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ال شك أن التحديات التي واجهها لبنان في عام 2015 كانت كبيرة وخطيرة أيضاً. 
وم��ن المتوقع أن تبق��ى التحديات هي ذاتها في العام الجدي��د 2016، طالما أن لبنان 
ال يزال يعاني أزمات متتالية في مؤسس��اته السياس��ية وفي قطاعاته االقتصادية وفي 
اإلستحقاقات المالية المترتبة عليه، وهو غير قادر على مواجهة الصعوبات في ظل 
الفراغ وعدم اإلس��تقرار، ما ينعكس س��لباً على النمو االقتصادي الذي بلغ صفر في 
المئة للعام 2015 وفق ما أكد حاكم مصرف لبنان رياض س��امه أخيراً، باإلضافة 

الى أن التضخم لم يتعد الصفر في المئة أيضاً.

ولعل ما تحدث عنه أخيراً رياض س��امه عن النمو المعتدل في قطاع التس��ليف، 
وال��ذي لم يتعد ال�4 في المئة، الى ضعف النمو، يش��ير الى ضعف االقتصاد اللبناني 
واهت��زازه في عام 2015، على الرغم من أنه لم يتعرض ألزمات كبيرة وانهيارات 
كما حصل في عدد من بلدان العالم جّراء أزمات مشابهة نسبة الى ارتفاع حجم الدين 
العام و الناتج اإلجمالي، وهذا يعود الى متانة القطاع المصرفي اللبناني ونمو ودائعه 
وقوته وقدرته على توفير الس��يولة واس��تمرار الثقة به محلي��اً ودولياً، باإلضافة الى 
قرارات مصرف لبنان وتعاميمه وحركته التي حافظت على س��معة لبنان، ما س��مح 

بالحفاظ على االستقرار المالي والمصرفي.

ويشهد على ضعف االقتصاد أيضاً، تراجع ميزان المدفوعات هذه السنة بأكثر من 
ملياري دوالر، ومن غير المتوقع، اذا استمر المشهد السياسي أن تكون السنة 2016 
أفضل من سابقتها، إال إذا شهد البلد استقراراً سياسياً وعاد قادراً على اتخاذ قرارات 
بع��د انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل الحكوم��ة. وهذا هو المطلوب لمواجهة 

تحديات 2016 من أجل اإلنقاذ.

مواجهة تحديات 2016 واإلنقاذ

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016
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أعلن البنك األوروبي لإلعمار والتنمية قبوله ترشيح 
لبنان لعضويته. ووافق المساهمون في البنك الذي وّسع 
فــي الســنوات الماضية أنشــطته إلى جنوب المتوســط 
وشــرقه، ومقره في العاصمة البريطانية لندن، على أن 
يصبح لبنان عضواً بدوره وينفتح أمام استثمارات البنك 

األوروبي في مرحلة الحقة.
وكان لبنان قّدم ترشيحه لعضوية البنك في تموز/يوليو 
2015، معلناً أن انضمامه ســيتيح له تشجيع نموه عبر 
دعم قطاعات أساسية في االقتصاد وإدخال إصالحات.

”األوروبي لإلعمار والتنمية“
يقبل عضوية لبنان

المصارف اللبنانية تحقق األرباح رغم الصعوبات

قال رئيس مجموعة بنك بيبلوس فرانســوا باسيل: إن 
القطاع المصرفي ال يستطيع االستمرار الى ما ال نهاية، 
في تمويل العجز في الموازنة والقطاعين العام والخاص، 

بينما تستمر األزمة السياسية في التأزم.
وأوضــح أنه لــو لم تقّر المشــاريع المالية في مجلس 
النــواب لــكان ُوضــع لبنــان علــى الئحة الــدول غير 
المتعاونة، ما ســيؤثر في عالقته مع الخارج وال ســيما 
مع المصارف المراسلة وعلى حركة الودائع والتحاويل 
وتحديــداً تحويــالت المغتربيــن المقّدرة بـــ8 مليارات 

دوالر هذه السنة وكانت تصل في األيام العادية الى 11 مليار دوالر.
فرانسوا باسيل

شرف الدين: الليرة اللبنانية مستقرة

أكد النّائب األول لحاكم مصرف لبنان رائد شــرف 
الدين، أن ”ال تدهور لليرة اللبنانية وال أزمة نقدية في 
لبنــان“، معتبراً أنّه ”ال يوجد مبــّرر لخفض تصنيفه 
االئتمانــي“، وذلــك خالل لقاء نظمتــه غرفة التجارة 
والصناعــة والزراعة في صيدا والجنوب في مقّرها، 
مشيراً إلى أّن توّجهات المصرف تأتي في إنتاج سياسة 
نقدية غير تقليدية تقوم على مبادرات وهندسات توازن 
بين صيانة االقتصــاد وتنمية المجتمع، كما  أصبحت 
هذه السياسة نموذجاً يُحتذى به في المصارف المركزية 
العالمية. ولفت شــرف الّدين إلى أّن ”المركزي“ اتّخذ 

قراراً بإطالق رزمة تحفيزات جديدة للعام 2016 تبلغ مليار دوالر، فضالً عن تأمين 
موارد الرسملة لقطاع اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة.

رائد شرف الدين

افتتــح بنك بيبلوس فرعــه الرابع في العــراق، وهو 
أول مصرف لبناني في مدينة الســليمانية - كردســتان، 
بحضــور المدير العام للبنك المركــزي العراقيـ   فرع 
الســليمانية عبد الرحمن صالح، والمدير العام المساعد 
المســؤول عن إدارة الشــبكة الدولية في مجموعة البنك 
وليــد قازان. وفي هذه المناســبة، قال مدير بنك بيبلوس 
العراق جان باســيل، إن البنك سيؤّمن فرص عمل لعدد 
من الشــباب، وسيساهم في نهضة الســليمانية اقتصادياً 
وإنمائيــاً مــن خالل منتجــات القروض التي ســيقدمها 
للزبائن من األفراد والشركات. كما سيؤّمن منصة آمنة 

للقيام بالعمليات المصرفية من خارج اإلقليم وإليه.

أول مصرف لبناني في السليمانية

BLC يكّرم رجال األعمال

كّرم بنك  BLC رجال وســيدات أعمال، 
أصحاب شــركات لبنانية، أثبتوا تميزهم في 
مجال أعمالهم، وذلك  في النســخة الرابعة لـ

Brilliant Lebanese Awards، الجائرة 
المصـرفيــة األولــى من نوعـها فــي لبـنان. 
وقــال رئيــس مجــلس اإلدارة ـ المدير العام 
للبنك موريس صحناوي: تشــمل استراتيجية 
BLC Bank الخاصة بالشركات الصغيرة 

والمتوســطة وبالســيدات، باإلضافة إلى الخدمات والمنتجــات المالية، خدمات غير 
مالية تضم: التدريب وورش العمل، االنفتاح على األسواق والخدمات االستشارية.
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أرباح مميزة لـ”سورية الدولي اإلسالمي“

حقق بنك ســورية الدولي اإلســالمي أرباحاً مميزة 
فاقت التوقعات في نتائج أعماله لألشهر التسعة األولى 
مــن العــام 2015. وأعلــن البنك عن تحقيــق نحو 5 
مليــارات ليرة (17.7 مليــون دوالر أميركي) أرباحاً 
صافيــة خالل هذه الفترة، بنســبة نمــو 581 % عن 
الفترة السابقة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر 
الدويك: إن أداء البنك القوي مســتمر للربع الثالث مع 
منحى تصاعدي للنمو بما يعكس متانة مركزه المالي 

عبد القادر الدويكوإستراتيجيته الناجحة والمرنة.

استراتيجية البركة في يومه المفتوح

في اجتماعه الخاص بمدراء 
ومشــرفي فــروع البنك خالل 
فعاليــة اليــوم المفتــوح، أماط 
البركة  التنفيــذي لبنك  الرئيس 
محمد عبــد هللا حلبي اللثام عن 
الصفحة األولى من استراتيجية 

البنك للعام 2016 والتي تضمنت إعطاء األولوية للتســهيالت والتمويالت التشغيلية، 
وإحداث إدارة متخصصة بالتمويل الصغير والمتناهي الصغر لديها االستقاللية والمرونة 
الكافية لتحقيق مستهدفاتها بحيث تمارس مهامها من خالل بعض الفروع. وجاء اإلفصاح 
في معرض مناقشته أداء الفروع في تحقيق المستهدفات للعام 2015 حيث شكر حلبي 

االدارات على اإلنجازات والجهود المبذولة التي تم تحقيقها خالل العام الماضي.

أوضح وزير السياحة 
السوري بشر يازجي أنه 
وبعد االنتهاء من ملتقى 
االستثمار يتم العمل على 
التجهيز للملتقى الخاص 
للمشاريع الخاصة بحيث 
تستطيع بعض المشاريع 
التــي وصلــت نســــبـة 
إنجازهــــا إلــى 70 % 
البحث عن شراكات في 

القطاع الخاص كحل بديل عن الميل إلى التشــاركية مع 
القطــاع العام والمصارف العامــة، ومن خالل دخول 
بعض المصارف كشــريك في هذه المشاريع السياحية 
وبرأيه فإن المصارف اإلســالمية هي األقدر على هذه 

الشراكات وعلى التنفيذ.
وكشــف عن وجود قــرارات جديدة تخــّص تمويل 
المشــاريع الســياحية التي وصلــت إلى نســبة محددة 
مــن اإلنجاز، مشــيراً إلــى أن مثل هــذه األمور تدخل 
ضمن صالحيات مجلس النقد والتســليف وصالحيات 

مصرف سورية المركزي.

يازجي: المصارف اإلسالمّية
هي األقدر كشريك

بشر يازجي

قرض ”أربع ثالثات“ من التسليف

بيّن مدير عام مصرف التســليف الشــعبي الدكتور 
محمد حمرا أنه سيبدأ بمنح قرض دخل محدود (أربع 
ثالثات)، بمعنــى أن قيمة القرض الممنوح 300 ألف 
ليــرة ســورية، وبـ30 % من الراتب لمدة 3 ســنوات 
وبوجود كفيلين مع المقترض، وذلك بعد توقف قارب 
الخمس سنوات لنشاط المصرف على صعيد اإلقراض. 
وأشــار إلــى أن تلك اإلجــراءات ســتكون ضمن آلية 
ميســرة ومرنة تضمن الحصول علــى القرض بوقت 
أقصر، مؤكداً على موضوع الضمانات المطلوبة أنها 

تقبل مجتمعة أو منفردة وهذا هو المهم في موضوع القرض وحسب رغبة المتعامل.
وعن سقف القروض أوضح أنه سيكون بداية بـ300 ألف ليرة وسيكون هناك رفع 
لسقف اإلقراض إلى 400 - 500 ألف بأوقات الحقة، وبفائدة 7 % على كامل القرض.

محمد حمرا

مصــرف  أعلـــن 
الرافدين في العراق، 
البطاقة  إصداره  عن 
الذكية لموظفي أمانة 
بغداد لتســلم رواتبهم 
عن  بــدالً  الشــهرية 

النقد اليدوي.
وقــال رئــيـــــس 
ومدير  إدارة  مجلس 

عــام المصرف باســم كمــال الحســني، إن المصرف 
وبالتنســيق مع الشــركة العالمية للبطاقة الذكية باشــر 
بمنــح البطاقة لموظفــي أمانة بغداد الذين سيتســلمون 
رواتبهــم في أي مكان يتواجدون فيه ومن دون عوائق 
أو مشــاكل، فضالً عن الحفاظ علــى أموال الدولة من 

تعرضها للسرقة.

الرافدين يصدر البطاقة الذكية

باسم كمال الحسني
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خطة ”العقاري“ لـ2016

بيــن المدير العام للمصرف العقاري أحمد 
العلي أن خطة المصرف للعام 2016 تركز 
على تطويــر النظــام المصرفــي والمحولة 
الخاصــة بعمــل الصرافــات، والعمل على 
زيــادة المنتجــات المصرفيــة المقدمــة من 
المصــرف وخصوصاً المنتجــات المرتبطة 

بالدفع االلكتروني.
وأكــد وجــود مســاع لربــط المصــرف 
مــع المؤسســات العامة، وإعــادة الربط مع 
المصــرف التجــاري الذي توقف مــع بداية 

األزمة لتخفيف العبء عن المواطن في المعامالت المصرفية، كاشفاً إلى جانب ذلك 
عن توقيع اتفاقية مع مديرية الجمارك العامة، لتســديد الرســوم الجمركية عبر نقاط 

ومراكز تتبع للمصرف العقاري.
وأضــاف أن أحد األجزاء المهمة فــي خطة المصرف للعام 2016 تتمثل بإطالق 
القروض التشــغيلية التي ســيكون لها دور جيد ينعكس بشكل إيجابي على االقتصاد 
الوطني، موضحاً أن هذه القروض سوف تمنح لتشغيل معظم الشركات والمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة والحرف والقطاع الزراعي بشــقيه النباتــي والحيواني، ما 
سيســهم فــي إطالق صناعات ال تتأثر باألزمة الســتمرار الطلب علــى منتجاتها ما 

يخفف المخاطر االئتمانية المترتبة على منح هذه القروض.

أحمد العلي

سورية: عمولة على التحويالت المالية

أصــدر مجلس النقد والتســليف في ســورية قراراً بتقاضي المصــرف المركزي 
عمولــة علــى جميع التحويالت الماليــة التي تجريها المصــارف العاملة في القطر، 
وقراراً تضمن السماح للمصارف العاملة في القطر بتقاضي عمولة على التحويالت 
المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية أو بالقطع األجنبي سواء بين فروعها 
فــي المحافظة الواحدة أو خارجها، أم بين فروعهــا وفروع المصارف األخرى في 

المحافظة ذاتها أو خارجها.
وفــي تفاصيل القرار، يتقاضى المركزي عمولــة 0.1 % على جميع التحويالت 
الماليــة التي تجريها المصــارف العاملة في القطر، و0.2 % على جميع التحويالت 
المالية التي تجريها شركات الصرافة وشركات الحواالت الداخلية، من المبلغ المحول 
بالليرات الســورية من حســاباتها المفتوحة لدى المصرف المركزي إلى حســاباتها 
وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحواالت الداخلية 
خارج محافظة الفرع، دون أي عمولة على التحويالت المذكورة داخل المحافظة.  

بينمــا يتقاضــى المركــزي عمولة علــى جميع التحويــالت المالية التــي تجريها 
المصارف العاملة في القطر وشــركات الصرافة وشركات الحواالت الداخلية بنسبة 
0.2 % مــن المبلغ المحول بالقطع األجنبي من الحســابات المفتوحة لدى المصرف 

المركزي سواء في محافظة الفرع ذاتها أو خارجها.

عقد محافظ ســلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا بعد 
توليــه منصبــه رســمياً أول اجتماع لمجلــس االدارة، 
بحضــور جميع أعضــاء مجلس االدارة والمستشــار 
القانوني، حيث أثنى الشوا على جهودهم التي يبذلونها 
وعلى تعاونهم المســتمر في ســبيل تطوير سلطة النقد 

بكل شفافية ومهنية.
وقام الشــوا بمناقشــة آخر المســتجدات والتطورات 
على مختلف المواضيع المتعلقة في اســتمرارية عمل 

سلطة النقد والقطاع المصرفي.

أول اجتماع للنقد الفلسطيني
برئاسة الشوا

أعلــن المؤتمــر العالمي للمصارف اإلســالمية عن 
فــوز البنك اإلســالمي األردني بجائزتــي أفضل أداء 
لبنك إســالمي على مستوى األردن، وأفضل أداء لبنك 
إسالمي على مســتوى منطقة بالد الشام، تقديراً ألداء 

وانجازات البنك المتميزة على الصعيدين.
وســلّم محافظ مصــرف البحرين المركزي رشــيد 
المعــراج، الرئيــس التنفيــذي – المديــر العــام للبنك 
اإلســالمي األردني موسى شــحاده، هاتين الجائزتين 
خــالل حفل عشــاء عقد على هامــش المؤتمر العالمي 

للمصارف اإلسالمية في فندق الخليج في البحرين.

”اإلسالمي األردني“ يفوز بجائزتين
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السجن لمسرب بيانات ”إتش إس بي سي“

أدانت محكمة سويسرية موظفا سابقا في مصرف ”إتش 
إس بي ســي“ بالتجسس االقتصادي وحكمت عليه بالسجن 
خمس سنوات. وكان إيرفيه فالتشياني، وهو موظف سابق 
في قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك في سويسرا، يحاكم 
لتســريب بيانات البنك التــي أدت إلى تحقيقات في التهرب 
الضريبــي في مناطق مختلفة مــن العالم ضد عمالء لديهم 

حســابات مصرفية في سويســرا. ولم يحضر فالتشياني الذي يحمل الجنسية الفرنسية  
المحاكمة ألن فرنسا ال ترحل مواطنيها، ومن غير المرجح أنه سيقضي فترة عقوبته. 
ووجه له االتهام بالحصول على بيانات بصورة غير قانونية وبالتجســس االقتصادي 
وخرق الثقة وخرق سرية البنك اثناء عمله مع مصرف تابع لـ”إتش إس بي سي“ في 

سويسرا بين 2006 و2008.

إيرفيه فالتشياني

أكــد المديــر التنفيــذي 
المـؤســســــات  لرقـابـــة 
المصرفيــة فــي مصرف 
خالد  المركــزي  البحرين 
حـمــــد، أن المبـاحـثــات 
الندماج مصارف بحرينية 
ال تزال مستمرة، كاشفاً أن 
المركزي يقود مشاورات 
مـصـرفـيــــن  النـدمــاج 

اســتثماريين إســالميين. متوقعاً أن يتمخــض عن تلك 
المشاورات مزيد من عمليات االندماج بين البنوك لتقوية 
مالءتهــا المالية، بعد أن أتم مصرف البحرين المركزي 
عملية اســتحواذ مصرف السالم على ”بي إم آي بنك“. 
وعجلــت معدالت معايير كفاية رأس المال بازل3 التي 
تم تطبيقهــا مطلع عام 2015 على البنــوك البحرينية، 
التوجه نحو االندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص 
من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية، لتكتمل 5 صفقات 
عملية اندماج لـ10 مصارف بحرينية خالل 5 سنوات.

مفاوضات الندماج بنوك بحرينية

خالد حمد

باركليــز  بنــك  أطلــق 
لألعمال  الموسعة  وحدته 
المصرفيــة الدوليــة التي 
توفــر للمتعاملين محفظة 
متكاملــة مـــن الحلــــول 
المصرفـيــــة الخارجـيــة 
(أوفشور). وستتم عمليات 
الوحدة انطالقاً من مركز 
دبـــي المالـــي العالمــي، 

وســتكون خاضعة لـ”ســلطة دبي للخدمات الماليــة“.
وقال المدير التنفيذي ألعمال ”باركليز“ في اإلمارات 
آندرو مورتيمر: قمنا بتوســيع وحدة أعمالنا المصرفية 
الدوليــة لتزويد متعاملينا بحلول شــاملة تلبي متطلباتهم 
المالية الخارجية (أوفشور). فيما نواصل تعزيز مكامن 
القوة األساســية التي تميز البنك، وهــي إدارة الثروات 
واالســتثمار والخدمات المصرفية للشركات، باإلضافة 

إلى المصرف االستثماري.

”باركليز“ يوسع وحدة
أعماله المصرفية الدولية

آندرو مورتيمر

عوده مصر يسعى لزيادة رأسماله

قــال رئيس مجلــس إدارة بنك عودة مصــر التابع 
لعــوده اللبناني حاتــم صادق، إن البنك يســعى لزيادة 
رأسماله البالغ حاليا ملياري جنيه (256 مليون دوالر) 
بقيمــة 100 مليون دوالر خالل عام 2016. وأضاف  
”نســعى لزيادة رأس المال بقيمــة 100 مليون دوالر 
خالل 2016 منهم 40 مليــون دوالر أرباح محتجزة 
وباقي المبلغ من خالل قرض من المجموعة األم لنا“.

واســتحوذ عــوده اللبنانــي على كامل أســهم عوده 
مصر فــي أذار/مارس 2006. وقــال صادق إن بنك 

عوده الذي يبلغ عدد فروعه في مصر 38 فرعاً يستهدف زيادة عدد الفروع إلى ”62 
فرعا خالل الثالث سنوات المقبلة وحتى 2018“ ، مشيراً إلى أن البنك يثق في السوق 
المصرية والمشــروعات الكبــرى التي تقام فيها  ولذا يعمل على التوســع بقوة خالل 

الفترة المقبلة.

حاتم صادق

الصين تنضم لبنك التنمية االوروبي

أعلن البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، أن مجلس 
محافظيه وافق على طلب الصين لالنضمام كمســاهم 
فــي البنك، مــا يفتح امام بكيــن (ثاني قــوة اقتصادية 
فــي العالــم)، ابوابــاً جديــدة لالســتثمار فــي اوروبا 
وافريقيا والشرق االوسط. وكشف رئيس البنك سوما 
تشاكرابارتي في بيان أن ”عضوية الصين لدى البنك 
ســتتيح مزيداً من فرص االستثمار المســتدام الكبيرة 
للمجموعــات الصينية بمناطق عمــل البنك“. ويمثل 

سوما تشاكرابارتيمجلس محافظي البنك 64 دولة ومنظمتين دوليتين.
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قالــت مصــادر صحيفة ســعودية أن تطبيــق قانون 
االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية األميركي (فاتكا) 
يهدد األصول العقارية لنحو 200 ألف مواطن خليجي. 
ويواجــه أكثــر من 200 ألــف يحملون جوازات ســفر 
أميركية، تهديداً يســتنزف أصولهم العقارية بعد تطبيق 
القانــون، الذي طبق في الســعودية خــالل عام 2015، 
ويدفــع بمقتضاه من يحمل هذه الجنســية ضرائب على 
األصول العقارية، ومن يتعدى دخله الســنوي 50 ألف 
دوالر. وتطبيــق ”فاتــكا“ على البنوك الســعودية أدى 
إلى انســحاب العديد ممن يحملون الجنســية األميركية 
إلــى دول أخرى، حيث تعمــل الحكومة األميركية على 
التواصل مع البنوك السعودية واإلفصاح عن المعلومات 

الشخصية لحاملي جنسيتها لجني الضرائب.
وتســعى واشــنطن إلى فرض القانــون على جميع 
المصــارف والمؤسســات الماليــة عامة حــول العالم 
بــال اســتثناء، وإلزامها بأن تفصح ســنوياً للســلطات 
الضريبيــة عــن حســابات عمالئهــا الذيــن يحملون 
الجنســية األميركيــة أو حــق اإلقامــة فــي الواليات 
المتحدة، وكذلك عن عمالئها الذين يشــتبه بحملهم أيا 

من تلك الوثائق، وفق مؤشــرات محددة.

”البنك التجاري“ ينفي  بيع حصتهنظام فاتكا يهدد أصوًال عقارية

نفــى البنك التجــاري القطري عن ســعيه لبيع حصته 
التي تبلغ 40 % في البنك العربي المتحد ومقره الشارقة 
في اإلمــارات. وقال الرئيــس التنفيذي للبنــك التجاري 
عبدهللا صالح الرئيســي، إن البنك لــم يجرأي اتصاالت 
أو محادثــات مع بنــوك محلية أو إقليميــة أو غيرها من 
المؤسسات المالية للتفاوض بشأن بيع  حصته في العربي 
المتحد،الــذي واجه خالل الربع الثالث من 2015 بعض 
التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع 
المخصصــات، وعلى الرغم من ذلــك إال أن البنك ليس 

عبدهللا صالح الرئيسيلديه أي خطط  لالنسحاب من األسواق اإلماراتية.

بنك الدوحة يبرم صفقة قرض مشترك

وقع بنك الدوحة اتفاقية جديدة لتمويل قرض مشــترك 
رئيســي غير مضمون ومحدود المّدة بقيمة 575 مليون 
دوالر. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش 
له عند 75 نقطة أســاس سنوياً فوق سعر ليبور الدوالر، 
ألغراض تمويلية عامة لدى البنك على أن يتم سداده على 
دفعــة واحدة بعــد عامين. وتنص االتفاقيــة على إمكانية 
تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي في نهاية السنة الثانية 
مع مشــاركة المؤسســات المقرضة في هذا التمديد وفق 
التقديــر الخاص لكل من تلك المؤسســات. وقال الرئيس 
التنفيذي للبنك الدكتور ر. سيتارامان: إن البنك تمكن من 

زيادة مبلغ التسهيالت األصلي المستهدف (500 مليون دوالر) بفضل الدعم الذي تلقاه.
د. ر. سيتارامان

اإلمارات والصين تعززان شراكتهما

وقّعــت اإلمــارات والصيــن عــدداً من 
االتفاقيــات ومذكرات التفاهــم في عدد من 
المجــاالت بحضور الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب الرئيس 
الصينــي لي يوان تشــاو. ومــن أبرز تلك 
االتفاقيــات تبادل العمــالت بين المصرف 
المركزي وبنك الشعب الصيني، التي تهدف 

إلى إجراء معامالت تتضمن الشراء والبيع وإعادة الشراء والبيع الالحق لليوان الصيني 
مقابل الدرهم اإلماراتي، والدرهم اإلماراتي مقابل اليوان الصيني. كما وقع البلدان تفاهم 
إلنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، واتفقا على إقامة حوارات دورية لمراجعة أوضاع 

السيولة ومناقشة األحداث ذات الصلة بشأن استقرار سوق العملة الصينية.

الـرئـيــــس  قــال 
التنفيذي لبنك الخليج 
الدولي يحيى عبد هللا 
اليحيــى، إن وكالتـي 
”موديز“ و”فيتــش“ 
للتصنيــف االئتماني 
بـتـثـبـيـــت  قـامـتـــا 
تصنيفهمــا للـبـنــك، 
حيث ثبتت ”فيتــش“ 
عـلـى  الـتـصنـيـــف 

المســتوى ”A“ على المدى الطويل مــع تأكيد النظرة 
المستقبلية المستقرة للبنك، أما ”موديز“ فثبتت التصنيف 
فيما يتعلــق بالدين الممتاز والدائــع بالعمالت األجنبية 
علــى المســتوى A3، بينمــا رفعــت تقديرهــا للنظرة 

المستقبلية من درجة ”سلبي“ إلى ”مستقر“.

التصنيف االئتماني
لبنك الخليج الدولي

يحيى عبدهللا اليحيى
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العقدة يعود للمركزي المصري مجددا

بعــد 3 ســنوات من خروجــه من البنــك المركزي 
المصري عاد المحافظ السابق فاروق العقدة من جديد 
إلــى المركزي ولكن هــذه المرة من خــالل المجلس 
التنسيقي مما أشاع جوا من التفاؤل بين المصرفيين في 
وقــت تواجه فيه مصر أزمة عملة ومتاعب اقتصادية 
جمة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي قد 
أصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي 
وتعيين العقــدة ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به 
كأعضــاء من ذوي الخبرة. ويضم المجلس التنســيقي 
الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل 7 أعضاء 

من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير االســتثمار ووزير المالية 
ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

فاروق العقدة

أفضل مدير إلدارة األصول

فاز بنك مسقط، المؤسسة 
الماليــة في الســلطنة، للعام 
الثانــي علــى التوالي على 
جائزة أفضــل مدير إلدارة 
األصــول بالســلطنة لعــام 

2015، من قبل مجلة المســتثمر العالمي globalinvestor المتخصصة في القطاع 
المصرفــي والمالــي والمعروفة عالمياً، بذلك يؤكــد البنك مجــدداً ريادتة في القطاع 
المصرفي العماني وعلى األداء الذي يتميز به على مستوى السلطنة، خاصة في مجال 

اتخاذ القرارات االستثمارية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اسواق المنطقة.

شــكا مصريــون مــن ان البنــوك التابعــة للحكومة 
المصريــة ال توفر لهم فئات كبيرة من العملة األميركية 
مثل المئة أو الخمســين دوالراً، مشيرين إلى أن صرف 
الحواالت أو الســحب من الحســابات الخاصة بالدوالر 

يقتصر فقط على فئة العشرين والعشرة دوالرات.
ونقلت ”العربية.نت“ عن مســؤول مصرفي قوله إن 
ذلــك يأتي في إطار إجراءات البنك المركزي المصري 
لتقليــص عمليات تهريب الدوالر إلى الخارج، حيث إن 
الفئــات الكبيرة يســهل إخفائها في المالبــس أو حقائب 
الســفر، ولكن العمــالت الصغيرة تكــون كبيرة الحجم 

ويسهل لسلطات أمن المطارات اكتشافها.
وأوضــح أن هنــاك إجــراءات أخرى اتخذهــا البنك 
المركزي خالل الفترة األخيرة لضبط ســوق الصرف، 
حيث ســيعتمد المركــزي على مدى فعاليــة البنوك في 

توفير النقد األجنبي للسوق المحلية.

مصر: اجراءات لمنع تهريب الدوالر

أعلــن البنك الدولي أنه وافق على منح العراق قرضاً 
بقيمــة مليــار و200 مليون دوالر، لمســاعدة بغداد في 
ضبط أوضاع ماليتها العامة وتحسين كفاءة قطاع الطاقة 
إضافــة إلى تعويــض انخفاض أســعار النفط وتصاعد 
التكاليف األمنية، مؤكداً أن هذه العملية تتوافق مع خطة 
الحكومة العراقية للتعافي االقتصادي للفترة الممتدة بين 
2015 - 2018. فــي الوقت ذاته، وافق البنك على منح 
مصــر قرضاً بقيمة مليار دوالر لمســاعدتها على تنفيذ 
إصالحات اقتصادية رئيســية، مشــيراً إلــى أن هذا هو 
القرض األول من سلسلة برامجية من 3 قروض سنوية 
لتمويل التنمية، قيمة كل منها مليار دوالر أي أن قيمتها 

مجتمعة 3 مليارات دوالر خالل 2015 - 2019.

البنك الدولي يقرض العراق ومصر

اليوان ضمن سلة العمالت الرئيسية

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد، ان الصندوق قرر ادخال اليوان 
الصيني في ســلة عمالته الرئيسية، مشيرة إلى أن  هذا القرار يعكس خصوصا التقدم 
الذي احرزته السلطات الصينية في االعوام االخيرة إلصالح نظامها النقدي والمالي. 
واضافت ان ”اســتمرار هذه الجهود وتعزيزها ســيؤديان الى نظام نقدي ومالي دولي 
اكثر متانة، سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين واالقتصاد العالمي“. وترى بكين ان 
ادخال عملتها في السلة الرئيسية لصندوق النقد يشكل نجاحاً سياسياً رئيسياً في سعيها 

العتــراف اقتصــادي دولي بها. لكن هــذا القرار 
لن ينفذ قبل نهاية ايلول/ســبتمبر 2016 إلفســاح 
المجال امام افرقاء االســواق المالية التكيف معه. 
وينضم اليوان بذلك الى الدوالر االميركي والجنيه 

االسترليني والين الياباني واليورو.
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السعودية وأميركا األكبر في التحويالت

أكد البنك الدولي أن الســعودية وأميركا تتصــدران دول العالم، بتحويالت الوافدين 
بقيمة تزيد على 37 مليار دوالر لكل منهما، حيث تشكل هذه التحويالت طوق النجاة 
لماليين األسر في الدول النامية. وتتساوى السعودية مع أكبر اقتصاد في العالم أميركا، 
فــي تحويــالت المهاجرين، ما يثبت تنامي حجم االقتصاد من جهــة وزيادة أعداد من 
تســتضيفهم المملكة من الوافدين والمهاجرين من جهة أخرى. وبحســب تقريرالبنك، 
فإن هؤالء المهاجرين أرسلوا الى بلدانهم األصلية 601 مليار دوالر بينها 441 مليار 

دوالر من نصيب الدول النامية، بمجموع يزيد 
عــن 3 أضعــاف  قيمة المســاعدة المخصصة 
للتنمية الدوليــة. أما الدول األكثر اســتفادة من 
األموال التي يرسلها مهاجروها هي الهند (72 
مليــار دوالر)، الصيــن (64 مليــار دوالر)، 

والفيليبين (30 مليار دوالر).

الفدرالي األميركي يرفع معدالت الفائدة

رفع البنك المركــزي األميركي معدل الفائدة للمرة 
األولى منذ 10 ســنوات، وقد تسجل هذه الزيادة بداية 
النهاية للسياســة النقدية التــي ظل يعتمدها االحتياطي 
الفيدرالي لدعم النمو االقتصادي، لكن صداها ســيمتد 
إلى العالم إلمكانية تسببها في اضطرابات في األسواق 
والتأثير على اقتصادات البلدان الناشئة. وقررت لجنة 
السياســة النقدية رفــع معدالت الفائدة الرئيســية التي 
أبقيت قريبة من الصفر منذ أواخر 2008، بربع نقطة 

مئويــة (0.25 %) لتتراوح بين 0.25 % و0.50 %. كما وعدت اللجنة بأن يتم رفع 
النسبة ”تدريجيا“ متوقعة أن ترتفع الى 1.4 % بنهاية 2016.

وتعليقــاً علــى هذا القرار، شــّددت رئيســة الفدرالي األميركي جانيــت يلين، على 
ضرورة عدم المبالغة في تقييم آثار أول زيادة لمعدالت الفائدة، وقالت إنها ”ربع نقطة 

مئوية فقط“، مؤكدة أن السياسة النقدية تبقى ”مريحة“ وستتطور ”تدريجياً“.

جانيت يلين

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن ”األرقام 
الســرية لبطاقات البـنوك ســتختفي مـن العالم خــالل 
5 ســنوات لصالح وســائل أخرى، في مقدمتها بصمة 
اليــد أو بصمــة الصوت أو غير ذلك مــن الطرق التي 
يجــري اختبارهــا حالياً لتحل بديالً عن الرقم الســري 

التقليدي.
ونقلــت الصحيفة عن بنوك عالميــة كبرى من بينها 
”باركليز“ و”هاليفاكــس“ قولها إن البطاقات التقليدية 
العاملــة بنظــام الرقم الســري لم تتمكن خــالل الفترة 
الماضيــة مــن حماية أمــوال المودعين مــن االحتيال 
واالختراق، مشــيرة الى أنه ”ثبت بأن اختراقها ممكن 
وأنهــا لم تكــن كافيــة لحمايــة الحســابات المصرفية 

للمستخدمين“.

ارقام بطاقات البنوك
ستختفي بحلول 2020

قرض كوري لـ”السعودية للكهرباء“

وقعت الشــركة الســعودية للكهرباء، اتفاقية إطارية مع بنك الصادرات والواردات 
الكــوري (K-EXIM) للحصول على تمويل بســقف ائتماني يصــل إلى 3 مليارات 
دوالر. وتطمح الشركة من خالل االتفاقية إلى تمويل مشاريعها ذات المحتوى الكوري 
خالل الســنوات الثالث المقبلة، ما سيســهم في دعم خططها واســتثماراتها لمواجهة 
الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في ظل متطلبات المشاريع االقتصادية والتنموية 
الهائلة في السعودية. وتأتي االتفاقية ضمن 3 مذكرات تفاهم وقعتها الشركة السعودية 
للكهرباء مع شــركات ومؤسســات تمويل في كوريا الجنوبية في اذار/مارس 2015، 

خالل زيارة رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، ووفد اقتصادي كبير، للمملكة .

بــدأ صندوق أوروبي جديــد مخصصاً إلنقاذ البنوك 
المتعثرة في منطقة اليورو نشاطه في األول من كانون 
األول/ينايــر 2016 كمــا كان مقــرراً بعــد أن صدق 
عدد كاف مــن الدول األعضاء علــى االتفاق الخاص 

بتأسيسه.
وجــرى االتفاق على تأســيس الصنــدوق بعد أزمة 
الديــن واألزمة المصرفية في منطقة اليورو في الفترة 
من 2009 إلى 2012 لضمان تحمل البنوك فاتورة أي 

حاالت إفالس جديدة وليس دافعي الضرائب.
وكان بــدء نشــاط الصنــدوق يســتلزم تصديق عدد 
أدنــى من الدول األعضاء فــي االتحاد األوروبي على 
االتفاقية الخاصة بتأسيسه بحلول الـ30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2015.
وذكر مسؤول في االتحاد األوروبي أن إيطاليا كانت 
آخر الدول األوروبية الكبرى التي استكملت إجراءات 

التصديق على االتفاق.

صندوق أوروبي إلنقاذ البنوك
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مشاركة رفيعة المستوى
وقــد حضــر المؤتمــر 100 متحــدث رفيع المســتوى مــن 9 بيئاٍت مســــتجدة 
 ،Hult Prize للشــــركات الناشــــئة، ومن أبرزهم أحمد األشقر مؤســس شــركة
ولـويــك لـومــور وهــو مســــتثمر مـداوم وأحد مؤسسي شركة Le Web، وليلى 
جناح مؤسســة شــركتي Sama Group وLaxmi، ومارك حيدر مؤسس شركة 
Vinli. واعتلى هؤالء المتحدثون المنصتين وشاركوا الحضور آراءهم بإزاء بناء 
النظم البيئية مع التركيز على االتجاهات الناشــئة والتجديد الجذري واستراتيجيات 

االستثمار وفرصه وتحّدياته وغيرها من المواضيع.
وتضّمن المؤتمر  مسابقتين للشركات الناشئة في مرحلة تقديم األفكار والشركات 

رياض سالمه

أعمال مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال 2015

مسابقات وابتكارات واستثمارات ومشاريع واعدة
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض ســـالمه ان ”جهود 
المصـــارف اللبنانية جديرة باالحتـــرام والتقدير، بعدما 
أظهر قطاعنا براعة في التكيّـــف مع كل الظروف، متى 
توافـــرت له بيئة مؤاتيـــة“، مؤكداً مجـــدداً ان مصرف 
لبنان ”يســـعى الى الحفاظ على الثقـــة بالقطاع النقدي، 
وذلك لجذب تدفقات األموال التي تخدم االقتصاد اللبناني 

والقطاع في شكل خاص.
كالم سالمه جاء خالل رعايته افتتاح مؤتمر “مصرف 
 Banque du Liban “2015 لبنان لتســريع األعمال
Accelerate 2015، الذي نظمه المصرف المركزي 
للسنة الثانية تواليااً، وهو المؤتمر الدولي حول الشــركات 
الناشــــئة والــذي عقــــد فــي منتصــف كانــون األول/

ديســمبر2015،  فــي الفــوروم دو بيــروت”. ويأتي هذا 
المؤتمر بفضل مبادرة مصرف لبنان التي ترمي الى دعم 
قطــاع المعرفة عبر إيجاد ملتقــى دوري لتبادل الخبرات 
الغنيّــة وأفضل الممارســات اإلحترافيــة، وللتعّرف على 
عوامل وفرص إنجاح الشــركات الناشــئة، والمؤّسســات 
المتخّصصــة في تســريع األعمال واحتضانها وتســهيل 

نشاطها وتوفير إمكانات انطالقها ونموها.
وحمــل المؤتمــر موضــوع “النظــم البيئية المســتجدة 
للشركات الناشئة” واســتضاف أكثر من 7 آالف مشارك 
و100 متحدث و200 عارض و100 شــركة ناشــئة من 
حول العالم، كما تضّمن منّصتين ومســابقتين ومســاحتين 

مخصصتين لورش العمل.
وألقت مديرة المكتب التنفيذي في مصرف لبنان ماريان 
حويّك خطاباًا اســتثنائياًا أمام أكثر من 3 آالف مشارك من 
أكثر من 50 بلدااً، قالت فيه: “يقف بلدنا الصغير اليوم جنبااً 
إلى جنٍب مع مجموعٍة من العظماء، ويمكننا أن نطلب من 
شــبابنا أن يبقوا هنا، إذ ال ينقص لبنان شــيٌء. اليوم، نحن 
ا، منطقةاً،  ا، بلــداً نبنــي أكثر من نظاٍم بيئــي، نبني اقتصاداً

.” ومستقبالاً
وســلّط حاكم مصــرف لبنان رياض ســالمه في كلمته 
االفتتاحية على مشاريع مصرف لبنان وأهدافه المستقبلية 
الســاعية إلى النجاح في إطالق منبٍر للتجارة اإللكترونية. 
ومــن أّول أهــداف مصرف لبنــان، التعاضد بيــن العمل 

المصرفي والمعارف االقتصادية.
وتابــع كّل من رئيــس جمعية مصــارف لبنان جوزف 
طربيه والسفير الفرنسي في لبنان إيمانوييل بون التشجيع 

نفسه في خطابيهما االفتتاحيين.
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ألف دوالر أميركي، في حيــن شــغلت شــركة Edupath المركز الثاني وحازت 
علــى جائــــزة نقديـــة بقيمــة ألفَــي دوالر أميركي. أمــا المركــز األول فكان من 
نصيــب شــركة Edupath التــي حازت على جائــزة نقدية بقيمــة 3 آالف دوالر 

أميركي.
أما الشركات التي وصلت إلى نهائيات هاكاثون التكنولوجيا الملبوسة فهي اآلتية: 
في المركز الثالث شركة Tennis Core التي حازت على جائزة نقدية بقيمة ألف 
دوالر أميركي وفي المركز الثاني شــركة LAGG التي حازت على جائزة نقدية 
 Dream Team بقيمــة ألفي دوالر. أما الجائزة األولى فكانت من نصيب شــركة
ا محموالاً يصّحح  التي حازت على جائزة بقيمة 3 آالف دوالر، والتي طّورت جهازاً

التمارين الرياضية ويساعد في التدريبات.
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وكل المتحدثين والمنظمين.وختمت ماريان حويّك مؤتمر BDL Accelerate 2015  بكلمٍة شــكرت فيها 

الناشئة في المرحلة المبكرة. وتهدف المسابقتين إلى التعليم 
وتوفير األدوات للمســتثمرين الطموحين ومساعدتهم في 
النجاح وفي إيجاد الشــركة الناشــئة األفضل في الســاحة 

المحلية.
وشــــــارك  فـي  مســــــابـقـة الشــــركـات  الناشـــئـة 
في المرحلـــة المبكــرة عشــــرات المشــــاركين وصــل 
5 منهــــــم إلــى النهائيـــات وهـــم الشــــركات اآلتـيـــة: 
 Krimston II و   ChefXChange و   Altitude
و Concepts والشــــــركـة الرابحـــــة ReAble التي 
حــازت جائــزة نقديـــة بقيمــة 10 آالف دوالر أميركي، 
.Chivas - The Ventureوذلك بفضل مصرف لبنان  و

تثقيف الشباب
ويطمـح مصـرف لبنان إلى تثقيف الشــباب وإلهامهـم، 
إذ نظّـم ســلســـلـةاً مـن ورش العمـل للشــــركات الناشئـة 
في مرحلة تقديم األفكار ومســـابقـةاً تحت شــــعار “تخيّل 
لبنانــااً جديدااً”. وشــكـّل شــــباب لبنان المطالــب بالتغيير 
ر  مصــدر إلهاٍم لسلســلة ورش العمــل المخصصة للتصوُّ
والتصميــم التــي قّدمتها SETT، وهي عبــارة عن خليّة 
تفكيــٍر ترّكز على بنــاء النظم البيئية المســتجدة، فزّودت 
المشاركين بالمهارات االستثمارية من أجل تطوير حلول 

للبناٍن أفضل.
ووصــل إلى نهائيـات مســــابقـة الشـــركات الناشــئـة 
فــي مرحلــــة تقديـــم األفكــــار المشــــاركيــن اآلتيــن: 
Bingo ،Game Mrabba )وهــو اســٌم مســتوحى من 

.MedSuiteو )”Game Jam“ اإلنكليزية
وكان تصويــــت الحــّكام لصالــــح MedSuite وهو 
عبــارة عــن تطبيٍق قادٍر علــى تحديد األطبــاء والمراكز 

الطبية في جوار المســتخدم بهدف 
تســهيل الحصــول علــى الرعاية 
الصحية. وفاز الرابح بجائزٍة نقدية 
أميركــي،  دوالر  آالف   5 بقيمــة 
Da- ووذلك بفضل مصرف لبنان 

.her Capital
 BDL مـؤتـمــــر  وتـضـّمـــن 
أيـضـــااً   Accelerate 2015
هاكاثـونــيــــن، األول هاكاثــــون 
للتكنولوجيــا المحمولــة، والثانــي 
والمواقــع  للتطبيقــات  هاكاثــون 

اإللكترونية.
وجــاء فــي المركــز الثالث من 
هاكاثـــون التطبيقــات والمواقــــع 
 GreenLab اإللكترونية شـــركة
التي حازت على جائزة نقدية بقيمة 

ماريان حويّك
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العديد من المصارف المركزية، من تركيا، البحرين، كازاخستان، عمان، باكستان، 
السودان، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، باإلضافة الى كبار المسؤولين من سوق أبوظبي 
العالميــة، مركز دبي المالي العالمي، مركز قطــر المالي، تحالف تورنتو للخدمات 
المالية، لوكسمبورغ للتمويل،  ووزارة المالية والخزانة في جمهورية جزر المالديف.

انجازات ونمو
وتلت خطابات المحافظين كلمات خاصة لعدد من الخبراء العاملين في هذا القطاع 
من ذوي الشــهرة، والذين ســلّطوا الضوء على ما تحقق خالل أربعين عاماً على منذ 
تدشــين هذا القطاع، عبر تقييم نســب النمــو فيه، التأثيرات واالنجــازات، باإلضافة 
لمناقشة الشكل الذي يجب أن تكون عليه خارطة الطريق المستقبلية. وتناول خمسة من 
القادة المشاركين في هذا المؤتمر إحدى أهم المسائل األساسية، وهي كيفية عمل النظام 
الحالي مع الغرض الرئيسي الذي قام عليه هذا القطاع، وهم نورالن كاسينوف، نائب 
محافظ مصرف كازاخســتان الوطني، وداتوك بروفيســور رفعت أحمد عبدالكريم، 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة، ونور عبيد، عضو مجلس 
إدارة مجموعــة بيت التمويل الكويتي، وداتو. بروفيســور عزمي عمر، المدير العام 
للمعهد اإلســالمي للبحوث والتدريب، مصرف التطويل اإلســالمي والدكتور ســيد 

فاروق، نائب رئيس والرئيس التنفيذي للشرق األوسط لالستشارات العالمية.
وحرصت الشــرق األوسط لالستشارات، الجهة المنظمة لهذا المؤتمر والتي تقدم 
حلوالً ذكية لمناطق الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا على مدى 
22 عاماً، على استضافة مجموعة رفيعة من المتحدثين خالل الفترة الثانية من اليوم 
الثاني للفعالية، ومن بينهم ستيفين فينبورغ، الرئيس التنفيذي ألسما كابيتال بارتنرز، 
والشخصية المشهورة في األوساط االقتصادية الدكتور محمد القاري، وطالل ياسين، 
العضــو المنتدب في كريســينت ويلث، ومايكل مكميلين، الرئيــس العالمي للتمويل 

واالستثمار االسالمي في كورتيس، ماليت- بريفوست، كولت وموسلي.
واختتمت فعاليات المؤتمر بكلمات عن حول تأثير أسواق النفط واالقتصاد الصيني 
على االقتصادات اإلسالمية واألسواق المالية قدمها كل من الدكتور هاني فينداكلي، 
كلينتون، ومانجيانج تشينغ، كبير االقتصاديين في بنك الصين الدولي.الرئيــس التنفيذي الســابق لمجموعة البنك الدولي ونائــب الرئيس الحالي لمجموعة 

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية في البحرين

40 عامًا من النمو تؤهل القطاع لقيادة التنمية
اختتم فـــي البحريـــن المؤتمـــر العالمـــي للمصارف 
اإلسالمية، والذي شارك فيه أكثر من 1200 من الرؤساء 
التنفيذيين والرؤســـاء ومديري بنوك الصيرفة اإلسالمية 
والتقليدية، باإلضافة إلى خبراء ومتخصصين وحشد من 
رجال المال واألعمال مـــن دول مجلس التعاون الخليجي 

والدول اإلسالمية وأميركا وأوروبا.
وتناول المؤتمر على مدى ثالثة أيام، الشؤون والتحديات 
التي تواجه الصيرفة اإلســالمية، إسالمياً وعالمياً، وآليات 
مواجهة هــذه التحديات، والعمل المشــترك من أجل رؤية 
استشــرافية واعدة للصيرفة اإلســالمية مســتقبالً، بعد أن 
شهدت نمواً إيجابياً ملحوظاً في السنوات األخيرة، ليس في 
الدول اإلســالمية فقط، وإنما في الدول األوروبية وأميركا، 
والتي أصبحت بنوك أميركية وإنكليزية وألمانية تطبقها في 

تعامالتها المصرفية.
وتزامــن انعقاد المؤتمــر مع احتفال قطــاع المصارف 
اإلســالمية في مرور 40 عاماً منــذ انطالقه، حيث يناقش 

قادة هذا القطاع مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي.
مشاركة محافظي المصارف

وشــهدت أعمال المؤتمر اســتضافة 4 محافظين ونواب 
محافظيــن لمصارف مركزية، مــن بينهم محافظ مصرف 
البحريــن المركــزي رشــيد المعــراج، الرئيــس التنفيذي 
لمصرف عمان المركزي حمود سنجور الزدجالي، ونائب 
محافظ مصرف باكستان المركزي رياز ريازدين، ونائب 
محافظ مصرف كازاخســتان الوطني  نورالن كاسينوف، 
في حضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس 
الــوزراء البحريني. وخالل كلمته التــي افتتح بها فعاليات 
المؤتمــر، قال المعراج، ”إن المجلس المركزي للشــريعة 
المعلــن عنه للبحرين ســيمنح صالحيات أوســع في اتجاه 

االبتكار لقطاع البحرين اإلسالمي“. 
وقد اشــتهرت البحريــن بكونها مركزاً رائــداً في قطاع 
التمويل اإلســالمي، وهو ما أكده حلولها في المركز الثاني 
في مؤشــر تومســون رويترز لتنمية التمويل اإلســالمي، 
الشيء الذي يعكس ســالمة النظام االيكولوجي الذي تتبناه 
المملكة، في الوقت الذي تســعى فيه لزيادة نســبة األصول 

التي تدار تحت واليتها.
بــدوره، قال  الزدجالــي ”إن قطاع التمويل اإلســالمي 
سيفيد وسيقود التنمية االقتصادية واالجتماعية بمجرد وضع 

إطار تشغيلي“.
حضر الحفــل االفتتاحي لفعاليــات المؤتمر ممثلون من 
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وقعت ”دلتا للتأمين“ األردنية  و”غلوب مد األردن“ 
المتخصصــة في  تقديم خدمــة إدارة النفقات الطبية في 
األردن اتفاقية شــراكة وتعاون تقــدم األخيرة بموجبها 
خدمات إدارة النفقات الطبية لعمالء شــركة دلتا للتأمين 
فــي المملكــة. وقام بالتوقيــع  نيابة عن ”دلتــا للتأمين“ 
المدير العام زكي نورســي، وعن ”غلوب مد األردن“ 
الرئيس التنفيذي للشــركة في األردن، فلسطين، العراق 
وســورية ســمير النحاس، بحضور غســان نقل رئيس 
مجلس إدارة شــركة ”دلتا للتأمين“ وعدد من المديرين 
التنفيذيين من كال الطرفين. وتهدف االتفاقية الى توفير 
إدارة حديثة لخدمة المطالبات الطبية من قبل ”غلوب مد 
األردن“، والى تعزيز حضور وانتشار وتنوع خدمات 

”دلتا للتأمين“ في السوق األردنية.

اتفاقية بين ”دلتا“ و”غلوب مد“

بنوك عالمية تدفع تعويضات للمكسيك

حصلت المكسيك على تعويضات مالية تقدر بـ6.4 مليار 
دوالر مــن مجموعة مصــارف عالمية تمــارس التأمين، 
جراء هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية. وينص عقد 
التأمين الذي يغطي مخاطر هبوط أسعار النفط، على تثبيت 
أسعار النفط عند مستوى 76.4 دوالر للبرميل لعام 2015، 
وفي حال هبوط أسعار الخام دون هذا السعر المثبت يتوجب 
على المصارف دفع تعويضات. وتظهر البيانات أن ســعر 
برميل النفط المكسيكي تراجع 30 دوالرا للبرميل دون هذا 

الســعر المثبت، ما ترتب عليه دفع تعويضات بـ6.4 مليــار دوالر. وقال وزير المالية 
المكســيكي لويس فيديغاري إن بالده  دفعت  773 مليون دوالر كأقســاط تأمينية لهذه 
العقد (بوليصة التأمين)، كاشفاً عن عزم بالده تجديد هذه العقد أو إبرام عقد جديد مشابه.

لويس فيديغاري

تعتزم مجموعة زيوريخ 
بإغــالق  البــدء  للتأميــن 
التأمين  تدريجي ألعمــال 
األفــراد  علــى  الجديــدة 
والشــركات الصغيرة في 
فروعها العامة في المنطقة 
بحلــول نهاية عام 2016. 
لكن، هــذا القرار لن يؤثر 
سوى في نشاط المجموعة 

في قطاع التأمين العام بينما سوف تواصل التمسُّك بقوة 
بنشــاطها في قطاع التأمين على الحياة. كما ســتواصل 
إصــدار وثائق تأميــن جديدة للشــركات بموجب أحكام 
وشــروط رخصة إعادة التأمين الممنوحــة لها من قِبَل 
مركز دبي المالي العالمي،في المقابل سوف تتوقف عن 
إصدار وثائق تأمين عام جديدة بموجب أحكام وشروط 
رخص ممارسة نشاط التأمين عبر فروعها في اإلمارات 

وسلطنة ُعمان والكويت وقطر والبحرين ولبنان.
وتعليقــاً على هذا القرار، قال الرئيس التنفيذي لدائرة 
التأميــن العام لمجموعــة زيوريخ فــي المنطقة برايان 
رايلي، إن المجموعــة واجهت صعوبة في إصدار هذا 
د تحديات بناء نشاط قوي ومربح عبر  القرار الذي يجسِّ

أسواق المنطقة في ظل الظروف االقتصادية الراهنة.

”زيوريخ“ للتأمين تقلِّص نشاطها
في المنطقة

برايان رايلي

السعودية: رفع أسعار تأمين المركبات 100 %

رفعت شركات تأمين في السعودية 
أســعار خدمــات تأميــن المركبــات 
بنســبة 100 %، مبررة ذلــك بزيادة 
الحوادث وحــاالت التحايل، فيما أدى 
هــذا االرتفاع  إلى حــال من العزوف 
عن التأمين بين قادة المركبات، وسط 

مطالبات بتدخل مؤسســة النقد العربي الســعودي لضبط أســعار التأمين، ووضع حد 
أعلى ألســعار الوثائق، للحد من حال االنفالت والفوضى التي يعيشــها قطاع التأمين 
في المملكة. وكانت أســعار وثائق تأمين المركبات قد بدأت في االرتفاع مع بداية عام 
2015، حيــث بلغت 590 رياالً (157 دوالراً) لوثيقة  التأمين ضد الغير، ثم ما لبثت 

أن ارتفعت إلى 1400لایر (370 دوالراً) في الربع األخير من 2015.

تأمين المساكن في السعودية ال يتجاوز 1 %

أكد عضو  في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد 
العنزي، أن التأمين على الممتلكات العقارية بالمملكة ال 
يتجــاوز 1 %، وال بد أن يكون هناك برنامج من الدولة 
للتأمين على المســاكن تســاهم فيه بجزء والجزء اآلخر 
على المواطن، مبيناً أن هناك ســوء فهم متعلق بالتأمين 
على الممتلكات العقارية يرتبط بتحديد مسؤوليات بعض 
الجهــات. وطالب العنزي بأن يقدم كل مقاول يرغب في 
بناء المســكن بوليصة تأمين تشمل التأمين على الصيانة 
واألداء لمدة 10 ســنوات، الفتاً إلى أن شــركات التأمين 

تقدم نوعين من المنتجات التي تؤمن على المبنى ومحتوياته واألمالك الشخصية.
فهد العنزي
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أشــار عدد مــن القائمين على الصناعــة المصرفية 
والتأمينية في ســورية، على هامــش فعاليات المؤتمر 
الـتـخـصـصـــي األول للمصــــارف والتأميـــن الـذي 
أقيم مؤخراً في العاصمة الســورية دمشــق، إلى أهمية 
تكامــل المنتجــات المصرفيــة والمنتجــات التأمينية، 
خاصة مع تشــابه احتياجات الزبائن والمســتفيدين في 

كال القطاعين.
ويــرى مدير عــام االتحـاد الســــوري لشــــركات 
التأمين ســامر العــش أن تمويل البنــوك والمصارف 
وتقديــم الضمــان والحماية مــن قبل شــركات التأمين 
للمشــاريع واألنشــطة االقتصاديــة يســهم فــي النمو 
االقتصــادي، مــا يعني ارتبــاط هذيــن القطاعين نمواً 
أو انخفاضــاً، مشــيراً إلى أن عمل هذه الشــركات في 
االستيراد أو إعادة اإلعمار يرتبط مع عمل المصارف 
التي تغطــي العمليات المصرفية، كمــا يؤمن الحماية 

للمستثمر.
بــدوره، أشـــــار المدير العام للــشــركة الســـورية 
الكويتيــة للتأميــن ســامر بكــداش، إلــى أن التمويــل 
المصرفــي بحاجــة لتغطيــة تأمينية، ســواء للقروض 
الشــخصية أم لقــروض الشــركات، وعندمــا يكــون 
هناك بنك شــقيق لشــركة التأمين فإنه يســهم في خلق 
فرص جديدة للمصرف، يســتطيع مــن خاللها تغطية 
بعــض متطلباته وبالنتيجة يحمي مصالحه ويقدم عمالً 
أفضل في الســوق فيما تحمي شركة التأمين مصالحها 

ومصالح المؤمن له.
ويلفــت مســاعد مدير بنــك البركة لقطــاع التمويل 
والفــروع عمر برهمجي إلى أن التشــاركية مهمة بين 
التأمين والمصارف بســبب تداخل العملية التأمينية مع 

نظيرتها المصرفية لحد كبير.

اسماعيل: قطاع التأمين في سورية صامد سورية: مقترحات لشراكة
بين المصارف والتأمين

أكد وزير المالية في ســورية اســماعيل اســماعيل 
خالل افتتاحــه لفعاليات المؤتمــر التخصصي األول 
للمصارف والتأمين في ســورية أن المصارف العامة 
والخاصــة رغم الحرب والحصار االقتصادي الجائر 
المفــروض عليهــا لم تتخل عــن أداء مهامها وال عن 
موظفيها وال عن المودعيــن لديها، واألهم أنها لم تقم 
بإيقــاف عمليات ســحب االيداعات بعــد أن تعرضت 
لحــرب إعالمية أدت إلى انخفاض كبير في الســيولة 

خالل عامي 2011 و2012.
وأضاف أن الثقة عادت إلى القطاع المصرفي مع بداية عام 2013 لترتفع معدالت 
اإليداعات تدريجياً ولتتحســن السيولة حيث بلغت نسبها حالياً في المصرف العقاري 
33 % وفــي التجــاري 38 % وفــي التوفير 35 % وبناء على هذه المؤشــرات تم 
اســتئناف منح القروض التشــغيلية لتمويل المشاريع المتوســطة والصغيرة وتحديداً 
فــي قطاعات االنتاج الزراعي والصناعــي والحرف اليدوية التقليدية أما المصارف 

الخاصة فهي مستمرة في منحها للقروض.
ورأى أن ثبــات التأمين وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه 
وخاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين 

العالمية هو دليل آخر على صمود أحد مكونات االقتصاد السوري.

