وتوزيع مجموعة منتجات “أكرونيس 
تــرو إيميــج 2015” النظام المتكامل واآلمن وســهل اإلســتخدام 
للنســخ اإلحتياطي للصور، الذي يتيح إمكانية عمل نسخ إحتياطية 
لإلســتخدام الشــخصي فــي البيئــات التقليديــة والســحابية )على 

اإلنترنت(.

أعـلـنــــت 
شــــــــركــة 
الـمـبـادلـــــة 
لـلـتـنـمـيــــة 
)مبادلـــــة(، 
كــة  شـــــر و
“آي بي إم”، 
عــن اتفاقيــة 
لتوفيـر نظـام 
الكمبيـوتــــر 

“واتسون” في المنطقة وتهدف هذه الشراكة إلى توفير تكنولوجيا 
الحوســبة المعرفيــة من “واتســون” على امتداد المؤسســات في 
المنطقــة وذلك في مجاالت الرعايــة الصحية والتجزئة واألعمال 

المصرفية والتمويل والتعليم.
ويمثــل النظام حقبة جديدة في مجال الحوســبة يمكن من خاللها 
ألنظمة الحاسبات تحليل كميات ضخمة من البيانات غير المنظمة، 
وفهم المســائل المعقّدة التي تنطــوي عليها اللغة الطبيعية، ومن ثّم 

الرد عليها بإجابات مستندة إلى البراهين.

(زد تي إي) توقع مذكرة تفاهم

مسابقة “االبتكار من أجل التأثير”

وقعت شــركة )زد تي إي( مذكرة تفاهم مع شركة )سوفت بانك( 
للتعاون في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا شــبكات االتّصاالت 
الجوالة السابقة لتقنيات الجيل الخامس.  وبموجبها ستتعاون الشركتان 
في مجال بحث وتطوير حلــول االتّصاالت الجوالة، باإلضافة إلى 
تقييمها والمصادقة عليها، انطالقاً من التقنية السابقة للجيل الخامس 
مــن )زد تي إي( بما في ذلك تقنية المدخالت والمخرجات المتعددة 

)ماسيف ميمو(.
وقــع االتفاقيــة كل من نائــب الرئيس األول لدى )ســوفت بانك( 
كييشــي ماكيزونــو ونائب الرئيــس األول لدى )زد تــي إي( زانج 

رينجون.

تنظــم كل مــن )ســلطة واحة 
للســيليكون(، ومركز دبي  دبي 
لتطويــر االقتصــاد االســالمي 
بالتعــاون مع شــركة تومســون 
رويتــرز، النســخة األولــى من 
مســابقة “االبتــكار مــن أجــل 
التأثيــر”، وذلــك علــى هامش 
انعقاد فعاليات النسخة الثانية من 

القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي 2015، والتي تُقام يومي 5 و6 
تشرين أول/أكتوبر 2015، في مدينة جميرا في دبي.

يأتــي إطالق هــذه المبادرة في إطــار التزام ســلطة واحة دبي 
للســيليكون ومركز دبــي لتطوير االقتصاد االســالمي بلعب دور 

فاعل في دعم االقتصادات الناشئة.
وتعليقــاً على المســابقة، أكد نائــب الرئيس والرئيــس التنفيذي 
لســــلطة واحــة دبـي للســــيليكـون الدكتور محمــد الزرعونـي، 
علــى التــزام الواحة بدعـم الشــــركات الناشـــئة ورواد األعمـال 
العاملين في قطاع االقتصاد الرقمي اإلسالمي وصناعة المحتوى 

العربي.
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Mobile Request Chat خاصية
بات بإمكان المسافرين اليوم التواصل 
بشكل مباشــر مع جميع فنادق ماريوت 
التي يبلــغ عددها 500 فندق حول العالم 
قبل وصولهم وأثنــاء إقامتهم وحتى بعد 
 Mobile مغادرتهم، من خالل خاصية
Request الجديــدة التــي تُطرح ضمن 

.Marriott Mobile تطبيق
ُصّممــت هــذه الخدمــة لتتيــح أمــام 
ضيوف  ماريوت الدولية طلب الخدمات 
والتســهيالت التــي يرغبون فيهــا أينما 

ُوجدوا.

“هواوي” تحصل على لقب
حصلت “هواوي” على 
األبــرز  “المســاهم  لقــب 
فــي تطوير تقنيــات الجيل 
الخامــس”، خــالل “القمة 
العالميــة لتقنيــات الجيــل 
التــي   ،”2015 الخامــس 
الضــوء  تســليط  شــهدت 

علــى عدة محــاور تتعلق بتطويــر تقنيات شــبكات الجيل الخامس 
لالتصاالت، المتوقع لها أن تصبح بنية أساسية لعالم فائق االتصال، 
تدعم رفع قدرة شــبكات االتصاالت آالف المرات، وتوفر األساس 

المتين لمشاريع الرقمنة والمدن الذكية المستقبلية في المنطقة.

حملة ترويجية لـ(واكوم)
أطــلــقــــت 
“واكــــــــوم” 
حـمـلــتــهـــــا 
الترويـجـيـــــة 
العالمية األولى 
“أبـدع أكثــر”  
التي تهدف إلى 

تزويــد المختصين والهواة في مجالي التصوير والرســم بمجموعة 
من األدوات التي تســاعدهم على اإللهام واالبتكار وتقديم مزيد من 
اإلبداع. وســيتم في إطار هذه الحملة توفير مجموعة عالية الجودة 

من المواد والمحتوى التعليمي والملفات القابلة للتحميل.

موقع جديد لـ(متداول)
الكويتيــة  الشــركة  طرحــت 
)كفيــك(  واإلســتثمار  للتمويــل 
موقع متــداول الجديد والمتطور، 
الذي يحاكي المستهلكين بطريقة 
تــم  حيــث  وعصريــة،  جذابــة 
تصميمه ليكون أكثر تركيزاً على 
احتياجات المستخدمين النهائيين.

تــم تطويــر التصميــم الجديد 
بطريقة تفاعلية وإتقان هندســي، إلبراز الموقع بصورة تتناسب مع 
خدمــة “متداول”، التي تتميز بالحضور القوي في الســوق، والباع 

الطويل في مجال التداول اإللكتروني.

(أو دي أس 2) تتوسع
اتسع نطاق عالقات 
العمل بيــن )فودافون( 
هولندا و)أو دي أس2( 
مع قيــام األولى بتقديم 
البيــع  إعــادة  بوابــة 
مــن أجــل أعــادة بيع 

االشــتراك في التليفزيــون الرقمي عريض النطــاق، وهي إضافة 
لبرنامج المبيعات الميدانية الخاص بشركة )أو دي أس2( الذي بدأت 
)فودافون( باستخدامه عام 2014 من أجل عملياتها للبيع من الباب 
إلى البــاب لمجموعة محددة من المنتجات )اشــتراكات التليفزيون 

عريض النطاق(.

صورة فضائية لـ“دبي سات2”
التقــط القمــر الصناعــي 
“دبي ســات 2”، القمر الذي 
يملكه ويديره “مركز محمد 
بن راشــد للفضــاء” صورة 
المكرمــة  لمكــة  فضائيــة 
بدقــة تصل إلى متــر واحد، 
وجــودة  بنقــاوة  وتميــزت 

عالية. ويوفر القمر الصناعي “دبي سات 2” صور فضائية لمختلف 
الهيئات والجهات في دولة االمارات وخارجها، إذ يتم إستخدامها في 
عــدد من المجاالت مثل التخطيط المدنــي، إدارة الكوارث، الرصد 

البيئي، رسم الخرائط والبحث العلمي.
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تبنت إل جي منذ بداية األزمة برنامجاً للمســؤولية االجتماعية، حيث 
قامت بتخصيص جزء كبير من الميزانية التســويقية للعمل االجتماعي 
ومســاعدة الســوريين تحت رســالة ”ســورية في قلوبنا“، حيث قامت 
بإنشــاء غرف أطفال إل جي في كثير من مدارس الوافدين في دمشــق 
والمحافظات، باإلضافة الي تعليم الموســيقى لألطفال المتضررين من 

الحرب، وهناك أيضاً المساعدات المادية والعينية.
وقد قمنا خالل العام الحالي بإطالق برنامج مســابقات ”إل جي كويز 
شــو“ والذي تم عرضه على قناة سما الفضائية، بهدف تشجيع الطالب 

على مواصلة مشوارهم الدراسي ألنهم هم االمل في بناء سورية.
ما الذي تتميزون به، الجودة أم السعر؟

الجودة والسعر خطان متالزمان لشركة إل جي، تقديم الجودة بأنسب 
سعر وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك بالوقت الراهن، إضافة 

إلى تقديم خط إنتاج يغطي كل فئات المجتمع.
قدمتم عروضا مغرية على بعض السلع، ماهي فلسفتكم في التسويق؟
باختصار تقديم قيمة حقيقية للمســتهلك وأخذ حاجاته بعين االعتبار، 
وبناء خطه بيع وتسويق استناداً الى حاجات السوق الرئيسية، وذلك بعد 

دراسته دراسة وافية.
حافظتم على وجودكم في السوق السورية في ظل األزمة، هل فكرتم 

في وقت من األوقات تحت وطأة األزمة باالنسحاب ولو إلى حين؟
منذ بداية األزمه قررت إل جي االستمرار في السوق السورية ودعم 
السوريين من خالل برنامجها للمســؤولية االجتماعية، في ظل خروج 
كثير مــن المنافســين المحليين واألجانــب من الســوق، ولكن حصيلة 
عشرين عاما من قيادة السوق السورية في مجال اإللكترونيات ال يمكن 
السوري بأفضل المنتجات بغض النظر عن هامش الربح.االســتغناء عنها، فالهدف الرئيســي هو االســتمرار وتزويد المستهلك 

ميس سنقر

ال جي مستمرة في السوق السورية رغم الظروف الصعبة

سنقر: سورية ستجتاز األزمة ونزود المستهلك بأفضل المنتجات
أكدت مسؤولة قسم التسويق في إل جي سورية ميس سنقر لمجلة 
البنك والمســـتثمر، أن  قرار إل جي البقاء في السوق السورية، جاء 
إليمانها بأن سورية ستجتاز المحنة التي تمر بها. وقالت انه منذ بداية 
األزمة قررت إل جي االستمرار في السوق ودعم السوريين من خالل 
برنامجها للمسؤولية االجتماعية، في ظل خروج كثير من المنافسين 
المحلييـــن واألجانب منه، لكـــن حصيلة 20 عاما من قيادة الســـوق 
الســـورية في مجال اإللكترونيات ال يمكن االســـتغناء عنها، فالهدف 
الرئيسي هو االستمرار وتزويد المستهلك السوري بأفضل المنتجات.

وفي ما يلي نص الحديث:
ما هي أبرز المنتجات التي تطرحها إل جي في السوق السورية؟

تنتج إل جي العديد من األجهزة اإللكترونية موجودة كلها في الســوق 
الســورية، عبر الصــاالت والوكالء فــي المحافظات كافــة. ومن هذه 
االجهزة األدوات المنزلية كالغساالت والبرادات والجاليات والنشافات 
والمكانس الكهربائية والمايكرويف، وأجهزة الترفيه كالشاشات وأجهزة 
صــوت وأجهزة الموبايــل الذكية. باإلضافــة إلى أنظمــة توليد الطاقة 
الكهربائية عن طريق الشمس الذي تم طرحه حديثاً في السوق السورية، 

وبأسعار مناسبة، وأجهزة التكييف العادية والمركزية.
ما مدى اإلقبال على منتجاتكم؟ هل هي في تزايد أم تراجع؟

إن اإلقبال على منتجاتنا في تزايد مستمر، ويعود ذلك لسياسة األبحاث 
والتطوير وخلق ميزة تنافسية بالمقارنة مع المنتجات األخرى المتواجدة 
حالياً في السوق، وبالتالي توفير أفضل جودة ضمن سعر مناسب لعمالئنا.

هل من أرباح تجنونها قياساً مع الواقع؟
ال يمكن تقدير ذلك بشكل دقيق، وذلك بسبب تغيرات السوق الكبيرة. 
لقــد جاء قرار إل جي البقاء في الســوق الســورية رغــم كل الظروف، 

إليمانها بأن سورية سوف تجتاز المحنة التي تمر بها عاجالً أم أجالً.
هل أثر تراجع القوة الشرائية لدى السوريين عموماً بسبب ظروف 

الحرب وتراجع العملة الوطنية على مبيعاتكم؟
بالتأكيد، تأثرنا مثلما تأثرت أي شــركة في ســورية، خاصة وأن كل 
منتجاتنا من الواردات، حيث تأثرت المبيعات إلى حد كبير بسبب تراجع 
قيمة الليرة، ولكن ما زال الكثير من العمالء يبحثون عن منتجات إل جي 

ويفضلونها على باقي العالمات التجارية األخرى.
عندما تطرحون سلعة في السوق، هل تتوجهون للجميع أم لديكم فئة 

خاصة من الزبائن حافظت على عالقتها بمنتجاتكم؟
نحــن نهتم كثير بعمالء إل جــي الدائمين، ونحاول أن نتواصل معهم 
أوالً بــكل ما يخص منتجــات إل جي، ولكننا نعتمد لديها مقاييس نوعية 
واحــدة تخص كل منتجاتنا العامة والخاصــة، مع المحافظه على جودة 

منتجاتنا مهما قل سعره مقارنة بباقي منتجاتنا األخرى.
فـــي ظل الظـــروف االقتصادية الصعبه في ســـورية هـــل انتهجتم 

استراتيجية تسويقية تتالءم وهذه الطروف؟
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مكاتب بتقنية الطباعة ثالثية األبعادألواح زجاجية ملونة

أعلنت “إنس��ولير اإلمارات”، العاملة في تطوير وتطبيق تقنيات 
الطاق��ة الشمس��ية الجديدة، عن نجاح أول عملي��ة تركيب في العالم 
أللواح زجاج كروماتيكس الشمسية الملونة على واجهة أحد المباني 

في لوزان، سويسرا.
ومن شأن األلواح التي جرى تركيبها، أن تنتج ما يكفي من الطاقة 
الكهربائي��ة لتلبية احتياجات أس��رتين تتك��ون كل واحدة منهما من 

أربعة أفراد ولمدة عام كامل.
وإل��ى جانب واجهته الفريدة التي تكتس��ي اللون األزرق، أصبح 
هذا المبنى يمتاز أيضاً بأنه أول مبنى مزود بواجهة مكونة من ألواح 

زجاجية كهروضوئية في العالم.