اسماعيل اسماعيل

سامر العش

29000 موظف في قطاع التأمين في سورية

أكــد مديــر عــام هيئة األشــراف علــى التأمين في 
ســورية عمار ناصر آغا أنه علــى الرغم من األزمة 
التي تمر بها ســورية، إال أن عمل شركات التأمين ما 
زال مســتمراً في تقديم كل أنواع وثائق التأمين وقبول 
طلبات التأمين وفق السياسة التسويقية التي تعتمدها كل 
شــركة. وأوضح أن العدد االجمالي لمقرات الشركات 
في المحافظات الســورية بلغ حاليــا 87 مقراً ووصل 
إجمالي عدد العاملين في القطاع إلى 29 ألفاً، موزعين 
بين موظفي شركات تأمين، وإدارة نفقات طبية، واتحاد 

شركات التأمين، وهيئة االشراف على التأمين، إلى جانب وكالء ومقدري أضرار.
وأشار آغا إلى أن هذه المؤشرات تعتبر دليالً على االستقرار الجيد في سوق التأمين، 
حيث توقف االنخفاض المتســارع في أقساطه، وشهد النصف األول من العام 2015 
زيادة في األقســاط عن الفترة ذاتها من العام 2014 بنحو 17 %. الفتاً إلى مقترحات 
ســيُعمل عليها خالل العام القادم ما زالت قيد الدراســة منها: مقترحات استثمار أموال 
شــركات التأمين وقوانين التأمين ومحاكم التأمين وتفعيل التأمين الصغير تماشــياً مع 
دخل المواطن وتشــجيع الشركات على التوســع الجغرافي في المناطق اآلمنة وطرح 
منتجــات تأمينية جديدة تغطي األزمة وتناســب حاجيات الســوق وإطالق ماجســتير 

التأمين التخصصي.

عمار ناصر آغا

19



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

قام وفد من رجال األعمال اإليطاليين برئاسة السفير 
ماريو بوفو والممثل التجاري جوزيبي ال ماكيا، بزيارة 
لغرفة الشرقية التقى خاللها عضو مجلس إدارة الغرفة 
إبراهيم آل الشــيخ وأمينها العام عبدالرحمن بن عبدهللا 
الوابل، وذلك بهدف تعزيز ســبل االســتثمار التعاوني 
وفتح قنوات تجارية وصناعية أكثر تنوعاً بين البلدين. 
وتضمــن اللقــاء معرضــاً للكتالوغــات اشــتمل على 
مجموعة واســعة من المنتجات والخدمــات التي لديها 
آفاق مشــرقة في الســوق السعودي، الســيما مجاالت 
اإلنشــاءات ومواد البناء والهندســة واآلالت الزراعية 

والمواد الغذائية ومنتجات البالستيك.

غرفة الشرقية تستقبل وفداً إيطاليًا

مصر من أفضل الدول لالستثمار

أكد نائب مجلس األعمال السعودي المصري وعضو 
مجلس إدارة غرفة جدة عبدهللا بن مرعي بن محفوظ، أن 
مصر من أفضل الدول لالســتثمار منوهاً بجهد الحكومة 
الحاليــة لتفعيــل الحكومــة اإللكترونيــة للقضــاء على 
اإلجــراءات المطولــة بإجراء النافذة الواحدة للمســتثمر 
الجديــد. ولفــت بــن محفوظ إلــى اجتماع المســتثمرين 
الســعوديين مع رئيس هيئة االستثمار المصري مؤخراً 
وما تناوله االجتماع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمر 

السعودي، وقال ”أوضحنا بكل صدق هذه العقبات ونراعي جهد الحكومة الحالية في 
تفعيل الحكومة اإللكترونية أو على األقل النافذة الواحدة للمستثمر الجديد، حتى ال يقع 

المستثمر الجديد في اإلجراءات المطولة“.

عبدهللا بن مرعي بن محفوظ

صفقة استحواذ في قطاع الحلويات

أعلنت شركة ”جي إف إتش كابيتال“ التابعة لمجموعة 
”جــي إف إتــش المالية“، عن االتفاق لالســتحواذ على 
واحدة من اكبر مصانع الخبز والحلويات في الســعودية 
مقــدرة بقيمــة 50 مليون دوالر. وقــال العضو المنتدب 
للشــركة هشام الريس: ان هذا االســتحواذ يأتي متماشيا 
مــع أهدافنــا وطموحاتنا التي نأمل تحقيقهــا على المدى 
الطويل لتعزيز مكانة المجموعة ومحفظتنا االستثمارية 
بالسوق الســعودي الذي نرى فيه فرصا كبيرة للنمو في 
مختلف القطاعات، والســيما قطاع المواد الغذائية الذي 

يتأثر إيجابياً بمعدل الطلب المرتفع من المستهلكين. كما أن فكرة االستحواذ على هذه 
الشــركة التي تقوم على أســس صلبة وتتمتع بسجل حافل واسم تجاري معروف على 

مستوى المملكة بما يتيح فرصا أكبر للنمو في المستقبل.

هشام الريس

قال رئيــس الوزراء 
الصيني لي كه تشــانغ، 
أن  المتوقــع  مــن  إنــه 
تســتثمر الصيــن أكثر 
مــن تريليون دوالر في 
الخارج، وأن تســتورد 
ســلعاً تزيــد قيمتها عن 
عشرة تريليونات دوالر 
علــى مــدى الســنوات 

الخمــس القادمة. وأبلغ لي قمة لرؤســاء حكومات دول 
وســط وشــرق أوروبا، أن الصين قد تســاعد في تقديم 
شــروط تمويل أكثر مرونة لتلك الــدول لتطوير بنيتها 
التحتيــة مادامت تســتخدم معــدات ومنتجــات صينية،

كما أشــار إلــى أن بــالده ســتحقق النمــو االقتصادي 
المســتهدف لعام 2015 والبالــغ 7 %، وأن ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم يشهد تعديالت للحفاظ على نمو معقول 

في األجلين المتوسط والطويل.

استثمارات الصين
ستتجاوز تريليون دوالر

لي كه تشانغ

دول الخليج تسحب 19 مليار دوالر

سحبت صناديق الثروة السيادية الخليجية في الربع الثالث من عام 2015، نحو 19 
مليار دوالر من شركات إدارة األصول لسّد العجز في ميزانيات الدول الخليجية بفعل 

.“eVestment” هبوط أسعار النفط، وفقاً لتقرير صادر عن
وأوضــح التقرير أن الصناديق ســحبت األموال بوتيرة قياســية فــي 2014، وذلك 
في ظّل مســاعي دول الخليج لضّخ ســيولة فــي اقتصاداتها إثر هبوط أســعار النفط، 
الذي دفع بأكثر من نصف تلك الدول، إلى الســحب من صناديق االســتثمار الســيادية 
لتعويــض التراجع في اإليــرادات النفطية. وقال التقريرإن ســحوبات الصناديق تهّدد 
بتأثير ســلبي على أرباح مديري االســتثمار، باإلضافة إلى إمكانية حدوث المزيد من 

التدفقات الخارجية.
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قالــت مصــادر مطلعة  
إن شــركتي داو كيميكال 
ودوبـــــون، تجـريــــــان 
محادثات بشـــأن االندماج 
لتكوين عمالق للكيماويات 
تزيــد قيمتــه الســــوقيــة 
علــى 120 مليــار دوالر 
قــد يتفــكك بعد ذلــك إلى 
أنشــطة مختلفة. وأضافت 

أنــه بعد التوصــل إلى اتفاق علــى االندماج قد تنقســم 
الشــركة الموحدة إلى فروع العلــوم المادية والمنتجات 
المتخصصــة والكيماويات الزراعية. ونبّهت إلى أنه لم 

يتم بعد وضع اللمسات النهائية للصفقة.
وقال أحد المصادر أن الرئيس التنفيذي لشركة ”داو 
كيميــكال“ أنــدرو ليفريس، والرئيس التنفيذي لشــركة 
”دوبــون“ إدوارد برين، سيشــغالن أكبر منصبين في 
الشــركة المندمجة. ونقلت شبكة تلفزيون ”سي.أن.بي.

سي“ إن االندماج المحتمل قد يؤدي إلى تحقيق وفر في 
النفقات في حدود 3 مليارات دوالر.

مباحثات بشأن اندماج
”داو كيميكال“ و”دوبون“  

أندرو ليفريس

أعلنت ”ســميث اند ويســون“ احدى اكبر الشركات 
المنتجة لألســلحة الناريــة في العالــم، أن ارباحها في 
الواليات المتحــدة تضاعفت 3 مرات في الربع الثالث 
مــن عام 2015 مقارنة بالفتــرة ذاتها من عام 2014. 
وســجلت مدخوالً صافياً وصــل 14.2 مليون دوالر. 
فــي حين ان هــذا المدخول وصــل 5.2 مليون دوالر 
في الفترة نفسها من عام 2014. واشارت الشركة إلى 
ان مبيعاتهــا ارتفعت بنســبة 32 %، وترافق ذلك مع 

ارتفاع بسعر سهمها.

ارباح ”سميث“ تتضاعف 3 مرات

اثرياء أميركا يتهربون من الضرائب

يبلــغ اجمالــي حجم ثروات أغنى 20 أميركياً معظمهــم متهم بالتهرب الضريبي، 
720 مليار دوالر أي ما يفوق الثروة الكلية لـ152 مليون مواطن أميركي، حســبما 

ذكر تقرير لمعهد الدراسات السياسية األميركي.
واقتــرح التقريــر طرقــاً لســد الفجوة بيــن أغنياء البــالد وفقرائهــا، كإغالق كل 
المنافــذ التي يتهرب بهــا األثرياء من دفع الضرائب خاصة المالذات اآلمنة العالمية 

”األفشور“.
وخص التقرير بالذكر ”غرانتور ريتيند أنيويتي“ التي تسهل على األثرياء إخفاء 
قيم المقتنيات الثمينــة والعقارات الفارهة، وبالتالي التهرب من دفع ضرائبها. وتبلغ 
قيمة 1 % من الضرائب التي تترتب على نســبة 1 % من أثرياء الواليات المتحدة 
األميركية نحو 2.6 تريليون دوالر خالل عشر سنوات، أي ما يزيد عن المبالغ التي 

تنفقها الحكومة الفيدرالية على التعليم وحماية البيئة.

مؤسس واتساب يكسب الماليين من فيسبوك

كشــف المؤســس والمدير التنفيذي في ”واتساب“ جان 
كــوم أنه حصل على 274 مليون دوالر بعد بيعه األســهم 
التابعــة لــه في موقع ”فيســبوك“ للتواصــل االجتماعي، 
مشيراً إلى أنه قام بذلك وفق خطة التداول 10b5-1، التي 
تسمح ببيع األسهم وفق جدول زمني محدد للتخفيف من أي 
مسألة أو قضية تتعلق بالتداوالت الداخلية للشركة، حسبما 
نقل عنــه موقع ”Record“. وتم تصميــم خطة البيع بما 
يســمح بتنفيذ الصفقات عند اقتراب السهم من سعر معين 
وفي وقت معين، كما يســمح للمالكين القيام بتعيين وسيط 

جان كومللشراء أو البيع على النحو الذي يرونه مناسبا.

”سوني“ تشتري حساسات تصوير ”توشيبا“

أعلنت شــركة ســوني عن قيامها بشراء قطاع حساســات التصوير التابع لشركة 
توشيبا مقابل 155 مليون دوالر، وذلك كجزء من خطة إعادة هيكلة كانت قد بدأتها 
في سبيل التعافي من فضيحة محاسبية بقيمة 1.3 مليار دوالر تعود إلى السنة المالية 
2008 - 2009. ومــن المقــرر أن يكتمل نقــل المصنع والمعــدات والموظفين في 

غضون السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2016.
وســتعمل المرافق الجديدة تحت إدارة ”ســوني“ بشــكل كامل، وتحت إدارة قسم 

أشباه الموصالت لديها.
ويتم تخصيص هذا القســم بشكل أساسي 
إلنتاج أجهزة استشعار الصور، بينما يقوم 
المرفق المذكور التابع لـ”توشيبا“ بتصنيع 

وحدات تحكم الذاكرة.
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الدمام موقعًا لمصنع ”ثري أم“ الجديد

أعلنــت شــركة ”ثــري أم“ 
العالمية القائمة على نهج التعاون 
اإلبداعــي، عــن بــدء مراحــل 
إنشاء أكبر مصنع لها في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا، والذي 
ســيتخذ موقعاً له فــي الدمام في 

السعودية.
جاء هذا اإلعالن خالل حفل 

وضع حجر األســاس الذي أقامته الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وذلك 
بحضــور المديــر العام للهيئة الســعودية للمدن الصناعية ومناطــق التقنية المهندس 
صالح بن إبراهيم الرشيد، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في الشركة إتش. 
ســي. شين. وقال الرشــيد: نعتقد أن احتضان المدينة ألول منشــاة صناعية للشركة 

سيكون له عوائد إيجابية كبيرة على تحفيز نمو القطاع وازدهاره.

صندوق روسي سعودي بـ4 مليارات دوالر

وقــــع قـطـاعــــــــا 
األعمـــال الـروســـــي 
والســـعـودي عدداً من 
االتفاقيـات االقتصاديــة 
فــي  واالســـتـثـماريـة 
مجــاالت مختلفــة كان 
أبرزهـا  إبـرام اتـفـــاق 
إلنـشـــــاء صـنــــدوق 

اســتثماري بقيمة تصل إلى 4 مليارات دوالر، يقوم بتمويل مشاريع مشتركة ويساهم 
في تنمية العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين.

ويضــاف هذا الصندوق الجديد إلى صندوق اســتثماري اَخــر بقيمة 10 مليارات 
دوالر اتفــق علــى إنشــائه صنــدوق االســتثمارات المباشــرة الروســي وصندوق 

االستثمارات العامة السيادي السعودي في شهر تموز/يوليو 2015. 
وأوضــح فالديميــر يفتوشــينكوف رئيــس مجلس إدارة الشــركة الماليــة القابضة 
”سيســتيما“ أن حصة شــركته في الصندوق الجديد من الممكن أن تبلغ 20 %، الفتا 
إلى أن الصندوق سيســتثمر في مشاريع في روسيا والسعودية في قطاعات اقتصادية 

مختلفة، من ضمنها قطاع النفط والغاز.
يذكر أن وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك ومحافظ الهيئة العامة لالســتثمار  
الســعودي عبد اللطيف بن أحمد العثمان  كانا قد افتتحا  في موســكو ”منتدى األعمال 

الروسي السعودي“ الذي انعقد تحت شعار ”صداقة – شراكة – فرص“.
ودعا المسؤوالن قطاعي األعمال الروسي والسعودي إلى استثمار نقطة التحول في 

تاريخ العالقات بين الدولتين.

فايزر  أبرمت شركة 
المنتجة لعقاري فياغرا 
وليبيتور صفقة لشــراء 
الـيـرغــــان المنتجــــة 
نحــو  مقابل  للبوتوكس 
160 مـلـيــــــار دوالر 
أميركــي لتصبــح أ   كبر 

شركة أدوية في العالم. 
ويقيم العرض - وهو 

األكبر على اإلطالق في القطاع الصحي - أسهم اليرغان 
بقيمة 363.63 دوالر للسهم. وسيصبح الرئيس التنفيذي 
لشــركة فايزر ايــان ريد الرئيس التنفيذي للشــركة بعد 
دمجها بينما ســيكون برنت ســاوندرز الرئيس التنفيذي 

لشركة اليرغان مديرا للعمليات في الكيان الجديد.

اكبر اندماج في القطاع الصحي

ايان ريد

أظهــر تقريــر صــادر عــن شــركة نايــت فرانــك 
البريطانية، أن االســتثمار في الســيارات الكالســيكية 
القديمة والمجوهرات والذهب أفضل من االستثمار في 
البورصة والعقــارات، بما في ذلك المنازل الفارهة في 
وســط لندن، حيث أدر عوائد مالية أفضل على أصحابه 
خالل السنوات الماضية. وأوضح التقرير أن االستثمار 
في الذهب والمجوهرات والســيارات الكالســيكية كان 
أفضــل من االســتثمار في األســهم والعقــارات خالل 
السنوات العشر الماضية، مشــيراً إلى أن االستثمارات 
في الســيارات الكالســيكية القديمة خالل الشهور الـ12 
الماضية سجل ارتفاعاً بنسبة 10 % مقارنة مع ارتفاع 

نسبته 1 % فقط بالنسبة للعقارات الفارهة وسط لندن.
وكشــف التقرير أن قيمة السيارات الكالسيكية حققت 
ارتفاعاً بنسبة 496 % خالل السنوات العشر الماضية، 
وهــو ارتفاع في القيمــة لم تحققه الكثيــر من األصول 

التقليدية التي يُقبل عليها المستثمرون.

السيارات الكالسيكية
مالذ آمن للمستثمرين
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دعا محافظ بغداد علي محســن التميمي، الشــركات 
الروسية لالستثمار في العاصمة، خالل استقباله السفير 
الروســي إيليا مورغونوف بدار ضيافة محافظة بغداد، 
حيــث تضمن اللقاء بحث ســبل التعاون المشــترك في 
مجــال األعمال والميكانيك، إلــى جانب تقديم عروض 
الشركات الروسية بما يتعلق بالجانب األمني، والتنسيق 

لتوقيع مذكرة توأمة مع العاصمة موسكو.
وقال التميمي أن المحافظة تعمد إلى إدخال الشركات 
الروســية المتخصصة لالســتثمار في مجــاالت األمن 
والقطــاع الصحي والخدمات ومشــاريع البُنى التحتية، 
فضالً عن المساهمة في إيجاد نوع من التعاون المشترك 
بين بغداد وموســكو في المجال الثقافي من خالل إقامة 

دورات وتبادل الخبرات.

التميمي يدعو
الشركات الروسية لالستثمار

أعلــن الســفير األميركــي فــي العراق ســتيوارت 
جونز، خالل مؤتمر صحفي مع محافظ البصرة ماجد 
النصــراوي، دخول شــركتين أميركيتين  لالســتثمار 
فــي المحافظة. وقال النصــراوي، إن حكومة البصرة 
ترغــب بدخــول الشــركات األميركية لالســتثمار في 
المحافظة، الســيما أن قانون االســتثمار الجديد سوف 

يساعد على استقطاب المستثمرين األجانب.
من جانبه قال جونز، إن مســتثمرين أميركيين بدأوا 

العمل في مجال قطاع النقل بالموانئ العراقية.

دعم المستثمرين األميركيين
في العراق

63 اتفاقية بترول بـ14.3 مليار دوالر

وقــع وزير البترول والثروة المعدنية المصري 
طارق المال، اتفاقيتيــن جديدتين للهيئة المصرية 
العامــة للبتــرول، للبحث عــن البتــرول والغاز 

بمنطقتي خليج السويس والصحراء الغربية.
االتفاقيــة األولى، وقعت مع شــركة ”أتش بي 
أس“ التونســية في منطقة حليف بصحراء مصر 
الغربية، باســتثمارات حوالــي 9 ماليين دوالر، 
ومنحة توقيع مليون دوالر لحفر 4 آبار استكشافية 

جديدة.
أمــا االتفاقيــة الثانية تهدف إلى مد عقد إســناد 

تنمية حقل غازورينا للزيت الخام إلى هيئة البترول لمدة 10 سنوات، بمنطقة غرب 
جمسة األرضية في خليج السويس.

وفي هذا اإلطار قال المال، إن وزارته وقعت 63 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول 
والغاز مع الشــركات العالمية، بـ14.3 مليار دوالر لحفر 268 بئراً، مشــيراً إلى أن 
ذلــك يعد ركيزة مهمــة لزيادة معدالت إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية 
وتضعــه الحكومة ضمــن أولويات برنامج عملها  الســتمرار تأمين إمدادات الطاقة 

للسوق المحلية.

طارق المال

خطة أوسترالية لالبتكار

أعلنــت الحكومة األوســترالية خطة لالبتكار 
بقيمــة 801 مليــون دوالر أميركــي، من أجل 
اســتبدال سياســة ”ازدهــار األفكار“ بــدالً من 
”طفرة التعدين“ التي بدأت في التراجع مؤخراً.
وذكر رئيس الــوزراء األوســترالي مالكولم 
تيرنبــول، أن 24 إجــراًء يســتهدف دعم النمو 
االقتصــادي في البــالد، مع اهتمــام بعض هذه 

التدابير بتوفير الدعم لألعمال الريادية.
وتشــمل هذه التدابير حصول المســتثمرين فــي المراحل المبكــرة على إعفاءات 
ضريبية، باإلضافة إلى تأســيس صندوق برأســمال 200 مليون دوالر أوســترالي 
(146.6 مليون دوالر) للمشاركة في االستثمار في األعمال التي تطور التكنولوجيا 
من البحوث األوســترالية. كما تشــمل الخطة تغييرات في قوانين الهجرة، لتشــجيع 
رجال األعمال على االنتقال إلى أوستراليا مع تبسيط قوانين اإلفالس لدفع الشركات 

لتحمل المخاطر.
وأشــارت الخطــة الى أنه ســيتم توفير 26 مليــون دوالر أوســترالي (19 مليون 
دوالر) إضافيــة لدعــم رواد األعمــال في البالد مــن أجل إقامة تواجــد في مراكز 
التكنولوجيا العالمية. وقررت أوســتراليا تعليم األطفال أساســيات برمجة الحاســب 

اآللي في المراحل االبتدائية والثانوية.

مالكولم تيرنبول
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قال وزير األشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر 
خالل لقائه رئيس األكاديمية البحرية العربية المصري 
في اإلسكندرية اسماعيل عبد الغفار، إن مرافئ لبنان من 
أهم المرافئ على الشاطئ ومركز استقطاب مهم ألكبر 
الشركات العالمية في مجال النقل البحري، حيث استعاد 
هويته البحرية وبدأ يســتقطب أعمــاالً وعروضاً كثيرة 
للعمــل على أرضه رغم الظــروف الصعبة والتحديات 

التي يمّر بها.
من جهته، أشــار عبد الغفــار، إلى أنه يجب أن يكون 
هناك مناطق لوجستية وأساليب جديدة لجذب المزيد من 
االســتثمارات ومحطات الحاويات خصوصاً، أن للبنان 

موقعاً استراتيجياً متميّزاً بالنسبة للتجارة العالمية.

لبنان موقع استراتيجي
للتجارة العالمية

اســتحوذت مجموعة ”الطيار“ للسفر القابضة على 
حصة 60 % من شــركة ”المســافر“ الســعودية بقيمة 
تصل إلى 22.5 مليون لایر (5.9 مليون دوالر). وقالت 
الشركة انه تم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية. 
ومــن المتوقع أن يبدأ األثــر المالي للصفقة خالل الربع 

األول من 2016.
ووفق البيانات المتاحة فإن شــركة المسافر السعودية 
مختصة في حجــز الفنادق وتذاكر الطيــران والبرامج 
الســياحية، وتم تأسيســها أواخر عام 2012 من طرف 

فاروق الجريسي.

”الطيار“ تستحوذ على 60 %
من ”المسافر“

النظام التطبيقي لهيئات االستثمار الجماعي

المالية  أطلقت هيئــة األســواق 
النظــام التطبيقــي المتعلق بهيئات 
بالتعاون مع  اإلستثمار الجماعي، 
خبراء مــن البنك الدولــي، خالل 
نــدوة برعاية رئيــس الهيئة حاكم 
مصــرف لبنــان رياض ســالمه، 
وحضور ممثليــن عن المصارف 

والشــركات المالية. وشرح نائب رئيس الهيئة فادي الفقيه، تطور عمل الهيئة وأهمية 
االستشــارات التي تعقدها مع إخصائيين وعاملين في األســواق المالية التي أصبحت 
جــزءاً ال يتجزأ مــن العملية التشــريعية لديها، ما يســهم في زيادة الشــفافية وحماية 
المستثمرين في األسواق، كما شهد النظام التطبيقي عرضاً تقنياً من قبل ممثلي الهيئة 
تم فيه شــرح أهمية المواد المقترحة وانعكاســاتها اإليجابية على حسن إدارة وتسويق 

صناديق اإلستثمار في لبنان.

كازاخستان تدعو اللبنانيين لالستثمار

عرض رئيس البعثة الديبلوماسية والوزير المفوض لدى سفارة كازاخستان في لبنان 
ايمبيــر دييف، فــي مؤتمر صحافي، الوضع االقتصادي في كازاخســتان التي احتلت 
المرتبة الـ28 في مجال االستثمارات االجنبية المباشرة، داعياً رجال االعمال اللبنانيين 

إلى االستثمار في كازاخستان، في مختلف القطاعات االقتصادية والمالية.
وتحدث دييف عن العوامل الجاذبة لالستثمار،ومنها االعفاء الجمركي للمستثمرين 
االجانــب منذ العــام 2014، وإلى امكانية العمل من دون رخص لمدة ســنة منذ البدء 
بالمشــروع. كما أكد أن كازاخستان تدعم إقامة المشــاريع بنسبة 30 % ال تستردها، 
مشدداً على جودة البنى التحتية والطرق ما يسمح بتسهيل نقل البضائع من الصين إلى 

اوروبا خالل 10 أيام.

”أكور“ تستحوذ على 3 عالمات فندقية

وقعت مجموعة أكور للفنادق اتفاقية مع ”جهاز قطر لالستثمار“ وشركة المملكة 
القابضة الســعودية، و”أكســفورد بروبرتيز“ إحدى شــركات هيئة تقاعد الموظفين 

فــي اونتاريو الكندية، تقوم بموجبها 
باالســتحواذ على فنــادق فيرمونت 
ورافلــز العالمية القابضة، الشــركة 
األم لفنــادق ”فيرمونت“ و”رافلز“ 
و”سويســوتيل“. ومــن خــالل هذه 
الصفقــة، تبلغ حصة كّل من الجهاز 
المجموعة  أســــهم  فــي  والشــركة 

10.5 % و5.8 % على الترتيب.
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قال وزير االعمار 
واالسكان والبلديــات 
طـــــارق  الـعـامـــة 
الخيكاني خالل لقائه 
وفــداً مــن الســفارة 
البلجيكية، إن العراق 
بحاجة الى اســتثمار 
الشــركات االجنبيــة 
الرصينة بشــكل عام 

والشركات العربية بشكل خاص في تنفيذ مشاريع البنى 
التحتية فضالً عن اســتقطاب رجــال االعمال للنهوض 
بواقــع عمراني حديــث يضاهي التطور الهندســي في 

العالم.
وأوضــح أن الوزارة تســعى الى تطويــر امكانياتها 
الفنيــة عــن طريق مشــاركة الشــركات العالمية ونقل 
الخبرات وتجارب الــدول المتقدمة في مجال االعمار 
والبنــاء وتبادل الخبرات الســيما في المجال العمراني 
فضــالً عــن خبرتها فــي مجال انشــاء شــبكات المياه 

الصالحة للشرب وشبكات المجاري.

العراق بحاجة
إلى استثمار الشركات العربية

طارق الخيكاني

أكد الرئيــس التنفيذي 
نيــغ  بي.جــي  لشــركة 
مـاريـــوش  البولنديــــة 
زافيشــا إن شركة الغاز 
الحكوميــة تــدرس عدة 
مـجــال  فــي  خيــارات 
التنقيب عن النفط والغاز 
وإنتاجهمــا فــي إيــران 
فـــور رفــع العقـوبــات 

المفروضــة على طهران. وقال زافيشــا فــي مقابلة مع 
وكالة رويترز: إننا مهتمون بالســوق اإليرانية وندرس 
عدة نماذج أعمال هناك. لدينا مكتب في إيران ونحن في 

مرحلة دراسة هذه السوق.
علــى صعيــد آخر، أكد زافيشــا أن الشــركة تدرس 
شــراء أصول إنتاجية في النرويــج والواليات المتحدة 

وكندا تساعدها في تعزيز إنتاجها من النفط والغاز.

بولندا تتطلع لالستثمار
في النفط االيراني

ماريوش زافيشا

بيئة استثمارية إلعادة اإلعمار

رغبــةً منــه بالعمل علــى تعـزيز 
دور المصارف وشركات التأمين في 
مواجهــة الضـغــــوط االقتصـاديــة 
والتأســيس لبيئة استثمارية تسهم في 
عملية إعــادة اإلعمار في ســورية، 
شارك بنك الشام بالمؤتمر التخصصي 
األول للمصــارف والتأمين الذي أقيم 

في دمشــق تحت عنوان ”في مواجهة التحديــات والمصاعب“. وقدم خالل المعرض 
منتجات خاصة بتمويل المشاريع الصناعية والتجارية، إضافة لمجموعة متكاملة من 

الخدمات التي تناسب متطلبات التمويل.

”فولكسفاغن“ كبدت قطر 4 مليارات دوالر

منيت أســهم شــركة فولكســفاغن األلمانية بخسائر 
كبيرة  منذ الكشف عن فضيحة التالعب في االنبعاثات 
الصادرة عن مركبات الشركة، األمر الذي كبد صندوق 
االستثمارات السيادية القطري خسائر تفوق 3.8 مليار 
يورو (حوالي 4 مليارات دوالر) ، اذ يعتبر الصندوق 
أكبر حامل لألسهم الممتازة في الشركة ( 13 % منها)، 
كما أنه ثالث أكبر حاملي األســهم العادية للشــركة من 

تلك المدرجة في البورصة( 17 % منها).
وكانــت ”فولكســفاغن“ اعترفت في شــهر أيلول/

سبتمبر 2015 أنها زودت مركباتها في الواليات المتحدة بأجهزة وبرمجيات أدت الى 
تراجــع االنبعاثات بما مكنها من النجاح فــي الفحوص التي خضعت لها في الواليات 
المتحدة، كما اعترفت الشركة أنها زودت أكثر من 11 مليون مركبة في مختلف أنحاء 

العالم بهذه األجهزة والبرمجيات.

4 أعضاء جدد لبورصة دمشق

عقدت الهيئة العامة غير العادية لســوق دمشــق لألوراق المالية اجتماعها مؤخراً 
حيث تم انتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارة السوق وهم سليم الشالح عضو 
مجلس إدارة بنك الشــرق وغالب البياســي عضو مجلس إدارة بنك ســورية الدولي 

الســمان  وفــراس  اإلســالمي 
المدير التنفيذي لشركة سورية 
الماليــة  للوســاطة  والمهجــر 
وفــادي جليالتي مدير المركز 
والخدمات  للوســاطة  الدولــي 

المالية.
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كشــفت مصــادر اســتثمارية وماليــة لبنانيــة، عن 
حصــول المزيد من عمليات االســتثمار فــي الخارج 
لرجال مال وأعمال لبنانيين، وذلك بسبب انعدام فرص 

االستثمار في لبنان.
هــذه  مــن  جــزءاً  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
االستثمارات بدأ بالتوجه إلى الداخل السوري، ويتمثل 
باستثمارات صناعية وتحديداً في قطاع البناء (أحجار، 

بالط، ترابة ...).
وذكــرت المصــادر نفســها، أن عشــرات المصانع 
الصناعيــة اللبنانية قد بدأت عملية التأســيس، وتحديداً 
في ضواحي العاصمة الســورية دمشــق، وهي تراهن 
على بدء مرحلة إعادة اإلعمار في ســورية بعد انتهاء 

الحرب.

دمشق تسعى لجذب الشركات الروسية

مستثمرون لبنانيون يتوجهون
إلى سورية

جــددت دمشــق دعوتهــا للشــركات الروســية 
للمشــاركة في المشــاريع االقتصادية في ســورية، 
وخاصــة النفطية منها، بهــدف تطوير حقول النفط 
والغاز في الساحل، معربة عن استعدادها منح هذه 

الشركات مزايا.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خالل 
لقائــه مع نائب رئيــس الوزراء الروســي دميتري 
راغوزيــن فــي موســكو: إن ســورية تعــول على 

مشاركة الشركات الروسية في تطوير حقولها النفطية الساحلية، مشيراً إلى وجود قرار 
إلعطاء أولوية للشركات الروسية في المشاركة في المشاريع االقتصادية في سورية ، 
وخاصة في البناء واالعمار وإنتاج النفط. وأضاف: إن مكامن النفط والغاز في الجرف 
القاري على الساحل السوري لديها إمكانات كبيرة، منوها بأن إحدى الشركات الروسية 

أبرمت اتفاقا بهذا الشأن، متوقعا أن تحذو شركات أخرى حذو هذه الشركة.

وليد المعلم

أكــد وزير االقتصاد  والتجــارة اللبناني أالن حكيم، 
أنه على الرغم مــن كل الضغوطات التي يتعرض لها 
االقتصاد اللبناني، فإن فرص االستثمار ال تزال قائمة، 

خصوصاً في مرحلة اعادة اعمار سورية.
جــاء ذلك  خالل اســتقباله وفد مــن البنك االوروبي 
لالعمــار والتنميــة، الذي أكــد أن مهمته اســتطالعية 
وتقييــم تقني لعمل البنك في لبنان، ومعرفة كيف يمكن 

ان يساهم في تنمية االقتصاد اللبناني.
وشــدد حكيم، على أهمية دور الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم وسياسة الوزارة الداعمة لهذه الفئة 
من الشركات التي تشكل 95 % من االقتصاد اللبناني، 
وعــرض القطاعات التي مــن الممكن المســاهمة في 
دعمهــا مثــال الطاقــة والطاقــة المتجــددة، الزراعة 
والصناعــة وال ســيما الصناعات الغذائيــة واالبتكار 

والتكنولوجيا.

إعمار سورية يزيد فرص االستثمار

آالن حكيم ووفد البنك االوروبي

مفاوضات لبيع 16 % من ”لويس دريفوس“

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أعضاء 
في العائلة المؤسســة لشــركة لويس دريفوس لتجارة 
الســلع طلبــوا من مالكة حصــة األغلبيــة مارغاريتا 
لويس-دريفوس، شــراء معظــم حيازتهم (16 % من 
الشــركة) مقابل مليار دوالر. وتبحث مارغاريتا التي 
تولــت الســيطرة على الشــركة  فــي 2009 إثر وفاة 
زوجها روبــرت لويس-دريفوس، عن ســبل لتمويل 

الصفقة بالتعاون مع البنوك .
وكان صندوق أكيرا العائلي قد اعلن استعداده لزيادة 

حصته في الشركة القابضة، مشيراً إلى ان  الظروف الحالية في السوق مؤاتية لخطوة 
من هذا النوع. وتســيطر مارغاريتا لويس-دريفوس الروســية المولد من خالل أكيرا 
على شــركة لويس دريفوس التي تعد من كبرى شــركات تجارة الســلع الزراعية في 
العالم. ويحوز الصندوق حاليا نحو 80 % من لويس دريفوس القابضة التي تســيطر 

بدورها على 90 % من المجموعة.

مارغاريتا لويس-دريفوس

”جنرال إلكتريك“ تتخارج من اصول

تعتزم شــركة جنرال إلكتريك بيع حصتها البالغة 43.3 % في ”هيونداي كابيتال“ 
لشــركتي هيونداي موتور الكورية و”فوبون“ التايوانية، وفقاً لما نقلته صحيفة كوريا 
إيكونوميك دايلي عن مصادر مطلعة، أشــارت إلى وصول قيمة الحصة قيد البيع إلى 
1.4 تريليــون وون (1.19 مليار دوالر). وستنقســم حصــة ” إلكتريك“ إلى جزئين، 
بحيث تبيع حصة قدرها 23 % إلى ”هيونداي موتور“، والحصة المتبقية التي تصل 

إلى 20 % من شركة قروض السيارات لمجموعة فوبون.
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دبي تحصد جائزتين للتميز في االبتكار

نالــت كل من محاكم مركــز دبي المالي 
العالمي و”ســجل الوصايا لغير المسلمين“ 
جائزة ”التميز في االبتكار“ تقديراً لنجاحهما 
في إطالق مجموعة من المبادرات المبتكرة 
في عــام 2014. وحصلــت المحاكم  على 
الجائــزة ضمن حفل توزيــع جوائز القانون 
في منطقة الشــرق األوســط، الــذي نظمته 

مجلــة ”ذي أوث“ فــي دبي. ويأتــي ذلك بفضل إدراجها لمفاهيــم االبتكار على قائمة 
أولويات نموذجها التشغيلي وسعيها لتصبح النظام القضائي األكثر ترابطاً في العالم من 

خالل توقيع اتفاقيات تعاون مع عدة مؤسسات قضائية حول العالم.
من جهة ثانية، نال ســجل الوصايا هذا التكريم خالل حفل توزيع جوائز التميز في 
المحاســبة والتمويل في المنطقة، والتي نظمها معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا 
وويلز. وتأتي هذه الخطوة لدوره في ضمان أرقى مستويات الثقة والوضوح القانوني 

وتوفير الحلول المناسبة بخصوص اإلرث والتركات لغير المسلمين في دبي.

والرئيس  الرئيــس  قال 
التنفيذي لشركة إريكسون 
فســتبرغ، الحظنا  هانــز 
أنه يجري تداول شائعات 
في السوق حول استحواذ 
الشــركة من قبل شــركة 
”سيسكو“ والتي قد تكون 
مدفوعة باإلعالن مؤخراً 
عن شراكة بين الشركتين.

يـذكر أن الشركتان أعلنتا 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 عن إبرامهما شراكة 
اســتراتيجية في مجال األعمال العالميــة والتكنولوجيا 
لتطوير شبكات المستقبل. وهي تحظى بدعم من الطرفين، 
بمــا في ذلك االلتزام بتطوير الشــبكات من خالل البنى 
التحتيــة المرجعية والتنمية المشــتركة، حلــول اإلدارة 
والتحكم القائمة على النظم، اتفاقية موسعة في المبيعات، 

والتعاون ضمن قطاعات رئيسية في األسواق الناشئة.

”إريكسون“ والشائعات المتداولة

هانز فستبرغ

”الخليج لالستثمار“ يوقع عقوداً في البحرين

كشفت ”الخليج لالستثمار“ عن تحالف مع شركات عالمية أبرم عقوداً واتفاقات مع 
البحرين لتنفيذ مشــروع منصة بحرية الســتالم الغاز الطبيعي المسال وإعادته للحالة 
الغازية. وقالت المؤسسة المملوكة بالتساوي لحكومات الدول الست األعضاء في مجلس 
التعاون الخليجي، إن التحالف يضم شــركة تيكيه الكندية وسامسونغ الكورية. وسيقام 
المشروع بنظام اإلنشــاء والتملك والتشغيل والتحويل قبالة منطقة الحد الصناعية في 
البحرين، وسيتضمن المشروع منصة بحرية تقام داخل البحر الستالم الغاز الطبيعي 
المسال بسعة 800 مليون قدم مكعب يومياً. وتبلغ مدة تملك وتشغيل المشروع 20 عاماً 
تبدأ من تاريخ اكتماله عام 2018، ويعتبر أول شراكة بين القطاعين الخاص والعام في 

المنطقة، ويعد استمراراً لبرنامج خصخصة المشاريع الحيوية الذي تطبقه البحرين.

وقعت ”سلطة تسوية المنازعات“ التابعة لمركز دبي 
المالي العالمي، اتفاقية تعـاون مع شــركة ”ســـوق دبي 
المالي“ بهدف توفير مجموعة واسعة من خدمات تسوية 
المنازعــات التجارية للشــركات المدرجة في الســوق 
والبالغ عددها 60 شــركة. ووقع االتفاقية كل من رئيس 
مجلس إدارة الشركة عيسى كاظم، ورئيس سلطة تسوية 
المنازعات رئيس محاكم المركز مايكل هوانغ. وتســهم 
االتفاقية بحفز نمو أسواق رأس المال في اإلمارات، كما 
ترسي أسس شراكة استراتيجية تقطف ثمارها الشركات 
والعديد من ُمصدري الصكوك والســندات والصناديق 

المدرجة حالياً في السوق.

اتفاقية تعاون مع ”سوق دبي المالي“ 

”أجيليتي“ تخطط لجمع مليار دوالر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية طارق 
سلطان ان الشركة تخطط لجمع نحو مليار دوالر لتمويل 
النمو المســتقبلي في أعمالها. وقال السلطان: أن الشركة 
تركز على تنويع أعمالها عبر األسواق الناشئة في الوقت 
الــذي يحمل فيه انخفاض أســعار النفــط مخاطر تأجيل 
بعض المشاريع في منطقة الشرق األوسط. وأضاف: إن 
الشركة تتواجد فعلياً في نحو مئة دولة وتعتزم التوسع في 
رابطة دول جنوب شــرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون 

طارق سلطانالخليجي وأفريقيا.
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أكبر محطة للرياح في مصر

أعلنــت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصرعن تشــغيل أكبر محطة إلنتاج 
الكهربــاء من طاقة الرياح في المنطقة وإفريقيا، بقدرة 200 ميغاوات في منطقة جبل 
الزيــت بالبحــر األحمر، بالتعاون مــع الحكومة األلمانية وبنك االســتثمار األوروبي 
والمفوضية األوروبية، بتكلفة إجمالية بلغت 270 مليون يورو (285.8مليون دوالر).

وأشارت وزارة الكهرباء، إلى أن مدة تنفيذ المشروع 30 شهراً من خالل 4 حزم، 
حيث تضمنت الحزمة األولى توريد وتركيب 
توربينــات الريــاح لـ100 توربينــة قدرة كل 
منها 2 ميغاوات، فيما تضمنت الحزمة الثانية 
األعمال المدنية والكهربائية، والثالثة إنشــاء 
المبنــى اإلداري والعمــارات الســكنية، أمــا 

الرابعة فتم خاللها إنشاء محطة المحوالت.

غزارة اإلستثمارات الكويتية في مصر

 Feb Capital قال رئيــس مجلــس إدارة شــركة
عبدهللا الشاهين، إن عدد الشركات الكويتية الموجودة 
بالســوق المصري وصلت حتى نيسان /إبريل 2015 
إلــى 979 شــركة، بإجمالــي اســتثمارات تتجاوز 7 
مليــارات دوالر، متوقعــاً اســتمرار ضــخ مزيد من 

االستثمارات الكويتية في مصر خالل الفترة المقبلة.
وأشارالشاهين في معرض األسبوع الكويتي الثامن 
بمصــر، بحضور وزيــر التجــارة والصناعة طارق 
قابيل، وســفير الكويــت لدى القاهرة ســالم الزمانان، 

تحــت شــعار ”الكويت في مصر“، إلى أن االســتدامة التي حققها األســبوع الكويتي 
فــي مصر على مدار ثماني ســنوات متتاليــة كانت لها آثار إيجابيــة في ارتفاع حجم 
االســتثمارات الكويتية في السوق المصري، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في حجم وعدد 

المستثمرين الكويتيين في مصر.

عبدهللا الشاهين

أعلن نجــم كرة القدم 
البرتغالــي كريســتيانو 
سيستثمر  أنه  رونالدو، 
أكثــر مــن 40 مليــون 
فنــادق   4 فــي  دوالر 
لمجمـوعــــة  تابـعــــة 
”بيستانا“ العالمية، أحد 
الســفر  شــركات  أكبر 
والسياحة في البرتغال.

وأوضــح رونالدو أن الفنادق الجديدة ســتدخل ضمن 
عالمته التجارية ”CR7“ وستمتد عبر 4 مدن كان لها 
أكبر أثر في حياته: مدينتي فونشال ولشبونة في البرتغال 
ومدريد ونيويورك. ووفقاً للعقد، سيحصل رونالدو على 
حصة في المجموعة، وتعد هذه الخطوة أول استثمار له 

خارج مجاالت األزياء والرياضة.

رونالدو يستثمر 40 مليون دوالر
في 4 فنادق

كريستيانو رونالدو

استثمارات سويسرية في المنطقة

اســتثمرت سويســرا 920 مليون فرنك (934.8 مليون دوالر) في الســعودية في 
2014، بهبوط قوي عن قيمة استثمارات 2013 التي بلغت 1.47 مليار فرنك (1.49 
مليار دوالر). واســتمّرت اإلمارات الوجهة األولى لالستثمار السويسري المباشر في 
البلدان العربية والشــرق األوســط، بعدما بلغت في اإلمارات عام 2014 نحو 20.18 
مليار (20.50 مليار دوالر) أي ضعف اســتثمارات 2013 التي بلغت 11.30 ملياراً 
(11.48 مليار دوالر). وجاءت السعودية في المركز الرابع بين دول الشرق األوسط 
في جذب االستثمار السويسري بعد اإلمارات، وتركيا 2.81 مليار فرنك (2.85 مليار 

دوالر) فمصر بـ1.37 مليار فرنك (1.39 مليار دوالر).

قال عضو مجلس مفوضي هيئة األوراق واألســواق 
الماليــة في ســورية الدكتــور عصام هزيمــة: إن نظام 
التحكيــم أصبح جاهزاً وفق التعديــالت التي تّم إقرارها 
خالل الفترة الماضية بالتنســيق والتعاون ما بين الهيئة 
والسوق، وإن الئحة التحكيم التي اعتمدتها الهيئة عممت 
وأصبــح باإلمــكان اللجوء إليهــا في أي نــزاع يخّص 
أعضاء السوق سواء أكانوا الشركات المصدرة لألوراق 
المالية أم شركات الوساطة المالية، مشيراً إلى أن الهدف 
مــن تعديل نظــام التحكيم الموجود ســابقاً هو أن بعض 
المواد كانت ترتب على المساهمين أعباء مالية، والهيئة 
من واجبها الحفاظ على حقوق المساهمين وعدم تحميلهم 
أعباء مالية وتقديم الخدمات بشكل مجاني واألمر كذلك 
ينطبق على ســوق دمشــق لألوراق الماليــة، ويبقى أن 

اللجوء للتحكيم يترتب عليه فقط أتعاب هيئة التحكيم.
وحــول هيئة التحكيم قال إنها تضّم حقوقيين مجازين 
بالحقوق ولديهم شهادات خبرة، في حين أن الخبراء هم 
من االقتصاديين والماليين، كــون التعامالت باألوراق 
المالية، مشيراً إلى أن التحكيم أسرع من القضاء العادي 
وأســهل من الناحية التجارية والمالية، لكنها ذات تكلفة 

عالية بعكس القضاء العادي.

SCFMS نظام التحكيم الجديد جاهز
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زيادة تصدير الحمضيات
وعقب صدور الحظر الروســي، جهزت ســورية  700 ألف طن من الحمضيات 
معظمها من البرتقال لكي ترسلها إلى األسواق الروسية، بهدف تغطية النقص الذي 
سينتج عن فرض العقوبات على الحمضيات المستوردة من تركيا، حسبما أكد رئيس 

اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي.
وطالت القيود االقتصادية الروســية عدداً من أنــواع المنتجات الزراعية والمواد 
الغذائية التي تستوردها موسكو من تركيا، باإلضافة إلى حظر رحالت الطيران غير 

المنتظمة ”تشارتر“، ووقف بيع تذاكر الرحالت السياحية إلى تركيا.
وكذلــك تضمنت القيود فرض تأشــيرات دخــول على الرعايا األتــراك، وحظر 
استخدام األيدي العاملة التركية في روسيا، ودخلت هذه اإلجراءات حيز التنفيذ ابتداء 

من مطلع العام 2016 المقبل.
ولفت الشهابي إلى أن الشحنة األولى قد انطلقت إلى روسيا من دون تحديد الكمية، 

مضيفاً أن منتجات أخرى سيتم إرسالها أيضاً، بينها النسيجيات واأللبسة.
وكانت شــحنة تحتوي علــى نحو 800 طن مــن البرتقال والليمون الســوري قد 
انطلقت إلى روسيا في أوائل شهر كانون األول/ديسمبر 2015 وظهرت في أسواق 

موسكو في منتصف الشهر نفسه.
بدوره، يرى رئيس غرفة صناعة دمشــق وريفها ســامر الدبس أن العقوبات التي 
فرضتها موســكو على أنقرة تركت فراغاً مهمــاً، وبالتالي فرصة حقيقية للمنتجات 
الســورية كي تمــأله، الفتا إلى أن وفــداً اقتصادياً من رجال األعمــال والصناعيين 

السوريين سيتوجه إلى روسيا لبحث فرص التعاون.
ووفقا لوزارة الزراعة الســورية، فإن إنتاج الحمضيات في سورية يتجاوز 1.05 

مليون طن سنوياً، وتزرع هذه الحمضيات بشكل خاص في المناطق الساحلية.
وتعتبر روسيا من أبرز الشركاء التجاريين لسورية، ويقدر حجم التبادل التجاري 
اندالع األزمة السورية  في عام 2011.بيــن البلديــن بملياري دوالر وهو قريب من الرقم المســجل في عام 2008، أي قبل 

فارس الشهابي

مشروع قرية للواردات والصادرات في الالذقية

مرحلة جديدة من العالقات التجارية الروسية السورية
بعد مـــرور أكثر من 5 ســـنوات على انـــدالع الحرب 
الســـورية التي دمرت جزءاً ال يســـتهان بـــه  من البنى 
التحتية الصناعية في البالد، سجلت الصادرات  الصناعية 
الســـورية تراجعـــاً الفتاً بالمقارنة مع مســـتويات ما قبل 
االزمـــة، األمر الـــذي أدى الى ارتفاع حصـــة الصادرات 
الزراعية من اجمالي قيمة الصادرات السورية بشكل عام، 
حيث باتت تشـــكل أكثر من 50 % مـــن قيمة الصادرات 
االجماليـــة ووصلت قيمتها إلى نحـــو 800 مليون دوالر 
أميركي فـــي عام 2014، وفقاً ألرقـــام صادرة عن هيئة  

تنمية الصادرات الحكومية.
وأمــام هذا الواقــع الجديد، عمــدت الحكومة الســورية 
الــى تعزيز القطاعات االقل تضــرراً من الحرب كالقطاع 
الزراعــي وقطــاع الصناعــات الغذائيــة، وزيــادة القدرة 
التنافسية للمنتجات السورية في األسواق العالمية بشكل عام 
والروســية بشكل خاص، ال ســيما في ظل  فرض موسكو 
عقوبات اقتصادية على تركيا أدت الى منع دخول المنتجات 

الزراعية التركية الى السوق الروسية.
قرية الواردات والصادرات

وفــي هذا االطــار، انطلقت فــي الالذقية فــي 9 كانون 
األول/ ديســمبر 2015، أعمال مشــروع قريــة اقتصادية 
روســية سورية الذي سينفذ على مرحلتين، األولى تتضمن 
العمل داخل ســورية على إقامة مصانع خاصة بالمنتجات 
الزراعية لتأهيلها لتطابق المواصفات المطلوبة باألســواق 
العالميــة، وخاصة الروســية من حيــث النوعية والمظهر 

الخارجي.
والمرحلة الثانية من المشروع  تبدأ عند اكتمال إنشاء هذه 
المصانع حيث سيتم تخصيص عشرة ماليين دوالر للتسوق 
من المزارعين السوريين وتصدير منتجاتهم عبر الخطوط 

والمعامل المذكورة.
وسيشيد مشروع ”قرية الواردات والصادرات الروسية 
السورية“ في  خربة الجوزية، الواقعة في ريف الالذقية في 

شمال غرب البالد.
وبعد إنشاء هذه القرية، من المقرر إقامة البيت التجاري 
الســوري في روســيا بهدف دعم وتمويــل عمليات التبادل 

التجاري لهذه القرية، وغيرها من المشاريع المشتركة.
يذكر أن مشــروع القرية هو عبــارة عن تجمع لعدد من 
الشــركات الروســية المهتمة بالتصدير واالستيراد، والتي 
ســتقوم بشــراء الســلع والمنتجــات الســورية وتصديرها 

لروسيا، وتستورد بضائع تحتاجها السوق السورية.
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والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد.
4. التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص إلنشاء وتمويل 

صندوق تنموي الستدامة قطاع السكك الحديد في دول مجلس التعاون.
5. تفعيــل آليــات فض النزاعــات التجارية، وخاصة ضوابــط التحكيم المرتبطة 

بحقوق الملكية الفكرية في األنشطة الصناعية.
6. وضــع المؤشــرات الوطنيــة والخليجية لقيــاس ومراقبة مدى االســتفادة من 
االستثمار األجنبي وفق اإلستراتيجيات الوطنية ومواءمتها مع التوجهات االقتصادية.

7. العمل على دعم الصناعة الخليجية بدءاً من ريادة األعمال انطالقاً من الجامعات 
والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط االســتثمار األجنبي باالســتثمار المحلي 

وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد األعمال.
8. ضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على االبتكار في ما يساهم في 

تطوير ونمو الصناعة.
9. العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات 

والصناعات الخليجية.
10. دراســة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية 
لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع الالزمة، مع إعطاء األولوية 

للمنتجات الوطنية في دول المجلس.
يشار إلى أن جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر قد عقد تحت رعاية الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة 
في  دولة  الكويت والهيئة العامة للصناعة   و”منظمة  الخليج لالستشارات الصناعية“ 
(جويك)، في فندق شــيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة  تشــجيع االســتثمار 
 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،  واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. المباشــر في الكويت، وغرفة  تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع األمانة العامة 

عبد العزيز بن حمد العقيل

توصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر في الكويت

تشكيل تحالفات واستقطاب االستثمارات األجنبية ذات الخبرة
أوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشـــر الذي انعقد 
في الكويت بعنوان: ”االســـتثمار األجنبي المباشر وأثره 
في الصناعات الخليجية، بضرورة استقطاب االستثمارات 
األجنبية، ال سيما في التكنولوجيا الحديثة واالبتكار، ذات 
الخبرة في التســـويق واإلدارة الحديثـــة والتدريب لنقل 
المعرفـــة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشـــراك 
القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات االستثمار 
األجنبي المباشر، وتشـــجيعهم على تشكيل تحالفات مع 

شركات محلية.
كمــا أوصى بوضع سياســات لــدول المجلــس يتم فيها 
تحديــد القطاعــات التــي تحفــز المســتثمرين األجانــب، 
وخاصة في االستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية 
التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوســطة، كالصناعات 
الدوائية والغذائيــة، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران 

والسكك الحديد.
االستثمار األجنبي

وأعلــن األمين العــام لـ”منظمــة الخليج لالستشــارات 
الصناعيــة“ (جويك) عبــد العزيز بن حمــد العقيل البيان 
الختامــي والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر، وأشــار 
”إلــى أنه عقــدت على مدى اليومين ســت جلســات عمل 
نوقشــت خاللها أهمية االســتثمار األجنبي بالنســبة لدول 
المجلس والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها 
دول المجلس في االســتثمار األجنبــي والتوجهات الجديدة 
لــدول المجلس في هذا المجال“، موضحــاً أنه على ضوء 
مــا قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال االســتثمار 
األجنبي وأثره في الصناعة والمناقشات والحوار مع وزراء 
الصناعــة في دول المجلس واألطراف المعنية، فقد توصل 

المجتمعون في هذا المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1. ضرورة استقطاب االستثمارات األجنبية، السيما في 
التكنولوجيــا الحديثة واالبتكار، ذات الخبرة في التســويق، 
واإلدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر 

الوطنية.
2. إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات 
االستثمار األجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات 

مع شركات محلية.
3. وضــع سياســات لــدول المجلــس يتــم فيهــا تحديد 
القطاعات التي تحفز المســتثمرين األجانب، وخاصة في 
االســتثمارات المرتبطة بالقطاعــات الصناعية التي تقود 
الصناعــات الصغيرة والمتوســطة، كالصناعات الدوائية 
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إلــى أن ”هذه الخطط تهدف إلى معالجة ثالث 
قضايــا تعيــق النمو فــي أفريقيا، هــي: البنية 
التحتية غير المناسبة، واالفتقار إلى اليد العاملة 

الماهرة والمهنية ونقص التمويل“.
زيادة االستثمارات

وعلــى الرغم من تباطــؤ النمو في الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكد شــي إن بالده 
ستزيد من قيمة االستثمارات في المصانع التي 
تنتج البضائع المخصصة للتصدير إلى أفريقيا، 
باإلضافــة إلى شــق الطــرق وبنــاء المرافئ 
وســكك الحديد في القارة التي تعتبر منذ وقت 
طويل مصدراً رئيساً للسلع األولية بالنسبة الى 

الصين.
من جهته، قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب 
زوما الذي ترأس المنتدى مع الرئيس الصيني، 
إن الدول األفريقية تحتاج مســاعدة الصين في 
معالجة مواردهــا الطبيعية الوفيــرة التي قال 
إنها جعلت القارة نهباً لالستغالل في الماضي. 
أضاف: ”وبهــذا يعود ما هو مدفون في باطن 

األرض بالنفع على بطون مواطنينا“.
وخــالل المنتــدى، وقعت الصيــن وجنوب 
إفريقيــا عــدة اتفاقــات وقروض تقــدر قيمتها 
بـــ6.5 مليــارات دوالر، تتركــز في معظمها 
على إنشاءات البنية التحتية في الدولة اإلفريقية 

العمالقة.
كما وقعت الصين و زيمبابوي عشر اتفاقيات 
اقتصادية خــالل زيارة قام بها شــي إلى البلد 
األفريقي الذي يعاني من عزلة دولية، بســبب 

برنامج إصالح األراضي، المثير للجدل.
وأشاد  رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، 
الــذي ترأس بــالده الــدورة الحاليــة لالتحاد 
األفريقــي، بدور الصيــن في أفريقيــا. وقال 
موغابي: ”ها هنا رجل (شــي) يمثل بلداً كان 
فقيــراً يوما ما. بلد لم يكن قوة اســتعمارية لنا 
أبــداً ... انه يفعل لنا ما كان متوقعاً من أولئك 

الذين استعمرونا باألمس“.
والصيــن هي أكبر شــريك تجاري الفريقيا 
وبلــغ حجم التبادل التجاري بينهما 220 مليار 
دوالر فــي 2014 وفقــا لوكالة أنبــاء الصين 

الجديدة (شينخوا).
وبلغ حجم االســتثمارات الصينية في القارة 
32.4 مليــار دوالر فــي نهايــة 2014 وفقــاً 

لبيانات معهد أبحاث بي.إم.آي ومقره لندن.
تعاون أمني

وتعتزم الصين انشاء قاعدة بحرية لوجستية 
في جيبوتي قبــل نهايــة 2017، تهــدف إلــى 
مكافحــة القرصنة وضمان أمــن مضيق باب 
المندب، خصوصاً ضمان أمن السفن الصينية 
التي تمر عبر هذا المضيق، حسبما أكد وزير 

خارجية جيبوتي محمود علي يوسف .
وأوضح يوســف أنه يجــب ”أال ينظر إلى 
القاعــــدة الصينيــــة على أنهــا رغبــة فــي 
التوســع الصينــي في القــرن االفريقي أو في 

بقية أنحاء العالم“.
الموازية في وجه التأثير الغربي.وينظر األفارقة إلى الصين على أنها القوة 

قروض تنموية ومساعدات بقيمة 60 مليار دوالر

توسع نفوذ الصين في افريقيا رغم تباطؤ نموها
على الرغم مـــن  تباطؤ نموها االقتصادي 
إلى ادنى مستوى منذ األزمة المالية العالمية 
بسبب ضعف االقتصاد العالمي، أكدت الصين 
مواصلة تقديم مســـاعدات تنموية إلفريقيا، 
حيث تعهد الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
خالل جولة قام بها لدول أفريقية في تشـــرين 
الثاني/نوفمبـــر 2015 بتخصيص 60 مليار 
دوالر لتمويل مشروعات تنمية وشطب بعض 
الزراعية في  المشـــروعات  الديون ودعـــم 
القارة الســـمراء، وذلك ضمن خطة تستغرق 

ثالث سنوات ستعزز نفوذ بكين في افريقيا.
وفي ختــام أعمال منتدى التعــاون الصيني 
األفريقي فــي مدينة جوهانســبرغ في جنوب 
أفريقيا تم توقيع وثيقتي ”إعالن جوهانسبرغ“ 
و“خطة حركة التعاون“ لتعزيز التعاون خالل 

األعوام الثالثة المقبلة.
االتفاقيــن  إن  الصينــي   الرئيــس  وقــال 
ســيضيفان زخماً للتنمية الشاملة في العالقات 
الصينية االفريقية، وسيوفران ضمانة سياسية 
لتعاون مشــترك يعزز المصالــح المتبادلة في 
مجاالت مختلفة، مشــدداً علــى أهمية التعاون 
األفريقــي الصينــي لتعزيــز الثقة السياســية 
المشتركة والتعاون في مجال األمن، وتطوير 
التبادل الثقافي، وتعزيز التعاون والشراكة في 

المجال الدولي.
وأكد شــي أن الصين لن تتدخل في الشؤون 
الداخليــة للدول األفريقيــة، وهو موقف حظي 
بتصفيق كبير من قادة يواجهون انتقادات قوية 
من الغرب بســبب ســجالت بالدهم في مجال 

حقوق االنسان.
خطة تنمية شاملة

وشرح الرئيس الصيني خالل المنتدى الذي 
حضــره عدد مــن القادة االفارقــة خطة تنمية 
شاملة من عشر نقاط تقودها بكين، مشدداً على 
أن بالده ترغب في بناء عالقة مع أفريقيا تقوم 

على المساواة.
وقال شي: ”لضمان التطبيق الناجح لخطط 
التعاون العشــر هذه قــررت الصين تقديم 60 
مليــار دوالر في المجمل كدعم مالي، مشــيراً 
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فشل.
وقبل بدء الجلس��ة األخيرة للمؤتمر، أعلنت 
أكبر مجموعة من الدول المش��اركة فيه وهي 
مجموع��ة ال�77 + الصين )134 دولة ناش��ئة 
ونامية(، موافقتها على مش��روع االتفاق الذي 

أدخلت عليه آخر تعديالت طارئة.
وقال��ت نوزيف��و مكاكاتو ديس��يكو س��فيرة 
جنوب افريقيا، والمتحدثة باسم مجموعة ال�77 
+ الصين: “نحن موحدون جميعاً وس��عيدون 
بالع��ودة إلى ديارنا ونحن نحمل هذا االتفاق”. 
ولم يحصل تصويت على القرار، ألن اإلجماع 
مطلوب في إطار اتفاقية المناخ لألمم المتحدة.