يعتب��ر مبنى المكاتب الذي تبلغ مس��احته ما يق��ارب 2000 قدم 
مرب��ع وال��ذي س��يقع بالقرب من المس��احة المخصصة لمش��روع 
“متح��ف المس��تقبل” األول من نوعه في العال��م على اإلطالق من 
ناحية اس��تخدام تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد إلنشاء مبنى بهذا 
الحجم وبهذا المس��توى من التفاصيل الفنية لالستخدام الفعلي، حيث 
ستتم طباعة المكتب بالكامل باستخدام طابعة يبلغ ارتفاعها 20 قدماً 

خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر فقط.
كما ستتم طباعة كافة مكونات األثاث الداخلي والهيكل الخارجي 

بتكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد.

imageRUNNER 1435 من “كانون”
طرحت “كان��ون” الش����رق األوس�����ط، س���ل�س��لة طابع�ات 
imageRUNNER 1435، التي تضم جهازين جديدين ومدمجين 
متعّدَدي الوظائف قياس A4 باللونين األسود واألبيض، والتي تجمع 
بين وظائف الطباعة والمسح والنسخ واإلرسال والفاكس في جهاز 
واحد صغير ومتين يستطيع بسهولة إدارة كميات تصل إلى 60 ألف 

صفحة في الشهر بسرعة 35 صفحة في الدقيقة.
كما تخّول هذه األجه�زة المستخ�دم تصوي�ر المس�تندات الورقي�ة 

إل��ى  وتحويل�ه����ا 
ملف���ات ب�ن�س����ق 
رق�م���ي ق�اب������ل 
للبحث وإرس���الها 
مباش������رة إل����ى 
م���ن  مجم��وع��ة 
مم��ا  الوجه���ات، 
الحاج���ة  يلغ����ي 
بع��د ذلك إل��ى أي 
معال�ج����ة ع�ل���ى 

أجهزة الكمبيوتر.

الجيل الجديد من بوالرويد كيوب
أص��ب��ح�������ت 
كامي��را “بوالرويد 
كيوب+” الجدي��دة 
بشبكات  والمدّعمة 
االتصال الالسلكية 
ف��������اي”،  “واي 
الجي��ل الجدي�د من 
كامي���رات نم����ط 
للنش���اطات  الحياة 
ض�ي��������ة  ي��ا لر ا

“بوالرويد”، متوفرة عقب إطالقها خالل أس��بوع “سي إي ويك” 
ل�ع����ام 2015. وتتمي����ز الكاميرا الجديدة باالتص�ال الالس����لكي 
باإلنترن����ت “واي ف��اي”، وتثبيت الصور، واألداء المحّس��ن في 
ظروف اإلضاءة المنخفضة، مع القدرة على تس��جيل ما يصل إلى 

بطاقة ذاكرة مصّغرة بسعة 64 جيغابايت.
يش��ار إالى ان “بوالرويد كيوب+” تس��مح أيضاً للمس��تهلكين 
بتس��جيل فيديو عالي الدقة )1080 بكس��ل( بسرعة 60 إطاراً في 

الثانية والتقاط 8 ميغابكسل من الصور الثابتة.
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أصغر وحدة قراءة شاراتلوحة عرض فيديو بتقنية “إل إي دي”

تمّكن المشجعون في “إنديانابوليس موتور سبيد واي” من إختبار 
الس��رعة القوية والمثيرة لسباق “إنديانابوليس 500” للسيارات في 
نس��خته ال�99، بش��كل ش��خصي ومباش��ر، وذلك بفضل 20 لوحة 
عرض فيديو بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء “إل إي دي” تم 
تركيبها حديثاً من قبل شركة باناسونيك لحلول الشركات التابعة لها 

في أميركا الشمالية.
وقد ساهمت لوحات العرض األكبر حجماً واألكثر سطوحاً وذكاًء 
بتقديم المحتوى في الوقت الحقيقي آلالف المتفرجين الذين يشاهدون 
“أعظم استعراض في مجال السباق” بنفس الوضوح الذي يتمتع به 

المشاهدون في المنزل.

اطلق��ت ش��ركة 
“آر إف أيدي���از”، 
البت��كار وتصني��ع 
ق��راءة  وح����دات 
شارات الموظفين، 
أح����دث إص���دار 
ت  ئ�������ا ر ل��ل��ق��ا
المبتك�رة “بي سي 

بروك��س نانو ري��درز”، الذي يوف��ر  للعمال دائم��ي التنقل الذين 
يج��ب أن يمتثلوا لس��ياس����ات المصادقة والدخ��ول، عملية تحديد 
هوي��ة خالية م�ن األخطاء بحركة بس�����يطة للش�����ارة، حيث ت�م 
إلغاء المهم�ة الش��اقة المتمثلة بكتابة أس��ماء المستخدمين وكلمات 
المرور للوصول إلى تطبيقات متعددة، مع االلتزام في الوقت عينه 

بالسياسات األمنية.
وال بد من اإلش��ارة أيضاً، إلى أن وحدة قراءة الش��ارات األفقية 
المدمج��ة الجديدة هذه تمهد الطري��ق أمام تكامل مصنعي المعدات 
األصلية مع الحواس��يب اللوحية، والحواس��يب المكتبية الش��املة، 

ولوحات المفاتيح، وغيرها من المعدات الهامة.

“كونيكت إكس - 4 أل أكس”جهاز لقياس األوكسجين في الدم
ش��ركة  أعلنت 
عن  “ماس����يمو” 
على  الحص����ول 
إي  س��ي  عالم��ة 
الكامل  والط��رح 
لجهاز  السوق  في 
نس�����ب��ة  قي���اس 
األوكس��جين ف��ي 
ال��دم م��ن خ��الل 

نبض��ات القل��ب عند أط��راف األصاب��ع “مايتي س��ات آر إكس” 
لالس��تخدام السريري في دول الس��وق األوروبية، وهو يقدم نفس 
تقنية قياس نس��بة األوكس��جين في الدم “إس إي إتي للقياس خالل 
الحركة والتروية المنخفضة” المس��تخدمة في المستشفيات الرائدة 

في العالم.
وتس��مح إص��دارات “مايت��ي س��ات آر إس” لالختصاصيي��ن 
الس��رييين بتتب��ع وتحدي��د اتجاه  قياس��ات المرضى عل��ى أجهزة 
الجوال الذكية على مدى حتى 12 س��اعة وبمش��اركة البيانات من 

خالل ملفات “سي إس في” المعيارية.

تكنولوجي��ز  ميالنوك��س  ش��ركة  اطلق��ت 
المحدودة  المورد  الرئيسي  لحلول  الربط  الشبكي 

مل��ة   لمتكا ا
ع�ال�ي������ة 
 ، ء ا د أل ا
“كونيك��ت 
إك��س - 4 
إل إك�س”، 
ال�م�ح���ّول 

الش��بكي بتقنية اإليثرنت بس��رعة 50/40/25/10 
جيغاباي��ت الذي يقدم أفضل أداء بتكلف��ة مقبولة وقدرة اتصال قابلة 
للتطوير لمنصات الس��حابة الحاس��وبية، و“الويب 2.0” ومنصات 
التخزين. ويعتبر أول محّول ش��بكي يتم تصميمه ليكون بمثابة بديل 
مباش��ر للمحوالت الشبكية بتقنية اإليثرنت بس��رعة 10 جيغابايت 

شائعة االنتشار.
وه��و يتيح للش��ركات االنتق��ال إل��ى أداء تقني أعلى م��ع زيادة 
متطلباته��ا الخاصة بعرض النطاق الترددي م��ن دون الحاجة إلى 

إصالح البنية التحتية األساسية أو نفقات تشغيل إضافية.
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Minibeamاإلضافة الجديدة لـ BDM3275UP من فيليبس

أعلنت ش��ركة “إل ج��ي إلكترونيكس” عن نيته��ا إطالق أحدث 
إضافاته��ا لمجموع��ة Minibeam Nano طراز PV150G من 
أجه��زة العرض LED في الس��وق المحلية. ويمتاز جهاز العرض 
المحم��ول بوزن��ه الخفيف ال��ذي يبلغ 270 غرام��اً فقط، ويتضمن 
وظيفة االنعكاس الالس��لكي لالتصال بس��هولة بالهواتف الذكية أو 
األجهزة اللوحية ومشاهدة ما يُعرض على شاشتها الصغيرة بشكٍل 

فوري على شاشٍة كبيرة.
ويمك��ن للجه��از ع��رض األفالم والص��ور والموس��يقى وحتى 
المستندات المكتبية مباش��رةً من وصالت ال�USB. ويستطيع بقوة 
بطاريته التي تبلغ 3800 ميللي أمبير ساعي، العمل لمدة تصل إلى 

ساعتين كاملتين باستخدام طاقة البطارية وحدها.

طلق���ت  أ
“إم إم دي” 
م�ل����ة  لع�ا ا
مج��ال  ف�ي 
التكنولوجيا 
وش�����ري�ك 
ت�رخ�ي��ص 
م���ة  لع��ال ا

ال�ت�ج�اري�����ة 
لش�اش���ات فيليب���س، 

ش���اش�����ة الكمبيوت����ر الفائق���ة الوضوح العالي “ف��ور – كيه” 
)BDM3275UP( بحجمها الجديد 32 بوصة  لتكمل المجموعة 

التي تحتوي على أحجام 28 و40 بوصة.
و تقدم الشاش��ة الجديدة دعم غن��ي وطبيعي لأللوان 10 – بت، 
وصورة خالية من تدرج اللون المستنسخ، وتحتوي على تكنولوجيا 
فيليب��س الخالية م��ن الوميض الت��ي تقوم بتنظيم عملية الس��طوع 
 )IPS-AHVA( والحد من ومي��ض الصورة، كذلك تقدم لوح��ة

لتوفر زوايا مشاهدة أوسع 178 درجة.

(سوني) تعرض مجموعتها الجديدة

أطلقت ش��ركة س��وني مجموعتها الجديدة من أجه��زة التلفزيون 
برافيا LCD 4K، التي تضم معالج 4K الجديد X1، وتقدم المزيد 
من وضوح الصورة ودقة اللون والتباين ضمن تجربة 4K المذهلة 
من س��وني. تت��راوح أحجام النماذج الجدي��دة، بين 49 و75 بوصة 
وتشمل 3 مجموعات جديدة. وقد تم تصميم معالج X1 الجديد لتعزيز 

.4K الوضوح واللون والتباين وتحسين جودة تدفق الصور بدقة
وإلى جانب تكنولوجيا 4K X-Reality PRO  المتقدمة لتعزيز 
المحتوى، تق��وم أجهزة التلفزيون هذه بتحليل وترقية المحتوى إلى 

دقة 4K، لتقدم أفضل جودة الصورة.

نظام في مجال الطاقة الشمسية
ع�ل�ن������ت  أ
 LG ش����ركة 
 Electronics
إط��الق  ع���ن 
أنظمتها  أحدث 
ة  ل�م�ب�ت�ك����ر ا
ف��ي  والفعال��ة 

مجال الطاقة الشمس��ية NeON 2. ويعتبر نظام NeON بنسخته 
الثانية من أح��دث حلول LG للطاقة الشمس��ية المطورة باالعتماد 
على تقني��ة Cello الجديدة، والتي تقدم أداء أفضل وموثوقية أعلى 

مع تحسينات كبيرة تتفوق على النسخة األولى من النظام.
ويمتاز النظام بأنه تجسيد حقيقي لألفكار والطموحات على أرض 
الواقع، إلى جانب كفاءته العالية التي تمكنه من تقديم أداء )من حيث 

التشغيل والطاقة( أفضل مع جهد أقل.
ويعتبر نظام NeON مثالياً لالستخدام في المنازل حيث الرغبة 
ف��ي تحقيق أقصى ق��در من إمكان��ات إنتاج الطاقة ضمن مس��احة 
مح��دودة، كم��ا يمكن للمس��تخدمين وبس��هولة تثبيت األل��واح في 

مجموعة واحدة على السطح بغض النظر عن البيئة المحيطة بها.
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PowerEdge C6320 السيرفر الجديد
كش�فت 
ش�����رك�ة 
Dell عن 
الس��يرفر 

الجدي��د PowerEdge C6320، وهو أحدث إصدار للجيل ال�13 
من حزمة سيرفرات PowerEdge من Dell، ويعمل على تحسين 
األداء بدرجة أفضل مرتين وفق مؤش��رات الحوس��بة عالية األداء 
 Intel كم��ا ت��م تجهيزه بمعالجات الجيل الثال��ث المتطورة ،HPC
Xeon E5-2600، الت��ي توفر ما يص��ل إلى 18 نواة في المقبس 
الواح��د، وذاكرة تصل إلى 512 غيغابايت من نوع DDR4، التي 
باإلمكان أن تصل إلى 72 تيرابايت كمساحة تخزين محلية مرونة.

AMD FreeSync تقنية
أعلنت “إيه أو سي” العاملة في سوق 
شاشات العرض الكمبيوتري، عن أول 
 AMD Free نموذجي��ن الت��ي تدع��م
Sync التقنية األحدث إلدخال معدالت 
التحديث الديناميكية، والتي تعمل بشكل 
فعال ف��ي القضاء على تم��زق وتلعثم 
الص��ورة المعروضة، وقد تمت عملية 
اإلدخال للمحت��وى المعروض بطريقة 
م��ن دون ح��دوث عوائ��ق.  س��ريعة 
ويحتاج الالعبون فقط لمشغل ومحول 

.)AMD( رسومات متوافق مع

Dell كمبيوترات محمولة جديدة من
  Dell طرحت شركة
الكمبيوت��رات  سلس��لة 
 Inspiron المحمول��ة 
Series 5000، الت��ي 
الت��زام  م��دى  تعك��س 
Dell بتقديم منتج يلبي 

متطلبات الجميع. 
كما تتوفر األجهزة الجديدة ضمن مجموعة واسعة من خيارات 
المعالجات وخصائص التهيئة والتكوين، ما يتيح للطلبة والعائالت 
والمس��تخدمين الراغبين باالس��تفادة من أعلى مستويات من القيمة 

فرصة التواصل والتعلم وزيادة اإلنتاجية.