ويرم��ي المش��روع إل��ى احت��واء ظاه��رة 
االحتب��اس الحراري، “إلبق��اء ارتفاع حرارة 
األرض دون درجتي��ن مئويتين”، ويدعو إلى 
“مواصل��ة الجه��ود لجعل ه��ذا االرتفاع 1,5 
درج��ة مئوية”. وهو هدف أكث��ر طموحاً من 
الدرجتي��ن المئويتين والذي كان��ت ترغب به 

الدول األكثر تأثراً.
وعن��د افتتاح مؤتمر األم��م المتحدة الحادي 
 150 للمن��اخ، حض��ر رؤس��اء  والعش��رين 
دول��ة لتأكي��د ض��رورة التحرك ف��ي مواجهة 
االحتب��اس الح��راري ال��ذي يؤدي إل��ى تفاقم 
الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف 
إل��ى الفيضانات … ويهدد اإلنت��اج الزراعي 

واحتياط��ات المياه في عدد كبير من المناطق. 
كما يهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزراً 
مثل كيريباتي وتجمعات س��كنية س��احلية مثل 
بنغالدش. ويفترض أن يسرع هذا االتفاق الذي 
سيدخل حيز التنفيذ في 2020، العمل لخفض 
اس��تخدام الطاقة اإلحفورية مثل النفط والفحم 
والغ��از ويش��جع عل��ى اللجوء إل��ى مصادر 
للطاقة المتجددة، ويغير أساليب إدارة الغابات 

واألراضي الزراعية.
سقف التعاون

وهدف التوصل في 2015 إلى اتفاق عالمي 
مل��زم، ح��دد ف��ي 2011 في درب��ان )جنوب 
افريقيا(. والمفاوضات التي اطلقت في السنوات 
األخي��رة بلغ��ت ذروتها خالل أس��بوعين قبل 
انعقاد المؤتمر في لوبورجيه شمال باريس. في 
حين أن مساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة 
االحتباس التي ستبلغ 100 مليار دوالر سنوياً 
في 2020، س��تكون “س��قفاً” يجب مراجعته 
لزيادته بحسب هذا االتفاق. وهذا مطلب لدول 
الجن��وب منذ زمن بعيد. وهذا يعني أن اإلتفاق 
الدول��ي يهدف لتحويل االقتص��اد العالمي من 
االعتماد على الوق��ود األحفوري خالل عقود 
وإبطاء س��رعة ارتفاع درجة حرارة األرض. 
وت��م تحديد ه��دف الدرجتين المئويتين قياس��ا 
بعص��ر ما قب��ل الصناعة ف��ي كوبنهاغن في 

اتفاق دولي تاريخي لتقليص انبعاثات غازات الكربون

إلتزام الدول الكبرى يقرر مصير األرض والبشرية

اتفـــاق تاريخـــي، وأكثر من ذلـــك، هو ما 
توصل اليه وأقره مؤتمر قمة التغير المناخي 
الذي انعقد في باريس الشهر الماضي، وشكل 
تحّوالً في العالقات الدولية، في مســـألة الحد 
مـــن ارتفاع درجـــات الحرارة بحلـــول عام 
2050 إلى أقل مـــن درجتين مئويتين. وهذه 
هي االتفاقية األولى التي تلزم كل دول العالم 
بتقليـــص انبعاثـــات غازات الكربـــون، وإن 
كان جزء مـــن االتفاقية ملزم، والجزء اآلخر 

طوعي.
جاء اإلتفاق بعد س��ت س��نوات على فش��ل 
مؤتمر كوبنهاغن الذي عجز عن التوصل إلى 

اتفاق مشابه.
وقف تهديدات الكوكب

توّصلت 195 دولة ال��ى اتفاق تاريخي في 
باريس لمكافح��ة االحتباس الح��راري، الذي 
تهدد تداعياته كوكب االرض بكوارث مناخية، 
وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة. 
وق��د أعلن رئيس قمة المن��اخ وزير الخارجية 
الفرنس��ي لوران فابيوس، بع��د انتهاء أعمال 
المؤتم��ر الصع��ب: “أنظ��ر إل��ى الوجوه في 
القاع��ة وأرى أن رد الفعل إيجابي وال أس��مع 
اعتراضاً، تم تبني اتفاق باريس حول المناخ”. 
واستمر التصفيق دقائق عدة في قاعة المؤتمر 
وس��ط تبادل التهاني، بعد س��ت س��نوات على 
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ليس س��وى “حداً ادنى”. وسيتم اقتراح هدف 
مرق��م جديد ف��ي 2025، فيم��ا رفضت الدول 
المتقدم��ة ان تدفع وحدها المس��اعدة، وطالبت 
دوالً مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة 

والدول النفطية الغنية بالمساهمة.
ون��ص االتفاق أيضاً على وج��وب ان تقدم 
ال��دول المتقدمة موارد مالية لمس��اعدة الدول 
النامي��ة وتش��جيع باق��ي االط��راف )دول او 
مجموعة دول( على تقديم الدعم على اس��اس 
طوعي. ويعني ذلك مس��اعدة الدول التي تتاثر 
باالحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير 
ممكنة وتشمل الخسائر التي ال يمكن تعويضها 
المرتبطة بذوبان كتل الجليد او ارتفاع مستوى 

المياه مثال.
مواجهة المشكلة

بالرغ��م م��ن أن اتف��اق باري��س ل��م يح��ل 
كل المش��كالت فإن��ه يخصص فص��الً كامالً 
لمس��ألتي ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه 
ومس��تواها، ما يش��كل نصرا بح��د ذاته للدول 
االشد هشاش��ة مثل الدول الواقعة على جزر. 
فهو يعزز اآللية الدولية المعروفة بآلية وارسو 
المكلفة بهذه المسالة والتي ال يزال يتعين تحديد 
اجراءاتها العملية. وتعد هذه المس��الة حساسة 
بالنس��بة للدول المتقدم��ة، خصوصاً الواليات 
المتحدة، والتي تخش��ى الوقوع في مس��اءالت 
قضائي��ة بس��بب “مس��ؤوليتها التاريخية” في 
التسبب في االحتباس الحراري،  كما توصلت 
هذه الدول الى ادراج بند يوضح ان االتفاق لن 

2009، م��ا يفرض تقليصا ش��ديدا النبعاثات 
الغازات المس��ببة لالحتب��اس الحراري باتخاذ 
اجراءات للحد من استهالك الطاقة واالستثمار 

في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.
إل��ى  أيض��اً  المذك��ور  االتف��اق  ويه��دف 
تقلي��ص “ذروة انبعاثات الغ��ازات الدفيئة في 
اس��رع ما يمكن” بهدف التوص��ل الى توازن 
بي��ن االنبعاثات التي س��ببها انش��طة بش��رية 
واالنبعاثات التي تمتصها آبار الكربون خالل 
النصف الثاني من القرن” في اش��ارة محتملة 
الى الغابات وايضاً الى تقنية االلتقاط وتخزين 

ثاني اكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.
وتتمث��ل احدى اه��م اج��راءات االتفاق في 
وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات 
الوطني��ة التي تبقى اختيارية، وس��تجري اول 
مراجعة اجبارية في 2025 ويتعين ان تش��هد 

المراجعات التالية احراز تقدم.
ودعا المشاركون في القمة مجموعة الخبراء 
الدوليين في قمة المناخ الى اعداد تقرير خاص 
ف��ي 2018 حول س��بل التوصل ال��ى ال� 1,5 
درج��ة مئوية والجه��ود المرتبط��ة بمثل هذا 
االرتفاع في درج��ات الحرارة. وحددت القمة 
ع��ام 2018 موع��داً إلج��راء 195 دولة اول 
تقييم ألنشطتها الجماعية، وستدعى في 2020 
على االرجح لمراجعة مساهماتها. ويتعين ان 
تكون الدول المتقدمة “في الطليعة في مستوى 
اعتم��اد اه��داف خفض االنبعاث��ات” في حين 
يتعين على ال��دول النامية “مواصلة تحس��ين 
جهودها” ف��ي التصدي لالحتب��اس الحراري 

“في ضوء اوضاعها الوطنية”.
وف��ي وق��ت كانت في��ه ال��دول النامية حتى 
اآلن خاضع��ة لقواع��د اكثر تش��دداً في مجال 
التقيي��م والتثبت في المب��ادرات التي تقوم بها، 
ن��ص اتفاق باريس على ان النظام ذاته ينطبق 
على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة االهمية 

بالنسبة للواليات المتحدة.
وكان��ت وع��دت ال��دول الغنية ف��ي 2009 
بتقديم مئة مليار دوالر سنويا بداية من 2020 
لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها الى 
الطاقات النظيفة ولتتالءم مع انبعاثات الغازات 
المس��ببة لالحتباس الح��راري التي تعتبر هي 
من ضحاياها. وكما طلبت الدول النامية، نص 
االتفاق على ان مبلغ المئة مليار دوالر س��نويا 

يشكل قاعدة لتحميل المسؤوليات او )المطالبة( 
بتعويضات.

وق��ال خبراء إن مهمة فرض أهداف لتحديد 
مستوى انبعاث الغازات كانت أهم أسباب فشل 
مؤتمر كوبنهاغن 2009، حيث رفضت الهند 
والصي��ن وجنوب إفريقيا توقيع اتفاقية وجدت 
فيها إعاقة لنم��و اقتصاداتها، لكن وجد مؤتمر 

باريس طريقة للتغلب على العقبات.
وكان األمي��ن العام لألمم المتح��دة بان كي 
م��ون، قد دع��ا ال��دول إل��ى “إنه��اء العمل” 
لمكافح��ة االحتباس الحراري ال��ذي يزيد من 
مخاطر الجفاف والفيضان��ات وذوبان الجليد. 
ورأت منظم��ة غرينبي��س كم��ا منظمات عدة 
غي��ر حكومي��ة قبل إق��رار االتفاق أنه يش��كل 
“منعطفاً”، ويضع مصادر الطاقة اإلحفورية 

“في الجانب الخاطىء من التاريخ”.
لكن بعد الحماس��ة والخطب المشيدة باتفاق 
باري��س حول تغي��ر المناخ باعتب��اره “خطوة 
تاريخية”، تبقى المهمة االصعب في تجس��يد 
 195 قطعته��ا  الت��ي  الطموح��ة  التعه��دات 
دولة. وفي تلخيص لش��عور ع��ام اقر الرئيس 
االميرك��ي باراك اوباما ان “المش��كلة لم تحل 
بمج��رد التوص��ل الى اتف��اق باري��س”. وقد 
اظه��رت الخالفات التي تم التعبير عنها خالل 
نحو اس��بوعين من المفاوض��ات الصعبة في 
لوبورجيه قرب باريس، اتس��اع العراقيل التي 
ال يزال يتعي��ن تجاوزها لتنفيذ االتفاق. وحتى 
في حال احت��رام االلتزامات بخفض انبعاثات 
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ان االنتق��ال ال��ى اقتصاد متدن��ي الكربون بدأ 
وس��يتم تش��جيعه عبر االتفاق الذي نص على 
االنبعاثات التي س��ببتها الطاق��ات االحفورية. 
ولخ��ص رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي 
األم��ر بقوله: ليس هناك رابح وال خاس��ر في 
ابرام اتف��اق باريس. ان العدال��ة المناخية هي 
الرابح��ة ونحن جميعا نعمل من اجل مس��تقبل 

اكثر اخضراراً.
وق��ال رئي��س المفوضي��ة األوروبي��ة جان 
كل��ود يونك��ر: اتح��د العالم ف��ي المعركة ضد 
تغي��ر المناخ. حصل العالم على ش��ريان حياة 
وفرصة أخيرة لنس��لم ألجيال المستقبل كوكباً 
أكثر اس��تقراراً وصحة ومجتمعات أكثر عدالً 
واقتص��ادات أكثر رخ��اء. هذا االتف��اق المهم 
س��يقود العالم نح��و التحول الس��تخدام الطاقة 

النظيفة.
م��ن جهته، قال رئيس ال��وزراء البريطاني 
ديفي��د كاميرون: محادثات مؤتمر تغير المناخ 
في باريس في جلسته الحادية والعشرين توجت 
باتف��اق دولي وقعه العالم بأكمله للعب دور في 
التصدي لتغير المناخ. بعبارة أخرى هذا الجيل 
اتخ��ذ خطوات مهمة لضم��ان أن يرى أوالدنا 
وأحفادنا أننا قمنا بواجبنا تجاه مستقبل كوكبنا. 
الش��يء الممي��ز في هذا االتفاق ه��و أنه يضع 

المسؤولية على كاهل كل بلد ليلعب دوره.
وكان البابا فرنس��يس قد ح��ّض الدول التي 
وقعت على معاهدة باريس التاريخية لمحاربة 
تغي��ر المن��اخ على االلت��زام بالتنفي��ذ العاجل 

للمعاهدة ودعاها إلى تذكر الفقراء أثناء ذلك.
أخطار اإلنبعاثات

غالباً ما يتم وصف زيادة انبعاثات الغازات 

الغ��ازات المس��ببة لالحتباس الح��راري التي 
اعلنته��ا غالبية الدول، فان ذل��ك يعني ارتفاع 

حرارة االرض الى ثالث درجات مئوية.
واالم��ل الوحيد يكمن في االج��راءات التي 
تضمنها االتفاق بتش��جيع الدول على مراجعة 
وعودها بخف��ض انبعاثات الغازات المس��ببة 
لالرتفاع الحراري باتجاه رفعها في الس��نوات 
المقبلة. وقالت تس��نيم ايس��وب من الصندوق 
العالمي للطبيعة “ه��ذا هو العنصر المحوري 
لضمان ان تك��ون المبادرات اكب��ر، بما يتيح 

بلوغ درجتين مئويتين وما دونها”.
ووف��ق العلماء فإن ارتفاع الحرارة اكثر من 
درجتين مئويتين، سيؤدي الى عواقب وخيمة 
في ش��كل اعاصير وجفاف وارتفاع مس��توى 
المحيط��ات وخالفات حول المي��اه وهجرات 
كثيف��ة. واذا لم تت��م مراجعة التعه��دات باتجاه 
رفعها قريبا، فان العالم نفس��ه عالقا عند مسار 
ارتف��اع حرارة االرض ث��الث درجات مئوية 

في السنوات العشر المقبلة.
إجراءات أكثر صرامة

وفيم��ا كان كثي��رون يأملون ف��ي ان يكون 
االتفاق اكث��ر صرامة في نق��اط خالفية عدة، 
فإن الواليات المتحدة مثالً كانت تريد ان تكون 
االلتزامات طوعية وليست الزامية، لتفادي ان 
تجبر على ع��رض االتفاق عل��ى الكونغرس 
المناهض للتصديق علي��ه. وفي المقابل، تريد 
الصي��ن والهن��د ودول نامية اخ��رى ان تربط 
تعهداته��ا بضم��ان حصوله��ا عل��ى مليارات 
ال��دوالرات من الدع��م المالي النج��از عملية 
انتق��ال اقتصاداتها من الطاقات االحفورية الى 

الطاقة المتجددة.
ويرى العلماء ان احترام عتبة ارتفاع حرارة 
االرض درجتين مئويتين، يتطلب ان تنخفض 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
بما بين 40 و70 في المئة بين 2010 و2050 

وبلوغ مستوى ارتفاع صفر في 2100.
ويأم��ل كثي��رون في حص��ر الخالفات بين 
ال��دول مع تطوي��ر تكنولوجيات جدي��دة قليلة 
الكربون بكلف��ة اقل، وقال المف��اوض الهندي 
اج��اي مات��ور ان الطاقة الخض��راء يجب ان 

تكون جذابة، وهذا هو التحدي الرئيسي.
ويرى فيليب كالديرون رئيس فريق “غلوبال 
كوميش��ن اون ذي ايكونوم��ي ان��د كليمايت” 

المس��ببة لالحتباس الحراري على أنها تجربة 
طبيعي��ة تتم على النظ��ام المناخي لمرة واحدة 
 Carbon وال رجع��ة فيه��ا. وتش��ير ابح��اث
Tracker إل��ى احتمالية قيام ش��ركات الوقود 
األحفوري بالتقليل من خطر التحول من مجال 
الطاق��ة. لكن الثقة تتآكل في مواجهة ما نعرفه 
عن المناخ، والفائض من المصادر األحفورية 
المعروفة الذي يتج��اوز هدف 2 درجة مئوية 
“لس��يناريو السياس��ة الجديد” ال��ذي وضعته 
وكالة الطاقة الدولية )الذي يقوم بتجميع أهداف 
خف��ض االنبعاثات الوطنية القائم��ة، ولكنه ال 
يف��ي به��دف 2 درج��ة مئوي��ة(، والتحول في 
مجال الطاقة الالزم لتحقيق هذا الهدف. كما أنه 
يتجاهل إلى حد كبير قدرة التعطيل التي تمثلها 
القيود الحكومية ذات مغزى بشأن تغير المناخ، 
وتحقيق مكاسب محتملة في ما يتصل بالكفاءة، 
وطل��ب أقل المتوق��ع، وربما األه��م من ذلك، 
انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة والتي سوف 
تكون بمثابة “غطاء” على األسعار التي يمكن 
للنفط والغاز والفحم تحقيقها من دون التعرض 

لخطر االستبدال.
ويق��ول تقري��ر المؤسس��ة، أن��ه إذا ل��م تقم 
الش��ركات بتغيير خطط عمله��ا للتصدي لهذه 
المخاطر فإن هذا أمر سيئ بما فيه الكفاية، ولكن 
القلق الحقيق��ي للمنظمين الماليين هو احتمالية 
إساءة قراءة األسواق لمدى مشكلة المناخ عن 
طريق بناء مستقبل عالي الكربون على حساب 
ثقة شركات الوقود األحفوري بشأن المستقبل. 
إذا أدت المش��اكل البيئية المتصاعدة إلى إقناع 
السياس��يين من كل األطياف السياسية بالعمل، 
ف��إن العالج الوحي��د المقبول س��يكون عالجاً 
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الهوائية، ووضع السياس��ات المتعلقة بتسهيلها 
للعامة، ألنها تؤمن طرق س��فر آمنة وتقلل من 
خط��ر تلوث اله��واء، وانعدام النش��اط البدني 
وإصابات حوادث الس��ير. وحض كذلك على 
تش��جيع الفئات ذات الدخل المرتفع على زيادة 
استهالكها من األطعمة النباتية لتقليل انبعاثات 
غاز الميثان المرتبط ببعض األطعمة الحيوانية 

المصدر.
واعتمد التقرير على تقيي��م أجراه “برنامج 
األم��م المتح��دة للبيئ��ة” و“المنظم��ة العالمية 
لألرصاد الجوية” عام 2011، توصل إلى 16 
تدبيراً للحد من ملوثات المناخ القصيرة العمر 
يحول دون حدوث 2.4 مليون حالة وفاة مبكرة 
بحلول عام 2030، فيما أشارت تقديرات جديدة 
إلى أن العدد الذي س��يجري إنقاذه سيرتفع إلى 

3.5 ماليين نسمة في العام ذاته.
مسؤولية الدول الكبرى والتداعيات

ف��ي الواق��ع تع��د أمي��ركا والصي��ن والهند 
أكث��ر الدول معاناة من الك��وارث الناجمة عن 
التغي��رات المناخية. هذا م��ا أوضحه التقرير 
الصادر عن منظمة األمم المتحدة تحت عنوان 
“التكلفة البش��رية للكوارث المناخية”، والذي 
يحتوي على دراس��ة أشارت إليها وكالة “آسيا 
نيوز” على ضوء قمة باريس. والدراسة التي 
أجراها مكتب األمم المتحدة الخاص بالحد من 
مخاطر الكوارث ومركز أبحاث علم األوبئة، 
والتى قام��ت بفحص بيان��ات خاصة بحوالى 
6457 كارث��ة وقع��ت خ��الل الفت��رة من عام 

جذرياً وس��تكون عواقبه على األرجح مدمرة 
من الناحية المالية.

ويبقى الس��ؤال ه��و فيم��ا إذا كان المجتمع 
س��يبدأ بالتراج��ع بش��كل منظم عن اس��تخدام 
الوقود والبنية التحتية كثيفة الكربون أو إذا كان 
سيس��تمر في تضخيم مجموعة األصول عالية 
الكربون التي س��يتوجب اس��تبدالها. إذ أن أي 
تحول في مجال الطاقة سيس��تغرق عقودا من 
الزم��ن. هذا يعني أنه يجب أن يبدأ هذا التحول 
اآلن، ولي��س بعد س��نوات من القي��ام بمفاقمة 
المش��كلة بعد عق��ود من الزمن م��ن األصول 

عالية الكربون الجديدة.
منظمة الصحة العالمية

كان��ت منظم��ة الصحة العالمية قد نش��رت 
تقري��راً أعلنت فيه أن هناك حاجة ماس��ة إلى 
تقليل انبعاثات الغازات التي تخلف تأثيراً قوياً 
في ظاه��رة “االحتباس الحراري”، وتس��اهم 
إلى حد كبير في حدوث وفيات مبكرة بس��بب 
تلّوث الهواء، تصل إلى حوالى س��بعة ماليين 
حالة سنوياً. وقدمت المنظمة في التقرير الذي 
نُش��ر قبل ش��هرين على ب��دء أعم��ال مؤتمر 
باري��س المناخي. وق��ال عنه مس��اعد المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمي��ة الدكتور فالفيا 
بوس��تريو إن “الملوث��ات الجوي��ة تهدد صحة 
اإلنسان يومياً”، مضيفاً أنه “للمرة األولى يقدم 
تقري��ر مقترحات لخطوات عملية يمكن للدول 
والمنظمات ووزارات البيئة والصحة اتباعها 
من أجل خف��ض االنبعاثات الض��ارة وحماية 
صحة المواطنين وتجنب األمراض والوفيات 

المبكرة”.
وف��ي مق��دم المقترح��ات، أش��ار التقري��ر 
إل��ى ضرورة تطبي��ق معايير أعلى في ش��أن 
االنبعاث��ات وكفاءة عم��ل المركب��ات، لتقليل 
انبعاث��ات ع��وادم المركبات، ما س��يؤدي إلى 
تحس��ين الهواء. وأوصى أيض��اً بتأمين بدائل 
أنظف وأكثر كفاءة من المواقد والوقود لحوالى 
2.8 مليار أسرة حول العالم تعتمد على الخشب 
والروث ألغراض التدفئ��ة والطبخ، ألن ذلك 
سيساعد في تقليل األمراض المرتبطة بالتلوث 

وخفض األخطار الصحية.
ودع��ا التقري��ر إلى تش��جيع االس��تثمارات 
في مج��االت النقل الس��ريع، مث��ل القطارات 
والحافالت وممرات للمشاة وراكبي الدراجات 

1995 إل��ى عام 2015، أظهرت أن خس��ائر 
تل��ك الفت��رة وصلت إل��ى 90 % وأنها ناجمة 
عن الفيضانات والعواصف وموجات الطقس 
الحارة والجفاف. وأن األحداث األكثر تكراًرا 
التى ُس��جلت ف��ى أمي��ركا ه��ي )472 حالة(  
والصي��ن )441(، والهن��د )288(، والفلبي��ن 
ال��دول  )274(، وإندونيس��يا )163(. وه��ذه 
ستكون مستفيدة من تطبيق اتفاقية المناخ، لكن 

يبقى القرار بعيداً من المصالح الضيقة.
أم��ا المنطقة العربية فتق��ع في دائرة الخطر 
ج��راء التغيرات المناخية، حيث أورد المنتدى 
العرب��ي للبيئ��ة والتنمي��ة أن دوال بينها مصر 
وتونس والمغ��رب والجزائر والكويت وقطر 
والبحرين واإلمارات، مهددة بارتفاع منسوب 

البحار فيها جراء هذه التغيرات.
ويش��ير البنك الدولي الى إن منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا ستش��هد ارتفاعا في 
مع��دل درج��ات الح��رارة يبلغ س��ت درجات 
مئوية بحلول العام 2050، ما يؤدي إلى نقص 
حاد ف��ي األمطار، وبالتالي إلى انتش��ار كبير 
لظاه��رة الجفاف، مع تأثيرات ذلك على األمن 

الغذائي لسكان الدول العربية.
فهل ستش��هد الس��نوات المقبلة التزاماً دولياً 
باالتفاق يقلل االنبعاثات ويسمح لألجيال المقبلة 

بالعيش بسالم وطمأنينة؟
أس��ئلة ال يمك��ن اإلجاب��ة عنه��ا بانتظ��ار 
أيضاً.اإلج��راءات والتقييم��ات وغربل��ة المصالح 
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والهند وكوريا الجنوبية والسعودية وإندونيسيا 
واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل 

وتشيلي.
ومــن أبرز المشــاريع المبتكرة التي يجري 
العمــل عليها حالياً في دولــة اإلمارات، والتي 
تعتبر األولى من نوعها في الشــرق األوسط، 
تطويــر محطــة تجاريــة اللتقــاط الكربــون 
وتخزينه، وإنتاج الوقود الحيوي المســتدام من 
النباتــات الصحراويــة المروية بميــاه البحر، 
إضافةً إلى محطة تحلية مياه البحر باســتخدام 

الطاقة الشمسية.
وفي إعالن منفصل ولكن ذو صلة، كشف 
رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي 
والرئيــــس الفرنســـي هوالنــد النقــاب عن 
تشــكيل ”التحالف الدولي للطاقة الشمســية“ 
الذي يضم مجموعة من الدول الغنية بأشــعة 
الشــمس منهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والواليات المتحدة األميركية وكينيا وتشــيلي 
وسيريالنكا، ويهدف التحالف إلى تشجيع تلك 
الدول على زيادة إنتاج الطاقة الشمسية ونشر 

استخداماتها.
ركيزة أساسية

وقامت دولة اإلمارات باســتثمارات مهمة 
في مجال الطاقة الشمسية، بما في ذلك مجمع 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقة 
الشمســية، كما قامت شركة ”مصدر“ بإنشاء 
محطة ”شــمس1“ للطاقة الشمســية المركزة 

والتي تم تدشينها عام 2013.
أمــا علــى الصعيــد العالمــي، فتعــد دولة 
اإلمــارات مــن أهم المســتثمرين فــي قطاع 
الطاقــة الشمســية من خالل اســتثماراتها في 
مشــاريع مثل محطات خيماســوالر وفالي1 
وفالي2 في إســبانيا والتي أنشــأتهما شــركة 

”مصدر“.
وتحــرص دولــة اإلمــارات علــى تطوير 
الكفــاءات ومراكز االبتكار التــي تدعم نمــو 
قطـاع الطاقة الشمســية محليــاً ودولياً، حيث 
قام معهد مصدر للعلــوم والتكنولوجيا مؤخراً 
بإطالق محطة معهد مصدر للطاقة الشمســـية 
فـي مدينـة مصدر لتكـون بمثابة منصة أبحاث 
واختبــارات لتقنيــات حلول الطاقة الشمســية 
المركزة، وذلك بهدف إحراز خطوات متقدمة 
علــى صعيــد التوصل إلــى ابتــكارات تقنية 
مهمــة في هذا المجـال، باإلضافة إلى ممارسة 
دور محــوري ضمن ”مركز مصــدر للطاقة 

الشمسية“ والتي تعد جزءاً منه.
وختــم الدكتــور الجابــر قائــالً: إن الطاقة 
النظيفــة تشــكل ركيــزة أساســية فــي خطة 
اإلمارات من أجل التنوع االقتصادي والحفاظ 
على البيئــة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، 
حيث حــددت دولة اإلمــارات هدفــاً طموحاً 
يتمثل فــي زيــادة حصة الطاقــة النظيفة إلى 
بحلول العام 24.2021 % مــن إجمالــي مزيج الطاقــة في البالد 

تحالفان دوليان لدعم االبتكار ونشر حلول الطاقة

اإلمارات تؤدي دوراً في التصدي لتداعيات تغير المناخ
تشـــارك دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
إلى جانب دول عـــدة في مبادرتين جديدتين، 
وذلك في مسعى إلى تســـريع وتيرة االبتكار 
في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم. 
األولى هي ”مهمة االبتكار“ التي تركز على 
التكنولوجيـــا النظيفة وتقدر قيمتها بمليارات 
الدولي  الدوالرات، والثانية هـــي ”التحالف 
للطاقة الشمسية“، والذي يهدف إلى تطوير 

ورفع كفاءة تقنيات الطاقة الشمسية.
وتعكس المبادرتان اللتان أعلن عنهما في 
مؤتمر باريس للمناخ، التزام دولة اإلمارات 
بدعم المساعي الدولية لتطوير التقنيات للحد 

من تداعيات تغير المناخ.
وفــي هــذه المناســبة، قــال وزيــر دولــة 
والمبعــوث الخاص لشــؤون الطاقــة وتغير 
المناخ الدكتور سلطان أحمد الجابر: إن التزام 
دولة اإلمارات بالعمل للحد من تداعيات تغير 
المنــاخ يســتند أساســاً إلى قناعتها الراســخة 
بضرورة تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة 
مــن خالل االبتــكار والتكنولوجيــا المتقدمة. 
وكلنا ثقة بأن الشراكات التي تم اإلعالن عنها 
ســتعزز من فرص التعاون وتساهم في تنويع 
االقتصــاد لتمهيد الطريق نحو مســتقبل أكثر 

استدامة.
مهمة االبتكار

وتهدف مبادرة ”مهمــة االبتكار“ العالمية 
التي أطلقها الرئيــس األميركي باراك أوباما 
والرئيس الفرنسي فرنســوا هوالند ومؤسس 
مايكروســوفت بيــل غيتــس، إلــى مضاعفة 
حجم الميزانيــة المخصصة للبحث والتطوير 
بهدف زيادة انتشار الطاقة النظيفة بحلول عام 
2020. وفي سياق متصل، تعهدت مجموعة 
تضــم أكثــر مــن 20 مســتثمراً مــن القطاع 
الخاص أيضاً بتقديم التمويل الالزم للمشاريع 

المشتركة.
وشــهد إطــالق مبــادرة ”مهمــة االبتكار“ 
حضــور عدد مــن القــادة وكبار المســؤولين 
الحكوميين من الدول المشــاركة، بما في ذلك 
الواليات المتحدة األميركية وفرنسا واإلمارات 
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توقيع اتفاقيتين مع اليونيدو

الصناعــة  شــارك وزيــر 
الحــاج  حســين  اللبنانــي 
العــام  المؤتمــر  حســن،في 
لمنظمــة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية (يونيدو) في فيينا، 
حيث عقد الوفد اجتماع عمل 
مــع المديــر العــام للمنظمــة 

لــي يونغ، لزيادة الدعم والتمويل لمســاعدة القطاع الصناعي فــي لبنان. ووقع الحاج 
حســن مع يونغ وثيقتين تعاون، األولى لتنفيذ البرنامج الوطني الذين ينظم العالقة بين 
وزارة الصناعة ويونيدو خالل السنوات الخمس المقبلة، والثانية مشروع دراسة إقامة 

المناطق الصناعية في لبنان، األمر الذي يحفز االستثمار الصناعي.

اإلبتكار في القطاع الزراعي

نظمــت غرفــة التجــارة 
والصناعــة والزراعــة في 
بيروت وجبل لبنان، وسفارة 
هولنــدا، في مقــر الغرفة، 
ندوة عن آخــر االبتكارات 
الزراعـــي  القطـــاع  فـــي 
والتصنيع الغذائي، بحضور 

الســفيرة الهولندية هيستر سومســن، ممثل وزير الزراعة أكرم شهيب، خالد النجار، 
رئيــس اللجنة الزراعيــة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، الذي قال: إن مســتوى 
المعيشــة في لبنان عــال جداً، لذا يجب تطوير الزراعــة ذات القيمة المضافة العالية، 

مؤكداً أن الزراعة ال يمكنها أن تستمر اال من خالل االبتكار.
أما سومســن، فأكدت أن التقنيات المبتكرة قد تؤدي إلى توســيع إمكانات التصدير 
مــن لبنان إلى دول االتحاد األوروبي، ال ســيما تشــكل الزراعــة 19 % من إجمالي 

الصادرات اللبنانية.

أطلق وزير العمل  
اللبناني سجعان قزي 
مشــروع البطـاقــــة 
الـذكيــــة للـعـمــــال 
والعامالت األجانــب 
لبنــان، خــالل  فــي 
صحافــــي  مؤتـمـر 

بحضور رئيــس مجلس إدارة شركة انكريبت المشرفة 
على المشــروع هشــام عيتاني. وتعتزم الوزارة إعطاء 
البطاقــات الذكية إلجازات العمل فــي كل الفئات ولكل 
الجنســيات بدءاً من 1 - 1 - 2016، حيث تســاعد هذه 
البطاقة على تعزيز الشــفافية، ومراقبة مباشــرة ودقيقة 
لكل عامل أجنبي علــى األراضي اللبنانية، معتبرةً أنها 
ستضاعف التعاون بين الوزارة واألجهزة األمنية وكذلك 
بين الوزارة ومؤسســات العمل، كما يفترض أن ينتهي 
الغش والتزوير، ألنه من خالل البصمة الموجودة على 
البطاقة يتم تحديد مــكان العامل والعاملة وموقعهما في 
مجال العمل. وأشار قزي أن المشروع يهدف للمحافظة 
علــى اليد العاملــة اللبنانية، مطالبا ً الحكومة بالســماح 
للتعاقد مع موظفين جدد في الوزارة، ألن الطاقم الموجود 
حاليــاً  يبلغ 47 % من عدد الموظفين االساســيين وهو 

غير قادر على مواكبة وتلبية كل حاجات المواطنين.

مشروع البطاقة الذكية
للعمال األجانب

سجعان قزي

استقبل وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان في مكتبه 
في الوزارة سفيرة بعثة اإلتحاد األوروبي كريستينا السن، 
حيــث تم البحث في تقدم المشــاريع الممولة من اإلتحاد 
األوروبــي في قطاعات المياه من ضمنها معالجة المياه 
المبتذلــة. كذلك ناقش الطرفين قطــاع الكهرباء والطاقة 

المتجددة والنفط والغاز وسبل التعاون في المستقبل.

نظريان يلتقي السن

وثيقة بين لبنان واألمم المتحدة

وقــع وزيــر األشــغال العامــة والنقل 
غــازي زعيتــر وثيقــة مشــروع لتوفير 
الدعــم الــالزم لمصلحــة ســكك الحديد 
والنقل المشترك مع وفد من برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائي برئاســة فيليب الاريد 
الممثل المقيم للبرنامج في لبنان وبحضور 

رئيس مجلس إالدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
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1284 شركة سورية جديدة بتركيا

أعلن اتحاد الغرف التجارية التركية أن عدد الشركات التي أسسها مواطنون سوريون 
هذا العام حتى شــهر تشرين األول/ أكتوبر بلغ 1284 شركة. وأشار التقرير الصادر 
عن االتحاد، أن عدد الشركات األجنبية التي تم تأسيسها في شهر تشرين األول/ أكتوبر 
لوحده بلغ 366 شركة، 136 منها لمواطنين سوريين، 28 منها لمواطنين ألمان و26 

لمواطنين عراقيين، والباقي لمواطنين أجانب من مختلف الجنسيات.
يذكــر بأن الغرفة التجارية في إســطنبول، أكدت في تقريــر صادر في مارس/آذار 
الماضي، أن السوريين تصدروا قائمة المستثمرين األجانب في المدينة التركية خالل 

عام 2014، بنسبة 25.21 %، يليهم اإليرانيون واأللمان.

الصادرات السورية تنمو بنسبة طفيفة

كشفت تقرير حديث نشرته هيئة تنمية و ترويج الصادرات السورية إلى أن الصادرات 
السورية سّجلت ارتفاعاً طفيفاً، بلغت 1.2 مليار دوالر بنسبة نمو وصلت إلى 3 %، 
حيث تشّكل الصادرات رافداً مهماً لالقتصاد السوري وداعماً أساسياً لليرة في ظروف 
األزمــة الراهنة، وعلــى الرغم من نضوب أغلــب منابع المنتجات الســورية المعّدة 
للتصدير. وتشير اإلحصاءات حسب بيانات الهيئة إلى ارتفاع الصادرات السورية من 
الســلع الوسيطة عام 2015 حيث شّكلت 69.3 % من الصادرات اإلجمالية، بالمقابل 
انخفضت نســبة المواد االســتهالكية المصدرة إلى 28 % نفس العام، أما الصادرات 

السورية من األصول الثابتة فهي شبه معدومة وال تتجاوز0.6 %.

هيئة الصادرات: خطة لتمويل المصدرين

عقــدت هيئة تنمية وترويج الصادرات في ســورية 
مؤخراً اجتماعــاً مع اتحاد المصدريــن وممثلين عن 
أحد البنوك الخاصة لمناقشــة إمكانية التعاون لتمويل 
المصدريــن ودعمهــم بما يخــدم النشــاط التصديري 
وتوســيعه. وأكد مدير الهيئة إيهاب اســمندر على أن 
المطلوب من البنوك الخاصة تلبية طموحات التوســع 
التصديــري في ســورية بتقديــم الخدمــات التمويلية 
للمصدريــن بحيــث تنعكــس إيجابــاً علــى النشــاط 
التصديــري وأن يكــون هناك تفهم كامــل من البنوك 

للظــروف التي يمّر بها المصدرون والتعاون معهم في هذا المجال ومســاعدتهم على 
تجاوز محنتهم بما ينسجم مع برنامج عمل البنوك ونشاطها. 

مــن جانبه، أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد الســواح على ضرورة اتخاذ البنوك 
الخطوات التنفيذية لتمويل المصدرين وفتح حسابات مكشوفة للسيولة اليومية ريثما يعود 
ثمن صادراتهم ودعمهم بتقديم القروض للمعارض وذلك بكفالة من اتحاد المصدرين، 
بينما عرض ممثلو البنك الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها للمصدرين وبينوا رغبتهم 

بوضع آلية عمل جديدة ومزايا خاصة لهم سيتم وضع برنامجها التنفيذي الحقاً. 

إيهاب اسمندر

عبــر نائــب وزيــر 
أمير  اإليرانــي  النفــط 
حســين زماني عن أمل 
بــالده فــي أن تتمكــن 
خمــس  غضــون  فــي 
ســنوات مــن تصديــر 
الغــاز إلى ســــلـطـنـة 
عـمـــان واإلمـــــارات 
حتى  وربمــا  والكويت 

إلى باكســتان، مشيراً إلى أن بالده ال تصدر اآلن سوى 
كميات ضئيلة إلى تركيا.

وفي معرض التعليق علــى إنتاج بالده النفطي أعلن 
زماني أن إيران ســتحقق زيادة فــي اإلنتاج خالل 5 أو 
6 أشــهر بواقع مليون برميــل يوميا، الفتاً إلى أن زيادة 
اإلنتاج والتصدير رهن إبقاء أوبك على حصص اإلنتاج 
من دون تعديل، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع المنظمة 

استنادا الى ذلك.

إيران تسعى لتصدير الغاز للخليج

أمير حسين زماني

أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية 
فــي مصــر أنه تم إنجــاز 95 % من مشــروع أنظمة 
الطاقــة الشمســية المنزلية لتوليد الكهربــاء من الطاقة 
الشمســية فــي ســت محافظــات مصرية، فــي إطار 
المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر. كما أعلن أيضاً 
عن تشغيل محطة ”شعب اإلمارات“ لتوليد الكهرباء، 

بقدرة 10 ميغاوات بواحة سيوة بمحافظة مطروح.
يتضمن المشــروع تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل 
محطــات تعمــل بالطاقة الشمســية، لتغذيــة 70 قرية 
مصرية نائية و141 تابعاً بالكهرباء، إضافةً إلى تزويد 

أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

إنجاز 95 % من مشروع
الطاقة اإلماراتي
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توفير االستقرار للقطاع المالي في العراق

بحــث وزيــر الماليــة العراقي هوشــيار 
زيبــاري مع رئيس بعثة االمــم المتحدة في 
العــراق يــان كوبيــش كيفية االســتفادة من 
برنامــج مراقبة الصنــدوق SMP لتعزيز 
االدارة الماليــة العامــة وتوفير االســتقرار 
للقطاع المالي في البالد. وقال بيان ”المالية“: 
إن زيباري اســتقبل كوبيتــش وأطلعه على 
مباحثاته مع صندوق النقــد الدولي وجرت 

مناقشــة المشــاورات واللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي مــع الصندوق في عمان 
مؤخرا. وأضاف أن الجانبين بحثا القضايا ذات االهتمام المشترك والجهود التي تبذلها 

االمم المتحدة لمساعدة العراق، وتقديم المساعدة في إعادة اعمار المناطق المنكوبة.

هوشيار زيباري ويان كوبيش

اليابان تقرض العراق 4 ماليين دوالر

أكــد وزيــر الخارجيّة اليابانــيَّ فوميو 
كيشــيدا، فــي لقاء مــع وزيــر الخارجية 
العراقــي ابراهيم الجعفــري في طوكيو، 
استعداد بالده لتقديم قروض للعراق بقيمة 
500 مليــون ين يابان (4 مليون دوالر)، 
تـُخصــص للري. وطلب الجعفري زيادة 
حجــم التبادل التجاري بيــن البلدين الذي 
يبلغ أكثر من ملياري دوالر، مؤكداً على 

ضرورة تســهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للعراقـيِّين الراغبين في زيارة اليابان 
من سفارتهم ببغداد لما لها من أثر على تفعيل المصالح الُمشتَركة. أما كيشيدا فقد أبدى 
اســتعداد الشركات اليابانيّة لالستثمار في العراق، وقال: إننا قدمنا 100 مليون دوالر 

كُمساَعدات خالل 2015، وندرس تقديم 200 مليون دوالر كقروض للحكومة.

فوميو كيشيدا وابراهيم الجعفري

وزيــر  كشــف 
والمعــادن  الصناعــة 
العراقــي محمــد عبــد 
الصاحب الدراجي، عن 
مديونيــة دوائــر الدولة 
الــى شــركات التمويل 
الذاتــي بـــ396 مليــار 
مليــون   364) دينــار 
دوالر) مقابــل منتجات 
تــم بيعها، محــذراً من 

إنهيار البلد نتيجة إســتمرار نزيــف العملة الصعبة الى 
الخارج وتحويلها إلى مواد اســتهالكية. وقال الدراجي، 
في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء لجنتي االقتصاد 
واالستثمار والمالية النيابيتين: إن هناك 271 مادة تنتج 
بالعراق يطلــق عليها إنتاج عراقي، وبذلك لم نســتطع 
الحصــول على قرار في مجلس الــوزراء بإلزام دوائر 
الدولــة بتطبيق مــادة قانونية تلزم دوائر الدولة بشــراء 

منتجات وزارة الصناعة والمعادن.

وزير الصناعة: العراق مهدد باإلنهيار

محمد عبد الصاحب الدراجي

بـرنـامــج  وقّــــع 
األمــــم الـمـتـحــــدة 
اإلنمائــي في العراق 
والنـروج،اتفاقـيــــة 
 1.8 قيمتها  شــراكة 
مليــــون دوالر مـن 
جهــود  دعــم  أجــل 
إعادة االسـتقرار إلى 

المناطق المحّررة حديثاً. وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي ومنســقة الشــؤون اإلنسانية في 
العــراق، ليز غرانــدي: إننا نهدف لتحضيــر المناطق 
وترويج االنخراط في العمل المدني والمساعدة في إحياء 
االقتصــاد المحلي. ويتضمن البرنامــج، تأهيل عيادات 
ومراكز شــرطة ومنشآت مياه وكهرباء ومبان حكومية 
وطــرق. ويوفّر كذلك فــرص عمل قصيرة المدى عبر 
مشــاريع عمل ومنح صغيرة للمؤسســات بهدف إحياء 

االقتصاد المحلي.

النروج يساهم في استقرار العراق

ليز غراندي

تعزيز العالقة بين العراق و”توتال“

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، خالل 
لقــاءه المدير التنفيذي لشــركة توتال الفرنســية في 
العراق أوليفر هيرتن، ونائب رئيس الشركة باسكال 
كاريــر، حرص بالده علــى تعزيــز العالقات مع 
الشــركات العالمية الرصينة من بينها ”توتال“،إلى 
جانــب توســيع آفــاق التعــاون في مجــاالت النفط 

والطاقة وبما يسهم في تطويرها وزيادة االنتاج.
مــن جانبه، أبدى هيرتن، رغبة الشــركة في توســيع آفاق التعاون والمســاهمة في 

تطوير الصناعة النفطية في العراق.

عادل عبد المهدي
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كشفت تســريبات إعالمية لوثيقة صادرة عن مجلس 
الوزراء الكويتي أن الحكومة تعتزم تسريح نحو 5700 
موظــف مــن الوافديــن الذيــن يعملون في مؤسســاتها 
الحكوميــة بعقود مؤقتة في إطار خطة تقشــف واســعة 
بــدأت الدولة الخليجية بتطبيقها منذ بدء تهاوي أســعار 

النفط قبل أكثر من عام.
وقالت وسائل إعالم محلية إن مجلس الوزراء الكويتي 
أوصــى وزارات الدولة بترشــيد إنفــاق الصرف على 
الوظائف المســاندة التي يعمل أصحابها بنظام ”المكافأة 
وأجر مقابل عمل“ من الوافدين والمعمول بها في معظم 
وزارات الدولة والبالغ عددهم أكثر من 5700 موظف. 
وســيتم التعميم على جميع الــوزارات بالتوجه الجديد، 
وإيقاف رواتب أصحاب تلك الوظائف قبل نهاية الســنة 

المالية الحالية التي تنتهي مطلع نيسان/أبريل المقبل.

الكويت تسرح
آالف الموظفين الوافدين

الدولـة  قال وزيـر 
لشــــؤون مجـلــــس 
الــــوزراء الكويتــي 
الشيخ محمد العبدهللا 
الصباح إن الحكومة 
مـيـزانـيـــة  طلـبــت 
تعزيـزيــــة لـدعــــم 
التســليح لمدة عشــر 

ســنوات. جــاءت تصريحات الوزير فــي معرض رده 
على ســؤال لوكالة رويترز بشــأن مــا أوردته صحيفة 
كويتيــة عن طلب الحكومة من البرلمان اعتماد ميزانية 
اســتثنائية يتم ســحبها من االحتياطي العام للدولة بمبلغ 
6.2 مليــار دينــار (20.4 مليــار دوالر) لدعم تســليح 
القوات المســلحة، غير أن الوزيــر امتنع عن ذكر قيمة 
الطلب مكتفيا بقوله ”تم إرســال مرســوم بقانون بطلب 

اعتماد ميزانية تعزيزية للتسليح لمدة عشر سنوات“.
يذكــر أن الكويت كانت قد وقعت في أيلول/ســبتمبر 
205 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة يوروفايتر بقيمة 9 
مليارات دوالر،  وتتفاوض حالياً مع الحكومة األميركية 
على شــراء 28 طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه18-إي/

إف في صفقة قيمتها ثالثة مليارات دوالر.

الكويت: ميزانية تعزيزية للتسليح

الشيخ محمد العبدهللا الصباح

المنتدى االقتصادي االردني-االماراتي

افتتح رئيــس الوزراء 
األردني عبد هللا النسور 
االقتـصــادي  الـمنتــدى 
اإلماراتـي   - األردنـــي 
األول الــــذي نظمـتــــه 
وزارة الصناعة والتجارة 
والتمـويــــن األردنـيـــة 

بالتعاون مع غرفة صناعة األردن في عمان. وشــارك في المنتدى الذي حمل شــعار 
(تجســيدا ألواصر راسخة ... ابتكار وإرساء لشراكات واعدة) وفد اقتصادي إماراتي 
مــن القطاعيــن العام والخــاص لتبادل وجهــات النظر حول ســبل وتطوير العالقات 
االقتصادية والتجارية ولتدفق مزيد من االســتثمارات اإلماراتية إلى المملكة لتســتفيد 
من الحوافز وبيئة األعمال الناهضة. وشــهد النسور اإلعالن عن إطالق أول برنامج 
تدريبــي الكتروني ذكي في غرفة صناعــة األردن، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي 
الصناعــة والتجارة والتمويــن األردنية واالقتصــاد اإلماراتية بشــأن تعزيز التعاون 
المشترك بمجاالت االبتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث والتطوير.

واعتبر وزير االقتصاد اإلماراتي ســلطان بن ســعيد المنصوري، األردن شــريكاً 
استراتيجيا مع بالده بمختلف المجاالت خاصة على الصعيد االقتصادي.

تعزيز التعاون االقتصادي بين االردن وكندا

بحثــت وزيــرة الصناعــة والتجارة 
والتموين المهندســة مها علي، مع عدد 
مــن الــوزراء والمســؤولين الكنديين، 
آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين 
فــي المجــاالت االقتصاديــة وتعظيــم 
االســتفادة مــن اتفاقيــة التجــارة الحرة 
الموقعة بيــن البلدين التــي دخلت حيز 

التنفيــذ مطلع عــام 2012. واكدت علي خالل اللقاءات التــي تمت على هامش البعثة 
التجارية االردنية، اهمية اغتنام الفرص المتاحة بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية 
وإقامة مشاريع استثمارية، وتحفيز القطاع الخاص في كال البلدين. وجاء توقيع اتفاقية 
التجــارة الحرة بين البلدين عــام 2009 نتاجا لزيارة الملك عبدهللا الثاني إلى كندا عام 
2007. واالردن هو أول دولة عربية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا حيث شــهد 
حجم التجارة بين البلدين بعد نفاذ االتفاقية ارتفاعا ملحوظا تجاوز 100 مليون دوالر 

اال انه ما يزال دون الطموح.
والتقت علي خالل الزيارة كال من وزير التجارة الخارجية كريستيا فريالند ووزير 
االعمــال الصغيرة والســياحة ووزير العالقــات الدوليــة والفرانكوفونية في حكومة 
مونتريال، ووزير الجنســية والهجرة والتجارة الدولية في حكومة اونتاريو، بحضور 

رئيس هيئة االستثمار الدكتور منتصر العقلة.
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كشــفت مصــادر مطلعــة أن مجموعــة ”بن الدن“ 
الســعودية لإلنشــاءات تعتزم االســتغناء عن 15 ألف 
موظف في مؤشــر على الضغــوط التي يرزح القطاع 
تحتها مع قيــام الحكومة بتقليص اإلنفــاق في مواجهة 
تراجع أسعار النفط. وأوضحت المصادر أنه لن تشكل 
التسريحات المحتملة في سوى نسبة ضئيلة من إجمالي 
قــوة العمل بالمجموعة البالغة 200 ألف شــخص وفقا 

لصفحتها على ”لينكد إن“.
يشــار الــى أنــه منــذ 2011 زادت صعوبــة وتكلفة 
اســتقدام شــركات اإلنشــاءات للعمال األجانب، وذلك 
بفعل إصالحات ســوق العمل الهادفة إعطاء المزيد من 

وظائف القطاع الخاص للمواطنين السعوديين.

”بن الدن“ ستسرح 15 ألف موظف

نمو الصادرات السعودية غير النفطية

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس 
مجلــس إدارة هيئة تنميــة الصادرات 
الســعودية توفيق بن فــوزان الربيعة، 
أن صادرات المنتجات الســعودية في 
نمو، حيــث تجاوز حجــم الصادرات 
الغير نفطية 200 مليار لایر (53 مليار 
دوالر) متوقعاً نموها بشــكل أكبر في 

السنوات القادمة. وأوضح خالل زيارته للجناح السعودي في معرض ”الخمسة الكبار“ 
المقام في مركز دبي التجاري العالمي، أن مشاركة أكثر من 100 شركة صناعية سعودية 

في المعرض يعكس جودة ومنافسة المنتجات السعودية ووصولها لألسواق العالمية.

اجتمــع ولي ولي العهد النائــب الثاني لرئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع األميــر محمد بن ســلمان بن 
عبــد العزيز، مع الرئيــس التنفيذي ومؤســس المنتدى 
االقتصادي العالمي كالوس شوب. وقد نوقشت مجاالت 
التعــاون بين المملكة والمنتــدى باإلضافة إلى عدد من 
الموضوعــات االقتصاديــة ذات االهتمــام المشــترك. 
وحضر االجتماع وزير االقتصاد والتخطيط السعودي 
المهنــدس عــادل فقيه، ووزيــر الدولة عضــو مجلس 
الــوزراء محمــد آل الشــيخ، ووزير الخارجيــة عادل 
الجبير، ومدير إدارة منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا بالمنتدى االقتصادي العالمي ميريك دوسك.
على صعيــد آخر، عقد مجلس الشــؤون االقتصادية 
والتنمية اجتماعاً برئاسة األمير محمد بن سلمان، تمت 
خالله مناقشة المواضيع االقتصادية والتنموية وتوجهات 
ورؤى هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج، وقد اتخذ 
المجلس حيــال تلك الموضوعــات التوصيات الالزمة 
ومنها الموافقة على توجهات صندوق التنمية الزراعية.

اجتماع مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية

منح وقروض سعودية لألردن

التخطيط  وزارة  وقعــت 
ممثلــة  الدولــي  والتعــاون 
بالوزيــر عمــاد الفاخوري 
والصندوق السعودي للتنمية 
ممثــالً بنائب رئيس مجلس 

االدارة يوســف بن ابراهيم البســام، اتفاقيــة منحة بقيمة 65 مليــون دوالر والخاصة 
بمســاهمة الصندوق في تمويل مشروع إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (آر 
15)، واتفاقية إطارية منحة بقيمة 100 مليون دوالر الخاصة بمساهمة السعودية بدعم 

المشاريع التنموية ذات األولوية للمجتمعات االردنية المستضيفة لالجئين السوريين.
كما تم توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بالقرض الميسر المقدم من الصندوق السعودي 
والخاص بتمويل مشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا (الدورة 

المركبة) بقيمة 53.3 مليون دوالر وبكفالة الحكومة االردنية.

تمويل الشبكة الكهربائية المصرية السعودية

وقعت وزيــرة التعاون 
الدولــي المصري ســحر 
نصر، مــع المديــر العام 
للصندوق الكويتي للتنمية 
عبد  العربية  االقتصاديــة 
الوهاب أحمد البدر اتفاقية  

لتمويل مشــروع الربط الكهربائي بين مصر والســعودية ”الجــزء المصري“ بقيمة 
30 مليون دينار كويتي (99 مليون دوالر). ويهدف المشــروع الى اإلســهام في تلبية 
احتياجات الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خالل 

ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية.
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السعودية تعتزم تصنيع عربات القطارات

تعتــزم الخـطـــوط الحديديـة الســعـوديـة ”سـار“ 
بالتعاون مع الهيئة العامة لالســتثمار إطالق مشروع 
لتصنيــع عـربـــات القـطــارات وقطــع الغيـار محلياً 
كخطــوة أولــى، ومــن ثم التــدرج في هــذه الصناعة 
حتى الوصــول إلى تصنيــع القطارات بشــكٍل كامل 
فــي المملكة. وســتعمل الجهتان علــى تحديد الفرص 
االســتثمارية لتوطين بعض الصناعــات ذات العالقة  
بقطاع السكك الحديدية وباألخص مكونات القطارات 
لمجابهة التوســع المســتقبلي في مشــروعات السكك 
الحديديــة في المملكة وتصديرهــا كخطوة أخرى بعد 

تغطيــة االحتياج المحلي من هذه الصناعة. وكشــف الرئيــس العام للخطوط الحديدية 
المهندس محمد الســويكت عن  تشكيل فريق عمل مع هيئة االستثمار ووضع خارطة 

طريق للبدء في تنفيذ هذا المشروع الطموح والعمالق.