“كانون” توسع مجموعة المناظير
ش�����رك��ة  أضافت 
كانون الشرق األوسط 
طرازي��ن جديدين إلى 
مناظيرها،  مجموع��ة 
 12x36 IS وهم��ا 
 10x30 ISو  III
لرؤي��ة  المثالي��ان   II

المشاهد بثبات وجودة فائقة، إذ يتميّزان بقدرات تكبير عالية )حتى 
12 م��رة و10 م��رات تباعاً(، ويضم كل من المنظارين عدس��تين 
بميزة “تس��طيح المج��ال”، فتمنحان بذل��ك وضوحاً تاماً وغباش��اً 

منخفضاً جداً على كامل مجال الرؤية.

قوى عاملة “متنقلة”
أشارت دراسة صادرة عن مؤسسة آي 
دي سي لألبحاث، إلى أن عدد الموظفين 
المتنقلين في المنطقة س��يناهز ال�244.6 
مليون هذا العام كنتيجة لتبني الش��ركات 
لمفه��وم اس��تخدام األجهزة الش��خصية 
ف��ي بيئ��ات العم��ل BYOD. وتوقعت 
ان يصل عدد األجه��زة الذكية المتصلة 

بالشبكة إلى 513 مليون جهاز. وقال المدير العام لشركة فالي نيتين 
سود: نشهد اليوم ارتفاع أعداد القوى العاملة التي تقوم بمهامها أثناء 
الحرك��ة والتنقل، بعد أن أضحت تقنية الهواتف المحمولة ضرورة 

ماسة للموظفين وأصحاب األعمال على حد سواء.

“إنجو” تطلق هاتفها في السعودية
طرح��ت ش��ركة إنج��و 
)إنج��و  الجدي��د  الهات��ف 
فاير ب��رو( في الس��عودية 
والداع��م للجيل الرابع  في 
ثالث ألوان مختلفة، أسود، 

أبيض وذهبي.
وستس��مح تقني��ة الجيل 
الرابع  لجميع المستخدمين 

من التمتع بسرعة اإلنترنت العالية في إتمام عمليات تنزيل وتحميل 
)150/50mbps(. وكذلك توفر LTE عالية السرعة لتدفق الفيديو 

أو األلعاب أون الين.
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مسابقة “غوغل لونار إكسبرايز”
تستعد “أودي” لالنطالق إلى القمر مع فريق علماء بدوام جزئي، 
في تحدي “غوغل لونار إكس��برايز” لتش��غيل مركبة غير مأهولة 
على س��طح القمر. وتدع��م “أودي” الفري��ق بخبراتها في مجاالت 
الدف��ع الرباعي، وتقنية البناء الخفيف الوزن، والمحرك الكهربائي، 

والقيادة الذاتية.
“غوغل لونار إكس��برايز” هو مس��ابقة بقيم��ة 30 مليون دوالر، 
لتحدي وتحفيز المهندس��ين ورجال األعمال من مختلف أنحاء العالم 
لتطوير أساليب منخفضة التكلفة الستكشاف الفضاء عبر الروبوتات. 
وللفوز، على الفريق الحصول على تمويل من القطاع الخاص إلرسال 

روبوت بنجاح إلى سطح القمر الستكشاف ما ال يقل عن 500 متر.

“الستوم” تسّلم أول شحنة
تم تسليم أول ش��حنة من ترام )سيتاديس( الذي يتكون نظامه من 
32 قاطرة سيتاديس بطول 44 متر للوحدة وشمل التوريد كل أنظمة 
التغذية الكهربائية واإلشارات وأنظمة االتصاالت الالزمة للتشغيل. 
والجدير بالذكر، أن خط الترام الجديد ال يس��تخدم االسالك الهوائية 
ويتضمن نظام حل )أي-بي-اس( الذي يقوم بشحن القاطرة بالكهرباء 
عب��ر قضيب ثالث يق��ع في المنتصف بين قضبان الس��كة الحديدية 
المخصصة لس��ير الترام وتم تزويد القاطرات بمكثفات فائقة األداء 
تم تثبيتها على س��طح الترام وتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية وتعيد 
شحنها ذاتياً اثناء الفرملة. ويمتد الخط لمسافة 28 كلم ويتضمن 32 

محطة، وسيتم افتتاحه جزئياً في منتصف عام 2016.

نجاح أول مشروع لخدمة المترو

حققت ش��ركتا الس��توم وه��واوي أول نجاح لمش��روع لتطوير 
تكنولوجيا ش��بكة واس��عة النطاق في خدمات االتصاالت المتعددة 
من الجيل الراب��ع لخدمة المترو.وتعد تلك التكنولوجيا الحديثة من 
األنظم��ة الفري��دة لالتصاالت الالس��لكية لنقل الرس��ائل الصوتية 

والمرئية.
وتقدم “الستوم” الى جانب ذلك، نظام التحكم في القطارات عن 
طريق االتصاالت بالش��بكة وتطبيقات التعامل مع البيانات واسعة 
النطاق وتش��مل نظام معلومات الركاب ونش��ر الصور بأس��لوب 

متصل عبر نظام تي-في-سي-اف.

تقنيات السيارات المتصلة باإلنترنت
علن��ت  أ
“ه�واوي” 
ع��ن عق��د 
قيت��ي  تفا ا
ت�ع�����اون 
جديدتي���ن 
ف�ي مج�ال 
الس��يارات 
مع كل من 

مجموعة أودي وش��ركة فولكس واغن، يت��م بموجبهما العمل على 
مس��تقبل تكنولوجيا الس��يارات المتصلة باإلنترن��ت وتطوير كافة 
التقنيات والحلول ذات الصلة. ويتوقع أن تسهم الشراكتان الجديدتان 
المنفصلتان بتعزيز تجربة القيادة المستقبلية للمستخدمين من خالل 
تزويده��م بمزايا اتص��ال تعتمد عل��ى اإلنترن��ت، باإلضافة لدمج 

وظائف الهواتف الذكية مع األنظمة في السيارة.
ومن المتوقع أن تصبح السيارات من ضمن أهم األجهزة المتصلة 
باإلنترن��ت بعد الهواتف الذكية والتقنيات القابلة لالرتداء، وذلك في 

إطار إمكانية ربطها بمختلف المرافق والخدمات المتطورة.
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تقليص حجم حقائب المسافرينافتتاح مطار جديد في السعودية

افتتح خادم الحرمين الشريفين مطار األمير محمد بن عبد العزيز 
الدولي الجدي��د في المدينة المنورة، والذي تبلغ طاقته االس��تيعابية 
8 ماليين مسافر س��نوياً في مرحلته األولى، لترتفع إلى 18 مليون 
مسافر في المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فتوفر أكثر من ضعف 

السعة االستيعابية للمطار لتتجاوز 40 مليون راكب سنوياً.
يهدف المش��روع الى تيسير حركة المس��افرين من وإلى المدينة 
المنورة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة ممن يقصدونها 
خالل العمرة ومواس��م الحج. وبلغ حجم االستثمار للمرحلة األولى 
1.2 مليار دوالر بتمويل إسالمي من البنك األھلي التجاري، البنك 

السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني.

ت��ن������اول 
االج�ت�م�����اع 
ي  لس�����ن��و ا
د  ت�ح�������ا لال
للنقل  الدول��ي 
)إياتا(  الجوي 
مس��ألة توحيد 
الحقائب  حجم 

التي يحملها المسافر إلى الطائرة وعرض ويندو مولر نائب رئيس 
)اياتا( حقيبة بالحجم المعتمد حديثا مشيدا بالشركات التي انضمت 

للمبادرة.
وحددت )أياتا( الحجم المناس��ب وھو بطول 55 س��نتم وعرض 
35 س��نتم وعمق 20 س��نتم، وھو أصغر من القياس الحالي الذي 

تسمح به شركات الطيران.
وقال مولر: إن الحقائب الجديدة س��تتوفر في األس��واق في العام 
2015، وتج��ري المب��ادرة الحالية بالتش��اور مع ش��ركات تصنيع 
الطائرات لتقليص القياس المسموح به لحقائب السفر بنحو 21 %، 

وستحمل الحقائب الجديدة عالمة “مالئمة للكابينة”.

تكنولوجيا “هانيويل”افتتاح “مطار صاللة”
حظ��ي مطار صاللة الجديد، الذي بدأ عملياته التش��غيلية باھتمام 
الفت وإش��ادة واس��عة بإعتب��اره إضافة ھامة لجه��ود تطوير البنية 
التحتية السياحية في سلطنة ُعمان. ويتميز بتصاميم معمارية عصرية 
ومحطة ركاب ممتدة على مساحة تتجاوز 65.000 ألف متر مربع. 
ويوج��د مركز متطور لنظ��م المعلومات ووح��دات مناولة األمتعة 
ومراف��ق الخدمات التي تش��تمل عل��ى 28 مناضد أنه��اء إجراءات 
الس��فر والخدمة الذاتية و8 جس��ور متحركة لتس��هيل حركة نزول 
وصعود الركاب من وإلى الطائرات. ويضم أيضاً سلس��لة واس��عة 
من منافذ التجزئة والمطاعم والمرافق الحيوية، أبرزھا  ردھة  كبار 
الشخصيات ومواقف السيارات القادرة على استيعاب 1957 مركبة .

وقّع��ت ش��ركة ھانيويل إيروس��بيس اتفاقية لتزوي��د حلولها من 
أنظم��ة التحك��م البيئ��ي وأنظمة التحك��م بضغط مقص��ورة القيادة 
والطيران ف��ي طائرات M-345 النفاثة التدريبي��ة الجديدة خفيفة 
ال��وزن وعالية الكفاءة من ش��ركة ألينيا إيرماك��ي اإليطالية، التي 
س��تدخل في الخدم��ة ع��ام 2018. وصممت “ھانيوي��ل” أنظمة 
التحكم البيئ��ي )ECS( وأنظمة التحكم بضغط مقصورة الطيران 
)CPCS( لتبري��د الطائ��رات والتحكم بمس��توى الضغط ودرجة 
الح��رارة في قمرة القيادة، وتعزيز راحة وس��المة الطيارين أثناء 

.M-345 أداء المناورات المتقّدمة في الطائرة النفاثة التدريبية
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جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي
للطيران”  ف��ازت “العربي��ة 
بجائ��زة أفضل ش��ركة طيران 
اقتصادي في الش��رق األوسط، 
جوائ��ز  توزي��ع  حف��ل  خ��الل 
سكاي تراكس العالمية لشركات 
الطيران، الذي أقيم في معرض 
باريس الدولي للطي��ران. وقال 
الرئيس التنفيذي للش��ركة عادل 
عل��ي: نتق��دم بالش��كر لجمي��ع 

عمالئنا المشاركين في االس��تطالع على ثقتهم وتقديرھم الكبيرين 
ونعدھم باالستمرار في تقديم أفضل خيارات السفر الجوي.

“طيران الخليج” تحصد 3 جوائز
حققت دائرة تقنية المعلومات 
في “طي��ران الخليج” مؤخراً، 
ف��ي  يتمث��ل  ثالثي��اً  إنج��ازاً 
حصوله��ا على إح��دى جوائز 
مجل��ة ابتكارات الش��بكات في 
الش���رق األوسط. وتعليقاً على 
ذلك، قال المدير التنفيذي لتقنية 
المعلومات ف��ي طيران الخليج 
الدكتور جاس����م حاج���ي: إننا 

نحاف��ظ على وعدنا بتحس��ين خدماتنا لخدمة عمالئنا بش��كٍل أفضل 
وإضافة قيمة أكبر ألعمالنا عن طريق استخدام أحدث التقنيات.

تعاون بين الملكية األردنية وأويسيس
وقّعت شركة الخطوط 
الجوي��ة الملكية األردنية 
اتفاقي��ة تعاون مش��ترك 
 ”500 “أويس��يس  م��ع 
تس��تهدف تحفيز األفكار 
العملي��ة اإلبداعي��ة التي 
تحت��اج إل��ى تطوير في 
“الملكي�����ة األردني���ة” 

وقطاع الطي��ران األردني. ووقع اإلتفاقية ع��ن “الملكية األردنية” 
مديرھا العام/الرئيس التنفيذي ھيثم مس��تو، وعن “أويسيس 500” 

رئيسها التنفيذي يوسف حميد الدين بحضور عدد من المسؤولين.

تعاون بين (ايرباص) و(ماهيندرا)
تصني��ع  ش��ركتا  أعلن��ت 
الطائ��رات األوروبي��ة إيرباص 
وماھيندرا الهندية عن مش���روع 
مشترك إلنتاج طائرات مروحية 
في الهند لتلبية احتياجات الجيش، 
والت��ي س��تكون بديل��ة للمعدات 

العس��كرية القديمة. وقالت الش��ركتان: إن الهدف من المشروع ھو 
إقامة أول مصنع ھندي خاص إلنتاج الطائرات المروحية.

وأشار الرئيس التنفيذي ل�)ايرباص ھليكوبترز( غيوم فوري، الى 
أن المش��روع س��يوفر مروحيات متطورة مصنّعة في الهند للقوات 

المسلحة الهندية.

A330-200 أول طلبية من إيرباص
استلمت الخطوط 
الجوية الكويتية أول 
إيرباص  طائ��رات 
A330- من طراز

من  لتصب��ح   200
الناق��الت  ضم��ن 

المشغلة لهذا الطراز. وھي تستوعب 17 مقعداً مخصصاً للنوم على 
الدرجة األولى و30 مقعداً مريحاً على درجة رجال األعمال و165 
مقع��داً بمواصف��ات راحة فائقة عل��ى الدرج��ة االقتصادية، لتوفير 
تجربة سفر نوعية مدّعمة بأحدث أنظمة الترفيه واإلتصال المتوفرة 

بمختلف أنحاء مقصورة الطائرة.

A330-300 أول شركة تشّغل طائرات
في خط�وة 
اس��ت�راتيجية 
ل�ت�ع��زي�����ز 
خطط نموھ�ا 
لمس��تدامة،  ا
ت�ض��ي������ف 

 A330-300 الخطوط الجوية السعودية، طائرات إيرباص الجديدة
“اإلقليمية” إلى أس��طولها، لتكون أول ناقلة تش��ّغل ھذا الطراز من 
الطائرات في العالم. وس��تنضم ھذه الطائرات الجديدة الى أس��طول 
طائرات إيرباص العاملة حالياً في الخطوط السعودية والبالغ عددھا 

.A320 و50 طائرة من عائلة  A330-300s 12 طائرة
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شاحنات رينو الشرق األوسطشراكة لتجميع الشاحنات في سورية
وزارات  ممثل��و  ناق��ش 
العامة  واألشغال  الصناعة 
واإلدارة المحلية في سورية 
م��ع الس��فير البيالروس��ي 
اليكس��اندر  دمش��ق  ف��ي 
بونوماريف وممثلي شركة 
ماز البيالروس��ية، إمكانية 
مش��تركة  ش��ركة  إقام��ة 

لتجميع الشاحنات. وأكد معاون وزير الصناعة رشاد العسة، أهمية 
االس��تفادة من التط��ور التقني في صناعة الس��يارات والش��احنات 
والباصات وإقامة هذه الشركة في سورية، وسد احتياجاتها أو توريد 
جزء من هذه اآلليات عن طريق خط ائتمان تم طرح إقامته مسبقاً.

من جهته أش��ار، معاون وزير االش��غال العامة معال خضر إلى 
أن الوزارة تحتاج إلى أكثر من 600 آلية لشركاتها من أجل متابعة 
أعمالها والتحضير لمش��اريع إعادة اإلعمار. في حين أش��ار مدير 
الش��ركات والمؤسس��ات في وزارة اإلدارة المحلية كميل عس��اف 
إلى أن الوزارة تحتاج إلى المئات من باصات النقل لس��د احتياجات 

شركات النقل الداخلي التابعة لها.

أعلنت “شاحنات رينو” عن عقد شراكة حصرية مع شركة زهرة 
الش��مس للتجارة العامة، أحد شركاء األعمال الرئيسيين ل�“الشركة 
العامة لصناعة الس��يارات”. وتش��ّكل هذه االتفاقي��ة انطالقة لعمل 
شركة زهرة الشمس كموّزع حصري وحيد ل�“شاحنات رينو” في 
العراق ما عدا كردس��تان، كما تشير إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها 
المصنّع الفرنس��ي للشاحنات لتوس��يع عملياته في العراق مع توقّع 

المزيد من النمو ضمن قطاع الصناعات الثقيلة في الدولة.
يش��ار إلى انه تم توقيع االتفاقية من قِبَل الرئيس التنفيذي لشركة 
زهرة الش��مس عباس جاسم محمد الدباس، ورئيس شركة شاحنات 

رينو برونو بلين.

C63 وC63 S من مرسيدس

يض��ع الط��رازان الجدي��دان C63 وC63 S م��ن مرس��يدس 
AMG معايير متفوقة، بفضل ما يتمتعان به من أداء ُمذهل، ومع 

خصائص ومزايا.
ويأت��ي الطراز األعلى ضم��ن الفئة C مجه���زاً بمحرك توربو 
م��زدوج V8 تم تطويره حديثاً بس��عة 4.0 ليتر، وهو طراز مدمج 
وس��ريع االس��تجابة بثماني أس��طوانات، ويعتبر األكث��ر كفاءة في 
اس��تخدام الوق��ود واألفضل أداًء في العالم. كما أن��ه الطراز الوحيد 
بمح��رك V8 في فئته مع طاقة إنتاجية تصل إلى 510 أحصنة في 

.C63 وإلى 476 حصان في طراز ،C63 S طراز

لقب أفضل محرك لـ“تي”

ح��از محرك إم 838 تي الذي أطلقت��ه “ماكالرين أوتوموتيف” 
على لقب أفضل محرك لعام 2015 ضمن فئة “3 ليتر – 4 ليتر”.

ويعد هذا اإلنجاز الثالث على التوالي بالنسبة للمحرك التوربيني 
المزدوج عالي األداء، والذي يستخدم بشكل رئيسي ضمن السوبر، 

وطرازي 650 إس كوبيه و650 إس سبايدر.
وكان��ت “ماكالرين” قد عملت عل��ى تطوير المحرك التوربيني 
المزدوج ثماني االس��طوانات س��عة 3.8 ليتر، بالتعاون مع عالمة 
ري��كاردو المصنع��ة للمح��ركات، ويتس��ارع من صف��ر إلى 100 
كيلومت��ر في الثانية خالل 3.0 ثاني��ة، كما يركز على الفعالية بقدر 

ما يركز على القوة.
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رولز-رويس رايث

كشفت رولز - رويس موتور كارز عن سيارة رايث المستوحاة 
م��ن الموض��ة والمتاحة للطلب لم��دة محدودة في منطقة الش��رق 

األوسط.
وتتّسم س��يارة رايث “المس��توحاة من الموضة” بلونين للهيكل 
هم��ا األبيض األندلس��ي واألبي��ض القطبي المحايدي��ن، مما يتيح 
االختي��ار م��ن بين ع��ّدة ألوان للتفاصي��ل، وأبرزها الياس��مين أو 

البنفسجي أو األحمر.
يبرز خط الس��طح الذي تش��تهر به رايث بوض��وح أكبر، عبر 
إضافة خط مرس��وم باليد بلون يختاره العميل، والذي يكمل أيضاً 

في التصميم الداخلي المتباين للسيارة.

“رولز-رويس” تطرح مجموعة نوتيكا

كّرمت رولز - روي��س موتور كارز المالح والجغرافي العربي 
الش��هير أحمد بن ماجد مع طرح مجموعة اس��تثنائية من السيارات 
المصّممة حس��ب الطل��ب ضمن برنامج “بيس��بوك” المس��توحاة 
م��ن انجازات��ه والتي تحمل اس��م “نوتيكا”، حيث يأت��ي اإللهام من 

شخصيات تشّكل رمزاً من رموز المنطقة وإرثها العربي العريق.
وتض��ّم مجموعة “نوتيكا” 5 س��يارات فري��دة 3 منها من عائلة 
فانت��وم وهي فانت��وم وفانتوم كوبي��ه وفانتوم دروبهي��د كوبيه )ذي 
السقف المكش��وف(، وسيارة واحدة من عائلة جوست الجيل الثاني 

وأخرى من طراز رايث.

سيارات اقتصادية من “فولكسفاغن”
ق���������ال 
ال�رئ�ي�����س 
ي  لتنفي�����ذ ا
ل�ش������رك�ة 
فولكس�فاغن 
ن�ي����ة  األلما
م�ارت�������ن 

فينترك��ورن، إن الش��ركة تنوي إط��الق فئة جديدة من الس��يارات 
منخفض��ة التكلفة في الصين وربما في أماك��ن أخرى عام 2018، 
كاش��فاً أن أكبر ش��ركة أوروبية لصناعة السيارات س��تبدأ بسيارة 
رياضية متعددة االس��تخدامات وس��يارة صالون وسيارة هاتشباك، 
مش��يراً الى أن الس��يارات س��تصنع في الصين وستتكلف ما بين 8 

آالف يورو  و11 ألف يورو.
وتعتبر الس��يارة االقتصادية مهمة لخطط فولكسفاغن للمستقبل 

والسيما في جنوب شرق آسيا.
يذكر ان الش��ركة تدرس منذ سنوات طرح سيارة اقتصادية لكن 
صعوب��ات في تحقيق أهداف التكالي��ف الداخلية حالت دون إقرار 

المشروع.

“بيجو” تنشئ مصنعًا في المغرب
ت�خ�ط����ط 
ب�ي�ج����������و 
س��ي�ت�روي�ن 
لبن��اء مصنع 
 557 بقيم���ة 
يورو  ملي�ون 
ف��ي المغرب 
س����ع�ي  م�ع 
ك��ة  لش�����ر ا

الفرنس��ية لصناع��ة الس��يارات لتقلي��ل كل م��ن تكالي��ف االنتاج 
واعتمادها على اوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لبيجو كارلوس تافاريس بعد ان وقع اتفاق 
االس��تثمار في القص��ر الملكي المغرب��ي في الرب��اط: ان المصنع 
الذي س��يقام قرب مدينة القنيطرة الس��احلية سيبدأ تجميع نماذج من 
السيارات المتوسطة والصغيرة الحجم للتصدير الى إفريقيا والشرق 
االوس��ط في 2019. وستكون طاقته االنتاجية السنوية المبدئية 90 
ألف مركبة. وتتوقع بيجو ان تحصل على 60 % من المكونات من 

موردين محليين.
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إنفينيتي Q30 تظهر للمرة األولى

تكش��ف “إنفينيتي” عن أولى س��ياراتها المدمج��ة في المعرض 
الدولي للس��يارات بمدين��ة فرانكفورت األلمانية في ايلول/س��بتمبر 
2015. وبع��د عامي��ن من ظهور الس��يارة التجريبي��ة Q30 للمرة 
األولى في معرض فرانكفورت 2013، سيتم عرض طراز اإلنتاج 

من هذه السيارة المدمجة، في معرض العام الحالي.
وتجري حالياً المراحل النهائية لإلعداد لتدشين السيارة، من خالل 
تج��ارب القي��ادة الديناميكية وعمليات التحقق األخي��رة في المملكة 
المتح��دة ومناطق أوروبي��ة بعد اكتمال أعمال تطوير الس��يارة في 

مركز الهندسة التابع إلنفينيتي في كرانفيلد.

MAN Lion’s City GL CNG حافلة

تقدم شركة مان للشاحنات من خالل مجموعتها من حافالت مان 
ليونز س��يتي، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حلوالً للنقل تمتاز بكونها 
صديقة للبيئة واقتصادية في استهالك الوقود للنقل داخل المدن، التي 
قد تم اختبارها على مدى ثمانية أش��هر في دولة اإلمارات في العام 
2011، إل��ى جانب حافالت تقليدية تعمل على وقود الديزل لتحقيق 

مقارنة مباشرة.
وبرهنت التجارب على نجاح تكنولوجيا المحركات العاملة على 
الغاز الطبيعي كبديل مستدام لمحركات الديزل مع االمتثال لمعايير 

السالمة العالمية وانبعاثات منخفضة بما يتماشى مع الفئة يورو 6.

حافالت (فولفو) الكهربائية بالكامل

أعلنت الش��ركة الس��ويدية فولفو البدء بعمليات اإلنتاج المكثف 
للحاف��الت الكهربائية بالكامل مع حلول الع��ام 2017، التي تتميّز 
بكونها صامتة وأنه��ا ال تصدر أي انبعاثات للغازات وتعمل على 

الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجّددة.
ويتم تش��غيل ه��ذه الحافالت عبر بطاريات يمكن إعادة ش��حنها 
بس��رعة بالطاقة الكهربائي��ة المتجّددة أثن��اء التواجد في محطات 

التوقف.
يذك��ر ان��ه يتم تزوي��د الحاف��الت بخدم��ة االتصال الالس��لكي 

باإلنترنت Wi-Fi وتسهيالت شحن الهواتف النقّالة.

“أودي” تطلق خيمة هوائية

أطلق��ت كيو-أوتو، وكيل “أودي” في قطر، خيمة هوائية متطورة 
تم تصميمها بشكل فريد يمكن ربطه بسيارة أودي الرياضية متعددة 
االس��تعماالت بما يتيح إقامة سريعة وسهلة ومريحة طوال الليل في 
 Q5و Q3 الصحراء. مع إمكانية ربطها بسيارات أودي من الطراز

.Q7و
وتتس��م الخيمة بس��هولة التجميع وثباتها من دون ارتباط بالسيارة 
بفض��ل هيكل إطارها الش��بيه باأللم��اس، وتمتد على مس��احة 9.5 
متر مربع، وتتضمن مقصورة منفصلة يمكنها اس��تيعاب حتى ثالثة 

أشخاص بكل سهولة.
يذك��ر ان ارتف��اع الخيمة يبلغ من الداخ��ل 2.18 متر، فضالً عن 

جيوب إضافية لتخزين المعدات.
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معرض دبي الدولي للسيارات

يُعد معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته ال�13 أكبر معرض 
للس��يارات في منطقة الشرق األوس��ط  الذي ينطلق ابتداًء من 10 
إلى 14 تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2015، مقدماً أحدث الس��يارات 
والدراج��ات النارية والمركبات التجاري��ة الخفيفة، باإلضافة إلى 
قطاع��ات تعديل وصيانة الس��يارات، حيث يقبل علي��ه العديد من 
األس��ماء الرائدة في عالم الس��يارات مما أدى إلى نمو في مساحة 
المعرض وصلت الى 23 %، حيث س��يمتد المعرض هذا ش��اغالً 

مساحة 80 ألف متر مربع.

BMW الفئة السابعة من

أكدت مجموعة BMW أنه سيتم الكشف عن الجيل السادس من 
طراز BMW الفئة السابعة للمرة األولى في معرض فرانكفورت 
الدول��ي للس��يارات. وتجمع الس��يارة الجديدة بين أعلى مس��تويات 

الراحة مع مزايا ديناميكية متطورة وخطوط تصميم أنيقة.
وستتوفر سيارة السيدان الجديدة في خيار من ثالث حزمات هي: 

.Individual Designو M-Sportو Pure Excellence
وم��ن المتوقع أن يضع الجيل الس��ادس معايي��ر جديدة في قطاع 
الس��يارات الراقية حين يصل إلى صاالت العرض في وقت الحق 

من العام الجاري.

متجر متكامل للطباعة ثالثية األبعاد
بإم��كان  اآلن  أصب��ح 
عمالء فورد تنزيل صور 
رقمي��ة لط��رازات ف��ورد 
عبر أول متج��ر إلكتروني 
متكامل من نوعه مرّخص 
م��ن قب��ل ش��ركة مصنّعة 
للس����ي�ارات ومخ�ص�ص 
لتزوي���د ملف����ات قابل����ة 

للطباعة ثالثية األبعاد.
يتي����ح المتج��ر )ال��ذي 
ع�ب��ر  زيارت����ه  يمك����ن 
 )3d.ford.com :الراب�ط
تقنيات  اس���تخدام  للعمالء 
حديث���ة البتكار نماذجه��م 

المصّغرة لس��يارات فورد بالحجم ال��ذي يرغبونه وباعتماد المادة 
التي يريدونها، كما يوفّر لزواره خيار ش��راء ملفات رقمية ثالثية 
األبعاد باالختيار من مكتبة فورد المتنامية التي تحوي ما يزيد عن 

1000 صورة.