المهندس محمد السويكت

اجتمــع وزيــر المالية الســعودي الدكتــور إبراهيم 
العســاف، فــي مكتبه مــع وزيــر الماليــة بجمهورية 

بنغالديش الشعبية أبو المعال عبدالمحيط.
وتــم خــالل االجتماع بحــث العالقــات الثنائية بين 
البلدين خاصة في المجالت االقتصادية واالســتثمارية 
وســبل تعزيزهــا، ومتابعــة التوصيات التــي اتخذتها 
اللجنة الســعودية البنغالديشية المشتركة في اجتماعها 

الذي تم مؤخراً في دكا.
وناقــش االجتمــاع الفــرص المتاحــة للتحــول من 
المشاريع التنموية إلى المشاريع االستثمارية في ضوء 
التحســن الملموس في البيئة االســتثمارية وآفاق النمو 
االقتصــادي القوي في بنغالديش. وجرى اســتعراض 
الدور المهم للصندوق الســعودي للتنمية في بنغالديش 
والتحســن الواضح الذي يشهده أداء الشركة السعودية 

البنغالديشية المشتركة.

اجتماع سعودي بنغالديشي

افتتح أمير منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز، مراسم توقيع شركة ”أسمنت اليمامة“ مع 
الشــركة األلمانية ”تيســن كروب للحلول الصناعية“، 
عقد بناء مصنع أســمنت بطاقة إنتاجيــة تبلغ 20 ألف 
كلنكر يومياً خالل 39 شــهراً بموقع يبعد عن الرياض 
بـــ100 كلم بتكلفة إجمالية تبلــغ 4.2 مليار لایر (1.1 

مليار دوالر).

توقيع عقد بناء مصنع أسمنت

اتفاقية بين ”أرامكو السعودية“ و”برتامينا“

وقع رئيس شــركة ”أرامكو الســعودية“ المهندس 
أميــن بن حســن الناصــر، ورئيس شــركة ”بي تي 
برتامينا“ المملوكة لحكومة إندونيسيا دوي سويتجيبتو، 
اتفاقاً مبدئياً يقر رســمياً المبادئ التجارية األساســية 
لمشــروع يتضمــن االشــتراك فــي ملكية وتشــغيل 
مصفاة ”تشيالتشــاب“ في جزيرة جاوة اإلندونيسية 
وتطويرها، وذلك في إطــار خطة ”برتامينا“ العامة 

لتطوير المصافي . وجرى التوقيع خالل افتتاح نائب الرئيس اإلندونيسي محمد يوسف 
كاال، مرفق التكسير بالوسيط الكيميائي الذي بدأ تشغيله مؤخراً في المصفاة، وتدشين 

مشروع السماء الزرقاء، وهما مشروعان يهدفان إلى إنتاج بنزين عالي الجودة.

اجتماعات سعودية إثيوبية

اختتمــت أعمــال اجتماعات 
الدورة الرابعة للجنة الســعودية 
األثيوبية التي رأسها من الجانب 
الســعودي وزيــر الزراعة عبد 
المحســن  عبــد  بــن  الرحمــن 
الفضلي، ومن الجانب اإلثيوبي 
وزيــــر الزراعـــة والمـــوارد 

الطبيعة تيفارا ديربو، بالتوقيع على المحضر النهائي ألعمال الدورة لتعزيز العالقات 
االقتصادية والتجارية لمصلحة البلدين، وذلك في قصر المؤتمرات في الرياض.
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قالت وزيــرة التعاون 
الدولي في مصر ســحر 
نصــر إن الوزارة أنهت 
المفاوضــات مــع البنك 
الدولي بشــأن الحصول 
بقيمــة  قــروض  علــى 
إجمالية تبلغ 3 مليارات 
دوالر، وذلك على مدار 
ثالث ســنوات. وتوقعت 

نصــر أن تحصــل بالدها علــى الشــريحة األولى من 
القرض المقدرة بنحو مليار دوالر قبل نهاية عام 2015 
، مضيفة أن هذا المبلغ سيضخ مناصفة الستصالح 1.5 

مليون فدان، بجانب تنمية المناطق الصناعية.
وفي ســياق متصل، قالت نصر إن الــوزارة تجري 
مفاوضات أخرى للحصول على قروض بـ500 مليون 

دوالر من بنك التنمية اإلفريقي.

مصر تحصل على  قرض بمليار دوالر

سحر نصر

يســتورد الســودان حاليــاً كميــات من الســكر أكبر 
بكثير من حجم اســتهالكه بعد إلغاء الرســوم الجمركية 
حتــى أن بعض الواردات يجــري تهريبها عبر الحدود 
إلى دول الجوار مثل جنوب الســودان وتشــاد. وكانت 
الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد السكر وألغت 
الرسوم الجمركية في عام 2012 إثر شكاوى من نقص 
المعروض لكن ما يتلقــاه البلد حاليا يفوق بكثير حاجته 
وهو ما يهدد المنتجين المحليين. وقال مصدر في شركة 
ســكر حكومية إن من المتوقع أن يستورد السودان 1.2 
مليــون طن من الســكر قيمتها 600 مليــون دوالر هذا 
العام. لكن الســودان ال يحتاج ســوى نصف تلك الكمية 
لســد الفرق بين الطلــب البالغ حوالــي 1.5 مليون طن 

واإلنتاج المحلي البالغ نحو 850 ألف طن.

السودان يصبح مركزاً لواردات السكر

استكمال قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد

تخطط مصر الســتكمال قناة جانبيــة جديدة لميناء 
شــرق بورســعيد قرب قناة الســويس تســمح بتسريع 
عمليات الشــحن وبدخول السفن مباشــرة إلى الميناء 
مــن دون انتظار بحلول حزيران /يونيو 2016. وقال 
رئيــس هيئة قناة الســويس مهاب مميــش: إن أعمال 
التكريك في القناة الجديدة ســتكلف 36 مليون دوالر، 
وأن شركة قناة السويس لتداول الحاويات ستدفع منها 
7.5 مليــون دوالر. ويتوقــع أن تزيــد القنــاة الجديدة 

المــرور في الميناء بحلول 2020 ليصل إلى 12 مليون حاوية. وقالت الشــركة: إن 
القناة ستكلف 60 مليون دوالر أميركي.

مهاب مميش

مصر تستوعب 80 % من المصانع السورية

أكــد رئيس تجمــع رجال األعمــال الســوريين في مصر 
خلدون الموقع أن عدد المصانع الســورية في مصر يشــكل 
مــا ال يقل عن 80 % من عدد المصانــع التي أقيمت خارج 
البالد, مبيناً عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المصانع بسبب 
تعدد مرجعية القوانين التي أقيمت بموجبها. وأوضح أن هذه 
الصناعات تتركز في القطاع النسيجي بشكل رئيسي وبعض 
الصناعــات الغذائية والتحويلية. مشــيراً إلى أن الصناعيين 

الســوريين اختاروا مصر إلقامة صناعاتهم ألنها األكبر عربياً وهم على معرفة أكبر 
بسوقها كونها كانت سوقاً لصادراتهم التي تتمتع بالسمعة الجيدة والمكانة المتميزة لدى 
المســتهلك المصري إضافة إلى موقع مصر القريب من األسواق التقليدية للصادرات 

السورية في البلدان العربية في الخليج وأفريقيا.

خلدون الموقع

لقاء بين السيسي ومجموعة ”أكسفورد“

”أكســفورد“  مجموعة  عقدت 
لألعمال المتخصصة في النشــر 
واألبحاث واالسـتشارات، مؤخراً 
مع الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيسي، لقاء تناول فيه العديد من 
الموضوعات المهمة التي تطرق 
إليها بإسهاب وتفصيل. واشتملت 
الموضوعــات علــى الشــراكات 
األساســية التــي أبرمتهــا مصر 

خــالل مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري والجهود المبذولة الســتعادة اســتقرار 
االقتصاد الكلي واآلمال التي تسعى البالد إلى بلوغها من خالل تنمية قناة السويس.
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”دانة غاز“ تفوز بحكم دولي

قالت شــركة دانة غاز اإلماراتيــة، أن هيئة تحكيم في لندن تنظر في نزاع في حكم 
يلزم حكومة إقليم كردستان في العراق بسداد 1.98 مليار دوالر لتحالف يضم الشركة. 
وأضافت أن هيئة لندن للتحكيم الدولي أمرت بســداد المبلغ خالل 28 يوماً وأن الحكم 

نهائــي وملزم وواجب النفاذ دولياً. وســيكون للحكم في 
حــال تنفيــذه أثراً كبيراً على الشــركة وشــركات الغاز 
الطبيعــي األخرى العاملة في اإلقليم، كما ســيؤثر على 
حكومة اإلقليم التي تعاني من تضرر المالية العامة جراء 

حربها مع تنظيم الدولة اإلسالمية.

ملصقات لتمييز منتجات االراضي المحتلة

أقــرت المفوضيــة األوروبيــة، 
الذراع التنفيذية لالتحاد األوروبي، 
وضع ملصقات لتمييــز المنتجات 
القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية 
للتنويــه بأنهــا ســلع منتجــة فــي 
مســتـوطنـات داخـــل األراضـــي 
الفلســطينية المحتلــة فــي الضفــة 

الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجوالن. وبموجب هذا القرار سيتم إلزام المنتجين 
اإلسرائيليين بالكتابة صراحة على السلع الزراعية ومستحضرات التجميل وغيرها مما 
ينتجونه في األراضي الفلسطينية المحتلة، بأنها سلع قادمة من المستوطنات، وفي حال 
رفض المنتج اإلسرائيلي وضع تلك العالمة، فعندها يتم وضع العالمة في نقاط البيع في 
أوروبا ألن من حق الشاري أن يعرف مصدر السلعة التي يشتريها. مع اإلشارة إلى  أن 

الملصقات من شـأنهـا أن تدعم حملـة مقاطعـة البضائع االســـرائيلية في أوروبا.

الجزائر: إصالح نظام الدعم

وافق البرلمان الجزائري على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء 
المحليــة المدعمة ضمــن ميزانية 2016 وذلك في أحــدث محاولة حكومية للتأقلم مع 
التراجع الحاد في إيرادات الطاقة. وســتكون الزيادات هي األولى لألســعار المدعمة 
لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات. ويتوقع البلد المنتج للنفط عضو منظمة أوبك 
تراجع إيرادات الطاقة 50 % إلى 34 مليار دوالر هذا العام وإلى 26 مليار دوالر في 

2016. ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية 
النظام االقتصــادي الجزائري المعتمد على 
دخــل الطاقــة لتمويل برنامــج ضخم للدعم 
االجتماعي ، حيث تشــكل صــادرات النفط 
والغاز 95 % من الصادرات وتسهم بنسبة 

60 % من ميزانية الدولة.

أكــد الرئيس اإليراني حســن روحانــي خالل منتدى 
الدول المصدرة للغاز الذي استضافته طهران، أن بالده 
تعكف على زيــادة طاقة تصدير الغــاز الطبيعي زيادة 
كبيرة تأهبا لرفع العقوبات الدولية، مؤكداً أن ايران تريد 
عالقات شــراكة دولية لتطوير احتياطاتها الضخمة من 
النفط والغاز. وجاء االجتماع الذي ضم بوليفيا، مصر، 
غينيا االستوائية، ليبيا ودولة اإلمارات، قبل أسبوع من 
موعد الكشــف عن نموذج إيراني جديــد لعقود تطوير 
النفط والغاز يهدف إلى جذب شــركات الطاقة العالمية. 
وارتفــع إنتاج إيران من الغــاز إلى مثليه على مدى 10 

سنوات إلى 160.5 مليار متر مكعب في 2012.
وقــال روحاني في مؤتمر صحفــي إثر محادثات مع 
نظيره الروســي فالديمير بوتين: إن الطاقة قد تزيد إلى 
أكثــر من تريليون متر مكعب في غضون عامين، وأن 
بالده تســعى إلى زيادة التعاون مع موسكو في قطاعات 
الطاقة والبنوك والنقل، كاشفاً  أنه جرى توقيع مذكرات 

تفاهم عدة، ما ينّمي العالقات بين البلدين يوما بعد يوم.

ايران تتأهب لقفزة كبيرة
في صادرات الغاز

تعتزم هيئة البترول المصرية وشركة إيغاس الطعن 
في حكــم دولي صــدر بتغريمهما 1.76 مليــار دوالر 
لصالح شــركة كهرباء إســرائيل تعويضا لها عن وقف 
إمــدادات الغــاز إليها وفقــا التفاق مدتــه 20 عاما  في 
2012، كمــا قررتــا تجميــد المفاوضــات الجارية مع 
اسرائيل الستيراد الغاز منها. وقالت الشركة اإلسرائيلية 
إنها تعرضت ألضرار فادحة بعد توقف إمدادها بالغاز 
المصري بسبب انهيار االتفاق، بعد تعرض خط األنابيب 
لهجمات على مدى 6 أشــهر من مسلحين مجهولين، ما 
اضطرها إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد 

الكهرباء مما زاد التكاليف.

مصر تطعن في قرار لصالح إسرائيل
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لقاء اردني - روسي

بحــث رئيــس مجلس 
إدارة غرفة تجارة االردن 
نائل الكباريتي، مع نائب 
رئيــس مجلــس االعمال 
الروسي االردني فاليري 
كونالينكــو، آليات تعزيز 
االقتصــادي  التعــاون 

والتجاري واالستثماري بين البلدين واالجراءات الالزمة للتحضير للمنتدى االقتصادي 
االردني الروسي الذي سيقام في الربع االول من العام 2016.

الروسي  الرئيس  وقع 
فالديمير بوتين  مرسوماً 
إجـــــراءات  تضمــــن 
اقتصاديــة ضــد تركيا، 
وذلك بعد توتر العالقات 
التركية – الروســية اثر 
اســقاط قاذفة ســوخوي 
روســية فوق االراضي 

الســورية. وتضمنــت العقوبات تكليــف الحكومة بمنع 
أو تقييد اســتيراد عدد من البضائع التركية، كما شــمل 
المرســوم حظراً مؤقتاً أو تقييداً للعمليــات االقتصادية 
الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ 
التركي، واســتثنى البضائع ذات االستخدام الشخصي، 
وبالحد الذي يسمح به القانون االقتصادي األوروآسيوي. 
وشــمل منع اســتقدام األيدي العاملة التركية اعتباراً من 

مطلع العام 2016.
ويقضــي المرســوم باســتئناف العمل بنظــام الفيزا 
(تأشيرة الدخول) مع تركيا من جانب واحد اعتباراً من 

بداية 2016.

روسيا تتحدى ”أوبك“ وتزيد انتاجها

عقوبات اقتصادية روسية ضد تركيا

تواصل شركات النفط الروسية زيادة أنشطة الحفر بما يظهر أن أكبر بلد منتج للخام 
في العالم مستعد لمعركة طويلة األجل مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في 
الوقت الذي تستطيع فيه صناعة النفط الروسية الصمود حتى إذا وصلت أسعار الخام 
إلى 35 دوالرا للبرميل. وتشير تقديرات أوراسيا  إلى أن أنشطة الحفر الروسية قياسا 
بالمتر زادت 10 % في األشهر الستة األولى من 2015، وإن سوق الحفر تقوم على 

العقــود طويلة األجل، مــا يؤدي إلى 
انخفاض األســعار وانحســار تقلبات 
الهوامش مقارنة مع دول أخرى. وقد 
زادت أنشــطة الحفر ألكثر من مثليها 
علــى مدى الســنوات الـــ10 األخيرة 
لتصل إلــى ما يزيد علــى 22 مليون 

متر سنويا.

فالديمير بوتين

نقلــت وكالة رويترز عن مصدرين في شــركة الغاز 
الروســية العمالقة غازبروم قولهما إن روسيا قد تجمد 
العمل في مشروع خط أنابيب الغاز تركيش ستريم لعدة 

سنوات ردا على إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية.
وإذا جــرى تجميــد العمل في مشــروع خط األنابيب 
الذي يهدف لضخ الغاز الروســي عبر تركيا إلى جنوب 
شــرق أوروبا من دون المــرور باألراضي األوكرانية 
فإن تأثير هذه الخطوة ســيكون محدوداً  نظرا لما شهده 

المشروع بالفعل من تأخيرات وشكوك في جدواه.
كمــا لن يؤثر تجميد المشــروع أيضاً على مشــروع 

روســي آخر 
يهدف لتعزيز 
صـــــادرات 
الغــاز إلــــى 
شــــــــمـــال 

أوروبا.

روسيا قد تجمد ”تركيش ستريم“

روسيا تخرج من مرحلة االنكماش

أكد وزير االقتصاد الروســي اليكســي اوليوكاييف  
انتهاء فترة الركود الناجمة عن انخفاض أسعار النفط 
والعقوبات الغربية المرتبطة باألزمة االوكرانية، لكنه 
توقع رغــم ذلك ان ينخفــض اجمالي الناتــج المحلي 
الروسي للعام 2015 ”بنسبة 3.9 ٪ أو 3.7 ٪“، بعد 
نمو نسبته 0.6 % في 2014. وأفادت وكالة روستات 
لإلحصاءات ان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بنســبة 

4.1 % في الفصل الثالث من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 مقابل 
4.6 % في الفصل الثاني و2.2 % في الفصل االول. لكن الوكالة لم تنشر تقديرات لما 
سجله اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني، علما بان تحديد 

بدء فترة االنكماش او انتهائها يتم باالستناد الى تطور النسبة فصال تلو اخر.

اليكسي اوليوكاييف
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هــروب رؤوس األمــوال على ضــوء زيادة أســعار الفائدة 
فــي الواليات المتحدة. ونتيجة لذلــك، تراجعت قيمة الروبية 
اإلندونيســية بحوالــى 50 % مقابل الــدوالر األميركي منذ 
أيار/مايو 2013. وقد أضّر هذا األمر بالنمو االقتصادي، إذ 
قلص من القدرة الشــرائية للمســتهلكين. كما أدت الزيادة في 
أســعار الفائدة المحلية، التي كانت تهدف إلى احتواء مشكلة 

هروب األموال، إلى نقص االستثمارات.
تدابير ترفع اآلمال

قد ال يكون في إمكان إندونيســيا فعل الشيء الكثير  للتأثير 
علــى البيئة الخارجية، لكن في إمكانها معالجة بعض القضايا 
الداخليــة التــي قد تســاهم فــي التخفيف مــن التأثير الســلبي 
للظروف االقتصادية العالمية عليهــا حالياً. وتحديداً، فإن قلة 
االســتثمارات لمدة طويلة أدت إلى حدوث اختناقات حادة في 
طرق اإلمداد وإلى عدم تماشي البنية التحتية مع النمو السكاني. 
ويتجلى ذلك في االختناقات المرورية الحادة واكتظاظ شــبكة 
النقــل والنقص الكبير فــي تزويد خدمات الميــاه والكهرباء. 

وأدى ذلك إلى تراجع النمو إلى ما دون 
المســتوى، وارتفاع التضخم، وارتفاع 
أســعار الفائدة، وفقدان التنافســية الذي 
أدى بدوره إلى استمرار عجز  الحساب 

الجاري.
لكن انتخــاب الرئيس أجوكو ويدودو 
في تشــرين االول/أكتوبــر 2014 رفع 
اآلمال بشأن تصحيح األوضاع وإنعاش 
االســتثمار في البنيــة التحتية. واتخذت 
الحكومــة أربعة تدابير لزيــادة اإلنفاق 
علــى االســتثمار. أوالً، قامت الحكومة 
بزيادة مخصصات اإلنفاق االستثماري 
فــي الموازنــة الحكومية بأكثــر من 7 
مليارات دوالر أميركي في عام 2015 
وبنســبة 8 % إضافيــة فــي مشــروع 
موازنة 2016. ثانياً، بدأت الحكومة في 
الصرف الفعلــي من هذه المخصصات 
االســتثمارية بعــد البدايــة البطيئة التي 
شــهدها مطلع العام 2015. ثالثاً، تبنت 
الحكومة إصالحات تشــريعية لتسهيل 
االســتثمار فــي البنية التحتيــة، خاصة 
في ما يتعلق باســتحواذ األراضي الذي 
تســبب في تأخير المشاريع في السابق. 
رابعاً، اتخذت الحكومة خطوات لتشجيع 
مشــاركة القطاع الخاص في مشــاريع 
البنية التحتية من خالل تحســين شروط 
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 

في مجال البنية التحتية.
وتنفيذ هــذه التدابير يمكن أن يُخفف 
من وطأة التأثيرات الخارجية المعاكسة 
التي تواجه إندونيسيا، وقد يجعل البالد 
أيضــاً أقل عرضة للصدمــات العالمية 
مستقبالً. ويمكن لتقليل اختناقات اإلمداد 
أن يقلل التكلفــة المحلية، ما يؤدي إلى 

زيادة تنافسية المنتجات اإلندونيسية.
ومــن المفترض أن يــؤدي ذلك إلى 
تقليــص عجز الحســاب الجــاري في 
لهروب رؤوس األموال.إندونيســيا وجعــل البالد أقــل عرضة 

أجوكو ويدودو

تقليص عجز الحساب الجاري
في إندونيسيا

وجعل البالد أقل عرضة
لهروب رؤوس األموال

إندونيسيا تتبنى إصالحات تشريعية لتطوير البنية التحتية

أربعة تدابير لزيادة اإلنفاق على االستثمار ومواجهة التحديات
يخضع االقتصاد العالمي حالياً لتأثير 
عاملين رئيسيين: التباطؤ في االقتصاد 
السياســـة  تشـــديد  واحتمال  الصيني 
النقدية في الواليات المتحدة. فقد كانت 
الصين هـــي محرك النمو في االقتصاد 
العالمي خالل السنوات األخيرة، ومن 
شأن التباطؤ االقتصادي فيها أن يكون 
له تأثير كبير على عدد من شـــركائها 
التجاريين وأســـعار السلع األساسية. 
وفـــي الوقت نفســـه، أدى خروج بنك 
االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركي من 
عصر السياسة النقدية شديدة التيسير 
إلـــى هـــروب رؤوس األمـــوال مـــن 
األسواق الناشـــئة وزيادة التقلبات في 

أسعار األصول.
وتجســد اندونيسيا، ربما أكثر من أي 
دولة أخــرى، قوة ونفوذ هذين العاملين 
الدوليين. غير أن حكومتها قد بدأت في 
اتخــاذ بعض التدابيــر اإلصالحية التي 
قد تســاعدها على التعامل مع هذه البيئة 

العالمية الصعبة.
مشكلة هروب األموال

كان التباطــؤ في الصيــن عبئاً على 
النمــو في اندونيســيا بســبب انخفاض 
الطلــب مــن الصين علــى الصادرات 
كان  خــاص،  وبوجــه  االندونيســية. 
للتباطؤ فــي الصين تأثير ســلبي على 
أسعار السلع األساسية، وهي تعّد هامة 
إلندونيســيا بالنظر إلــى أن صادراتها 
الرئيسية هي الســلع مثل الفحم والغاز 

وزيت النخيل والنفط الخام.
ويؤثــر التشــديد المحتمل للسياســة 
النقدية في الواليات المتحدة ســلباً على 
إندونيســيا. فقــد عــاش البلــد موجات 
متكــررة من هــروب رؤوس األموال 
منذ منتصف عــام 2013 عندما أعلن 
بنــك االحتياطي الفيدرالي عن نيته في 
تخفيــض برنامج التيســير الكمي. كما 
أنه ال يزال معرضاً لمزيد من موجات 
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وســنغافورة وتايالند وفيتنام، لها بعد سياسي وأمني واجتماعي وثقافي، لكن المجموعة االقتصادية 
هي التي تعرض أكثر الفرص الملموسة للتكامل في منطقة جنوب شرق آسيا.

تعزيز التعاون مع الصين
كانت الصين من أشــد المرحبين بإعالن تشــكيل مجتمع اآلسيان، وتعهدت بدعم الرابطة والجهود 
المبذولة لتحقيق التكامل بين دولها العشر. ووقع الطرفان بروتوكوالً يعلن االختتام الكامل لمفاوضات 
الصيــن- آســيان لتحديث اتفاقية منطقــة التجارة الحرة، وذلك في حفل اقيم فــي قاعة المؤتمرات في 
كوااللمبور في حضور رئيس مجلس الدولة الصيني  لي كه تشــيانغ وقادة االســيان. ووقعت اتفاقية 
التحديــث بعــد 4 جــوالت فقط من المحادثــات التي بدأت رســميا في آب/اغســطس 2014، ما يدل 
على التطلعات المشــتركة والحاجة العملية للجانبين لتعميق وتوسيع التعاون في التجارة واالقتصاد. 
وسيغطي التحديث مجموعة من المجاالت مثل البضائع والخدمات واالستثمار والتعاون االقتصادي 

والتكنولوجي، ما سيعطي زخماً جديداً للتنمية االقتصادية في الصين واآلسيان.
وبفضل اتفاقية منطقة التجارة الحرة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين  نحو 9 اضعاف من 
54.8 مليــار دوالر فــي 2002 إلى 480.4 مليار دوالر في 2014، ومن المتوقع أن تســاعد اتفاقية 
التحديــث  في تحقيق الهــدف الخاص بزيادة حجم التجارة البينية إلى تريليــون دوالر بحلول 2020 
وتدعيم المفاوضات بشــأن الشــراكة االقتصادية الشــاملة االقليمية ومنطقة التجارة الحرة في منطقة 

آسيا - الباسيفيك.
قروض انمائية صينية

لم تكتف الصين بتعزيز عالقاتها التجارية مع المجموعة اآلسيوية، حيث أكد نائب وزير الخارجية 
الصيني  ليو تشــن مين أن بالده تتعهد تقديم قروض للمجموعة بعشــرة مليارات دوالر لقطاع البنية 
التحتية، ومساعدات قيمتها 3.6 مليارات يوان (560 مليون دوالر) للدول األقل نموا في المجموعة 
في عام 2016. ولم يحدد ليو البنك الذي سيقدم القروض، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يكون بنك 

استثمارات البنية التحتية اآلسيوي الذي تسانده الصين هو الجهة المانحة للقروض والمساعدات.
وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة برناما الماليزية الرسمية عن رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ 
قولــه إن بــالده ستشــتري مزيداً من ســندات الخزانة في ماليزيا للمســاعدة في تحقيق االســتقرار 
فــي األســواق المالية. وحضر لي اجتماع قمة آســيان وأجرى محادثات ثنائيــة مع رئيس الوزراء 

الماليزي.
جنوب شرق آسيا عن طريق برامج المساعدات والقروض.يشار الى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لزيادة نفوذها في العالم النامي بما في ذلك 

سابع أكبر اقتصاد في العالم حجمه 2.6 تريليون دوالر

تكتل ”آسيان“ يقترب من تحقيق التكامل االقتصادي
خطت رابطة دول جنوب شـــرق آسيا 
”آســـيان“ خطـــوة مهمة نحـــو تحرير 
حركة التجـــارة ورأس المال في المنطقة 
التي يقطنها 625 مليون نســـمة، وذلك 
عبر انشـــاء مجموعة رســـمية لتأسيس 
تكتل اقتصادي يجعل ”آســـيان“ ســـابع 
أكبر اقتصاد فـــي العالم يبلغ حجمه  2.6 
تريليون دوالر. ووقع زعماء دول آسيان 
على إعـــالن المجموعة خـــالل اجتماع 
القمة السنوي للرابطة للعام 2015 والذي 
استضافته العاصمة الماليزية  كوااللمبور.

ومــع أن بعض العراقيل ال تزال تواجه 
إنشاء التكتل االقتصادي، قال رئيس وزراء 
ماليزيا نجيب رزاق، إن خطوات واســعة 
اتخذت في ســبيل إلغاء الرسوم الجمركية 
في المنطقة، مشدداً على ضرورة ضمان 
زيــادة حريــة الحركــة وإزالــة العوائــق 
التــي تعرقل النمــو واالســتثمار. وحض 
رزاق الدول األعضــاء في الرابطة على 
االســتمرار في الســعي نحو توقيع اتفاقية 

رسمية للتجارة الحرة.
استراتيجيات اقتصادية

وتســــــتـهـدف دول آســــيـان وضـــع 
اســتراتيجيات اقتصاديــة واعتــراف كل 
دولة بالمؤهــالت المتميزة للدول األخرى 
والتشــاور في شــكل أوثق بشأن سياسات 
االقتصاد الكلي والسياسات المالية. واتفقت 
الــدول على تحســين ربط البنيــة التحتية 
للنقل واالتصــاالت وتســهيل المعامالت 
االلكترونيــة وتحقيق التكامــل الصناعي 
للنهوض بإســناد الوظائف على مســتوى 
المنطقة وتطوير مشاركة القطاع الخاص 

في االقتصاد.
ويعد بيان االجتماع الـ27 لقادة آســيان 
وثيقــة تحــدد اتجــاه المجموعــة خــالل 
السنوات العشر المقبلة، وتعكس التزامها 
إقامة مجتمع واحــد. ومجموعة آســيان، 
التي تضم بروناي وكمبوديا وإندونيســيا 
والفليبيــن  وميانمــار  وماليزيــا  والوس 
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وتراجع نمو سوق العمل بسنغافورة في ظل تفاقم الشيخوخة في صفوف 
الســكان. وتضاعفت نســبة السكان البالغين 65 ســنة فما فوق منذ عام 
1990. ويمكن حل هذه المشــكلة باالســتمرار في قبــول مهاجرين في 
ســن العمل، لكن هناك تحركات لتقليص االعتماد على العمال األجانب 
وزيادة نسب التوطين. وتهدف مبادرات إعادة الهيكلة التي بدأت في عام 
2010 إلى تعويض نقص النمو في سوق العمل برفع إنتاجية العمال من 
خالل التدريب والتعليم، لكن هذا النوع من المبادرات يستغرق وقتاً كي 
يعطي ثماره. ونتيجة لذلك، فإن إمكانات النمو في االقتصاد (معدل نمو 
القوى العاملة ونمو اإلنتاجية) التي تمثل القدرة اإلنتاجية في االقتصاد قد 

انخفضت من 6.0 % - 7.0 % إلى ما يقدر بنسبة 3.2 %.
وعلى الرغم من المؤثرات السلبية، هناك الكثير من األمور اإليجابية، 
حيث تتسم حكومة سنغافورة وصناع سياساتها بالكفاءة. وظلت السياسة 
المالية داعمة لالقتصاد وتم تخفيف السياسة النقدية مرتين العام الماضي 
لمواجهة المعوقات. وتتعامل الســلطات بشــكل جيد مــع ازدهار قطاع 
السكن ووضعت خطة تسمح بهبوط ناعم ومنظم ألسعار المنازل تفادياً 
لالنهيار المفاجئ الذي من شــأنه أن يلحق الضرر باألسر والمؤسسات 
المالية. ونظراً لسجل سنغافورة الحافل في معالجة المشاكل التي عانت 
منها كإحدى دول العالم الثالث على مدى الخمسين عاماً الماضية، يمكن 
اليوم بعد انتسابها للعالم األول.للمرء أن يكون متفائالً حيال قدرتها على حل المشــكالت التي تواجهها 

انجازات متحققة في 50 سنة حولتها غنية

سنغافورة دولة من العالم الثالث إلى األول
كان العام 2015 مميزاً بالنســـبة الى سنغافورة. فقد احتفلت البالد 
خالله بمرور 50 عاماً على استقاللها الذي نالته في عام 1965. كما 
شـــهد العام الجاري وفاة األب المؤسس ورئيس الوزراء ”لي كوان 

يو“ الذي قضى فترة  طويلة في الحكم (1959 - 1990).
وقد كانت مسيرة سنغافورة خالل السنوات الخمسين الماضية حافلة 
باإلنجــازات حيث تحولــت خاللها إلــى واحدة من أغنــى البلدان في 
العالــم. غير أنهــا تواجه اليوم تحديات تختلف عــن تلك التي واجهتها 
بعد االستقالل. وتشمل هذه التحديات تزايد نسبة المسنين بين السكان، 
وبطء نمــو اإلنتاجية، والتعرض آلثار ضعــف االقتصاد العالمي من 
خــالل التجــارة والتمويل. وتكشــف طبيعة هذه التحديــات عن انتقال 

سنغافورة من العالم الثالث إلى األول.
اقتصاد ديناميكي

قطعت ســنغافورة شوطاً طويالً منذ استقاللها في عام 1965، عندما 
انفصلــت عن اتحــاد فيدرالي قصير األجل مع ماليزيــا. في تلك الفترة 
عملــت هــذه الدولة المدينــة (City State) كقناة للتجــارة العالمية مع 
جارتيها الكبيرتين (ماليزيا واندونيســيا). ولم يكن لديها موارد طبيعية، 
كما أن ما ال يقل عن ثالثة أرباع ســكانها لم يكونوا حاصلين على تعليم 
أساســي. وكان معــدل البطالــة يبلــغ 14 %، في حين تكفلــت القواعد 
العســكرية البريطانية بتوظيف 16 % من الســكان واإلسهام بما يقرب 
من خمس الناتج المحلي اإلجمالي. لكن يعّد االقتصاد السنغافوري اليوم 
أحد أكثر االقتصادات ديناميكية في العالم. وتعمل البالد كمركز عالمي 
للصناعة والتجارة والتمويل، وتتمتع القوة العاملة فيها بنسبة تعليم عالية، 

وال يتجاوز معدل البطالة نسبة 2 %.
فكيــف اســتطاعت ســنغافورة تحقيــق هذا التحــول؟ عادة مــا تنمو 
االقتصادات إما من خالل توسيع عوامل اإلنتاج (سوق العمل ورؤوس 
األموال واألراضي) أو عن طريق تحسين اإلنتاجية. وقد قامت سنغافورة 
باألمرين معاً. فمنذ عام 1965، زادت مساحة هذا البلد بنسبة 20 % من 
خالل سياســة استخالص األراضي من البحر. وارتفع عدد السكان من 
2.0 مليون إلى 5.5 ماليين نسمة من خالل الهجرة بشكل أساسي. كما 
ارتفعت الموجودات الرأسمالية بشكل سريع في ظل اإلنفاق االستثماري 
الكبير الذي تم تمويله من خالل خطة التوفير اإلجباري المحلية والتدفق 
الهائل لالستثمارات األجنبية المباشــرة. وتم تحفيز اإلنتاجية من خالل 
تدريب وتعليم الســكان بجلب المعارف والخبرات األجنبية. كما تمكنت 
ســنغافورة مــن جذب الشــركات األجنبية بفضل متانة بنيتهــا القانونية 
والتنظيميــة، ونزاهة وكفاءة الحكومة، والتحفيــزات المالية، وظروف 

العيش الممتازة، والبيئة المالئمة لألعمال.
تحديات هيكلية

ورغم مسيرتها االستثنائية، تواجه سنغافورة اليوم عدداً من التحديات 
الهيكليــة التي تواجههــا أيضاً بلدان أخــرى كاليابان ومنطقــة اليورو. 
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النائب األول لوزير الزراعة السوري عبد الكريم اللحام:

نؤمن المنتجات المحلية لألسواق ومشاريعنا الزراعية قائمة

دع���م الثروة الحيواني���ة ملف عملتم عليه 
واختلفت اآلراء بشأنه، الى اين وصلتم فيه؟

ان ظروف االزمة اثرت س��لبا على تطوير 
الث��ورة الحيوانية بش��كل عام لجه��ة انخفاض 
واللح��وم  الحلي��ب  م��ن  وانتاجه��ا  اعداده��ا 
والبيض وصعوبة تأمين مس��تلزمات االنتاج، 
ولك��ن ودعماً للث��روة الحيواني��ة ولتالفي هذه 
الصعوبات، اتخذت الوزارة اجراءات منوعة 
كإعف��اء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة 
الدخ��ل لمدة خمس س��نوات، وتطبي��ق تعرفة 
قيمة استجرار الطاقة الكهربائية المطبقة على 
المش��اريع الزراعي��ة ف��ي منش��أت الدواجن، 

بالتوازي مع االستمرار في إيصال مستلزمات 
التلقيح االصطناعي الى كل المحافظات برغم 
الصعوب��ات نتيج��ة الوضع الراه��ن، وتمديد 
م��دة تجديد االش��راف الفني لمنش��أت االنتاج 
الحيواني لس��نتين بدالً من سنة واحدة، اضافة 
الى اعفاء اس��تيراد األبقار به��دف التربية من 
الرسوم الجمركية، واالستمرار بتنفيذ برنامج 
التحس��ين الوراثي لألبقار من خالل مش��روع 
تعمي��م التلقي��ح االصطناعي وتدري��ج االبقار 
المحلي��ة لزي��ادة اعدادها ورف��ع انتاجيتها من 
اللحم والحليب، األمر ال��ذي انعكس وفرة في 
الس��وق المحلية وبالكميات المناس��بة، وتنفيذ 
مش��روع انتاج االس��ماك البحري��ة بأحواض 
داخلية في مش��روع الس��ن بجبل��ة بكلفة 175 
مليون ليرة س��ورية وبخبرات وطنية وتجربة 
ادخال سمك المشط وحيد الجنس لزيادة انتاجية 
وحدة المساحة بهدف تامين المتاح في االسواق 
المحلية م��ن البروتين الحيواني، كذلك ايصال 
وتوزي��ع اللقاحات البيطري��ة بمختلف الطرق 
والوسائل بما فيها النقل الجوي للمربين، وحتى 
المناط��ق الت��ي لم تتمكن ال��وزارة من ايصال 
اللقاحات اليها تم ارسالها، اما برفقة مسافر او 
مع احد االطباء البيطريين، حتى قامت وزارة 
الزراعة بشحن اللقاحات الى محافظة الحسكة 
بهدف توزيعها والحفاظ على منظومة الصحة 

الحيوانية التي بنيت منذ عشرات السنوات.
ك���م يكلف دعم القط���اع الزراعي الخزينة 

العامة للدولة السورية؟
لق��د اس��تمرت وزارة الزراع��ة بتقديم كل 
اش��كال الدع��م للفالحي��ن لضم��ان اس��تمرار 
االنت��اج وتخفيف آثار االزم��ة على الفالحين 
وخالل س��نوات االزمة من عام 2011 وحتى 
شهر آب/ أغسطس من العام 2015 تم توزيع 
مجموع��ات من المبالغ عبر صندوق التخفيف 
من اثار الجفاف وصندوق الدعم الزراعي. وقد 
وصل االجمالي الى 19,6 مليار ليرة سورية، 
حيث بلغ االنفاق من صندوق التخفيف من اثار 
الجفاف خالل هذه المرحلة الزمنية 1,8 مليار 
ليرة سورية، في حين بلغ االنفاق خالل الفترة 

عبد الكريم اللحام

قال النائب األول لوزير الزراعة واالصالح 
الزراعي عبد الكريم اللحام في حديث لمجلة 
البنك والمس���تثمر، ان ال���وزارة قدمت دعماً 
للقط���اع بعش���رات المليارات م���ن الليرات 
السورية لمس���اعدته على الصمود في وجه 
الظ���روف الصعبة، الى جان���ب الحفاظ على 
الس���لة الغذائية للمواطن، مؤكداً اس���تمرار 
التعاون مع المنظم���ات العربية والدولية من 
خالل تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي 
تس���اعد على النهوض بالقطاع الزراعي في 

سورية وأبرزها ”الفاو“ و”أكساد“.
وفي ما يلي نص الحديث:

ما ه���و واقع القط���اع الزراعي بعد مرور 
أربع سنوات ونصف من االرهاب والتخريب؟

تأثر القطاع الزراعي ش��انه شأن القطاعات 
االقتصادي��ة االخ��رى باألزمة الت��ي تمر بها 
س��ورية، حيث تقلصت نسب تنفيذ المساحات 
واإلنت��اج نتيجة الظ��روف العام��ة وصعوبة 
وص��ول بع��ض الفالحين ال��ى حقولهم وعدم 
توفر المحروقات الكافية في الوقت المناس��ب 
لعم��ل اآلالت الزراعي��ة وللري، ما اثر س��لباً 
عل��ى تنفيذ الخط��ة االنتاجية. كم��ا ان بعض 
مواقع الزراعة والتي تعتبر من االماكن الهامة 
م��ن حيث المس��احة واإلنتاج بات��ت غير آمنة 
للمزارعي��ن، اال ان م��ا يميز ه��ذ القطاع هو 
قدرته على الصمود واالس��تمرار ولو بوتائر 
اقل من تلك التي عهدناها في السنوات السابقة، 
وم��ن اه��م مقومات قدرت��ه على االس��تمرار 
اص��رار الفالحين عل��ى زراعة ارضهم رغم 
كل الظ��روف المحيط��ة بعملهم، واس��تمرار 
الحكوم��ة بدعم القط��اع واتخ��اذ االجراءات 
الكفيلة بالتخفيف من االثار السلبية لهذه االزمة 
من خالل توفير مس��تلزمات االنتاج وايصالها 
للمنتجين ضمن االمكانات المتاحة مما ش��جع 
المزارعين على االستمرار بالعملية االنتاجية 
مع تقديم التس��هيالت والدعم المالي للمنتجين 
لالستمرار من خالل دعم اسعار البذار وسعر 
المنت��ج النهائ��ي او الدعم الكامل على أس��اس 

وحدة المساحة.

تقديم
كل أشكال الدعم

للفالحين
لضمان استمرار االنتاج
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والمساعدات العينية؟
التع��اون مع المنظم��ات العربي��ة والدولية 
ينعكس بتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي 
تس��اعد على النهوض بالقط��اع الزراعي في 
سورية، واهمها مع المركز العربي لدراسات 
المناطق الجافة واالراضي القاحلة )أكساد( في 
تنفيذ مش��اريع عدة، ابرزها مشروع االحزمة 
الخضراء ومش��روع انش��اء س��ّدات مائية في 
محافظت��ي طرط��وس والالذقي��ة، وكذلك مع 
منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 
من خالل تنفيذ مش��اريع المس��اعدات العاجلة 
والتي تش��مل بذار القمح والش��عير والخضار 
واالغنام واالعالف واالدوية البيطرية، وذلك 
بهدف تشجيع االسر المتضررة وخاصة التي 
تعيلها النساء على البقاء في االرياف وتحسين 
مستوى معيشتهم وتحقيق االكتفاء الذاتي، علماً 
ان المساعدات تقدم من الوزارة على شكل منح 
انتاجي��ة. وقد بلغ عدد المن��ح التي تم توزيعها 
م��ن عام 2013 ولغاية تش��رين األول/أكتوبر 

2015 نحو 151302 منحة انتاجية.
كم يبلغ انتاج سورية من الخضار والفواكه 

بمختلف انواعها اذا كانت هناك إحصاءات؟
لق��د بلغ انت��اج س��ورية من القم��ح في عام 
2010 نح��و 3,083 ماليين طن، اما في عام 
2013 فق��د بلغ االنت��اج 3,182 ماليين طن، 
وبالنس��بة للش��عير فقد بلغ في عام 2010 نحو 
680 ال��ف طن مقاب��ل 911 الف طن في عام 
2013، والعدس 77 الف طن مقابل 129 الف 
طن والحّم��ص 43 الف ط��ن مقابل 53 الف 
ط��ن، في حين بلغ انتاج القطن 472 الف طن 
مقابل 169 الف طن والشوندر 1,493 مليون 
ط��ن مقابل 317 ال��ف ط��ن، والبطاطا 673 

نفسها من صندوق الدعم الزرعي 17,8 مليار 
ليرة سورية.

أال تستدعي الظروف الحالية اعادة هيكلة 
المحاصيل االستراتيجية؟

ان اعتماد محاصيل استراتيجية جديدة يتطلب 
تدخل الدولة في السلسة السلعية لهذا المنتج من 
الزراعة وحتى التسويق، ولكن بالمقابل تولي 
الحكومة اهمية كبيرة للمحاصيل االستراتيجية 
عن طريق توفير كل المستلزمات والعمل على 
تذلي��ل الصعوبات التي تواجه الفالحين، حيث 
تم اعداد الخط��ة االنتاجية للموس��م الزراعي 
2015 - 2016 بناء على اساس الواقع الراهن 
وتالف��ي الصعوب��ات الت��ي واجه��ت الخط��ة 
الماضي��ة من خالل اعداد الخطة وفق الموارد 
المائي��ة المتاحة بعد ان اخ��ذت وزارة الموارد 
المائية بعي��ن االعتبار آث��ار االزمة على تلك 
الم��وارد واعطاء االولوي��ة لمحصولي القمح 
والشعير عند تعديل المساحات المستثمرة بناء 
على المعطي��ات الجديدة م��ن وزارة الموارد 
المائي��ة، كونهما المحصوالن االس��تراتيجيان 
االهم بالنس��بة للمواطن السوري، واالستمرار 
باس��تالم االقطان المحبوبة للموس��م الزرعي 
2015 - 2016 في المنطقة الوسطى )حماه - 
حمص( ودفع اجور نقلها من بقية المحافظات 
ال��ى المنطقة الوس��طى، واعتم��اد العقود مع 
الفالحين كواحدة من الوثائق االساسية للتنظيم 
الزراع��ي للش��مندر الس��كري، كم��ا س��تتخذ 
الوزارة اجراءات خاصة لتحقيق نس��ب تنفيذ 
جيدة من الخطة عبر مراجعة الخطة االنتاجية 
الزراعي��ة خالل ش��هر كانون االول وش��هر 
أذار/مارس إليج��اد بدائل لزراعة المحاصيل 
في المس��احات غير المنفذة، واستمرار العمل 
باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي 
للفالحي��ن الذين ل��م يتمكنوا م��ن تأمين وثائق 
الملكي��ة، بالتوازي مع متابعة حالة المحاصيل 
الزراعي��ة والتدخ��ل عند الضرورة وحس��ب 
االمكان لتجاوز الصعوبات التي قد تؤثر على 
االنتاجية، إضافة لترشيد استخدام المياه ورفع 
كفاءتها وطرح بدائل المحاصيل والممارسات 
الزراعية واعالم الفالحين بش��كل دوري بأهم 

الممارسات التي يجب ان تُتّبع.
الى أي مدى يق���وم التعاون مع المنظمات 
بالمن���ح  الدولي���ة، وه���ل ه���و محص���ور 

الف طن مقابل 442 الف طن والزيتون 960 
ال��ف طن مقابل 842 الف ط��ن والتفاح 393 
الف طن مقاب��ل 257 الف طن، والحمضيات 
1,071 ملي��ون طن مقابل 1,251 مليون طن 
والعن��ب 326 الف طن مقابل 307 الف طن، 
واخيراً الفستق الحلبي الذي بلغ انتاجه 57 الف 
ط��ن في ع��ام 2010 مقاب��ل 54 الف طن في 

عام 2013.
أين نحن اليوم من مفهوم االمن الغذائي في 

ما يتعلق بالزراعة السورية؟
بالرغ��م من الصعوب��ات والمعوق��ات التي 
خلقتها الحرب االرهابية الشرس��ة التي تش��ن 
على سورية، فإن نسب تنفيذ المساحة للموسم 
الزراع��ي 2014 - 2015 جي��دة نوع��ا م��ا 
وخاص��ة بالنس��بة للمحاصيل االس��تراتيجية، 
حيث بلغت نسبة التنفيذ 67 % للقمح و76 % 
للش��عير. وقد قّدر انتاج القم��ح بحدود 2,862 
مليون طن وبلغت الكميات المسلّمة من القمح 
للمؤسس��ات الحكومي��ة 465 ال��ف طن، كما 
قّدر انتاج الش��عير بحدود 1,615 مليون طن، 
وبلغت الكميات المسلمة من الشعير للمؤسسات 

الحكومية 108 آالف طن.
كيف ينعكس هذا النشاط في حياة المواطن 

السوري؟
ينعك��س دور وزارة الزراع��ة واالص��الح 
الزراع��ي في البعد الخ��اص باإلنتاج المحلي 
م��ن ابعاد االمن الغذائ��ي، لذلك تعمل الوزارة 
على إعداد الخطة الزراعية في بداية الموس��م 
وبمشاركة كل الجهات، وترسل هذه الخطة مع 
مستلزماتها الى الجهات المعنية لتأمين متطلبات 
تنفي��ذه، حيث يُعد االم��ن الغذائي من أولويات 
الحكومة، لذلك تس��تمر بدعم القطاع الزراعي 
بش��كل عام ومحصول القمح بشكل خاص من 
خالل تأمين مستلزمات انتاجه من بذار واسمدة 
حسب االمكانيات المتاحة، واعطاء االولويات 
في تأمين مادة المحروقات للمزارعين وشراء 
المحصول بأسعار تش��جيعية مدعومة وتقديم 
ه��ذه المادة الى المواطنين على ش��كل رغيف 
الخبز المدعوم، وكذلك األمر لباقي المنتجات 
الزراعي��ة فهي متوافرة في االس��واق المحلية 
بش��كل جيد وأغلبه��ا من انت��اج بالدنا وتعمل 
الموسم للوصول الى أعلى انتاجية ممكنة.الوزارة على التنس��يق مع كافة الجهات خالل 

التعاون مع المنظمات
العربية والدولية
ينعكس تمويالً

للعديد من المشاريع
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حسب مناطق الزراعة المروية وكذلك استنباط 3 سالالت مبشرة من القمح 
الطــري بزيادة إنتاجية تتراوح بيــن 6,8 % و25 % مقارنة باألصناف 
المحلية حسب مناطق الزراعة المروية وكذلك استنباط ساللة مبشرة من 
الشعير بزيادة إنتاجية تصل إلى 10,3 % مقارنة باألصناف المحلية، كما 
اعتمدت الهيئة صنفاً من الذرة الصفراء بإنتاجية حبية تبلغ 8,18 طن/هـ 
محققــاً زيادة في اإلنتاج 3 % عن مثيله في الغوطة و24 % عن الهجين 
بنســبة زيادة 13,5 % وبلون حبوب أبيض ومالئم للزراعة التكثيفية، ما 
يســاهم في توفير مادة العلف المركز لصناعة الدواجن والثروة الحيوانية 
في القطر، اضافة الى اســتنباط 300 ســاللة نقية من زهرة الشمس سيتم 

إدخالها في برنامج التهجين الستنباط أصناف زيتية عالية اإلنتاجية.
تطبيق الزراعة العضوية

وعــن الخضار والفاكهة قال المدير العــام للهيئة أن االختبارات أثبتت 
إمكانيــة تطبيق الزراعة العضوية إلنتاج بعض أنواع الخضار العضوية 
والفاكهة، حيث تم اعتماد 12 صنفاً وهجيناً من الخضار واألشجار المثمرة 
والزيتــون، و29 صنفاً من البطاطــا تصلح للزراعة في العروات الثالث 
(الربيعية والصيفية والخريفية) وبعضها يصلح أيضاً ألغراض التصنيع 
كأصابع ورقائق مقلية، مع دراسة استبدال زراعة الكرمة باللوز والزيتون 
في محافظة حمص، حيث تبين أن ربحية اللوز في حمص بلغت 61 %، 
أما ربحية الزيتون فبلغت 53 %، وبلغت ربحية الكرمة 44 %، ما يفسر 

توجه المزارعين الستبدال الكرمة بمحاصيل أخرى.
وفــي مــا يتعلق بمــدى وعــي المســتهلك الســوري بأصناف الســلع 
والمنتجات، قال الزعبي أن الهيئة قامت بدراسة وعيه تجاه سالمة األغذية 
ليتبين ان معدله يراوح بين9 % و41 % حســب العمر والجنس والحالة 
التعليمية ومســتوى الدخل وطبيعة العمل ومكان اإلقامة ومكان التسوق، 
كما أجريت دراســة اقتصادية تحليلية للطلب االســتهالكي على الزيوت 
في الشهر.النباتية في سورية والتي بلغ متوسط االستهالك منها نحو 2,2 كلغ للفرد 

د. حسين الزعبي

المدير العام لهيئة البحـوث العلميـة الزراعيـة السورية حسين الزعبي:

تحسين اإلنتاج الزراعي وبدائل لسالمة بيئة اإلنتاج
لفت المدير العام للهيئة العامة للبحوث العملية الزراعية في ســـورية 
الدكتور حســـين الزعبي إلى أن الهيئة نالت مؤخراً جائزة مركز أكساد 
للبحـــث العلمي الزراعي فـــي المناطق الجافة واألراضـــي القاحلة في 
مجال تطوير زراعة القمح في المناطق الجافة وشبه الجافة في الدورة 
الثانية 2014 عن بحث الســـاللة المبشرة من القمح الطري عالية الغلة 

والمالئمة للزراعة البعلية في منطقة االستقرار األولى.
وأشــار الزعبي في حديث لـ”البنك والمســتثمر“ الى قيام كوادر الهيئة 
بتصميــم برنامــج الكترونــي عن حاجات النبــات من األســمدة المعدنية 
والعضوية وذلك حســب نتائج تحليل التربــة، وتم توزيعه على الوحدات 
االرشادية في محافظات سورية لدراسة كفاءته وتم اعتماده، الفتاً الى ان 
الهيئة ورغم الظروف غير المؤاتية تمكنت من تحقيق خطوات نوعية في 
وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها 
بمــا يخــدم خطط التنمية الزراعية في تحســين اإلنتــاج الزراعي النباتي 
والحيواني واإلنتاجية في وحدة المســاحة وتقليل تكاليف اإلنتاج وتحسين 
النوعيــة والمحافظة على الموارد الطبيعيــة الزراعية والتنمية الزراعية 
المســتدامة في ضوء التغيرات المناخية وظروف الجفاف، بالتوازي مع 

تطوير الزراعة واإلنتاج الزراعي بمختلف الوسائل العلمية.
برامج علمية وخطط

وبحسب الزعبي فقد عملت الهيئة خالل السنتين االخيرتين على إعداد 
خطــط وبرامــج البحث العلمــي وتنفيذها لتحقيق األهــداف الموضوعة، 
كمــا نجحت في ترميم الخبرات المتســربة من خــالل تكوين كادر بحثي 
قادر على تحديد المشــاكل الزراعية ووضع الحلول لمواجهتها، وتجهيز 
بيئة مناســبة للبحث العلمي كمراكز البحوث الحقلية والمخابر والوســائل 
المعرفية لتحقيق أهداف الهيئة بالتعاون مع جميع المهتمين بالزراعة من 
فالحين وأصحاب قرار ومراكز بحــوث محلية وعربية وإقليمية ودولية 
والقطاعين العام والخاص، حيث ساهمت وبشكل فعال في حصر المشاكل 
الزراعيــة التي تعيــق تطور اإلنتاج الزراعي ووضــع الخطط والبرامج 
الكفيلــة بحلها، وإجراء البحوث الزراعية بكل اختصاصاتها، مع التركيز 
على األبحاث التطبيقية ذات األثر المباشــر في تطويــر الزراعة وزيادة 

وتحسين اإلنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية.
وعن عمل الهيئة في السنوات الممتدة بين 2011 و2015 قال الزعبي 
أنها وضعت االليات الالزمة للمحافظة على المصادر الطبيعية والوراثية 
وإيجاد البدائل في إطار ســالمة بيئة اإلنتاج وزيادة الجدوى االقتصادية، 
كما اعتمدت مجموعة من اصناف الحبوب، منها صنف من القمح الطري 
بمردود 4200 كلغ/هـ، وبنسبة بروتين 14,2 % وهو مخصص لمناطق 
الزراعة االســتقرار األولى في حمص وحماة وإدلب وحلب والقامشــلي، 
وصنــف ثــاٍن من القمح الطــري بمردود 5370 كلغ/هـ بنســبة بروتين 
12,9 % وهــو مخصص لمناطــق الزراعة المروية في دمشــق وإدلب 
وحلب والرقة والقامشلي، مع استنباط 3 سالالت مبشرة من القمح القاسي 
بزيادة إنتاجية تتراوح بين 7,7 % و13,5 % مقارنة باألصناف المحلية 
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نقــل المواد العلفية من مصــادر اإلنتاج إلى مراكز توزيع المواد العلفية 
وارتفاع أســعار المــواد العلفية وعدم اســتقرارها مما أثر على نشــاط 
المؤسسة، وخروج 78 مركز توزيع من أصل 121 من الخدمة، األمر 
الذي أثر أيضاً على الطاقة التخزينية للمؤسســة، مما اضطر المؤسسة 
لتأمين المواد، ال سيما الشعير والذرة عن طريق االستيراد أو عن طريق 
الســوق المحلية إلدخالها في عمليــات تصنيع الخلطات العلفية الجاهزة 

حفاظاً على نوعية المادة.
وعن الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، قال العوض أن المؤسسة 
اســتطاعت خــالل العام المنصــرم 2014 تأمين كميــات من األعالف 
تصــل إلــى 403,6 آالف طن في حين قامت بتوزيع 607,1 آالف طن 
علــى المربين، كما قدمــت الدولة للمربين دعماً عن طريق المؤسســة 
مــن خالل بيع المواد العلفية بســعر أقل من التكلفة حيث وصل إجمالي 
الدعــم المقدم لهم خالل العام المنصــرم 2014 (كنموذج معياري) إلى 
7,225 مليارات ليرة ســورية توزعت علــى 6,58 مليارات ليرة هي 
قيمة الدعم لمادة الشــعير، إضافة إلى دعم مادة الذرة بمبلغ 100 مليون 
ليــرة، بالتوازي مع دعم مــادة العلف الجاهز لألغنام بمبلغ 543 مليون 

ليرة سورية.
أمــا عن العام الحالي 2015، فقال مدير المؤسســة إن الدعم المقدم 
للمربين ولغاية النصف األول منه بلغ 413 مليون ليرة سورية بمعدل 
396 مليون ليرة لمادة الشــعير و16,6 مليون ليرة لمادة الذرة، وبذلك 
تكــون قيمة الدعــم المقدم للمربين خالل نصف العــام الحالي قد بلغت 
413 مليــون ليرة ســورية، الفتاً إلى أن القيمــة اإلجمالية للدعم الذي 
قدمتــه الدولــة للمربين عن طريق المؤسســة العامــة لألعالف خالل 
نحو 13,176 مليار ليرة سورية.عامــي  2013 و2014 والنصــف األول من العام الحالي 2015، بلغ 

مصعب العوض

المدير العام لمؤسسة األعالف السورية مصعب العوض:

تأمين المواد للمربين مستمر رغم الحصار االقتصادي
أكد المديـــر العام للمؤسـســـة العامة لألعـــالف مصعب العوض 
اســتمرار المؤسـسة بتأمين احتياجات المربين من الخلطات العلفية، 
على الرغم من ارتفاع أسعارها ومواجهة بعض العقبات والمعوقات 
في تأمينها نتيجة للحصار االقتصادي الجائر المفروض على الشعب 
السوري، بالتوازي مع تصنيع المؤسسة بعض مكونات هذه الخلطات 

العلفية.
وأشــار العوض في حديث لمجلة البنك والمســتثمر إلى أن المؤسسة 
تبيع المواد العلفية للمربين بسعر يقل عن سعر تكلفة المواد حفاظاً على 
هذا القطاع االقتصادي الهام وما يمر به نتيجة الظروف العامة الســائدة 
وتأثيرهــا على قطاع الثروة الحيوانية، الفتا إلى أن المواد التي تصنعها 
المؤسســة تمتــاز بالموثوقية من حيــث قيمتها الغذائيــة للقطعان ووفق 
الشروط الصحية إضافة إلى أسعارها المدروسة والتي تقل عن األسعار 