نيسان تحقق إنتصارات جديدة

فازت س��يارة نيس��ان GT-R نيس��مو GT3 في تح��دي بيريلي 
العالمي، لتضيف بذلك فوزاً آخر على سلسلة النجاحات التي حققتها 

“نيسان موتور سبورت” في فعاليات مهرجان غودوود للسرعة.
ولم تكتفي الشركة بذلك، إذ تمكن أيضاً سائقها لوكاس أوردونيز 
م��ن الوصول الى منصة الفوز في س��باقين أُقيما في مدينة أوكاياما 

ضمن سلسلة جوالت بطولة اليابان للفورموال 3.
وفي فئة الس��وبر كار، قاد يان ماردنبورو س��يارة نيس��ان جوك 
R-20 محققاً أوقاتاً قياس��ية تغلب من خاللها على سيارات فيراري 

وبورشه وباغاني ولمبورغيني.
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نسخ محدودة من (غولف آر)سيارات ذكية تتفادى الحفر

تسعى شركتا جاكوار والند روفر إلى التركيز على توفير وسائل 
الراحة لس��ائقي سياراتهما، ومن بين ذلك إمكانية عبورها للحواجز 
والحفر في الطرقات بسالس��ة. وتستطيع منظومة الكترونية تعمل 
الشركتان على تصميمها التعرف على الحفرة قبل وصول العجالت 
إليها وتغيير ضبط مخمد الصدمات لتخفيف الصدمة أو تنبيه السائق 
ليغي��ر اتجاه الس��ير في حال اكتش��اف حفرة كبيرة بوس��عها إيقاف 
السيارة. وستعمل المنظومة بناًء على معلومات ترسلها مستشعرات 

تفحص سطح الطريق وكاميرات ستيريو تقوم بالعملية نفسها.
عالوة على ذلك، سترس��ل الس��يارة صورة فوتوغرافية للحفرة 

الخطيرة إلى الجهات المختصة لتعمل على إزالتها.

تس��لمت النابوده للس��يارات، وكي��ل عالمة فولك��س واغن في 
اإلمارات عش��ر نسخ محدودة من س��يارة )غولف آر( التي تتميز 
باألش��غال الخش��بية الداخلي��ة األنيق��ة والمصممة باللون األس��ود 
 )R( وتطاريز بارزة باللون األصفر وحرف ،)األنيق )بيانو بالك
المنق��وش باللون األصفر على المس��اند الرأس��ية وأحزمة األمان 

باإلضافة إلى سقف أسود من جلد ألكانتارا.
وتأت��ي )غولف آر( بعجالت من س��بائك معدنية س��وداء اللون 
بحجم 19 بوصة ومكابح صفراء تحمل شعار)R( باللون األسود، 
باإلضاف��ة إلى عجلة القيادة المتعددة االس��تخدامات والمنجدة بجلد 

ألكانتارا.

تقنيات السيارات الرياضية الهجينة
أكدت الشركة األلمانية كونتيننتال، أنها قامت بتوفير أكثر من 50 
مكّوناً ونظاماً مختلفاً لس��يارة )ب��ي إم دبليو آي 8(، التي تجعل هذا 
الطراز أكثر رفقاً بالبيئة وأماناً وسهولة في القيادة، حيث عملت على 
تطوير ش��احن توربيني ضمن محّرك الوقود سعة 1.5 ليتر وثالث 
أس��طوانات وعبر استخدام التقنيات المتقّدمة، فإن الجمع بين الحقن 
المباش��ر للوقود والش��حن التوربيني عالي الفعالية عبر غاز العادم 
يسهم في توفير أداء عاٍل محّدد مع استهالك قليل للوقود وانبعاثات 

منخفضة لثاني أكسيد الكربون.

أصغر كاميرا فيديو ستيريو مجسمة

يمكن لتقنية جديدة تضم أصغر “كاميرا فيديو ستيريو” في العالم 
أن تعزز من دور التكنولوجيا وتس��اهم في خفض نس��ب الحوادث 
الخطيرة، المط��ورة من قبل “بوش”، التي تعمل مع “نظام الكبح 
الط��ارئ” لتجنب االصطدامات الخلفية، حيث تقوم كاميرا الفيديو 
بالتعرف على المركبات األخرى التي تسير على نفس المسار في 
األمام، وترس��ل إش��ارات تحذيرية لنظام الكبح الطارئ وتهيئته، 
وفي حال لم يقم الس��ائق باتخاذ أي اج��راء احترازي، يقوم النظام 

تلقائيا بالكبح الفوري.
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فرص نمو كبيرة للمجمع اإلعالمي
حقق المجم��ع اإلعالمي، التابع 
لتيكوم لالستثمارات، والذي يضم 
مدينة دب��ي لإلع��الم ومدينة دبي 
لالس��تديوهات والمنطق��ة العالمية 
لإلنتاج اإلعالمي، نمواً ايجابياً في 
عام 2014 المنصرم، حيث رحب 
المجم��ع بانضم��ام 201 ش��ركة 

جديدة.
وفي ه��ذا الس��ياق، وجه مدير 
ع��ام المجم��ع اإلعالم��ي التاب��ع 

لتيك��وم لالس����تثمارات محمد عب��د هللا، الدع��وة إل��ى مط��وري 
المحت���وى من مختلف أنح��اء العالم لالنضمام إل��ى المدن التابعة 
للمجم��ع والتي توفر كافة عناص��ر النجاح وتتيح لهم تطوير ونمو 

أكثر ألعمالهم.
وق��ال عبد هللا: نعيش اليوم ف��ي بيئة تعج بمطوري المحتوى مما 
جع��ل هذا القطاع تنافس��ياً للغاية، بحيث أصبح بإمكان مس��تخدمي 
المحت��وى الوصول إلى كٍم غير محدود من المحتوى على هواتفهم 

الذكية.

تقنية IMAX من “نوفو سينماز”
ن�وف���و  وق�ع����ت 
س����ي�ن�م�از، أكب���ر 
س�لسلة  دور عرض 
س��ينمائي في منطقة 
الش���رق األوس���ط، 
اتفاقي��ة م��ع ش��ركة 
إلضاف����ة   IMAX
صالتي��ن ف��ي دب��ي 
اللت��ان تقدمان تقني�ة 
ليزر  م��ع   IMAX
الض���وء  إلس���ق�اط 

ونظام الصوت.
ه�ذه  وس���ت�ك�ون 

التقني��ة متوف��رة ف��ي الموقعي��ن الجديدي��ن: )آي إم ج��ي عالم من 
المغامرات( و)وافي مول(.

الجدي��ر بالذكر أن هذه االتفاقية جاءت بعد التعاون الس��ابق بين 
الطرفين إلضافة صالة IMAX في موقع نوفو سينماز الواقع في 

دبي فستيفال سيتي مول.

(ليو بورنيت) بيروت تحصد 6 جوائز
ت  ح��ص��د
ل��������ة  ك���ا و
اإلع�الن����ات 
ليو ب�ورن�ي��ت 
ب��ي�������روت 
مجموع��ة من 
الجوائ��ز ف��ي 

مهرجان كان ليونز الدولي لإلبداع 2015، ش��ملت ذهبيتين، ثالثة 
برونزية، وفضية واحدة. وقالت مدير عام ليو بورنيت بيروت ندى 
أبي صالح: إن فوزنا هو تقدير مذهل لعمل الفريق الّش��اق والجهود 

التي تبذلها الوكالة بشكل متواصل.

ألفا تكّرم الصحافة واإلعالم
أقام��ت 
ك�ة  ش����ر
 ، ل�ف������ا أ
ب�����إدارة 
أوراسكوم 

لإلتصاالت، اإلفطار الس��نوي على ش��رف الصحافة واإلعالم في 
فندق موفنبيك، حضره رئيس مجلس إدارة الش��ركة ومديرها العام 
المهندس مروان الحايك ونقيب الصحافة عوني الكعكي وحش��د من 

الوجوه اإلعالمية.
كم��ا حض��ر مدي��رون ومستش��ارون ف��ي وزارة اإلتص��االت 

وأعضاء من الهيئة اإلدارية في شركة ألفا وفريق العمل.

سيتيزن تفوز بجائزة أفضل تصميم
حصدت شركة سيتيزن 
الياباني��ة، جائ��زة أفض��ل 
لمنص��ة  مبتك��ر  تصمي��م 
فريدة تجسد عالقة ارتباط 

الوقت بالضوء.
س��يتيزن  منصة  ونالت 

جائزة القلم الرصاص الذهبي في تجارب فئة التصميم: مس��احات 
داخلي��ة ضمن جوائز “وان ش��و 2015” العالمي��ة. وقد تم تنظيم 
جائ��زة القلم الرصاص الذهبي ف��ي “ذا وان كلوب” في الواليات 
المتح��دة األميركي��ة، وه��ي المؤسس��ة غي��ر الربحية الرئيس��ية 

المخصصة لالرتقاء بالعمل اإلبداعي في صناعة اإلعالنات.
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تعيين جديد لدى (فورد) و(لينكولن)
عينت ش��ركة فورد 
م�وت�����ور كومب�ان���ي 
كاليان��ا س����ي�فاني�ان�ام 
بمنص��ب نائب رئيس 
والمبيع�ات  التس�وي�ق 
والخدم��ات لدى فورد 
ولينكولن في الش���رق 
األوسط وأفريقيا، وهو 

المنصب الذي تم استحداثه مؤخراً لمحاكاة نجاح الهيكليات اإلقليمية 
لدى فورد، وبالتالي فإن “شيفي”، كما يحب أن يُلقَّب، سيكون مقّره 

في دبي وسيترأس عمليات البيع والتسويق وخدمة العمالء.

حملة (فيزا ميني) التسويقية
شارك 
لبن����ك  ا
اللبنان��ي 
الفرنسي 
في حملة 
“ف�ي���زا 
مين���ي” 

التس��ويقية، س��انحاً الفرصة أمام زبائنه بربح، س��يارة ميني كوبر 
طراز العام 2016. فابتس��م الحظ ألنطوان عزيز، وهو أحد زبائن 
البنك اللبناني الفرنسي، الذي تسلم مفاتيح سيارته خالل احتفال أقيم 

في صالة عرض بسول وحنيني في عين المريسة.

بطاقات من (لبنان والخليج)
ط��ل�����ق  أ
لبن��ان  بن���ك 
وال�خ�ل�ي����ج 
ب��ط��اق����ات 
ب�ع�م�ل�ت�����ي 
ال��ري�������ال 

.Visa الس��ع��ودي واللي��رة التركي��ة بالتع��اون م�ع ش����رك�ة
تمّك��ن هذه البطاقات  المس��افرين أو المقيمين في كل من تركيا 
والس��عودية م��ن إس��تعمالها بعمل��ة البلد نفس��ها، وبالتال��ي توفير 
مصاريف تحويل العملة. ويستفيد حاملو هذه البطاقات الفريدة من 

خدمات ومزايا عديدة.

تعيين جديد لـ(فيام للبرمجيات)
أعلنت ش��ركة في��ام للبرمجيات 
ع��ن تعزي��ز تواجدها في أس��واق 
الس��عودية، مصر، لبنان، األردن، 
وفلس��طين من خالل تعيينها لرواد 
زاكي كمدير إقليمي إلدارة عمليات 

الشركة في هذه األسواق.
وم��ن المنتظر أن يس��هم المدير 
اإلقليمي الجدي��د ل�“فيام” بالتعاون 
م��ع فري��ق متخص��ص ف��ي دف��ع 
عجلة النمو، وبحث اآلفاق الجديدة 

لتوسعة أعمال الشركة نحو أسواق وقطاعات جديدة.

أفضل مؤسسة مالية في اإلمارات
كّرمت جوائز يوروموني 2015 
المرموق��ة، بنك أوف أميركا ميريل 
لينش بجائزة “أفضل مؤسسة مالية 
في دول��ة اإلمارات في فئة االندماج 

واالستحواذ”.
وبه��ذه المناس��بة، ق��ال الرئي�س 
المس��اع�د للش����ركات واألع�م��ال 
المصرفية االستثمارية في بنك أوف 
أمي��ركا ميري��ل لينش ودي��ع بويز: 

يعتبر فوزنا بهذه الجائزة شهادة على مكانة بنك أوف أميركا ميريل 
لينش في سوق صفقات االندماج واالستحواذ.

البطاقة المجانية “إيزي كارد”
اطل��ق نائ��ب الرئي��س 
التنفي��ذي ف��ي “اإلمارات 
اإلسالمي” فيصل عقيل، 
ومدير ع��ام “في��زا” في 
دول��ة االم��ارات، ومدير 
ف��ي  الدولي��ة  الحس��ابات 
الشرق االوسط مارتشيللو 

باريكوردي، البطاقة المجانية “إيزي كارد”، التي تس��تهدف جميع 
األف��راد وتجم��ع بين س��هولة إج��راءات الموافق��ة ومجموعة من 
الخصائص والمزايا. وستقدم للمتعاملين مكافأة ترحيبية بقيمة 200 

درهم )54 دوالر(، وأخرى سنوية بنفس القيمة.
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تعيين جديد في األمم المتحدة
عينت مؤسسة األمم المتحدة رجل 
األعمال الس��ويدي هانز فس��تبرغ، 
الرئي��س والرئيس التنفيذي لش��ركة 
إريكس��ون، عضواً جدي��داً لمجلس 

إدارة المؤسسة.
تأت��ي هذه الخط��وة تنويهاً بالتزام 
فس��تبرغ الش��خصي بمحاربة الفقر 
على الصعيد العالمي. وقال فستبرغ: 
إن االنضم��ام إلى مجلس مؤسس��ة 

األمم المتحدة يوفر لي فرصة فريدة للمساعدة بقيادة منظمة من هذا 
المستوى تربط بين آالف الشركاء لدعم جهود األمم المتحدة.

شعيا مديراً عامًا لـ“غروهي” 
تم تعيين سيمون ج. شعيا، المدير 
العام لشركة غروهي ورئيسها في 
منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا، 
ليش��غل منص��ب رئي��س مجل��س 
 DAWN إدارة ش��ركة غروه��ي
لتكنولوجيا المي��اه، الذي بموجبها 
سيمثل مصالح مجموعة غروهي 
بش��كل أوس��ع في منطق��ة جنوب 

إفريقيا وجنوب اإلستواء والقسم الجنوبي للقارة اإلفريقية. وبالتالي 
سيلعب دوراً أساسياً في إحدى الشركات العاملة بتوريد التجهيزات 

الصحية  في أفريقيا.

باتيا مديراً لسوق السلع
عيّنت “اإلمارات دبي الوطني 
لألوراق المالية” دارميش باتيا في 
منصب مدير سوق السلع، ليرفع 
تقاريره إلى عبد هللا الحوس��ني، 
مدير عام ش��ركة اإلمارات دبي 

الوطني لألوراق المالية.
وتعليقاً عل��ى تعيين باتيا، قال 
تعيي��ن  ان  الحوس��ني: ال ش��ك 
باتيا سيمكننا من توظيف خبرته 

الواس��عة إلى جانب االستفادة من قسم األبحاث لدينا لرصد الفرص 
االستثمارية الواعدة وتوفيرها لعمالئنا.

علوان مديراً عامًا لـ(فنادق أتانا)
عينّ��ت مجموعة فن��ادق أتانا، 
الُعمان�ي���ة  التجاري����ة  العالم���ة 
المتخصصة في مج��ال الضيافة 
والخدم��ات الفندقية، خالد علوان 
مديراً عاماً في مس��ندم بس��لطنة 
عم��ان. وبه��ذه المناس��بة، ق��ال 
عل��وان: أتطل��ع قدم��اً للعمل مع 
أعضاء فريق “أتانا” لدعم تطوير 
عالمتها التجارية واإلضاءة على 
مناطق الجذب الس��ياحية الرائعة 

التي تزخر بها شبه جزيرة مسندم على مدار السنة.

النافع مديراً عامًا لـ(التنمية الصناعية)
باش��ر المدير العام الجدي��د لصندوق 
التنمية الصناعية الس��عودي عبد الكريم 
الناف��ع، مه��ام عمله بع��د ق��رار تعيينه 
الص��ادر م��ن مجل��س إدارة الصندوق 
برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور 
توفيق بن فوزان الربيعة. وبحس��ب بيان 
للصندوق، وهو أحد مؤسس��ات التمويل 

الحكومية لتقديم القروض لمش��اريع القطاع الصناعي، ورأسماله 40 
مليار لاير )10.66 مليار دوالر(، يتمتع النافع بخبرة تمتد ل�30 عاماً، 
حيث أمضى منها 21 عاماً في الصندوق، إضافة إلى عضويته في 

عدد من مجالس اإلدارات لبعض المؤسسات والشركات.

شراكة مع أفراد المجتمع المحلي
كش��ف رئيس مجموعة 
“إيالف” زياد بن محفوظ، 
ع��ن أن انطالق الجمعيات 
الس���ياحي�ة المتخصص���ة 
يأت��ي اس��تكماالً لألنظم��ة 
والق��رارات المتتابعة التي 
السعودية،  حكومة  تتخذها 
ممثل��ة ب�“هيئ��ة الس��ياحة 

واآلث��ار”، لدع��م وتطوي��ر القطاع الس��ياحي برمت��ه. وأوضح بن 
محفوظ أن الخطوة تندرج في إطار الش��راكة بين الهيئة والمجتمع 

المحلي ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
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بيتر كالياروبولوس في “زين” لبنان
عيّن��ت مجموعة زي��ن المدير 
التنفيذي لديها بيتر كالياروبولوس 
في منصب نائ��ب رئيس مجلس 
اإلدارة المدير العام لشركة تاتش 
في لبنان - الش��ركة التي تديرها 

زين لصالح الدولة اللبنانية.
وذك����رت المج�م�وع�����ة ان 
كالياروبولوس س���يمارس مهام 
عمله على الفور لدى الش��ركة، 
حي��ث س��يكمل قاع��دة التح��ول 

القوية التي رسخها في الشركة سابقاً وسيم منصور. 

“دايملر إيه جي” تعّين مارك دي هاس
عيّنت “دايمل��ر إيه جي” مارك 
دي ه��اس ف��ي منص��ب الرئي��س 
والرئيس التنفيذي لدايملر الش��رق 

األوسط واألدنى.
ومن المق��ر اإلقليمي الرئيس��ي 
للشركة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، س��يدير دي هاس أسواق 
الش��رق األوسط والش��رق األدنى 

للشركة.
يش��ار إلى ان دي هاس سيتولى 

مهام المبيعات وإدارة العمليات التشغيلية للخدمات في 13 دولة.

مدير جديد لماستركارد في البحرين
عيّن��ت “ماس��تركارد” خال��د 
له��ا ف��ي  عب��د الكري��م مدي��راً 
البحرين، بهدف إنش��اء عالقات 
جديدة ل�“ماستركارد” في البالد 
وفعالياته��ا  أنش��طتها  وتطوي��ر 
الحالي��ة م��ع الجه��ات المعني��ة 
وأصحاب المصلحة في البحرين.

وبهذه المناس��بة، ق��ال رئيس 
“ماس��تركارد” في الس��عودية، البحرين، واليمن غريش ناندا: كي 
نس��تطيع التماشي مع االحتياجات المتنوعة ألس��واقنا، يتحتم علينا 

إنشاء فريق عمل قوي ومتمكن في منطقة الشرق األوسط.

بنك بروة يعين أحمد العمادي
أعل��ن بن��ك بروة 
ع��ن  ق�ط���ر،  ف���ي 
عب��د  أحم��د  ترق�ي�ة 
العزي�ز العم�ادي الى 
منصب رئي�س قطاع 
الخدم�ات المصرفي�ة 

للشركات.
وعمل العم��ادي قبيل التحاقه ببنك بروة في العام 2011 في بنك 
HSBC. وهو يتمتع بخبرة عملية تزيد عن سبع سنوات في قطاع 
الخدمات المصرفية للشركات، وهو حاصل على درجة البكالوريس 

في إدارة األعمال من الجامعة األميركية.

رئيس تنفيذي إلنجاز العرب
عيّنت مؤسسة إنجاز العرب، 
لمؤسس��ة  اإلقليم��ي  المكت��ب 
العالمي��ة،  جوني��ور أتش��يفمنت 
عاكف العقرباوي رئيس��اً تنفيذياً 
للمؤسسة. وجاء هذا التعيين بعد 
إعالن ثريا س��لطي عن رغبتها 
في التنحي عن قيادة المؤسس��ة، 

بعد أن قادتها لعدة سنوات.
ومن بين مناصبه السابقة عمل 

العقرباوي في مجال التخطيط والبحوث في وزارة الري والمياه في 
.IMS األردن، والتجمع السويسري للرعاية الصحية

تعيين جديد لـ(رافال كمبينسكي)
ك�ريس�����ت�ي�ان  اخ�ت�ي��ار  ت�م 
ريزيتاريت�س، وهو من أص�ول 
الماني��ة، ليتولى منص��ب مدير 
ادارة المبيع��ات والتس��ويق في 

فندق برج رافال كمبينسكي.
وق�د ج���اء ق����رار تع�ي�ي���ن 
كريس��تيان لمواكبة نجاح فريق 
الفن�دق  التسوي�ق والمبيعات في 
وإضاف��ة المزيد م��ن النجاحات 

واإلنجازات، بخبرته الواس��عة في مجال التسويق والضيافة والتي 
تصل الى اكثر من عشر سنوات.
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3 جوائز لمجموعة اينوك
حصدت ش��ركة بترول اإلمارات 
الوطنية )اينوك( جائزة سوبر براندز 
للعام العاش��ر على التوالي. وفازت 
ش��ركة غاز اإلمارات بجائزة سوبر 
براندز للعام الثاني على التوالي. كما 
فازت سلس��لة متاج��ر زووم، للمرة 

الرابعة بجوائز سوبر براندز.
وتس��لمت مدير العالمة التجارية 
المؤسس��ي   االتص��ال  إدارة  ف��ي 

لمجموعة إينوك ش��ماء الفالس��ي الجائزة من مدير مجلس س��وبر 
براندز في الشرق األوسط مايك إنجلش.

جائزة القائد المؤسسي األكثر تميزاً
أعلنت الشركة الوطنية لمنتجات 
األلمني��وم “نابك��و” ع��ن حصول 
مديره��ا العام روب��رت هولتكامب 
عل��ى جائ��زة “القائ��د المؤسس��ي 
األكث��ر تميزاً” م��ن قبل مجلة عالم 
اإلقتصاد واألعمال. وأقيمت الدورة 
الخامس��ة لحفل توزيع جوائز مجلة 
عالم اإلقتصاد واألعمال مؤخراً في 
منتجع وسبا “شانغريال بر الجصة” 
لتكري��م أبرز اإلنج��ازات في عالم 

الشركات في سلطنة ُعمان.

فريق الطهي في (أتش أم أتش)
طه�اة  تس����ع�ة 
مجم�وع��ة  فنادق 
أت����ش أم أت��ش – 
ال�ق�اب�ض��ة إلدارة 
الفن�ادق، يتقدمه��م 
مدير فريق الطهي 
بالمجموعة ميشيل 

ميراتون، فازوا بمجموعة من الميداليات ما بين الذهبية والبرونزية، 
إلى جانب عدد من ش��هادات التقدير، وهم يتنافس��ون أمام أكثر من 
100 طاه من 30 من كبرى مؤسسات الضيافة في مسابقة الفجيرة 

للطهي والكوكتيل في الساحل الشرقي لعام 2015.

“إمباور” تحصد جائزتين
فازت مؤسسة اإلمارات 
ألنظمة التبري��د المركزي 
“إمباور”، بجائزتين ذهبية 
وفضي��ة في حف��ل توزيع 
بالدورة  الخ��اص  الجوائز 
ال���106 م���ن المؤت�م����ر 
الس��نوي للجمعي��ة الدولية 
لتبري��د المناط��ق. وتس��لم 

الرئيس التنفيذي ل�“إمباور” أحمد بن شعفار الجائزتين للعام 2015 
من قبل اللجنة المنظمة للحفل والتي ترأسها المدير والرئيس التنفيذي 

للجمعية الدولية لتبريد المناطق روب ثورنتون.

“دافزا” تحصد (جائزة زاد العطاء)
حازت سلطة المنطقة 
الح���رة بمط���ار دب��ي 
“دافزا” عل��ى جائ��زة 
)زاد العط��اء(، تقدي�راً 
الفاعل��ة  لمس���اهماته�ا 
في دفع مس��يرة التميز 
ف��ي العم���ل الخي��ري 

واإلنساني.
وتس��لم الجائ��زة مدير إدارة التس��ويق واالتصال المؤسس��ي في 
“داف��زا”  جمال بن مرغ��وب، من العضو المنتدب لمركز راش��د 

للمعاقين الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم.

“الميرة” تنال شهادة األيزو
حصلت شركة الميرة 
للمواد االستهالكية على 
ش��هادة األي��زو 9001 
إدارة  ف��ي   2008  :
أنشطة القس��م التجاري 
من قبل هيئ��ة االعتماد 
بيرو فيريتاس س��اس - 

المملكة المتحدة.
وتش��مل ه��ذه الجائزة إدارة العق��ود وتقييم كفاءة موردي الس��لع 
االس��تهالكية التي تقدم خدماتها للميرة. وتسلم الجائزة نائب الرئيس 

التنفيذي لشركة الميرة الدكتور محمد ناصر القحطاني.
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اتفاق بين “تصنيف” و“لوغمارين”
وقّ�ع����ت ه�ي�ئ���ة 
اإلم��ارات للتصنيف 
مع  اتفاقاً  “تصنيف” 
“لوغماري�ن”، وهي 
ش���ركة استش���ارية 
متخصصة في مجال 

الخدمات اللوجس��تية واالستش��ارات الخاصة بعمليات الش��حن من 
أجل طرح أفكار جديدة في س��وق النقل البحري اإلماراتي وتعزيز 
العالقات بين “تصنيف” وشركات النقل البحري اإليطالية. وحضر 
التوقيع المدير التجاري والتس��ويقي في الهيئ��ة كابتن وليد النهدي، 

ومدير المشاريع العسكرية المهندس سعود الحمادي.

اتفاق بين (القاهرة عمان) وماستر كارد
بن���ك  أب���رم 
القاه��رة عم�ان 
وش��ركة ماستر 
العالمي���ة  كارد 
اتفاقي��ة تع��اون 
بينهما،  مشترك 
يطرح بموجبه�ا 
حزم���ة  البن��ك 

جديدة متكاملة من بطاقات ماستر كارد لعمالئه. ووقع االتفاقية عن 
بن��ك القاهرة عم��ان مديره العام كمال البكري، وعن ماس��تر كارد 

رئيسها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا راغو مالهوترا.

تمويل من (اإلمارات دبي الوطني)
أعلن بنك اإلمارات 
الوطن��ي، ع��ن  دب��ي 
م�ن�ح��ه المش�����اري�ع 
المجتمعي��ة التي قامت 
المشاركات  بتطويرها 
في مب��ادرة “فتيات إي 
7: بن��ات اإلم��ارات” 

تمويل تأسيس��ي بقيم��ة 100 ألف درهم )27 ال��ف دوالر(. وتوفر 
المبادرة تجربة تفاعلية وتطويرية للشابات المتواجدات في االمارات 
واللواتي تت��راوح أعمارهن بين 18 و25 عاماً، لكونها ترّكز على 

التشجيع والتدريب والتواصل واإللتزام تجاه المشاريع المجتمعية.

هولندا تنضم إلى مركز طلبات الشنغن
أعلنت سفارة هولندا 
والقنصلي��ة العام��ة في 
الس�عودية، عن االفتتاح 
الرس�����مي لخدمته����م 
لطلبات تأش�يرة الدخول 

في السعودية.
يهدف مركز طلبات تأش��يرة الش��نغن الجديد إل��ى تلبية الطلبات 
المتزايدة من المس��افرين في المنطقة الشرقية، مقدما خدمات جديدة 
لطالبي التأش��يرة حتى ال يضطر طالبوها إلى الس��فر إلى الرياض 
بع��د اآلن. وق��د افتتح الخدمة س��فير هولندا لدى الس��عودية لورينز 

ويستهوف، بحضور عدد من كبار الشخصيات ووسائل اإلعالم.

بنك اإلستثمار الدولي يقدم تبرعًا
ب�ن����ك  ق�������دم 
اإلس���تثمار الدولي 
تبرع��اً إل��ى مركز 
للتدخ����ل  عالي����ة 
ال�م�ب�ك����ر وه���ي 
مدرسة يتم تشغيلها 
م��ن قب��ل جمعي��ة 
البحري�ن لألطف��ال 

ذوي الصعوب��ة ف��ي الس��لوك و التواصل، حيث ق��ام القائم بأعمال 
الرئي��س التنفيذي للبنك، فريد بدر، بتقديم التبرع إلى عضو مجلس 

إدارة الجمعية سحر جمعة.

لقب سوبر براند لـ“األنصاري للصرافة”
حازت األنصاري للصرافة، 
للعام العاشر على التوالي، على 
جائزة “سوبر براند اإلمارات” 
من قب��ل مجلس س��وبر براندز 
اإلم��ارات، إحدى أبرز الهيئات 
المتخّصصة  المس��تقلة  العالمية 
في تقيي��م العالم��ات التجارية، 
تقدي��راً ألدائها المتميز في تقديم 

حلول تحويل األموال المبتكرة للعمالء في دولة اإلمارات. 
تسلم الجائزة مساعد المدير العام ومدير إدارة العمليات في شركة 

األنصاري للصرافة علي النجار.
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الجناح اللبناني في معرض ميالنو

ف��ي إطار توطي��د أواصر العالق��ات الثنائية بين لبنان وفرنس��ا 
وبمناسبة العيد الوطني لفرنسا، قام وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس 
مجلس الش��يوخ الفرنسي جيرار الرشي بزيارة الجناح اللبناني في 
معرض ميالنو الدولي والذي تشرف عليه وتديره وزارة االقتصاد 

والتجارة. وقد رافق الرشي شخصيات رسمية فرنسية.