الرائجة في السوق المحلية.
حاجات سورية

ووفق المدير العام للمؤسســة فإن حاجة الثروة الحيوانية في سورية 
من المواد العلفية تقدر بنحو 14 مليون طن خالل أعوام ما قبل األزمة، 
وهي احتياجات كانت المؤسســة تؤمنها من خــالل المراعي الطبيعية 
وبقايا المحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعي حيث كانت هذه المصادر 
تؤمن القســم األكبر من االحتياجات والبالغة نحو 9 ماليين طن، مبيناً 
أن المصــادر الزراعية تتأثر بصورة كبيرة بمعدالت الهطول المطري 
الســنوية، إضافة إلى المواد العلفية الجافــة والتي تقدر بنحو 5 ماليين 
طن وتأمينها يتم عبر مصادر عدة حيث كانت تحصل المؤسســة على 
جزء منهــا عن طريق المزارعين والمربيــن الذين يقومون باالحتفاظ 
بجــزء من إنتاجهم الزراعي (والذي يقــدر بحوالي مليون طن) لتامين 
األعــالف لقطعانهــم، كما كانت المؤسســة تؤمن كميــة إضافية تصل 
إلــى مليون طن من المواد العلفية األولية والمركزة كالنخالة والشــعير 
والذرة، منوهاً بالمســاهمة الفّعالة للقطاع الخاص في تلك المرحلة في 
تأمين جزء من االحتياجات عن طريق االستيراد، حيث كانت مساهمته 
فــي هذا المجــال تقدر بنحو 3 ماليين طــن، أي أن كمية المواد العلفية 
المستوردة كانت تســاهم في ردم الفجوة ما بين الكميات المنتجة محليا 

والمستوردة وبنسبة كبيرة.
نشاط المؤسسة

وأوضح المدير العام لمؤسسة األعالف أنه وبسبب الظروف الحالية 
التي تمر بها البالد فإن قســماً كبيراً مــن األراضي المنتجة للمحاصيل 
العلفية ال يمكن االســتفادة منها حالياً، حيث كانت المؤسســة تؤمن مادة 
الــذرة الصفراء عن طريق المجففات في حلب والرقة والحســكة ودير 
الــزور، ولكن هــذه المجففات باتت خارج الخدمة حاليــاً إضافة إلى أن 
معامــل إنتاج الزيوت العاملــة في الفترة الحاليــة ال يمكنها تلبية حاجة 
المؤسسة من مادة الكسبة الالزمة لتوزيعها كمادة علفية، وكذلك صعوبة 
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بـ3 حاضنــات ومفرخة في الربع االخير من عام 2014، بالتوازي مع 
تنفيذ مشروع تحديث التربية في منشاة طرطوس حيث تم تدشين ثالث 
حظائر للرعاية وانجز 6 حظائر انتاج، ما سيزيد الطاقة االنتاجية للمنشاة 
3 أضعــاف الطاقــة الحالية من بيــض المائدة، كذلك تــم تجديد 40 % 
من الشــبكات الكهربائية القديمة بحديثة وباستطاعات أعلى حفاظاً على 
اســتمرار االنتاج، اضافة الى الحفاظ على مخزون استراتيجي جيد من 
االعالف والمحروقات وبقية مســتلزمات االنتاج، مؤكداً ضمان تامين 
حاجة الجيش والقوات المســلحة بالوقــت والزمان المطلوبين من بيض 
المائدة والفروج الجاهز، اضافة الى جهات عامة اخرى مثل مؤسسات 

الكهرباء والمشافي والبلديات والقطاع خاص.
وفي ما يتعلق بصعوبات العمل أمام المؤسسة قال خضر أنها تتمحور 
حول االرتفاع الحاد ألسعار مستلزمات االنتاج وخاصة المواد العلفية 
من الذرة الصفراء وكســبة فول الصويا والمتممات العلفية اضافة الى 
تجهيزات الدواجن نتيجة تذبذب اسعار الصرف وعدم توفر التجهيزات 
في الوقت المطلوب، كون معظم المســتلزمات مســتوردة، ما ادى الى 
صعوبــة التعاقــد نتيجة احجام المســتثمرين، وارتفاع اســعار االدوية 
واللقاحــات البيطرية ناهيك بانقطــاع التيار الكهربائي لفترات وصلت 
ألشــهر احياناً مثــل حال القنيطرة ما ادى الى زيادة تشــغيل المولدات 
الكهربائية والتي يعمل معظمها على المازوت، ما شــكل عبئاً اضافياً 
على المؤسســة، اضافة الى صعوبة نقل مســتلزمات االنتاج وتسويقه 
بين المحافظات أحياناً نتيجة حالة بعض الطرق العامة وصعوبة تأمين 
استقرارها.وســائط النقل وارتفاع اجورها، و تذبذب اسعار مبيع المنتجات وعدم 

سراج الخضر

المدير العام لمؤسسة الدواجن في سورية سراج الخضر:

نمو اإلنتاج وتصدير الفائض عن الحاجة المحلية
قال المدير العام للمؤسســـة العامة للدواجن في ســـورية ســـراج 
الخضر إن المؤسسة مستمرة في دعم المربين حفاظاً على استمرارية 
العمليـــة االنتاجية من خالل مجموعة من النواحي، يبرز منها تأمين 
قطعان المـــادة االولية الالزمة للتربية لجهات القطاع العام والخاص 

بالرغم من الحصار االقتصادي.
وأشــار الخضر في حديث لمجلة البنك والمستثمر، الى أن المؤسسة 
ليســت جهــة خدماتية حتى تقدم الدعــم المادي للمربين ولكن نشــاطها 
ومتابعتها في اســتيراد قطعان امــات الفروج والبيــاض وتأمين المادة 
االولية من صوص البياض وصوص الفروج حافظ على صمود المهنة 

في وجه كل ما تعرضت له البالد من ارهاب.
أرباح وإنفاق

ووفقاً للخضر فقد بلغ إنفاق المؤسســة على مشــاريعها االســتثمارية 
الممولــة ذاتيا من فائــض ارباحها اكثر من 150 مليون ليرة ســورية، 
الفتــاً الى ان جــزءاً غير هين من الخطة االســتثمارية انفق على البنية 
التحتيــة الكهربائية للمشــاريع نتيجــة الوضع الحالي للكهرباء بســبب 
تخريــب واجرام المجموعــات االرهابية المســلحة، ففي عــام 2015 
أُنفق 200 مليون ليرة ســورية توزعت على 160 مليون ليرة ســورية 
لمشــروع منشــأة دواجن زاهد في محافظة طرطوس من اصل اجمالي 
التكلفة التي تبلغ 386,5 مليون ليرة سورية، ما سيزيد الطاقة االنتاجية 
الى 3 اضعاف، وهو مشــروع رابح باتت قيمة اصوله االن نحو مليار 
ليرة ســورية ويتوقع منه انتاج كمية تصل الى 16 مليون بيضة ســنويا 
تزداد تدريجياً الى 51 مليون بيضة ســنوياً عند اتمامه، اضافة الى 40 
مليون ليرة سورية لمشاريع االستبدال والتجديد الكهربائية، اما في عام 
2014 فقد انفقت المؤسسة مبلغ 230 مليون ليرة سورية توزعت على 
130 مليون ليرة ســورية لمشــروع زاهد و51 مليون ليرة على منشأة 

الحاضنات في حمص و49 مليون ليرة سورية للمشاريع الكهربائية.
وشــدد مدير المؤسســة على أن التصدير لم يؤثر على اسعار المادة 
في االســواق المحلية حيث يتم تصدير الفائض عن حاجة الســوق فقط 
ولكن تحرير الجيش العربي السوري لمناطق تتسع يومياً من االرض 
الســورية اعاد الى التسويق اسواقاً كانت خارج العملية التسويقية مثل 
حلب، ما أدى الى ارتفاع جزئي في االسعار، كما سبّب تعرض بعض 
المعابر الحدودية إلرهاب العصابات المســلحة، توقف التصدير بنسبة 
غير هينة ما افرز انخفاضاً في ســعر المادة، ولكن هذه المســالة على 
المدى البعيد ليســت ايجابيــة كون المربين ســيتخلصون من قطعانهم 

ويخرجون نهائياً من العملية االنتاجية.
أقسام جديدة

وعن واقع عمل المؤسســة في ظل الظروف الراهنة قال خضر أنها 
أحدثت قســماً جديداً ألمات البياض في منشأة صيدنايا مؤلفاً من وحدتي 
انتاج ووحدة رعاية مؤلفة من 3 حاضنات، كما تم تجديد مفقس حمص 
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انطلق معــرض دريم للعقارات 2015، في نســخته 
الخامســة برعاية وزير األشغال والنقل غازي زعيتر، 
وحضــور رئيس اتحــاد الغرف اللبنانية محمد شــقير، 
ومشاركة 50 شركة عقارية وضعت 100 مشروع في 
متناول المهتمين في القطاع العقاري اللبناني، ومعظمها 
لبنانية، فيما 4 من هذه الشــركات فقط أجنبية (بورتغال 

- اليونان - قبرص).
وقــال مدير شــركة promofair المنظمة للمعرض 
نبيــل باز: إن األســعار تصل إلــى 5000 دوالر للمتر 
الواحد في بيروت، ما يعني أّن الوضع العقاري يستعيد 
اســتـقـراه وحيويته، مشيراً إلى أن هناك شركات كبيرة 
 Waterfront City شــاركت فـي المعــرض مثــــل
وProperties وبيــت مســك، الفتــاً إلــى أن دريم هو 
المكان المناســب لكل المســتثمرين والمهتمين بالقطاع 
العقــاري، حيــث يمكــن أن يجدوا عروضاً ومشــاريع 

متنّوعة تقّدمها الشركات.

شركات روسية لمناقشة إعمار سوريةانطالق معرض ”دريم للعقارات“

كشــف مدير الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري 
فــي ســورية أحمد حمصي عــن زيارة مرتقبــة  في األفق 
لشــركات روســية ورجال أعمــال روس لمناقشــة قضايا 
التطوير العقاري، وإبرام سلسلة من االجتماعات لالستفادة 
من التقنيات الروســية الحديثة والخبرات في مرحلة إعادة 
اإلعمــار وفي تنفيذ مناطق التطوير العقــاري. ويأتي ذلك 
علــى خلفية اتفاق مع الجانب الروســي لتعزيز التعاون في 
مختلف المجاالت العقارية والسيما االستفادة من الخبرات 
واإلمكانــات التي تتمتع بها الشــركات الروســية في مجال 

قطاع التطوير العقاري ومشاريع إعادة اإلعمار والسكن العشوائي.
وبيّن رئيس الملحقية االقتصادية التجارية لسفارة روسيا االتحادية في دمشق ايغور 
ماتييف أنه ســوف يكون هناك لقاء قريب بين الشــركات الروســية والجانب السوري 
برفقة وفد رجال األعمال من جنوب روســيا االتحادية سيزور سورية، لبحث تطوير 
الهيئــات وآفاق التعاون، منوهاً بأهمية وجود خط للنقل البحري بين روســيا ومرفأي 

طرطوس والالذقية في إطار تشجيع االستثمار.

أحمد حمصي

مشروع سكني عمراني بريف دمشق

كشــفت شركة محلية في سورية عن حصولها على الموافقة على مشروع عمراني 
ستنفذه في منطقة الديماس بريف دمشق بتكلفة 200 مليار ليرة سورية ( 570 مليون 
دوالر) إلنشــاء ضاحية ســكنية تضم 40 ألف شقة سكنية، كما تضّم موالت ومطاعم 
ومالعــب ومدينة إنتاج إعالمي ”هلود بالد الشــام“ التي ســيكون لهــا دور ترويجّي 

للحضارة السورية إلى جانب دورها اإلنتاجي.
وأكد ممثل الشركة أن المشروع الذي ستتوفر فيه كل الخدمات سيشيّد على مساحة 
250 دونماً، الفتاً إلى أن كل التراخيص تســير بتســهيل مقّدر، كاشفاً عن توقيت البدء 
بالتنفيــذ في بداية كانــون الثاني/يناير الحالي، وعن زمن اإلنجاز قال: إننا ســريعون 

متوقعاً أنه خالل 5 سنوات ستبدأ المدينة بالتوضح.

أشارت مصادر مطلعة في القطاع العقاري اللبناني 
عن تســجيل أكثر من عشر شــركات عقارية برأسمال 
لبناني سوري ضخم، تضم مطورين عقاريين لبنانيين، 
إضافــة الى مجموعــة من رجال األعمــال والممولين 

السوريين.
وأوضحت المصادر أن هذه الشــركات التي سجلت 
فــي العاصمــة اللبنانية بيروت ســيصار الى تســجيل 
شــركات مماثلة لها في ســورية في وقــت جد قريب، 
وأن الهدف من إنشاء الشــركات المذكورة وبرساميل 
كبيرة، هو التحضير للفوز بحصة من مشــاريع إلعادة 

اإلعمار في سورية.

إطالق 10 شركات
عقارية لبنانية سورية

أغلى منزل في العالم

أشــارت وكالة ”بلومبرغ“ إلى أنه تم بيع منزل في فرنسا بقيمة 301 مليون دوالر 
أميركي، لمشــتر من المنطقة، ليصبح بذلك أغلى منزل في العالم. وشــاركت شــركة 

كريستي إنترناشونال ريل إيستيت 
فــي عملية بيع العقــار المعروف 
بقصر الملك لويس الرابع عشر، 
الذي شيد على مساحة 235200 
متــر مربــع ويقــع بيــن مدينتي 

فرساي ومارلي لو روا.
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اعلنت ”كريستال الغونز كوربوريشن“ عن توسيع 
تواجدها العالمي في اول مشروع لها في الهند مع اطالق 
بحيرة بمســاحة ســتة هكتــارات في والية مهارشــترا 
الهنديــة. والمشــروع االفتتاحي في بونو ســيكون درة 
تاج مشــروع سكني بتكلفة 1.5 مليار دوالر، المشروع 
االول للشــركة في البــالد يدخل تكنولوجيــا البحيرات 
البلوريــة العالية التأثير منخفضــة تكاليف الصيانة الى 
شبه القارة الهندية. وتقع البحيرة في قلب مشروع ”دريم 
ســيتي“ الذي يتم تطوير المرحلــة األولى منه حالياً من 
قبل شــركة العقــارات الهنديــة ”دي اس كي غروب“، 
وســيضم المجمع الســكني متعدد االســتخدامات بحيرة 
بلورية وّضاءة مخصصة للنشاطات الترفيهية، ونظراً 
لتصميم البحيرة ســيتم توفير وسائط نقل عبر المشروع 

بالتاكسي المائي.

إجازة ملكية ”إعمار“ لألراضي في رابغ

االستعداد لبناء بحيرة اصطناعية
في الهند

أصدر العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز، توجيهات لعــدد من الجهــات الحكومية 
التخاذ الــالزم والتحقيق في اإلجراءات التي تمت 
عند تأســيس شــركة ”إعمار المدينة االقتصادية“ 
على عدد من األراضي الواقعة داخل حدود مدينة 
الملك عبدهللا االقتصادية بمحافظة رابغ، ومالحقة 
المتورطين والمســؤولين عن ارتــكاب المخالفات 

ذات الصلة بتلك األراضي.
وتضمنت التوجيهات إجازة ملكية الشركة التي 
بحوزتهــا والصــادر بها صــك ملكية مــن الجهة 

المختصــة وذلك حرصــاً من المقام الســامي على عدم اإلضرار بالمســتثمرين في 
الشركة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وتتولى الشــركة المملوكــة إلعمار العقارية اإلماراتية ومســتثمرين ســعوديين، 
تطويــر مدينة الملك عبد هللا االقتصادية على ســاحل البحر األحمر وهي واحدة من 
أربع مدن اقتصادية تعتزم المملكة إنشاءها لتنويع موارد االقتصاد بدالً من االعتماد 

على النفط.

الملك سلمان بن عبد العزيز

جدة االقتصادية: صندوق عقاري مع ”اإلنماء“

جــدة  شــركة  وقعــت 
االقتصاديــة، الشــــركـة 
المـالكـــة والـمـطـــــورة 
لمشــــروع مدينــة جـدة 
وبــرج جــدة، وشــــركة 
االنـمــاء لالســـــتـثـمـار 
اتفاقية  على  (ســعـودية) 

لتأســيس صندوق اســتثمار عقاري بقيمة ثمانية مليارات و400 مليون لایر ســعودي 
(2.24 مليار دوالر)، لدعم بناء اعلى برج في العالم والمشروع المحيط به في منطقة 
ابحر شمال مدينة جدة. ويقوم مصرف اإلنماء بتمويل الصندوق وتديره شركة اإلنماء 

لالستثمار، بينما تمثل شركة جدة االقتصادية المطور والمالك الحصري لوحداته.
وقــد تم اختيــار األمير الوليد بن طالل  رئيســا للصندوق، وعبد المحســن بن عبد 
العزيز الفارس -  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف اإلنماء - كنائب للرئيس 
- وعضوية: عبد الرحمن شــربتلي، صالح بن الدن، طالل الميمان، حســن شربتلي، 
صموئل بخش، عبد الرحمن جاوا، فؤاد الراشــد، والدكتور محمد الشــيباني وبندر بن 
خالــد التركــي كأعضاء مجلس للصنــدوق. ويحمل الصندوق الجديد اســم ”صندوق 
االنماء جدة االقتصادية“، وهو متوافق مع األحكام والضوابط الشرعية وهيئة السوق 
المالية واألنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويهدف لتطوير 

المرحلة األولى من مشروع مدينة جدة االقتصادية واستكمال إنشاء برج جدة.

أعلنت شــركة العثيم للســياحة والترفيــه عن اكتمال 
الترتيبات الفتتاح أحدث وأكبر مدينة ثلجية في المملكة 
في شــهر نيســان/أبريل 2016 في العثيم مــول الربوة 
بالريــاض. وأوضــح الرئيس التنفيذي للشــركة فهد بن 
عبدهللا العثيم، أن إنشاء المدينة الثلجية التي تصل تكلفتها 
إلى 50 مليون لایر (13.3 مليون دوالر) جاء في إطار 
استراتيجية الشركة التوسعية واهتمامها بتعدد الخدمات 
واألنشطة الترفيهية الجاذبة والمبتكرة. وقال: إن المدينة 
الثلجية تعد نقلة نوعية في عالم الترفيه والســياحة ومن 
شــأنها أن تســاهم في تحقيق الجذب السياحي المطلوب 
خاصة بالمجمعات التجارية التي تعد من أهم الواجهات 
الســياحية والترفيهية في المملكة لدى السائح السعودي 

والخليجي.

أكبر مدينة ثلجية في السعودية
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أطلقت شــركة Signature Stagers المتخصصة 
بخدمة تجهيز المنــازل أعمالها في اإلمارات من خالل 
 Le Rêve في مبنى Royal Penthouse تجهيز شقة
في دبي مارينا. وتهدف الشركة، وهي األولى من نوعها 
فــي اإلمارات، إلى تعزيز مبيعــات العقارات، في حين 
تشهد المنازل المجهزة شعبية متزايدة حول العالم، حيث 
أنه يمكن بيعها بوقت أقل بـ50 % من معدل المدة التي 

يتطلبها بيع المنازل غير المجهزة.

العقارات المجهزة تنطلق في اإلمارات

وسعت شركات تابعة لـ”يونايتد تكنولوجيز“ (يو تي 
ســي) وجودها في دولة قطر من خالل تطوير الشراكة 
مع مجموعة ”أنســرف“ وهي شــركة مملوكة بالكامل 
لشــركة جاسم وعلي جيده القابضة، وذلك بعقد اتفاقيات 
لتوزيــع وصيانــة المصاعــد والســاللم الكهربائية من 
”أوتيس“، باإلضافة إلى منتجات الحريق والسالمة من 

”يو تي سي“ للتكييف والتحكم وأنظمة األمن.
وتســتند هــذه االتفاقيــات إلــى عالقــة راســخة بين 
”كارييــر“ والمجموعة، منذ بداية الشــراكة بينهما عام 
1999 لتوزيع وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف  
الهواء والتي تحمــل عالمة ”كاريير“ التجارية. وبذلك 
تعمل شركة ”يونايتد تيكنولوجيز لنظم البناء والصناعه“ 
وتتخــذ من الدوحة مقراً لها، لتغطي احتياجات الســوق 

المحلي من المنتجات واالنظمة والخدمات المختلفة.

”يونايتد تكنولوجيز“
تطور شراكتها مع ”أنسرف“

40 مليار دوالر صفقات عقارية بدبي

تجــاوزت قيمة التعامالت العقارية خالل ”معرض 
العقارات الدولي 2015“ فــي دبي، 40 مليار دوالر 
بيــن عامي 2006 و2015. وأشــار مراقبون إلى أن 
حجم الصفقات العقارية التي انعقدت خالل المعرض 
خالل 10 ســنوات فاق بـ10 مليــارات دوالر ما أنفق 
لبناء أول مدينة ذكية في الهند باسم ”مدينة غوجارات 
الماليــة والتقنية العالمية“ و”مركز اســطنبول المالي 
الدولــي“ في تركيا ومدينة ”ســتراتفورد“ الســياحية 
البريطانية. وكشــف تقرير دائرة األراضي واألمالك 

في دبي، أن المســتثمرين األجانب حققوا نحــو 46 مليون درهم(12.5 مليون دوالر) 
من التعامالت خالل األشهر التسعة األولى من2015، حيث تصدر الهنود القائمة بـ13 
مليار درهم (3.5 مليار دوالر)، والبريطانيون بـ7 مليارات درهم (1.9ملياردوالر)، 
والباكستانيون بـ5 مليارات(1.3مليار دوالر). وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة 
”االستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات“ داوود الشيزاوي: أن هذا النمو المستدام 

للقطاع العقاري يجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين كل سنة إلى المعرض.

داوود الشيزاوي

الحكومة السعودية تقر قانون األراضي البيضاء

في أعقاب مصادقة مجلس الشــورى على مشروع 
قانون فرض ضريبة على األراضي البيضاء في وقت 
سابق، أقر مجلس الوزراء السعودي مشروع القانون . 
وتوضح سرعة إقرار القانون مدى األهمية التي تعلِّقها 
أعلــى المســتويات الحكومية على ضــرورة معالجة 
النقص الراهن في إسكان ذوي الدخل المتوسط. ورغم 
عدم نشــر العديد من التفاصيل حول نســبة الضرائب 
التي ســوف يفرضها القانون على األراضي البيضاء 
(حيث تم تكليف وزارة االسكان بإصدار نظام تنفيذي 

ل لتطبيق القانون خالل ستة شهور)، إال أنه تم إقرار الجوانب التالية من القانون: مفصَّ
- سوف يتم فرض ضريبة سنوية بنسبة 2.5 % من قيمة األراضي البيضاء

- سوف تســري الضريبة على جميع األراضي السكنية والسكنية/التجارية الواقعة 
ضمن حدود المدن

- سوف يدخل القانون حيِّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار وزارة اإلسكان 
للوائح واألنظمة المفصلة

وفي ســياق تعليقه على القانون الجديد، قال المدير الوطني ورئيس مكتب مجموعة 
جيه أل أل في السعودية جميل غزنوي: نتوقع أن نشهد تغييراً جذرياً في السوق العقارية 
الســعودي بمجرد ســريان مفعول الضرائب الجديدة على األراضي غير المبنية، ألن 
شــركات تطوير العقارات سوف تكون الالعبة الرئيسية وسوف يبدأ مالكو األراضي 

بالتفكير بصورة جادة بخيارات إقامة شراكات لتطوير أراضيهم والبناء عليها.

جميل غزنوي
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أعلنت شــركة داماك العقارية،عــن وصول األعمال 
ن من 94  اإلنشــائية في برج ”دامــاك هايتس“ الُمكــوَّ
طابقاً في منطقة مرســى دبي، إلى الطابق األخير. وقد 

وصلــت أعمــال الواجهات 
في المشــروع السكني الذي 
االســتثمارية  قيمتــه  بلغت 
2.4 مليــار درهــم إماراتي 
دوالر)،  مليــون   653)
وســيحل هــذا البــرج عند 
اكتماله، في المرتبة السابعة 
مــن حيــث أعلــى األبراج 

السكنية في اإلمارات.

”داماك هايتس“ يصل
إلى الطابق األخير

مشروع ”المدينة المستدامة“ في دبي

قامت ”إنسينكراتور“ 
تابعــــة  وحـــدة  وهــي 
لشـركة ”إيمرســـون“، 
الجهـة األكبــر عالميـــاً 
في ابتكـــار وتصـنـيــع 
أجهــزة التخلــــص من 
مخلفات الطعام، بتوفير 
حلولها في إدارة نفايات 
الطعــام ألكثر من 500 
فيــال ضمــن مشــروع 

”المدينة المستدامة“ في دبي، تعمل عليه شركة ”دايموند ديفلوبرز“ للتطوير العقاري. 
يعتمد المشــروع على تقنيات إلعادة تدوير المياه والنفايات بنســبة 100 %، ويتمتع 
بقدرات لتوليد ما يصل إلى 10 ميغاواط من الكهرباء باالعتماد على الطاقة الشمسية.

وقــال المديــر األول لتطوير أعمال ”إنســينكراتور“ في المنطقــة وأفريقيا محمد 
كــرم: إن منتجاتنــا المتطــورة إلدارة النفايات ستســاهم في تحقيق رؤية المشــروع 
الهادفة ألن يكون نموذجاً يحتذى به عالمياً في العيش المستدام، حيث ستقلص أجهزة 

”إنسينكراتور“ كميات النفايات التي تولّدها كل عائلة إلى 40 %.
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشــركة ”دايموند ديفلوبرز“ فارس ســعيد، عن 
حرصه على مواصلة دعم رؤية دبي عبر توفير بنى تحتية خضراء تسهم في ضمان 

مستقبٍل مزدهر لمجتمعاتنا على كافة األصعدة.

أطلقت شــركة ”مجموعة الــوادي األخضر العالمية 
للعقارات“ المتخصصة في مجال التطوير واإلســتثمار 
العقــاري والتي تتّخذ مــن دولة اإلمارات مقراً رئيســاً 
لها، مشــروع ”مدينة الوادي األخضــر“ في العاصمة 
الجورجيــة تبليســي، والذي يعد أّول مشــروع ســكني 
للشــركة في إطار خططها اإلستراتيجية للنمو والتوّسع 
في جورجيا التي تشــهد حالياً طفرةً كبيــرةً في المجال 
العقاري واالستثماري. ويأتي إطالق المشروع، البالغة 
قيمته اإلجمالية 500 مليون درهم (136 مليون دوالر) 
تتويجاً للنتائج المالية اإليجابية التي حقّقتها الشركة خالل 
العام الماضي والتي أظهرت نمواً ملحوظاً بنسبة 25 % 
في اإليرادات بالمقارنة مع عام 2014. ويتّسم المشروع 
الذي يصل مســاحته اإلجمالي إلــى 88 ألف متر مربّع 
وتغطــي المســطحات الخضراء حوالــى 35 % منها، 
بموقع إستراتيجي على طول ”الحزام األخضر“، إحدى 
أهم محميات الغابات الطبيعية في منطقة ”تاباخميال“، 
بمــا يمنح المشــروع طابعــاً خاصاً يجمع بيــن الحداثة 

المعمارية العصرية ومعايير االستدامة البيئية.

أول مشروع لـ”الوادي األخضر“
في جورجيا

عقار تجاري ألرزان في النرويج

كشــفت شــركة أرزان ثروات، المتخصصة في اإلستشــارات اإلســتثمارية والتي 
تخضع إلشــراف ســلطة دبي للخدمات المالية، باالشتراك مع شــريكها ”90 نورث 
 Centrica Norway العقارية“، عن نيتها االستحواذ على مقر رئيسي حديث لشركة
LTD Centrica Energy التابعة والمملوكة بالكامل لشركة Centrica PLC في 
النرويج، البلد المســتقر اقتصادياً التي يتميز ســوقها العقاري  بالسيولة المرتفعة التي 

تجذب تدفق رؤوس المال العالمية.
يقع العقار في مدينة ستافنجر التي تسمى عاصمة النفط حيث يتميز بموقعه على واجهة 

بحرية، وبوجوده  في منطقة 
مزدهــرة بخليط من المكاتب 
التجارية والشــقق الســكنية. 
ويتكون من مساحة 10.392 
متر مربع  مخصص لمكاتب 
الشركة، وهو مؤجر بالكامل 
 Centrica Energy الــى

لمدة 10 سنوات.
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نشــر موقع ”بيزنــس إنســايدر“ تقريراً عــن براءة 
اختــراع تقدم بها المصمم طوني ويب، حول مشــروع 
إلقامة فندق واعد تحت الماء بنحو 8.5 متر في الواليات 
المتحــدة. واشــار الــى انه تمــت الموافقة علــى براءة 
االختراع، حيث باإلمكان نقل الفندق من مكان الى آخر 
تحــت الماء، كما تم اتخاذ كافــة التدابير الوقائية لحماية 
المقيمين به من مخاطر األعاصير، وكل حجرة مستقلة 
بذاتها ومصممة بشكل يتيح لها الطفو، وبالتالي ال يوجد 
أي احتمال لغرقها. وأشــار ويب الى أنه لن يكون هناك 
ضرورة لوجــود غواصة لنقل المقيمين، لكن ســيوجد 

مصعد يوفر الوصول إلى القاعة الرئيسية للفندق.

إنشاء فندق تحت الماء

انخفاض أسعار العقارات السكنية بدبي

أعلنــت شــركة كالتونــز لالستشــارات العقارية، أن 
أســعار العقارات الســكنية في دبي تراجعت في خمســة 
أربــاع متتالية، ومن المرجح أن تنخفض مجدداً بنســبة 
تراوح بين 3 % و5 % على مدى 12 شهراً اعتباراً من 
تشــرين األول/أكتوبر 2015. وكان القطاع العقاري في 
دبي أحد أكثر القطاعات تقلباً على مســتوى العالم خالل 
الســنوات العشــر األخيرة حيــث ترّدى بعــد ازدهار ثم 
انتعش من جديد. وتعافت أسعار المنازل العام الماضي، 
لتقترب من أعلى مســتوياتها بعدما هبطت لنحو النصف 

من مســتواها في 2008 لكنها اآلن تتراجع مجدداً. وأشــارت الشركة إلى أنَّ األسعار 
نزلت 3.5 % في 12 شــهراً حتى نهاية أيلول/ســبتمبر2015، متوقعة تســليم 7400 
وحدة مكتملة خالل 2016، وتســليم 10300 وحدة فــي 2017 ثم 13600 وحدة في 

2018. وتمثل المنازل 48 % من هذه الوحدات.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة كالتونز الشــرق األوســط ســتيفن مورجان: شهدنا 
اســتمرارا في اإلقبال على مبيعات العقــارات غير المكتملة، يرجع ذلك إلى انخفاض 

سعر الوحدات غير المكتملة بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % عن أسعار المكتملة.

ستيفن مورغان

أعلنت ”كريســتال الغونز كوربوريشــن“ صاحبة 
براءة اختراع تكنولوجيــا البحيرات البلورية العمالقة، 
عن إضافة مشــروع ثان لها في قائمة موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية العالمية ضمن قائمة انجازاتها العالمية، 
حيــث اصبحت بحيرة شــرم الشــيخ االصطناعية التي 
نفذتها الشــركة في مصــر على مســاحة 12.5 هكتار 
أضخم بحيرة في العالم رســمياً. وتقع البحيرة التي تبلغ 
تكلفتها 5.5 مليــون دوالر ضمن منتجع البحر االحمر 
الشهير في الواجهة الصحراوية، وهي حجر الزاوية في 
مشــروع سيتي ستارز شرم الشــيخ السياحي الذي تبلغ 
تكلفته 500 مليون دوالر، والذي يمتد على مساحة 750 

هكتار، كما انه سيضم 12 بحيرة عند االنجاز.

”كريستال الغونز“
يدخل قائمة غينيس

تسارع العمل في مشروع خليج البحرين

أكــد الرئيس التنفيذي لمشــروع التطوير العقاري على الشــاطئ الشــمالي لمدينة 
المنامة ”خليج البحرين“ جاجان سوري، ”تسارع العمل في المشروع“، مشيراً إلى 
أن المشروع أصبح شيئاَ فشيئاً من المعالم الرئيسية للمدينة، فالمباني الحديثة المميزة 
مثــل فندق ”فور ســيزونز“ خليج البحرين والمقــر العالمي لمجموعــة ”أركابيتا“ 
االســتثمارية وبرج المتحدة الملتوي تعانق اآلن ســماء العاصمة. وســيزداد المنظر 
جماالً عندما يتم إنجاز عدد آخر من المباني الجديدة التي سيبدأ العمل في الكثير منها 

في مطلع العام 2016.
وتم إطالق المشروع البالغ تكلفته 2.5 مليار دوالر في عام 2006، وبدأت تظهر اآلن 
نتائج جهود السنوات العشر الماضية. فقد اكتمل العمل بالفعل في الكثير من أجزاء هذا 
المشروع المتعدد المراحل، ومن المنتظر استكمال األجزاء القليلة المتبقية خالل عام 
2016. وقد تم تصميم هذا المشروع المتعدد االستخدامات ليشتمل على مساكن ومكاتب 

تجـزئـــة  ومتاجــر 
ســياحية  ومنشــآت 
ومرافق  ومجتمعية 
عامة. وبشــكل عام 
المشروع  يستقطب 
اهتمامــاً كبيــراً من 
المساهمين المحليين 

واإلقليميين.
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الثقافة المالية: أهميتها وأدوارها

وكيفية انتشارها لدى األفراد واالقتصاد

سالم نقفور
أستاذ محاضر في الجامعة العربية المفتوحة - مستشار مالي وخبير تدريب

إن مصطلح الثقافة المالية يســتخدم لإلشــارة الى مختلف األســاليب المســتعملة لزيادة المعرفة المالية لدى األفراد. إنها العملية التي يمكن 
بواستطها لألفراد تحسين فهمهم للمنتجات والمفاهيم المالية، ما يتيح لهم أن يطوروا مهاراتهم وقدراتهم والقيام بخيارات مدروسة أكثر حكمة 
ووعياً مؤديةً بالنتيجة الى تقليص احتماالت الخسائر المالية لديهم. لقد كشفت األزمة المالية العالمية في عام 2008 مستوى النقص في المعرفة 
المالية لدى األفراد في ما يخص خياراتهم اإلستثمارية ومحفظة قروضهم . وقد قال رئيس مجلس إدارة االحتياط الفدرالي في أميركا في إحدى 
تصريحاته ”إن المشكلة رقم واحد عند الجيل الحاضر وفي االقتصاد أيضاً هي النقص في الثقافة المالية“. إن الفرد المستهلك والمستثمر في 
شــكل عام يفتقد الى المعرفة المالية الضرورية كي يتمكن من التعامل بشــكل أفضل مع تحديات العالم الحديث. إن اإلحصاءات والدراســات 
الصادرة عن International Foundation of Employee Benefits تشــير الى أن المشــاكل والتحديات المالية تؤثر بشكل سلبي على 
حياة الفرد وعلى إدائه في العمل وبأشكال مختلفة مثل زيادة مستويات الضغط، نقص القدرة على التركيز، إنخفاض المعنويات، الغياب والتعب، 

الصحة الجسدية والعالقة مع الزمالء في العمل.
وعي التحديات

إن معرفة هذه التحديات يســاعدنا في إيجاد منهجية فعالة للثقافة المالية قادرة على مواجهتها. إن هذه التحديات كثيرة ولكنه يمكن حصرها 
في مواضيع المعرفة التي تتعلق بالحد األدنى لكيفية إدارة األموال ومن بينها كيفية التوفير، كيفية الحصول على قرض وطرق سداده واختيار 
القرض األفضل، ماهية بطاقة االعتماد وكيفية استعمالها ومنافعها، إعداد الموازنة الفردية وموازنة العائلة ، القيمة المالية للنقود وطرق احتساب 
الفائدة، كيفية تجنب اإلفالس الفردي، القدرة على إدارة أموال التقاعد، أنواع الحسابات المصرفية، أدوات االستثمار الممكنة، ماهية المخاطر 
المالية وأنواع التأمينات وأهميتها ... ألخ. إن العنصر األساسي والمهم في خلق إدارة مالية شخصية ناجحة هو قدرة الفرد على التخطيط المالي 
مثل إنشاء موازنة تتضمن كل اإليرادات والمصاريف لفترة زمنية محددة. وهذا ما يساعد على تجنب المشتريات غير الضرورية وتوفير المال 

وتخصيصه لغاية االستثمار ما يؤثر إيجاباً على الوضع المالي للفرد وعلى القطاع المالي وعلى الوضع االقتصادي العام للبالد.
التخطيط المبكر

لقد دلت االختبارات الســابقة والدراســات على أنــه من األهمية بمكان أن تبدأ عملية الثقافة المالية في عمــر مبكر إذ أن التخطيط المالي 
الســيء فــي الســنين أو المراحل األولى من اســتقاللية الفرد يصعــب تصحيحه في المســتقبل .إن الثقافة المالية المبكــرة يمكن أن تبدأ في 
المــدارس، مــن خــالل برنامج تثقيفي خاص أو مــن خالل الجمعيات والمنظمــات المدنية حيث يمكن لهذه الجمعيــات أن تعقد ورش عمل 
وندوات تهدف الى تعميق معرفة األفراد في األمور المالية األساســية والى تغير ســلوكهم في اإلنفاق والتوفير واإلســتثمار. كما يمكن لهذه 

الثقافة المالية أن تدخل في صميم حياة الشباب من خالل إدماجها في النشاطات الكشفية وبأشكال مختلفة.
إن المصــارف المركزيــة يمكــن أن تؤدي دوراً أساســياً أيضاً في نشــر هذه الثقافة من خالل التدخل المباشــر عن طريق نشــر التعاميم 
والبيانات والقرارات الملزمة لآلخرين أو من خالل تســهيل التدخل لآلخرين في عملية انتشــار هذه الثقافة. إن هذا التدخل يفيد في تحســين 
فعالية السياسة المالية، تحسين إداء وعمل األسواق المالية، دعم السياسات االقتصادية المستدامة وإدراج هذه الثقافة ضمن مفهوم جديد هو 
مفهوم الصالح العام. كما يمكن للمصارف التجارية نفســها أو جمعية مصارف لبنان أن تمارس دوراَ عبر إقامة أو رعاية  ندوات وورش 
عمل مباشــرة تتناول جميع أوجه الثقافة المالية. إن مؤسســات التمويل األصغر يمكن أن تؤدي دوراً ايضاً في نشــر هذه الثقافة من خالل 

الدورات التدريبية التي تقيمها لتثقيف أصحاب القروض القصيرة األجل في كيفية إدارة مشروعهم الصغير.
الفرد وتحسين وضعه الحالي والمستقبلي.وأخيراً يجب أن ينظر الى الثقافة المالية كعملية مستمرة وكمشروع يمتد بامتداد الحياة له أهدافه واستراتيجيته ويعمل في النهاية على دعم 
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البلدين فإن الخسائر ستصل إلى 8.5 مليارات 
دوالر.

ولفت التقرير إلى أن أنقرة ســتجد  صعوبة 
فــي إيجاد بديل للغاز الروســي، الذي يشــكل 
54.8 % من حجــم واردات تركيا من الوقود 
األزرق، فــي حال إيقــاف التعاون بين البلدين 

في مجال الطاقة.
وتطــرق التقريــر أيضــاً لألضــرار التي 
ســــتـلحـق بصناعـــة الســـــياحـة، إذ يقصد 
تركيــا بغــرض الســياحة نحــو 3.5 مليــون 
مواطن روسي، ينفقون نحو 2.9 مليار دوالر 

أميركي.
ويعتبر وقف الرحالت الســياحية الروســية  
إلى تركيا ضربة كبيرة لقطاع السياحة التركي 
الذي يبلغ دخله السنوي 35 مليار دوالر، لكن 
الحكومــة التركية تدرس اتخــاذ تدابير هيكلية 
للحــد من تداعيات األزمــة الحالية على قطاع 

السياحة.
هروب استثمارات

تشهد العملة التركية الليرة أكبر هبوط سنوي 
لها منذ عام 2008، تزامناً مع استمرار مغادرة 

االستثمارات األجنبية تركيا.
وذكرت وكالة ”بلومبرغ“ أن المستثمرين 
مــن الخــارج قد ســحبوا نحــو 7.6 مليارات 
دوالر مــن  األصول خالل عــام 2015، بما 

فيهــا 1.4 مليار دوالر خالل شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر الماضي، والــذي تمكن فيه 
حــزب العدالــة والتنمية من اســتعادة أغلبيته 
المطلقــة فــي البرلمان بعــد ثانــي انتخابات 

برلمانية في تركيا.
وفــي البدايــة، كان رد فعل الســوق إيجابيا 
على فوز حــزب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ولكن تصاعــد التوترات بين أنقرة 
وموســكو كان له أثر ســلبي في المجمل على 

معنويات المستثمرين في تركيا.
ويرى كبير االقتصاديين لألســواق الناشئة 
فــي ”كابيتــال إيكونوميكس“ لألبحــاث وليام 
الكبيــرة  الخارجيــة  الديــون  أن  جاكســون، 
لــدى تركيا تجعلها عرضة للتحوالت بســبب 
التوترات التي تسيطر على المستثمر األجنبي. 

استثناء المصارف
على صعيد القطاع المصرفي، نقلت وكالة 
رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن البنوك 

التركية ستُستثنى من العقوبات.
نقــال عــن  وقــال مصــدران مصرفيــان 
معلومــات قدمهــا دنيزبنــك الوحــدة التركية 
رابطــة  إن  الروســي  ســبيربنك  لمصــرف 
البنــوك التركية أبلغت البنوك أن عملياتها في 
موسكو.روســيا لن تتعرض للعقوبــات التي فرضتها 

44 مليار دوالر حجم العالقات التجارية بين البلدين

العقوبات االقتصادية خيار روسيا للرد على تركيا
تمر العالقات التركية الروســـية في حقبة 
ربما تكون األشـــد تعقيداً منـــذ عقود، وذلك 
بعدما اســـقطت أنقرة قاذفة روسية من نوع 
ســـوخوي 24 فوق األراضي الســـورية في 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وعلى عكس ما كان متوقعاً، اختارت روسيا 
عدم الرد عسكرياً على اسقاط  طائرتها، على 
االقل في الوقت الحالي، وعمدت في المقابل الى 
اللجوء إلى سالح قد يكون أكثر ايالماً بالنسبة 
الــى تركيا وهو ســالح العقوبات االقتصادية، 
حيث أن االقتصاد التركي المتباطئ يعتمد في 
شكل كبير على الصادرات وايرادات السياحة، 
وال يمكنه احتمــال عقوبات اقتصادية من احد 
شــركائه التجاريين الرئيســيين، كروســيا، اذ 
يقدر حجم التبــادل التجاري الكلي بين البلدين 

بـ44 مليار دوالر.
خسائر بالمليارات

وقــال نائب رئيس الــوزراء التركي محمد 
شيمشــك أن التصور األســوأ مع روسيا وهو 
”ال عالقــات على اإلطالق“، ســيكلف بالده 
نحــو 9 مليــارات دوالر، مضيفــاً أن التوتر 
الحالــي قــد يســفر عــن خصــم 0.4 % من 
الناتج الســنوي، كاشــفاً أن الحكومة قد تتخذ 
”خطوات عالجية“ بشــأن خطط زيادة الحد 
األدنــى لألجــور، لكنها غير مســتعدة لتحمل 

تكلفة الزيادة بالكامل.
وفي سياق متصل، أشار تقرير أعده ممثلون 
عن حزب الشــعب الجمهوري التركي إلى أن 
تركيا ستتحمل خسائر بـ52.5 مليار دوالر في 
4 ســنوات، في حال عدم إيجاد تسوية لألزمة 

مع موسكو على المدى المتوسط.
وجــاء في التقريــر أن األضــرار التي من 
الممكــن أن تلحق باالقتصــاد التركي في فترة 
عام ال تقل عن 8.5 مليارات دوالر، وقد تصل 
إلى 12.2 مليار دوالر، في حال تشــديد القيود 

المفروضة ضد تركيا.
وقدر الحزب المعارض الخسائر المباشرة 
لالقتصاد التركي بنحو 6.5 مليارات دوالر، 
وبعد األخذ في الحسبان ”تجارة الشنطة“ بين 
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ويشير التقرير إلى أن عدم االستقرار في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من حالة التوتر اإلقليمي. فالحدود 
ال تزال مفتوحة وسهلة العبور، والجهاديون ال يواجهون خصماً متمكناً قادراً على وقفهم وقد يتسببون 

بنقل العنف وهجرة الليبيين إلى أوروبا، ما سيزيد من توتر األوضاع في دول اللجوء.
وعلى الجبهة المصرية يكش��ف التقرير أن ش��به جزيرة س��يناء س��تكون مصدر إزعاج للحكومة 
المصرية من دون تهديد مباشر لها. أما في الشأن السوري فيتوقع التقرير بقاء بشار األسد رئيساً للبالد 
نظراً اللتزام روسيا وإيران دعمه وضعف المعارضة السورية في تحقيق أهدافها. وفي تحليل للوضع 
العراقي يشير التقرير إلى أن العراق سيبقى موحداً باالسم، والسبب في ذلك يعود إلى سيطرة تنظيم 

“داعش” على الجزء الغربي من البالد وتمتع األكراد بالحكم الذاتي في شمال العراق.
المشكالت االقتصادية

وتحت عنوان “حالة العالم العربي اقتصادياً في 2016” يوضح التقرير أن المش��اكل االقتصادية 
في العالم العربي س��تواصل تزايدها في عام 2016 بدالً من تحس��ن األوضاع. ويتصدر هذه العوامل 
انخفاض أس��عار النفط، والفش��ل المتواصل في تنويع مصادر االقتصاد، واستمرار الحروب األهلية 
وتأثيراتها الممتدة، وتدني مستوى الفرص التعليمية. إال أن دول الخليج ستتمتع بظروف أفضل مقارنة 

بغيرها من دول المنطقة وضمن إطار زمني أبعد قليالً.
ويؤكد التقرير أن هذه الس��يناريوهات تعتمد بذلك على حركة أس��عار النفط، فإذا وصل سعر النفط 
إلى 45 دوالراً للبرميل مثالً فإن المنطقة ستعاني من عجز في رأس المال. أما إذا ارتفع سعر النفط 
ليتجاوز مس��توى 70 دوالرا للبرميل لفترة طويلة، فإن الدول المصدرة س��تتمكن من جمع واردات 
خزينة تصل إلى 6 تريليونات دوالر على مدى 10 و15 سنة مقبلة. وفي حال عادت أسعار النفط إلى 
مستوى 100 دوالر للبرميل فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 9 تريليونات دوالر، ما يمكن الحكومات حينها 

من التغلب على الكثير من الصعوبات.
ووف��ق التقرير، يتوقع اس��تقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليج��ي في حال إعادة النظر في 
الدعم الحكومي أو فرض الضرائب. ويعتمد تأثير خفض أو وقف الدعم الحكومي وزيادة الضرائب 

على مدى التنفيذ الفعلي لهذه السياسات، وعلى مدى أهمية التغيرات الناجمة عنها وسرعة حدوثها.
وأشار التقرير الى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة نجحت في رفع الدعم عن منتجات البترول من 

تقرير التوقعات السياسية واالقتصادية واحتماالتها في 2016

الوضع العربي على حاله ومصاعب اقتصادية عالمية
أصدر المنتدى االســـتراتيجي العربي، 
وهو جزء من مبادرات محمد بن راشـــد 
العالمية، تقريــــراً بالتعاون مع ”فورين 
أفيـــرز“ لرصد األحـــداث المتوقعــة في 
2016 علـــى الصعيديــــن السـيـاســــي 
واالقتصـــادي من خـــالل قـــراءة لواقع 
األحـــداث ومرتكزاتها. ويأتي ذلك بهدف 
إعطاء لمحة عن المستقبل بما يَُمكن من 
التخطيط لعام ا2016 مع األخذ بالحسبان 
التوجهـات الجيوسـيـاسـيـة واالقتصاديـة 
التي قـد تؤثر على اسـتـراتيجيـات العــام 

الجديد.
ويتناول التقرير الحالة السياس��ية للعالم 
العربي في 2016 حيث يتوقع اس��تمرار 
الحروب الحالية بالوكالة واحتمال نشوب 
حرب جديدة ف��ي المنطقة. ويحلل التقرير 
أوض��اع الح��رب ف��ي اليمن كاش��فاً عن 
نج��اح التحالف في تحقي��ق الجزء األكبر 
من أهدافه لكن من غير المحتمل التوصل 
إلى تس��وية دائمة ألن ذل��ك يتطلب تدخالً 
دبلوماس��ياً خارجي��اً والتزام��اً حقيقياً من 

األحزاب المحلية.
داعش وعدم اإلستقرار

ويرص��د التقرير تط��ور “داعش” في 
الس��نوات األخيرة من فصي��ل محلي إلى 
قوة بارزة على الصعيد العالمي تس��يطر 
عل��ى أج��زاء كبيرة من س��ورية وغرب 
الع��راق إلى جانب بع��ض دول المنطقة. 
ويوض��ح التقري��ر أن��ه عل��ى الرغم من 
اس��تقطاب التنظي��م ألع��داد كبي��رة م��ن 
عل��ى  وس��يطرته  األجان��ب  المجندي��ن 
مص��ادر متنوعة للدخل، إال أن وحش��يته 
وعدوانيته س��اهمت في تنامي معارضته 
من األطراف كاف��ة التي تجمعها مصالح 
متقارب��ة. وم��ن غي��ر المتوق��ع بحس��ب 
التقري��ر أن تتمكن الق��وى المتحالفة ضد 
“داع��ش” م��ن القض��اء علي��ه، إال أنها 
س��تنجح في احتواء تقدم��ه وإجباره على 

التراجع إلى مناطق أصغر.

62



تقارير

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

أي تصعي��د ملموس م��ع تراجع األزمة األوكرانية عن واجهة األحداث وعدم الوضوح في مس��تقبل 
العالقات السياسية بين الطرفين.

وفي الش��أن اإليراني يوضح التقرير أنه على الرغم من التزام إيران بش��روط االتفاق النووي إال 
أنها لن تس��عى إلى انفتاح أكبر على العالم على األقل خالل عام 2016 نظراً لالنقس��امات السياسية 

داخل إيران.
أما في أوروبا فإن تزايد الهجمات من قبل الجماعات اإلرهابية سيعمل على تعزيز مكافحة اإلرهاب 

وزيادة العداء للمهاجرين.
وي��رى التقري��ر أن حظوظ هيالري كلينتون بدخول البيت األبي��ض مرتفعة في 2016، وفي حال 
وصولها إلى الرئاسة فمن المتوقع أن تستمر في نفس نهج السياسة الخارجية الحالية مع احتمالية أكبر 

للتدخالت العسكرية المباشرة.
وفي القس��م الذي يتناول األوضاع االقتصادية لدول العالم في 2016، يس��تند التقرير الى قراءات 
صن��دوق النقد الدولي الذي توقع نمواً معتدالً لالقتصاد العالمي في 2016 بواقع 3.6 % مع تحس��ن 
متواضع في أوروبا ونمواً أبطأ في األسواق الناشئة وفي الواليات المتحدة األميركية. ويشير التقرير 
إلى أنه من المرجح أن يزيد البنك االحتياطي الفيدرالي األميركي أسعار الفائدة بنسبة 100-50 نقطة 
خالل العام 2016، قبل اتخاذ القرار حيال الخطوات المقبلة. وتعتمد زيادة إجراءات التشديد على قوة 
االقتصاد األميركي وعلى معدالت التضخم. وستواصل الهند تألقها في هذا الجانب، أما أداء األسواق 

الناشئة ككل فسيبلغ 4.5 % عام 2016.
التوقعات األوروبية

ويحلل التقرير واقع ومس��تقبل االتحاد األوروبي، فيش��ير إلى أن أوروبا تملك المقومات الالزمة 
لتحقيق تسارع في النمو خالل عام 2016. إال أنها تعيش فوضى سياسية، ويشتت تركيزها احتمال 
إطالق المملكة المتحدة استفتاًء حول مغادرة االتحاد األوروبي، كما أنها ال تزال تعاني من تداعيات 
مش��اكل هيكلية أساسية في العملة الموحدة. وتس��بب هذه العوامل مجتمعةً حالة من عدم االستقرار 

وطرد لالستثمارات.
وبس��بب اس��تمرار تباط��ؤ النمو في االقتص��اد العالمي يتوق��ع التقرير أن أس��عار النفط في حال 
ارتفاعها لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق. ويرجح التقرير انتهاء الطفرة االقتصادية الصينية 
ذات الرقمين متوقعاً اس��تمرار الصين في مس��ارها الحالي على أن تصبح أكثر نش��اطاً في المنطقة 
على مساحة ضخمة في أوراسيا وإفريقيا.القطبية، وأن تواصل سياستها “حزام واحد طريق واحد” التي تهدف إلى تحقيق التكامل االقتصادي 

دون مصاعب، إال أن��ه ليس من الواضح 
ما إذا كان مثل هذا التقدم س��يمتد ليش��مل 
دوالً أخرى. وفي حال انتش��ر تطبيق مثل 
ه��ذه السياس��ات ف��ي أنح��اء المنطقة فإن 
ذل��ك قد يؤدي ف��ي النهاية إل��ى موازنات 
أكثر اس��تقراراً وإن كان ذلك على حساب 

احتمال مواجهة بعض المصاعب.
وعن احتمال تراجع تدفقات االستثمارات 
األجنبية المباش��رة بسبب انخفاض أسعار 
النفط، أكد التقرير أن ذلك س��يكون له أثر 
مح��دود على ال��دول التي تح��رص على 
تنويع قاعدته��ا االقتصادية مثل اإلمارات 
العربية المتحدة وقط��ر وغيرها من دول 

الخليج.
أم��ا أب��رز التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا 
بع��ض دول المنطق��ة، فيتمث��ل في قضية 
الالجئين التي ستشكل مزيداً من الضغوط 
االقتصادي��ة على دول مثل لبنان واألردن 
وكردستان وإمكانية توسعها لتشمل تونس 
ومص��ر وتركي��ا وإي��ران. وف��ي تحلي��ل 
لواقع االقتص��اد المصري، يتوقع التقرير 
أن تش��هد مصر تباط��ؤاً في النم��و نظراً 

للتحديات المتزايدة في القطاع السياحي.
ويتوقع التقري��ر أن تتأثر دول المنطقة 
العربي��ة بالتحديات االقتصادي��ة الداخلية 
الت��ي يواجهه��ا االقتصاد الصين��ي والتي 
ستنعكس س��لباً على االستثمارات النفطية 
للصين. وف��ي المقابل، قد تبدأ دول منطقة 
الش��رق األوسط باستقبال رؤوس األموال 
الخاصة م��ن الصين مع توقع اس��تهداف 
هذه األموال بشكل رئيس مشاريع التطوير 

العقاري الفاخرة التجارية منها والسكنية.
الحالة السياسية

أم��ا حال��ة العال��م سياس��ياَ ف��ي 2016 
فيتوقع التقرير أن تس��تمر منطقة الش��رق 
األوسط وأوكرانيا وبحرا الصين الجنوبي 
والشرقي كمناطق صراع رئيسية ومناطق 
جيوسياسية ساخنة. ويس��تعرض التقرير 
السيناريوهات المحتملة لألزمة األوكرانية 
مس��تبعداً أي��اً منها ومرجحاً بق��اء الوضع 

على حاله.
وفي المقابل، يكش��ف التقرير استمرار 
توتر العالقات األميركية الروسية من دون 
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الحثيثــة لتوثيــق جســور التواصل االجتماعــي والحضاري 
وتمتيــن العالقات االقتصادية بين البرازيــل والعالم العربي. 
ونلتزم من جانبنا تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين، 
مــن خالل فتح آفــاق جديدة لبناء روابــط تجارية قوية وتنفيذ 
برامج نوعية لتشجيع التبادل الثقافي. ونتطلع إلى دول الخليج 
العربي باعتبارها وجهة واعدة للتعاون التجاري، بالنظر إلى 
ما تتمتع به من فرص اســتثمارية جاذبة للشركات البرازيلية. 
وفي المقابل، توفر البرازيل إمكانات هائلة الستقطاب رجال 
األعمال والمستثمرين العرب لالستفادة من المناخ االستثمار 
اإليجابي والنمو االقتصادي المطّرد. وال شــك في أّن التقدير 
البالــغ والنظرة اإليجابية التي يحملهــا البرازيليون لنظرائهم 

العرب تمثل قاعدة متينة لترسيخ العالقة الثنائية المتينة.
قدرة عالية على االندماج

وأشــار االســتطالع أيضاً إلى القدرة العالية التي أظهرها 
العــرب على االندماج بفعالية تامة ضمن المجتمع البرازيلي. 
وعلى الرغم من أّن 75 % من المشــاركين في االســتطالع 
أكدوا أّن العرب يحافظون على الكثير من الســمات والمالمح 
المميزة ألوطانهم األصيلة، في الوقت الذي أشــار فيه 88 % 
منهــم إلى أّن العرب يبدون مثــل البرازيليين. واعتبر 82 % 
منهــم، العرب في الواقع برازيلييــن، في حين قال 79 % أن 
العرب مندمجون بشكل تام ضمن المجتمع البرازيلي. وأفادت 
الغالبيــة العظمى من العينة بأنهــا ترحب بانخراط العرب في 
أعمالهم وحياتهم العائلية والعملية، مظهرة استعداداً تاماً لبناء 

عالقات اجتماعية وثيقة في ما بينهم.