Teach A Child تقيم حفاًل خيريًا

أقام��ت جمعي��ة )Teach A Child( حفله��ا الخيري الس��نوي 
المخصص لدعم نش��اطات الجمعية وأهدافه��ا المتمثلة بتأمين حق 
التعليم المجاني ألطفال لبنان. وبأجواء فرحة، احتضن مجمع السان 
ج��ورج، الحفل الذي حضره عدد من الش��خصيات. وقد تم عرض 

فيلم وثائقي عن نشاطات الجمعية.

LG Quiz Show يختتم موسمه األول
اختتم برنامج 
ت  ب�ق�ا لمس����ا ا
 LG Quiz
حلقاته   Show
عش���ر  االثنتي 
ال�م�ع�روض����ة 
مؤخراً، ب�ف��وز 
الطالب�ة رن�ي���م 

الطباع بمنحة دراس��ية بقيمة مليون ليرة س��ورية مقدمة من شركة 
LG س��ورية. وقد جمعت هذه المس��ابقة بين 16 طالباً وطالبة من 
المتفوقين من مختلف مدارس س��ورية، والذين تنافسوا بمعلوماتهم 

العامة والعلمية لإلجابة عن أسئلة ثقافية متنوعة.
وبهذه المناس��بة، توجه مدير مكتب إل جي في سورية هي تشان 
ه��ان بالمباركة للطالب��ة المتفوقة وقال: نحن س��عداء بالنتيجة التي 
حققناها من خالل هذا البرنامج، وهو األول من نوعه في س��ورية. 
لقد أثبتت “إل جي” مدى قربها واهتمامها بالمجتمع السوري ودعم 
جيل الش��باب الذي نؤمن بقدارته، وما تقوم به هو جزء من برنامج 

المسؤولية االجتماعية الذي وضعت استراتيجيته ويجري تطبيقه.

مأدبة إفطار لـ“فيزا”

اس��تضافت فيزا، الش��ركة العالمية لتقنيات الدف��ع اإللكتروني، 
شركاءها في لبنان على مأدبة إفطار في بولفار بيروت، بمشاركة 
أكث��ر م��ن 100 مدعو من عمالء فيزا من المؤسس��ات المالية في 
لبنان ومجموعة من االعالميين، وحضور مس��ؤولين من فيزا من 

المنطقة ولبنان.

انتخابات المؤتمر العالمي لالستثمار

ش��اركت مؤسس��ة دبي لتنمية االس��تثمار، في المؤتم��ر العالمي 
السنوي لالستثمار 2015، وجرت مراسم االنتخابات خالل المؤتمر، 
التي كان من أبرز نتائجها تعيين فهد القرقاوي، رئيساً ل�“وايبا” في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.
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 SIIB يعيد افتتاح فرعه بحمص

تح��ت ش��عار “ورجعنا يا أه��ل الدار” وبرعاي��ة حاكم مصرف 
س��ورية المركزي الدكت��ور أديب ميالة، أعاد بنك س��ورية الدولي 
اإلس��المي افتت��اح فرعه ف��ي محافظة حمص بحضور حش��د من 
الفعاليات االقتصادية والرس��مية واإلداري��ة والدينية في المحافظة. 
وأكد الحاكم، أن البنك بحس��ب ما تش��ير األرقام، وحيث يعمل وفق 
أحكام الشريعة االسالمية نشط جداً، وإن إعادة افتتاحه تعطي دفعة 

جديدة للحياة االقتصادية في حمص.
ب��دوره، قال رئيس مجل��س إدارة البنك الدكتور عزيز صقر، إن 
البنك خالل الفترة الماضية من عمر األزمة استمر بانتهاج سياسات 
متحفظ��ة وحذرة تجاه المخاطر االئتمانية، لتعزيز وتحس��ين جودة 
محفظت��ه التمويلي��ة، من خالل منح االئتم��ان لعمالئه من أصحاب 
الج��دوى االقتصادي��ة  المش��اريع اإلنتاجي��ة واالس��تثمارية ذات 

المضمونة بما يتناسب مع حجم أعمالها وأنشطتها االقتصادية.
عل��ى صعيد اخر، قدم البنك مؤخراً دعمه لجمعية الغادة الخيرية 
في دمش��ق، حيث ش��ارك فريق منه بتوزيع حص��ص غذائية على 
الصائمين بحضور المس��ؤولين ع��ن إدارة الجمعي��ة الذين تقدموا 
بالشكر للمبادرات الكريمة التي قدمها البنك في شهر رمضان. كذلك 
أقام البنك على امتداد شهر رمضان حفالت إفطار في عدة جمعيات 
خيرية، ابتدأت بحفل افطار للجمعية الخيرية الشركسية في دمشق، 
تالها حفل لجمعية الرجاء في مدينة طرطوس، ومن ثم حفل لجمعية 
المقعدين في الالذقية، مروراً بحلب وحفل اإلفطار الذي أقيم ألطفال 
جمعية دار األيتام، وانتهاًء بتقديم المس��اعدة والدعم لكل من جمعية 

حماية الطفولة والجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية بحماة.

مؤتمر السياحة والسفر الفاخر
ان�ع�ق��د 
م�ؤت�م���ر 
الس���ياحة 
والس���ف�ر 
خ����ر  لفا ا
الهند  ف��ي 
ماي��س   –
ي������ا  ن�د ا
لس��ن�وي  ا
في ف�ن��دق 

صح�ارى س���تار في مدينة مومباي الهندية، واس����تضاف العديد 
من خبراء مجالي الس��ياحة والس��فر.

نظ��م المؤتمر ش��ركة كي��و ان اي انترنتاش��ونال، وهو منصة 
للعاملي��ن ف��ي مجاالت الس��ياحة والس��فر، بم��ا في ذل��ك الفنادق 
والمجال��س الس��ياحية ومكات��ب تنظي��م المؤتم��رات والعديد من 
الموردي��ن الذين يضعهم المؤتمر على اتصال مباش��ر مع منظمي 
)مايس انديا الرئيسيين بما فيهم افضل الشركات الهندية العاملة في 

المجال والعاملين في قطاع السفر الفاخر.

حضور رمضاني مميز لبنك الشام

قام بنك الش��ام خالل شهر رمضان بتوزيع سلل ووجبات غذائية 
لألس��ر والعوائل المتضررة واأليتام، بالتع��اون مع جمعية غراس 
التنموية. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج المس��ؤولية االجتماعية 
للبن��ك للتأكيد على مبدأ التكافل االجتماعي. وقدم البنك مس��اعدات 
عيني��ة لفريق س��كبة رمضان، إضافة للمس��اعدة ف��ي عملية إعداد 
وجبات االفطار الرمضانية، ليتم توزيعها على األسر األكثر احتياجاً 

والمتضررة في عدد كبير من أحياء دمشق ومحيطها.
كذلك س��اهم البنك برعاية عدد من األيتام المس��جلين في جمعية 
الع��ودة، ويأتي هذا التعاون مع الجمعي��ات الخيرية ليؤكد دور بنك 
الشام بالتزامه بتوجيه الدعم للمستحقين ومرّكزاً على القطاعات التي 

من شأنها تنمية المجتمع ككل ومنها الجمعيات الخيرية.
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“سوق األكل” في وسط بيروت

بتنظيم من س��وق الطي��ب وNoGarlicNoOnions والش��يف 
وائل الدقاني وبالتعاون مع ش��ركة سوليدير، تقام في وسط بيروت 
أول سوق مفتوحة للطعام في لبنان، في شارع يوسف الرامي )خلف 
بلدية بيروت - وس��ط بيروت، وس��يتمكن الزوار من تذوق اطباق 

منوعة وبأسعار تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
يش��ار إلى ان “سوق األكل” ستش��كل محطة أسبوعية دائمة في 
وس��ط بي��روت كل يوم خمي��س وفرصة للتالقي في م��كان مفتوح 

مخصص للمشاة.

“البركان” في أسواق بيروت

نظمت مسابقة بعنوان “البركان” بمشاركة أكثر من 800 طالب 
تراوح��ت أعمارهم بين الثمانية وال�12س��نة. وّزع��ت الجوائز في 
“كوكب اإلكتشاف” – أسواق بيروت، وأشرفت على المسابقة لجنة 
من اإلختصاصيين، ضّمت عن فئتي النص والشعر: الدكتورة ليلى 

شامية وبلوندين يزبك ورنا منصور.
أم��ا عن فئة المجّس��مات فضمت: رئيف البابا وريش��ار قصيفي 
وجوي��س ناكوزي. وقد فاز في المس��ابقة س��بعة ط��الب من ثالث 

مدارس مختلفة.

مأدبة إفطار لـ(فرنسبنك)

أقام فرنَسبنك مأدبة إفطار في مطعم Crepaway في السوديكو 
ل���75 طف��ال من داراأليت��ام اإلس��المية، وذلك بدع��وة من رئيس 

مجموعة فرنَسبنك األستاذ عدنان القصار.
وف��ي هذا الس��ياق، عقّب القص��ار بالقول: إن فرنَس��بنك مدرك 
تماما ألهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الخاصة في خدمة 
المجتم��ع وخاص��ة الطفل اليتيم وال��ذي يحتاج إل��ى الدعم المالي 
واالجتماع��ي والعاطفي حتى يتمكن من النمو الس��ليم وأن يصبح 

فردا منتجا في المجتمع.

ندوة في مدينة كولكاتا

اس��تضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرف��ة في فندق تاج بنغال 
بمدين��ة كولكاتا ف��ي الهند حول “الفرص في قط��ر ودول الخليج”. 
وش��هدت الجلسة مش��اركة عدداً من كبار الشخصيات منهم المدير 
الع��ام لغرفة تجارة وصناعة بنغال ب��ي روي ورئيس غرفة تجارة 
وصناع��ة بنغ��ال أل��وك روي، ووزير ش��ؤون البلدي��ة والتطوير 
العمران��ي فيرهاد حكيم، والرئيس المكل��ف لغرفة تجارة وصناعة 
بنغال وش��ريك ورئيس شركة كي بي إم جي للخدمات االستشارية 

الرائدة في االستشارات اإلدارية أمباريش داسجوبتا.
كما شهدت الندوة حضور لفيف من كبار المسؤولين في الشركات 

والبنوك الكبرى في الهند.
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المؤتمر البلدي اللبناني البرتغالي
أعلن رئيس مركز الصحافة 
ابراهي��م  الدول��ي  واإلع��الم 
الصي��اح “بن��ود البروتوك��ول 
ال��ذي صدر إث��ر انتهاء أعمال 
اللبنان��ي  البل��دي  المؤتم��ر 
للم��دن  الثال��ث  البرتغال��ي   -
والسياحة، الذي نظمه المركز 
في مدينة  بورتو في البرتغال، 
مرك��ز  رئي��س  وقع��ه  ال��ذي 
الصي��اح  ابراهي��م  الصحاف��ة 

ورئيس��ة جامع��ة Lusofona البرتغالية  ايزابي��ل بابو. ويتضمن 
البروتوكول تبادل الخب��رات الجامعية والمنح الطالبية في مختلف 
االختصاص��ات، تبادل الخبرات بين بلدية بورتو والبلديات اللبنانية 
وتحديدا في قطاع الس��ياحة، التأكي��د على توصيتي المؤتمر البلدي 
اللبناني - البرتغالي األول للمدن والسياحة بالطلب الملح الى المعنيين 
في البرتغال ولبنان إعادة فتح السفارتين في بيروت ولشبونة، وأيضا 
على فتح خط طيران مباشر بين بورتو وبيروت، كون األولى بوابة 

أساسية بين دول أميركا الالتينية ولبنان والشرق األوسط.

اختتام مهرجانات جونية الدولية

نفذت ICE International Events، ش��ركة تنظيم الحفالت 
في لبنان، وبالتعاون مع لجن��ة مهرجانات جونية الدولية، الفعالية 

الختامية لمهرجانات جونية 2015.
وقد أحيت المغنيّة والمؤلفة البريطانية، Jessie J الحفل النهائي 

للمهرجان.
يذكر ان الحفل نجح في استقطاب حشد واسع من محبّي ومتتبّعي 
Jessie J وأعماله��ا، باإلضاف��ة إل��ى مجموعة م��ن اإلعالميين 
وش��خصيات اجتماعية معروف��ة، التقوا على مدّرج فؤاد ش��هاب 

لإلستمتاع بهذا العرض الموسيقي االستثنائي.

(جيب جامبوري الثالثة)

ش��هدت فعالية جيب جامبوري الثالثة ف��ي لبنان، والتي تنظمها 
ع 80 من قائدي  شركة غرغور أوتوموتيف كومباني مؤخراً، تجمُّ
سيارات جيب من مختلف أنحاء البالد، امام صالة عرض الشركة 
ف��ي ال��دورة لبدء رحلة مثيرة عل��ى الطرقات يتخلّله��ا تخييم لمدة 

يومين.
يذكر ان المش��اركين انطلقواعلى متن سيارات جيب رانغلر في 
رحل��ة نقلتهم م��ن منطقة الدورة إلى منطقة ميروبا، حيث س��لكوا 

الطرق الوعرة.

BBAC يدعم مبادرة “الشوف األصيل”

س��اهم بن��ك بي��روت والبالد العربي��ة BBAC، بإط��الق حملة 
“الش��وف األصيل” وهي مبادرة مش��تركة قامت بها كل من لجنة 
مهرجان��ات بيت الدين وجمعية محمية أرز الش��وف وجمعية تجار 
الشوف والجمعية اللبنانية لتراخيص اإلمتياز، بالتعاون مع وزارتي 
السياحة واالقتصاد. وتعليقا على هذه الحملة، قال رئيس مجلس ادارة 
ومدير عام BBAC الش��يخ غسان عس��اف: نحن مستمرون بدعم 
 BBAC منطقة الش��وف وكافة المناطق اللبنانية، انطالقاً من كون
ج��زءاً ال يتجزأ من المجتم��ع المحلي، ومن إيمانن��ا بأن “االهتمام 
بالفعل”. وأضاف: تهدف الحملة إلى تسويق منطقة الشوف كرزمة 
س��ياحية متكامل��ة بطريقة ش��بابية مفعم��ة بالحياة  وزي��ادة فرص 

االستثمار الصديقة للبيئة وتنمية المنطقة بشكل عام.
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أّول منصة إقليمية للمبادرات الخضراءمركز اإلدارة والحوكمة اإلسالمية

وقع��ت دائ��رة التنمي��ة االقتصادية بدبي ومعه��د حوكمة، مركز 
حوكمة الش��ركات التابع لس��لطة مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية 
مش��تركة تنص على التعاون في دعم إنش��اء وتنفيذ أنشطة “مركز 
اإلدارة والحوكمة اإلس��المية”. وتأتي هذه االتفاقية ضمن مبادرات 
التعاون المش��ترك بين المؤسس��ات والهيئات في القطاع الحكومي 
لتطوير جوانب األنظمة االقتصادية والتجارية اإلسالمية على جميع 

األصعدة، واالرتقاء بدبي كعاصمة لالقتصاد اإلسالمي.
ق��ام بتوقيع مذك��رة التفاهم كل من نائب مدير ع��ام دائرة التنمية 
االقتصادية بدب��ي علي إبراهيم، والرئي��س التنفيذي لمعهد حوكمة 
الدكتور أش��رف جمال الدين، بحض��ور عدد من المدراء التنفيذيين 

والمسؤولين من كال الجهتين.

أطلق��ت دائرة التنمي��ة االقتصادية بدبي وش��راكة دبي لالقتصاد 
األخضر ومؤسسة دبي لتنمية االستثمار “الصفقة الخضراء”، وهي 
أّول منصة إقليمية مبتكرة في المنطقة تُرّكز بالكامل على المبادرات 

الخضراء.
أعل��ن عن إطالق “الصفقة الخضراء” كل م��ن مدير عام دائرة 
التنمية االقتصادية بدبي سامي القمزي، ورئيس مجلس شراكة دبي 
لالقتص��اد األخضر واألمين العام للمجل��س األعلى للطاقة في دبي 
أحمد بطي المحيربي، واألمين العام لشراكة دبي لالقتصاد األخضر 
والمدير التنفيذي لمؤسس��ة دبي لتنمية االس��تثمار فهد القرقاوي، و 

جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي ل�“اإلمارات اإلسالمي”.

(األمم المتحدة للبيئة) يختار “إمباور”حملة “اختر عادات غذائية صحية”
المجل��س  أطل��ق 
في  للصحة  األعل��ى 
قط���ر، حملة “اختر 
ع����ادات غذائ�ي�����ة 
صحية” الهادف��ة إلى 
تعزي��ز ثقاف��ة الفرد 
بأهمية تن��اول الغذاء 
الصحي. وتهدف الى 
تش��جيع كاف��ة  فئات 
المجتم��ع على اتباع 
حي��اة صحي  نظ��ام 

والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع ككل.
وتق��دم الحملة العديد من رس��ائل التوعية واألنش��طة والفعاليات 
المختلفة التي تؤكد على أهمية استهالك األغذية الصحية، وضرورة 
تنويع األطعمة في النظ��ام الغذائي اليومي، ودور هذه األطعمة في 
دعم الصحة العامة للجسم ومقاومته لألمراض، فضال عن التعريف 
بالعناص��ر الغذائي��ة التي يحتاجها اإلنس��ان، وأس��اليب الوقاية من 

السمنة، والنظم الغذائية المناسبة للشرائح العمرية المختلفة.

اخت��ار برنامج األمم المتحدة للبيئة مؤسس��ة اإلم��ارات ألنظمة 
التبريد المركزي “إمباور”، كش��ريك مس��اهم في مبادرة “تطوير 

تبريد المناطق في المدن الحديثة”.
جاء ذلك خالل مش��اركة وف��د “إمباور”، الذي ترأس��ه الرئيس 
التنفيذي للشركة أحمد بن شعفار، في المؤتمر والمعرض التجاري 
السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق 2015. وخالل المؤتمر، تم 
كش��ف النقاب عن كتاب “تبريد المناطق في المدن”من قبل برنامج 
األم��م المتحدة للبيئة، حيث تم إختيار دبي كنموذج معتمد يحتذى به 

من قبل المدن الحديثة في قطاع تبريد المناطق.
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البرنامج التعليمي المهني األولشراكة بين (الصحة العامة) وبويكر

عق��دت وزارة الصح��ة العامة اللبنانية بالش��راكة م��ع بويكر، 
الشركة األكبر في توفير خدمات الصحة العامة في المنطقة، حفالً 
رسمياً إلطالق المعايير االدارية والصحية لسالمة الطفل في دور 

الحضانة المنتشرة على كافة االراضي اللبنانية.
وقد شهدت الفعالية مشاركة عدٍد من الرسميين وأصحاب الشأن 
بم��ا في ذلك باميال منصور، التي تترأس دائرة صحة االم والطفل 
ف��ي ال��وزارة. وقد تخل��ل هذه الفعالي��ة، عروض مفّصلة ش��ملت 
مواضيع عديدة أبتداء من قبول وتس��جيل الطفل في دار الحضانة، 
مروراً بهيكلية دار الحضانة وصوالً الى حسن ادارة سالمة غذاء 

الطفل وتقريره الطبي وكيفية تطبيقهما.

ش����راك�ة 
ج�م�ع������ت 
لج�م�ع�ي���ة  ا
ن�ي���ة  للب�ن�ا ا
ء  ألط�ب������ا
ال��ت������وّرم 
ل�خ�ب�ي����ث  ا
 )LSMO(

والمعهد العالي لألعمال )ESA(، بالتعاون مع شركة ليللي وتكللت 
في إطالق برنامج تعليمي مهني بعنوان “صناعة القرار المبنية على 
األدل��ة في مجال إدارة قطاع الصحة”، األول من نوعه في القطاع 
األكاديمي وقطاع الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة. ويسعى إلى 
تعري��ف المتخصصين في مج��ال إدارة الصحة على منهجية صنع 

القرار في إدارة الرعاية الصحية ومبادئ اقتصاديات الصحة.
أُطل��ق البرنامج ف��ي احتفال نُظّم في المعه��د العالي لألعمال في 
بيروت، بحض��ور ممثلين من وزارة الصح��ة، ونقابة األطباء في 
لبنان، والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ومؤسسات أخرى 

في القطاع الصحي.

نزهة “رايد أند درايف”فعاليات من بيمو السعودي الفرنسي

أقام بنك بيمو السعودي الفرنسي حفل إفطار لعمالئه وزبائنه في 
فندق جونادا بمدينة طرطوس السورية. وافتتح الحفل رئيس مجلس 
اإلدارة رياض عبجي مرحباً بالضيوف ومتمنياً لهم الخير والبركة.

من جهة ثانية، قام البنك برعاية حفل إفطار ألطفال جمعية قرى 
األطفال SOS  س��ورية في ريف دمش��ق، وق��ام بتوزيع حصص 
غذائي��ة، ثم زار موظفوه األطف��ال وأمضوا أجمل األوقات برفقتهم 

وشاركوهم النشاطات الترفيهية والمسابقات.
وتندرج هذه الفعاليات تماشياً مع خطة عمل البنك بزيادة التواصل 

لتعزيز معاني وقيم الترابط والتكافل االجتماعي.

اس��تضافت ش��ركة ميني ف��ي لبنان، ال��دورة الثالثة م��ن الحدث 
اإلحتفال��ي الخاص “بمين��ي” )رايد أند دراي��ف(، وكان موضوع 

الحدث نزهة مفاجئة مع “ميني”.
وكانت البداية مع تجمع ما مجموعه 240 سيارة ميني في الصباح 
الباك��ر بالقرب من مرك��ز ABC في الضبية، ث��م انطلق الموكب  
حت��ى وصل إل��ى  تلة قناة باكيش، حيث ج��رى تحويل منطقة تبلغ 
مساحتها 5000 متر مربع بالكامل إلى مكان لنزهة فجائية لسيارات 
ميني، وتجمع أكثر من 700 عميل وأصدقائهم لالستمتاع بيوم مليء 

باألنشطة.
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تدشين معهد المال والحوكمة

دّش��ن حاكم مصرف لبنان رياض س��المة معهد المال والحوكمة مؤخراً، بحضور 
الس��فير الفرنس��ي في لبنان باتريس باولي، ومساعد المدير العام لقسم العولمة والتنمية 
والشراكات في وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية غوتييه مينيو، ورئيس غرفة 
التج��ارة والصناعة في منطقة باريس إيل دو فرانس بيار أنطوان غايي، ونائب رئيس 
غرفة التجارة والصناعة في منطقة باريس إيل دو فرانس جان بول فرميس. وشاركت 
في هذا االحتفال ش��خصيات تمثل الش��ركات الفرنسية واللبنانية شريكة مصرف لبنان 
والمعهد العالي لألعمال )ESA(. ومنذ العام 1996، لم تتلكأ الجهات المؤسسة للمعهد 
العالي لألعمال من وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنس��ية، والسفارة الفرنسية في 
لبن��ان، ومصرف لبنان، وغرفة التج��ارة والصناعة في منطقة باريس إيل دو فرانس، 
عن إظهار دعمها لتطوير المعهد. وأراد هؤالء الشركاء االستراتيجيون االستمرار في 
بناء هذا المس��تقبل سويًا بمنح المعهد العالي لألعمال وس��ائل جديد. ففي العام 2011، 
انطلق��ت أعمال واس��عة النطاق في ح��رم المعهد، لترميم في��ال روز، التي كانت مكان 
اإلقامة للمستشارين في حقبٍة كانت فيها القنصلية الدبلوماسية في كليمنصو.  وبعد انتهاء 
أعمال الترميم، تكون هذه الفيال إحدى األدوات لبناء مس��تقبل لبنان، باستضافتها معهد 

المال والحوكمة، الذي أنشأه مصرف لبنان.
جاء إنشاء معهد المال والحوكمة بمبادرة من مصرف لبنان بغية تعزيز مكانة بيروت 
كمنصة للخدمات المالية والممارسات االبتكارية في القطاع المالي والتنظيمي. ويسعى 
مص��رف لبن��ان من خالل هذا المعه��د ذي االتجاه اإلقليمي إلى المس��اهمة الفاعلة في 

استقرار القطاع المصرفي والمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وإلى جانب أنشطة التدريب وتبادل الخبرات، سينظم معهد المال والحوكمة مؤتمرات 
إقليمية ودولية تعالج مسائل ترتبط بدور المصارف المركزية، والسياسات االقتصادية 

والمالية ومبادئ التنظيم.
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لي��س مفاجئاً اذا تحدثنا ع��ن كتاب التاريخ وعن منهجه. لكن اطاللة س��ريعة على كيفية 
تدريس التاريخ في لبنان، تبين الكثير من التناقضات واألخطاء، خصوصاً في وجود أكثر 
من سلس��لة من كتب التاريخ المدرس��ي المعتمدة لتدريس مادة التاريخ، منها ما هو مقبول 
وأكثره��ا ال يق��دم للتلميذ معلوم��ات تاريخية مفيدة تحف��زه على التفكير والنق��د والمقارنة. 
وربم��ا اذا ج��رى تقييم بعض كتب التاريخ الحالية، وتقويم طريقة كتابتها أيضاً سنكتش��ف 
أنها ال تس��توفي ش��روط البحث والتأليف األكاديمي في لبنان. فكيف اذا قارنا كتب التاريخ 
لش��هادة البكالوريا اللبنانية مع كتاب التاريخ وفق منهاج البكالوريا الفرنسية، والتي تدرسه 

المدارس الفرنسية في لبنان.

ل��ن يكون صعباً اكتش��اف الف��روق الكبيرة ف��ي كتب التاري��خ  بين المنهاجي��ن اللبناني 
والفرنس��ي، في تألي��ف الكتب أوال، ثم في المنهج. هذه الفروق تض��ع المؤرخين اللبنانيين 
ومؤلف��ي الكتب والمعنيين، خصوص��اً المركز التربوي للبحوث واإلنم��اء، والمرجعيات 
ايض��اً، أم��ام تحدي القدرة على أخ��ذ قرار يحرر منهج التاريخ اللبنان��ي من حلقته الضيقة 
ويفت��ح الطري��ق الى بحث مفتوح عن تاريخنا ال يقف عن��د حقبة معينة، كما هو اليوم، وال 
يوق��ف عملي��ة التحديث التي يحتاجها تعليم التاريخ في ش��كل دائم. فنح��ن في لبنان ندرس 
التاري��خ وفق سلس��لة كتب تتقاط��ع معلوماتها لكنها تقف عند تاري��خ معين، وال تناقش في 
التاريخ نفس��ه وفق آراء مؤرخين. ربما ال نتخطى مرحلة االس��تقالل وكأننا وقفنا عنده من 
دون أن يش��عر التالمذة انهم يدرس��ون تاري��خ بلدهم في حقباته الصعب��ة والدموية. لذا، ال 

يتعلموا من التجربة، واذا كانوا يعرفون شيئاً عن الحرب، فبالتأكيد ليس من المدرسة.

ف��ي آخر نس��خة لكتاب التاريخ في ف��رع االقتصاد واالجتماع في البكالورية الفرنس��ية، 
يدرس التلميذ الحرب العالمية الثانية ودور فرنس��ا فيها من خالل قراءات لمؤرخين بينهم 
هنري روس��و، وتاريخ الواليات المتحدة والش��رق األوس��ط أيضاً من خالل آراء مختلفة، 
كذلك تاريخ الصين وثورة ماوتس��ي تونغ الثقافية. يعني أنه يقارن ويفكر، فيما نعرض في 
كتبن��ا التاريخ ال��ذي يراه القيمون على تأليفه، فيضيع التلميذ وال يعرف من التاريخ ش��يئاً. 
وك��ي ال نكون عدميي��ن في النظرة الى كتب التاريخ الحالية ف��ي المناهج اللبنانية، ذلك ان 
المؤلفي��ن بذل��وا جهوداً فردي��ة، والى ما تم التوصل اليه ف��ي 2010 من توافق على بعض 
المحطات التاريخية في منهج التاريخ المستقبلي، لكن أهداف المناهج في مادة التاريخ تبقى 
غي��ر واضحة، في األه��داف التعليمية العامة وعلى صعيد تدريس التاريخ بش��كل علمي، 

خصوصاً التاريخ اللبناني. فأي تاريخ نكتب؟

أي تاريخ نكتب عن لبنان
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