وعــن تأثيــر الجاليــة العربيــة فــي 
البرازيل، أشــار 57 % من المشاركين 
في االســتطالع إلــى أن العرب نجحوا 
فــي إحداث بصمــة إيجابية فــي مجال 
التجــارة، فيما أفــاد 42 % بــأّّن األثر 
األكبر يتجســد في فــن الطهي و21 % 
في االقتصاد. وأجاب 11 % من العينة 
بأّن تأثير العــرب يتجلى ضمن القطاع 
الصحــي، وبنســبة مماثلــة فــي مجال 
الفنــون. ويظهــر االندمــاج الكبير بين 
العــرب والبرازيليين ضمــن المجتمع 
البرازيلي بشــكل كبير في المأكوالت، 
البرازيلييــن يظهــرون  وأّن  ال ســيّما 
اهتماماً الفتاً باألطباق العربية التقليدية 
التي باتــت جزءاً ال يتجزأ مــن المائدة 
البرازيلية، ال ســيّما الكبــة والصفيحة 
والتبولة. واختتم االســتطالع بتأكيد 68 
% من العينة برغبتهم في زيارة الدول 
العربية، وباألخص السعودية والعراق 

ومصر وسوريا ولبنان.
التجارة العربية-البرازيلية

وشــهد حجم التبــادل التجــاري بين 
الــدول العربية والبرازيل نمواً الفتاً في 
العقد الماضي وتجاوز 26 مليار دوالر، 
مدفوعاً بالنمو االقتصادي الكبير في تلك 
الدول. وسجلت الصادرات العربية إلى 
البرازيل 3.37 مليــارات دوالر خالل 
النصف األول من  2015 وفقاً لتقارير 
إحصائيــة من وزارة التنمية والصناعة 
والتجارة الخارجية البرازيلية. وجاءت 
المعــادن والوقــود والنفــط ومشــتقاته 
فــي أعلــى قائمــة المنتجــات العربيــة 
المصــّدرة إلــى البرازيــل. وتصّدرت 
المملكة العربية الســعودية قائمة الدول 
العربية األعلى تصديــراً إلى البرازيل 
بقيمــة 776 مليــون دوالر، فيما بلغت 
صــادرات الكويت 243 مليون دوالر، 
مليون دوالر.تليها اإلمارات العربية المتّحدة بـ 239 

روبنز حنّون

العرب يندمجون في المجتمع البرازيلي ويعززون وضعهم االقتصادي

تقدير واسع من البرازيليين وجهود لتقوية الروابط
أظهرت دراســـات  أجرتها ســـفارة 
ســـلطنة ُعمان في البرازيـــل، التقدير 
البالغ الـــذي يحمله غالبية البرازيليين 
تجاه العرب المقيمين فـــي أكبر دولة 
في أميركا الالتينية، الفتةً إلى التصّور 
اإليجابي القوي في البرازيل تجاه دول 
العالم العربي. وتفيد التقديرات الحالية 
بأّن الجالية العربية في البرازيل تفوق 
10 ماليين شـــخص، ممن يحافظون 
على عالقات وثيقة وبنّاءة مع المجتمع 

البرازيلي.
وتنظــر الغرفــة التجاريــة العربيــة 
البرازيلية (ABCC) بتفاؤل حيال هذه 
النتائــج باعتبارها دافعــاً قوياً لمواصلة 
تكثيف الجهود لتقوية الروابط التجارية 
واالقتصاديــة والثقافية واإلنســانية بين 

الجانبين.
استطالع رأي

وأجــري مؤخراً اســتطالع رأي من 
قبل ”بيسكياس آفانساداس“، شمل 741 
مشــاركاً مــن مختلف الفئــات العمرية 
والخلفيات االجتماعية واالقتصادية من 
كل أنحاء البرازيل. وكشفت النتائج عن 
أّن غالبية المشــاركين في االســتطالع 
وصفت العرب المقيميــن في البرازيل 
باألشخـاص المتفانين في العمل 97 %، 
المحترميــن 93 %، المميزين 92 %، 
الــرواد فـــي عالــم األعـمــال91 %، 
المتعلمين 91 %، المجتهدين 90 %، 
األذكيــاء 89 %، األخالقيين 89 %، 
الجيديــن 88 %، الســعيدين 86 %، 
الودوديــن 85 %، الصادقين 85 %، 
الجديريــن بالثقــة 80 %، المقتصدين 
72 %، المنفتحيــن 57 %،العصريين 

57 %، العاطفيين 54 %.
وقال نائــب رئيس التجارة الخارجية 
في ”الغرفة التجارية العربية البرازيلية“ 
روبنــز حنّون: تأتي نتائج االســتطالع 
األخيــر لتدفعنا قدمــاً لمواصلة جهودنا 
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مقارنــة هــذه التوقعــات واالفتراضــات مع 
توقعات وافتراضات الشــابات اللواتي يعملن 
المســؤولين  بالفعل، وتوقعــات وافتراضات 
عن التوظيف في الشــركات، ذكوراً  كانوا أم 

إناث؟
وقــد أظهرت دراســة ”الوظائــف األولى 
للشــابات في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا: التوقعــات والواقــع“ نتائــج مثيرة 

لالهتمام، منها:
* 44 % من الشــابات الباحثات عن عمل 
فــي دول المشــرق العربي يتوقعــن مواجهة 
صعوبة أكبر في الحصــول على أول وظيفة 

لهن بدوام كامل، مقارنة بالرجال.
* أفادت 4 % فقط من الشابات و8 % من 
أصحاب العمل في الشرق األوسط، في سؤال 
حول التحديــات، انهم يعتقدون أن ليس هناك 
تحديات تواجه الشــابات لدى دخولهن ســوق 

العمل في مجال تخصصهن.

* بالمقارنة مع مناطق أخرى في الشــرق 
األوســـط، تعــد الشــابـات في دول المشرق 
العربــــي أقل احتمــاالً مــــن أقرانهـــن فـي 
لمواجهــة  الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس 
الضغوط االجتماعية عند البحث عن وظيفة، 
الباحثــات  21 % مــن الشــابات  حيــث أن 
عن عمل فــي دول المشــرق العربي اخترن 
”محدوديــة الفصـــل بين الجنســــين“ كعقبة 
هامة أثناء محاولة الحصول على وظيفة و17 
% فقــط اخترن ”صعوبـــات المواصالت أو 

التنقل“.
أو  الشــــخصيـة،  العالقـــات  دور  كان   *
”الواســطة“، فــي الحصــول علــى وظيفــة 
واضحــاً ضمن نتائــج الدراســة. 32 % من 
الشابات الموظفات في منطقة الشـرق األوسط 
أشــرن إلــى أن معرفــة موظف في الشــركة 
ساهم في حصولهن على أول وظيفة لهن، في 
حين أشــارت 25 % من الســيدات الباحثات 
عن عمـل إلى اعتقادهـن بـأن معرفة شخص 
ما في الشــركة يعد أفضل وسيلة لهن لضمان 

أول وظيفة بأجر وبدوام كامل.
* سجلت دول المشرق العربي أعلى نسب 
من التمثيل النســائي ضمن القوى العاملة في 
المتوسط، حيث تضم 75 % من الشركات ما 

بين 25 % و75 % موظفات.
* كان القطاع العام الحكومي الخيار األقل 
شعبية للباحثات عن عمل في المشرق العربي 

.(% 10)
* أشــــارت غالبيــة الشــابات وأصحــاب 
العمل في الشرق األوســط إلى أنهم يدعمون 
شخصياً سياسات دفع عجلة توظيف الشابات، 
حيــث أعربت أكثر من 80 % من الشــابات 
ومــا يقارب 70 % من أصحــاب العمل عن 

دعمهم.
* أشار أصحاب العمل في الشرق األوسط 
الــى أن أبرز اآلثــار اإليجابيــة أو المهارات 
التــي تقدمها المــرأة لنمو الشــركة وتطورها 
(11 %).هي القيادة والوالء (18 %) وزيادة اإلنتاجية 

توظيف الشابات في الشرق األوسط وشمال افريقيا

تفضيل الشركات الخاصة المحلية الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من التقدم الذي شهدناه اقليمياً 
طوال العقود الماضية في مجال المســـاواة 
بين الجنســـين في التعليـــم، صرحت منظمة 
التعاون االقتصـــادي والتنميـــة أن أقل من 
إمرأة واحدة من بين كل ثالث نساء تعمل في 

منطقة الشرق األوسط.
وفي هــذا الصدد، أصــدر بيت.كوم، اكبر 
موقع للتوظيف في الشــرق األوســط، تقريراً 
جديــداً بعنــوان: ”الوظائف األولى للشــابات 
في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا: 
التوقعــات والواقع“، وذلــك بالتعاون مع كل 
من مؤسســة يوغــوف (YouGov) العالمية 
ألبحاث الســوق، ومؤسســة التعليــم من أجل 
التوظيف (EFE)، التي تعتبر شبكة توظيف 
الشــباب الرائدة في منطقة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا.
ويعالج هذا التقرير أبرز مخاوف الشــابات 
الراغبــات بدخــول ســوق العمل فــي منطقة 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا والواقع الذي 

تواجهنه.
معايير شمولية الجنسين

وتبحث الدراسة في معايير شمولية الجنسين 
على مستوى المنطقة، فيما تسلّط الضوء على 
الوضع الحالي لتوظيف الشــابات، إلى جانب 
المفاهيــم والحقائــق التي تواجههم في ســوق 

العمل وأماكن العمل المعاصرة.
والجديــر بالذكــر أن الكثير مــن األبحاث 
التــي تتنــاول مســتويات بطالــة اإلنــاث في 
المنطقة يجري تعميمهــا على جميع األعمار 
وال تختص بفئة الشــابات على وجه التحديد، 
على الرغم من أنهن يســتعّدن لدخول ســوق 
العمل وســط تضخم غير مسبوق لفئة الشباب 
في المجتمع مصحوبة بتغير تكنولوجي سريع 

الى حد كبير.
وضمــن هذا اإلطار، يتطــرق التقرير إلى 
أســئلة من النوع التالي: كيف تبحث الشابات 
عن وظيفــة لدى دخولهن ســوق العمل؟ وما 
هــي التوقعات واالفتراضــات التي تدور في 
خاطرهــن أثناء عملية البحــث؟ وكيف يمكن 
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”RM 07- 02Pink Lady Sapphire“
أَطـلــــق دار ريتشــــارد ميــل 
 RM 07-02 Pink Lady ساعة
Sapphire الـتـي تتميـــــز بعيار 
أوتوماتيكي يحميــه إطار مرصع 
بالياقــوت الــوردي إضافــةً إلــى 
خصائــص تقنيــة اســتثنائية مثل 
الجســور الذهبيــة المزينــة يدوياً 
والمرصعــة باألحجــار الكريمة، 
ونابض الهندسة المتغير من الذهب 

األحمر 18K 5N المرصع بالماس وحزام الســاعة المصنوع من 
جلد التمساح األبيض.

ساعة “Gear S2” من سامسونغ
أطلقت شركة سامسونغ  

الذكية  ســاعتها 
 Gear  S2
في اإلمارات، 

ضـــمـــــن 
“اســتـوديـو غاالكسي 

سامســونغ” في “دبــي مول”. 
 Gear S2و Gear S2  وتتميز الساعة الجديدة  المتوفرة  بخيارين
Classic بشكلها الدائري، وجسمها المصنوع من االستينليس ستيل 
القوي وقدرتها المتطورة على االتصال باإلنترنت، كما تحتوي على 

تطبيقات مبتكرة للصحة واللياقة البدنية.

ساعة “روز - غولــد” من هواوي
 قامت شــركة هواوي  
بإصــدار نســخة “روز-

غولــد” من الساعة الذكية 
 ،Huawei Watch
وتأتــي بهيكل من الفوالذ 
المقاوم للصدأ ومرصعة 
بذهــب 22 قيــراط. أمــا 

مــن الناحية التقنية قد تم تزويدها بشاشــة 1.4 إنش ومعالج رباعي 
النواة بتردد GHz 1.2، وذاكرة بحجم MB 512، ومساحة تخزين 
بحجــم GB 4. اضافــة الى وجود  مستشــعر لضربات القلب، كما 

تدعم تقنيتي البلوتوث والواي فاي.

نسخة ذهبية من “رويال أوك”
“أوديمــار  شــــركة  تعيــد 
بيغيــه” أمجاد الذهب األصفر 
في 2016 إلى عالم الّصدارة، 
في ســاعة “رويال أوك” ذات 
التقويم األبدي الجديدة 2016 
عبر دمجه مع أكثر منظومات 
المعقدة رومانســــيـة  الحركة 
وكالســيكية. ومنحت شاشات 

عرض التقويم األبدي التقليدية ألقراص الساعة “غراند تابيسيرييه” 
المزينــة - ذات النمــط الرقيــق والمربعــات ثالثية األبعــاد أفضل 

المواضع.

“قطرة الندى برستيج” لألعياد
 OMEGA شـــــــركـة  قـامـــت 
بتصميم ســاعة قطرة الندى برستيج 
“ديــودروب”، مــن مجموعة دوفيل 
مصنوعة من الذهب األحمر بمناسبة 

األعياد.
وتضم الســاعة 8 ماسات مرصعة 
علــى المؤشــرات مع ثــالث قطرات 
نــدى علــى الجانبيــن، وســوار أنيق 
يتألف من 5 وصالت، أما مينا الساعة 
فهو مصنوع مــن أم الآلليء والذهب 

األحمر وتزينه 3 فراشات.

ساعة “غيلدا غراند بيفي” الجديدة
تقدم دار الساعات 
الســــويســـــريــة 
آنـــد  “إبـرهــــارد 
كـو” سـاعة “ غيلدا 
بـيـفــي”،  غـرانــد 
بعلبتها ذات الشكل 
مـــن  اإلهلـيـجـــي 

الصلب والخطوط الناعمة التــي تحيط بميناء عرق اللؤلؤ األبيض 
بأرقام عربية عند الســاعات 3، 6، 9 و12 ... وتحتوي العلبة على 
212 ألماسة على ثالثة صفوف تعزز الميناء، فيما يحيط بالتاج 14 

ماسة أخرى.
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“الذهبية الملكية” لزها حديد
المهندســـة  نالــت 
العراقيــة زهــا حديد 
الميداليـــة الذهبيــــة 
للهندســــة  الملكيـــة 
فـــي  المعمـاريـــــة 
بريطانيا، لتكون أول 
امــرأة تحظــى بهـذا 

التتويج، كما صنفت حديد في 2008 في المرتبة 69 للنساء األكثر 
نفوذاً في العالم. ومن أبرز تصميمات حديد: حوض السباحة لدورة 
األلعاب األولمبية في لندن ســنة 2012، ودار األوبرا في غوانغجو 

في الصين فضالً عن تصاميم عدة في جميع أنحاء العالم.

نوفيللي وويبر في “مرسى ياس”
أذهــل الشــيف العالمي 
نوفيللي  كريســتوف  جان 
أجنحــة ضيافة  ضيــوف 
الشركات في حلبة “مرسى 
يــاس” باســــتـعراضـات 
الطهي الحيــة التي قدمها 
لهــم بمســاعدة أســطورة 
الفورمــوال1 مارك ويبر. 

وقــدم نوفيللــي، قائمة مميزة من المأكوالت لــزوار األجنحة خالل 
ســباق الجائــزة الكبرى في أبوظبــي، مقدماً لهم خيــارات ترضي 

أذواقهم فيما تابعوا أحداث اإلثارة على حلبة السباق.

“باتشي” تنير متاجرها في بيروت
كشــفت باتشي 
عــن مجموعــــة 
عـيــــد الميــــالد 
لـلـعــــــام 2015 
واجهـة  مضيئــةً 
متاجرها الرئيسـة 
فــي وســط مدينة 
بيـــروت، حيــث 

بدت واحة ميالدية تشــّع أضــواًء. وتضّم المجموعة التي تناســب 
كل األذواق،إصداراً محدوداً من شــوكوال الـ“Truffle” وخيارات 

متنّوعة لتغليف الهدايا،ُصّممت حصرياً لموسم األعياد.

شجرة “جبيل” بين األجمل عالميًا
اختارت صحيفة 
  The Guardian
األميركية شـــجـرة 
جبيـــل الميالديـــة 
بـيــــن األجـمـــــل 
عالميــاً، وللســــنـة 
الثانيـة على التوالي 

تحجــز مكاناً لها وســط زينــة 13 مدينة من مختلف أنحــاء العالم. 
وأضيئت الشجرة برعاية بنك بيبلوس ومساهمة تجار المدينة، حيث 
استند التصميم على مفهوم إبداعي يشير إلى واقع جبيل الذي يحاكي 

الماضي والحاضر بأسلوب عصري.

افتتاح “سانت ريجيس دبي”
أعلنت “سـانت 
للفنادق  ريجيــس 
لمنتجعــــات”  وا
لشــــركة  التابعة 
سـتاروود للفنادق 
والمنتجعـات عـن 
افتتــاح “ســـانـت 

ريجيس دبي” في الحبتور ســيتي. ويوفر الفندق الذي تعود ملكيته 
إلــى مجموعة الحبتور، ثمانية مطاعم اســتثنائية، وأول “إيريديوم 
ســبا”، فضالً عن أول جناح “بنتلي” في المنطقة سيتم الكشف عنه 

في مطلع العام 2016.

حسين بظاظا يفوز بجائزة األزياء
أعلن مجلس دبي للتصميم واألزياء 
وموقــع Style.com/Arabia عن 
فوز حســين بظاظا بالــدورة األولى 
من جائزة األزيــاء، التي تهدف إلى 
دعم المواهب والمصممين الناشئين 
فــي العالــم العربــي، وذلــك خالل 
حفــل عشــاء خاص تم  فيــه إطالق 
الجائــزة األولــى مــن نوعهــا على 
مستوى المنطقة، بالتعاون مع الموقع 
اإللكتروني المتخصص في األزياء 

.”Farfetch.com“
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أمسية موسيقية في األسمبلي هول
الجامـعـــة  نظـمــــت 
األنطونيــة بالتعــاون مع 
المركز الثقافي الروســي 
والجامعــة األميركية في 
بيروت أمســية موسـيقية 
فــي األســــمبلي هــول، 
أحياهـا عـــازف البيانــو 

الروسي ديمتري ماسلييف، الحائز على المرتبة األولى في مسابقة 
تشايكوفســكي العالمية لعام 2015. حضرالحفل السفيرة الهولندية 
في بيروت استير سومسين، القنصل العام للسفارة الروسية يوسف 

اباكاروف،ومدير المركز الثقافي الروسي خيرات أحمتوف.

مسابقة “ساعة العام” للشرق األوسط

أقيم حفل توزيع “جائزة ســاعة العام” للشــرق األوســط بنسخته 
الحادية عشــرة فــي فنــدق “الريتز-كارلتون” مركز دبــي المالي 
العالمي، حيث تم تكريم 12 شركة لصناعة الساعات على إنجازاتها. 
وجرى اختيار الســاعات الفائزة من قبل لجنة تحكيم من بينهم عدد 
من جامعي الساعات، مثل كلود صفير، مشعل كانو، عادل إبراهيم 

يوسف وعباس بهبهاني.

 إطالق التصميمات المعاصرة للعبايات
قدمت عالمـة 
األزياء الماليزية 
“هدايــا العالمية 
للعبايــات” فــي 
نادي كافالي في 
دبي، مجموعتها 

الجديدة لخريف وشــتاء 2015 من التصميمات المعاصرة للعبايات 
المقدمة للمــرأة التي تبحث عن قطع األزياء التقليدية القابلة للتبديل 
والتغيير والمناِســبة لكل زمان. وتجمع المجموعة الجديدة بين ثقافة 
وتقاليــد العالم اإلســالمي مع االتجاهات العالميــة التقدمية في عالم 

الموضة.

“موفنبيك سيام باتايا” في تايالند
افتتحــت شــــركة 
الفنادق السـويسـريـة 
موفنبيــــك للفنـــادق 
فنــدق  والمنتجعــات 
“موفنبيـك ســــــيـام 
بـاتـايـــا” وهــو أول 
منشأة من فئة الخمس 

نجــوم في منطقة ناجومتين في باتايا-تايالنــد. ويقع المنتجع الجديد 
بالقرب من نادي أوشن مارينا لليخوت، وسيطلق عصراً جديداً من  
فنون الضيافة الراقية على الشــاطىء وأفخر المطاعم والنشــاطات 

الممتعة  كاإلبحار واستكشاف الجزيرة.

شجرة الميالد تضيء بعلبك
أضــاءت 
“الجمعيــــة 
اللبنـانـيـــــة 
يـــــش  للتعـا
واإلنـمــاء” 
ة  شـــــجـــر

الميالد المجيد، ومجسمات تمثل الكعبة والمسجد النبوي الشريف، 
في ساحة مريم العذراء في بعلبك.

وجاء  هذا النشــاط تحت شــعار “كرمال بعلبك بتلبقلي الفرحة 
والزينــة كرمــال تكون فرحتنــا فرحتين: الميالد المجيــد والمولد 

النبوي الشريف”.

“سالسا” لخريف وشتاء 2016/2015
كشفت سالسا، العالمة البرتغالية 
المعروفة بمجال مالبس الجينز عن 
مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 
2016/2015 في قطر، بمشاركة 
عارضي األزيــاء العالميين تاتيانا 
ميتيوشــينا وتوماز دي اوليفييرا، 
كذلك مجموعة من الصور التقطها 
المصور فريديريكو مارتن اضافة 

إلى تصاميم جويس دوري.
وقد استوحت المجموعة الجديدة 

جمالها من أوراق الخريف المتساقطة وأيام فصل الشتاء.
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A، والشــريطية الوحيــدة (الــدودة الشــريطية)، والســموم الفطريــة 
األفالتوكســين (التي ينتجها العفن على الحبــوب المخزونة على نحو 

غير مالئم).
هواجس الصحة العامة

بعض األمراض، كالتي تســــببها الســــالمونيال غيــر التيفيـة، هي 
أحد هواجس الصحة العامة في كل أقاليم العالم، وفي البلدان المرتفعة 
والمنخفضــة الدخــل على حدٍّ ســواء. وهنــاك أمراض أخــرى، مثل 
حمــى التيفوئيد، والكوليــرا المنقولة باألغذية، والقولونية اإلشــريكية 
الممرضة، هي أكثر شــــيوعاً في البلــدان ذات الدخل المنخفض، في 
حيــن أن العطيفــة هــي عامــل ممرض مهــم في البلــدان ذات الدخل 

المرتفع.
ويــزداد خطر األمــراض المنقولة باألغذية في البلــدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل، الرتباطها باستعمال المياه غير المأمونة في إعداد 
الطعام، وســوء مســتوى النظافة، والظروف غيــر المالئمة في إنتاج 
األغذية وتخزينها؛ وانخفاض مســتويات محــو األمية والتعليم، وعدم 

كفاية تشريعات السالمة الغذائية أو عدم تطبيق هذه التشريعات.
ويمكن لألمراض المنقولة باألغذية أن تسبِّب أعراضاً ألَمد قصير، 
مثل الغثيان والقيء واإلســهال (ويُشار إليها بالتسمم الغذائي)، ويمكن 
أيضاً أن تســبِّب أمراضاً ألَمد أطول، مثل الســرطان، وفشل الكلى أو 
فشــل الكبد، واالضطرابات الدماغية والعصبية. وهذه األمراض أكثر 
خطــورة علــى األطفال والنســاء الحوامل، وكبار الســن أو من لديهم 
ضعفاً في الجهاز المناعي. وقد يعاني األطفال الذين ينجون من بعض 
والعقلي، مما يؤثِّر في نوعية حياتهم تأثيراً دائماً.األمــراض المنقولة باألغذية األشــد خطــورة من تأخــر النمو البدني 

 د. مارغريت تشان

تقديرات منظمة الصحة العالمية عن األمراض المنقولة باألغذية

30 % من وفيات األمراض تقع بين األطفال دون الخامسة
يشـــكل األطفال دون سن الخامســـة حوالى ثلث الوفيات الناجمة 
عـــن األمراض المنقولة باألغذية، على الرغم من أنهم يشـــكلون 9 
لَت إليها  % فقط من ســـكان العالم. هذه هي إحدى النتائج التي توصَّ
”تقديرات منظمـــة الصحة العالمية عن العـــبء العالمي لألمراض 
المنقولة باألغذية“، والتي تَُعد التقرير األكثر شـــموالً حتى اآلن عن 

تأثير الطعام الملوث على الصحة والعافية.
  يَْذُكــر التقريــر، الــذي يقدِّر عبء األمــراض المنقولــة باألغذية 
الناجمة عن 31 عامالً من عوامل المرض، مثل البكتيريا والفيروسات 
والطفيليات والســموم والمواد الكيميائية، أن ما يقرب من 600 مليون 
شــخص، أي نحو شــخص من كل 10 أشــخاص في العالم، يصابون 
بالمرض كل عام بســبب تناولهــم أغذية ملوثة، يموت منهم 420 ألف 

شخص من بينهم 125 ألف طفل دون الخامسة من عمرهم.
إجراءات مواجهة المرض

وتقول الدكتورة مارغريت تشــان، المديــرة العامة لمنظمة الصحة 
العالمية: ”حتى اآلن، كانت التقديرات عن األمراض المنقولة باألغذية 
غامضــة وغير دقيقة. وأخفَى هذا الوضع الخســائر البشــرية الحقيقية 
للطعام الملوث. ويضع هذا التقرير األمور في نصابها. ذلك أن معرفة 
أي مــن الكائنــات الممرضة هي التي تســبِّب أكبر المشــاكل وفي أية 
منطقــة من العالم يمكن أن تؤدِّي إلى إجراءات موجهة يتّخذها الناس، 

والبرلمانيون، والصناعات الغذائية“.
وفــي حين يمثِّل عبء األمراض المنقولة باألغذية هاجســاً للصحة 
العموميــة على الصعيــد العالمي، فإن اإلقليم األفريقــي وإقليم جنوب 
شــرق آســيا لمنظمة الصحــة العالمية لديهما أعلى معــّدالت لإلصابة 
والوفيات، وهذا يشمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

ويقول الدكتور كازواكي مياجيشــيما، مدير ”إدارة السالمة الغذائية 
واألمــراض الحيوانية المصدر“ في منظمة الصحة العالمية، ”إن هذه 
التقديرات هي نتيجة عشر سنوات من العمل، وتَُضم مدخالت من أكثر 

من 100 خبير من كل أنحاء العالم“.
إن أمــراض اإلســهال هي المســؤولة عن أكثر مــن نصف العبء 
العالمــي لألمــراض المنقولــة باألغذيــة، فهــي تصيــب 550 مليون 
شــخص بالمــرض، وتوقع 230 ألف وفاة ســنوياً. ويتعرَّض األطفال 
لمخاطــر، خاصة من أمراض اإلســهال المنقولــة باألغذية، فيصاب 
بســببها 220 مليــون طفل بالمرض، ويتوفــى 96 ألف طفل كل عام. 
وغالبــاً ما ينجم اإلســهال عن تناول اللحوم النيئــة أو غير المطبوخة، 
والبيض، والمنتجــات الطازجة ومنتجات األلبان الملوثة بفيروســات 
 ،Campylobacter وجراثيم العطيفة ،norovirus النوروفيــروس

والسالمونيال غير التيفية، واإلشريكية القولونية المعدية.
أمــا األمراض األخرى الرئيســية التي تســاهم في العــبء العالمي 
لألمــراض المنقولــة باألغذية فهــي حمــى التيفوئيد، والتهــاب الكبد 
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جهاز لسحب الدم من دون إبرة

قامت ش��ركة غوغل بتقديم طلب  للحص��ول على براءة اختراع  
إلبتكارها نظاماً لس��حب الدم من دون إبرة، والذي يمكن استخدامه 
إما على شكل جهاز قابل لالرتداء على معصم الشخص أو كجهاز 
باليد يمكنه أخذ الدم من إصبع اليد أو من أجزاء أخرى من الجس��م 

بسهولة.
وأش��ارت “غوغل” إل��ى أن مثل هذه التقنية ق��د تكون وجهتها 
النهائية أيدي المس��تخدمين، لتس��اعدهم على إج��راء االختبارات 
الدورية اليدوية لمرضى الس��كري على س��بيل المث��ال، من دون 
الحاجة للذهاب إلى المختبرات أو الس��تعمال اإلبر الموجعة لوخز 

االصبع وسحب الدم.

هيكلة جديدة إلدارة “زليخة”روبوت يستأصل ورمًا
ش������رف  أ
ح������و  ا ج��ر
مس���ت�ش���ف�ى 
ف��ي م�دي�ن���ة 
نوفوسيبيرسك 
الروس�����ي�ة، 
ع��ل�����ى أول 
عملية جراحية 
أج��راه��������ا 

روبوت - جراح الستئصال ورم خبيث في رحم سيدة،حيث قرروا 
اس��تئصاله باس��تخدام روبوت – جراح، وعدم اللجوء الى الطريقة 

المتبعة،أي التدخل الجراحي باستخدام المنظار.
ويس����مح ه����ذا الروبوت للجراحي���ن بمتابعة س����ي�ر العملية 
في ص��ورة ثالثي��ة األبعاد، عالي��ة الدقة، كما يعمل على أس��اس 
منظومة “da Vinci”، التي تملك إمكانيات هائلة مقارنة بالتدخل 
الجراح��ي بالمنظار، ألنها تضمن ال��ى حد بعيد تقليص احتماالت 
ظهور تعقيدات خالل إجراء العملية. وقد أكد األطباء إتمام العملية 

بنجاح.

ع��ل��ن�����ت  أ
ع����ة  م�ج��م��و
للرعاي�ة  زليخة 
الصحي���ة ع��ن 
ص����ب  ل�م�ن�ا ا
ة  ي�����د ل�ج��د ا
ء  ع��ض������ا أل
إدارت�ه���ا والتي 
ته��دف لتعزي�ز 
مب��ادئ حوكمة 

ال��ش��ركات داخ��ل المجموع��ة وللمس����اهمي�ن الخارج�ي�ي���ن.
وسيتس��لم طاهر ش��مس منصب��اً جديداً في مستش��فى “زليخة” 
ليصب��ح المدي��ر التنفيذي، حيث س��يتولى مس��ؤولية جميع أصول 
المجموع��ة بم��ا فيه��ا مستش��فى “أليكس��يس” الجدي��د ف��ي الهند 

والمجموعة في دولة اإلمارات.
وأصبحت مؤسس��ة مستش��فى زليخة الدكت��ورة زليخة داوود، 
رئيس مجلس إدارة المجموعة في الوقت الذي تس��لمت فيه زنوبيا 

شمس، منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة للمجموعة.

استخراج المعادن من الفضاء

رفع الكونغرس األميركي جميع القيود المفروضة على استخراج 
الثروات الطبيعية من أجرام في الفضاء، بهدف تش��جيع الش��ركات 
الخاصة التي تتعاون مع “ناسا” في هذا المجال، كما اعتبر أن رفع 
القيود عن اس��تخراج المعادن في القمر والكويكبات من شأنه إنشاء 
صناعة فضائية مس��تقلة ف��ي الواليات المتحدة. وكانت الش��ركتان 
الخاصتان األميركيتان بالنتري ريسورسز وديب سبيس اندستريز، 
قد أعلنتا عن نيتهما اس��تخراج الموارد الطبيعية في الكويكبات. أما 
“ناس��ا” فتعمل على تحقي��ق برنامجها الخ��اص باصطياد األجرام 

الفضائية الصغيرة من دون اصطدامها باألرض.
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طاقة كهربائية من الطحالب

أح��رز العلم��اء تقدماً ف��ي مجال تولي��د الطاق��ة الكهربائية من 
الطحالب، ما سيمثل طفرة في تكنولوجيا الطاقة الخضراء لمكافحة 

تغير المناخ.
وأش��ارت كلية الهندس��ة بجامع��ة كول��ورادو االميركية إلى أن 
ه��ذه التكنولوجيا تس��تخدم عملي��ة التمثيل الضوئي الت��ي تقوم بها 
الطحالب،حيث أكد الباحثون أنها تخلق، بش��كل طبيعي، سيالً من 

اإللكترونات ويمكن تحويلها إلى كهرباء.
وتق��وم التكنولوجي��ا الجدي��دة عل��ى الح��د من انبع��اث غازات 

االحتباس الحراري،كما ستساهم في شحن الهواتف الذكية . 
وأك��د الباحثون أن كهرباء الطحال��ب صديقة للبيئة وال تتضمن 

االستعانة بأي مواد خطرة.

خسائر هائلة بسبب تغّير المناخ

قدَّرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة “فاو” في تقريرها 
الذي أصدرته قبيل قمة المناخ في باريس، قيمة الخسائر االقتصاديّة 
الناجمة ع��ن الكوارث الطبيعية، خالل الفت��رة بين العامين 2003 

و2013، التي بلغت 1.5 تريليون دوالر أميركي.
وح��ذَّرت “ف��او”، م��ن أن تزايد ح��االت الجف��اف والفيضانات 
والعواصف الناجمة عن تغير المناخ ، فاقم من األضرار التي لحقت 
بالقطاعات الزراعية في العديد من البلدان النامية، وعلى نحو يرفع 
م��ن خطر أن تواجه انعدام األمن الغذائي. كما أوضحت مدى تأثير 

الكوارث على البطالة وتآكل الدخل على المزارعين.

“السكتة” أخف على متعددي اللغات
توصلت دراسة حديثة إلى أن المتحدثين 
بلغ��ة ثاني��ة أو أكثر غير لغته��م األصلية 
يس��تعيدون وظائفه��م اإلدراكي��ة بواق��ع 
الضعف عمن يتحدثون لغة واحدة فقط إثر 
إصابتهم بالس��كتة الدماغية. وقالت أستاذة 
األم��راض العصبية في معهد نظام للعلوم 
الطبية في الهند سوفارنا أالدي، والمشرفة 
عل��ى الدراس��ة: إن اس��تخدام لغ��ات عدة 

يمثل تحدياً للدماغ، ألنه يصبح من الصعب إيجاد لفظ معين لمعنى 
واح��د بين لغات عدة، ومثل هذا التحدي يقوي المرونة العصبية أو 

المخزون المعرفي، ما يهيئ الدماغ للتعامل مع األمراض.

الموسيقى تخفف اآلالم
جامع����ة  أج����رت 
السويس��رية  زوري��خ 
دراسة حديثة أظهرت 
أن الموس��يقى ليس��ت 
مج�رد غ��ذاء لل��روح 

ب�ل إنه�ا تس���اع�د على التئام الجروح بع��د العملي�ات الجراحي��ة.
وأفادت الدراسة أن المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية 
ممن استمعوا للموسيقى قَلّت لديهم مستويات االحساس باأللم والقلق، 
وانتظمت لديهم ضربات القلب وانخفض لديهم مس��توى ضغط الدم 
مقارنة بمن لم يس��تمعوا إليها. وتزداد فوائد االستماع إلى الموسيقى 

عندما يختار المرضى الموسيقى المحببة اليهم.

أكبر مركز الستنساخ الحيوانات
كشف علماء صينيون 
أنه سيتم بناء أكبر مركز 
في  الحيوانات  الستنساخ 
الصي��ن، ومن المقرر أن 
يعمل المركز، وهو تحت 

االنش��اء حالياً في مدينة تيانجين للتنمي��ة االقتصادية والتكنولوجية 
التابعة للحكومة، على استنساخ حيوانات من بينها الكالب البوليسية 
والكالب االليفة والماش��ية وخيول الس��باقات، كما أنه من المخطط 
أن يقام في المجمع مختبر لالستنس��اخ وبنك للجينات ومركز لتعليم 
للعل��وم. ومن المتوق��ع أن يتم االنتهاء من المبنى الرئيس��ي بحلول 

حزيران/يونيو 2016.

71



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

لينوفو تتخلص من عالمتها التجارية
عل��ى الرغم 
من مرور أكثر 
من س��ن�ة على 
إنه��اء جمي���ع 
اج��������راءات 
استحواذ لينوفو 
على موتوروال  

وذل��ك بقيم��ة وصل��ت إل��ى 2.91 ملي��ار دوالر، اال أن  الش��ركة 
الصينية طيلة العام 2015 كانت تتعامل مع عالمتها التجارية على 
أنها مس��تقلة في حين بقيت هواتف موت��وروال على نفس التصميم 

وشركتها تتبع نفس السياسة في الشحن للعمالء.
آخ��ر التقارير الجديدة تفيد بأن ش��ركة لينوفو تخطط ابتداء من 
عام 2016 للتخلص من عالمتها التجارية الش��هيرة والبدء بتنظيم 
أنش��طة انت��اج الهواتف الذكي��ة وذلك من خالل اصدار سلس��لتين 
األولى هواتف راقية وعالية الجودة تحث اس��م موتوروال والثانية 
هواتف متوسطة ورخيصة س��يتم إصدارها بعالمة تجارية تدعى 
Lemon . وعلى أن تبقى  مس��ؤولية تصميم الهواتف الذكية على 

عاتق موتوروال.

نصف مليار من “سامسونغ” لـ“آبل”
وافق��ت ش��ركة 
س�امس���ونغ عل�ى 
دف���ع مبل��غ 548 
م�ل��ي�����ون دوالر 
لش��ركة آبل بسبب 
لتصمي��م  تقليده��ا 
هوات��ف آي�ف���ون، 

وذلك اس��تجابة لقرار المحكمة الص��ادر مؤخراً. ويُعتبر هذا المبلغ 
ج��زء من الغرام��ة التي فرضتها المحكمة س��ابقاً، حيث طلبت من 
“سامس��ونغ” دفع مليار دوالر عام 2012، لكن الش��ركة الكورية 
الجنوبي��ة قامت بتجزئة المبلغ بحيث يبلغ الجزء األول 548 مليون 
دوالر نتيجة لتقليد التقنيات والتصاميم الُمستخدمة في آيفون، و382 
ملي��ون دوالر نتيج��ة لتقليد آبل في طريقة تغلي��ف وتعليب هواتف 
آيف��ون. ومن المتوقع أن يصدر ق��رار المحكمة النهائي بخصوص 
الجزء اآلخر من الغرامة خالل 2016، حيث تقّدمت “سامس��ونغ” 

باستئناف والتزال بانتظار القرار النهائي.
يذكر أن تاريخ القضية بين الشركتين  يعود إلى عام 2011 عندما 

ادعت آبل على سامسونغ، ونجحت بعد عام في ربح القضية.

إنفاق “آبل” على االبحاث والتطوير
من  الرغم  على 
الش��ركات  أن كل 
العالمية تعمل على 
انف��اق ج��زء جيد 
م��ن أرباحها على 
األبحاث والتطوير 
بمنتجات  للخروج 
وخدمات جديدة اال 
أن شركة ابل تنفق 
أق��ل نس��بة ممكنة 

من أرباحها مقارنة بش��ركات أخرى مث��ل “غوغل” وحتى “فيس 
ب��وك”، “ابل”  تخصص فقط 8.15 ملي��ار دوالر من 233 مليار 
دوالر للتطوير واألبحاث أي بنس��بة 3.5 %، بينما “غوغل” تنفق 
15 % م��ن 66 ملي��ار دوالر، )ما يس��اوي 9.9 مليار دوالر(، أما 
“في��س بوك” فتنفق نس��بة أكبر تصل إل��ى 21 % من 12.5 مليار 
دوالر )م��ا يس��اوي 2.625 مليار دوالر(. وي��رى مراقبون أنه لو 
خصص��ت “ابل” نس��باً أعلى للتطوي��ر واألبح��اث لكانت أنتجت 

منتجات مذهلة وتطويرات كبيرة جداً مقارنة بالمنافسين.

Bebop غوغل” تشتري“
أعلنت شركة 
غوغل عن نيتها 
منص�ة  ش��راء 
تنمية المش�اريع 
bebop وه���ي 
منص�ة تطوي��ر 
ل�ب�ن����اء وإدارة 
ال�ت�ط��ب�يق����ات 

المؤسس��اتية، على ان تقوم  بتعيين مؤسس��تها ديان غرين كمديرة 
أعمال ومش��اريع غوغل الس��حابية، وس��تقوم غرين أحد مؤسسي 
شركة في إم وير VMware ورئيسة تنفيذية سابقة للشركة، بإدارة 
فريق جديد يحوي جميع أعمال منصة “غوغل” السحابية وتطبيقاتها 
الخاصة بالشركات. وتخطط “غوغل” لدمج “بيبوب” ضمن العديد 
من منتجاتها األساس��ية، بما في ذلك نظام أندرويد وأجهزة “كروم 
Frame�  بوك” وبريد “جيميل” إضافة الى أطر التطوير البرمجي
work لخدمة الهواتف النقالة والشركات. وأكدت “غوغل” أن هذا 
العمل س��يوجد مزيج ما بين المنتج والهندسة والمبيعات والتسويق 

وسيسمح بالتعامل بشكل أكثر تناسق وتكامل.
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“العملة االفتراضية” في البنوك

خرائط “آبل” تتفوق على “غوغل”

تع�ت�ب��ر تقن�ي��ة 
العملة االفتراضية 
أو م����ا ي�ع���رف 
 B i t c o i n ب���
  b lockcha in
أح���دث التقني��ات 
الت��ي تعم�ل عل�ى 
دراس���تها 9 م��ن 

أكب��ر البنوك العالمي��ة، من بينها بنكي باركليز وغولدمان س��اكس 
وذل��ك رغبة بتغيير عملي��ة التحويالت البنكي��ة الدارجة في الوقت 
الراهن الى اس��تخدام عملة رقمية ال تحت��اج الى البنوك المركزية، 
لتميزه��ا بصعوبة القيام بأي عمليات احتيال داخل البنوك، كما أنها  

أكثر  سالسة من جهة التداول.
وتم  اختبار هذه التقنية في شركة R3 للمعامالت المالية، استعداداً 
لتأخ��ذ حيّز النفيذ في البنوك التس��عة. ومن الممكن أن توزع عالمياً 
كدفتر للحس��ابات يتم فيه تسجيل المعامالت المالية التي تتم بالعملة 
االفتراضية، بحيث يجرى التحق��ق من كافة العمليات قبل الموافقة 

النهائية عليها.

بن��اًء على تقرير من “بوس��طن غلوب” ف��إن منصة خرائط ابل  
ألجه��زة اآليفون واآليب��اد قد تفوقت على منصة خرائط غوغل من  
حيث نس��بة االس��تخدام ب�3 أضعاف، وأن إقبال المس��تخدمين على 
خدمة “آبل” كان كبيراً خالل الفترة األخيرة، نتيجة لتطوير شركة  

ابل لهذه الخدمة وإضافة العديد من الميزات وتعديل أخطائها.
يذكر أن “آبل” قد عانت كثيرا في بداية الخدمة التي أطلقتها عام  
2012 من مشاكل عديدة خاصة بها وحتى من سخرية المستخدمين. 
بينما هي حالياً تتزود بالبيانات من 3 آالف شركة مختلفة وتحصل 

على 5 ماليين طلب خاص بالخرائط أسبوعيا.

“Dyre” يستهدف البنوك
ت  ك������د أ
ش�������رك���ة 
مايكروسوفت 
الفيروس  أن 
ال�خ�������اص 
ب�ال�ب�ن�����وك  
“Dyre” ق�د 
تم تحديثه كي 

يس��تهدف نظام التش��غيل ويندوز 10 ومتصفح “إيدج” أيضا.
الفي��روس ال��ذي يطلق عليه أيضاً اس��م Dyreza هو عبارة عن 
س��اللة خطيرة جداً من البرمجيات الخبيثة، والتي تس��تهدف بشكل 
كبي��ر متعامل��ي البنوك وتكون مهمتها س��رقة الملف��ات المصرفية 

والبيانات الحسابية للضحايا.
يذك��ر أن “Eset” ش��ركة أمن المعلومات ه��ي أول من تمكن 
من اكتش��اف هذا الفيروس. وقد أكدت “مايكروس��وفت” أن أكثر 
من ثماني��ن ألف جهاز كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز قد اصيبت به 
والذي يصيب ضحاياه غالباً من خالل رس��ائل البريد اإللكتروني 

المزعجة.

بالون إنترنت السلكي

قامت شركة غوغل بتوقيع اتفاقية مع لجنة االتصاالت الفيديرالية 
االميركي��ة، للعمل على مش��روع اطالق بالون انترنت الس��لكي، 
بحيث يحلق في الس��ماء وعلى ارتفاع 60 ألف قدم. وس��يقوم ببث 

وتوجيه اشارة شبكات ال�4G لألماكن البعيدة والمنعزلة.
Loon internet bal� “المش��روع ال��ذي اطلق علي��ه اس��م  

loons” س��تحصل “غوغ��ل” م��ن اجله على رخص��ة موجات 
الراديو التجريبية، ما سيسمح لها بالقيام بتجربة التقنيات الالسلكية 

في الواليات االميركية ال�50 باالضافة الى بورتوريكو.
وتش��ير المعلوم��ات الى ان هذا المش��روع س��يبدأ بتجربته في  

يناير/كانون الثاني 2016 ولمدة عامين.
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تقنية Li-Fi ... قريبًا

موزيال لم تعد بحاجة ألموال “غوغل”

ث��ب��ت��������ت  أ
اختب�ارات أولي��ة 
  Li�Fi  لت�ق�ن�ي���ة
لإلنترنت الهوائي 
أنها أسرع ب�100 
م��رة م��ن تقني��ة  
Wi�Fi ال��ت����ي 
نس��ت�خ�دمه�ا ف�ي 

حياتنا اليومية.
التقني��ة التي قد 

نش��أت في عام 2011 من قبل البروفيسور هارالد هاس من جامعة 
أدنبرة تس��تخدم  نظام اإلتصال الضوئ��ي المرئي VLC من خالل  
مصادر إضاءة Led بالتردد 400 � 800 تيراهرتز وتقوم بإرسال 
الرس��ائل عل��ى مبدأ أك��واد Binary لذلك تعتب��ر أفضل من حيث 
مع��دالت األمان أيضا، وقد تم تجريبها من قبل ش��ركات الطيران، 
التي تريد استخدامها لتوفير اتصال أفضل في الرحالت، كما ُجربت 
من قبل وكاالت االستخبارات، التي ترغب في نقل البيانات السلكياً 

على نحو آمن.

لس���ن�وات طويل���ة، 
وقّعت موزيال اتفاقيات 
م��ع غوغ��ل العتم��اد 
األخي��رة  بحث  ُمحرك 
كواجهة بحث افتراضية  
داخ��ل الُمتصف��ح، لكن 
م��ع نهاية ع��ام 2014 

انتهت هذه االتفاقيات وتوجهت موزيال إلى العقود اإلقليمية و أعلنت 
إنه��ا لم تعد بحاجة أموال غوغل لالس��تمرار ف��ي النمو. وبموجب 
التوج��ه الجديد اعتمدت موزيال أكثر من ُمحرك بحث، مثل ُمحرك 
بح��ث ياندكس Yandex في روس��يا، باي��دو Baidu في الصين، 
باإلضافة إلى ياهو في الواليات الُمتحدة مع اإلبقاء على غوغل في 
أوروبا لكن من دون توقيع أي عقد أو الحصول على عوائد مادية.

يذكر أن موزيال، وهي مؤسسة غير ربحية، نجحت في الحصول 
عل��ى دخل وصل إلى 330 مليون دوالر خالل عام 2014 حس��ب 
تقريره��ا المالي، ويعمل لديها أكث��ر من 1000 موظف في مناطق 
ُمختلف��ة حول العالم، إضافة ألكثر من 10 آالف ُمتطّوع س��اهم في 

تطوير الُمتصفح الخاص بها.

... وستتوقف عن التطوير والبيع
أعلنت شركة 
موزي��ال انه����ا 
س��تت�وق�ف ع�ن 
تطوي��ر وب�ي���ع 
نظ�ام التش��غي�ل 
ص  ل�خ��������ا ا
بالهواتف الذكية 
فاي�رف�وك����س، 
لتق��وم بتركي��ز 

تجربتها وعملها على األجهزة المتصلة األخرى وش��بكات إنترنت 
األش��ياء IoT. ويأت��ي إنهاء النظام ضمن خطط الش��ركة وأهدافها 
للتركيز على  منتجاتها األساسية القوية والحفاظ على سمعتها ومبينة 
أنها لم  تكن قادرة على تقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدم، وعلى 
أن تقوم   قريباً بمشاركة ونشر الكثير حول عملها وتجاربها الجديدة 

على األجهزة المتصلة.
يذك��ر أن نظ���ام التش���غي�ل فايرفوكس تم الكش����ف عنه ألول 
م���رة في ع��ام 2013، وتم تبنيه مع الهوات��ف الذكية ذات التكلفة 

المنخفضة.

تصميم جديد لتطبيق “لينكد إن”

أطلقت الشبكة االجتماعية “لينكد إن” االشهر في عالم األعمال 
 IOS�وأجهزة ال Android�تحديثا جدي��دا لتطبيقها على أجهزة ال
يأتي بتصميم  وواجهة استخدام مختلفة  وأكثر اجتماعية من النسخ 

السابقة.
التحدي��ث الجدي��د ش��بيه لحد كبي��ر لتصميم  الفيس��بوك، ويأتي  
بخمس نوافذ رئيس��ية يحمل ابرز الخدمات التي تُقدمها “لينكدإن” 
ليكون اس��تخدامه أس��هل وأكثر نظاما لحل مش��كلة الفوضى التي 
يعاني منها مس��تخدمو الش��بكة لمدة طويل��ة. باالضافة لخصائص 

مراسلة شبيهة بتطبيقات المحادثة الكتابية.
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أول إختبار لشبكات الجيل الخامس
تعتب��ر ش���ركة اإلتص��االت 
 NTT DoCoMo الي�اب�ان�ي���ة
واحدة من الش��ركات التي تعمل 
بج��د لتخط��ي ش��بكات الجي��ل 
الرابع 4GLTE من خالل تقديم 

شبكات الجيل الخامس 5G. وتطمح إلطالقها في المستقبل القريب، 
الش��ركة التي ب��دأت بالفعل بإجراء اإلختبارات ف��ي العالم الحقيقي 
 Nokia Network 5 بالتعاون م��عG لش��بكات الجي��ل الخام��س
تهدف الطالقها بش��كل رس��مي بحلول العام 2020. وخالل إحدى 
تجاربها للش��بكة في مجمع تجاري في طوكيو كانت الشركة قادرة 
على توفير سرعات تصل في ذروتها إلى أكثر من 2Gb في الثانية. 
علماً أنها اس��تخدمت إش��ارات ملليمترية في حدود 70GHz، ليتم 

اعتبار ذلك كأول  إختبار لشبكة الجيل الخامس في العالم الحقيقي.
أداء شبكة الجيل الخامس 5G سيكون مختلفاً بعض الشيء عندما 
يت��م إطالق هذه الش��بكة تجارياً لوجود الكثي��ر من الحمل على هذه 
الشبكة، مع ذلك فإنها ستقدم سرعات أفضل بكثير مقارنة مع شبكات 
الجيل الرابع الحالية، ومن الممكن أن يتم إطالقها بشكل رسمي في 

عام 2020، على األقل في اليابان.

“غوفبا” يطلق “غوفبا تشات”
أعل��ن  موق�ع 
“غوفبا”  وه��و 
المح��رك األول 
والوحيد للبحث، 
والموقع الضخم 
الصديق لألسرة 
وغي��ر اإلباحي 

وغير العنفي، عن إطالق وحدته األولى “غوفبا تشات”. وهي أّول 
وح��دة ضمن الئحة طويلة من الوحدات المدمجة بالكامل س��تطلقها 
“غوفبا” بش��كٍل اس��تراتيجي مع الوقت. وقالت مؤسس��ة ورئيس��ة 
مجلس إدارة ش��ركة غوفبا آنا تش��ين: إن الدردشة خاّصتنا تختلف 
عن أي شيء آخر، فهي  ليست مجّرد دردشة بل هي شبكة تواصل 

اجتماعي وشبكة أعمال، وستكون مفيدة ألهداف تعليميّة.
ويتمي��ز “غوفبا تش��ات” باالضافة الى كونه مجاني أنه يس��مح 
للمس��تخدمين بنق��ل الملف��ات بحجم حت��ى 5GB بحركة “س��حب  
وإفالت” بسيطة، ويتم أوتوماتيكياً تشفير جميع الملفات/المستندات 
ضمن عمليّة نقل الملفات. ويس��تطيع المستخدمون أيضاً أن يرسلوا 

رسائل دردشة عبر خدمة الرسائل القصيرة.

إبتكارات في التطبيقات الفضائية

أعلن مركز محمد بن راش��د للفضاء عن 10 إبتكارات جديدة في 
المشاريع والتطبيقات الفضائية المتمثلة في مشروع “خليفة  سات” 
و“نايف1” و“صافي”، ومن بينها تضمن مش��روع “خليفة سات” 
7 إبت��كارات تّوزع��ت على كامي��را التصوير عب��ر إدخال تقنيات 
جدي��دة على جهاز تحويل أش��عة الضوء الى مادة رقمية لتحس��ين 
درجة وضوح الصور، تطوير تقنيات لزيادة سرعة تنزيل الصور 
والتواص��ل مع القمر نفس��ه من أي مكان ف��ي العالم، باإلضافة الى 
تقني��ات تحريك القمر في الفضاء لتوفير صور ثالثية األبعاد بكمية 
أكبر، وتطوير تقنية تحديد مواقع التصوير، إضافة الى تطوير تقنية 
التحكم األوتوماتيكي للقمر من خالل تحديث الكمبيوتر األساسي في 

القمر بزيادة سعة التخزين وتحديث النظام التشغيلي.
م��ن ناحية اخرى، تم تطوير تطبيق لتصنيف تضاريس األرض 
ومعالمها باستخدام خاصية تعدد األطياف المتمثلة في صور “دبي  
س��ات2”، اضافة الى ان اإلبتكار في مش��روع “نايف1” تمثل في 
إحتوائ��ه على نظام تحكم مبتكر يعمل بدقة على تحديد اتجاه وموقع 
القم��ر في الفض��اء ليحافظ عل��ى توازنه في مرحلة عمله. وس��يتم 
إط��الق “ناي��ف1” على متن ص��اروخ “فالك��ون 9” في النصف 
األول من العام 2016. أما  مشروع “صافي” فهو عبارة عن نظام 
يقوم بإس��تخراج المعالم البارزة بش��كل تلقائي من الصور الملتقطة 
عن طريق القمر الصناعي “دبي س��ات2” باإلضافة الى معلومات 
ثالثية االبعاد، منها )شبكة الطرق، المباني، المسطحات الخضراء، 
المس��طحات المائية(، بش��كل آلي من غير تدخل المس��تخدم ويقوم 

بتحديث قاعدة بيانات الجهات الحكومية بشكل آلي أيضاً.
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أين يوجد أفضل انترنت في العالم؟
ف��ي تقرير 
اإلتح��اد  م�ن 
ال��دول�������ي 
لالتص���االت 
تس����مي�ة  ت�م 
ك�وري���������ا 
الجن�وب�ي�����ة 
التي  الدول���ة 

تمل��ك أفض��ل إنترنت ف��ي العال��م، والرائدة في مؤش��ر تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتصاالت. فقد حصل��ت كوريا الجنوبية على 8.93 
م��ن 10 درج��ات بتقييم جعلها تأت��ي قبل الدنمارك للم��رة األولى، 
ف��ي حين بلغ تقييم المملك��ة المتحدة 8.75، وه��و أعلى من اليابان 
والواليات المتحدة. أما في تصنيف أس��وأ إنترنت في العالم، جاءت 

تشاد في المقدمة تليها كوبا ثم أفغانستان وأثيوبيا.
يذك��ر أن تصنيف كوريا كأفض��ل بلد التصاالت اإلنترنت يأتي 
على خلفي��ة تطور صناع��ة التكنولوجيا فيها، كما تش��هد ارتفاعاً 
ملحوظ��اً في عدد زائ��ري المقاه��ي المخصصة أللع��اب الفيديو 

وتصفح اإلنترنت.

ويندوز 10 يتجه للسيطرة
ب�ن����اًء ع�ل�ى 
تقري���ر ص���در 
م����ن  م�ؤخ���راً 
N e t M a r �
 ،k e t S h a r e
استطاعت شركة 
مايكروسوفت أن 

تنجح في الحصول على نسبة 10 % لنظام تشغيل ويندوز 10 من 
حصة أنظمة التشغيل في السوق، وذلك مع تزايد عدد مستخدميه الى 
حوالى مليار مستخدم خالل الستة أشهر الماضية، كما يؤكد التقرير 
أيضا على سيطرة نظام تشغيل ويندوز 7 على سوق األنظمة بنسبة 

56.11 %، وهي أعلى نسبة لنظام تشغيل في العالم.
النس��بة التي وصل اليها نظام تش��غيل ويندوز 10 استطاعت أن 
تحتل المرتبة الرابعة في س��وق أنظمة التش��غيل، بفارق بسيط عن 
نظام تشغيل ويندوز 8.1 ونظام XP، حيث وصلت نسبة النظامين 
ال��ى 11 % ، اال ان ارتفاع نس��بة ويندوز 10 في األس��وق بمعدل 
نس��بة مئوية ش��هريا، يمكن ان يمنحه س��يطرة على سوق األنظمة 

خالل عامين تقريبا.

فنادق شيراتون تتعرض للسرقة
ش����رك�ة  أع�ل�ن��ت 
المالك��ة  س�����ت�اروود 
لسلسلة فنادق شيراتون 
العالمي��ة عن تع�ّرض 
أنظمتها لبرمجية خبيثة 
تسمح بس��رق�ة بيانات 
النُزل بم��ا فيها بيانات 

بطاقاتهم اإلئتمانية ورم��وز األمان. وقالت: إن ثغرة في نظام نقاط 
البيع سمحت لبرمجية خبيثة بالتسلسل إلى أكثر من 50 حاسب في 
المحالت التجارية، والمطاعم، وغيرها من المنافذ التجارية التابعة 
لفنادق س��تاروود. وبعد اكتشاف البرمجية أكّدت الشركة أنها قامت 
بإزالته��ا بش��كل كامل مع تثبيت نظام حماية أق��وى يمنع هذا النوع 
من الهجمات، ونشرت قائمة بجميع الفنادق والمحال التجارية التي 

أُصيبت والتي تتواجد ُمعظمها في الواليات الُمتحدة وكندا.
يذكر أن  ش��ركة Home Depot األميركية التي تمتلك سلسلة 
كبي��رة من المح��الت التجارية تعرضت أيضا لهج��وم على نظام 
نقاط البيع الخاص بها أدى إلى تعريض بيانات أكثر من 56 مليون 

ُمستخدم للخطر.

غرامات قضائية على “توشيبا”
ت��واج���ه 
ش������رك��ة 
ت��وش����ي�ب�ا  
غ��رام�����ة 
كبي���رة ق��د 
ت�ص��ل إل�ى 
ملي��ون   60
ر  ال و د
أم�ي�رك��ي، 
وذلك بسبب 

فضيح�ة المحاس���ب�ة  التي ت�م ارتكابه�ا من قب�ل الش���رك�ة.
الغرام��ة التي أوص��ت بها لجن��ة مراقبة البورص��ة واألوراق 
المالي��ة SESC، ال��ى وكال��ة الخدم��ات المالية كان��ت نتيجة قيام 
الش��ركة بالمبالغة ف��ي أرباحها، حيث قّدرتها ب���1.3 مليار دوالر 
على مدى س��بع س��نوات. كما تواجه دعوى  قضائية مرفوعة من 
قب��ل 50 من المس��اهمين الذين يس��عون للحص��ول على تعويض 
2.45 ملي��ون دوالر مقابل األضرار التي لحقت بهم بعد انخفاض 

سعر السهم عقب الفضيحة.
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لقب نجوم العلوم لـ“يمان أبو جيب”
ز  ف����������ا
لمبتك��������ر  ا
الس������وري 
ي��م����������ان 
أب�وج�ي���ب، 
ال�ذي ابتك���ر 
ل���ة  غس������ا
ش����مس���ي��ة 

وصفت بأنها “أول غس��الة صديق�ة للبيئ�����ة توفر الماء والكهرباء 
وتَِع��د بمس��تقبل أخضر”، بالمركز األول في الموس��م الس��ابع من 

برنامج “نجوم العلوم”.

“إكس1000” للكشف عن المتفجرات
أعلن��ت “ش��ور 
سكان” وهي شركة 
األس�����واق  ت�زّود 
األمنيّ����ة المحليّ��ة 
وصناعة  بتقنيّ��ات 
م�ت�ط���ّورة، ع���ن 

حصول حّل “إكس 1000” لفحص األمتعة على المعيار 3 ألنظمة 
الكشف عن المتفجرات من “المؤتمر األوروبي للطيران المدني”. 
وكان الحّل أّول نظام كش��ف عن المتفجرات بالرسم السطحي عبر 
الحاس��وب لجسر الرافعة الثابت ومتعدد الطاقة يحصل على شهادة 

من قبل إدارة أمن النقل األميركية لفحص األمتعة.

شراكة بين مايكروسوفت وفولفو
“مايكروسوفت”  أعلنت 
عن شراكة جديدة مع شركة 
إلنت��اج  الس��ويدية  فولف��و 
س��يارة ذاتية القيادة  إضافة 
الى نظارات الواقع الُمعزز 

.Augmented reality
وكتبت “فولفو” على موقعها الرسمي أنها تنظر لُمستقبل يتمكن 
خالله الزبون من اإلطالع على أحدث تقنياتها في األمان ومن دون 
الحاجة لقيادة السيارة، فضالً عن تجربة وفهم آلية عمل الُمحركات 
التي طُّورت لتتوافق مع جميع ظروف القيادة، وذلك باالعتماد على 

نظارات الواقع الُمعزز التي هي أول ُمنتج من هذه الشراكة.

أول جهاز محاكاة قيادة السفن
ش�����رك�ة  تبنّ��ت 
حال���ول للخدم����ات 
البحري��ة المملوك���ة 
لش���رك�ة م�الح���ة، 
جهاز محاكاة متطور 
لتشغيل س���ف�ن الدعم 

البحري صنع في هولندا وهو األول من نوعه في قطر، كما يستعمل 
عادةً في معاهد التدريب. وأقيم حفل تدش��ي�ن بحضور رئيس مجلس 
إدارة مالحة الجهاز الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي 
ل�“مالح��ة”، عب��د الرحمن عيس��ى المناع��ي، والرئي��س التنفيذي 

ل�“حالول” فيفيك سيث.

“أرامكس” تفّعل خدمة الخزائن اآللية
أعلنت أرامكس، المزود 
النقل،  العالم��ي لخدم��ات 
إلط��الق  خططه��ا  ع��ن 
خزائن آلية خاصة للطرود 

في مناطق رئيسية بدبي.
الخدم��ة،  ه��ذه  وتق��وم 
وه��ي مش��روع مش��ترك 

بين أرامكس وإنبوس��ت أكبر ش��بكة من خزائن الطرود في العالم، 
على خدمة ش��ريحة أكبر من عمالء الش��ركة م��ن قطاعي التجارة 
اإللكترونية وخدمات الشحن السريع عبر تزويدهم بخيارات متعددة 

الستالم طرودهم.

iPad Pro 200 دوالر مقابل كل جهاز 
بعد أن قامت ش��ركة آبل  بكش��ف النقاب 

 iPad رس��ميا ع��ن الجهاز اللوح��ي
Pro في ش��هر أيلول/س��بتمبر 

2015 الماضي، أشارت 
 RBC توقعات لمؤس��سة
 Capital Markets

إلى أن ش��ركة آبل ستحقق أرباح سخية من هذا الجهاز اللوحي، وأنها 
تحصل على 200 دوالر كربح مقابل كل وحدة يتم بيعها منه.

ويتوق��ع أن تقوم الش��ركة ببي��ع 3 ماليين وحدة م��ن هذا الجهاز 
اللوحي، وبالتالي س��تحصل على أرباح إجمالي��ة تبلغ 600 مليون 

دوالر أميركي من عائدات 2.4 مليار دوالر.
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جاكيت تعمل كدليل سياحي

اطلق��ت Wearable Experiments جاكي��ت ذكية تحت اس��م 
Navigate Paris تأتي بشكل مبرمج  لتوجه المستخدم الى المكان 
الذي يريد الذهاب اليه. هذه الجاكيت المصممة بطريقة تناسب مفاهيم 
ومعايير الموضة يتم وصلها بالهاتف الذكي الخاص بالمستخدم مع 
تحميله تطبيق التنقل، ويقوم المس��تخدم باختي��ار الخريطة وتحديد 
الم��كان ال��ذي يريد التوجه الي��ه، وبإمكانه ترك هاتف��ه بعيدا، ليبدأ 
عم��ل الجاكيت باالهتزاز ف��ي كل ُكم من األكمام، ليدل الى الوجهة 
التي يجب عليه السير بها سواء كانت الى اليمين او اليسار وصوال 
للمكان المحدد. وقد تم تصميم الجاكيت الذي من الممكن اس��تخدامه 

كدليل سياحي بشكل يناسب النساء والرجال وبأحجام مختلفة.

“يد آلية” تحاكي حركة يد اإلنسان
ب�ت�ك�����ر  ا
طالب جامعة 
ت��ومس������ك 
الروس�����ي�ة 
آلي��ة  ذراع��ا 
ك������ي  ت�ح��ا
ك�ت�ه���ا   بح�ر

حركة اليد البش��رية، تم ابتكارها خصيصا لوكالة الفضاء الروسية 
“روس كوسموس” لتثبَّت على السطح الخارجي للمحطة الفضائية 
من أجل تنفيذ أعمال الصيانة التي تتطلب خروج رواد الفضاء الى 
الفضاء المكش��وف. وتتكون من قس��مين هما الذراع والقفاز الذي 
تربط به أجهزة حساسة، وبمجرد ارتداء  القفاز تبدأ الذراع بتكرار 

حركة اليد البشرية تماماً.
ويرى المبتكرون ان هذه اليد قد تكون مفيدة لإلنسان ليس فقط في 
الفضاء، بل في الحياة اليومية أيضا حيث يمكن استخدامها لتدريب 
ايادي المرضى بعد اصابتهم بجلطة دماغية أو بعد عملية جراحية. 
كما يمكن ان تكون مفيدة في الصناعة والبناء، وانجاز األعمال في 

األماكن التي يصعب على اإلنسان الوصول اليها بسهولة.

حاسب لوحي لترجمة لغة اإلشارة
ش��ركة  أطلق��ت 
 MotionSavvy
رس����مياً حاس���بها 
اللوحي Uni ال�ذي 
يقوم بُمساعدة الُصم 
تحويل  خ��الل  من 
لغة اإلشارة إلى لغة 
مفه�وم�ة. ويعت�م��د 

حاسب Uni على كاميرات ُمدمجة وتقنيات تقوم بالتعّرف على لغة 
اإلشارة التي يس��تخدمها الُصم، ليقوم بعدها بتحويلها إلى نصوص 
يفهمها الجميع. وعندما يقوم أي شخص بمحادثة شخص أصم، فإنه 
يقوم بتحويل الكلمات إلى نصوص ليفهمها الشخص األصم. ويُمكن 
للحاس��ب التعّرف على أكثر من 2000 إش��ارة وتحويلها إلى نص 
مفه��وم، كما وفرت الش��ركة برنامج SignBuilder الذي يس��مح 

للُمستخدم بإضافة إشاراته الخاصة للنظام في أي  وقت.
ويعتقد أن الحاسب بإمكانه القضاء على ُمشكلة البطالة التي يُعاني 
منها الكثير من الُصم، حيث تُشير اإلحصائيات إلى أن 60 % فقط 

من فاقدي حاسة السمع يعملون حالياً في الواليات الُمتحدة.

أغلى مادة في العالم
ب��دأت مختب��رات 
أوكس��فورد  جامع��ة 
بإنتاج  البريطاني���ة، 
مادة سعر الكيلو منها 
165 ملي��ار دوالر، 
وه��ي األغل��ى ف��ي 
الوجود، ألنها أق�وى 
وأمت��ن م��ا في��ه من 
واس�تخداماتها  مواد، 
تفتح مجاالت جدي�دة 

للتصني��ع وأم��ام التكنولوجيا، خصوص��اً “تقنية النان��و” المتناهية 
الصغ��ر، لدرجة أن اس��تخدامها سيس��مح بضم وظائف “الس��اعة 
الذرية” التي تحتاج إلى غرفة لتسعها حالياً، في شريحة داخل جهاز 
 endohedral fullerenes اآليفون. وصحيح أن سعر الغرام من
يبلغ 165 مليون دوالر، إال أن الشركات تشتريه بالميكروغرامات، 
حيث باعت ش��ركة Designer Carbon Materials الناش��طة 
بتقني��ة “النان��و” والتي ش��اركت في إنت��اج المادة الجدي��دة، 200 

ميكروغرام ب�33 ألف دوالر.
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“نوكيا” في سوق الواقع االفتراضي

أكبر شاشة OLED في العالم

ب��ع�����د أن 
كش��فت عنه�ا 
منذ عدة اشهر  
أعلنت الشركة 
ي������ة  لفنل�ن�د ا
 ” “ن�وك�ي�����ا
ع��ن  مؤخ�را 
عزمه���ا ب�ي�ع  

كاميرتها “أوزو” )OZO( التي ُصممت خصيصاً لصانعي األفالم 
وليس للمستهلكين العاديين وذلك خالل الربع األول من عام 2016.
وتملك “أوزو” ثماني عدس��ات متزامنة تضّم كل منها مستشعًرا 
بدقة 2Kx2K، وتغط��ي زاوي��ة تصوي��ر وعرض 360 × 180 
درجة تنتج فيديو ثالثي األبعاد بسرعة 30 إطاراً بالثانية مع حساسية 

للضوء )ISO( تصل حتى 400.
وتمت��از الكاميرا، التي تعد أبرز مح��اوالت “نوكيا” للدخول في 
س��وق “الواقع االفتراضي”، بثمانية ميكروفونات لتسجيل صوت 
محيط��ي متعّدد الجه��ات، وذاكرة داخلية بس��عة 500GB اضافة 

لدعمها تقنية الواي فاي.

كشفت ش��ركة LG مؤخراً 
ع��ن أكب��ر شاش��تي ع��رض 
OLED ل��دى تركيبهم��ا في 
مط��ار إنش��يون الدول��ي ف��ي 
كلوح��ات  الجنوبي��ة  كوري��ا 
إعالني��ة زينت بهم��ا الصالة 
الرئيس��ية للمطار الحائز على 
العدي��د م��ن الجوائ��ز، وذلك 
بالتعاون مع مؤسسة ويلموت 
وشركاه الفرنسية المتخصصة 
بالتصميم. وتتأل��ف كل لوحة 
إعالني��ة م��ن 140 ش��اش����ة 
OLED منحني��ة قي��اس 55 

بوصة، شكلت  شاشةً ضخمة بارتفاع 13 متر وعرض 8 أمتار.
يذكر أن شاش��ات OLED المنحنية من  LG  تتميز بتصميمها 
غي��ر المس��بوق ومواصفاتها التقنية العالية، بما يتناس��ب بش��كل 
طبيعي مع نطاق الرؤية ويوفر مس��افة متس��اوية من جميع أنحاء 

الشاشة للمشاهد.

نظام حماية ذكي للمنازل
ي�ع�ت�ب�ر ج�ه��از 
Angee أول نظام 
مس����ت�ق��ل وذك�ي 
للمن��ازل  لقدرت����ه 
عل���ى التواص����ل 
والمتابع���ة أينم����ا 
ذه�ب���ت، وح�ت���ى 

التحدث معك والتأقلم مع الروتين اليومي الخاص بك. ويتطلب ذلك 
فق��ط أن تقوم بتحميل التطبيق الخ��اص به من االنترنت ودمجه مع 
الجه��از الموجود في المنزل ثم وضع العالمات األمنية على مدخل 

المنزل أو في أي مكان تريد ان تتم مراقبته.
يتمتع الجهاز بالق��درة على الرؤية والمراقبة بزاوية 360 درجة 
والتع��رف على ما ي��دور حوله من خالل أجهزة االستش��عار التي 
يحتوي عليها. ويتميز بقدرته على تذكر األش��خاص والتعرف على 
أصواتهم إضافة الى التعرف على األنشطة المشتبه بها التي تحدث 
بالق��رب م��ن المنزل مثل تحرك ش��خص غري��ب أوأصوات غير 
متعارف عليها. كما يقوم بالتنبيه بإرسال رسائل ومقاطع فيديو إلى 

هاتفك من خالل التطبيق الموجود على الهاتف.

أول صاروخ قابل إلعادة االستعمال
أعلنت شركة بلو أوريجين 
أن مركبته��ا الفضائي��ة “ني��و 
ش��يبرد” انطلقت بنج��اح إلى 
االرتف��اع  وبلغ��ت  الفض��اء 
االختب��اري المخطّ��ط له وهو 
)100.5 كيلومت��ر( قبل تنفيذ 
الهب��وط التاريخي ف��ي موقع 
اإلطالق غربّي تكساس. وقال 
مؤسس “بلو أوريجين” جيف 

بيثوس: يتواجد في موقع اإلطالق خاصتنا غربّي تكساس واحدة من 
أقوى المركبات، وهو صاروخ مستخدم، “نيو شيبرد” التي خاضت 
مهّمة خالية من األخطاء ووصلت إلى ارتفاع 329 ألف و839 قدم 
قبل أن تعود عبر رياح متعامدة عالية االرتفاع بس��رعة 119 ميل/

الس��اعة وهبطت بلطف وثبات على بعد 4 أقدام ونصف من وس��ط 
المنّصة. وتعتبر إعادة االستعمال الكاملة عامالً يغير قواعد اللعبة.

يذكر أن مركبة نيو شيبرد سميّت على شرف أول أميركي صعد 
إلى الفضاء “آالن ش��يبرد”، وستقوم بحمل 6 رواد ليختبروا حريّة 

انعدام الوزن، والمشاهدة عبر أكبر نوافذ تتواجد في الفضاء.
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DJI طائرة بخ المحاصيل الزراعية من
دخلت شركة 
لتصني��ع   DJI
الطائ��رات من 
ط��ي���ار،  دون 
المجال الج�وي 

الزراعي مع إطالقها 
الطائ��رة Agras MG-1 المخصصة لب��خ المحاصيل الزراعية، 
وقامت الشركة الصينية بتصميم النموذج األحدث من هذه الطائرات، 
التي تمتلك 8 مراوح والتي تطير لمدة 12 دقيقة ضمن الفترة الزمنية 
الواحدة من الش��حن، لالس��تخدام في رش المبيدات الحش��رية على 
المحاصي��ل الزراعية عن طريق خزان يتس��ع ل�2.6 غالون، لرش 
7 إل��ى 10 فدان من األراضي في الس��اعة، باإلضافة إلى ذلك فإن 
الطائرة Agras MG-1 مقاومة للغبار، وتحتوي على نظام تبريد 

للحفاظ على القطع الداخلية بحالة جيدة وتمديد حياة الطائرة.
جدير بالذكر أن شركة DJI الصينية هي واحدة من أكبر الشركات 
المصنعة للطائرات من دون طيار االستهالكية في العالم، وتبلغ قيمة 
الشركة حوالي 8 مليار دوالر، ويعتبر هذا النموذج أول طائرة من 

دون طيار تستخدم ضمن هذا المجال.

انطالق معرض “جي ستار 2015”

استضاف معرض “جي-س��تار 2015” )جايم شو آند تريد أول 
راون��د(، معرض األلع��اب والتج��ارة العالمية، الجمعي��ة الكورية 
لإلنترنت والترفي��ه الرقمي )كي-آيديا(، ويصادف هذا العام دورته 
ال���11 منذ انطالق��ه األول في عام 2015. وش��ارك في المعرض 
الذي انعقد في مركز “بيكس��كو” في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، 
العديد من الشركات مثل “نكسون كوريا” )لعبة سباق السيارات نيد 
فور سبيد إدج( و“إن سي سوفت” )ماستر إكس ماستر( و“نكسون 
جي تي” )س��ادن أتاك 2( و“4:33” )لوس��ت كينجدوم( و“سوني 

كمبيوتر إنترتينمنت كوريا” )بالي ستيشن 4(.

غاالكسي غولدن 3 بهيكل معدني
ش����رك�ة  كش���ف�ت 
س��امس��ون�غ رس���مياً 
النق��اب ع��ن اله�ات�ف 
 Galaxy الص�دف����ي
W2016 والمع�روف 
 Galaxy بإس�م  سابقا 
Golden 3، الجه��از 
ال��ذي ي�أت���ي بنظ���ام 
تش��غيل “لولي بوب” 

تم تجهي��زه بش��اش����ة 3.9 إن�ش، م��ع معالج ثماني النوى وذاكرة 
3 غيغابايت.

LG من ”V“ أول هواتف السلسلة V10
 LG ش��ركة  كشفت 
مؤخراً   Electronics
 V10 عن هاتفها الجديد
الذي يعد أحدث هواتفها 
يمت��از  ال��ذي  الذكي��ة 
بشاشته األمامية الثانية، 
والكامي��را الثنائي��ة في 
الواجه���ة األم�ام�ي���ة، 
ونم�ط التصوير اليدوي 
للفيدي���و، وهيكل عالي 

الجودة من الفوالذ المقاوم للصدأ، وغالف من السيليكون المتين.

فاير2 ... الهاتف الذكي من “إنجو”
أعلنت “إنجو”، عن إطالق 
هاتفها الذك��ي الجديد “فاير2” 
)LTE(، الجه��از ال��ذي يأتي 
بحج��م )5.0( بوصة وتصميم 
أنيق مع هيكل معدني بالكامل.

يعم����ل “ف�اي���ر2” بنظ��ام 
 Lollipop  5.1 ال�ت�ش�غ�ي��ل 
ويتمي����ز بإمكاني��ة تش��غ��ي�ل 
ش��ريحتين )Dual SIM( مع 
ذاك��رة 1GB وس��عة تخزي��ن 

.8GB
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الجهاز المفضل واألكثر موثوقية

“بالك بيري” يترك سوق باكستان

أجري�����ت 
س��������ة  را د
ا  م��ؤخ������ر
عل��ى أنظم�ة 
الحاس����ب�ات 
الت��ي أطلقت 

منذ عام 2010 الى 2015، وذلك لتحديد األنظمة المفضلة واألكثر 
موثوقية لدى المس��تخدم. وكشفت الدراس��ة أن أبل “ماك بوك” هو 
الجه��از األكثر موثوقية عن أجهزة حاس��بات ويندوز.كما كش��فت 
أن أجهزة حاس��بات “م��اك بوك” التي ّمرت بمش��اكل تقنية خالل 

السنوات الثالث األولى من االستهالك لم تتخطى نسبة 10 % .

صرح صنّاع هاتف 
الب��الك بي��ري بأنه��م 
العمل  عن  سيتوقف�ون 
في أسواق باكستان في 
نهاي���ة ع���ام 2015، 
ل�رغ��ب������ة  نتيج����ة 
الحكوم����ة  وطل���ب 
الباكس��تانية منه��ا في 
االتص��االت  مراقب��ة 
والبري��د اإللكترون��ي 

عبر هواتفها وأن هذا الطلب ال يتفق مع قواعد السالمة العامة.

سيارة غوغل تخاطب الُمشاة

حصلت س��يارة غوغل ذاتية القيادة على ب��راءة اختراع جديدة 
لتقنية تسمح لها بمخاطبة الُمشاة في الشارع ليتعّرفوا على االتجاه 
أو الفعل الذي تنوي القيام به. وس��تقوم سيارة غوغل بتنبيه الُمشاة 
من خالل شاش��ات تتوّضع على أطرافها وس��قفها، وتقوم بعرض 
إش��ارات مثل توقف أو عدم المرور عل��ى أبوابها الجانبية لتجنّب 
الحوادث التي يُمكن أن تنجم من كونها ذاتية القيادة. وتسعى غوغل 
للحد من الحوادث التي يُمكن للس��يارة التس��بب بها إلقناع الهيئات 
المس��ؤولة ع��ن تنظي��م وترخيص عملها وس��يرها في الش��وارع 

بإمكانية االعتماد على هذا النوع من السيارات من دون قلق.

ابتكار مالبس ذكية مكيفة

تمك��ن باحثون من المركز القومي للبح��وث التقنية )VTT( في 
فنلندا من ابتكار تقنية جديدة، تتيح صناعة مالبس ذكية يمكن التحكم 

في درجة حرارتها.
وتم االعتماد على تقنية الطباعة ثالثية األبعاد لصناعة هذا النوع 
الجدي��د من المالبس، الذي يحتوي على قنوات مجهرية قادرة على 
تبريد أو تدفئة المالبس عن طريق تمرير سائل في تلك القنوات التي 

تم صناعتها بواسطة الطباعة ثالثية األبعاد.
وي��رى الباحث��ون أن م��ن الممكن مس��تقبالً أن يت��م تطوير هذا 
االبتكار، ليكون بإمكان اإلنسان التحكم في درجة حرارة هذا النوع 

من المالبس، من خالل تطبيق يثبته على هاتفه الذكي.

Dual Door-in-Door ثالجات بنظام
أعلن��ت LG Electronics ع��ن إطالق أحدث تش��كيالتها م�ن 

المبتك����رة  الثالج����ات 
والمصممة بنظ�ام الب�اب 
داخ��ل الباب، م��ا يجعلها 
مثالي��ة لتخزي��ن الم��واد 
استخداماً  األكثر  الغذائية 
الخفيف��ة  كالوجب��ات 
وغيرها،  والمش��روبات 

فيم��ا يمك��ن فت��ح مقص��ورة 
األبواب على الجهة اليسرى والتي 

توفر مساحة إضافية للتخزين.
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الــذي بات رافداً أساســياً من روافد التوظيف، 
في ظل اإلحصائيات المتخصصة التي تشــير 
إلى أنه ساهم في 21 % من إجمالي الوظائف 
في إمارة دبي. وتفيد التوقعات بنمو مســاهمته 
في التوظيف لتصل إلى 29.5 % و35.1 % 
بحلــول عامــي 2020 و2030 على التوالي. 
ونســعى من جانبنا إلى تفعيل مســاهمة قطاع 
الطيران في توفير فرص عمل تنافســية، عبر 

اســتقطاب نخبة الكوادر البشرية المتخصصة 
بقطــاع الطيــران، والتي تشــكل حالياً 17 % 
مــن إجمالي القوى العاملة فــي ”دافزا“، بنمو 
يصل إلى 20 % مقارنة بالعام الماضي . ومما 
ال شــك فيه بأّن ما وصل إليــه قطاع الطيران 
من نمــو وتطور لــم يكن ليتحقق لــوال الدعم 
الالمحــدود مــن القيادة الرشــيدة والمســاعي 
الحثيثة لالســتثمار في البنــى التحتية وتعزيز 

االنفتاح على األسواق العالمية.
تعزيز المزايا التنافسية

أضاف الزرعوني: بالنظر إلى أهمية قطاع 
الطيران في دفع مســيرة النهضة االقتصادية، 
تمحور تركيزنا حول تعزيز المزايا التنافســية 
الجاذبــة ألبرز الشــركات الدوليــة والمتعددة 
الجنسيات العاملة في مجال الطيران وصناعات 
الفضاء واإللكترونيات ذات الصلة، باالستفادة 
مــن موقع ”دافزا“ اإلســتراتيجي على مقربة 
من ”مطار دبي الدولــي“. وبالفعل نجحنا في 
تقديم محفظة متكاملة من الحوافز االستثمارية 
المشّجعة، واإلعفاءات الضريبية والجمركية، 
والبنية التحتية والتشريعية المحفزة، والخدمات 
اللوجستية والمرافق المتطورة والحلول الذكية، 
التي تعزز ريادة ”دافزا“ باعتبارها واحدة من 

المناطق الحرة األكثر تطوراً في العالم.
وختم الزرعوني قائالً: إننا خالل الســنوات 
القليلــة الماضيــة تمكنــا مــن تعزيــز ريادتنا 
كشــريك مفضل لشــركات الطيران والشحن 
الجــوي وصناعــات الفضــاء، ال ســيّما مــن 
المملكة المتحدة وفرنســا والواليــات المتحدة 
وألمانيا، والتي تســتحوذ علــى حصة 18 % 
و12 % و11 % و10 % علــى التوالــي من 
إجمالي شركات الطيران العاملة لدينا. ونلتزم 
مــن جانبنــا مواصلــة العمل على إيجــاد بيئة 
اســتثمارية جاذبــة وقائمة علــى أعلى معايير 
التميــز واالبتكار والتقــدم التكنولوجي، لتلبية 
تطلعــات المســتثمرين اإلقليمييــن والدوليين 
وإيجاد المزيد مــن الفرص الوظيفية الواعدة، 
االقتصاد الوطني.وبالتالي تفعيل مســاهمتنا في تطوير منظومة 

د. محمد الزرعوني

”دافزا“ تجذب المزيد من رواد صناعات الطيران العالميين

مزايا تنافسية وخدمات متكاملة ومرافق متطورة في دبي
تســـعى ســـلطة المنطقة الحرة في مطار 
دبـــي ”دافزا“ إلـــى جذب المزيـــد من رواد 
صناعات الطيران في العالم، حيث قامت على 
هامش مشاركتها في ”معرض دبي للطيران 
2015“، باستعراض أبرز المزايا التنافسية 
والخدمات المتكاملة والمرافق المتطورة التي 
تمثل دفعة قوية للشركات الدولية والمتعددة 
الجنســـيات العاملة ضمن قطـــاع الطيران، 
وذلك في ظل مساعيها الحثيثة لتوفير منصة 
استراتيجية لتمكين الشركات العالمية من بناء 

حضور قوي ضمن األسواق اإلقليمية.
وكشــفت ”دافزا“ بأن قطاع الطيران يمثُل 
أحــد أهــم القطاعــات الرئيســية لديهــا كونه 
يســتحوذ علــى حصة كبيــرة بنســبة 10 % 
مــن اجمالي عدد الشــركات الدولية والمتعددة 
الجنســيات المســتفيدة مــن خدمــات ومرافق 
وتســهيالت المنطقة الحرة. وســلطت الضوء 
على محفظة من الخدمات اإلدارية واللوجستية 
المتميزة والمرافق عالمية المستوى التي ترقى 
إلى مســتوى تطلعات المســتثمرين اإلقليميين 
والدوليين، فضالً عن المزايا االســتثنائية التي 
تشــمل الموقع اإلســتراتيجي على مقربة من 
مطار دبــي الدولــي، والحوافز االســتثمارية 
المشّجعة، واإلعفاء الضريبي، والبنية التحتية 
والتشــريعية المحفــزة، وبيئــة العمــل القائمة 
علــى أعلى معاييــر التميز واالبتــكار والتقدم 

التكنولوجي.
صدارة قطاع الطيران

وأوضح الدكتور محمــد الزرعوني، مدير 
عام ”دافــزا“، بأن قطاع الطيــران يمثل أحد 
أهــم القطاعــات الرئيســية ضمــن ”دافزا“، 
كونه يســتحوذ على حصة كبيــرة من إجمالي 
االستثمارات األجنبية وعدد الشركات الدولية 
والمتعــددة الجنســيات المســتفيدة من خدمات 
ومرافــق وتســهيالت المنطقة الحــرة، وقال: 
قدم قطاع الطيران مســاهمات مباشــرة وغير 
مباشــرة في االقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن 
دبي نجحت على مدى السنوات القليلة الماضية 
فــي تعزيز تنافســية قطاع الطيــران المحلي، 
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تأهيل القيادات في “الملكية األردنية”صالة انتظار جديدة لـ“االتحاد للطيران”
ف�ت�ت������ح  ا
ل�رئ�ي������س  ا
وال�رئ�ي����س 
ي  لتن�ف�ي����ذ ا
د  ل�الت�ح������ا
ن  ا ل�ل�ط�ي���ر
جيمس هوغن 
انتظار  صالة 
لمس�����اف�ري 

الدرجتين األولى ورجال األعمال في مطار جون إف كينيدي الدولي 
في نيويورك، وهي الصالة الثانية على مستوى الواليات المتحدة.

م��ن جانب آخ��ر، احتفل��ت االتحاد للطي��ران بوص��ول رحلتها 
المش��غلة بطائرتها من طراز إيرباص A380 إلى مطار جون إف 
كينيدي، حيث أقامت اس��تقباالً لضيوفها المسافرين على متن أولى 
رح��الت طائرتها، لتصب��ح نيويورك أول وجهة تنضم إلى ش��بكة 
وجهات الش��ركة التي تخدمها طائرات A380. وستزيد “االتحاد” 
عدد المقاع��د المتاحة وتعزز خدمات رحالتها اليومية بين أبوظبي 

ونيويورك استجابةً للطلب القوي على السفر لقضاء العطالت.

اف��ت��ت����ح 
رئيس مجلس 
إدارة الملكي�ة 
األردن��ي�����ة 
ن  س�����ل�ي�م�ا
ال�ح��اف������ظ 
برنامج تأهيل 

القيادات الذي أطلقتهُ الشركة بهدف إحداث التغيير وتطوير مهارات 
الموظفين واالس��تثمار ف��ي الخبرات المتخصصة الت��ي يتمتع بها 
العاملي��ن في حقل صناعة النقل الجوي. وأكد المدير العام والرئيس 
التنفيذي للملكية الكابتن س��ليمان عبيدات، الس��عي لتطوير الموارد 
البش��رية، بُغية تعزيز الكف��اءة واإلنتاجية وضب��ط النفقات وزيادة 
اإليرادات التي ستساعد في المحافظة على مكانة الشركة التنافسية.

من جه��ة ثاني��ة، ج��ددت الملكي��ة األردني��ة وMTU األلمانية 
المتخصصة في صناعة وصيانة محركات الطائرات اتفاقية تعاون 
لمدة 5 س��نوات، تق��دم MTU بموجبها خدم��ات صيانة محركات 
V2500 التي تش��غل طائرات ايرب��اص 320 وعددها 12، وتتيح 

“للملكية” امكانية إستئجار محركات عند الحاجة ومراقبة أدائها.

الفن المعاصر في مطار باريس-أورلي

دخلت شركة “مطارات باريس” في شراكة مع الفنان جان شارل 
دي كاس��تل باجاك، بهدف تحويل تجربة المطار الخاصة بالركاب، 
والش��ركاء وموظفي مطار باريس-أورلي إلى صور عمالقة. ويتم 
عرض هذه الرس��ومات على واجهة بقي��اس 3200 متر مربع في 

المبنى الجنوبي في المطار.
ووضع باجاك اللمس��ات االخيرة على هذه اللوحة الجدارية، بعد 
أن قضى 10 أيام في ابتكار هذا العمل الفني، حيث قام برسمها على 
طول الواجهة الجنوبية لمبنى المطار. ويتكون هذا العمل الفني من 
مجموع��ة من 10 رس��ومات لهذا الفنان، مع إضاف��ة عبارة “أهالً 

.)Welcomestories( واسم الفعالية )Bienvenue( ”ًوسهال

“إيه 320 نيو” الجديدة لـ“لوفتهانزا”
قال��ت ش��ركة إيرب��اص األوروبي��ة لصناع��ة الطائ��رات، إن 
“لوفتهانزا” األلمانية س����وف تحصل عل��ى أول طائ��رة ط��راز 
“إي��ه 320 ني��و”. وأضافت أنها توصلت إلى تفاهم مش��ترك لكي 
تك��ون “لوفتهان��زا” أول ش��ركة تب��دأ تش��غيل هذا الط��راز، بعد 
وعودها بأن يتم شحن أول طائرة “إيه 320 نيو” في عام 2015.
وكانت “لوفتهانزا” قد أعلنت طلب ش��راء 101 طائرة حديثة، 
61 وحدة منها من الطراز “إيه 320 نيو” و40 وحدة من النسخة 
األكبر قليالً “إيه 321 نيو”. وتتعاون “إيرباص” في ش��راكة مع 
“جنرال الكتريك” األميركية و“سافران” الفرنسية البتكار محرك 

بديل للطائرة “إيه 320 نيو”.
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CFMشراكة بين “رويال جت” و

السالمة في مطار بيروت جيدة جداً

احتفلت ش��ركة رويال جت للطيران الخاص في منطقة الشرق 
األوس��ط، وCFM international الش��ركة العالمي��ة لتزوي��د 
مح��ركات الطائ��رات، بإنج��از خ��اص تمثّل في تحليق أس��طول 
طائراته��ا م��ن ط��راز “بوينغ بزنس ج��ت” الم��زودة بمحركات 
CFM56-7B لم��دة 150 أل��ف س��اعة طي��ران، كم��ا احتفل��ت 
باإلضاف��ةً إلى ذلك بتطوير الش��راكة بين الطرفي��ن والتي امتدت 

على مدى 12 عام.
وق��ال الرئي��س والمدي��ر التنفي��ذي باإلنابة ف��ي “رويال جت” 
باتري��ك جوردن: إننا نرتبط بعالقة متمي��زة مع CFM التي يتيح 
محركها من طراز CFM56-7B موثوقية في القطاع إلى جانب 
استهالكها أقل قدر ممكن من الوقود وتخفيض ما يصل إلى 2 % 

من حرق الوقود وانبعاثات الكربون.

أعلن المدير العام اللبناني للطيران المدني محمد شهاب الدين، أن 
لبنان تس��لم تقرير مجلس “المنظمة الدولية للطيران المدني” الذي 
انعق��د في مونتريال في كندا، في جلس��ته الرابعة من الدورة 206، 
والذي جاء فيه أن لبنان أحرز تقّدماً جيداً جداً في مجال السالمة في 

مطار رفيق الحريري الدولي.
يذك��ر ان هذا االمجاز ق��د تحقق نتيجة جهود مكثفة قام بها فريق 
السالمة الجوية في مصلحة سالمة الطيران المدني في مطار رفيق 
الحري��ري الدولي في بيروت بتوجيهات من وزير األش��غال العامة 

والنقل غازي زعيتر.

خــط جــوي أردني إلى تركيا

دشنت الملكية األردنية في أنقرة، الرحالت الجوية المنتظمة بين 
العاصمتين األردنية والتركية، حيث أقيم احتفال لدى وصول طائرة 
الملكية إلى مطار أزنبوجا الدولي، بحضور موظفي السفارة ومدير 

المطار ومسؤولي السلطات المحلية في المدينة.
وأكد الس��فير األردني ف��ي تركيا أمجد العضايل��ة، أهمية القرار 
بإعادة تش��غيل الخط الجوي بين عمان وأنقرة بعد عش��رة س��نوات 
من تعليقه ألسباب تجارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعمل على 
تفعيل عالقات التعاون التجاري وتنش��يط الحركة السياحية وخدمة 

حركة رجال األعمال والطلبة من كال البلدين.

21 مليون دوالر دعم لـ“إيرباص”

قدم معهد تكنولوجيا الفضاء الجوي لش��ركة إيرباص البريطانية 
تموي��ل قدره 14 مليون اس��ترليني )21.14 مليون دوالر( لبحوث 
الطائرات، وفق تصريحات وزير التجارة البريطاني ساجد جاويد، 
الذي أشار إلى أنَّ الدعم الذي يقدمه المعهد سيساعد على نمو قطاع 

الفضاء الجوي للمملكة المتحدة.
وس��تبدأ الش��ركة مش��روعين، بحيث س��يقوم األول على دراسة 
عمليات تس��ريع اإلنتاج وخفض أوزان أجنحة الطائرات إلى جانب 
خف��ص التكالي��ف من أجل الجيل الجديد م��ن “إيرباص”، في حين 
سيدرس المش��روع الثاني كيفية خفض معدالت صيانة نظم الوقود 

الخاصة بالطائرات الجديدة.
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اليونان تبيع 14 مطاراً أللمانيا
فق��ت  وا
ليون����ان  ا
عل��ى بي�ع 
14 مطاراً 
ك�ة  لش����ر
فراب�ورت 
األلماني��ة،  
أول  ف����ي 
ع�م�ل�ي����ة 

خصخصة كبيرة تقوم بها الحكومة اليسارية التي تحكم البالد.
وذك��رت وكالة الخصخص��ة اليونانية، أن اله��دف من الصفقة 
ه��و تش��غيل المط��ارات بمبل��غ 1.2ملي��ار ي��ورو )1.3 ملي��ار 
دوالرأميركي(. وتشمل العملية مطار سالونيكي، ثاني أكبر المدن 
اليوناني��ة، باإلضاف��ة إلى مط��ارات الجزر الس��ياحية ميكونوس 

وسانتوريني وكورفو.
وفي هذا الصدد، قال مدير الوكالة س��تيرغوس بيتس��يورالس، 
إن الصفقة تظهر أن اليونان “بدأت تس��تعيد ثقة األسواق تدريجياً 

وتعود للسير على طريق النمو.

“فالي دبي” تتسلم طائرتها الـ50
أعلنت ش����ركة ف�الي دب�ي عن تس�����لّمه�ا الطائ�رة الخمس��ين 
م��ن طراز “بوينغ 737-800” الجيل الجدي��د، ويأتي ذلك ليكمل 
طلبية الش����ركة الت��ي وقعته��ا ف�ي مع����رض “فارنبرة للطيران 

.”2008
وكانت الش��ركة قد سجلت أكبر طلبية في تاريخ قطاع الطيران 
التجاري في الش��رق األوسط لش��راء طائرات ذات الممر الواحد، 
بع��د أن تقدم��ت بطلب ش��راء 111 طائ��رة “بوينغ”، وستس��تلم 
الناقل��ة 11 طائرة من ط��راز737-800 الجيل الجديد بين 2016 
و2017، تتبعه��ا 100 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” بين 

2017 و2023.

“سيرين وندز” في سورية قريبًا
كشف مدير عام الشركة السورية 
للنقل والس��ياحة ناص��ر قيدبان أن 
الش��ركة وبالش��راكة والتعاون مع 
وزارة الس��ياحة ه��ي ف��ي ط��ور 
الترخيص لش��ركة طي��ران جوي 
“س��يرين ون��دز” س��تكون إحدى 
المش��روعات التي ستمّكن الشركة 

من تدّخلها اإليجابي في الس��وق السياحية، مؤكداً أن تلك المشاريع 
س��تكون بتصّرف وزارة الس��ياحة والش��ركة، حيث “ستساهم في 
تمكينن��ا من لعب دور ضابط لألس��عار وتقديم الخدمات الس��ياحية 

ألصحاب الدخل المحدود”.

“فالي داماس” تعلن عن وجهاتها
أط�ل�ق�����ت 
ف��الي داماس 
أولى  للطيران 
إلى  رحالته��ا 
مدينة القامشلي 
مؤخ���راً، كما 

باشرت رحالتها إلى العراق على متن طائرات بوينغ 737. وقالت 
في بيان إن المرحلة األولى س��تتضمن رحالت إلى بيروت، بغداد، 
البصرة والنجف. وقد باش��رت الشركة رحالتها إلى النجف وبغداد 
عبر رحلة أسبوعية لكل وجهة. وستضم المرحلة الثانية رحالت إلى 

العاصمة األردنية عمان وإلى الكويت، الرياض وجدة.

تحالف “فيرجن” و“االتحاد للطيران”
هيئ��ة  أعلن��ت 
المنافس���ة  حماية 
وال�مس�����ت�ه�ل�ك 
األوسترالية تجديد 
ترخيص تحال��ف 
فيرجن مع ش�ركة 
االتح��اد للطيران 

حتى 30 كانون أول/ديسمبر 2020 في مجال خدمات النقل الجوي. 
وأوضحت الهيئة أن الش��ركتان لن تتقاس��ما اإليرادات أثناء تدشين 
فيرجن رحالت بين س��يدني وأبوظبي في إطار التحالف، كما سيتم 

التعاون أيضاً في التسعير المشترك ومواعيد الرحالت.
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SVRخارج خط اإلنتاجاختبارات ثلجية قاسية لـ Bentley Bentayga

انطلق سفير “الند روفر” والمستكشف القطبي بن سوندرز، في 
رحلة فريدة مس��تبدالً أحذيته الثلجي��ة هذه المرة بالصعود على متن 
س��يارة )رينج روفر سبورت SVR( بعد تزويدها بإطارات شتوية 
خاصة، ليحظى بمغامرة مثيرة على حلبة اختبارات فريدة من نوعها 

لكن مألوفة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.
وأص��درت ش��ركة “الند روف��ر” فيلم��اً جديداً يوّض��ح رحلة 
المغام��ر العالمي الش��هير من مبت��دئ في القيادة عل��ى الجليد إلى 
خبير محترف في آريبلوغ بالسويد، وذلك على نسخة طبق األصل 
بالحجم الكامل لحلبة سباق سيلفرستون غراند بركس منحوتة على 

الثلج في بحيرة أودجاور.

خرج��ت أول مركب��ة )Bentley Bentayga( من خط اإلنتاج 
ف��ي مقّرات “بنتلي موتورز” الواقعة في كرو في المملكة المتحدة. 
وتُعّد هذه المركبة الرياضية متعّددة االستخدامات المحفّز ألحد أكبر 

البرامج االستثمارية في تاريخ شركة “بنتلي” البريطانية.
فبعد أربع س��نوات من انطالق مرحل��ة الفكرة المبدئية تم خاللها 
ابت��كار أكثر م��ن 1500 وظيفة ف��ي المملكة المتح��دة، تدخل هذه 
المركبة التي تش��ّكل جزءاً من برنامج استثماري بقيمة 840 مليون 
جني��ه إس��ترليني )1.2 مليار دوالر( مرحلة اإلنت��اج الكامل، وبدء 

بتسليم المركبات إلى العمالء.

سيارة رياضية في اكسبو ذوي االعاقة

يستطيع مستخدمو الكراس��ي المتحركة اآلن القيادة على الطرق 
بينما هم يجلس��ون على كرسيهم المتحرك، سواء كان هذا الكرسي 
يدوياً أو الكترونياً  وليس على مقعد السيارة، في تجربة تعتبر االولى 
من نوعها على مستوى الشرق االوسط. وسيتم عرض هذه السيارة 
المميزة رياضية الش��كل والتي تحمل اس��م )ال بي( خالل معرض 
“اكس��بو ذوي االعاقة” الذي تستضيفه دبي خالل الفترة )9 – 11( 
ش��باط/فبراير 2016، وذل��ك في مرك��ز دبي الدول��ي للمؤتمرات 
والمع��ارض. وتتمي��ز الس��يارة ذات المقعدين والمتضمن��ة مقعداً 
للمسافرين قابالً للطي، بأنها ستسمح لمستخدمها أن ينطلق بسرعة 

80 كلم بالساعة على الطرق السريعة.

S90 فولفو” تكشف عن“

كشفت شركة “فولفو” السويدية لصناعة السيارات، عن سيارتها 
المنتظرة )فولفوS90( الجديدة بتصميم شبيه بشقيقتها الكبرى ذات 

.)XC90( النجاح الباهر
وأكدت الشركة أن سيارتها الجديدة تم تصميمها بداية من الصفر 
لتوفير أفضل تجربة قي��ادة تمثل مبادئ فولفو وقيمها، وترّكز على 
النظ��ام الجديد المتواجد في S90 اللتقاط الحيوانات الكبيرة والتنبيه 
 )Vision 2020( بها، س��اعية بذلك لتحقيق نظرته��ا ومبادرته��ا
والت��ي تطمح ان تس��حق احتمالي��ات الوفيات في س��ياراتها من اي 

حادث بحلول 2020.

86



جديد سيارات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

تشكيلة سائقين في رالي داكار
ع��ن  مين��ي  أعلن��ت 
تش��كيلة اإلنطالق ألطقم 
لسيارات  ال�12  السائقين 
MINI ALL4 Rac-

دكار  رال��ي  ف��ي   ing
2016 للس��نة الخامس��ة 

على التوالي.
فريق X-raid سيتكون من 4 أطقم للدخول في رالي داكار هما: 
ناصر العطية )قطر( والسائق المساعد ماثيو بوميل )فرنسا(، والنجم 
االس��باني خوان “ناني” روما مع مواطنه اليكس هارو، أما األطقم 

الثمانية المتبقية تشكلت من أوروبا، أميركا الجنوبية والصين.

AMG طراز جديد من مرسيدس

كش��ف بطل الفورموال 1 لويس هاميلتون، خالل حفل أقيم على 
جزيرة “نايا نوراي” في أبوظبي عن اإلصدار الخاص لس����يارة 
A 45 4MATIC م��ن مرس��يدس AMG الذي س��يكون متاحاً 
للبي��ع خ��الل الربع األول م��ن 2016 بإنتاج محدود يش��مل 250 

سيارة فقط على مستوى العالم.

تويوتا تستدعي 1.6 مليون سيارة
ش��ركة  أعلن��ت 
توي�وت���ا م�وت���ور 
كورب، إنها بصدد 
نح��و  اس����ت�دع�اء 
الف  و600  مليون 
اليابان،  إلى  سيارة 
لفح���ص احت�م��ال 
وجود أجه��زة نفخ 

معيبة بالوسائد الهوائية. وذكرت تويوتا أنها طلبت من أصحاب 20 
طرازا محلياً جرى إنتاجها في الفترة من 2004 إلى 2008 تش��مل 

طراز فيتز إعادة فحص عيوب في الوسائد الهوائية.

هوندا سيفيك كوبيه
أطلق���ت ش�����رك�ة 
الس���ي�ارات الياباني���ة 
هوندا سيارتها الجديدة 
“هوندا سيفيك كوبيه”، 
وتم عرضها ألول مرة 
“لوس  مع����رض  في 

أنجلوس للسيارات”.
وأكدت الش��ركة أن الطراز القياس��ي س��وف يأت��ي مع مصابيح 
أمامي��ة أوتوماتيكية ومصابيح )LED( تعمل في النهار، وس��وف 
يكون العمالء قادرين على الحصول على نس��خة مزودة بمساحات 

تعمل تلقائياً عند هطول المطر.

ميتسوبيشي اوتالندر سبورت 2016
ع��رض��������ت 
“ميتس��وبيش��ي” 
اليابانية س��يارته�ا 
“اوت���الن��������در 
سبورت 2016”، 
وذل���ك ضم������ن 
فعالي�ات مع��رض 

“ل��وس انجلوس الدولي للس��يارات”. وحظيت س��يارة الس��بورت 
العائلية بعدة تعديالت وتحسينات طفيفة شملت تصميمها الخارجي 
والداخلي، حيث تبدو هناك الواجهة الجديدة والمرايا الجانبية بتصميم 

.)LED( جديد أيضاً مدمج بها مؤشرات االنعطاف مع أضواء

تحالف رينو - نيسان

في إطار دوره كراع رس��مي - مزود س��يارات الركاب الرسمي 
لمؤتم��ر “الفرقاء الس��نوي الواحد والعش��رين” )COP21( الذي 
جرى تحت إش��راف وتنظي��م األمم المتحدة، يوف��ر تحالف رينو - 
نيسان أس��طوالً يتكون من 200 سيارة كهربائية ليتم استعمالها في 
القمة الس��نوية التي انعقدت في باريس. ويُعتبر هذا األسطول أكبر 

أسطول في العالم من السيارات الكهربائية ألي مؤتمر دولي.
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10 جوائز لـ“ميماك أوغلفي”
أخرى،  مرة 
يســــطـع نجـم 
ميماك أوغلفـي 
للعــالقــــــات 
العامــة خــالل 
حفـــل توزيــع 
جوائــز جمعية 
الشرق األوسط 

للعالقــات العامــة للعــام MEPRA(  2015(، وكانــت حصيلــة 
أرباحهــا الفــوز بعشــر جوائز مرموقــة مما رّســخ مكانتها كأكثر 
شركات العالقات العامة فوزاً بالجوائز في المنطقة. وبذلك كسرت 
رقمها األخير، لتعود بتســع جوائز عن تســع فئات وجائزة خاصة 

خالل حفل العشاء السنوي للجمعية الذي جرى في دبي مؤخراً.
وقــال رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشــركة إدمون 
مطران: إن الفوز بهذه الجوائز لهو دليل قاطع على إصرارنا تقديم 
حمالت تســتحق الجوائــز التقديرية في قطــاع العالقات العامة في 
المنطقة بأســرها، وأضاف: أســتغلّها فرصة ألخّص بالتهنئة جميع 

الفائزين الذين سلّطوا الضوء على كّم المواهب التي نملكها.

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

أقيــم معرض بيروت العربي الدولي في دورته الـ59 الذي نظمه 
النادي الثقافي العربي بالتعاون مع نقابة اتحاد الناشــرين في لبنان، 
في مدينة المعــارض- البيال، برعاية رئيس الحكومة تمام ســالم، 
ومشــاركة 170 دار نشر لبنانية، و70 دار نشر من 6 دول عربية 
هي: السعودية، الكويت، ليببا، فلسطين، سلطنة عمان، ولبنان، كما 

شارك دار واحدة من الصين، وثالث دور من تركيا.
 Beirut يتضمــن المعــرض للمرة األولى فــي تاريخه جنــاح
Digital Space، وهــو الجناح الرقمــي الجديد، لتقديم مجموعة 
واسعة من المنتجات الرقمية، إضافةً إلى توقيع الكتب الجديدة لعدد 

من الكتاب وتكريم أعمال مبدعين.

“تكريم” تتوج المبدعين العرب

اســتضافت دبي حفل توزيــع جوائز مبادرة “تكريم” الســنوية 
في دورتها السادســة في قاعة “ميوزيك هــول”، بحضور وزير 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
ومؤســس مبادرة “تكريم” ريكاردو كرم، و800 شخص من أهم 

الشخصيات العربية والعالمية.
ودعا الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته خالل الحفل، أن 
يكون هذا االجتماع مناســبة متجددة نحتفي فيها بالمبدعين العرب 
فــي كافة مناحي الحيــاة، إضافةً إلى التميــز واإلنجاز واالعتزاز 
بالمكانة المرموقة لألمة العربية بل وإســهاماتها المهمة في مسيرة 

العالم.

“الفكر العربي” تكرم اإلعالميين

كرمت مؤسســة الفكــر العربي الشــركاء اإلعالمييــن والرعاة 
المالييــن لمؤتمر “فكر14”، الذي يقام بالشــراكة مع جامعة الدول 
العربية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، تحت عنوان: “التكامل 
العربــي: تحديــات وآفاق”، في فندق الريتز كارلتــون في القاهرة، 
بحضــور أمين عام جامعة الدول العربية الســابق عمرو موســى، 

الرئيس فؤاد السنيورة، والسفير السعودي في القاهرة أحمد قطان.
وأكــد مدير عام “الفكــر العربي” هنري العويط في كلمة باســم 
رئيس المؤسســة األمير خالد الفيصل، أن هذا القاء يجسد موضوع 
المؤتمــر، حــول التكامل من خالل جمعه ما بين ممثلي الشــركات 

الراعية المالية والقنوات الفضائية والصحف الراعية.
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زينة يازجي أفضل إعالمية
تســلّمت اإلعالميــة زينة 
يازجـــي، جائـــزة أفضـــل 
إعالميــة عربيــة مــن بيــن 
اختيارهــّن  تــم  امــرأة   20
لتكريمهــّن علــى نجاحاتهّن 
في مختلف المجاالت، وذلك 
ضمــن فعاليــات مهرجـــان 
“جوائــز المــرأة العربيــة” 
الـــذي أقيـــم فــي فـنـــــدق 

“ريتز كارلتون” دبي.
وفازت يازجــي عـن فئة 
اإلعالم، بتصويت الجمهور 

ولجنــة التحكيم التــي تضمنت أبرز الســيدات في عالــم األعمال 
واإلعــالم. واعتبــرت أّن المهرجان الذي يُقام منذ ســنوات، يُكّرم 
النســاء العربيات الناشــطات والفاعالت كل فــي مجالها أكان في 
عالم المال واألعمــال أو في عالم اإلعالم وغيرها من المجاالت، 
ويشّجع المرأة العربية على إثبات قدراتها والمضي قُدماً في تحقيق 

إنجازات أكبر.

اتفاقية بين “تومسون رويترز” ومصر“قلب العدالة”
أعـلـنـــت 
شــــــركـــة 
نيشــن  إيمج 
أبـوظـبـــي، 
المتخصصة 
فــي مجـــال 
اإلعــــــالم 
والترفـيـــــه 

فـي المنطقــة، عن أســــماء الممثلين المشــــاركين في المـسلســل 
التلفزيونــي الدرامــي الجديد “قلــب العدالة”، حيث تقــوم الممثلة 
اإلماراتيــة فاطمــة الطائــي، بــدور البطولــة إلى جانــب الممثل 

اإلماراتي منصور الفيلي.
ويتناول المسلســل المكون من 20 حلقة، األحداث المشــّوقة ما 
بيــن فتاة تعمل كمحاميــة، ووالدها أحد أهم المحامين في أبوظبي، 
كمــا يركز على التحديات من خالل القضايــا القضائية إلى جانب 
األحداث الدرامية على الجانب الشخصي والعائلي للمحامية. ويعد 
هذا المشــروع أضخم مسلســل تلفزيوني تــم إنتاجه وتصويره في 

دولة اإلمارات.

وقعت “تومســون رويترز”،المزود العالمــي للمعلومات الذكية 
للشــركات والمحترفين، اتفاقية في مجــال الملكية الفكرية والبحث 
العلمي مع المجلس التخصصي الرئاسي للتعليم والبحث العلمي في 
مصر، بحضور رئيس المجلس طارق شوقي ومدير عام “تومسون 

رويترز” في المنطقة وشمال أفريقيا نديم نجار.
ووفقــاً لهذه االتفاقية، تقوم “تومســون رويترز” بتزويد المجلس 
التخصصي الرئاســي بمنتجات مختلفة في مجــال الملكية الفكرية 
والبحــث العلمــي والتي ستســهل دورة حياة اإلبتكار، كما ســتقوم 
بتوفير التدريب المناسب وعقد العديد من ورش العمل لدعم الباحثين 

العلميين في مصر.

سامسونغ تدعم المواهب السينمائية

تدعو “سامســونغ” عّشــاق الســينما والموهوبين فــي صناعة 
األفالم إلى دعم المشــاركين اإلماراتيين فــي المرحلة النهائية من 
“مســابقة سامسونغ لألفالم القصيرة” في مركز “ذا بيتش” مقابل 

“جميرا بيتش ريزيدنس”.
وتشتمل المسابقة المندرجة في الدورة الثانية عشر من مهرجان 
دبي الســينمائي الدولي على 10 أفالم قصيــرة تم تأليفها وإنتاجها 
وتصويرها من قبل المشــاركين، الذين ستختار اللجنة واحد منهم 
للســفر إلى مدينة كان الفرنسية للمشاركة في مهرجانها السينمائي 

الدولي 2016، وعرض فيلمه ضمن فئة األفالم القصيرة.
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بغداد عاصمة اإلبداع األدبي
اخـــتـــــــارت 
الـمـدن  شـــــبـكـة 
اإلبداعيــة التابعـة 
لمنظمــــة األمـــم 
المتحــدة للتربيـــة 
والعلــوم والثقافــة 
)الـيـونســـــكـو(، 

العاصمة العراقية بغداد، “عاصمــة اإلبداع األدبي” للعام 2015، 
مــن بيــن 47 مدينة تمثل 33 دولة  في الحقــول االبداعية، الحرف 
والفنون الشــعبية، والتصميــم، واالفالم، والفــن، واألدب، وفنون 

االعالم والموسيقى.

“هيل سيزر” في “برلين السينمائي”
مهرجــان  أعلــن 
الســينمـائـي  برليــن 
الدولـــي اخـتـيـــــار 
فيلم”هيـل ســــيزر” 
للمخرجين األخويــن 
كوين،  وإيثان  جويل 

ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والستين للمهرجان في 11 شباط/
فبرايــر 2016. ويركز الفيلم المليء بالنجــوم بينهم جورج كلوني 
وسكارليت جوهانســون وجوش برولين ورالف فينيس على الفترة 
التي اكتســبت فيها استوديوهات هوليوود الريادة من عشرينات إلى 

ستينات القرن الماضي.

فيلم لن تشاهده أبداً
انتهى المخرج روبرت رودريغز 
مــن تصوير فيلم “مئــة عام” الذي 
لن يتم عرضــه قبل قرن من اآلن، 
إذ تحــدد موعــد لعرضــه في 18 

نوفمبر/تشرين الثاني 2115.
ويقــّدم رودريغــز فــي الفيلــم، 
بالتعاون مع الممثل األميركي جون 

مالكوفيتش، صوراً مختلفة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل البشرية 
بعد 100 عام. وقد قّرر صنّاع الفيلم حفظه في شركة ريمي مارتن 
الفرنســية لصناعة الكحوليات بمدينة كونيــاج، التي تنتج نوعاً من 

المشروبات تتطلب صناعته 100 عام.

“علي بابا” تستحوذ على صحيفة

وافقت مجموعة علي بابا الصينية لإلنترنت على شــراء صحيفة 
“ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ لقاء مبلغ 
2,06 مليار دوالرات هونغ كونغ )265,8 مليون دوالر أميركي(، 
والتي كانت تصدر باللغة االنكليزية، مع االشارة الى انها قد أسست 
عــام 1903، وتعتبــر منذ امد بعيد احد المصادر الرئيســية ألخبار 
هونــغ كونغ والصين بالنســبة لألجانب، ولكــن مبيعاتها وارباحها 

تقلصت الى حد بعيد في السنوات األخيرة.
وكان ملياردير االعالم روبرت مردوخ قد اشترى الصحيفة عام 
1987. وفي عام 1993، اشــترت شــركة كيري ميديا التي يملكها 
الملياردير الماليزي روبرت كوك حصة مسيطرة في الصحيفة مما 

جعلها تميل نحو تبني مواقف الحكومة الصينية في بكين.

عائدات تركيا من المسلسالت
قـــــــــال 
لـمــديـــــر  ا
التنفـيـــــذي 
لشــــــركــة 
الـوكـالـــــة 
العالـمـيـــــة 
الـتـركـيـــــة 
“غـلـوبـــال 

إيجنســي”، عزت بينتو، إن قيمة ما تجنيه تركيا من بيع مسلسالتها 
التلفزيونية، بلغ 280 مليون دوالر سنويا، في حين كانت قيمتها نحو 
100 ألف دوالر فقط، قبل 8 سنوات، مؤكداً أن المسلسالت التركية 
تشــكل نموذجا ناجحا على المســتوى العالمي، مشيرا إلى أن هناك 

طفرة كبيرة تشهدها تركيا في هذه الصناعة.
من جانبه، قال تيمور سافجي منتج مسلسل “حريم السلطان”  إن 
40 دولة اشــترت المسلسل حتى اآلن، فيما بلغ عدد مشاهديه أكثر 

من 400 مليون شخص.
يذكر أن إيرادات الدراما التركية لعام 2015 عززت موقعها في 

المركز الثاني عالميا من حيث التسويق بعد أميركا.
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
أع�ل�ن����ت 
الهيئة العام�ة 
ح��ة  للس����ي�ا
ل�م�ن�ظِّ�م���ة  ا
ل�م�ع�����رض 
ال��دوح������ة 

للمجوه��رات والس�����اع��ات عن عودة المعرض لع��ام 2016 في 
مرك��ز الدوح��ة الجديد للمع��ارض والمؤتمرات، م��ن 23 إلى 27 
ش��باط/فبراير. وس��يقدم المعرض ورش عمل للهواة والمصممين 
للتعلّم من الخبراء كيفية تصنيع تصاميمهم الخاصة،كما سيتم توفير 

تقييم مجاني لألحجار الكريمة للزوار للتحقق من جودة أحجارهم.

بنك مسقط يفوز بجائزة

فاز بنك مس��قط بجائ��زة التميز من بنك دويتش��ه االلماني تقديراً 
ألدائه المميز في مجال تحويل األموال، وقد حصل على هذه الجائزة 
للمعامالت بالعمالت األجنبية المتعلقة بعمليات الدفع باليورو، وبذلك 
يؤك��د البنك مج��دداً ريادته في هذا المجال وحصول��ه على التقدير 

العالمي من مختلف المؤسسات المالية العالمية.

أفضل صفقة قرض مشترك لـ“اينوك”
حصدت ش�ركة 
بت��رول اإلم�ارات 
)اين�وك(  الوطني�ة 
“أفض���ل  جائ��زة 
ق���رض  صف�ق���ة 
للع�ام”  مش���ت�رك 
ف��ي فئ��ة طل����ب 

التمويل الجديد خالل حفل توزيع “جوائز الش��رق األوسط للسندات 
والق��روض والصك��وك لع��ام 2015”، الذي ضم أكث��ر من 300 
شخصية مرموقة في القطاع لتكريم اإلنجازات المتميزة، حيث تسلم 

الجائزة الرئيس المالي في مجموعة اينوك بيتري بينتي.

جوائز لوفد مباراة العلوم في الكويت

حص��د وفد مباراة العلوم اللبناني، خالل مش��اركته في المعرض 
الدولي الثامن لالختراعات في المنطقة بالكويت، 3 ميداليات ذهبية 
وميداليتين برونزيتين، لتقديمه��م اختراعات عن فئة اإللكترونيات 
والبرمج��ة، الحماية واإلنذارات، الحفاظ عل��ى البيئة، وعن جائزة 

.IFIA أفضل اختراع من االتحاد الدولي لجمعيات المخترعين

تكريم نهلة خداج بو دياب
العملي��ات  رئيس��ة  كرم��ت 
التنفيذي��ة ف��ي بن��ك الم��وراد 
ش.م.ل، نهل��ة خداج بو دياب، 
العرب�ي�ات  الس���ي�دات  إح��دى 
األكث��ر تأثي��راً ف��ي القطاعات 
االقتصادية والمصرفية العربية 
لع���ام 2015، وذل��ك خ����الل 
حف���ل عش���اء أقي�م ف��ي قاع�ة 
Pavillion Royal - البي��ال 
النس��خة  هام��ش  عل��ى  ُعق��د 

العشرين من المؤتمر المصرفي العربي السنوي.

“غلوب إكسبريس” في نيودلهي
افتتحت شركة غلوب إكسبريس 
سيرفيسز فرعها األول في العاصمة 
الهندي��ة نيودله��ي والثان��ي لها في 
الب��الد بع��د مومب��اي. وتأت��ي هذه 
الخطوة في إطار خطط الشركة إلى 
اقتناص فرص األعم��ال المتزايدة 
ف��ي قط��اع الخدم��ات اللوجس��تية 
المزدهر في المنطقة. وقال الرئيس 
والمدير التنفيذي للشركة مصطفى 
ق��وام: سيس��اعد الف��رع الجديد في 

نيودلهي على تسهيل إدراج الهند ضمن شبكتنا العالمية.

92



جديد عموميات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

4 جوائز لـ“اإلمارات اإلسالمي”
ن���ال ب�ن����ك اإلم���ارات 
اإلسالمي خالل حفل خاص 
أقيم في دب��ي، 4 جوائز من 
مجلة “إس��الميك بيزنس آند 
فاينانس”، عن أداءه كأفضل 
بن��ك ف��ي مجال��ي الخدمات 
الثروات،  وإدارة  المصرفية 
أفضل بنك تج��اري، فضالً 
“الش��خصية  جائ��زة  ع��ن 

المصرفية للعام” التي كانت من نصيب الرئيس التنفيذي ل�“اإلمارات 
اإلسالمي” جمال بن غليطة.

3 جوائز لـ“الخليج األول”
ح��ص�����د 
بن��ك الخلي��ج 
األول، ف����ي 
اإلم�ارات، 3 
جوائز خ�الل 
حف�ل توزي��ع 
“ج�وائ������ز 

الش��رق األوس��ط للس��ندات والقروض والصكوك” ف��ي فندق فور 
سيزونز في دبي. وجاء هذا الفوز عن “أفضل صفقة تمويل مشروع 
للع��ام”، “أفضل منظ��م تمويل للع��ام” و“أفضل منظ��م للقروض 

المشتركة للعام”.

“جائزة النخبة” لـ“فرنسبنك”
فاز فرنسبنك بجائزة 
“النخب��ة لتقدي��ر جودة 
العملي��ات” م��ن بن��ك 
“جي��ه ب���ي مورغ��ان 
تش�ي��س”، وذلك نتيج�ة 
تسجيله معدالت معالجة 
مباشرة من دون أخطاء 

بلغت 99.67 %.
وتس��لّم الجائزة نائب رئيس مجموعة فرنسبنك عادل القصار في 
حفل اقيم للمناس��بة، من المدير العام ل�“جيه بي مورغان تش��يس”، 

المكتب التمثيلي في لبنان جوسان معلوف.

جائزة لـ“كيو إنفست”
أعل��ن مص�رف 
“كي��و إن��فس����ت” 
االس����تثم�اري في 
قطر، عن حصول�ه 
على جائزة “أفضل 
إلدارة  م�ؤس�س����ة 
ل�ع���ام  الصك���وك 

2015” خ��الل حفل توزيع جوائز مجلّة “غلوبال إنفس��تُر/آي أس 
أف”. وج��اء اختي��ار المجلّ��ة  للمصرف ضمن قائمة المؤسس��ات 
المالية األفضل أداًء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل 

قمة أسواق رأس المال في دبي.

جبيل عاصمة السياحة العربية 2016
أقر مجلس 
ء  ا ر ز و
ح�ة  لس����ي�ا ا
ال��ع������رب 
ال��ذي ع�ق��د 
في الش��ارقة 
دول����ة  ف��ي 

االمارات، بدعوة من جامعة الدول العربية ومنظمة السياحة العربية 
حصول لبنان على جائزتين: األولى اختيار جبيل عاصمة السياحة 
العربي��ة للع��ام 2016 والثانية جائ��زة المجلس ال��وزاري العربي 

للسياحة للجودة في مجال المطاعم المصنفة سياحياً.

“أوغلفي” تعّين مديرة إقليمية
أعلن��ت ميم��اك أوغلف��ي ع��ن 
تعيي��ن المديرة اإلقليمي��ة للعالقات 
العامة في الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا سعده حّماد، ضمن عضوية 
المجلس العالمي ألوجلفي للعالقات 
العام��ة، حي��ث س��يتولّى المجلس 
الرئي��س  إل��ى  المش��ورة  إس��داء 

التنفيذي واللجنة التنفيذية، إضافة إلى المهمات القيادية المتعلقة برسم 
االس��تراتيجيات المؤثر في النمو، بما فيها إدارة المواهب واالبتكار 
والسياسة الرقمية. كما سيرفع المجلس تقاريره إلى الرئيس العالمي 

للشركة كريستوفر غرايفس.
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التوافق بينها وبين متطلبات االتفاقيات الدولية 
والتنمية المستدامة والبيئة.

سالمة
وتحّدث سالمة، فلفت إلى أّن مصرف لبنان 
ومنــذ العام 2007 يهتم بقطــاع البيئة والطاقة 
المتجــدة، وقــد تعاونّا مع العديــد من الجهات 
الدوليّــة لتعزيز جهودنا في هــذا القطاع، مثل 
البنك الدولــي واالتحاد األوروبي وغيرها من 
المؤسسات الدوليّة، كما تعاونّا مع وزارة الطاقة 
ووزارة الصناعة ووزارة البيئة في لبنان، مما 
أتاح قروضاً بفائدة صفر % إلى 1 % وآلجال 
طويلة قــد تصل إلى 14 ســنة. وأّكد أّن لبنان 
يعتبر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيمة والبيئة على 
الرغم من الواقع الحالي، مشيراً إلى المبادرات 
والقروض التي قّدمها مصرف لبنان في سياق 
دعم االقتصاد األخضر والمشــاريع الصديقة 
للبيئة، فهنالك أكثر من 325 مشــروعاً يستفيد 
من قروض بيئية، معظمها ألبنية حديثة تعتمد 
المقاربــة الخضراء في البنــاء. وقد بلغت هذه 
القروض نحــو 280 مليــون دوالر، علماً أن 
الطلــب الحالي لتمويــل هذا النوع مــن البناء 

يتجاوز الـ75 مليون دوالر.
وأشــار الحاكم إلى أّن ”الســيولة المتوافرة 
واإلســتقرار النقدي يعــززان توجهنا إلى دعم 
قطاع صحي يشــّكل 1 % من الناتج المحلّي، 
وهــو قابــل للتوّســع والمســاهمة فــي النمــو 
االقتصادي“، مشدداً على أّن ”مصرف لبنان 
ســيحافظ على توجهه بدعــم االقتصاد“، الفتاً 

إلى أنّه ”إضافة إلى سلّة الحوافز الجديدة التي 
أطلقناها للسنة 2016 بقيمة 1.5 مليار دوالر، 
فإننا بصــدد إصدار تعاميم لمعالجة المديونيّة، 
واإلعداد لتعميم بهدف إنشاء صندوق عقاري، 
باإلضافــة إلــى التوّجــه إلطــالق المنّصــة 
اإللكترونيّــة، وقوانيــن ذات صلــة باقتصــاد 

المعرفة“.
المشنوق

وأكــد المشــنوق أنــه يجب وضــع الخطط 
للتنمية المســتدامة واعتماد ثقافتها لكي يتحول 
المجتمــع ناشــطاً واعيــاً قــادراً علــى حماية 
اقتصاده وتحقيق اإلنمــاء الذي يريد. وتطّرق 
إلــى الخطــوات التي قــام بها لبنان في ســبيل 
التحــّول إلــى االقتصاد األخضــر. وفي ختام 
الجلســة االفتتاحية قدم القصــار درعاً تقديرية 
إلى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
ورئيــس المجلس العربــي لالقتصاد األخضر 

محمد فريد خميس.
وتضّمن المنتدى ثالث جلسات عمل، شارك 
فيها نخبة من األكاديميين واألســاتذة من لبنان 
والعالم العربي، وحملت الجلسة األولى عنوان، 
”التشــريعات والتطّور المؤسســاتي ومستقبل 
االقتصــاد األخضــر في العالــم العربي“، أما 
الثانية، فجــاءت بعنوان ”الصيرفة والخدمات 
والعقارات الخضراء في الوطن العربي“، بينما 
ناقشــت الجلســة الثالثة موضوع ”الصناعات 
المتجددة في الدول العربيّة“.والزراعات الخضــراء وإدارة المياه والطاقة 

”المنتدى العربي لالقتصاد األخضر“ التحاد الغرف العربية

سالمة: أكثر من 325 مشروعًا يستفيد من قروض بيئية
نظّم اتحـــاد غـــرف التجـــارة والصناعة 
والزراعـــة للبالد العربيّة فـــي مقره ”مبنى 
عدنان القّصـــار لالقتصاد العربي“، المنتدى 
العربـــي لالقتصـــاد األخضـــر، بالتعاون مع 
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في 
لبنان، والمجلس العربي لالقتصاد األخضر، 

ومصرف لبنان.
وشهد المنتدى حضور رسمي بارز، تقّدمه 
وزيــر البيئــة اللبناني محّمد المشــنوق، حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، الرئيس الفخري 
لالتحــاد العــام لغــرف التجــارة والصناعــة 
والزراعــة للبــالد العربيّــة عدنــان القّصار، 
األميــن العام التحاد الغــرف العربيّة الدكتور 
عماد شــهاب، األميــن العام المســاعد التحاد 
الغرف العربيّة شــاهين علي شــاهين، إضافة 
إلــى أكثر مــن 100 شــخصيّة اقتصاديّة من 

الدول العربية.
القّصار

وأشــار القصار في كلمته إلــى أّن ”التحّول 
إلــى االقتصــاد األخضــر علــى جانــب من 
األهميّــة للعالم العربي، ولم يعــد مجّرد خيار 
من الخيارات المطروحة، بل أصبح ضرورة 
اقتصاديّة وبيئية ملزمة لوقف تراجع إمكانات 
تحقيق التنمية المســتدامة، فــي ضوء تدهور 
الظــروف البيئيــة التــي يواجههــا االقتصــاد 
العربــي، الفتاً إلــى أنّه ”من المهــم أن يكون 
االقتصاد األخضر مكّون أساسي من مكونات 
الفكر اإلستراتيجي للقطاعين العام والخاص“، 
معتبراً أّن ”البيئة تمثّل اإلطار الحاضن للنشاط 
االقتصادي ولحسن كفاءة أدائه، بينما التدهور 
فــي النظم البيئيــة يحرم االقتصــاد على نحو 

متزايد من األوليّة الالزمة لإلنتاج“.
خميس

وألقــى المديــر التنفيــذي للمجلــس العربي 
لالقتصاد األخضر معتصم راشد كلمة رئيس 
المجلــس محمــد فريــد خميس، موضحــاً أن 
اإلتحاد يهدف إلى مراجعة التشريعات العربية 
المعنية باالقتصاد األخضر والتنمية المستدامة، 
وكل التشريعات المؤثرة على البيئة بما يحقق 
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إخراج الملف من التجاذبات وتشكيل لجان تحدد األهداف المستقبلية

مؤتمر تأسيسي وطني الستثمار الثروة النفطية في لبنان

الشكل التالي:
الجلسة األولى، ترأسها الدكتور لويس صليبا 
وحاضر فيها كل من الدكتور محمد سلهب رئيس 
الجامعــة اللبنانية الفرنســية عــن ”أي إنماء في 
لبنــان بعد النفط في ظل المعوقــات  اإلقتصادية 
والسياسية؟“ والدكتورأحمد الرافعي الذي حاضر 
عن البتــرول والطاقــة البديلــة، والدكتور داني 
عازار الذي حاضر عن اإلكتشافات الجيولوجية 

األخيرة وانعكاساتها على اكتشاف النفط.
الجلســــة الثانيــــة، ترأســها عاصــم قانصو 
وحاضــر فيهــا كل مــن الدكتــور عــادل خليفة 
الذي حاضــر عن ترســيم الحــدود والمعوقات 
اإلسرائيلية أمام استخراج النفط اللبناني، واللواء 
عبد الرحمن شــحيتلي الذي حاضر عن اشكالية 
ترســيم الحدود البحرية وتأثيرها على استخراج 
النفط. كمــا حاضر فيها األب اســكندر حنا عن 
كيــف يســاهم النفط فــي التالقي بيــن الطوائف 

اللبنانية؟.

أمــــا الجلســــة األخيــــرة، فترأســها الدكتور 
أنطــوان قســطنطين وحاضــر فيهــا كل مــن 
الدكتــور محمود كوثراني حيــث تناول األهمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة الســتثمار النفط في 
لبنان، والدكتور عبــاس رضا الذي حاضر عن 
المجــاالت االجتماعية الســتثمار النفط وآثارها 
في عملية التغيير، والدكتــورة فاطمة عز الدين 
عن مسألة التنمية بعد استخراج النفط، والدكتور 
محمد خليفة الذي حاضر عن اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية التي تترتب على اســتخراج النفط 

في لبنان.
توصيات المؤتمر

وختامــاً تلــى الدكتــور عباس مزهــر البيان 
الختامي الذي تضمــن مجموعة من التوصيات 

أهمها:
- ضــرورة إقنــاع الطبقه السياســية  بالفصل 
بيــن مســلمات ثقافية تشــّكل بنية لقــرار العيش 
المشترك تحت ســقف الوطن، يتّم إخراجها عن 
دائــرة االختالف لالســتفادة من الثــروة النفطية 
وانعكاســاتها المتنّوعة على مختلــف األصعده 

وبين التجاذبات السياسية.
- إنشــاء هيئــة مدنية أو لجنــة  متابعة علمية 
ال طائفيــه للمراجعــة والضغط علــى المعنيين 
إلستخراج النفط، وبالتالي إنشاء وزارة التخطيط 
من أجل التعامل الســليم مــع ملف االنفط - تأكيد 
إنشاء الصندوق الســيادي لحفظ حقوق األجيال 
المقبلة في التنمية - زيادة الوعي بالبحث العلمي 
المتعّمق في الطاقة والدراســات اإلستراتيجية - 
إنشاء معهد جيولوجي وطني وعقد مؤتمر حوله 
خالل عامين - توفيــر مراكز تحكيمية مختصة 
للفصل في المنازعــات النفطية - تنظيم التحكيم 
في إطار المؤسسات اإلقليمية والدولية - تكثيف 
ورش العمل المتخصصة عن أهمية النفط وتوعية 
الرأي العام والهيئات المتعددة والمجتمع األهلي 
والمدنــي - إضافة إختصاصيين في التنقيب عن 
النفط للجلســات المستقبلية للمحاضرات - إنشاء 
خلية نفطية لمتابعة الضغط على كل المسؤولين 
المعنيين - إنشــاء مؤسسة مســتقلة لها نسبة من 
عائــدات النفــط، لدراســة مشــاريع ذات طابع 
تنموي تمتاز باالســتدامة - إستمرار العمل على 
المتخصصة في مجال النفط.إقامة المؤتمــرات والنــدوات واألبحاث العلمية 

بدعوة من مركــــز األبحاث العلميــــة التابع 
لجمعيــــة الحجى واليــــراع الثقافيــــة الخيرية، 
انعقد المؤتمر التأسيســــي الوطني حول الثروة 
النفطية في لبنــــان، بعنوان (الثــــروة النفطية 
في لبنان بين التجاذبات السياســــية والتطلعات 
المستقبلية) في رعاية رئيس الجامعة اللبنانية 
الدولية عبــــد الرحيم مراد ومشــــاركة النائب 
الدكتور عاصم قانصو المتخصص في هندسة 
حفر اآلبار وجيولوجيا البترول والمديرة العامة 
للنفــــط المهندســــة أورور فغالــــي ومجموعة 
من اإلختصاصيين  في مجــــال النفط والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة الى خبراء 
فــــي القانون الدولي المتخصصين في مســــائل 

ترسيم الحدود البرية والبحرية.
أهمية الثروة النفطية

بدأ المؤتمر بجلسة إفتتاحية تحدث فيها راعي 
اإلحتفــال ممثــالً بمدير األبحــاث والتطوير في 
الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور حســان خشفة، 
الذي ركز على أهمية الثروة النفطية للبنان. تلته 
فغالي التي شــرحت المســار الذي يســلكه ملف 
النفط والعوائق التي تعترض تقدمه. وكانت كلمة 
لرئيس الجمعية، ركز فيها على أهمية المؤتمرات 
في تقديم الجديد العلمي الذي يؤمن اإلرتقاء للدول. 
أما ختام الجلسة اإلفتتاحية فكان مع مداخلة للنائب 
قانصــوه الذي قدم شــرحاً جيولوجيــاً علمياً عن 
كيفيــة تكّون النفط في باطن األرض وعن امتداد 
األحواض النفطية والغازية من حوض األبيض 

المتوسط الى جزيرة مدغشقر.
جلسات

وبعد انتهاء الجلســة اإلفتتاحيــة بدأت أعمال 
المؤتمــر التي قّســمت الى ثالث جلســات على 

عاصم قانصو 
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التنفيذي لمؤسسة دبي لالستثمار ونائب رئيس 
اللجنــة التحضيريــة العليا إلكســبو 2020، 
وريم الهاشمي، وزيرة دولة، والمديرة العامة 
لمكتب إكسبو 2020 دبي، والشيخ سلطان بن 
طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة 
أبوظبي الوطنية للمعارض، وحســين ناصر 
لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، واللواء خميس 
مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ومطر 
محمــد الطاير، رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
التنفيــذي لهيئة الطرق والمواصالت، وهالل 
ســعيد المري، المديــر العام لدائرة الســياحة 
والتســويق التجاري بدبي، والرئيس التنفيذي 
لمركز دبي التجاري العالمي، وخليفة الزفين 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران. 
وقــد عكس حضورهــم الحفل الخــاص بهذا 
اإلنجــاز الكبيــر، رغبتهم فــي مواصلة دعم 
مساعي اإلمارة لتقديم حدث لم يسبق له مثيل 

في تاريخ دورات إكسبو.
رؤية مثيرة

مــن جهته قال األمين العــام للمكتب الدولي 
للمعارض لوســير تاليس: ســيقام هذا الحدث 
ألول مرة في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب 
آســيا، ولــذا فإننا نتطلع إلــى إقامة حدث يمثل 
لحظــة تاريخية ليس فقط بالنســبة لهذه الدولة 
الشــابة وللمكتب الدولي للمعــارض بل أيضا 

للمنطقة وللعالم بأســره. لقد تقدمت دبي برؤية 
مثيــرة وخطط مفصلة لضمان تحقيق رؤيتها. 
وسنستمر في دعمنا لفريق عمل إكسبو 2020 
وتعاوننــا معهــم على مدار الســنوات الخمس 

المقبلة لتحقيق ما يطمحون إليه.
الى ذلك، سيزداد حجم العمل، باالنتقال من 
مرحلة التخطيــط إلى مرحلة التنفيذ، ليشــمل 
التفاعل الرســمي مــع جميع المشــاركين من 
دول وهيئات ومؤسســات متعددة الجنســيات 
ومؤسسات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية، 
كما ستشــمل المرحلة المقبلــة مبادرات جديدة 
والتوسع في المبادرات المحلية والدولية القائمة 
وتكثيفهــا، بما فــي ذلك ورش عمــل ”بزنس 
كونيكت“ والملتقى الشــبابي الســنوي ”يوث 
كونيكت“ والحوار المستمر مع رواد األعمال 
الصغيــرة  اإلقليميــة  المشــروعات  وكذلــك 

والمتوسطة الحجم فضالً عن رواد الفكر.
وســــيفتتح ”إكســبو 2020“ أبوابـه للعالم 
في 20 تشرين األول/أكتوبر 2020، ويستمر 
لمدة ستة أشهر يستقطب خاللها أكثر من 25 
مليون زيارة باإلضافة إلى ما يزيد عن 200 
دولة مشاركة، وسيكون أكبر حدث في تاريخ 
إكســبو من حيث الشــمول والجــذب الدولي 
الدولة.حيث ســيكون 70 % من الــزوار من خارج 

حدث يمثل لحظة تاريخية للمنطقة والعالم

دبي المدينة المضيفة إلكسبو 2020 رسميًا
قامــت الجمعيــة العمومية للمكتــب الدولي 
للمعــارض في باريــس خالل انعقــاد دورتها 
الـ158 بتسليم دبي رسمياً لقب المدنية المضيفة 
للنسخة المقبلة من معرض إكسبو الدولي. وقد 
اعتمدت خالل اجتماعها ملف تســجيل إكسبو 
2020 الموضحــة فيــه خطــط إقامــة الحدث 

بكامل تفاصيلها.
تسلم الراية

ولهذه المناســبة، ســافر ممثلو اللجنة العليا 
إلكســبو 2020  برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتــوم إلى باريس لحضــور هذا اإلعالن 
التاريخــي الذي يشــهد بداية فصــل جديد في 
مسيرة دبي نحو العام 2020، ومرحلة جديدة 

من العمل الجاد.
وصرح الشيخ أحمد قائالً: لقد أمضينا عامين 
من العمل الدؤوب بال كلل للتخطيط والتحضير 
لحدث اســتثنائي بحجــم إكســبو الدولي الذي 
ســيقام على أرضنا في عام 2020، واطلعت 
رســمياً اليــوم الــدول األعضاء فــي المكتب 
الدولي للمعــارض على خططنا. وأعرب عن 
االلتزام تجاه زوار إكسبو 2020 والمشاركين 
فيه وقال: ليس هناك وقت للراحة، لقد آن أوان 
ترجمة رؤيتنا إلى واقع، حيث نعمل على إقامة 
إكسبو يحض العالم على أهمية روح الشراكة 

في التغلب على أهم التحديات التي تواجهن.
وكان ملف تسجيل إكسبو 2020 دبي، الذي 
قُدم رســمياً إلى المكتب الدولي للمعارض في 
شــهر تموز/يوليو 2015، ثمرة أبحاث شاملة 
وتخطيــط دقيــق، حيــث احتــوى الملف على 
معلومــات مفصلة عن هذا الحــدث الكبير بما 
فيها شعاره المتمثل في ”تواصل العقول وصنع 
المستقبل“، وضم كذلك المخطط العام للموقع 
واستراتيجية تشجيع الزوار والمشاركين على 
االنخــراط، واالتصال والتســويق وإجراءات 
العمل واالســتدامة واإلرث الذي سيتركه هذا 

الحدث الضخم.
وتســلم  الشــيخ أحمد راية المكتب الدولي 
للمعــارض من رئيــس الجهة المشــرفة، في 
حضــور محمــد إبراهيــم الشــيباني، المدير 
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العراق في اجتماعات الـ“الكومسيك”

ش��ارك العراق في اجتماعات الدورة 31 الوزارية للجنة الدائمة 
للتع��اون االقتص��ادي والتج��اري بين الدول االعض��اء في منظمة 
التعاون االس��امي )الكومس��يك( التي تعقد في اس��طنبول بتركيا، 
وت��رأس الوفد العراقي مدي��ر عام دائرة العاق��ات االقتصادية في 
وزارة التجارة هاشم محمد حاتم، الذي قال: إن االجتماعات ستناقش 
اه��م البن��ود المدرجة على ج��دول االعمال والتي تتضمن توس��يع 
التج��ارة البينية بين الدول االعضاء في منظمة التعاون االس��امي 
وتعزي��ز دور القط��اع الخاص في التع��اون االقتصادي والنهوض 
بوسائل االتصاالت وتنمية السياحة وزيادة انتاجية القطاع الزراعي 

واستدامة االمن الغذائي وتوطيد أواصر التعاون المالي.

افتتاح معرض “ميليبول” في فرنسا

أقيم معرض “ميليبول” في فرنسا، المتخصص في األمن الداخلي، 
في مركز ش��مال باريس للمعارض “باريس نورد فيليبنت”، حيث 
زار المعرض وفد من وزارة الداخلية االماراتية واطلع على أحدث 
التطورات التقنية واالتصاالت وأنظمة المراقبة، وتقنية المعلومات 
المعروضة في المعرض الذي يجمع صناع القرار والمستش��ارين 

من جميع أنحاء العالم.
وقام الوفد بجولة ش��ملت أجنحة الش��ركات اإلماراتية المشاركة 
والعديد من الشركات العالمية  العارضة، من بينها الجناح الفرنسي 
والسويسري والبريطاني، وأجنحة كبرى الشركات العالمية العاملة 

في مجال أنظمة األمن الداخلي.

آفاق: ألفق أوسع

أقام الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق”، عش��اءه الس��نوي 
لجمع التبّرعات، بحضور 400 ش��خص من الش��خصيات الخيرية 
ورجال األعمال والدبلوماس��يين والفنانين واالعاميين، حيث شكل 

هذا الحدث منصة راقية للتفاعل واللقاء بين جميع المدعوين.
وفي هذا الس��ياق، اتخذ الحدث عنوان “ألفق أوسع” لحشد الدعم 
الازم لألنشطة الثقافية والفنية عبر خلق وعي بأهمية العطاء لصالح 
العمل الثقافي في المنطقة العربية. وقّدمت “آفاق” منحاً توازي 15 
ملي��ون دوالر إل��ى أكثر من 800 فنان، منذ تأسيس��ها عام 2007، 
كما وفّرت هذه النش��اطات الفنية فرص عمل إلى أكثر من 11000 

موظف في العالم العربي.

طاولة نقاش بين IFSB و“إسراء”
ن�ظ������م 
مج�ل�����س 
الخ�دم��ات 
ل�ي�����ة  لما ا
اإلس��امية 
 )IFSB (
واألكاديمية 
العالم�ي����ة 

للبحوث الش��رعية “إس��راء”، طاولة نقاش تحت عنوان “ش��بكات 
الحماي��ة المالية: تحقيق التوازن بين متطلبات الش��ريعة وس��امة 
النظام المالي اإلسامي”، وذلك في العاصمة الماليزية كوااللمبور.
هدف��ت الطاول��ة إلى توفي��ر منصة تجم��ع بين كل م��ن علماء 
الش����ريعة والخب��راء القانونيي��ن والس��لطات الرقابية، لمناقش��ة 
المكونات الرئيس��ة لش��بكات الحماية المالية من منظور الشريعة، 
وذل��ك لتحديد العقب��ات الرئيس��ة والقضايا والتحدي��ات المرتبطة 
بإيج��اد هذه التس��هيات في مختلف الدول. وش��ارك في االجتماع 
األمين العام للمجلس جاس��م أحمد، والرئي��س التنفيذي لألكاديمية 

الدكتور محمد أكرم الل الدين.

98



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

بنك الشام في المؤتمر المصرفي العربيتكريم 30 امرأة لبنانية في كندا

كرم��ت غرف��ة التجارة والصناع��ة الكندية اللبنانية في عش��ائها 
السنوي الثامن عش��ر 30 امرأة لبنانية برعن في حقول متعددة في 
كن��دا، وذلك في فندق حي��اة ريجنس��ي-مونتريال، بحضور رئيس 
الغرفة يوس��ف بطرس، الوزير والنائب في البرلمان الكيبيكي جان 
م��ارك فورنيي��ه، قنصل لبنان ف��ادي زيادة، والنائب ف��ي البرلمان 
الكندي اللبنانية األصل ايفا ناصيف. واشار بطرس الى ان “المجتمع 
الكندي لطالما كان هو الس��بّاق في المساواة بين الرجل والمرأة في 
كل الحقول، ونحن كلبنانيين استفدنا من تجربتهم في هذا المضمار 
كونه االقرب الى معتقداتنا”. بدوره لفت قنصل لبنان الى أن “لبنان 
اعت��رف بأهمي��ة دور الم��رأة والمكانة التي تس��تحق في المجتمع، 
وربما هناك الكثير قبل أن يتم إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة.

شارك بنك الشام  في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي 
لعام 2015 بدورته العش��رين تحت عنوان خارطة طريق للشمول 
المال��ي الذي أقي��م مؤخراً في بيروت بتنظيم م��ن اتحاد المصارف 
العربية. وقال مديرعام البنك أحمد اللحام: إن مش��اركة بنك الش��ام 
في أكبر تظاه��رة مالية مصرفية عربية ودولية تأتي ألهمية العمل 
على توس��يع دور الصيرفة اإلس��امية إلعطاء دفع للشمول المالي 
عبر الس��ماح لألفراد والمش��روعات الصغيرة والمتوس��طة الذين 
يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، حيث أننا نتطلع 
من خال هذا المؤتمر إلى رؤية مشتركة لتحقيق أنظمة مالية أكثر 
شموالً وعدالً وأنصافاً في منطقتنا العربية. وبيّن أن المؤتمر يسعى 
لزي��ادة االس��تثمارات المنتجة ومعدالت االس��تهاك، إضافة لرفع 

اإلنتاجية وتعزيز النشاط المصرفي.

“تما يضيع لبنان 2020”

 UN- Habitat عقد برنامج األمم المتحدة للمس��توطنات البشرية
ومؤسس��ة “مهنا فاوندايش��ن”،مؤتمراً صحافياً ف��ي مبنى المجلس 
األعل��ى اإلقتصادي واإلجتماعي - وس��ط بي��روت، تخلله عرض 
توصيات دراس��ة “اإلدارة المتكاملة للنفايات في لبنان - تما يضيع 
لبنان 2022”، برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب، وحضور مدير 
عام المجلس فاروق ياغي ومدير برنامج UN- Habitat في لبنان 
طارق عس��يران ورئيس مجلس أمناء “مهنا فاوندايش��ن” ابراهيم 
UN-Habitat مهنا. وأوصت الدراس��ة التي أعدها فري��ق خبراء

ومؤسس��ة مهنا بضرورة تمويل البلديات وتأسيس صندوق التنمية 
البلدي، إنش��اء هيئة وطنية إلدارة متكاملة للنفايات،إش��راك القطاع 

الخاص بالحلول المستدامة وتحويل النفايات إلى طاقة.

أهمية جواز السفر الدومينيكي
رئيس  قام 
ء  ا ر ز و
مينيك����ا  و د
روزفل�����ت 
س���كري�ت، 
ب�ح�ض���ور 
حفل عش��اء 
م��ع  خ�اص 
الش�����رك��ة 

البريطانية س��افوري وش��ركاه، المتخصصة ف��ي برامج الحصول 
على الجنسية وجوازات السفر الثانية عن طريق اإلستثمار في فندق 

جميرا زعبيل سراي، في دبي.
واكتس��ب ج��واز الس��فر الدومنيكي ق��وة كبيرة ف��ي التصنيف 
العالمي لحصول الدولة على موافقة الشنجن. وبذلك أصبح لحاملي 
هذا الجواز الحق في الس��فر من دون تأشيرة إلى 127 دولة حول 
العالم، األمر الذي أدى إلى اس��تقطاب كبار المستثمرين الراغبين 
في الحصول على الجنس��ية، وبالتالي ازدادت قوة ش��عبية برنامج 

اإلستثمار.
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ندوة توعوية لـ“الغرفة الشرقية”

نظم��ت غرفة الش��رقية بالتع��اون مع لجن��ة اإلع��ام والتوعية 
المصرفية بالبنوك السعودية، ندوة توعوية بعنوان “أدوات وقنوات 
االس��تثمار في البنوك الس��عودية”، وذلك في مق��ر الغرفة الرئيس 
بالدمام. وأكد رئيس مبيعات عماء األفراد في شركة األهلي المالية 
محم��د بن جعفر الس��قاف أن تجن��ب مخاطر االس��تثمار يكمن في 
التنويع، حيث الشراء في أكثر من شركة أو أكثر من سوق، وكذلك 
ف��ي االلتزام بالهدف الثابت من وراء االس��تثمار  ومتابعة ومراقبة 

الوصول إليه.
من جهته، قال األمين العام للجنة طلعت بن زكي حافظ : إن سوق 
االس��تثمار الس��عودي حقق نمواً في صناديق االس��تثمار، الذي بلغ 

266  صندوقاً، بنسبة 34 % عن الربع الثالث لعام 2015.

“مستقبل التدقيق” في عمان

اس��تضافت كل م��ن “أبو تم��ام غرانت ثورنتون” وهي ش��ركة 
تدقيق دولياً، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين “ايه سي سي 
ايه” والتي تعتبر كياناً مهنياً متخصصة في مجال المحاسبة عالمياً، 
عدداً من كبار الشخصيات النافذة في فعالية حملت عنوان “مستقبل 
التدقي��ق” والتي انطلقت لتحديد كيفية تغي��ر منظومة التدقيق لتلبية 
االحتياجات المتغيّرة في اقتصاد عمان. وتوّصلت الجلسة الحوارية 
إلى أن اس��تقالية وقوة لجنة التدقيق أمر أساسي، وأن االستراتيجية 
العامة للشركة يجب أن يتم استيعابها لمواصلة المضي قُدماً وتحقيق 
مصالح الش��ركات التي س��تتيح بدورها الفرصة أمام لجنة التدقيق 

لتحديد الثغرات ضمن نظام المراقبة الداخلية.

تأسيس األكاديمية السعودية للطاقة“السعودي الدولي لتكنولوجيا الفنادق”

افتت��ح رئيس مجل��س إدارة مركز الرياض الدول��ي للمؤتمرات 
والمع��ارض عضو مجل��س إدارة الغرفة التجاري��ة الصناعية في 
الري��اض المهندس بن��در الحميضي، المعرض الس��عودي الدولي 
لتكنولوجيا الفنادق، بمش��اركة عدد من الجه��ات المحلية والدولية. 
وأوضح أن المعرض فريد من نوعه على مستوى الشرق األوسط، 
حيث يعد حدثاً مهماً للش��ركات والمستثمرين المهتمين بهذا المجال 
كي يش��اهدوا أحدث التقنيات المتاحة التي يمكن االس��تفادة منها في 
قط��اع الفندقة. وأقيم المع��رض ألول مرة في المركز بهدف الجمع 
بي��ن قطاع الفن��ادق ومقدمي وم��وردي تكنولوجيا الفن��ادق لتبادل 

ومشاركة الخبرات والبحث في جميع أوجه تقنية الفنادق.

ش���ركة  وقع��ت 
أرامكو الس��عودية، 
اتفاقاً م��ع 6 جهات 
في  وطنية وعالمية 
مدينة جدة لتأس��يس 
“األكاديمية الوطنية 
ضم��ن  للطاق���ة”، 

مبادرة طموحة لمواكبة أرقى مس��تويات التدريب العالمية، وخدمة 
القطاعي��ن العام والخاص لتخريج ك��وادر متخصصة ومؤهلة من 
الشباب السعودي القادر على العمل بكفاءة واقتدار في قطاع الطاقة 
الذي يشهد نمواً سريعاً ومطرداً. وقد وقعت مع الشركاء المؤسسين 
مذكرة تفاهم لتأسيس األكاديمية لتجمع إضافة إلى أرامكو السعودية 
كل من المؤسس��ة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والشركة 

السعودية للكهرباء وشركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس.
وستوفر األكاديمية برامج تدريبية تخصصية في مجاالت الكهرباء 
واآلالت الدقيقة والميكانيكا والطاقة المتجددة والطاقة النووية وكفاءة 

الطاقة، إضافة إلى مجاالت التشغيل والتصنيع واإلنتاج.
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الخليج األول يستضيف مؤتمر االستثمار

اس��تضاف بنك الخليج األول، المؤسس��ة المالية في اإلمارات، 
مؤتم��ره الس��نوي الثالث لاس��تثمار ف��ي فندق كون��راد في دبي، 
حي��ث وفرالفرصة لمدراء إدارة الثروة م��ن مختلف أنحاء الدولة 
و“الخليج األول” للتعرف أكثر على آخر االتجاهات والممارسات 
المالية التي تش��هدها األسواق العالمية، كما تضمن المؤتمر جلسة 

نقاشية بعنوان “األسواق المالية العالمية”.
وقالت رئي��س مجموعة الخدمات المصرفي��ة لألفراد في البنك 
هنا الرستماني، إننا نريد مشاركة خبراتنا في مجال إدارة الثروات 
م��ع نظرائنا في القطاع المصرفي، وذلك كجزء من التزامنا بدعم 
القط��اع المصرفي ف��ي اإلم��ارات وبالتالي دعم التنمية الش��املة 

لاقتصاد المحلي.

فرص تدريبية في دبي ولندن

أطلقت أكاديمي��ة قطر للمال واألعمال برنام��ج “كوادر”، الذي 
يع��د مبادرة تعليمية مهمة لخدمة الخريجين الجدد ، وذلك في إطار  
سعيها لبناء وترسيخ المعرفة وتطوير قدرات المواهب التي ستقود 
تقدم القطاع المالي في المستقبل في قطر،كما يسعى البرنامج إلى سد 

الفجوة بين القطاع المالي واألوساط األكاديمية.
وكج��زء م��ن هذه المب��ادرة، ت��ّم توقيع اتف��اق مع بن��ك طوكيو 
ميتسوبيش��ي )ي��و اف جي(، لتنظي��م برنامج تدريبي مكثف لس��تة 
طاب سيقيمون  بين دبي ولندن لتعريفهم باإلدارات المتعددة للبنك 

وما تقدمه من خدمات لألسواق بوجه عام.

لبنان األول إقليميًا والـ16 عالميًا

أك��د رئي��س مجل��س إدارة “إيدال”، المؤسس��ة العامة لتش��جيع 
االس��تثمارات ف��ي لبنان نبي��ل عيتاني، خال اس��تضافته “مؤتمر 
االقتصاد االغترابي”، في فندق فينيس��يا في بيروت، أن لبنان احتل 
المرتب��ة األولى في المنطقة والسادس��ة عش��رة عالمياً على صعيد 

تحويات المغتربين، نظراً إلمتاكه طاقات مميزة في الخارج.
وأش��ارعيتاني إل��ى ض��رورة ح��ث المغتربي��ن المودعي��ن في 
المصارف اللبنانية على تحويل ودائعهم إلى مشاريع استثمارية في 
القطاعات اإلنتاجية، مضيفاً أن موضوع االغتراب يجب أن يتخطى 
التحويات المالية ليصل الى تمتين هذه الروابط وزيادتها من خال 

اقناع اللبنانيين وال سيما المغتربين بجدوى االستثمار في بلدهم.

شراكة فرنسية إماراتية في الطاقة

عقد وفد إماراتي برئاسة نائب رئيس المجلس األعلى للطاقة في 
دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد 
محم��د الطاير، لق��اءات مع صنّاع القرار والرؤس��اء التنفيذيين من 
قطاعات الطاقة والمياه والبيئة في فرنسا، وذلك على هامش فعاليات 

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في باريس.
وأبدت الش��ركات الفرنس��ية اهتمامها بتعزيز شراكاتها مع دبي 
خصوص��اً فيما يتعلق بالمش��اركة في مش��روعات الهيئة المتعلقة 
بالطاق��ة المتج��ددة، والمبادرات وتب��ادل الخب��رات والمعلومات 
والتقنيات. وقال الطاير إن دبي تس��عى لجعل نسبة الطاقة النظيفة 

75 % من إجمالي الطاقة.
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دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية

ألقت المنّس��ق الخاص لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، كلمة 
في مركز محاضرات جمعية تّجار بيروت، خال لقاء حواري حول 
“ المشهد السياس��ي - االجتماعي في لبنان ودور القطاع الخاص” 
ش��ددت فيها عل��ى دوره في تعزي��ز التنمية على الم��دى الطويل، 

خصوصاً ما يطلق عليه اسم “التنمية الشاملة”.
وأش��ار رئيس جمعية بيروت نقوال ش���ّم�اس، إلى أّن هذا اللقاء 
يمثل خط��وة إضافية على طريق التعاون بي��ن المنظمة والمجتمع 

التجاري في المسار االجتماعي واالقتصادي.
م��ن جهته، أك��د رئي��س مجل��س اإلدارة ومدير عام بن��ك لبنان 
والمهجر س��عد أزهري، أّن البنك يعمل للمساهمة في توطيد السام 

االجتماعي في لبنان.

االحتفال السنوي لـ“اللبنانية الهولندية”

أقام��ت الجمعي��ة اللبنانية الهولندي��ة لألعمال احتفالها الس��نوي 
في فندق فينيس��يا في بي��روت، وذلك بحضور وزي��ر البيئة محمد 
المش��نوق، وزير التجارة واإلقتصاد آالن حكيم، وزير البيئة محمد 
المشنوق، س��فيرة هولندا هستر سومس��ن، رئيس الجمعية اللبنانية 

الهولندية لألعمال محمد خالد سنو،ومحافظ جبل لبنان فؤاد فليفل.
وتحدث س��نو عن تأثير الظ��روف الصعبة التي تم��ر بها الباد 
عل��ى القطاع اإلقتصادي، منوهاً باإلتفاقي��ات المبرمة بين الجمعية 
وهولندا، لمس��اعدة الش��ركات في كا البلدين. وش��ددت سومس��ن 
على الجهود التي تبذله��ا الجمعية بتنمية التبادل التجاري بين لبنان 

وهولندا، وتطورت لتشمل 120 عضواً مشاركاً.

35 % البطالة بين اللبنانيات

لبنان مركز إقليمي لـ“اريكسون”

ألق��ى رئيس تجم��ع رجال 
ف��ؤاد  اللبنانيي��ن  األعم��ال 
زمكحل، محاضرة في مجلس 
الشيوخ الفرنسي في العاصمة 
باريس، بعنوان “ريادة سيدات 
األصول  الضوابط،  األعمال: 
والفرص”. وأوضح أن معدل 
البطال��ة بين النس��اء في لبنان 

يصل إلى 35 %، وبالتالي يجب أن نشجع عمالة اإلناث في شركاتنا 
وعلى االس��تثمار في المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة الجديدة أو 

المشاريع المتناهية الصغر التي تحرك االقتصاد الوطني.
م��ن جهة أخ��رى، نظّم التجمع غداء حواري مع س��فيرة االتحاد 
األوروبي في لبنان كريستينا الس. وتحدث زمكحل فقال: إننا لم نعد 
قادرين على إدارة اقتصادتنا ودولنا بالطريقة نفسها التي كنا نديرها 
من قبل، لذلك نحن بحاجة إلى األوروبيين لنكون قادرين على النمو 
في أسواق جديدة، كما أنهم بحاجة لنا للتطور في األسواق العربية. 
فيما أش��ارت الس��ن في كلمتها إلى المش��اريع الت��ي مولها االتحاد 

األوروبي في لبنان.

استقبل وزير االتصاالت اللبناني بطرس حرب مسؤولة المنطقة 
في ش��ركة أريكس��ون رافية ابراهيم، مسؤول العمليات في المنطقة 
تيمو سالمي، مديرشمال المنطقة محمد ضرغام، ومدير “اريكسون” 
في لبنان طوني عبود، بحضور مستشاري الوزير التقنيين سيمون 

حرب ووسيم أبي صعب.
وأطلعت ابراهيم وزير االتصاالت على مش��اريع “اريكس��ون” 
الت��ي تنفذها م��ع الجامعات في لبنان من أجل اس��تقطاب المهارات 
والكفايات الغنية لمصلحة الشركة، كما أطلع الوفد حرب نية الشركة 

المستقبلية في تقوية مركزها اإلقليمي في بيروت.
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بطاقة C Gift Card الجديدةتكريم السفير عسيري وشقير
أقام رئيس 
تنمية  “هيئة 
العاق�����ات 
االقتصادي��ة 
اللبنان�ي����ة � 
الس���عودية” 
إي�ل���ي رزق 
حف��ل غ��داء 

في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال في بيروت، تكريماً للسفير السعودي 
في لبنان علي عواض عسيري ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد 
شقير، تقديراً لجهودهما في تنمية العاقات االقتصادية بين البلدين.

ودعا عس��يري، الهيئات االقتصادية إل��ى وضع الخطط الدائمة 
واس����تنباط المش����اريع بما يش��جع االس����تثمارويخلق مزيداً من 

فرص العمل.
من جهته، أكد شقير أن التكريم يؤكد أهمية العاقات االستراتيجية 
بي��ن لبنان والس��عودية، مضيف��اً أن تحويات  الجالي��ة اللبنانية في 
دول الخليج، س��اهمت في تجاوز لبن��ان كل األزمات التي عصفت 

باقتصاده منذ العام 2011.

أع�ل������ن 
سيتي سنتر- 
ب�ي������روت  
ف��ي لبن��ان، 
مع  بالتعاون 
بن��ك ع��وده 
وفي�زا، ع��ن 
ق  ط������ا إ

بطاقات “C Gift Card” الجديدة، الهديّة األنسب لجميع المناسبات. 
وهي عبارة عن بطاقة س��حب آلي مسبقة الدفع، كما خّصصت كل 
بطاقة من C Gift Card السّت الجديدة ألعياد مميّزة. وقالت مديرة 
دائرة البطاقات وحلول الدفع االلكترونية في البنك رندا بدير: إن بنك 
عوده كان قد وضع خطة البتكار حلول ومنتجات تساعد على خلق 
مجتم��ع خاٍل من النقود، وقمنا بالتعاون مع مجموعات ماجد الفطيم 
 Visa C Gift Card بإط��اق مجموع��ة بطاقات  مس��بقة الدف��ع
من س��يتي س��نتر بيروت متوافرة بأشكال عّدة تماشياً مع العديد من 
المناسبات وتلبيةً لحاجات جميع شرائح المجتمع وفي ذلك استجابةٌ 

واضحة لمتطلّبات المستهلك المعاصر المتغيّرة.

بطولة األندية العربية الـ17 للسيداتمنتدى المصارف في “الروح القدس”
كلية  نظم��ت 
إدارة األعم���ال 
وال�ع��ل��������وم 
التجاري���ة ف��ي 
الروح  جامع��ة 
القدس-الكسليك 
للس��نة الخامسة 
عل��ى التوال��ي، 

منتدى المصارف بعنوان “المصارف تحقق أحامك”، بمش��اركة 
8 مصارف هي: الموارد، عوده، بيروت، اللبناني الفرنس��ي، لبنان 

والمهجر، بيبلوس، لبنان والخليج، وفرنسبنك.
افتتحت المنتدى رئيس��ة قسم النقل واللوجس��تية والمسؤولة عن 
تبادل الطاب في الكلية اآلنس��ة تينا حبيب، وسلط المنتدى الضوء 
على دور المصارف في تقديم حلول لمش��اكل الطاب والموظفين. 
وأشار عميد الكلية نعمة عازوري في كلمته إلى أن هذا الحدث بات 
تقليداً س��نوياً ثابتاً ألن مساعدة الش��باب أصبح هدفاً مشتركاً لجميع 
المؤسسات. واطلع الطاب على العروض والتسهيات الخاصة بهم 

التي تقدمها المصارف من قروض شخصية وتعليمية.

اس��تقبل رئي��س مجلس إدارة ش��ركة ألفا ومديره��ا العام مروان 
الحايك، في مقرها في فرن الش��باك رئيس النادي الرياضي هش��ام 
ج��ارودي على رأس وفد من فريق الس��يدات لكرة الس��لة والجهاز 
اإلداري والفن��ي ف��ي الفريق. وق��دم الجارودي إلى الحايك كأس��ي 
“بطولة األندية العربية ال��17 للس��يدات” و“بطولة هشام جارودي 
الدولية”، عربون تقدير ل�“ألفا” على رعايتها للفريق في البطولتين.
ب��دوره، اعتب��ر الحايك أن دع��م رياضة كرة الس��لة ورياضات 
أخرى هو مسؤولية وطنية ولو بجزء بسيط، من أجل تكملة ما تقوم 

به ادارات األندية.

103



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2016

“الشام” يرعى حفل تخّرج طالب“إل جي سورية” في “شباب لينك 3”
أع�ل�ن����ت 
شركة إل جي 
س��ورية ع�ن 
مش����اركته�ا 
ف��ي الملتق��ى 
لس�����ن��وي  ا
لفرص العمل 

شباب لينك 3 مؤخراً، الذي يشكل فرصة للجمع بين الشباب الباحث 
عن الفرص والمهتم بآخر مستجدات سوق العمل، مع أهم الشركات 
والبنوك والمؤسس��ات الرائدة في س��ورية. وتعليقاً على المشاركة، 
قالت مسؤولة التسويق ميس سنقر: إن “إل جي سورية” تعد واحدة 
من الش��ركات التي تؤمن بضرورة اس��تمرار نش��اطها في السوق 
السوري بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الباد، ومن هنا 
تأتي ضرورة مشاركتنا في مثل هذا الملتقى للتعرف على الخريجين 

الجدد وتقديم فرص العمل المناسبة لهم.
وأقامت الشركة منصة خاصة بها خال الملتقى، استقبلت عبرها 
الس��يرة الذاتية للش��باب الذين حضروا الملتقى. كما أتاحت للزوار 

فرصة الفوز بواحد من هواتفها عبر السحب المخصص لهم.

برعاي���ة 
بنك الش���ام 
وبحض��ور 
وزي��������ر 
األوق����اف 
الس�����وري 
رئ��ي������س 
م�ج�ل�����س 

أمناء معهد الشام العالي محمد عبد الستار السيد، دعم “الشام” الحفل 
التكريمي ألوائل كليات الشريعة في مجمع الشيخ أحمد كفتارو/معهد 
الشام العالي. وقال المدير العام أحمد اللحام: إن مساهمة البنك برعاية 
ه��ذا الحفل هي تأكيد على دعم مختل��ف المبادرات التي تتوافق مع 
رسالة بنكنا وتنسجم مع مسؤولياته االجتماعية  تجاه أبناء المجتمع 

من فئة الشباب وتساهم في خدمة العلم وطابه.
م��ن جهته، أعرب رئيس فرع معهد الش��ام العالي والمدير العام 
لمجمع الش��يخ احمد كفتارو الدكتور محمد ش��ريف الصواف، عن 
ش��كره وتقديره إلدارة البنك لدعمه الحفل التكريمي مشيداً بجهوده 

في دعم طلبة العلم.

“ابيكورب” للطاقة في البحرينمؤتمر خبراء المحاسبة

أطلق نقيب خبراء المحاس��بة المجازين إيلي عبود، خال مؤتمر 
عقده في فندق “فينيسيا-بيروت”، فعاليات المؤتمر الدولي العشرين 
لنقابة خب��راء المحاس��بة المجازين في لبنان تحت عن��وان “جودة 
التقارير المالية في خدمة االقتصاد” برعاية رئيس مجلس الوزراء 
تمام س��ام، وبالتعاون مع االتحاد الدولي للمحاسبين IFAC  بدعم 
م��ن البنك الدولي. وقال عب��ود، إنه على الرغم م��ن كل الظروف 
الصعبة في لبنان والعالم، نحن مصرون على تنظيم مؤتمرنا الدولي 
س��نوياً والذي يُش��ّكل منصة راقية للتفاعل واللق��اء المهني العلمي، 
حي��ث يأتي ضمن رؤية مجلس النقابة عل��ى أهمية هذه المؤتمرات 
في تطوير مهنة التدقيق والمحاس��بة لما لها من انعكاس��ات ايجابية 

على بيئة االعمال.

ف���ي  أقي����م 
ص��م�����ة  لعا ا
لبح�ري�ني�����ة  ا
ملتقى  المنامة، 
ابي��ك������ورب 
ق������ة،  ل�ل�ط��ا
ب�ح��ض������ور 
وزي�ر البترول 

والثروة المعدنية في الس��عودية علي بن إبراهي��م النعيمي، ووزير 
الطاق��ة بمملكة البحري��ن، عبد الحس��ين بن علي مي��رزا، ووزير 
البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الما، فضاً عن مشاركة 
أكثر من 350 مختص بقطاع الطاقة.  وناقش نخبة من الخبراء من 
قطاعي الطاقة والتمويل توقعات أسعار النفط مستقبلياً وتحديد األثر 
المحتمل النخفاض أسعار النفط على االستثمارات في قطاع الطاقة 
المتج��ددة، كما أجمعوا على ض��رورة القيام بإج��راءات إلصاح 
الدعم وزيادة التنويع في مصادر الطاقة كخطوات أساسية لمساعدة 
الحكومات على تخطي أزمة انخفاض اإليرادات الناجمة عن تذبذب 

أسعار النفط موخراً، باإلضافة إلى تخفيض اإلنفاق.
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“البركة” يفّعل اتفاقيته مع جامعة دمشق
تفعياً التفاقية التعاون المبرمة 
بين جامعة دمش��ق وبنك البركة، 
الدكتور  وبرعاية رئيس الجامعة 
محمد حس��ان الك��ردي والرئيس 
التنفيذي لبنك البركة سورية محمد 
عبد هللا حلب��ي، أقيمت في مدرج 
كلية االقتصاد بدمشق ندوة علمية 
بعن��وان “المصارف اإلس��امية 

في س��ورية بين الواق��ع والطموح ودورها في عملية إع��ادة األعمار/تجربة بنك البركة 
س��ورية”، والموجهة للمهتمين والراغبين في العلوم المصرفية اإلس��امية من الطاب 
المتخصصين وطاب الدراسات العليا. وقد ألقى حلبي محاضرة بعنوان: “التعريف ببنك 
البركة النشأة والتطور والدور المأمول في عملية اإلعمار”، كما تم التطرق إلى العديد من 
المواضيع المتعلّقة بالمصارف اإلسامية ودورها في اإلقتصاد السوري وإعادة اإلعمار.

واختتمت الجلسة بحوار مفتوح مع الحضور تم من خاله توجيه األسئلة واالستفسارات 
واإلجابة عليها.

معرض للصور الضوئية في بيالروسيا
أقامت وزارة السياحة في 
س��ورية بالتعاون والتنسيق 
م��ع س����ف�ارة الجمه�ورية 
العربي��ة الس��ورية واللجنة 
االغترابي��ة ف��ي العاصم�ة 
البياروسية مينسك معرضاً 
للص��ور الضوئي��ة  تح��ت 

عنوان “كنوز األثار الس��ورية تراث لانس��انية”، وذلك في المتحف الوطني في مينسك 
بحضور عدد من السفراء األجانب وبرلمانيين بياروس ورؤساء بعض الجامعات وعدد 
من المواطنين البياروس المؤيدين لس��ورية وعدد من أبناء الجالية والطلبة الس��وريين. 
وش��كر وزير الثقافة البياروسي بوريس سفيتلوف الس��فارة  السورية على البادرة بهذا 
المع��رض الفريد الذي يلقي الض��وء على حضارات ولدت وأهدت االنس��انية تاريخاً و 

حضارات متمنياً عودة األمان والسام لسورية.
بدوره، قال السفير السوري بسام عبد المجيد أن اإلرث الحضاري واألوابد التاريخية 

التي تعود آلالف السنين ليس ملكا للسوريين فقط بل ملكا للعالم واإلنسانية جمعاء.
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لم يعد الحراك المدني في لبنان مجدياً، بعدما تفّرقت حمالته وتشتت قواه وتفككت مكوناته، 
عل��ى ما ش��هدناه في التحرك األخيرعش��ية إقرار مجلس الوزراء ترحي��ل النفايات. في هذا 
التحرك األخير، لم يكترث أي ش��خص لوجود عدد من الشبان والشابات يهتفون بالشعارات 
ذاتها التي أتقنوها منذ بداية تحركهم في 22 آب/اغسطس الماضي، عندما كان الحراك قادراً 
على الحش��د واإلس��تقطاب. أما اليوم، فقد حان الوقت لإلعتراف بأن الحراك المدني ما عاد 
قادراً على اإلس��تمرار بنسخته الحالية وبالشعارات نفسها، خصوصاً انه غير قادر بعد على 

الضغط لتغيير قرارات أو فرض معادالت.

أكثر األس��باب التي جعلت من الحراك اليوم عقيماً، عدم قدرته على اإلس��تقطاب والحشد 
بعدما ضاقت مس��احة عالقته بالجمهور الذي نزل بكثافة الى الساحات في 22 آب/اغسطس 
الماضي و29 منه، حّركته مشكلة النفايات وعجز الحكومة والطبقة السياسية عن إيجاد حل 
وإط��الق خط��ة للمعالجة، فارتفع س��قف المطالب التي دعت الى اس��تقالة الحكومة وإجراء 
انتخابات نيابية ومحاس��بة الفاس��دين. ويمكن القول أن الحراك المدني بات في حكم المنتهي، 
باس��تثناء تحرك لحملة من هنا أو هناك، إذ أن حمالته كما عرفناها س��ابقاً لم تعد قادرة اليوم 
على جمع الشباب في الساحة أو الدعوة الى تظاهرة كبيرة وضاغطة في الشارع. والواقع أن 
شيئاً لم يحققه الحراك، بعدما صار في حالة موت سريري، وفقدانه لعنصر المبادرة، وعدم 

قدرته على اتخاذ قرار جامع.

ولعل فش��ل الحراك، وإن كان سجل حركة اعتراضية وحيوية بين الشباب، ال يمكن مرده 
اليوم الى دخول األحزاب بمشاريعها المختلفة على خط الحراك والتظاهرات، إذ أنها لم تنزع 
من الشباب المبادرة للبناء على ما راكمه الحراك، فبينما تركز السجال على الوصاية الحزبية، 
بهدف تأكيد اس��تقاللية التحرك، لم يكن ممكناً نزع صفة السياس��ي عن الحراك المدني، وان 
كان يحمل مطالب اجتماعية تحتاج الى الكثير من الهيكلة والتأطير. وهنا كان مقتالً للحراك، 
فهروب بعض الحمالت من الصفة السياسية وعدم القدرة على إيجاد صيغ للتالقي وتطوير 
أدوات العم��ل بي��ن المجموعات، الى اهتزاز الخيارات، جعل من غير الممكن البناء على ما 

تحقق، بل انهار الحراك بعدما سلك مساراً انحدارياً لم يعد من السهل إمكان النهوض به.

ه��ل يمكن المراهنة على حراك ش��بابي مدني متجدد بعد؟ س��ؤال ليس له ج��واب، إال إذا 
صار ممكناً تصويب الخيارات وتحديد التوجهات، ومعرفة حدود االستقطاب وتحديد سقف 

الشعارات واألهداف. وهذا ما لم يتحقق في نسخة الحراك الحالية.

الحراك المدني واألهداف المفقودة
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